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اخباركشور
تشییع با شکوه پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

در پرتو وحی
نتیجه اعمال دو گروه مومنین و کفار
«آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند ،آمرزش
و روزی پرارزشی برای آنها است» «و آنها که در (محو) آیات
مــا تالش کردند و چنین میپنداشــتند که میتوانند بر اراده
حتمی ما غالب شوند ،اصحاب دوزخند».
حج 50 -و 51

تاکید سردار غیبپرور
بر پرهیز از اقدامات تشریفاتی در بسیج

مراسم تشــییع پیکر آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح دیروز
با حضور گسترده مردم بصیر و انقالبی در تهران برگزار
و پیکر آن مرحوم پس از اقامه نماز توسط رهبر معظم
انقالب در محل دانشــگاه تهران و تشییع توسط مردم
به حرم امــام(ره) منتقل و در جوار بنیانگذار جمهوری
اسالمی آرام گرفت.
مردم والیتمدار و انقالبی ،روز گذشته در تجلیل از یار
دیرینه امام (ره) و رهبری سنگ تمام گذاشتند.
یکشنبه شب و تنها ســاعاتی پس از فوت آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی ٬رهبر معظم انقالب اسالمی پیامی به
این مناسبت صادر کردند و آن مرحوم را « رفیق دیرین و
همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسالمی و همکار
سال های متمادی در عهد جمهوری اسالمی» خوانده و
در بخش دیگری از این پیام تاکید فرمودند؛
سابقه همکاری و آغاز همدلی
« فقدان همرزم و همگامی که 
و همکاری با وی به پنجاه و نه ســال تمام میرســد ،سخت و
جانکاه است .چه دشواریها و تنگناها که در این دهها سال بر ما
گذشت و چه همفکریها و همدلیها که در برهههای زیادی ما
را با یکدیگر در راهی مشترک به تالش و تحمل و خطرپذیری
کشانید .هوش وافر و صمیمیت کمنظیر او در آن سالها ،تکیهگاه
مطمئنی برای هم ه کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای
اینجانب به شمار میآمد .اختالفنظرها و اجتهادهای متفاوت
در برهههایی از این دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی
را که سرآغاز آن در بینالحرمین کربالی معلّی بود به کلی بگسلد
شدت و جدیت

و
وسوســه خناسانی که در ســالهای اخیر با ّ
در پی بهرهبرداری از این تفاوتهای نظری بودند ،نتوانســت در
محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد».
مراســم تشــییع پیکر مرحوم آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظــام صبح دیروز با
تالوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور گســترده اقشار مختلف
مردم در دانشگاه تهران آغاز شد.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر انقالب اســامی
به منظور اقامه نماز بر پیکر آن مرحوم ســاعت  10صبح وارد
دانشگاه تهران شدند و اقامه نماز کردند.
رؤسای قوای ســهگانه و اغلب مسئوالن و شخصیتهای
لشکری و کشوری نیز در این مراسم حضور داشتند.
پس از اقامه نماز به امامت حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسیر میدان

تا امروز داشتند ،نشان میدهد که ایشان چه شخصیتی بودند و
چه نقش بزرگی در پیشبرد انقالب داشتند.
علیمحمد بشارتی وزیر کشور دولت سازندگی نیز اظهار
داشت :مردم امروز با حضور میلیونی خود در مراسم تشییع عالقه
و ارادت خود را به رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
نشان دادند و اثرات این موضوع را بعد از تشییع خواهیم دید.
کمال خرازی وزیر اسبق خارجه در حاشیه مراسم تشییع،
هاشمی را شخصیتی تاثیرگذار ،صبور و یار امام و همرزم رهبری
معرفی کرد و اظهار داشــت :ایشــان یکی از موثرین افراد در

داشت :آقای هاشمی وجود و شخصیتش با انقالب و امام پیوند
خورده و فقدانش ضایعه غیرقابل جبرانی است.
آیتاهلل حائری شــیرازی نیز گفت :وقتی کسی برای خدا
کار کند خدا هم متقابال جبران میکند ،آقای هاشمی اختالف
ســلیقهای با مسؤوالن داشته اما این اختالف برای هوای نفس
نبوده است.
محمدرضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید نیز
در حاشیه مراسم تشییع پیکر رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :آیتاهلل هاشمی تجارب

عکس :محمد علی شیخ زاده

رئیسسازمان بسیج مستضعفین گفت :از خود سؤال کنیم
که ما برای استمرار انقالب اسالمی چه کاری باید انجام دهیم؟
بیاییم در بسیج به عنوان یکی از ارزشهای اصیل انقالب اسالمی
تشریفاتی کار نکنیم و اثربخش باشیم.
به گزارش فارس ،ســردار غالمحســین غیبپرور ،رئیسســازمان بسیج
مســتضعفین در مجمع عالی بسیج پیشکســوتان با اشاره به سالروز عملیات
کربالی  5و ایثارگریهای شــهدا در هشت سال دفاع مقدس ،گفت :عملیات
کربالی  5در سرمای زمستان و منطقه فوقالعاده سخت شلمچه انجام شد اما
پیروزی ما در این عملیات اثرات بسیاری مهمی در عرصههای سیاسی و نظامی
برای نظام جمهوری اسالمی در منطقه و جهان داشت.
وی ابراز داشــت :شلمچه نقطهای از بهشت است و کسی نمیتواند شک
کند که شلمچه قدمگاه حضرت حجت(عج) نیست.سردار غیبپرور با اشاره به
جایگاه مساجد در روند انقالب اسالمی ،خاطرنشان کرد :ما از مساجد به عنوان
هستههای اصلی دفاع از انقالب غفلت کرده ایم و باید توجه دوبارهای به جایگاه
مساجد داشته باشیم و اولویت کاری ما نیز بسیج مساجد و محالت خواهد بود.
رئیسسازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر ضرورت اثر بخشی در فعالیت
بسیج ،افزود :ما باید اساس کار خودمان را در بسیج بر روی میزان اثربخشی و
تاثیر فعالیتهای بسیج در تمام سطوح جامعه قرار دهیم و البته شاخصهای
اثربخشی را باید تعریف کنیم.
وی گفت :بســیج نیاز به نسخه دادن از باال به پایین ندارد ،از خود سؤال
کنیم که ما برای استمرار انقالب اسالمی چه کاری باید انجام دهیم؟ بیاییم در
بسیج به عنوان یکی از ارزشهای اصیل انقالب اسالمی تشریفاتی کار نکنیم و
اثربخش باشیم.سردار غیب پرور مؤلفه مهم دیگر را ضرورت آسیب شناسی در
بسیج دانست و ادامه داد :ما باید خود را به صورت مداوم نقد کنیم ،آیا ما نیاز
به حضور  22قشر بسیج در هر شهری داریم؟ برای نمونه ما در بعضی از شهرها
یک خانه بهداشت نداریم اما در آن شهر بسیج جامعه پزشکی احداث شده است.
رئیسسازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر روی ضرورت تشکیل گروههای
اندیشــهورز ،بیان داشت :ما باید با تشکیل گروههای اندیشه ورز و با همکاری
بسیج پیشکســوتان هم راجع به اقشار بسیج و هم مسائل مختلف جامعه به
آسیبشناسی بپردازیم و مشکالت بسیج و جامعه را حل کنیم.

مردم والیتمدار برای رفیق رهبر سنگ تمام گذاشتند

تشییع پیکر پاک مرزبان شهید
در کالله گلستان

پیکر پاک مرزبان شهید محسن پایمردی درکالله در شرق استان
گلستان تشییع شد.
به گزارش ایرنا ،تشییع پیکر سرباز محسن پایمردی روز دوشنبه از مقابل
ستاد نیروی انتظامی این شهرستان آغاز و به گلزار شهدای کالله انتقال یافت
و پس از اقامه نماز به خاک سپرده شد.
محسن پایمردی در درگیری با اشرار روز جمعه گذشته در منطقه جکیگور
سیســتان و بلوچستان به فیض شــهادت نایل آمد و سه مامور دیگر مرزبانی
نیز زخمی شدند.
جکیگور از توابع ســرباز در حــدود  560کیلومتری جنوب زاهدان مرکز
سیستان و بلوچستان واقع است.شهرستان کالله با  110هزار نفر جمعیت در
شرق استان گلســتان واقع است و شهید محسن پایمردی از روستای قراول
این شهرستان بود.

تشییع پیکر مطهر شهید فاطمیون در تهران

انقالب به سمت میدان راهآهن تشییع و بعد از برگزاری مراسم
تشــییع به مرقد امام خمینی (ره) منتقل و در جوار مرقد امام
راحل دفن شد .پیکر ایشان توسط محسن هاشمی فرزند آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی و علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
در داخل ضریح بنیانگذار جمهوری اسالمی به خاک سپرده شد.
شخصیتهای حاضر در مراسم
در مراســم تشــییع پیکر آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی
شــخصیتهای کشوری و لشکری حضور داشتند که برخی از
آنها عبارتند از :روحانی رئیس جمهور ،الریجانی رئیس مجلس،
آیتاهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه ،آیتاهلل احمد جنتی،
آیتاهلل امامی کاشــانی ،علوی وزیر اطالعات ،رحمانی فضلی
وزیر کشــور ،سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،
سرلشکر جعفری فرمانده سپاه ،نعمت زاده وزیر صنعت ،ترکان
مشــاور رئیس جمهور ،منتظری دادستان کل کشور ،حسین
شریعتمداری مدیر مسئول کیهان و ...

تقدیر شخصیتها از جایگاه و خدمات هاشمی

حمید چیت چیان وزیر نیرو در حاشــیه مراســم تشییع
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی در گفتگو با فارس اظهار داشت:
فعالیتهایی که آقای هاشمی از ابتداییترین روزهای این نهضت

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «سلطان سهرابی» از رزمندگان
مدافع حرم افغانستانی لشکر فاطمیون در باقرشهر برگزار شد.
به گزارش تســنیم ،پیکر مطهر شهید «سلطان ســهرابی» از رزمندگان
مدافع حرم افغانستانی لشکر فاطمیون روز دوشنبه با حضور همرزمان و مردم
تهران از مصلی باقرشــهر تشییع و بعد از انتقال به بهشت زهرا(س) در قطعه
 50گلزار شهدا در جوار سایر شهدای مدافع حرم و رزمندگان غیور فاطمیون
به خاک سپرده شد.شهید سهرابی چندی پیش داوطلبانه برای دفاع از حریم
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) راهی سوریه شده بود که توسط تروریستهای
تکفیری به شهادت رسید.

شکلگیری و ادامه انقالب اسالمی بود و در تشکیل جمهوری
اسالمی نیز نقشی بسزا داشت.
حجتاالســام احمد ســالک نماینده مردم اصفهان در
مجلس نیز ضمن اشاره به شخصیت بزرگ هاشمی رفسنجانی
تصریح کرد :آقای هاشمی از شخصیتهای مهم و به تعبیر من
از ستونهای انقالب بودند.
حجتاالسالم ابراهیم کالنتری رئیس نهاد نمایندگی رهبری
در دانشگاه تهران نیز در مورد ابعاد شخصیتی هاشمی ،اظهار
داشت :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی یک شخصیت جامعی بود
که از آغاز نهضت اسالمی همگام و همراه امام بود.
هاشمی رفسنجانی شخصیتی مجاهد و مبارز بود
سردار احمد وحیدی وزیر سابق دفاع نیز در حاشیه مراسم
تشییع آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به نقش رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام در مقابله با ضد انقالب و معاندین نظام
اظهارداشــت :ایشان یک شخصیت مجاهد و مبارز و حاضر در
میدانهــا بودند و یکی از حوزههای درگیری آقای هاشــمی
جریانهای نفاق بود.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق
آزاد در گفتوگو با خبرنگار سیاســی خبرگزاری فارس ،اظهار

خود را منتقل کرد.
رئیس دانشگاه آزاد نیز در این مراسم گفت :آیتاهلل هاشمی
بیش از  ۶۰ســال در همه عرصههای سیاسی و تاریخی قبل و
بعد از انقالب حضور موثر داشت.
حســینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در
مراسم تشییع آیتاهلل هاشمی رفسنجانی گفت :امیدوارم همه
افراد و گروههای سیاسی مشــی آقای هاشمی را دنبال کرده
و به مصالح کشــور و آرمانهای امام و پشــتیبانی از رهبری
اولویت دهند.
هاشمی در دوران انقالب و قبل ا ز آن در تمام
صحنهها در کنار امام(ره) مبارزه کردند
آیتاهلل سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه
در خوزستان نیز در گفت و گو با فارس ،در حاشیه مراسم تشییع
آیتاهلل هاشمی که صبح دیروز در دانشگاه تهران برگزار شد با
اشاره به شخصیت انقالبی و مبارز ایشان اظهار داشت :رحلت
آیتاهلل هاشــمی برای ما بسیار جانسوز و تاسفبار بود .ایشان
از مجاهدین انقالبی بودند و در تمام دوران انقالب در خدمت
امام در سالهای متوالی مبارزه کردند.

مراسم بزرگداشت از سوی رهبر انقالب برگزار میشود
در پی ارتحال یار و همگام امام(ره) و رهبری ،آیتاهللهاشمی
رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مراسم
بزرگداشــتی صبح امروز از ســوی حضــرت آیتاهلل العظمی
خامنــهای رهبــر معظم انقالب اســامی در حســینیه امام
خمینی(ره) برگزار خواهد شد .این مراسم از ساعت  9:30صبح
تا  12به طول میانجامد.
پیامهای تسلیت شخصیتها و علما
به دنبال ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی شخصیتهای
سیاســی ،مراجع تقلید و علمای اعالم در پیامهایی این ضایعه
را تسلیت گفتند.
حسن روحانی رئیس جمهور ،علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی ،جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،آیتاهلل
یزدی رئیس جامعه مدرســین ،آیتاهلل آملی الریجانی رئیس
قوه قضائیه ،شــورای نگهبان ،آیتاهلل مصباح یزدی ،تولیت
آســتان قدس رضوی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ارتش
جمهوری اســامی ایران ،حجتاالسالم سید حسن خمینی،
حجتاالســام ناطق نوری ،دانشــگاه آزاد ،رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ،جمعیت رهپویان انقالب اسالمی ،وزیر دفاع،
باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری ،جامعه اسالمی
فرهنگیان کشــور ،اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان ،دفتر
تحکیم وحدت ،شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،شورای
تبیین مواضع بســیج دانشجویی کشــور ،جهاد دانشگاهی،
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت ،سرلشــکر صفوی دســتیار و
مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 220 ،نفر از نمایندگان
مجلس ،جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی ،شورای عالی
سیاســت گذاری اصالحطلبان ،آیتاهلل حائری شیرازی عضو

سابق مجلس خبرگان رهبری ،حزب موتلفه اسالمی ،آیتاهلل
هاشــمی شــاهرودی عضو مجلس خبرگان رهبری ،آیتاهلل
موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز ،ســتاد نماز
جمعه تهران ،اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،حزب
همبستگی ،محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و عضو
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،مجمع نمایندگان کرمان،
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
مرکز تحقیقات اســامی مجلس و جامعه روحانیت مبارز در
پیامها ،بیانیهها و سخنانی ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
را تسلیت گفتند .آیات عظام نوری همدانی ،صافی گلپایگانی،
مکارم شیرازی ،علوی گرگانی و جوادی آملی نیز در پیامهای
جداگانهای فوت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.
حضور شخصیتها در منزل آیتاهلل و تسلیت به خانواده
شخصیتهای سیاسی ،نظامی ،فرهنگی ،ورزشی و ...نیز روز
دوشنبه با حضور در بیت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی این ضایعه
را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفتند.
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه
روز دوشــنبه با حضور در منزل آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی
درگذشت وی را به خانواده او تسلیت گفت.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز به همراه
جمعی از نمایندگان خانه ملت ظهر دوشنبه برای وداع با پیکر
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در حسینیه جماران حضور یافتند.
علی الریجانــی و نمایندگان مجلس پــس از حضور در
حســینیه جماران به منزل آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رفته و
به بیت آن مرحوم تسلیت گفتند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ،منوچهر متکی
وزیر اسبق امور خارجه ،آیتاهلل ری شهری تولیت آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم و جمع دیگری از شخصیتها و مسئولین
نیز با حضور در جماران در مراسم اولین روز سوگواری هاشمی
رفسنجانی شرکت کردند.

گزارش خبری

بازتاب گسترده فوت و تشییع آیتاهلل هاشمی در رسانههای خارجی

مقامات ارشد کشــورهای مختلف جهان و گروهها
و جنبشهای اسالمی با صدور بیانیه و پیام درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را به رهبر ،دولت و ملت ایران
تسلیت گفتند و مراسم تشییع پیکر رئیسفقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام که دیروز در تهران برگزار شد،
در رسانههای خارجی بازتاب داده شد.
ن نصراهلل» دبیرکل حزباهلل لبنان در پیامی
«سید حســ 
درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیسمجمع تشخیص
مصلحت نظام را تسلیت گفت و اعالم کرد :وی در طول مدت
 34سال ،حامی مقاومت در لبنان بود.
بر اســاس گزارش وبگاه «العهد» ،وی در ابتدای پیام
خــود به نمایندگی از حــزباهلل ،تمامی اعضای مقاومت و
خانوادههای شهدا و جانبازان ،درگذشت آیتاهلل رفسنجانی
را به آیتاهلل خامنــهای رهبر انقالب ،ملت ایران و خانواده
وی تسلیت گفت.

ایمان به آرمان فلسطین و مقاومت در برابر صهیونیستها

نصراهلل تصریح کرد :آیتاهلل رفسنجانی به آرمان فلسطین و
مقاومت در برابر صهیونیستها ایمان داشت و آرمان فلسطین در
بطن تمام روزهای طوالنیمدت مبارزهاش در برابر حکومت شاه
مستبد پهلوی و نیز پس از پیروزی انقالب اسالمی حضور داشت.
س جمعیت علمای صور لبنان و
شــیخ «علی یاسین» رئی 
آیتاهلل «عفیف نابلسی» رئیسهیئت علمای جبلعامل لبنان
و امام جمعه صیدا نیز در پیامی درگذشــت آیتاهلل «علیاکبر
هاشمی رفسنجانی» را به رهبر معظم انقالب اسالمی تسلیت
گفتند.
شورای سیاسی انصاراهلل یمن با صدور بیانیهای درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت .همچنین عبدالملک
الحوثی رهبر انصاراهلل یمن با صدور بیانیهای درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت .رهبر انصاراهلل گفت :شیخ
رفسنجانی به تالش برای نزدیک کردن فرزندان امت اسالمی
و دور کــردن آنهــا از تالشهای فتنهانگیــزی و هرج و مرج
معروف شده بود.

پیام تسلیت سران و مقامات کشورهای جهان

«بشار اسد» رئیسجمهور سوریه با ارسال دو پیام جداگانه
برای رهبر معظم انقالب و رئیسجمهور ایران ،درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی را تسلیت گفت .رئیسجمهور سوریه در
پیام تسلیت خود همچنین تاکید کرد که دولت و ملت سوریه
این ضایعه بزرگ را به دولت و ملت ایران تسلیت میگویند.
والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و وزارت خارجه چین

با ارسال پیامی درگذشت رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام
را به دولت و ملت ایران تسلیت گفتند.
دانیل اورتگا رئیسجمهور نیکاراگوئه در پیامی خطاب به
رهبر معظم انقالب اســامی درگذشت آیتاهلل اکبر هاشمی
رفسنجانی رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
در پی درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیسمجمع
تشخیص مصلحت نظام ایران« ،فؤاد معصوم» ،رئیسجمهور و
«عمار حکیم» ،رئیسائتالف «التحالف الوطنی» عراق ،نوری
المالکی نخســت وزیر سابق این کشــور و «مسعود بارزانی»،
«جالل طالبانی» و «کوسرت رسول» از رهبران کردستان عراق
در پیامهای جداگانهای درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
را تسلیت گفتند.
«ســید فاضل سانچارکی» مشاور فرهنگی رئیساجرائیه
دولت وحدت ملی افغانستان طی تماسی تلفنی با خبرنگار سایت
افغانســتان خبرگزاری فارس اظهار داشت« :عبداهللعبداهلل»
رئیساجرائیه دولت وحدت ملی افغانســتان در راس هیئتی
به منظور شرکت در مراسم ترحیم آیتاهلل «علیاکبر هاشمی
رفسنجانی» رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام ایران برای
عرض تسلیت به مقامات ایرانی وارد تهران میشود.
رائول کاســترو رئیسجمهور کوبا ،باقر عزت بگوویچ عضو
شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین و «حسین افندی
کاوازوویچ» رئیسالعلما و رئیسجامعه اســامی این کشور،
«دیمیتریس ســیلیوریس» رئیسپارلمان قبرس ،محمد ولد
عبدالعزیز رئیسجمهور موریتانی« ،عبداهلل گل» رئیسجمهور
ســابق ترکیه و وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامهایی جداگانه
این ضایعه را تسلیت گفتند.
س دولت امارات عربی متحده،
خلیفه بنزاید آل نهیان رئی 
ن راشد آ ل مکتوم معاون رئیسدولت امارات و حاکم
محم د ب 
ن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون
دوبی و نیز محم د ب 
فرمانده عالی نیروهای مسلح این کشور« ،ملک عبداهلل» پادشاه
اردن« ،عبدالعزیــز بوتفلیقه» رئیسجمهور الجزایر ،ســلطان
«قابوس بن ســعید» پادشــاه عمان و «شــیخ خالد بن حمد
الخلیفه» وزیر خارجه بحرین نیز در پیامهایی جداگانه درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.
انجمن اســامی فارغالتحصیالن فیلیپیــن و همچنین
جنبش حمــاس نیز با صدور بیانیههایی درگذشــت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند .مسئول روابط بینالملل
جنبش حماس در گفتگو با مرکز اطالعرسانی فلسطین تاکید
کرد که فلسطین نیز یک بزرگمرد حامی پایداری و مقاومت

ملت خود را از دســت داد؛ ایشان نقشی پررنگ در حمایت از
مقاومت فرزندان فلسطین داشت.

بازگشایی دفاتر یادبود و برگزاری مراسم در دیگر کشورها

دفاتــر یادبود آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی رئیسفقید
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در تعدادی از سفارتخانهها و
سرکنسولگ ریهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور
گشایش یافت و مراسم ترحیم آن مرحوم دیروز (سهشنبه) در
ورشو پایتخت لهستان برگزار شد.
دفتر یادبود آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی در محل سفارت
ایران در نروژ گشایش یافت و قرار است مراسم ترحیمی امروز
(چهارشــنبه) به همین منظور در اسلو برگزار شود .همچنین
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ایشان در بوسنی و هرزگوین
نیز برگزار میشود.
س پارلمان و رئیسجمهور موقــت قبرس با حضور
رئیــ 
در ســفارت ایران در نیکوزیا ضمن عرض تســلیت به حضور
تعیینکنند ه رئیسفقید مجمع تشــخیص مصلحت در تاریخ
معاصر ایران اشاره کرد و فقدان آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را
ضایعهای بزرگ خواند.
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره اعالم کرد روز سهشنبه
(دیروز) همزمان با مراســم تشــییع پیکر آیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی ،مراسمی برای بزرگداشت ایشان در قاهره برگزار شد.
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره با صدور بیانیهای اعالم کرد از
ساعت  10صبح الی  16میزبان حضور شخصیتها و چهرههای
سیاسی عربی به مناسبت درگذشت آیتاهلل هاشمی خواهد بود.

بازتاب تشییع جنازه هاشمی در رسانههای جهان

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» با اشاره به جمعیت زیادی که
برای وداع با هاشمی رفسنجانی آمده بودند ،نوشت مقامات ارشد
دولتی و روحانیون در این مراسم حاضر شدند .رهبر معظم ایران
[آیتاهلل] خامنهای نیز بر تابوت او نماز خواندند.
خبرگزاری فرانســه با بیان اینکه دهها هزار نفر در مراسم
س فقید مجمع تشــخیص مصلحت شرکت
تشــییع پیکر رئی 
کردند ،نوشــت تلویزیون دولتی ایران نیز به پوشش مستقیم
آن پرداخت ...پرچمهای سیاه در سراسر تهران برافراشته شده
و پوسترها و بنرهایی از هاشمی رفسنجانی در جای جای این
شهر نصب شدهاند.
به گزارش فارس ،خبرگزاری«رویترز» نیز ضمن توجه به
میت بر پیکر هاشمی
جمعیتی که برای شــرکت در اقامه نماز ّ
رفسنجانی حاضر شده بودند ،نوشت آنها برای نشان دادن وحدت
جامعه ایران در تکریم هاشمی آمدند.

رویترز به پیام رهبری به مناســبت درگذشت رفسنجانی
نیز اشاره کرده و نوشــت« :او در این پیام تاکید کرد اختالف
نظرهای سیاسی نمیتواند دوستی  60ساله آنها را از هم بگسلد».
این خبرگزاری انگلیسی به نقل از برخی حاضران در بین
جمعیت نوشت که این مراسم نشانه اتحاد و همبستگی میان
ایرانیان بود و طیفهای سیاســی مخالف و موافق هاشــمی
رفسنجانی در کنار یکدیگر این مراسم را برگزار کردند.
این رســانه در ادامه افزوده است« :شبکههای تلویزیونی
ایران این مراسم را به صورت زنده از ساعات اولیه صبح پوشش
داده و فوران عظیم احترام عمومی به رئیسجمهور ســابق را
برجسته کردند .در میان شــرکتکنندگان ،فرماندهان سپاه
پاسداران از جمله قاسم سلیمانی ،همچنین مولوی عبدالحمید
مفتی اهلسنت بلوچ ،نوههای [آیتاهلل] خمینی و حتی برخی
از ستارگان سینما حضور داشتند؛ موضوعی که حاکی از احترام
چهرههای مخالف به رفسنجانی است».
بنگاه خبرپراکنی دولتی انگلیس«بیبیســی» با اشاره به
اقامه نماز توسط آیتاهلل خامنهای رهبر ایران بر پیکر هاشمی
رفســنجانی ،نوشــت« :او یکی از تاثیرگذارترین شخصیتها
بعد از انقالب ســال  57بود که بعدها از اصالحطلبان حمایت
کرد ...او تالش کرد به غرب نزدیک شده و اصالحات اقتصادی
انجام دهد».
بیبیســی اذعان کرد که تلویزیون دولتی ایران تصاویری
از حضور گســترده مردم در خیابان انقالب و مقابل دانشــگاه
پخش میکند .رفســنجانی از حامیان اصلی «حسن روحانی»
رئیسجمهور کنونی ایران بود .این رســانه انگلیســی ،مراسم
تشییع وی را بزرگترین در نوع خود بعد از ارتحال امام خمینی
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران ،توصیف کرد.
بخش انگلیسی شبکه خبری «الجزیره» به حضور سردار
«قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسالمی
در مراسم تشییع هاشمی توجه کرده و نیز نوشت سران احزاب
سیاسی رقیب در ایران نیز در آن حاضر شدند.
شبکه «فرانس »24از هاشمی رفسنجانی با عنوان «یک
وزنه ســنگین سیاســی» نام برد که «پدر معنوی» اردوگاه
اعتدالگرایان و اصالحطلبان بوده و نوشــت :پیامی که کاخ
ســفید برای درگذشت او نیز فرســتاد ،از زمان انقالب 57
بیسابقه بود.
رســانههای مختلف دیگری از جمله شــبکههای خبری
«فاکس نیوز»« ،سیانان» و پایگاه خبری «یو ا ِس ای تودی»
نیز به بازنشر گزارش دیگر خبرگزاریها در این باره پرداختند.

هدیه به خوانندگان
آیتاهلل خوشــوقت(ره):نتیجه علم بــی عمل،دوری از
خداست.انسان را مطرود از رحمت خدا میکند.

اخبار ادبی و هنری
«فروشنده» بازی «تجاوز» را
به رقیبش باخت!

در حالی که شبکههای خارجی و هواداران داخلی فیلم «فروشنده» ،امید
زیادی به جایزه گلدن گلوب این فیلم بســته بودند و از مدتها قبل برای آن
روزشــماری کرده و هر خرده کاندیدایی و جایزک این فیلم در برخی محافل
غربی را به کوس و کرنا میزدند ،سرانجام در روز واقعه« ،فروشنده» میدان را
به فیلم «او» ساخته پل ورهوفن هلندی باخت.
به گزارش خبرنگار کیهان ،فیلمی که در جشنواره کن نیز علیرغم جایزه
فیلم «فروشــنده» ،اما صدر لیست بسیاری از منتقدین را اشغال کرد .فیلمی
که همان موضوع «تجاوز» را دستمایه قرار داده بود که «فروشنده» نیز محور
قصهاش را بر آن بنا کرد .موضوعی که بسیاری از فیلمهای جشنوارهای و اسکاری
یکی دو سال اخیر گویا براساس بخشنامه نانوشتهای ،بدان پرداختهاند .اما تنها
تفاوتی که در این میان ،فیلم «او» با فیلم «فروشــنده» داشــت ،این بود که
شخصیت اصلی آن در مقابل تعرض و تجاوز به خانه و ناموس خود ،بیتفاوت
نبود و درصدد انتقام برآمد .شاید داوران گلدن گلوب هم از اینکه شخصیتهای
فیلم «فروشنده» در برابر تعرض و تجاوز به جان و مال و ناموس خود ،منفعل
بوده و درصدد بخشش متجاوز برآمدند ،دچار یأس فلسفی شده و دلزده گشتند!
اگرچه ساختار سینمایی فیلم «فروشنده» نیز نسبت به فیلم «او» و البته سه
فیلم دیگری که نامزد دریافت گلدن گلوب بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان بودند،
بسیار ضعیفتر به نظر میرسید .مطلبی که منتقدان و کارشناسان متعددی در
داخل و خارج و حتی در میان نشریات معتبر اروپایی و آمریکایی بدان اشاره
داشــتند .شاید رسیدن این فیلم تا همین حد نامزدی جوایز گلدن گلوب نیز
ناشــی از سرمایهگذاری قطریها و دالرهای نفتی وهابیون متنفذ در سیستم
سیاســی هنری آمریکا بود که فیلم «الههها» (دیگر رقیب «فروشنده») را نیز
از همین طریق به نامزدی گلدن گلوب رسانده بودند! ضمن اینکه تهیهکننده
اصلی فیلم «او» نیز عرب پولدار دیگری به نام «ســعید بن سعید» و کمپانی
او یعنی  SBSبود!!
الزم به ذکر اســت که اهم جوایز گلدن گلوب امســال (فیلم موزیکال و
کارگردانی و فیلمنامه و موســیقی و بازیگــری و ترانه) به فیلم «الاللند» از
فیلمســاز یهودیتبار و اسرائیلی هالیوود یعنی «دیمین چزل» رسید و ایزابل
هوپرت (هنرپیشــه یهودی دیگر) جایزه بهترین هنرپیشه زن را گرفت .فیلم
همجنســگرایانه مهتاب نیز گلدن گلوب بهترین فیلم درام را دریافت کرد .دو
جایزه بهترین موسیقی و بهترین ترانه به آهنگساز یهودی« ،جاستین هورویتز»
برای فیلم «الال لند» که یادآور موزیکالهای کالسیک هالیوود و رویاپردازیهای
غلوآمیز آنهاست ،جوایز متعدد آهنگساز معروف صهیونیست به نام «ایروینگ
برلین» را تداعی کرد که برای  60ســال افســانهها و اســطورههای یهودی و
صهیونی را در قالب ترانهها و قصههای آهنگین در معروفترین موزیکالهای
تاریخ سینما گنجاند تا تبلیغ بیواسطه صهیونیسم و اهداف ضد بشری آن در
قالب فیلم و موسیقی در اذهان مخاطبان باشد.

تقدیر از کیهان
در مراسم بزرگداشت یک نویسنده

اولین شب از «مراسم اوج هنر» با پاسداشت جایگاه گلعلی بابایی نویسنده
دفاع مقدس ،با حضور چهرههای فرهنگی و خانوادههای شهدا در سازمان اوج
برگزار شد.
در ابتدای این مراســم که خانوادههای شهیدان همت ،کریمی ،دستواره،
وزوایی ،همدانی و جاویداالثر متوسلیان ،در کنار چهرههایی چون سردار کوثری،
سردار کاظمینی ،سردار باقری ،سردار ریوندی ،کیومرث هاشمی ،محسن مؤمنی
شریف ،اصغر آبخضر ،و حجتاالسالم محمدرضا زائری حضور داشتند ،نادر
طالبزاده گفت :ســردبیری نصیری را نبایــد فراموش کرد؛ روزنامهنگاری که
زود از خاطرات رفت اما منشأ آثار و خدمات حیرتانگیزی شد .کیهان در آن
سالها نه تنها چندین وزیر را به دادگاه کشاند بلکه باید گفت بزرگانی چون
گلعلی از محصوالت آن دوران کیهان هستند که در آن ایام به نوشتن در کیهان
مشغول بودند.مسعود دهنمکی هم در این مراسم گفت :در جشنواره فجر یکی
از هنردوستان آمریکایی گفت من تعجب میکنم که برخی از فیلمسازان شما
مدام در تالش هستند تا فیلم ضدجنگ بسازند در صورتی که تمام دنیا اعتراف
میکند صدام متجاوز بود .به همین خاطر من واقعیت جنگ شما را از فیلمهای
شما درک نمیکنم بلکه واقعیتهای جنگ شما را از افرادی مثل آوینی و حاج
بخشی میتوان درک کرد .جذابیت کار گلعلی بابایی هم به همین خاطر است
که واقعیت جنگ را نشــان میدهد .از همین رو من ترجیح میدهم به جای
تعریف کردن از آقای گلعلی بابایی به کاری که او کرد بپردازم.
اصغر نقیزاده بازیگر ســینما و تلویزیون هم اظهار داشــت :گلعلی بابایی
روایتگر افتخارآفرینیهایی است که با در قبر خوابیدنها ،کمیل خواندنها و...
باعث شدند در برابر ماشین جنگی عراق ایستادگی کنیم.
گلعلی بابایی هم در مراسم بزرگداشت خود به ژرفای نگرش مقام معظم
رهبری به مقوله کتاب به خصوص در حوزه ادبیات پایداری اشاره کرد و ضمن
بیان خاطرات خود از تشرف به محضر رهبری گفت :حقیقتا توجه مقام معظم
رهبری به کتاب حیرتانگیز است .اهمیت کتاب در نگاه ایشان تا حدی است
که برای مثال دربــاره کتاب «همپای صاعقه» هنگامی که به محضر رهبری
تشرف پیدا کردیم تسلط و اشراف ایشان از بنده و حسین بهزاد بر موضوعات
و مطالب کتاب بیشتر بود.او همچنین نقش همسرش در نگاشتن آثار را بسیار
پررنگ قلمداد کرد و گفت :یقینا اگر خداوند اجری برای نگارش این کتابها برای
من در نظر گرفته باشد باید به همسر من نیز بدهد چراکه جو آرامی که ایشان
برای من ساختند زمینه را برای موفقیت بنده در نگارش کتابها فراهم کرد.

پخش فیلم « ُملک سلیمان»
از تلویزیون ونزوئال

فیلم سینمایی « ُملک سلیمان» با همكاري رايزني فرهنگي كشورمان در
کاراکاس از شبکه تلویزیونی ونزوئال ،پخش شد.
به منظور معرفی سینمای ایران ،فيلم سینمایی « ُملک سلیمان» ،ساعت
 21روز شنبه ( 18دي) با همكاري رايزني فرهنگي ايران در کاراکاس از شبکه
تلویزیونی ویوه  viveونزوئال ،پخش شد.
اين فیلم سینمایی كه براي دومینبار از این شبکه پخش میشود ،توسط
شبکه برونمرزی ایرانی هیسپنتیوی به زبان اسپانیولی دوبله شده است.

تقدیر نماینده گروههای مقاومت فلسطین
از جشنواره عمار

اکران منتخب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار و سینمای انقالب اسالمی
که از شنبه در غزه آغاز شده است ،امروز به کار خود پایان میدهد.
بنابر این گزارش ،رســانههای عربی و جریان مقاومت که اقدام به پوشش
مراسم افتتاحیه این جشنواره داشتند ،نوشتند :این جشنواره در میانه درگیریها
بین محور مقاومت و نیروهای شــرور منطقهای با فیلمهای کوتاه و بلند خود
حامل پیامهای متعددی مبنی بر تقویت ارزشهای اسالمی و تاکید بر اصول
حقیقت جنگ بین امت اسالمی و اسرائیل بود.
سخنران اصلی افتتاحیه اکران آثار سینمای انقالب اسالمی و جشنواره
عمــار ،محیالدین ابودقه نماینده نیروهای صاعقه فلســطین بود که ضمن
اعالم تشکر نیروهای مقاومت برای برگزاری این جشنواره گفت :این جشنواره
پیام هشــیاری و بیداری ملتهای منطقه را در سایه جنگ حقیقی و جنگ
رســانهای دارد؛ چه اینکه جنگ امروز جنگ توپخانهای و موشــکی نیست.
وی با ارزشمند خواندن نقش ایران در حمایت از ملت و مسئله فلسطین به
اســم گروههای مقاومت از برگزارکنندگان این جشنواره خواست تا اینگونه
فعالیتها را گسترش دهند و با تربیت استعدادهای موجود به رشد و تقویت
هنر مقاومت کمک کنند.
گفتنی است ،فیلمهای شکارچی شنبه ،آنتراکت ،مورچه و سلیمان ،علمک،
تنهای تنهای تنها ،ولد ،بیت ،قناری ،مشتی اسماعیل ،زمین بازی ما ،اهل سنت
ایران و شکار طبس مجموعه آثار سینمای انقالب و جشنواره عمار هستند که
در طول سه روز برگزاری جشنواره عمار در فلسطین به روی پرده رفتهاند.

