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 واعظی:

خبر استعفای ظریف و خروج از برجام دو دروغ 
مغرضانه هستند

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در توئیتی تاکید کرد که خبر 
استعفای محمدجواد ظریف و خروج ایران از توافق برجام که به طور هم 
زمان منتشر شده اند، هر دو دروغ و مشتمل بر اهدافی مغرضانه و ضد 

منافع ملی هستند.
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، واعظی در این توئیت خود افزود: الزم است رسانه 
ها نسبت به نشر اخبار مشکوک این چنینی هوشیار و محتاط بوده و خدای نکرده 

تریبون و بلندگوی دشمنان داخلی و خارجی ملت نشوند.
پیشتر علیرضا معزی دبیر شورای اطالع رسانی دولت نیز با انتشار توئیتی به شایعه 

خروج ایران از برجام و استعفای ظریف واکنش نشان داد.
وی در این توئیت خود نوشت: جریانی مشکوک در یک طراحی پیچیده، دو روز 
است برشایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف، آن هم در خالل سفر پر ثمر 

او به هند می دمد.
معزی تصریح کرد: همراهی با این نوع اخبار دقیقا بازی در زمین دونالد ترامپ 
است که هدف اولش از تحریم ها، نه فقط معاش و اقتصاد کشور بلکه به چالش 

کشیدن امید به آینده و آرامش مردم است.  

دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

محمد هاشمی: مشی هاشمی اعتدال بود

برادر مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این که مشی هاشمی 
اعتدال و دغدغه اش حفظ وحدت و دوری از افراط و تفریط بود، گفت: آیا 
وقت آن نرسیده که اهداف و آمال این بزرگمرد تاریخ یعنی تالش برای 
حفظ نظام و ارزش های آن و وحدت بین جریان های سیاسی داخل نظام 

را حفظ کنیم.
به گزارش ایسنا، محمد هاشمی در آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، اظهار کرد: دو سال است شخصیتی را از دست داده ایم که عمر 
پربرکتش را در مبارزه با ظلم و ظالم و خدمت به نظام و مردم صرف کرد و سرانجام 
در غروب  غم انگیز 19 دی ماه سال 1395 دنیایی را به سوگ نشاند. اکنون ما ماندیم 

و میراث ایشان یعنی حفظ نظام، وحدت و عظمت ملت ایران.
وی ادامه داد: مشی هاشمی اعتدال بود و دغدغه همیشگی اش میانه روی، وحدت 
و دوری از افراط و تفریط بود. او وحدت آفرینی را به تفرقه افکنی، تنش زدایی را 
تنش زایی و منافع ملی را به منافع گروه ها و شخصیت ها مقدم می دانست. هاشمی 
همواره این فرمایش امام جعفر صادق )ع( را سرلوحه قرار داد که حاال که حکومت 
اسالمی تاسیس شده اگر برای اسالم عیب و ننگ باشد هیچ پاسخی در بارگاه عدل 

الهی نداریم.
برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: دو سال است که جای این بزرگمرد تاریخ 
ایران در لحظه  لحظه های تقویم این سرزمین خالی است. صفحات غبارآلود تاریخ 
فراموش نمی کند که نمونه کم نظیر نسل اول مبارزان ستم شاهی چه طور باهوش وافر 
و خطرپذیری شرایط را برای آیندگان فراهم می کردند. صفحات تاریخ از یاد نمی برد 
که همدلی و وحدت در سایه سار نگاه اهل دل و تمنای خانه دل سپردگان خواهد بود.

محمد هاشمی با بیان این که انقالب به پشتوانه هاشمی قد راست کرد، با طرح 
این پرسش که اکنون باید چه کرد، ادامه داد: میراث گرانبهای ایشان یعنی یادآور 
خردادهای خونین تا بهمن های پرشکوه و مبارزه های پرتالطم وجود دارد. هاشمی 
پشتوانه نظام و از یاران دیرین امام و رهبری بود پس آیا وقت آن نرسیده که اهداف 
و آمال این بزرگمرد تاریخ را تحقق بخشیده و برای حفظ نظام و ارزش های آن که با 

خون شهیدان تثبیت یافته، تالش کنیم.
وی افزود: وحدت یعنی جریان های سیاسی داخل نظام را حفظ کنیم و آتش 
تفرقه دشمن را خاموش کنیم که از قدیم میراث سران غرب و انگلیس بود. به جمله 
امام خمینی)ره( برگردیم که هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است نه آن 
جمله گردانندگان شیطان صفت انگلیسی و اذناب فریب خورده داخلی که می گویند 

هاشمی زنده است چون انحراف زنده است.
وی گفت: برخالف نظر و خواست شیطان صفتان و فریب خوردگان جهانیان شاهد 
بودند که جمهوری اسالمی ایران در چهلمین سال تولدش قدرتمندتر از همیشه به 
سمت اهداف الهی خود در حرکت است و به خواستگاه جویندگان حقیقت در جهان 

تبدیل شده است.

فاطمه هاشمی دختر مرحوم آیت اهلل هاشمی نیز دل نوشته ای در سوگ پدرش 
قرائت کرد.

امیرعبداللهیان:

 اروپا باید پیامی معقول، حکیمانه اما شوک آور دریافت 
کند

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت: غربی ها باید با شوکی 
به هر قیمتی در تونل یکطرفه  برجام  کنونی  بدانند  مواجه شوند که 

نخواهیم ماند.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
داشتن رابطه قوی با  اروپا  همواره بخشی از عقالنیت سیاست خارجی جمهوری 
اسالم  ایران  بوده است اما غربی ها باید با شوکی مواجه شوند که بدانند به هر قیمتی 
در تونل  یکطرفه  برجام  کنونی نخواهیم ماند. اکنون اروپای مامن تروریسم و 

منافقین باید پیامی معقول، حکیمانه اما شوک آور دریافت کند. 

اخبار
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پزشکیان: به جای حل مشکالت مردم به آن ها انگ نزنید
نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظهاراتی مبنی بر هشدار نسبت به فتنه 98 گفت: در شرایطی که آمریکا به دنبال ایجاد مشکالت برای ماست، باید به فکر حل مشکالت باشیم نه آن که به مردم انگ بزنیم. مسعود پزشکیان در 

گفت وگو با ایسنا در واکنش به طرح موضوع فتنه 98، اظهار کرد: در این اوضاع هر کسی یک چیزی می گوید باید از آن همان فرد منظورش را پرسید. وی درباره لزوم شفاف سازی کلید واژه فتنه 98 گفت: این را باید از همان هایی که فتنه 1398 را 
مطرح کردند پرسید که اصال چه معنایی دارد.

دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

روحانی: نه شالق ساواک و نه شالق بر آبرو، نتوانست هاشمی را به زانو درآورد
رئیس جمهور گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شخصیت 
بلندی است که بر گردن انقالب، مردم، ایران و نواندیشی 

اسالمی حق بزرگی دارد.
به گزارش ایسنا، حجت  االسالم و المسلمین حسن روحانی در 
مراسم دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بیان 
کرد: جلسه امروز برای احترام در برابر شخصیت بلندی است که 
بر گردن انقالب، مردم، ایران و نواندیشی اسالمی حق بزرگی دارد.

وی ادامه داد: هاشمی همواره باالتر از جایگاهی بود که در آن قرار 
داشت. وقتی یک طلبه جوان پرشور بود، به فکر آن بود که از قلم 
بزرگان حوزه استفاده شده و مجله مکتب تشیع را منتشر کند. در 
دهه سی اگر کسی مقاله ای می نوشت، نویسنده را روزنامه نویس 
می گفتند و سخنرانی مایه عزت او نبود و می گفتند منبری است. 
نواندیشی آن طلبه جوان را در نظر بگیرید. در نهضت اسالمی از 
یاران نزدیک امام بود و همواره باالتر از نخبگان حوزه تالش می 

کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه هاشمی یک شخصیت بنام در 
انقالب بود، گفت: دو نفر در ساخت نظام بنام هستند؛ یکی شهید 
بهشتی که قانون اساسی را به ثمر نشاند و دیگری هاشمی و نقش 
وی در تشکیل اولین مجلس شورای اسالمی؛ اداره مجلس اول 

خیلی سخت بود.
وی گفت: نظر اکثریت این بود که رهبری رئیس مجلس شود، 
ولی ایشان به گونه ای سخن گفت که همه رای دادند هاشمی 
رئیس مجلس شود. ایشان به بهترین شکل مجلس اول و دوم 

را اداره کرد.
روحانی همچنین با بیان اینکه اگر صدها ساعت فرصت باشد، 
خاطرات من از هاشمی تمام نمی شود، گفت: فرصت زیادی برای 
گفت و گو با هاشمی داشتم و از این فرصت بهره می بردم. در مسیر 
تهران تا اهواز یا مسیرهای دیگر همواره گفت و گوی زیادی با هم 
داشتیم. هاشمی در دفاع مقدس و استقرار صلح، نقش کم نظیری 
داشت. در جنگ فرمانده کل قوا امام راحل بود، اما بعد شهادت 
شهید بهشتی هر وقت خدمت امام می رسیدم، تقریبا کالم امام 
مشابه این بود، از من می پرسید اینها که به من گفتی به هاشمی 
و خامنه ای گفته ای؟ اگر نگفته بودم، توصیه می کرد به این دو هم 

بگویم؛ بار جنگ بر دوش این دو بود.
رییس جمهور با بیان این که هاشمی درباره امیر کبیر کتاب 
نوشت و وقتی کسی به فکر ملت های خاورمیانه نبود، راجع  به 
فلسطین کتاب نوشت، در این باره گفت : او اموالش را در راه خدا 
کرد. مشکالت  را صاحب خانه  فقیر  از طلبه های  بسیاری  داد. 
نتوانست او را به زانو در آورد. نه شالق ساواک و نه شالق بر آبروی 

هاشمی، نتوانست او را به زانو درآورد.
وی  ادامه  داد: این جا جمع شده ایم تا بگوییم که هاشمی 
زنده است و می ماند. فکر و اندیشه هاشمی در مدارا، استقامت، 
فداکاری و تحمل و آرزوهای هاشمی باقی می ماند. آرزوی او نظام 
سربلند اسالمی و ایرانی با شکوه بود. تا این هدف ادامه  دارد هاشمی 
هم هست. تا ایران و نظام اسالمی وجود دارد هاشمی هم هست. 
آخرین بار ملت هاشمی را در خیابان انقالب بدرقه کرد. تا خیابان 

انقالب هست هاشمی هست. هاشمی نمرده و نمی میرد.
رفیعی  جایگاه  او  اینکه  به  اشاره  با  ادامه   در  جمهور  رییس 
میان ملت داشت، خاطرنشان کرد: هوشیاری مردم ایران نسبت 
به هاشمی در دو صحنه آشکار شد، یک صحنه بعد از این همه 
تهمت های ناروا، هاشمی در آخرین انتخاباتی که شرکت کرد رای 
باالی مردم استان تهران را به خود اختصاص داد و صحنه دیگر هم 
بدرقه باشکوه او توسط مردم است. این دو صحنه به همه دشمنان و 
سرکوبگران اعالم کرد که با تهمت و دروغ نمی توانند یک فرهیخته 

محبوب ملت را از صحنه دور کرد.
روحانی در بخش دیگری از صحبت هایش، خاطرنشان کرد: امام 
خمینی )ره( روزی که هاشمی مورد حمله گروهک های ضد انقالب 
قرار گرفت، گفت : هاشمی زنده است. این شاید به معنای همان 
جمله ای باشد که مدرس گفت  که مدرس زنده است، امام شاید از 
همان مقطع تاریخی این واژه را به عاریت گرفته بود و گفت  هاشمی 
زنده است چون نهضت زنده است؛ بنابراین هاشمی با نهضت، اسالم 
و عزت ایران پیوند خورده است. رهبر انقالب فرمود هیچ کسی 
هاشمی برای من نمی شود. این نشانگر جایگاه بلند هاشمی است. 

بعد از رحلت هاشمی تا چند هفته  که طبق روال گذشته خدمت 
رهبری بودم ایشان با افسوس و ناراحتی از مرگ غمبار هاشمی 

می گفت  و بیان  می کردند که در تمام روز به فکر هاشمی هستم.
بر اساس این گزارش، رییس جمهور در ادامه سخنان خود با 
تاکید بر اینکه هاشمی به معنای واقعی کلمه در دوران جنگ فردی 
مدبر بود، تصریح کرد: فرد مدبر نتیجه  کار می بیند. هاشمی همه 
جا مدبر بود چه در جنگ و چه در سیاست و چه در اقتصاد. صبر 
و تحمل هاشمی فوق العاده  بود. ما عملیات هایی همچون بدر و 
یا کربالی ۴ داشتیم که ناموفق بودند، فرمان کربالی ۴ را خود 
هاشمی صادر کرد. به  هر حال جنگ فراز و نشیب دارد گاهی ما 
پیروز بودیم و گاهی دشمن؛ اما هاشمی خستگی ناپذیر بود و بعد 

از کربالی ۴ بالفاصله دستور طراحی عملیات کربالی 5 را داد.
روحانی با بیان این که پایان جنگ یکی از پیچیده ترین مسائل 
استراتژیک دنیا است، خاطرنشان کرد: هنر نیست که در جنگ 
اقتصادی و سیاسی چه کنیم. هنر این است که چگونه جنگ را 
پایان دهیم. سیاستمدار مسلمان، متعهد و مجتهد گوهر کمیابی در 
جامعه ما است، اما هاشمی یک سیاستمدار مسلمان و استراتژیست 
بود. هدف دشمن در جنگ تحمیلی از بین بردن فرصت انقالب 
بود. آنها می خواستند فرصت الگو شدن انقالب را از ما بگیرند و 
هاشمی به خوبی این را می دانست. هاشمی می دانست جنگ را به 
خاطر دستیابی به صلح عزتمند ادامه دهیم. خیلی ها فکر می کردند 
که باید برای جنگ، بجنگیم،  ولی هاشمی برای صلح عزتمندانه 
می جنگید. وی با اشاره به جلسه هاشمی با امام خمینی )ره( 
برای اتمام جنگ، خاطرنشان کرد: یکی از روزهای بسیار خوشحال 
هاشمی را در غروب جمعه  تیر ماه دیدم که از خدمت امام برگشتم، 
هاشمی گفت  من جنگ را به پایان می رسانم اما امام من را عزل 
و توبیخ کند و هم محاکمه، اما امام خمینی )ره( نمی پذیرفت 
که خودش را کنار بکشد و یکی از حواریونش را فداکاری کند. 
به دستور امام خمینی )ره( جلسه مهمی در ریاست جمهوری در 
خدمت رهبر انقالب که رییس جمهور بودند تشکیل شد، در این 
جلسه فرماندهان نظامی نیز حضور داشتند و اواخر جلسه حاج 
احمد آقا آمدند و پیام امام خمینی )ره( را خواندند و کار جنگ تمام 

شد و سرنوشت جنگ با صلح عزتمندانه پایان یافت.
وی با تاکید بر این که هاشمی در اداره جنگ و ساماندهی 
صلح نقش فوق العاده ای داشت، گفت : باید درباره نقش هاشمی 
برای ایران، نظام و انقالب کتاب ها نوشته شود. روزی که امام 
خمینی )ره( درگذشت، حاج احمد آقا به نزد ما آمد و گفت  تمام 

شد و ما یکپارچه گریه کردیم.  چند دقیقه بعد هاشمی گفت  
بلند گریه نکنید. او احساس می کرد که همه بار کشور بر دوش او 
است. من با آقای خاتمی در حال تهیه اعالمیه فوت امام خمینی 
)ره( بودیم که به من نهیب زد و گفت  بلند شو و فوری به همه 
نیروهای مسلح بگو که صد در صد آماده باشند، حتی به خانواده  
امام خمینی )ره( هم گفت  حق ندارید بلند گریه کنید. وی ادامه  
داد: پس از انفجار هفت تیر دستور داد نمایندگان را از بیمارستان 
به مجلس شورای اسالمی بیاورند تا حتما جلسه برگزار شود. وقتی 
وارد مجلس شورای اسالمی شد نمایندگان گریه کردند و او هم 
سر به دیوار گذاشت و گریه کرد، اما با این حال مجلس شورای 

اسالمی را اداره کرد.
رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
این که نباید نقش هاشمی را در روزهای بحران کشور از یاد ببریم، 
در این باره خاطرنشان کرد: بعد از رحلت امام خمینی )ره( کسی 
که مجلس خبرگان را جمع کرد و موضوع رهبری را به سامان 
رساند، هاشمی بود. اگر هاشمی در مجلس خبرگان 1۴ خرداد سال 
68 حضور نداشت جلسه به نظر نهایی نمی رسید. او بسیار وقت 
شناس بود. من به مجلس خبرگان آمدم که خبری درباره جنگ 
به او بدهم که وی به من گفت  که خبر را پشت تریبون بخوانم. او 
می دانست که چگونه باید هدایت و رهبری کند. اگر هاشمی نبود  

معلوم نبود بعد از 1۴ خرداد چه می شد.
مسائل  از  بسیاری  در  هاشمی  که  این  به  اشاره  با  روحانی 
درجه یک کشور و انتخابات مهم نقش داشته است، بیان  کرد: 
آیا می توانیم نقش هاشمی را در انتخابات 76 نادیده بگیریم؟ 
قبل  ماه  دو  بود.  استثنایی   92 سال  انتخابات  در  وی  نقش 
کنم  شرکت  انتخابات  در  که  کرد  توصیه  من  به  رحلتش  از 
ساعت ها با او جلسه داشتم و اشکاالتم را به من می گفت  و آنها 
را رفع می کرد و گفت  که وظیفه من است در انتخابات شرکت 
کنم. جای او در انتخابات باشکوه سال 96 خالی بود. هیچ روز 
سختی در دولت نداریم که این احساس را نداشته باشیم که 
دولت یک حامی بزرگ را از دست داده است. اگر هاشمی بود 

فضا را به گونه ای دیگر می ساخت.
وی ادامه  داد: هاشمی بسیار نگران مذاکرات هسته ای بود و این 
مذاکرات را مرحله به مرحله دنبال می کرد و درباره این مذاکرات از 
من، وزیر امور خارجه و سایر مسئوالن سوال می کرد.  هاشمی ایران 
سربلند و عزیز و مدرن می خواست و دغدغه اش پیشرفت کشور 
بود. الهام اولیه اش را هم شاید از امیرکبیر گرفته بود. همان طور 

که شهید مدرس در تفکرات امام خمینی )ره( نقش داشت. ما باید 
شرح حال مدرس و امیرکبیر را بخوانیم.

روحانی همچنین با اشاره به اینکه هاشمی همواره به دنبال حل 
مشکالت کشور بود، در این باره خاطرنشان کرد: هاشمی پنج، شش 
بار از من در مورد طرح های آبی در کشور سوال می کرد و به ریز 
این مسائل را دنبال می کرد. او تنها مسئولی است که تا آخرین 
ساعات عمرش برای کشور و نظام تالش کرد. بعد از این که برجام 
به ثمر رسید ، به من گفت  حاال که کشور به استقرار رسیده و سایه 
جنگ از کشور ما برداشته شده است، راحت می میرم. هاشمی 
بنیانگذار فناوری هسته ای کشور بود، اولین سانتریفیوژ به دستور 
او وارد کشور شد. هر کسی جز هاشمی از فناوری هسته ای بگوید، 
نادرست گفته است. رییس جمهور با بیان این که با کمتر از دو 
سال آینده تمام تحریم های نظامی کشور برداشته می شود، گفت : 
موشک وسیله دفاعی ما است و ما به آن فخر می کنیم. در هفته های 
آینده هم با موشک های ساخت خود دو ماهواره به فضا می فرستیم. 
این هاشمی بود که موشک را در ایران ساخت. قدرت دفاعی و 

فناوری های نوین یادگاری های هاشمی است.
از  دیگر  یکی  اعتدال  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  روحانی 
یادگاری های هاشمی است، افزود: او همیشه از افراط و تفریط 
دوری می کرد. او اعتدال را به ما آموخت. او فوق جناح ها بود و 
به جناحی تعلق نداشت؛ البته فراجناحی بودن سخت است. در 
روز پیروزی همه به این فرد تبریک می گویند و در روز شکست 
از او فاصله می گیرند. او با همه جناح ها خوب بود، اما از افراطیون 
فاصله می گرفت. معتدلیون هر دو جناح هاشمی را قبول داشتند، 
اما حساب افراطیون جدا بود. تشکیل کابینه برای فرد فراجناحی 
سخت است. رییس جمهور تاکید کرد: هاشمی خیلی صبور و 
مظلوم بود. در تاریخ انقالب بعد از شهید بهشتی ندیده ام کسی به 
اندازه هاشمی مورد ظلم واقع شده باشد. او مظلوم تاریخ ما بود. هر 
چه که خواستند در مورد او انجام دادند، اما او به خاطر ایران، اسالم 

و انقالب خم به ابرو نیاورد.
روحانی در پایان صحبت های خود با اشاره به این که باید امروز 
هاشمی زمان خود باشیم، اظهار کرد: باید راه هاشمی را دنبال 
کنیم. صبر و تحمل داشته و مدارا کنیم. از هاشمی اعتدال یاد 
بگیریم و هدف او را از یاد نبریم. ما روزهای سختی پیش رو داریم. 
دشمنان با تمام توان علیه ما به میدان آمدند. ما با وحدت، اتحاد، 
اعتدال ، صبر و حوصله و پیروی از راه هاشمی می توانیم انقالب 

را حفظ کنیم.

رجایی :

کسانی که امروز هم هاشمی را تخریب می کنند به فکر درمان خود باشند
مشاور نخستین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فقدان آیت 
اهلل هاشمی گفت: امروز هاشمی به یک جریان و مکتب تبدیل شده است 

و تفکرش جاری است.
غالمعلی رجایی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،  با اشاره به دومین سالگرد رحلت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و تاثیر فقدان ایشان بر کشور گفت: برخی از شخصیت هایی 
که در جمهوری اسالمی ایران وجود دارند جزء موسسیس و بنیان گذاران جمهوری 
اسالمی ایران هستند. آیت اهلل هاشمی از ابتدا در کنار امام و نهضت حضور داشتند که 

از قدیمی ترین یاران بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران بودند.
این  فقدان  داد:  ادامه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  نخستین  مشاور 

چهره های موسس و یاران قدیمی  به راحتی جبران پذیر نیست.
وی ادامه داد: سال 27 آیت اهلل هاشمی به قم آمدند و با امام آشنا شدند و تا واپسین 
لحظات عمر ایشان درکنارشان بودند؛ بنابراین فقدان ایشان با چهره هایی که در دهه 

های 3۰ و ۴۰ به امام وصل شدند متفاوت است.
مشاور آیت اهلل هاشمی تاکید کرد: شما صحنه ای را  در انقالب اسالمی نمی بینید که 
آیت اهلل هاشمی در آن حضور نداشته باشد، ایشان چه در تحقق اهداف امام در داخل 
و چه در هماهنگی های با کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی نقش بسزایی داشتند.
وی افزود: بعداز پیروزی انقالب آیت اهلل هاشمی جز در قوه قضائیه در تمامی ارکان 
قدرت بودند و جبهه 8 ساله جنگ را از طرف امام اداره کردند که دفاع مقدس ما برگی 

درخشان از زندگی ایشان و جمهوری اسالمی ایران است.
رجایی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس جمهوری اسالمی ایران جزء معدود جنگ هایی 

در صد سال اخیر است که ذره ای از خاک یک کشور به دست دشمن نیفتاد. 
وی تاکید کرد: مطلقاً از خاک مقدس ایران به نفع دشمن مصادره نشده است و 
چیزی در دست دشمن نماند و نیست و این به دلیل وجود چهره ای مانند هاشمی بود 

به طوری که نمی توان تاریخ این چندین دهه را بدون ذکر نام ایشان نوشت.
وی با بیان این که ایشان در دهه پایانی عمر خودش با پشتبانی از دولت تدبیر و امید 
و مجلس فعلی نقش آفرینی دیگری را ایفا کرد، گفت: اراده ها معطوف بر این بود که 
نقش آفرینی های ایشان خیلی دیده نشود  و به سر انجام نرسد. حتما به یاد دارید  از 
حضورش به تعبیر خودش که پاسخ به خواست مردم بود جلوگیری کردند اما بعد از 

دولتی حمایت کرد که در حال حاضر بر سر کار است.
مشاور اولین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فقدان آیت اهلل 
هاشمی  به عنوان پشتوانه  دولت و مردم قاعدتا جبران ناپذیر است، بیان کرد: این 
فقدان را یک نفر نمی تواند پر کند و یک جریان می تواند نقش آفرینی داشته باشد و 
به هر حال آقای هاشمی دارای 6 تا 7 دهه تجربه سرشار و ذی قیمت بودند که آن را 

در اختیار مردم قرار دادند.
وی ادامه داد: من به عنوان دستیار و مشاور ایشان دیدم که چهره های شاخص 
جهانی مایل و عالقمند بودند از این تجارب استفاده کنند. بارها شاهد بودم که بزرگان 
سیاست در جهان چه در عرصه پارلمان و چه دولت از ایشان در مورد تروریسم 

بین الملل  سوال می کردند و ازشان راه حل می خواستند.
رجایی ادامه داد: برای بازکردن گره های کوری در منطقه ایجاد شده بود بحث هایی 
در مورد عراق، شام و سوریه از ایشان که اندوخته فروانی در این خصوص داشتند 

مطرح می کردند.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه به چه علت به رغم گذشت دوسال از 
رحلت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تهمت ها و تخریب ها 
علیه ایشان ادامه دارد، گفت: آقای هاشمی یک شخصیت استثنایی است که برخی از 
نبودنش هم واهمه دارند. خوشبختانه باید گفت که هاشمی  به یک جریان و مکتب 

تبدیل شده است .
مشاور سابق رئیس دولت سازندگی ادامه داد: مرحوم هاشمی از روی آموزه های 
قرآنی مردم را به اعتدال دعوت می کردند و مشاهده هم کردیم که از افراط و تفریط 
چه ضربه هایی در این چهل سال انقالب خوردیم. بنابراین کسانی امروز می خواهند با 

بعضی از عقده گشایی ها شخصیت هاشمی را محکوم کنند.
وی با اشاره به مستند هاشمی زنده است گفت: اخیرا فیلمی از زندگی ایشان 
ساختند در کمال  بی انصافی آمدند یک چیز کلی از زندگی ایشان گفتند و دولت 
سازندگی را تخریب کردند. به نظر من عناصر دولت سازندگی باید به حرف بیایند و 

بگوید آموزش عالی، مخابرات، آموزش و پروش چه تغییراتی کرده است؟ 
رجایی افزود: در این مستند کال سیاه نمایی صورت گرفته است و اینطور گفته 
می شود که دولت ایشان از ابتدا اشرافی بوده است و مجلس و رهبری روی آن نظارتی 

نداشته اند. دولتی که فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم کسانی که بعد از مرگ ایشان هم دست از این کارها 
برنمی دارند به فکر درمان خودشان باشند، زیرا هاشمی و امثال وی یک فرصت بود 
که هنوز وجود دارد، چرا کسانی که نعمت خدا و سرمایه معنوی این ملت هستند 

نادیده می گیرند.
مشاور آیت اهلل هاشمی تاکید کرد: اهداف سیاسی پائینی پشت قضیه است که 
طبیعتا به نظر من عقده گشایی خودشان است زیرا این ها با حمایت هاشمی دولت 
از دست دادند و مجلس از دست دلواپسان خارج شد برای همین دست به چنین 

کارهای می زنند.
وی  در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که فقدان آیت اهلل هاشمی چه تاثیری 
روی انتخابات مجلس سال آینده خواهد داشت، بیان کرد: قطعا فقدان آیت اهلل هاشمی 
بی تاثیر نیست به هر حال دیدگاه ایشان ترویج مکتب اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط 
بوده است.امروز کشور ما نیاز به هر دو دیدگاه دارد و آقای  هاشمی این را در کابینه 

شان اجرایی کردند.


