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مسجد جامعی:هاشمی همیشه راه را
برای مذاکره با جهان باز نگه میداشت

امام جمعه موقت تهران :نگاه به نظام بودجهریزی باید در کوتاه مدت تغییر کند
امــام جمعــه موقــت تهــران
تغییرکوتــاه مــدت در نــگاه بــه نظــام
بودجهریــزی را ضــروری دانســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجتاالســام
والمســلمین «محمدحســن ابوترابــی
فــرد» در خطبــه دوم نمــاز جمعــه
تهــران اظهــار داشــت :الیحــه بودجــه
تبییــن کننــده نقشــه راه یــک کشــور
در طــول یــک ســال اســت .بســیاری از

صاحبنظــران و مرکــز پژوهشهــای
مجلس اعتقاد دارند تفاوت معناداری
بیــن الیحــه بودجــه  98بــا ســالهای
گذشــته بجــز افزایــش ارقام متناســب
بــا تورم دیده نمیشــود البتــه اقدامات
شفافســازی شــکل گرفتــه اســت و
قدمهــای کوتاه بــرای کاهش بعضی از
هزینهها برداشــته شــده اســت امــا این
اقدامــات متناســب بــا تحــول و تغییــر

و حرکــت بــه ســمت بودجــه مبتنی بر
عملکرد نیست.
خطیــب نمــاز جمعه تهــران تحول در
سیاستهای مالی ،پولی و نظام بانکی
کشــور را ضروری دانست و گفت :اگر در
سیاستهای مالی اصالحات ساختاری
انجــام نشــود ،در ســالهای پیــش رو
بــا مشــکالت جــدی روبهرو میشــویم.
ابوترابــی فرد همچنین پیشــنهاد مرکز

پژوهشهــای مجلــس مبنی بــر اینکه
تمــام درآمدهــای حاصــل از نفــت به
صندوق توســعه واریز شــود را پیشنهاد
درســتی عنوان کرد و یادآور شد :دولت
اگــر نیــازی دارد ۱۴ ،میلیــارد دالر بــرای
کاالهای ضــروری و اساســی از صندوق
توســعه دریافــت کنــد .اگــر هزینهها با
منابع تطبیق نکرد که نمیکند ،مجدداً
میتواند از صندوق توســعه به صورت

شفاف و با روشهای مناسب و نظارت
بانک مرکزی در راستای اصالح ساختار
اقتصادی کشــور اســتفاده کند .خطیب
نمــاز جمعــه تهــران تصریــح کــرد :ما
باید به دنیا پیام بدهیم که اگر شــما در
اندیشــه کاهش فــروش نفت هســتید،
ما در اندیشــه قطــع رابطــه هزینههای
جاری با منابع نفتی هســتیم ،این پیام
الهامبخشی است.

رئیس جمهوری در دومین سالگرد درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی:

باید هاشمی زمان خود باشیم

با رفتن هاشمی دولت پشتوانه بزرگی را از دست داد
مراســم بزرگداشــت دومیــن ســالگرد
رحلت آیتاهلل هاشمی فرصتی فراهم
کرد تا حجتاالســام حســن روحانی که
ســالهای متمــادی از یــاران و همکاران
نزدیک آیتاهلل بوده اســت بــه یادآوری
نقــش او در بزنگاههــای مهــم انقالب از
جنــگ تــا انتخاب رهبــری نظــام پس از
ارتحــال امام(ره) و تأثیر انکارناپذیر او در
بنیانگــذاری دو صنعــت مهم هســتهای
و موشــکی بپــردازد .رئیــس جمــوری در
این ســخنرانی همچنین خبــر پرتاب دو
ماهــواره جدید ایــران به فضا به وســیله
موشــکهای ســاخته شــده در کشــور را
اعــام کــرد ،موضعگیــری کــه پاســخی
ضمنــی بــه تهدیدهــای اخیــر مقامــات
امریکایی علیه ایران بود.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری روحانــی با بیان اینکه شــهید
بهشــتی و مرحوم هاشمی اســتوانههای
اصلی در ساختار انقالب و استقرار نظام
بودنــد بــه نقــش هاشــمی هــم در دفاع
مقدس و هم در استقرار صلح پرداخت
و گفت« :امروز برای تعظیم شــخصیت
بلنــدی در اینجــا گرد آمدیم کــه بر همه
ملــت ایــران ،عــزت ایــران و نواندیشــی
اســامی حق بزرگی دارد وهمــواره از هر
منصب و جایگاهی که در آن قرار گرفت
برتر و باالتر بود».
رئیــس جمهوری در ادامه ســخنان خود
با اشــاره به تالشهای فرهنگی هاشمی
در دهــه  30ادامه داد« :در طول نهضت
اســامی هــر کــس میخواســت کتــاب
یــا مطلبــی منتشــر کنــد بــه موضوعات

دینی ،جهــادی و اســامی میپرداخت،
امــا هاشــمی در آن دوره دربــاره ســردار
ســازندگی دوران قاجــار یعنــی امیرکبیر
کتاب نوشت و در روزگاری که کمتر کسی
بــه خاورمیانــه و فشــارها بــر ملتهــای
منطقه توجه میکرد ،او درباره فلسطین
کتاب نوشت».
روحانی ســپس در اشــارهای به سالهای
مبــارزات انقالبــی آیــتاهلل هاشــمی و
بیــان ایــن جملــه کــه «هاشــمی چنــان
شــجاع و مقــاوم بــود کــه هیــچ شــاق و
شــکنجهای او را به زانــو در نیاورد» نقبی
به برخی تالشها در ســالهای گذشــته
بــرای حمله بــه آبرو و حیثیــت آیتاهلل
هاشــمی در جهــت دســتیابی رقبــا بــه
اهــداف سیاسیشــان زد و گفــت« :فکــر
بلند و هوشیاری ملت ایران در دو صحنه
آشکار شــد ،یکی آن زمان که تهمتها و
سخنهای ناروای بسیاری علیه هاشمی
بــه زبان آمد ،اما در آخرین انتخاباتی که
او شــرکت کرد با رأی بــاالی مردم تهران
مواجه شــد و صحنه دوم نیــز زمانی بود
که مردم آن نمایش باشــکوه را در بدرقه
پیکر هاشــمی به نمایش گذاشــتند .این
دو صحنــه به همــه معاندان ،دشــمنان
و ســرکوبگران اعالم کرد کــه نمیتوان با
تهمــت و دروغ ،فرهیختــهای محبــوب
ملت را از صحنه خارج کرد».
رئیــس جمهــوری شــاق بــر جســم را
دردناک توصیف کرد ،اما شــاق بر روح،
آبــرو و حیثیــت را بســیار دردناکتــر از
شــاق بر جســم ذکر کرد و گفت« :امروز
اینجا جمع شــدهایم که بگوییم هاشمی

زنده اســت و زنــده میماند ،چرا که فکر،
اندیشه ،صبر ،مدارا ،استقامت و فداکاری
هاشــمی ،همــواره زنــده میمانــد و مــا
بلندتریــن آرزوی هاشــمی ،یعنی نظام
سربلند جمهوری اسالمی و ایران باشکوه
را دنبال خواهیم کرد و تا این هدف ادامه
دارد و تــا ایــران و نظــام اســامی برقــرار
است ،هاشمی زنده اســت ».روحانی در
ادامه با اشــاره به اینکه ملت قدرشناس
ایران ،آخرین بار هاشمی رفسنجانی را در
خیابان انقالب بدرقه کردند ،خاطرنشان
کرد«:تــا جاده انقالب هســت ،هاشــمی
نیز زنده اســت و چنانکه جایگاهی رفیع
در میان ملت ایران داشــت ،همواره این
جایگاه را حفظ خواهد کرد».
روحانــی ســپس با یــادآوری ایــن جمله
امــام(ره) کــه «هاشــمی زنــده اســت
چــون نهضت زنــده اســت» ،این جمله
مانــدگار رهبــر معظــم انقــاب دربــاره
آیتاهلل هاشمی که «هیچکس برای من
هاشــمی نخواهد شــد» را نشــانه جایگاه
بلند هاشــمی نزد رهبر معظــم انقالب
دانست.
ëëنقش هاشــمی در فرماندهــی جنگ و
پایان آن
رئیس جمهوری ســپس در فــراز دیگری
از ســخنرانیاش پــس از اشــاره به نقش
مؤثر آیتاهلل هاشــمی در موقعیتهای
ویــژهای چون اداره مجالــس اول و دوم و
نخستین ســال مجلس ســوم ،مدیریت
وضــع کشــور و مجلــس پــس از فاجعــه
 7تیــر بــه نقــش او در فرماندهــی جنگ
پرداخت و گفت« :هوش و فراست باالی
آقــای هاشــمی از ایشــان یــک فرمانــده
توانمند در جنگ ســاخته بود و هر وقت
در جلســات ،فرماندهــان نقشــه جنــگ
را پهــن میکردنــد و بــه توضیــح دربــاره
مســائل مختلــف میپرداختند ،ایشــان
خیلی مســلط به توضیحات فرماندهان
گــوش میکردنــد و بــا تکیــه بــر یکــی از
ویژگیهــای خــاص خودشــان کــه طرح
ســؤاالت دقیق بــود ،هم بــه فرماندهان
روحیــه میدادند و هم نشــان میدادند
که اگر کســی میخواهد مسألهای را برای
ایشان توضیح دهد ،باید اطالعات دقیق
و به روز داشته باشد».
رئیــس جمهــوری از آیــتاهلل هاشــمی
بــا عنــوان فــردی که بــه معنــای واقعی
کلمــه مدیر و مدبــر بود یاد کــرد و گفت:
«هاشــمی در پیــروزی و پایان بخشــیدن
بــه جنــگ نیــز نقــش بســزایی داشــت،
چنانکه در روزهای سخت جنگ نیز صبر
هاشمی فوقالعاده و ستودنی بود».
روحانی همچنین در خالل این سخنرانی
تلویحــاً در اشــاره بــه مرافعههــای اخیر
تاریخ نگاران جنگ و کســانی که در زمره
فرماندهــان جنــگ بــه شــمار میرونــد
دربــاره چرایی انجــام عملیات کربالی 4
که منجر به شکســت شد ،گفت« :فرمان
حمله عملیات کربالی  4را ایشان صادر
کــرد ،هر چنــد کــه در میدان جنــگ فراز
و نشــیب وجــود دارد و مــا گاهــی پیــروز
میشــدیم و گاه در برخــی از عملیاتها
شکســت میخوردیم امــا در عین حال،
هاشــمی خســتگیناپذیر بود ».روحانی،
هاشــمی را مــردی خســتگیناپذیر و
استراتژیســتی کــم یــاب توصیــف کــرد
و افــزود« :پــس از علمیــات کربــای ،4
ایشــان تصمیــم گرفــت کــه عملیــات
بعدی طراحی شــود و پس از یک هفته،
عملیات کربالی  ،5طراحی شد».
رئیس جمهوری با یادآوری خوشــحالی
هاشمی در آن غروب جمعه تیرماه که از
خدمت امام(ره) برگشته بود و گفته بود
فرماندهــی جنــگ را به عهــده میگیرم
و جنــگ را پایــان میدهــم و حاضــرم
امــام مرا بهعنوان جانشــین فرمانده کل
قــوا ،عــزل و حتــی محاکمه کنــد ،یکی از
پیچیدهترین مســائل استراتژیک در دنیا
را نحــوه پایــان دادن به جنگ دانســت و

عکس :جماران

عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه «هاشــمی ،جهان و
زمان خود را خوب شــناخته و به نیاز و پرســش زمانه پاســخ
توگو و
خــــــبر داده بود» ،گفت« :هاشــمی همیشــه راه را بــرای گف 
مذاکره با جهان باز نگه میداشت».
به گزارش جماران ،احمد مســجدجامعی در مراســم دومین ســالگرد رحلت
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی دربــاره چرایی دشــمنی برخی جریانهــا با اهل
فرهنگ و هنر و رســانه ،توضیح داد :مرحوم هاشمی گفت که منظور این افراد
کــه تعــرض به اهل فرهنگ دارنــد ،نه اهل فرهنگ و هنر ،بلکه قدرت اســت و
فرهنگ ،پوششــی اســت که برای حمله به دولت انتخاب کردند و ادامه دادند
که اگر در همین حوزهها افرادی از خودشان باشند ،این اعتراضها بسیار کاهش
پیدا کرده یا حتی شــما دیگر شاهد هیچ اعتراضی نخواهید بود؛ با اینکه همان
رویههایی که دیگران داشتند نیز دنبال میشود .وی بیان کرد« :آقای هاشمی در
آنجا گفت که ماهیت قضایا در این نگاه چندان مهم نیست ولی این مهم است
که چه کســی در چه جایگاهی قرار گرفته اســت .ایشان توجه ما را به این نکته و
سؤال جلب کرد که چرا بیشتر این تحرکات به ظاهر فرهنگی ،در مناسبتهای
خاص نظیر هفته دولت انجام میشــود؟ برای نمونه به دفتر نشریهای حمله
شده یا کتابفروشی به آتش کشیده میشود؟»
مســجدجامعی با مروری بر آثار هاشــمی پیش از انقالب گفت« :اگر هاشــمی
«نشــریه مکتــب تشــیّع» را در دهه  30تأســیس میکنــد ،باید بدانیــد که فهم
متفاوتی در ارائه مطالب آن نشــریه وجود دارد .اگر هاشــمی پیش از انقالب را
در نظــر بگیریم ،متوجه میشــویم که حتی فعالیتهــای مبارزاتی او نیز جنبه
فرهنگی داشــت .او مشــکل را در مبارزه با استعمار و اســتبداد ،اساساً فرهنگی
میدانست و میکوشید به سهم خود از طرق فرهنگی به این مسأله بپردازد».
مســجدجامعی با نگاهی به نقش هاشــمی در حــوزه فرهنــگ در دوران بعد
س جمهوری و رئیس مجمع تشــخیص
س مجلس ،رئی 
انقــاب به عنوان رئی 
مصلحت نظام ،افزود« :از هاشمی رئیس مجلس در حوزه فرهنگ ،میتوان به
مصوبات مهم فرهنگی در دوره ریاست او اشاره کرد که منجر به رسمیت یافتن
بخــش فرهنــگ و هنر در قوانین و بودجه شــد .در کنار این مصوبات نیز شــاهد
تصویب موافقتنامههایی با کشورهای خارجی در حوزه همکاریهای فرهنگی و
هنری و ورزشی هستیم .هاشمی همیشه راه را برای گفتوگو و مذاکره با جهان
باز نگه میداشت و در این دوره ما با کشورهای بسیاری موافقتنامههای همکاری
داریم که در مجلس آن دوره به تصویب رسیده بود».
وی بــا اشــاره به اینکــه «در دوره ریاســتجمهوری آیتاهلل هاشــمی آمارهای
تعداد عناوین کتابهای منتشــره به بیش از دو برابــر افزایش یافت و از  7هزار
و  700به  15هزار عنوان رســید ،نشــریات بیش از  300درصد رشــد داشتند ،آثار
صوتی هم نزدیک به ســه برابر شــدند و اجــرای تئاتر نیز از دو برابر گذشــت»،
گفت :نخســتین روزنامــه رنگی و متفــاوت از لحاظ محتوا و فرم و زمان انتشــار
«همشــهری» در سال  ۷۱منتشر شــد و پس از آن روزنامه های ایران و جام جم
به بازار مطبوعات روانه شــدند و دوره جدیدی در روزنامه نگاری و رســانه آغاز
شــد .عناوین مطبوعات در ســال  ۱۳۷۰سیصد عنوان و در سال  ۱۳۷۶به ۱۰۵۳
عنوانرسید.
این عضو شــورای شــهر تهران که خود زمانی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی دولــت اصالحــات را برعهــده داشــته اســت ،در ادامــه افــزود« :آقای
فرهنگی مغایر
هاشــمی بیشتر از ســوی کســانی به دنبال کردن سیاســتهای
ِ
عمــوم ایــن منتقــدان ،درگیر کار
بــا اصــول انقالب ،متهم شــده و میشــود که
ِ
آفرینــش فرهنگی هنری نبودند و عمده فعالیتشــان بــر «عیبجویی و نگاه
غیرمنصفانه» متمرکز بود ،همان کسانی که حتی مرگ آیتاهلل هاشمی ،نقطه
پایانی بر عیب جوییهایشان نشده است».
مسجد جامعی در بخش دیگری افزود :پایبندی آقای هاشمی به مردمساالری
باعــث شــد کــه ایشــان در تمامی ســالهای پــس از انقــاب در مناســبتهای
مختلف ،نمایندگی مردم را بپذیرد .به عبارت دیگر ،در جمهوری اسالمی کمتر
شخصیتی را داریم که تا این اندازه ،خود را در معرض رای مردم قرار داده باشد
و این واقعاً اعتقاد واقعی ایشان را به مردم ساالری نشان میدهد.
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بغض برادر و دختر هاشمی در مراسم سالگرد
دو سال پس از بهت شنیدن خبر رحلت آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی هنوز حســرت نبودنــش تازه بــود و بغض در
گلــوی بــرادر و دختری کــه در فراغــش رنج نامــه قرائت
کردندمیشکست.
محمــد هاشــمی در مراســم گرامیداشــت دومیــن ســال
رحلــت آیــتاهلل از مشــی اعتــدال جو و وحــدت طلب او
یــاد کرد و با بیان اینکه «آیا وقت آن نرســیده که اهداف و
آمــال این بزرگمرد تاریخ یعنی تــاش برای حفظ نظام
و ارزشهای آن و وحدت بین جریانهای سیاســی داخل
نظــام را حفــظ کنیــم و آتش تفرقــه دشــمن را خاموش
کنیــم» ،گفت« :بــه جمله امام خمینــی(ره) برگردیم که
هاشمی زنده است ،چون نهضت زنده است نه آن جمله
گردانندگان شیطان صفت انگلیسی و اذناب فریب خورده
داخلــی که میگویند هاشــمی زنده اســت چــون انحراف
زنده اســت» .پــس از او فاطمه هاشــمی نیز دلنوشــتهای
در ســوگ پــدرش قرائــت کــرد .احمد مســجد جامعی و
محسن هاشمی فرزند ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی
نیز دو ســخنران دیگر این مراسم بودند .محسن هاشمی
بــا یــادآوری انتقادپذیــری و حتــی انتقادجویــی بهعنوان
ویژگیهای پدرش گفت« :ایشــان حــدود  36یا  37دفتر
خاطــرات از زندگــی روزمره خــود بهجا گذاشــته و زندگی
خــود را بدون سانســور و نــگارش واقعیــات همانطور که
بــوده در معرض دید و قضاوت مردم قرار داده اســت که
این موضوع نشان میدهد ،ایشان به بحث انتقادجویی از
ابتدای عمر خود توجه داشته است».
صبــح روز پنجشــنبه جــز همــه فرزنــدان آیــتاهلل که در
گفــت« :جنگ تحمیلی علیه ایران برای
تصاحب سرزمین نبود بلکه هدف مهم
دشــمنان از بین بــردن فرصــت انقالب
در ایــام آغــاز انقــاب و دوران نشــاط
پــس از آن بــود و اینکــه بــه جــای تمرکز
بــر فرصــت توســعه و ســاختن به جنگ
مشــغول کننــد» روحانی ادامــه داد« :در
آن دوران باید حواسمان به هدف اصلی
دشــمن میبود و هاشــمی این را بخوبی
میدانست و میفهمید که جنگ را باید
بــرای دســتیابی به صلح عزتمنــد ادامه
دهیم».
روحانی ســپس بــا بیان اینکه «کســی که
پــس از رحلــت امام مجلس خبــرگان را
جمع کرد و موضوع رهبری را به ســامان
رســاند،هاشمی بود و اگر او در آن جلسه
نبود ،بحــث رهبری به اشــکال مختلفی
کــه در آن دوران مطــرح بــود ،بــه نتیجه
نمیرســید» ،افزود«:نقــش هاشــمی در
روزهای بحران این کشــور و نظام را نباید
از یاد ببریم ،چرا که هاشــمی مرد حافظ
ایــن کشــور و نظام بود و با موقعشناســی
میدانســت کــه چگونه بایــد جریانات را
هدایت کند».
ëëهاشــمی حامــی دولــت و بنیانگــذار
صنعت هستهای
رئیس جمهوری بــا تأکید بر نقش یگانه
آیــتاهلل هاشــمی در بنیــان نهــادن دو
صنعت موشــکی و هســتهای در کشور از
او بهعنــوان یک پناهــگاه و حامی بزرگ
دولــت یاد کرد و بــا بیان اینکــه اگر امروز
هاشمی در میان ما بود ،فضا را به گونهای
دیگر میساخت از نگرانی هاشمی برای

مراســم حضور داشتند سالن اجالس سران شاهد حضور
طیف متنوعی از چهرههای سیاســی ،ســفرای کشــورها و
نماینــدگان ادیان و مذاهب مختلف بود .حجتاالســام
سیدحســن خمینــی ،اســحاق جهانگیــری معــاون اول
رئیــس جمهــور ،محمدرضــا عــارف رئیــس فراکســیون
امید مجلس ،حجتاالســام دعایی ،حســینعلی امیری
معاون پارلمانی رئیس جمهــور ،محمود واعظی رئیس
دفتر روحانی ،عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی،
حجتاالســام علــوی وزیــر اطالعــات ،آیــتاهلل امامــی
کاشــانی ،حســین مرعشــی ســخنگوی حزب کارگــزاران،
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محمدجواد
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات ،پیــروز حناچی شــهردار
تهران ،محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه،
انوشــیروان محسنی بندپی اســتاندار تهران ،محمدجواد
حقشــناس عضو شــورای مرکــزی حزب اعتمــاد ملی از
جمله چهرههــای حاضر در مراســم بودند .امــا آنچه در
ایــن مراســم جلب نظــر میکــرد حضور طیف گســترده
و متفاوتــی از مــردم بود کــه طبقه دوم ســالن اجالس را
کامالً پر کرده بودند؛ دختران و پسران جوانی که بعضاً از
شهرهای دیگر آمده بودند تا طالب و روحانیون .گوناگونی
حاضــران آن طور بود که میتوانســت تأییــدی دوباره بر
اعتدالگرایی و فراجناحی عمل کردن آیتاهلل هاشــمی
در زمــان حیاتش باشــد .چهره سیاســی کــه همچون هر
سیاستمدار دیگری بری از اشتباه نبود اما پس از رحلتش
هنوز برای جامعه یک شخصیت محترم به شمار میرود
که میتوان به مشی سیاسیاش رجوع کرد.

سرنوشــت مذاکــرات هســتهای در ســال
 92یــاد کرد و گفــت« :هنگامی که برجام
به ثمر رســید و توانستیم به توافق دست
پیدا کنیم ،آیتاهلل هاشمی به من گفت
که امــروز من دیگر راحــت میمیرم چرا
که امروز فهمیدم کشــور استقرار یافت و
سایه جنگ از کشور برداشته شده است».
رئیس جمهوری در عین حال تأکید کرد
«هاشــمی بنیانگــذار فناوری هســتهای
در ایــن کشــور بــود و هــر کــس در ایــن
کشــور جــز هاشــمی از فناوری هســتهای
ســخن بگوید ،نادرســت گفته است چرا
کــه او اولیــن کســی بــود کــه دســتور ورود
ســانتریفیوژ بــه کشــور را داد و در تمامی
مراحل مســائل را به ریز دنبال میکرد».
روحانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در اعتالی
صنایــع دفاعــی کشــور ،اظهــار داشــت:
«موشک امروز وسیله دفاعی ماست و به
آن افتخــار میکنیم و در هفتههای آینده
با موشــکهای ســاخت خود دو ماهواره
جدید را به فضا خواهیم فرستاد».
ëëهاشمی تندیس اعتدال
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از
ســخنرانیاش از هاشــمی با عنوان نماد
اعتــدال و مخالــف افــراط و تفریــط یــاد
کرد و بــا بیان اینکه فراجناحــی بودن در
این کشــور ســخت اســت ،اظهار داشت:
«برای کسی که فراجناحی عمل میکند
روز پیــروزی همه کــف میزننــد و در روز
سختی همه از او فاصله میگیرند و بسیار
دشوار است که کسی بخواهد ،فراجناحی
کار کند ،اما هاشمی با هر دو جناح خوب

و رفیــق بــود و بــا افراطیون هــر دو جناح
برخــورد میکــرد .معتدلیــن دو جنــاح
هاشــمی را پناهــگاه خود میدانســتند و
هر شخصی از تاجر ،بازاری ،تولیدکننده،
ســرمایهدار و کارگر هنگامــی که خدمت
وی میرســیدند ،شــخصیتی کمنظیر با
صبــر و حوصلــه را مشــاهده میکردند و
روحیهمیگرفتند».
روحانــی ســپس بــا بیــان اینکه «پــس از
شهید بهشتی در تاریخ انقالب ندیدم به
کسی به اندازه هاشمی ظلم شود؛ هر چه
خواستند گفتند و او به خاطر اسالم،ایران
و انقــاب چیزی نگفت» ،افــزود« :امروز
باید هاشــمی زمان خــود باشــیم و راه را
ادامــه دهیــم ،بایــد در برابــر نامالیمات
صبر و مدارا کرده و اعتدال را پیشه کنیم و
در مشکالت تحمل داشته باشیم و نباید
هدف را از یاد ببریم».
روحانــی با بیــان اینکه امروز روز ســختی
اســت و دشمن با همه توان برای اعمال
فشــار سیاســی و اقتصــادی علیــه مــا به
میدان آمده ،گفت« :مطمئناً با وحدت،
اتحــاد و صبــر و حوصلــه و پیــروی از راه
هاشــمی ،میتوانیم راه و انقالب خو درا
حفظ کنیم».
گفتنی اســت که رئیس جمهــوری پیش
از انجام ســخنرانی با حضور در برابر بانو
عفت مرعشی همســر آیتاهلل هاشمی
یــاد و خاطــره یــار دیریــن خــود را گرامی
داشت .اشــاره روحانی به نقش آیتاهلل
در بنیانگــذاری دو صنعــت اســتراتژیک
کشــور هم با تشــویق حاضران در ســالن
همراه شد.

