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ساعت از 10 
گذشته بود. 
از قبل اعالم 

شده بود 
كه آيت اهلل 

خامنه اي قرار 
است نماز ميت 

را اقامه كند. 
مسووالن و 

شخصيت هاي 
سياسي همه 

رسيده بودند و 
صفوف فشرده 
بود. از خانواده 

آيت اهلل 
هاشمي كسي 
در رديف اول 

نبود. اما مهدي 
و محسن، 

پسران 
آيت اهلل و 

محمد برادرش 
و حسين 

مرعشي برادر 
همسر او در 
رديف دوم 

ايستاده بودند

گروه سياسي| كم كم ديگر آن چهره هاي بهت زده عصر نوزدهم دي ماه، حالت ماتم به خود 
گرفته اند. آيت اهلل هاشمي براي هميشه رفته و هيچ زماني اين واقعيت به اندازه صبح روز 
سه  شنبه چهره خشن خودش را به دوستداران آيت اهلل نشان نداده بود. روزي كه آنها بايد 
براي وداع آخر ساعت هشت و نيم صبح خودشان را به دانشگاه تهران مي رساندند تا بعد 
از خواندن نماز ميت بر پيكر آيت اهلل، پيكرش را تش�ييع كنند و در نهايت هم در حرم امام 
خميني به خاك بس�پارند. مردم اما زمانبندي خودشان را داشتند. براي همين هم خيلي 
زودتر خودشان را به دانشگاه تهران رسانده بودند. حدود ساعت 7 صبح جمعيت منتظر 
پشت درهاي دانشگاه ايستاده بود و ثانيه به ثانيه بر حجم جمعيت اضافه مي شد. ساعت 
كه به هشت نزديك شد درهاي دانشگاه تهران باز شد. نيم ساعت بعد هم پيكر آيت اهلل با 
آمبوالنس وارد محوطه دانشگاه ش�د. مهدي هاشمي، كوچك ترين فرزند آيت اهلل داخل 
آمبوالنس و باالي س�ر تابوت ترمه پوش پدرش نشسته بود. مهدي از همان لحظه اي كه از 
زندان اوين بي تاب و هراسان تحت الحفظ خودش را به بيمارستان شهداي تجريش رساند 
تا لحظه اي كه پيكر آيت اهلل  در خاك آرام گرفت لحظه اي از او جدا نشده بود. لنز دوربين ها 
و عكس هايي كه در اين دو روز هر لحظه از جماران و روز تشييع و خاكسپاري منتشر شد 
گواه اين مدعاس�ت. نزديكان خانواده هاش�مي مي گويند كه هميشه عالقه ويژه اي ميان 
مهدي و پدرش وجود داش�ته؛ به همين دليل هم دل كندن از پدر براي اين پسر سخت تر 
است. پيكر آيت اهلل را مقابل جايگاه نمازگزاران گذاشتند. حاال بعد از هفت سال دوباره به 
دانشگاه تهران بازگشته همانجايي كه بارها ايستاده و براي نمازگزاران جمعه خطبه خوانده 
بود. آخرين بار سال 88 و خطبه معروفش در آن سال بود. خطبه اي كه از آيت اهلل هاشمي 
دو چهره سياسي ساخت؛ هاشمي قبل از سال 88 و هاشمي بعد از آن سال. هاشمي دوباره 
به دانش�گاه تهران بازگشت همان طور كه بعد از هفت س�ال صدا و سيما با او مهربان شده 
است. ناطق نوري راست مي گويد كه »ما مرده پرستيم«. ديگر كم كم وقت خواندن نماز ميت 
رسيد. ساعت از 10 گذشته بود. از قبل اعالم شده بود كه آيت اهلل خامنه اي قرار است نماز 
ميت را اقامه كند. مسووالن و شخصيت هاي سياسي همه رسيده بودند و صفوف فشرده بود. 
از خانواده آيت اهلل هاشمي كسي در رديف اول نبود. اما مهدي و محسن، پسران آيت اهلل و 
محمد برادرش و حسين مرعشي برادر همسر او در رديف دوم ايستاده بودند. رييس جمهور، 
علي الريجاني رييس مجلس، آيت اهلل صادق الريجاني رييس قوه قضاييه، آيت اهلل امامي 
كاش�اني، آيت اهلل جنتي دبير ش�وراي نگهبان، آيت اهلل محم�دي گلپايگاني رييس دفتر 
رهبري، علي عسگري رييس صدا و سيما، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مجيد انصاري معاون حقوقي رييس جمهور، محمود علوي وزير اطالعات و غالمعلي 
حداد عادل از جمله چهره هايي بودند كه در رديف اول نمازگزاران ايستاده بودند. حسين 
هاشمي اس�تاندار تهران، محمدباقر قاليباف شهردار، مهدي چمران رييس شوراي شهر، 
محمدرضا باهنر نماينده سابق مجلس، محمدرضا تابش نماينده اردكان، يونسي دستيار 
ويژه رييس جمهور در امور اقليت ها، رحماني فضلي وزير كشور، صالحي اميري وزير ارشاد، 
سرلشگرعزيزجعفري فرمانده سپاه، سرلشگر رحيم صفوي مشاور عالي فرمانده كل قوا 
از جمله چهره هاي حاض�ر در صفوف ابتدايي نماز بودند. بع�د از اقامه نماز، پيكر آيت اهلل 
روي دس�تان مردم تا خيابان حافظ تش�ييع ش�د تا از آنجا براي دفن به حرم امام خميني 
منتقل شود. مهدي هاشمي باز هم نزديك تر از همه فرزندان آيت اهلل زير تابوت او را گرفته 
بود. مهدي چمران و علي يونس�ي هم از ديگر چهره هايي بودند كه تابوت آيت اهلل بر روي 
شانه هايشان قرار گرفته بود. جالب آنكه رحيم پور ازغدي از چهره هاي سياسي اصولگرا 
كه از منتقدين سرسخت آيت اهلل هاشمي هم بود تالش مي كرد تا زير تابوت او قرار بگيرد. 
پيكر آيت اهلل هاشمي در چنين فضايي از دانشگاه تهران به سمت خيابان حافظ خارج شد. 

  عكس ها: پايگاه اطالع رساني دفتر مقام  معظم رهبري

اينجا دانشگاه تهران 
به وقت نماز

بازگشت 
 امام جمعه 

به دانشگاه تهران
پيك�ر آي�ت اهلل را مقابل 
نمازگ�زاران  جاي�گاه 
گذاشتند. حاال بعد از هفت 
س�ال دوباره به دانشگاه 
تهران بازگشته همانجايي 
كه بارها ايس�تاده و براي 
نمازگ�زاران جمعه خطبه 
خوان�ده ب�ود. آخرين بار 
سال 88 و خطبه معروفش 
در آن سال بود. خطبه اي 
كه از آيت اهلل هاش�مي دو 
چهره سياس�ي ساخت؛ 
هاش�مي قبل از سال 88 
و هاش�مي بعد از آن سال. 
هاشمي دوباره به دانشگاه 
تهران بازگشت همان طور 
كه بعد از هفت سال صدا و 
س�يما با او مهربان ش�ده 

است.

مقام معظم رهبري روز گذشته در حضور شخصيت ها و چهره ها بر آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني نماز ميت خواندند

اشك هاي محسن هاشمي رفسنجاني  بر پيكر پدر

حضور الياس حضرتي نماينده مردم تهران  در مراسم تشييع پيكر آيت  اهلل

نظاميان به ويژه سپاهيان نيز براي وداع آمده بودند

وداع رهبري و روساي سه قوه با پيكر آيت اهلل

همه براي وداع با آيت اهلل آمده بودند حتي منتقداني كه انتقادهاي تند و تيزي به او داشتند

سردار قاسم سليماني عالوه بر حضور در مراسم تشييع پيكر آيت  اهلل پيام تسليتي نيز خطاب به عفت مرعشي صادر كرد

اندوه علي اكبر ناطق نوري براي دوست و ياري كه ديگر نيست


