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گروه جهان /در ادامه واکنش مقامهای ارشد کشورها به
خبر درگذشــت آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی ،چند نفر از
پیامهای
رؤســای جمهوری و رهبران کشــورهای مختلف جهان با
تسلیت
صدور پیامهــای جداگانه این ضایعه را به ملت و دولت
ایران تسلیت گفتند.
والدیمیــر پوتین رئیس جمهوری روســیه با ارســال پیامی
به رئیــس جمهــوری ایران درگذشــت آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی را تســلیت گفــت .در ایــن پیــام کــه از طریق
مجاری دیپلماتیک ارسال شده ،از نقش آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی طی سالهای گذشته تجلیل شده است.
جاش ارنســت ســخنگوی کاخ ســفید در واکنــش به خبر
درگذشــت آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی وی را «یکی از
شــخصیتهای برجســته ایران» توصیف کــرد و گفت که
کاخ ســفید درگذشــت ایشــان را بــه خانواده وی تســلیت
میگوید.
بشاراسد،رئیسجمهوریسوریه با ارسال دو پیام جداگانه
بــرای رهبــر انقــاب اســامی و رئیــس جمهــوری ایــران
نوشــت :رئیس فقیــد مجمع تشــخیص مصلحت نظام
بهاتخاذ مواضع شــجاعانه و صادقانه و اقدامات مســتمر
در دفاع از کرامت ملت ایران و آزادی آن معروف بود.
میشــل عون رئیس جمهوری لبنان با ارســال پیامی برای
حســن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ارتحال آیتاهلل
اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهوری اسبق ایران را به
ملت ایران و خانواده ایشــان تسلیت گفت و تأکید کرد که
ایشان همواره حامی لبنان و فرزندان و یکپارچگی آن بود.
«الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان در پیا مهای
جداگانــهای بــه رهبر معظــم انقالب و رئیــس جمهوری
اسالمی ایران ،درگذشــت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را
تســلیت گفت .علی اف ضمن ابراز همدردی در رابطه با
درگذشــت آیتاهلل هاشمی رفســنجانی ،مشارکت فعال
وی در پیروزی انقالب اسالمی را مورد اشاره قرار داد.
ســرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنســتان پیام تسلیتی
خطــاب به حســن روحانــی رئیــس جمهوری کشــورمان
منتشر کرد .در این پیام سرکیسیان ضمن اشاره به روابط
حسنه و عمیق دو کشور مراتب همدردی خود را با ملت و
دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده است.
«عبداهلل دوم» شــاه اردن روز دوشــنبه با ارسال پیامی به
دکتــر «حســن روحانــی» رئیس جمهــوری ایــران رحلت
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت
گفــت .شــاه اردن در ایــن پیام بــرای آیتاهلل رفســنجانی
رحمت واســع و برای رئیس جمهوری و مردم ایران صبر
جزیل طلب نمود.
جاکــوب زوما ،رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در پیامی،
نوشــت« :هاشــمی رفســنجانی از پیشــروان برقــراری و
گســترش روابط سیاســی و اقتصــادی ایران با کشــورهای
آفریقایی و بویژه با آفریقای جنوبی بود که در دوره ریاست
جمهوری خود نقش بسزایی در این زمینه ایفا کرد.
«محمد اشــرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان ضمن
پیامی درگذشــت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را به ملت
ایــران تســلیت گفــت .همچنیــن حامــد کــرزای ،رئیــس
جمهــوری پیشــین افغانســتان نیــز پیامــی به مناســبت
درگذشت آیتاهلل هاشمی منتشر کرد.
«لو کانگ» ســخنگوی وزارت خارجه چین امــروز در یک
کنفرانس مطبوعاتی از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بهعنوان رهبری تأثیرگذار
یــاد کرد و گفت که پکن تســلیت خــود را به دولت و ملت ایــران و نیز خانواده
رفسنجانی تقدیم میکند.
جنبشمقاومتاسالمیحماس در بیانیهای ضایعه درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
قباد طالبانی ،معاون نخســتوزیر حکومت اقلیم کردســتان با صدور پیامی
درگذشــت آیتاهلل هاشمی را تســلیت گفت .مرحوم هاشمی رفسنجانی در
مدت طوالنی سیاســتورزیاش ،نقش مهمــی در همکاری و ایجاد ارتباط با
ملت کرد در عراق داشــت که قابل تقدیر و سپاســگزاری اســت .همچنین در
داخــل ایــران نیز ،سیاســتمداری آگاه و فهیم بود که نقش مؤثــری در پیروزی
انقالب اسالمی ایران داشت.
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شکوه حضور مردم توجه جهانیان را جلب کرد

تشییع «آیتاهلل» زیر ذرهبین رسانههای جهان

گروه جهان /حضور پرشکوه مردم ایران در مراسم خاکسپاری آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف آن که بالغ بر  2/5میلیون نفر برآورد شد و همچنین حضور آنان در حرم مطهر امام خمینی(ره) با واکنش رسانههای خبری جهان
مواجه شد .رسانههای جهان که برای پوشش خبری سریع این رویداد از توئیترهای خود استفاده کرده بودند ،همگی با تأکید بر اینکه گستردگی حضور مردم در باور جهانیان نمیگنجید ،درباره شخصیت و تأثیرگذاری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نوشتند.

آسوشیتدپرس(امریکا) :صدها هزار سوگوار
همچون ســیلی خروشان در خیابانهای
تهــران جاری شــدند و بر ســینه کوبیدند
و در رثای اکبر هاشــمی رفســنجانی مویه
کردند .در این مراسم سران همه جناحها
حضورداشتند.حضورقاسمسلیمانیکه
همچون هاشمی ،زاده کرمان است ،قابل
توجهبود.

رأی پارلمان ترکیه
به اصالح قانون اساسی

پارلمان ترکیه روز گذشــته الیحه پیشبرد «مناظرات»
دربــاره «اصالحــات قانــون اساســی» را کــه منجــر بــه
گســترش قدرت رئیسجمهوری این کشــور میشود،
تصویب کرد .از مجموع  550رأی  338نماینده به این طرح رأی مثبت دادند.
هر طرحی در پارلمان ترکیه برای تصویب شدن به  330رأی موافق نیاز دارد.

 22کشته در دو انفجار در نزدیکی پارلمان افغانستان
دردوانفجارانتحاریدرنزدیکیساختمانپارلمانافغانستاندرشهرکابل 22،نفر
کشته و 70نفر زخمی شدند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،مقامات
گفتند که ابتدا یک عامل انتحاری خودش را در نزدیکی پارلمان افغانستان منفجر
کرده و بالفاصله بعد از آن نیز یک خودرو بمبگذاری شده در همان محل منفجر
شــده است .به گزارش آسوشیتدپرس ،ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان،
مسئولیتاینحملهرابهعهدهگرفتهودرپیامیگفتهاستکههدفحملهخودرو
حامل کارمندان اداره امنیت ملی افغانستان بوده است.

داعش آب  ۳۰محله موصل را قطع کرد

در حالی که پیشروی نیروهای عراقی در موصل ادامه دارد و این نیروها به دانشگاه
و کاخ ریاســت جمهــوری موصــل رســیدند« ،حســامالدین العبار» عضو شــورای
اســتانداری نینوا از قطع آب در «مناطق آزاد شده» در بخش شرقی موصل توسط
داعش خبر داد .وی به سومریه نیوز گفت :داعش آب شرب  ۳۰محله «آزاد شده»
در ساحل چپ (شرق) موصل را قطع کرده و آب  ۱۰محله نیز قطع و وصل میشود.
درهمیــن حال نیروهــای مبارزه با تروریســم به دانشــگاه و کاخ ریاســتجمهوری
موصل رســیدند نیروهای مبارزه با تروریســم عراق پس از رســیدن به کرانه شرقی
رود دجله در جنوب و نزدیک شدن به دانشگاه موصل در شمال بخش شرقی ،راه
زیادی تا آزادی کامل بخش شرقی موصل ندارند.

فرانــس پرس (فرانســه) :رهبر ایــران و صدها
هــزار نفــر از ســوگواران صبح سهشــنبه برای
شــرکت در مراســم خاکســپاری اکبر هاشمی
رفســنجانی ،رئیــس جمهوری پیشــین ایران
در دانشــگاه تهــران گردهــم آمدنــد .حســن
روحانــی ،رئیــس جمهوری ،علــی الریجانی،
رئیس مجلس و صادق الریجانی ،رئیس قوه
قضائیه ،رهبر ایران را در مراسم نماز [بر پیکر
آیتاهلل رفسنجانی] همراهی میکردند.

الجزیــره (قطــر) :ایرانیهــا بــرای شــرکت در
مراسم خاکســپاری اکبر هاشمی رفسنجانی
کــه رئیس جمهــوری پیشــین ایران بــود ،به
خیابانهاسرازیرشدند.تلویزیوندولتیایران
تصاویــری را از جمعیتی کــه در خیابانهای
اطراف دانشــگاه تهران ،جایی که رهبر ایران
مراســم نمــاز [میــت] رفســنجانی را برگــزار
میکرد،جمعشدهبودند،نشانمیداد.

بی بیســی (انگلیس) :صدها هــزار ایرانی در
مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی،
رئیــس جمهــوری پیشــین ایــران شــرکت
کردند .هاشمی از زمان پیروزی انقالب ایران
درســال  1979تا کنون ،یکی از تأثیرگذارترین
چهرههــای ایــن کشــور بــود .آیــتاهلل علــی
خامنهای ،رهبر ایران در این مراسم [بر پیکر
آیتاهللرفسنجانی]نمازخواند.

کوریــه دال ســرا(ایتالیا) :جمعیــت عظیمی
امــروز (سهشــنبه) بــرای ادای احتــرام بــه
آیــتاهلل علــی اکبــر هاشــمى رفســنجانى،
رئیــس جمهــوری پیشــین ایــران و رئیــس
مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام و یکی
از ســتونهای انقــاب اســامی ســال 1979
و از همــکاران نزدیــک آیــتاهلل خمینــی
بهخیابانهایتهرانآمدند.

رویتــرز (امریــکا) :دهها هــزار نفــر از ایرانیان
روز سهشــنبه در مرکــز تهــران بــرای تشــییع
جنــازه رئیــس جمهــوری پیشــین اکبــر
هاشــمى رفســنجانى در یــک نمایــش
وحدت درجمهوری اســامی تجمع کردند.
هاشــمی رفســنجانی کــه روز یکشــنبه در
82سالگی درگذشت در کنار آرامگاه آیتاهلل
روحاهللخمینی به خاک سپرده شد.

فرانس( 24فرانســه) :صدها هزار نفر از اوایل
صبــح سهشــنبه مقابــل دانشــگاه تهــران و
خیابانهای اطــراف آن گردهم آمده بودند
تا در مراسم خاکسپاری هاشمی رفسنجانی
شــرکت کننــد .این مراســم چند ســاعت به
طولانجامیدامامردمهمچنانحضورخود
را حفظ کردند .رفسنجانی جایگاهی خاص
در سیاست ایران داشت.

گاردیــن (انگلیــس) :صدهــا هــزار عــزادار
درخیابانهــای تهران برای مراســم تشــییع
جنــازه یکــی از رهبــران فقید انقــاب ایران،
اکبــر هاشــمى رفســنجانى ،که روز یکشــنبه
در82ســالگی درگذشــت تجمــع کردنــد.
رهبرءایــران ،آیــتاهلل علــی خامنــهای روز
سهشــنبه در دانشــگاه تهــران بر ســر تابوت
هاشمینمازخواند.

آژانــس خبــری آناتولــی (ترکیــه) :در پــی
درگذشــت اکبر هاشــمی رفسنجانی ،رئیس
جمهوری پیشین و رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ایــران ،در تهــران ،پایتخت
این کشور مراسم تشییع جنازه وی با حضور
هزاراننفربرگزارشد.رفسنجانیروزیکشنبه
 8ژانویه در سن 82سالگی بر اثر حمله قلبی
درگذشت.

آژانــس خبــری دوغــان (ترکیــه) :هاشــمی
رفسنجانی ،رئیس جمهوری پیشین ایران و
سیاستمدارکهنهکارکهیکشنبهدرگذشت،در
میان بدرقه صدها هزار نفر از دوســتدارانش
به خاک ســپرده شــد .مراســم نماز و تشییع
پیکــر هاشــمی رفســنجانی که بــر اثر حمله
قلبــی در ســن 82ســالگی درگذشــت ،در
دانشگاهتهرانبرگزارشد.

نشــنال (امــارات) :صدهــا هــزار ســوگوار در
مراسمی در دانشگاه تهران برای خاکسپاری
هاشمیرفسنجانیگردآمدند.حضورمردم
تا آنجا گســترده بود که تمامــی خیابانهای
منتهی به محل برپایی این مراســم مملو از
جمعیت بود .رفسنجانی چهرهای پدر گونه
بــرای بســیاری از ایرانیان داشــت؛ مردی که
تنها نگران وحدت در جامعهاش بود.

واشــنگتن تایمز (امریکا) :ســوگواران ایرانی
بــا حضــور در مراســم خاکســپاری اکبــر
هاشمی رفسنجانی ،از رؤسای جمهوری
پیشــین خود ادای احترام خــود را به وی
اعالم داشــتند و با حضور گســترده خود
حــزن و اندوهشــان از فقــدان او را نشــان
دادنــد و گفتنــد جایــگاه و نقــش او قابل
پرشدننیست.

روزنامه حریت (ترکیــه) :در تهران ،پایتخت
ایران صدها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه
هاشمیرفسنجانی،رئیسجمهوریپیشین
اینکشورشرکتکردند.تمامراههایمنتهی
به دانشــگاه تهــران ،محل برگزاری مراســم
تشــییع جنازه رفسنجانی ،با سیل جمعیت
ُپر شــده بود .رهبر ایران در مصالی دانشگاه
تهرانبرپیکررفسنجانینمازخواند.

پارلمان ونزوئال به برکناری «مادورو» رأی داد
پارلمان ونزوئال که اکثریت آن در اختیار اپوزیســیون است ،به برکناری «نیکالس
مادورو»رئیسجمهوری اینکشوررأیدادوخواستاربرگزاریزودهنگام انتخابات
ریاستجمهوری شد  .به گزارش خبرگزاری رویترز ،نمایندگان پارلمان «مادورو»
را بــه «کوتاهی در انجام وظایف» متهم کرده و مســئولیت «وضعیت خطرناک
کشــور» را متوجه او دانستهاند .دادگاه عالی ونزوئال در واکنش به این اقدام اعالم
کرد که «پارلمان اختیارات برکناری رئیس جمهوری از منصب خود را ندارد ،زیرا
در قانون اساسی ونزوئال چنین ساز و کاری گنجانده نشده است».

جهـــــان
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مردي كه پيامآور آرامش بود

پيكر اكبر هاشمي رفسنجاني ،رئيس جمهوري پیشین ايران
در همان مكاني مأوا گرفت كه پيكر امام خميني(ره) بنيانگذار
انقالب اسالمي ايران از سالها پيش در آن آرام گرفته بود .اين
در حالي است كه پس از درگذشت رفسنجاني كه يكشنبه شب
در  82سالگي روي داد ،رويكرد نظام سياسي ايران بيش از پيش
مورد توجه ناظران بينالمللي قرار گرفته است.
آيــتاهلل هاشــمي رفســنجاني ســالها مظهــر موازنــه در
صحنه سياســت ايران برشمرده ميشــد و هم با اصالحطلبان
رابطه مناســبي داشــت و هم برخي اصولگرايــان كه برخوردي
تندتــر با غرب را ميپســندند ،صاحــب مراوداتي بــود .بدون او
كــه دائماً چالشها را مديريت و مهار ميكرد ،حفظ و اســتمرار
چنان موازنهاي در عرصههاي سياســي ايران ،ســختتر خواهد
شــد .توافق هســتهاي اخير ايران با گروه موســوم بــه « »5+1هر

چند توســط دولت حســن روحاني به امضا رســيد امــا تا حدي
از ديدگاههــاي رئاليســتي و آرامــش طلبانه رفســنجاني هم كه
روحاني دنباله رو او بوده ،نشــأت گرفته است .روحاني درصدد
اســت ماه «مه» (ارديبهشــت) آينده براي يك دوره چهارساله
تازه ،رئيس جمهوري ايران شود و هر چند هنوز احتمال تحقق
اين امر فراوان است اما اگر هاشمي در صحنه ميماند موفقیت
روحانی قطعيت بيشتري مييافت.
عدنان طباطبايي يك تحليلگر امور ايران كه در آلمان مستقر
و رئيــس يك مركز تحقيقاتي در زمينه امور بينالمللي اســت،
ميگويــد :رفســنجاني مظهــر برقراري تــوازن در زمــان برخورد
ايدههاي متفاوت سياســي در ايران بود و همه اطمينان داشتند
اگر امواج ،غير قابل مهار شــود ،او هســت تا ســاحل را آرام نگه
دارد .هاشــمي با عبور از طوفانهاي سياسي به چنان جايگاهي

نیوعــرب :صدها هــزار عــزادار در حضور
رهبر ایران ،صبح سهشــنبه برای تشییع
جنــازه رئیــس جمهــوری پیشــین ،اکبر
هاشــمی رفســنجانی تجمــع کردنــد.
تلویزیــون دولتــی ایــران تصاویــری از
حضور پرشمار مردم در اطراف دانشگاه
تهران در زمان خواندن نماز بر ســر پیکر
رفسنجانیراپخشکرد.

رســيده بــود .او مرد مــورد اعتماد امــام خمينــي(ره) بنيانگذار
انقالب اسالمي بود و در بخشي از زمان جنگ فرسايشي با عراق
نيروهاي مسلح را هدايت ميكرد و از شروعكنندگان برنامههاي
هستهاي ايران بود و زماني كه بحث ترميم مجدد روابط با غرب
باب شــد ،او باز نقشــي پيشرو به عهده داشــت .حتي مخالفان
هاشــمي اعتقاد داشتند او يكي از ســتونهاي حفظكننده ايران
در ميان تالطمات اســت و تأســف اكثر كشورهاي عربي منطقه
از درگذشت وي نشان ميدهد كه او حتي اطمينان سران برخي
كشــورهاي عرب مخالــف ايران را هم جلب كرده بــود ،البته در
داخل ايران مخالفان سياسي او كم نبودند.
سياســيون مخالــف وي و تندروها كوشــيدند وي را از صحنه
خــارج كننــد اما قدرت و ايســتادگي اش مانع اين امر شــد .يك
تحليلگــر مســتقر در شــوراي روابــط بينالملل اروپــا ميگويد:

نميتــوان درگذشــت اخيــر هاشــمي را در سياســتگذاريهاي
موجــود در ايــران بيتأثيــر دانســت و شــكي نيســت ســاير
سياســتگذاران ايــران از ايــن پس فرصت بيشــتري بــراي مانور
خواهند داشت.
اگر رقابــت اصولگرايــان و اصالحطلبان در غياب هاشــمي
رفسنجاني تشديد شود ،دونالد ترامپ ،رئيس جمهوري جديد
امريكا براي اســتفاده از اين فرصت مهيــا خواهد بود اما برخي
روزنامههاي دو ســه روز اخير ايران در اين زمينه هشــدارهايي را
بههر دو سو ارائه داده و جناحهاي مختلف را به پرهيز از هرگونه
درگيري در اين خصوص تشويق كردهاند .قدر مسلم اينكه ايران
براي پيدا كردن مردي همچون رفســنجاني كه پيام آور آرامش
بود ،جستوجوي سختي پيش رو خواهد داشت.
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