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مراسم ترحیم آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی با حضور
رهبر معظم انقالب برگزار شد

مراسم ترحیم رفیق دیرین و همسنگر
دوران مبارزات و همــکار نزدیک دوران
جمهــوری اســامی آیت اهلل هاشــمی
رفسنجانی (رحمة اهلل علیه) رئیس فقید
مجمع تشــخیص مصلحت نظام از سوی
رهبر معظم انقالب اســامی در حسینیه
امــام خمینــی(ره) با حضــور حضرت
آیتاهلل خامنه ای برگزار شد.
به گــزارش ایســنا ،در این مراســم
که اعضــای خانواده و بســتگان آیت اهلل
هاشــمی رفسنجانی ،رؤســای قوای سه
گانه ،مســئوالن کشــوری و لشــکری و
قشــرهای مختلف مردم حضور داشتند،
قاریان ،آیاتی از کالم اهلل مجید را تالوت
کردنــد و ذاکــران اهــل بیــت (علیهم
السالم) به مداحی پرداختند.
در ایــن مراســم ،آیــت اهلل موحدی
کرمانــی در ســخنانی ،ایمان بــه خدا
و ایســتادگی در راه حــق را مهمتریــن
ویژگی رئیــس فقید مجمع تشــخیص
ِ
مصلحــت نظام دانســت و افــزود :ملت
قدرشــناس ایــران هرگز مبــارزات آن
یــار دیریــن امــام و رهبــری در مقابل
طاغوتهای زمــان یعنی رژیــم پهلوی
و جبهه اســتکبار و همچنیــن خدمات و
مســئولیتهای او در مقاطــع مختلفــی
ماننــد دفاع مقــدس ،مجلس شــورای
اســامی ،ریاســت جمهــوری و مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام را از یــاد
نخواهند برد.
وی با اشــاره به مصلحــت مهم حفظ
انسجام ملی و حساسیت آن یار صمیمی
انقالب بر حفاظت از مصالح نظام ،افزود:
در نظام اســامی ،فصلالخطــاب مقام
معظم رهبری اســت و ایشان نیز همواره
تأکید داشــت که در مقــام عمل ،همگی
باید رهرو و مطیع رهبری باشیم.
محسن آرمین:

هاشمی روح آزاده ای
داشت

نماینــده اســبق مجلــس ،آیت اهلل
هاشمی رفســنجانی را شــخصی آزاده
خواند و گفــت :بایــد امیــدوار بود که
جامعه بتواند با این رشد و بلوغ ،خالهای
غیرقابل انــکار بزرگانی چون ایشــان را
جبران کند.
محســن آرمین در گفت و گــو با ایرنا
افزود :آقای هاشــمی را باید یکی از مهم
ترین و مســلم ترین ســتون های نظام
دانســت .وجه بارز ایشــان ایــن بود که
نســبت به انقالب و نظام بســیار صادق
بود.
نماینــده مجلــس ششــم شــورای
اســامی ادامه داد :ایشــان حاضر شد
پای ایــن صداقتش بایســتد و هر هزینه
ای را هم که الزم بود پرداخت .هاشــمی
با پایمــردی روی اصول خود ایســتاد و
جفاها و نامهربانی ها را تحمل کرد.
وی گفــت :از نظــر شــخصیتی یک
نکته خیلی بارز و مهم در وجود ایشــان
بــود و آن اینکه معموال وقتی انســان ها
به ســنین باالی  70می رســند دیگر نه
توان نگریســتن به گذشته خود و تغییر و
تحول را دارند و نه شجاعت آنرا .اما آقای
هاشمی به خاطر شــخصیت و روح آزاده
ای که داشــت به رغم کهولت سن ،درک
و شجاعت الزم برای این کار را داشت.
وی تصریح کرد :از ایــن رو به محض
اینکه مــی فهمید انقالب دارد از مســیر
اصلی خود خارج می شــود یــا نیازمند
یک ابتکار و تحول جدید است شجاعانه
میایســتاد و هر هزینه ای را هم که الزم
بود به جــان مــی خرید .کشــور کمتر
شــخصیتی با این مشــخصات را دارد،
البته نمی شــود گفت چنین اشــخاصی
وجود ندارند ولی بسیار نادرند.
آرمین ادامه داد :نبایــد انکار کرد که
نگرانی هایی جــدی درباره دوران بعد از
ایشــان وجود دارد .فقدان آقای هاشمی
چه در ســطح جریان اصالحات و چه در
ســطح آینده نظام و کشــور تاثیر تعیین
کننده ای خواهد داشــت چرا که ایشان
یکی از ســتون ها و تکیه گاههای اصلی
جریان اصالحات و نوخواهی بود.
نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی
گفت :بــا این وجود ،باید به شــعور مردم
هم اطمینان و باور داشــت و پذیرفت که
جامعه ما در حال طی کردن مراحل رشد
و بلوغ خود اســت .باید امیــدوار بود که
ایــن جامعه بتوانــد با این رشــد و بلوغ،
خالهــای غیرقابل انــکار بزرگانی چون
آقای هاشمی را جبران کند.

تعدد کاندیداها و مسیر سخت وحدت اصولگرایان در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد

زهرا عباسعلی زاده

روزنامه نگار

بر اســاس آخرین اخبــار  ،فعــل و انفعاالتی
در جریــان سیاســی اصولگراها دیده می شــود
چنانچه اصولگرایــان در حال اعــام نامزدهای
گروهــی و جبهــهاي بودنــد و درعینحال دم
از ائتالف و وحــدت و رفتن زیر چتــر جامعتین
(جامعــه روحانیــت مبــارز تهــران و جامعــه
مدرســین حوزه علمیه قم) میزدنــد که ناگهان
اعالم شــد جبههاي تحت عنوان «جبهه مردمی
نیروهای انقالب» ســربرآورده و گروهها ،احزاب
و چهرههای اصولگرا هم یکبهیک چراغخاموش
و روشن درحال پیوستن به آن هستند.
چند روز بعــد از اعالم موجودیــت این جبهه
مشــخص شــد کــه مســئول دفتــر غالمعلی
حدادعادل به ســمت مســئول روابطعمومی و
تبلیغات آن منصوب شده است؛ این انتصاب ،این
احتمال را تقویت میکند که بــاز هم حدادعادل
پشت سر این جبهه قرار دارد.
حاال باید دید جبههاي کــه احتماال با حمایت
حدادعادل تشکیل شده اســت به سمت جلیلی
خواهد رفت یا قالیباف؟ شاید هم هیچکدام.
این اتفاق نشــان می دهد که از یک سو عدهای
از فعاالن این عرصــه به عدم همــکاری با جبهه
مردمی انقالب هســتند و از طــرف دیگر افرادی
مثل کمال ســجادی در یک ســایت خبری گفته
اســت « :در مجموعــه اصولگرایان یــک جبهه
دیگــری تحــت عنوان جبهــه مردمــی انقالب
اســامی اعالم موجودیــت کرده انــد و برای دو
انتخابات پیش رو ،هم شــورای شهر و هم ریاست
جمهوری برنامه هایی را دارند و اعالم مواضع هم
کرده اند.
همچنین بســیاری از فعاالن سیاسی و احزاب
نیز از این جبهه مردمی حمایــت کرده اند ،ما در
جبهه پیــروان نیز برای چگونگــی حمایت از این
جبهه در حال بررسی هستیم و امیدواریم که این
جبهه بتواند به انســجام و همگرایــی اصولگرایی
بیافزاید.
از طرفی نیز عنــوان نیروهای انقالب و مردمی
جاذبه بهتــری دارد .از قــدرت کلماتــی مانند
اصالحطلبی و اصولگرایی به اندازه کافی استفاده
شده است و اکنون میطلبد یک لغت دیگر و یک
گفتمان مشابه و تازهتری مطرح شود».
در رابطه با این موضوع با کارشناســان سیاسی

جاده های موازی اصولگرایانه

میزخبر

درمصالیامامخمینی(ره)

نماز جمعه این هفته تهران به امامت
امامی کاشانی برگزار میشود
نماز جمعه این هفته تهــران در روز  ۲۴دی
ماه به امامت آیتاهلل امامی کاشــانی در مصالی
امام خمینــی (ره) برگزار میشــود.به گزارش
ایسنا ،مراسم این هفته نماز جمعه تهران ،با ویژه
برنامهای به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع
تشــخیص مصلحت نظام و با حضور نمازگزاران
از ساعت  ۱۰:۳۰آغاز میشود.محسنی رضایی
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز پیش
از خطبههای نماز جمعه این هفته ســخنرانی
خواهدکرد.

حضور نمایندگان ویژه ترکیه
در مراسم بزرگداشت آیت اهلل
هاشمیرفسنجانی

به گفت و گو پرداختیم.

جبهــه مردمــی
انقالب و اصولگراها باید
به یک کاندیدا برسند
ســید محمــد بیاتیــان
نماینــده پیشــین مجلس و
فعال سیاســی به نــوآوران
گفت :در مــورد جبهه مردمی انقــاب ؛ می توان
گفت که در این جبهه  ،وکالی سیاســی و افرادی
که هیچ شائبه ای برای حضورشان وجود ندارد در
حال حاضر افرادی که به عنوان هیأت موسس در
مرکزیت این تشــکیالت دور هم جمع شدند ،به
لحاظ سیاسی افرادی تندرو نیستند.
در واقــع همــه گروه هــای اصولگــرا و همه
احزابی که دلســوز نظــام هســتند از این جبهه
حمایت کردند.
او همچنیــن افزود :تشــکیالت جبهه مردمی
انقالب  ،هر نوع تندروی و تــک روی که بر خالف
مصلحت نظام و مردم باشد را رد می کند.
این جبهه معتقد اســت که باید قطــار از ریل
خارج شــده اقتصاد و اشــتغال را بــه ریل اصلی
خودش برگرداند.
حــال در این میــان اختالفــات بــا دولت یا
انتقادات بر دولت  ،آن جا کــه منافع و مصالح ملی

مد نظر باشد همه افراد حضور پیدا می کنند و هم
گرا خواهند شد و وحدت ایجاد خواهد شد.
چنانچه در تشیع جنازه آیت اهلل هاشمی دیده
شــد که همه احزاب و جناح ها حضور داشــتند
حتی کسانی که منتقد بودند.
بیاتیان در ادامــه گفت:در صحنــه انتخابات
احتمال اینکه قالیبــاف  ،جلیلی و نامــی و یا هر
فرد دیگری که وجود داشــته باشــد مدنظر است
ولی نهایتا جبهه مردمی انقــاب در نظر دارد در
انتخابات به یک کاندیدای واحد برســد .انتخابات
هدف این جبهه نیست بلکه این جبهه می خواهد
این روند را ادامه بدهد و به ســمتی که همیشــه
جریان داشــته باشــد برود و خط قرمزی تحت
عنوان اینکه کدام حــزب می تواند وارد این جبهه
شــود وجود ندارد بلکه هر حزبی را که دل در گرو
پیشــرفت نظام و منافع مردم دارنــد با جان دل
میپذیردو آنها را از خودش می داند.
به نظر من جبهــه مردمــی و اصولگراها باید
به نتیجه نهایی برســند و یــک کاندیداتور واحد
انتخــاب کننــد و کاندیداهایی کــه اعالم وجود
کردند نهایتا با هم دیگر تمکیــن کنند و به ریش
ســفیدان بزرگان جبهــه مردمی انقــاب اجازه
دهند تا در فضــای بهتری تصمیم گیــری بهتر
برای مردم مهیا کنند.

احــزاب و جریان
های سیاســی نیازمند
نوسازی است
صالــح اســکندری فعال
سیاســی اصولگرا به نوآوران
گفت :ســایت های مدنی در
کشــور ما به خصوص در عرصه احــزاب و جریان
های سیاسی نیازمند به سازی است .
چنانچه بــا افزایش میــزان تحصیالت مردم
و گســترش ارتباطات اجتماعی از طریق فضای
مجازی به خصوص شــبکه های اجتماعی که به
عنوان پدیده بی ســابقه در دهه نود تبدیل شده
است تصور می شود که فضای مدنی نیازمند یک
نوسازی و به سازی برای احزاب است.
او در ادامــه گفــت  :طبیعتاً جریــان های
سیاسی مختلف از جمله اصولگرا و اصالح طلب
متناســب با مقتضیات دوران جدید سیاســی
انقالب اســامی ایران باید اقدام به نوســازی
گروه ها و تشــکیالت جریان های سیاسی خود
اقدام کنند .
در ایــن میان جبهه مردمی انقالب  ،پویشــی
برای این جریان های معتقد به انقالب اســت  .به
مدد این نقدها و انتقادها اســت که این فرایند به
نوسازی منجر شود.

معاون حقوقی رئیسجمهور:

هاشمی مردی از جنس امیرکبیر بود

مجيد انصاري معاون حقوقی رئیسجمهور گفت :هاشــمی سردار
بزرگ ســازندگی و مردی ازجنس امیر کبیر بود که ایران ویران شده از
جنگ را از نوع ساخت.
به گزارش ایســنا  ،حجتاالسالم و المســلمین مجید انصاری در
مراسم بزرگداشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر حضرت
شــاه چراغ گفت :هنوز باور این موضوع که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در میان ما دیگرنیست دشوار است خصوصا برای من که تا عصر همان
روز در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایشان بودم.
وی با اشــاره به حضور با نشــاط پرتالش و تاثیرگذار آقای آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی در آخرین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام
طی روزهای شنبه و یکشنبه گذشته از صدا و سیما درخواست کرد که
صوت یا تصویر آن جلسه را برای اطالع رســانی به مردم از نگاه آیتاهلل
رفسنجانیپیرامونلزومتوسعهکشورپخشکنند.
انصاری گفت :کسانی که اخبار مهم دنیا را طی سه روز گذشته رصد
کرده اند متوجه هستند که خبر درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
راس اخبار مهم و در کانون تحلیل تحلیلگران برجسته بینالمللی قرار
داشــت .خبر مصیبتی که بر ملت ایران وارد شد ،نه تنها ایران و منطقه
بلکهجهانرا لرزاند.
وی تاکید کرد :علت قرار گرفتن خبر درگذشت آیتاهلل هاشمی در
صدر اخبار جهان عظمت نقش و جایگاه و شخصیت این مجتهد بزرگ
و سیاست ورز انقالبی است.
انصاری با اشــاره به کالم اهلل مجید و با تاکید بر اینکه رهبران بزرگ
تاریخ و پیامبران تاریخ ساز اوالعظم برای اجرای برنامه های انسان ساز

و ایجاد بنیان های تاثیرگذار تاریخی نیازمند ابزاری بودند که مهمترین
آنها داشتن یاران و همکارانی توانا و مقاوم است  ،نقش آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی را در انقالب به مثابه نقش همین بزرگ مردان توصیف کرد.
وی آیتاهلل هاشمی رفســنجانی را از حواریون برجسته امام (ره) در
انقالب اسالمی بر شمرد و با ارائه تحلیلی از وقوع انقالب اسالمی ایران در
آستانه قرن بیستم به نقش تاریخی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در وقوع
 ،تثبیت و تداوم انقالب پرداخت.
او گفت :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در روزهای نخستین انقالب و از
سال  40بعد از ارتحال آیتاهلل بروجردی و خصوصا از سال  42همراه و
همگام با حضرت امام (ره) بود.
انصاری در ادامه با اشاره به روند انقالب و اقدامات آیتاهلل رفسنجانی
در کنار حضرت امام (ره) گفت :او یک طلبه فاضل  ،مجاهد و جوان بود با
دودمانی اصیل ،ایمانی راسخ،هوشی سرشار و بصیرت و بینشی عمیق

که قدرت تحلیلی باال داشت و مهمتر از همه از شجاعت و پایداری مثال
زدنی برخوردار بود.
وی تاکید کرد :آیتاهلل هاشمی رفســنجانی درکنار سایر حوارین
امام و انقالب مانند شهدای محراب  ،آیتاهلل مطهری ،شهیدان غفاری و
سعیدی و سایر علمای بزرگ آن دوران در طول  14سال از شکل گیری
و روند انقالب تا پیروزی آن اجازه خاموش شدن شعله انقالب را ندادند.
انصاری با اشاره به روند انقالب اسالمی پس از بازداشت و تبعید امام
(ره) تاکید کرد:تجلیل از بزرگان شرط قدرشناسی و ادب است اما پیش
از آن نیازمند شناخت ابعاد شــخصیتی بزرگان و اندیشه آنان هستیم.
جوانان باید بدانند این کشور و انقالب با چه افرادی حفظ شد و پیشرفت
کرد تا آنان نیز خود را همانند این شخصیتها بسازند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی بسیار زود ازاین دنیا رفت ،گفت :باید مبانی انقالب و عوامل
پیروزی و دوام آن را به درستی برای نســل جوان تبیین کرده و به آنان
منتقل کنیم و جوانان باید بدانند آیتاهلل رفســنجانی عمر خود را به
مانند یک ســرباز آماده باش اما در قالب یک ســردار هوشیار در سنگر
فرماندهی و همچنین در قالب یک مدیر الیق تمام عیار در خدمت نظام
و مردم بود.
او با اشــاره به تاثیرگذاری آیتاهلل هاشمی رفســنجانی در دوران
مبارزات انقالبی و زمانی که رژیم ستم شــاهی او را به سربازی فرستاد
و همچنین دورانی که آن مجتهد فقید را به زندان بردند گفت:ساواک و
رژیم ستم شاهی می خواست او را بشکند اما او نشکست و حتی داغ یک
آخ و التماس را بر دل عمال حکومت سابق و ساواک گذاشت.

در دیدار با رئیس مجلس ملی مالی

الریجانی :اتحاد میان کشورهای اسالمی بسیار حائز اهمیت است

رئیس مجلس شورای اســامی گفت :اتحاد میان کشورهای اسالمی
بسیار حائز اهمیت است و کنفرانس بعدی بین المجالس اسالمی که قرار
است در کشور مالی برگزار شود ،می تواند تاثیر بسزایی در نزدیکی فکری
مسلمانانوجهاناسالمداشتهباشد.
به گزارش ایسنا ،علی الریجانی دیروز در دیدار با "ایساکا سیدبه"رئیس
مجلس ملی مالی با اشاره به لزوم گسترش همکاری های دو جانبه ،اظهار
داشت :جمهوری اســامی ایران دارای تجارب ارزشــمندی در بسیاری
از حوزه ها از جمله صنایع ،کشــاورزی ،جاده ســازی و پزشکی است که
میتواندراهگشایتوسعهکشورشماباشد.
وی خاطرنشــان کرد :بــا رفع تحریم هــا علیه ایران ،زمینه توســعه
همکاریها با سایر کشورها فراهم شده است و یکی از مهمترین این بخش
ها اســتفاده از توانمندی های ایران در زمینه ذخائر انرژی باالخص نفت و
گاز است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن تشــکر از موضع مناسب کشور
مالی در زمینه حقوق بشر ،تصریح کرد :این مسئله نشان می دهد که میان
دو کشور همفکری های زیادی در زمینه مسایل جهان اسالم وجود دارد و
یکی از این مسائل ،معضلی به نام تروریسم است که چه در منطقه ما و چه
در منطقه شما وجود دارد.وی یادآور شد :ممکن است شکل رفتاری و اسم

این گروه های تروریستی با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی ماهیت و ذات
آنان در همه جا یکسان است و متاسفانه در برخی ازکشورهای آفریقایی با
اینمعضلمواجههستند.
علی الریجانی در پایان ضمــن ابراز امیدواری در برگزاری شایســته
کنفرانس بین المجالس آتی ،آن را فرصتی مناســب جهت رفع مشکالت
مسلمانوجهاناسالمخواند.
برقراری صلح در فلســطین یکی از آرزوهای ملت های
مسلماناست
در ادامه این دیدار "ایساکا ســیدبه" ضمن عرض تسلیت به مناسبت
رحلت آیت اهلل هاشمی رفســنجانی ،گفت :از اینکه به ایران سفر کرده ام

بسیارخرسندمزیراهمیشه ایرانبرایکشور مالی منشاخیربودهاست.
رئیس مجلس مالی با اشاره به روابط دوستانه و قدیمی میان دو کشور
اظهار داشت :ظلمی که به مردم فلســطین می رود همیشه برای ملت ما
حائز اهمیت بوده است و در این زمینه بســیار با کشور جمهوری اسالمی
ایران همفکر هستیم و معتقدیم که ظلم زیادی به این ملت می رود که باید
هرچه سریعتربهآرامشبرسند.
وی کنفرانس بین المجالس اسالمی که کشــور مالی میزبان آن است
را فرصتی برای کشورهای اســامی در جهت برقراری صلح در فلسطین
دانست و تصریح کرد :ما امیدواریم که بتوانیم در کنار کشور شما به راه حلی
برای کمک به مردم این کشور داشته باشیم و سایر کشورهای مسلمان هم
ما را در راه رسیدن به این هدف مهم یاری دهند.
وی در ادامه ضمن اشــاره به معضل رشد تروریســم در جهان گفت:
افراطی گری در برخی از کشــورهای آفریقایی زیاد است و باید به هر نحو
که می شود جلوی این رفتارهای غیرانســانی را گرفت و برای رسیدن به
این هدف اتحاد میان همه کشورها باالخص کشــورهای اسالمی ،امری
ضروری اســت" .ایســاکا ســیدبه" در پایان این دیدار حضور ایران در
کشورش را مایه مباهات ملت خود دانست و خواستار گسترش همکاری
ها میان دو کشور شد.

نمایندگان ویــژه دولت ترکیه در مراســم
ترحیم رییس جمهور پیشــین ایران در تهران
حضور یافتند.به گزارش ایســنا ،ابراهیم کالین
سخنگویریاستجمهوری،هاکانفیدانرئیس
امنیت ملی نمایندکان ویــژه دولت ترکیه و رضا
هاکان تکین سفیر این کشور در تهران در مراسم
بزرگداشــت آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در
ایران حضور یافتند.مراســم بزرگداشت ارتحال
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی دیروز از سوی
حضرت آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری و
با حضور مقامات و مهمانان خارجی ،در حسینیه
"امام خمینی" برگزار شد.رجب طیب اردوغان
ریاست جمهور و بین علی ایلدریم نخست وزیر
جمهوری ترکیه هم پیام های تسلیت جدا گانه
ایبهدولتوملتایرانارسالکردند.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
همواره نقش راهبردی
در مقاومت داشت
ســیدابراهیم امین الســید رئیس شورای
سیاسیحزباهلللبنانونمایندهاعزامیدبیرکل
حزب اهلل برای شــرکت در مراسم تشییع رئیس
فقیدمجمعتشخیصمصلحتنظام،گفت:آیت
اهلل هاشمی رفســنجانی همواره در طول تاریخ
مقاومت نقش راهبردی در آن داشت.به گزارش
ایرنا ،وی در گفت و گو با خبرنگاران در دفتر حزب
اهلل در تهران افزود :به نمایندگی از سوی دبیرکل
حزب اهلل  ،خانواده شهدای لبنان رحلت آیت اهلل
هاشمی رفســنجانی را به رهبر معظم انقالب و
ملت ایران تسلیت میگوییم.امین السید رئیس
شــورای سیاســی حزب اهلل لبنان افزود :تاریخ
ایرانو منطقهبانام آیتاهللهاشمیپیوندخورده
است .ایشان نقش مهمی در روند پیروزی انقالب
اسالمی در ایران و اثر مثبت آن بر منطقه داشت.
رئیس شورای سیاسی حزب اهلل لبنان با اشاره به
نقش آیت اهلل هاشــمی در شکل گیری مقاومت
اسالمی در لبنان گفت :نقش ایشان در تاسیس
حزب اهلل و حمایت از مقاومت اسالمی در لبنان
راهبردیبود.
وی تصریح کرد :ایشــان عمیقــا به مقاومت
اعتقادداشتومقاومتنیزهموارهبهاوعالقهمند
بوده و با وی ارتباط داشت.امین السید با اشاره به
اینکه آیت اهلل هاشمی نقش مهمی در حمایت از
مقاومت اسالمی در فلسطین داشت ،بیان کرد:
مقاومت اسالمی در لبنان همواره با چالش های
فراوانی روبه رو بوده است اما در این میان ،آیت اهلل
هاشمیبهنوبهخودهموارهدرکنارمقاومتلبنان
بود و ما هیچ وقت نقش و کمک ایشان را فراموش
نمیکنیم.رئیسشورایسیاسیحزباهلللبنان
در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف اصلی
مقاومتاسالمیدرلبناناشارهکردوگفت:هدف
اصلیحزباهللآزادسازیلبنانازاشغالاسرائیل
واخراجازخاکلبنانبودهاست.
وی ادامــه داد :هــدف دوم نیــز حمایت از
برادرانمان در فلســطین در آزادسازی سرزمین
های اشــغالی از چنگال صهیونیست ها است و
هدف ســوم نیز همکاری و کمک به همه ملت
های منطقه برای آزادی و استقالل آنها از سیطره
آمریکا است که تالش می کند ،ثروت های مردم
منطقهرابهغارتببرد.
امین الســید همچنین به تحوالت داخلی
لبنان نیز اشــاره کرد و اظهار داشت :انتخاب
رئیس جمهوری لبنان رخــدادی مثبت بود و
حمایت حزب اهلل از میشل عون نقش اصلی در
رسیدن وی به جایگاه ریاست جمهوری داشت
و نیز رابطه ما با دولت جدید بر اساس احترام و
اعتماد متقابل استوار اســت.نماینده اعزامی
دبیرکل حزب اهلل درخصوص سفر اخیر میشل
عون به عربســتان ســعودی بیان داشت :این
مساله کامال طبیعی است چرا که لبنان بخشی
از اتحادیه عرب است و رئیس جمهوری نیز به
کشورهای مختلف سفر می کند.وی در عین
حال تاکید کرد :ریاســت جمهوری عون ،یک
برد برای محور مقاومت بود و عربستان گرچه
با ریاســت جمهوری او موافقت کرد اما گزینه
دیگرینداشتومجبوربهاینکارشد.

