هاشمی و ورزشکاران

 وصال روحانی

با آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در عرصه ورزش

خوش روحيه و دوستدار ورزش

س��ران درجه اول سياست ايران در  38س��الي كه از پيروزي انقالب شكوهمند اس�لامي ميگذرد ،يك
ويژگي مش��ترك داشتهاند و آن عشق به ورزش و ارادت و عالقه به ورزشكاران كشورمان بوده است و آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني هم كه هفته پيش چشم از جهان فرو بست و دوستداران انقالب را غمگين كرد ،مستثني
از اين قاعده نبود و م��ردي بود كه با روحيه خوبش و حرفهاي اميدواركنندهاش و ورزشدوس��تي غيرقابل
انكارش ،هميش��ه اهالي ورزش را به حركت هر چه بيشتر در اين مسير تشويق ميكرد و آنها را به سوي تعالي
سوق ميداد.
در مسيرهاي تعالي
هاشمي رفسنجاني كه يكشنبه ش��ب هفته پيش بر اثر عارضه قلبي در  82سالگي دار فاني را وداع گفت،
ديدگاههاي ورزشي ارزش��مندي داشت و بسيار روشنبين و آگاه از نيازهاي جوانان جامعه بود و اين مسئله
را بارها طي س��الهايي كه از پيروزي انقالب اس�لامي ميگذرد ،به انحاي مختلف در دي��دار با افراد متعدد
ب��روز داد .به واقع يار امام خميني(ره) و ي��اور مقام معظم رهبري از هيچ فرصتي ب��راي تقويت ورزش غافل
نماند و حق حضور صرف و توام با اميد و خوش��بيني وي در جمع ورزش��كاران هم براي حركت هر چه بيشتر
و بهتر ورزش��كاران در مس��يرهاي تعالي كفايت ميكرد .مجموعه اخبار و پيامه��ا و رويكردها و حرفهاي
ذيل محصول عجين بودن هاش��مي با ورزش ايران و بازتابهاي آن در جامع��ه و همچنين ارائه طريقهاي
راهگشاي وي به جامعه ورزش چه در دوران رييسجمهوري وي و چه در دورانهايي است كه در ساير سمتها
منشا خدمت به ايران عزيز اسالمي شد.

رفت و در مراسم تشييع پيكر وي نيز حاضر بود.
دادكان :هاشمي يك قهرمان ملي بود
محمد دادكان رييس س��ابق فدراس��يون فوتبال نيز به انگيزه درگذشت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني پيام
تسليتي فرستاد .در اين پيام آمده اس��ت :آقاي هاشمي يك شخصيت كامل و قهرمان ملي بود و جامعيت
شخصيتي ايش��ان در عرصههاي مختلف منجمله تأسيس دانشگاه آزاد و حمايت از ورزش بانوان مشهود
بود .به اين سبب به نمايندگي از جامعه ورزش دانشگاهي فقدان ايشان را تسليت ميگويم.
پيام تسليت مليپوشان فوتبال
اهالي ورزش ايران نيز پا به پاي س��اير آحاد جامعه ارتحال هاشمي رفسنجاني را تسليت گفته و با ساير
عزاداران فوت وي همس��و شدند .از اين قبيل ورزشكاران ميتوان به اعضاي تيمملي فوتبال اشاره كرد كه
در پيامش��ان آمده است :درگذشت آيتاهلل هاشمي كل جامعه ايران را داغدار كرد و در نتيجه تيمملي هم
اين ضايعه بزرگ را تسليت ميگويد و براي آن مجاهد في سبيلاهلل طلب آمرزش دارد.
تعويق مسابقات سهشنبه
شماري از مسابقات باشگاهي كشور كه براي سهش��نبه هفته گذشته در نظر گرفته شده بود ،به سبب
همزماني با مراس��م تشييع پيكر پاك هاشمي رفس��نجاني به بعد موكول ش��د .از آن دست بودند تمامي

وزير ورزش :هاشمي اميركبير كنوني ايران بود
وزير ورزش طبعاً از مرداني بود كه واقعه فوت آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني را تسليت گفت :در بخشي از
پيام مس��عود سلطانيفر آمده است :نام و آموزههاي آن يار مهربان و دلسوز اسالم و انقالب همواره به تارك
كشور خواهد درخشيد .وي هميشه در ميدان دادن به جوانان پيشاهنگ بود و در ديدار با ورزشكاران توجه
جدي خود را به پديده ورزش به كرات نش��ان داد و بيشك جامعه ورزش هرگز محبتهاي وي را فراموش
نخواهد كرد.
وزير ورزش به اين پيام اكتفا نكرد و در كانال اختصاصي خود به ديدار اخيرش با آقاي هاشمي نيز اشاره
كرد و آورد :آيتاهلل هاشمي متذكر شد كه خودش تقريباً هر روز ورزش ميكند و به من گفت اميدوار است
كه كارهاي من در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري به عرصه ورزش هم بسط يابد .لقب اميركبير كنوني
ايران شايسته ايشان بود .ناگفته نماند كه سلطانيفر براي آخرين وداع با هاشمي ،به حسينيه جماران نيز
مس��ابقات ليگهاي فوتبال تهران و هفته نهم ليگ هندبال كش��ور كه دومي (هندبال) به پنجشنبه گذشته
موكول شد.
فوتباليها هم متذكر ش��دند كه پيش از شروع مس��ابقات اواخر هفته گذشتهشان يك دقيقه سكوت را به
احترام آقاي هاشمي اعمال خواهند كرد.
كميته المپيك« :او» مبارزي خستگيناپذير بود
كميته ملي المپيك نيز به مناسبت درگذشت آقاي هاشمي پيام تسليت فرستاد و در گوشهاي از آن آورد:
آيتاهلل هاش��مي مجاهد خستگيناپذير دوران سخت نهضت اسالمي بود و عمر پربركت خود را در راه مبارزه
با رژيم ستمشاهي و اعتالي نظام مقدس جمهوري اسالمي صرف كرد و در نتيجه وظيفه اين كميته است كه
فقدان جانسوز اين مرد بزرگ را به همگان و بخصوص خانواده وي تسليت بگويد.
تسليتهاي سجادي و يارانش
اضافه بر وزير ورزش كه دلنوشته وي را نيز در سطور قبلي آورديم ،معاون امور بانوان وزارت ورزش ،معاون
فرهنگي اين وزارتخانه و معاون امور جوانان اين نهاد نيز ضايعه فوت آقاي هاش��مي را تسليت گفتند و رحلت
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