
گمم دوران نبمرزات نهضت اسالمی  امنه الّل  حضرت آیت  ای رهبر معظم انقالب اسالمی بم صدور ایپمی، ارتحمل رفیق دریین و همسنگر و هم

 :متن ایپم تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی هب شرح زری است.االسالم والمسلمین آاقی حمج شیخ اکبر اهشمی رفسنجمنی را تسلیت دنتفگ حضرت حجت

  اررمنن ارریممسم الّل ب 

 الی  راجعون
ّ

 لل و اّن
ّ

 اّن

کمر زندیک سملهمی نتممدی رد عهد  گمم دوران نبمرزات نهضت اسالمی، و هم جمهوری بم ردیغ و تأسف خبر ردگذشت ّنگهمنی رفیق دریین، و همسنگر و هم

گممی هک سمبق . مفت کردماالسالم والمسلمین آاقی حمج شیخ اکبر اهشمی رفسنجمنی را ردی اسالمی جنمب حجت ن همرزم و هم کمری و آغمز همدلی و  فقدا ی هم

کمری بم وی هب پنجمه و هن سمل تممم می کمه است هم اهی  هچ دشواریهم و تنگنماه هک رد این دههم سمل رب مم گذشت و هچ همفکریهم و همدلیهم هک رد ربهه. رسد، سخت و جمن

ی کسمنی هک بم وی  گمه مطمئنی ربای هم  نظیر او رد آن سملهم، تکی  هوش وافر و صمممیت کم. تالش و تحمل و خطرپذریی کشمنیدزیمدی مم را بم یکدیگر رد راهی مشترک هب 

کمر بودند هب وژیه ربای اینجمنب هب شممر می ا هک اهئی از این دوران طوالنی رهگز نتوانست ویپند رافقتی ر  اختالف نظراه و اجتهمداهی متفموت رد ربهه. آمد هم

ربداری از این تفموتهمی نظری  ی خنمسمنی هک رد سملهمی اخیر بم شّدت و جدیت رد پی بهره الحرمین کربالی معّلی بود هب کلی بگسلد و وسوهس سرآغمز آن رد نیب

دیدگمن این  شمهی و از رنج ان ضد ستمنظیری از نسل اّول نبمرز  ی کم او نموهن.بودند، نتوانست رد محبت شخصی عمیق او نسبت هب این حقیر الل وارد آورد

ن و تحمل هجنکش سمل.راه رپخطر و رپافتخمر بود گمه مسئولیتهمی خطیر رد دافع مقدس و ریمست مجلس شورای  اه زندا اهی سمواک و مقمومت رد ربارب این هم  و آن

ن اهشمی اینجمنب چیه شخصیت دیگری را نمی.ی استاسالمی و مجلس خبرگمن و غیره، ربگهمی ردخشمن زندگی رپ فراز و نشیب این نبمرز قدیم  شنمسم هک  بم فقدا

ی الهی بم  اکنون این نبمرز کهنسمل رد محضر محمسب .سمز هب یمد داشت  بمشم ای مشترک و چنین ردازمدت را بم او رد نشیب و فرازاهی این دوران اترخی تجرهب

غفران و رممت و عفو الهی را ربای وی .ی مم مسئوالن جمهوری اسالمی است و این سرنوشت هم ئی مشحون از تالش و فعملیت گوّنگون قرار دارد،  رپونده

ن و رباردان و دیگر بمزممندگمن ایشمن تسلیت رعض نیکنم  ۹۹۱۱دیممه  ۹۱  ای د علی امنه سّی  ،  لنم و هغفرالّل .از صممم قلب تمنم نیکنم و هب همسر گرامی و فرزندا

  حجت رحلت
کمران محترم  را      سلمین آاقی حمج شیخ اکبر اهشمی رفسنجمنیاالسالم والم  تسلیت  رعض می نمممیی   هب محضر هم
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