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الگوی زن انقالبی
 و یاور محرومان
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آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی-اسداهلل بادامچیان 

سید مصطفی میرسلیم-آیت اهلل اعرافی 
علی الریجانی-حمیدرضا ترقی - محمدکاظم انبار لویی
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رئیس قوه قضائیه :
فاطمه رهبر زنی انقالبی با خدماتی ارزشمند در مسئولیت های اجتماعی بود

حجت االس��ام و المسلمین س��ید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه 
درگذشت مرحومه فاطمه رهبر را طی پیامی تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

إِنَّا لّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن

درگذش��ت س��رکار خانم فاطمه رهبر نماینده ادوار مجلس و منتخب 
مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسامی، موجب تاثر اینجانب 

گردید.
خان��م فاطمه رهبر که یکی از زن��ان انقابی جامعه بود با حضور موثر 
خودش در سنگر های علمی و آموزشی و چند دوره نمایندگی مجلس در 

مسئولیت های فردی و اجتماعی خدمات ارزشمندی داشته است.
اینجانب این ضایعه ناگوار را به همس��ر و فرزندان ایشان، فعاالن حوزه 

زنان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با صدیقه اطهر را مسئلت دارم.

 علی الریجانی:
در عرصه های مختلف حضوری مسئوالنه و اقداماتی ارزنده داشت

دکتر علی الریجانی، در پیامی درگذشت خانم دکتر فاطمه رهبر منتخب مردم 
تهران، ری، ش��میرانات، اسامش��هر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس شورای 

اسامی را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس مجلس بدین شرح است:

بسم الل الرحمن الرحیم
انالل و اناالیه راجعون

درگذشت بانوی گرانقدر، سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسامش��هر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 

موجب تاسف و تاثر گردید .
ایشان از بانوان خدوم، با همت و متعهد به انقاب و نظام اسامی بودند که همواره 
در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حضوری مسئوالنه و اقداماتی ارزنده 
داشتند. در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس خدمات شایسته ای به کشور عرضه 

داشتند و توانستند در انتخابات دوم اسفند به عنوان منتخب مردم به مجلس شورای اسامی راه یابند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به مردم  بزرگوار به ویژه بانوان ارجمند، خانواده معزز و سایر وابستگان محترم، از درگاه خداوند متعال برای 

آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و تعالی درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم.

                                                                        علی الریجانی

سید مصطفی میرسلیم:
مرحومه فاطمه رهبر مجاهد 

راه حق و غمخوار نستوه 
محرومان بود

سید مصطفی میرسلیم در پی درگذشت 
سرکار خانم فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:
انا لل و انا الیه راجعون

درگذش��ت مجاهد راه حق و عدال��ت و غمخوار 
نستوه محرومان، همسنگر انقابیمان، سرکار خانم 
فاطمه رهب��ر را به مقام معظم رهبری و نمایندگان 
منتخب مجلس و مردم شریف تهران تسلیت عرض 

می کنم.

محم��د باقر قالیب��اف، در پی درگذش��ت 
مرحومه فاطمه رهبر پیام تس��لیتی به شرح 

ذیل صادر کرد:
انا لل و انا الیه راجعون

خبر درگذشت س��رکار خانم دکتر فاطمه 
رهبر، نماینده منتخب مردم ش��ریف تهران، 
ری، اسامش��هر، پردی��س و ش��میرانات در 
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسامی که 
پیش از این نیز سه دوره وکالت مردم تهران را 

بر عهده داشتند، موجب تأسف و تأثر گردید.
فعالیت ه��ای ارزنده ایش��ان در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و محرومیت زدایی به ویژه 
در ایام نمایندگی مجلس ش��ورای اس��امی، 
از ایش��ان چهره ای تاثیرگذار س��اخته بود که 
همواره مجّدانه در خدمت به نظام اس��امی و 

ملت شریف ایران می کوشید.
اینجانب ضایعه درگذشت خانم دکتر رهبر 
را به مردم شریف حوزۀ انتخابیۀ تهران، خانواده 

گرامی، معزز و انقابی ایش��ان و دوس��تان و 
همکاران او به وی��ژه نمایندگان ادوار مجلس 
شورای اسامی تسلیت گفته و از درگاه حّی 
متعال، برای ایش��ان رحمت و مغفرت و برای 

بازماندگان صبر آرزو می کنم.

محمد باقر قالیباف:
همواره مجّدانه در خدمت به نظام اسالمی و ملت شریف 

ایران می کوشید 
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دکتر بادامچیان:

مرحومه فاطمه رهبر الگویی برای 
بانوان مکتب بزرگ اسالم بود

 اس��دالل بادامچی��ان دبیرکل حزب موتلفه اس��امی با اش��اره به 
درگذش��ت فاطمه رهبر اظهار داشت: این بانوی فرهیخته نمونه ای از 
زنان زینب گونه ایران اسامی بود که در دوران عمر پربرکت خود، در 
سنگرهای مجلس، کمیته امداد امام )ره(، صدا و سیما و حزب مؤتلفه 
اسامی خدمات صادقانه و خالصانه ای داشت و با حفظ عفاف و حجاب 

برتر، الگوی��ی برای بانوان مکتب 
بزرگ اسام بود.

نماین��ده  درگذش��ت  وی 
منتخ��ب مردم و عضو ش��ورای 
مرک��زی ح��زب مؤتلف��ه را به 
محض��ر مق��ام معظ��م رهبری، 
ملت بزرگ ایران و مردم ش��هر 
و منتخبی��ن مجل��س  ته��ران 
یازدهم، به وی��ژه بانوان منتخب 
و خان��واده گرام��ی ای��ن بانو و 
اس��امی  مؤتلفه  حزب  اعضای 

تس��لیت گفت.

 خانم فاطمه 
رهب��ر از زن��ان 
انقابی، والیی و 
اهل فضل و تدین بودند که بعد از فعالیت های 
زیادی که در صدا و س��یما داشتند، در شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسامی و در بخش بانوان 

نقش موثر و فعالی ایفا کردند.
ایش��ان توفیق داشتند که سه دوره از طرف 
مردم تهران در مجلس شورای اسامی حضور 
داش��ته باش��ند و در این زمان در کمیس��یون 
فرهنگی، کمیسیون اصل نود و فراکسیون زنان 
نقش بسیاری موثری در پیگیری مسائل زنان و 

حقوق آنها و قانون گذاری داشتند.
زمانی که حضور ایش��ان در مجلس هم پایان 
یافت، توفیق داش��تند که در معاونت حمایت و 
س��امت کمیته امداد امام خمین��ی )ره( نقش 
موثری در افزایش مس��تمری های مددجویان و 

محرومین و پیگیری این مسائل از طریق مجلس و 
دولت ایفا کنند. مرحومه رهبر در مجموع خدمات 
ارزنده ای در خدمت به زنان سرپرس��ت خانوار و 

نیازمندان و محرومان ارائه کردند.
ای��ن دوره هم در انتخاب��ات مجلس یازدهم 
انتخاب شدند و متاسفانه دراین جنگ بیولوژیک 
دعوت حق را لبیک گفتند. امیدواریم ایشان با 

حضرت فاطمه )س( محشور شوند.
ایشان در عین حال از منطقی قوی و متانت 
بس��یار باالیی برخ��وردار بودند. اطاعاتش��ان 
درباره مس��ائل کشور و زنان بسیار خوب بود و 
نوعا در جلسات با منطق سخن می گفتند. در 
موضع گیری نسبت به کنوانسیون های مربوط به 
زنان صاحب نظر بودند. در مسائل سیاسی هم 
مواضعی کاما والیی و مبتنی بر اصول داشتند. 
در عین حال بس��یار خوش برخ��ورد و فروتن 

بودند و با حلم و سعه صدر برخورد می کردند.

مرحومه رهبر در عین حال توانمندی باالیی 
در سخنرانی و ارائه مطلب داشتند و در مجموع 
به لحاظ اخاقی خانم ها با ایشان راحت بودند.

در کنگره های حزب موتلفه همیشه به عنوان 
عضو هیئت رئیس��ه انتخاب می ش��دند چون 
مجموعه بدنه حزب به ایشان و توانمندی هایشان 
اعتماد داش��تند و می توان گفت که یک الگوی 
زن پر تاش و فاطمی و با اخاق اسامی بودند.

الگوی یک زن فاطمی و یاور محرومان
حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی

محمد کاظم انبار لویی:
مرحومه فاطمه رهبر 

یار و یاور مستضعفان بود
عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اس��امی گفت: فاطمه رهبر یک 
عنصر سیاس��ی در فضای اجتماعی کش��ور بود و خدمات او به مردم به 

خصوص مستضعفان قابل توجه بود.
محمد کاظم انبار لویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی در 
گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به درگذشت فاطمه رهبر از اعضای این حزب گفت: فاطمه 
رهبر یک عنصر سیاس��ی در فضای اجتماعی کشور بود و خدمات او به 

مردم به خصوص مس��تضعفان در ایامی که در معاونت اجتماعی کمیته 
امداد فعالیت داشت قابل توجه بوده است و یار و یاور مستضعفان بود .

او ادامه داد: وی در فضای سیاسی همیشه به عنوان یک زن مسلمان 
برای مش��ارکت در امر سیاس��ت فعال بود و از ابتدای شکل گیری حزب 
موتلفه یعنی بعد از تعطیلی حزب جمهوری اسامی در این حزب فعال 
ب��ود. او همچنین در کنگره های حزب به عنوان نفر اول یا دوم بانوان به 

عنوان یک فعال اجتماعی حضور داشته است.
انبارلویی خاطر نشان کرد: در مجلس شورای اسامی در دو دوره ای که 
به عنوان نماینده انتخاب شد خدمات بسیار ارزنده ای داشت و ما همکاران او 

از این خبر بسیار متاثریم و امیدواریم خداوند او را با اولیاء خود محشور کند.
وی در پایان گفت:بنده به خانواده محترم به خصوص همس��ر ایش��ان 

تسلیت می گویم.

پیام تسلیت حزب موتلفه اسامي در پی درگذشت خانم رهبر:
نمونه اي از زنان فاطمی و زینبی، ایران اسالمی بود

حزب موتلفه اسامي در پي گذشت مرحومه سرکار خانم فاطمه رهبر عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:

انالل و انا الیه راجعون
به گزارش روابط عمومي حزب موتلفه اسامي، فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم که 
عمر پُر برکت خودش را در خط والیت، و پاس��داري از ارزشهاي اسامي و خدمت به ملت و محرومان و 
نظام مقدس اسامي گذراند. به اطاع عموم مي رساند این بانوي وارسته که سه دوره نمایندگي مجالس 
شوراي اسامي را در گذشته همراه معاونت کمیته امداد امام خمیني )ره( و خدمت درصداوسیما با عفاف 

و حجاب برتر را در کارنامه خود دارد. نمونه اي از زنان فاطمی و زینبی، ایران اسامی است.
حزب موتلفه اس��امی این ضایعه را به محضر ولی امر مس��لمین، ملت بزرگ ایران به ویژه مردم 
تهران و جامعه بانوان و اعضای حزب موتلفه اسامی در سراسر کشور تسلیت گفته برای او علودرجات 
و غفران واس��عه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مس��ئلت دارد و اطمینان دارد که راه این بانوی 

مجاهد و فداکار را همراهان او ادامه خواهند داد.                 حزب موتلفه اسامی
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تسلیت مدیر حوزه های علمیه 
در پی درگذشت فاطمه رهبر

آیت الل اعرافی، مدیر حوزه های علمیه درگذش��ت فاطمه رهبر را 
تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:
درگذشت سرکار خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در مجلس 
ش��ورای اسامی را به خانواده ایش��ان تسلیت عرض نموده و برای آن 
مرحومه رحمت واس��عه الهی و برای بازماندگان و بستگان شان صبر 

جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال مسالت می کنم.

غامعلی حدادعادل:

خالصانه در دفاع از اسالم وانقالب و خدمت به مردم بود
غامعلی حدادعادل در پي درگذشت مرحومه فاطمه رهبر پیام 

تسلیتی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل می باشد:
بسم الل الرحمن الرحیم

خبر درگذش��ت بانوی ارجمند شادروان خانم فاطمه رهبر را با 
تاسف و بهت و ناباوری دریافت کردم.

در س��ال 1382 در انتخابات دوره هفتم مجلس با ایشان آشنا 
ش��دم و در دوره های هفتم و هشتم و نهم توفیق همکاری با وی 
را در مجلس داش��تم وش��اهدتاش مخلصانه او در دفاع از اسام 

وانقاب و خدمت به مردم بودم.
در انتخابات مجلس یازدهم نیز خانم رهبر در س��ال 98 عضو 
فعال ش��ورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی و شورای زنان این 
ائت��اف بودند و رای مردم ته��ران را برای ورود به مجلس در دوم 
اسفند نود و هشت کسب کردند. امید بسیار بود که خانم رهبر با 

تجربه سه دوره قانونگذاری بتوانند در کنار سایر نمایندگان بویژه خانم های نماینده نقش مهم و موثری در مجلس یازدهم ایفا کنند.
اکنون باید با دریغ و اندوه بسیار از فقدان تلخ و تاثرانگیزشان سخن بگوییم و شاهد جای خالی ایشان در مجلس آینده باشیم.

شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی درگذشت این بانوی فرهیخته و متعهد و مومنه را به همسر ارجمند و خانواده محترمشان و نیز به عموم 
نمایندگان مجلس یازدهم و خصوصا نمایندگان تهران و اعضای حزب موتلفه اسامی و شورای مرکزی و دبیر کل محترم آن حزب تسلیت می گویم 

و برای آن مرحومه در جوار حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا)س( علو درجات و رحمت و و مغفرت مسئلت می کنم.

                                                                                                          غالمعلی حداد عادل -رییس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی

علی اکبر والیتی:

از بانوان متعهد به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران بود

دکتر علی اکبر والیتی در پی در گذشت فاطمه رهبر پیام 
تسلیتی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر می باشد:

انا لل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت خانم فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در 
مجلس شورای اسامی را که از بانوان متعهد به نظام مقدس 
جمهوری اس��امی ایران بودند موجب تاثر و تاس��ف فراوان 

گردید.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم، از خداوند متعال 
علو درجات و رحمت الهی برای آن مرحومه و صبر و اجر برای 

بازماندگان مسئلت می نمایم.

محمد رضا باهنر:

فردی خدمتگزار، متعهد، پرتالش و همواره در 
مسیر والیت بود

مهن��دس محمد رضا 
باهنر رئیس جبهه پیروان 
خ��ط ام��ام و رهب��ری و 
دبیرکل جامعه اس��امی 
پ��ي  در  مهندس��ین 
درگذشت مرحومه فاطمه 
رهبر پیام تسلیتی صادر 
ک��رد. متن پی��ام به این 

شرح است:
انا لل و انا الیه راجعون

خبر درگذش��ت بانوی مومنه و متعه��د مرحومه مغفور خانم فاطمه رهبر 
باع��ث تال��م و تاثر فراوان گردید. اینجانب که س��الیانی در مجلس ش��ورای 
اسامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری با ایشان همکاری داشتم، مرحومه 
را فردی خدمتگزار، متعهد، پرتاش و همواره در مسیر والیت شناختم. قطعا 
ضایعه درگذشت این بانوی مکرمه برای همه دلسوزان انقاب و نظام تاسف 

آور است.
اینجانب ضمن عرض تس��لیت درگذش��ت مرحومه فاطمه رهبر به خانواده 
محترم ایش��ان و حزب موتلفه اس��امی و جبهه پیروان خط امام و رهبری ، از 
خداوند متعال علو درجات را برای ایشان مسئلت دارم و امیدوارم که همنشین 

صلحا و شهدا در پیشگاه خدای متعال باشند.
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خوبان همه سوی حق رفتند.خانم رهبر بی 
بهانه خوب بود.تواضع او قلبها را تسخیر می کرد.

گزارش یک انتخاب:
عضو انتخابی ش��ورای انتخاب در ش��ورای ائت��اف نیروهای انقاب 
بودم. وقتی کمسیون ها برای انتخاب نامزدهای تهران در اقشار مختلف 
روحانیان،بانوان،جوانان و باتجربه ها تعیین شدند اینجانب برای کمسیون 
گزینش بانوان با نظروتصویب اعضای شورا انتخاب شدم.کار سختی بود.

از دو گروه س��نی می بایس��ت ۶ نفر را انتخاب کنیم.از فهرست 1۰نفره 

خانم های جوان ۴ نفر واز لیس��ت12 نفره بانوان با تجربه می بایددو نفر 
انتخاب شوند.

خانم رهبر عزی��ز ما در گروه دوم بود.اعضای کمس��یون)۷نفر ( پای 
صحبت 12نفر از بانوان که همگی فرهیخته و دارای سوابق درخشان در 

نظام جمهوری اسامی بودند، نشستند.
همه خوب س��خن گفتند و س��خن خوب هم گفتند و این کار ما را 
س��خت می کرد. نوبت به خانم دکتر فاطمه رهبر رسید.بی پیرایه و بی 
تکلف سخن گفت وقتی از خدمات ماندگار و کارنامه و برنامه هایش می 
گفت هرگز در نگاهش التماس برای گرفتن رای احساس 
نمی شد.در کامش بدون بهانه خوب بودن احساس می 
شد.خانم رهبر با تواضع و بی ادعایی قلب ها را تسخیر می 

کرد.همه با طیب خاطر به او رای دادند.
حی��ف که خوبان ما بیقرار رفتن اند و بی قراران را تاب 

ماندن نیست !
با دلی اندوهباربه اتفاق همس��رم عروج معصومانه این 
خواهر فرهیخته متدین ، انقابی، والیت مدار و منتخب 
مردم قدر ش��ناس تهران،اس��ام ش��هر، ری، پردیس و 
لواسانات برای چهارمین بار را به محضرولی امر مسلمین 
)حفظ��ه الل( ،برادر عزیزم همس��ر مهربان وهم��راه او و 
فرزن��دآن دلبن��دش و همراهانش در موتلفه اس��امی و 
ش��ورای ائتاف نیروهای انقاب و جامعه بانوان کش��ور 
تسلیت گفته برای آن عزیز س��فرکرده، آرامش در جوار 
ق��رب الهی و برای خانواده های مع��زی صبر و اجر آرزو 

می کنیم.
روحش شاد و راهش مستدام.

متواضع و بی ادعا
منوچهر متکی

وزیر اسبق خارجه

دکتر مرضیه وحید دس��تجردی دبیرکل جبهه متحدزنان اصولگرا و 
کارآمد در پی درگذش��ت مرحومه فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد. 

متن پیام به این شرح است:

انا لل و انا الیه راجعون:
با کمال تاسف و تاثر شدید و اندوه سنگین ، همزمان با سال روز والدت 
مولی الموحدین امام علی بن ابیطالب علیه السام و بر اساس تقدیر الهی 

خانم دکتر فاطمه رهبر منتخب دوره یازدهم مجلس شورای اسامی در 
تهران دعوت حق را لبیک گفت و ما را در س��وگ این هجرت ناباورانه و 

غروب زود هنگام افتاب وجودش نشاند.
خواهر عزیزی که عمر با برکت خود را صرف انقاب در مس��ئولیتهای 
مختلف منطبق با آموزه های اصیل دینی و اقتدا به اهل بیت و تبعیت از 
والیت فقیه س��پری کرد او عبدی صالح بانویی متدین ،تشنه خدمت به 
مردم ،مدیری توانا، صادق و درستکار بود و روح تشنه و خدمتگذار او منشا 
خدمات مهمی در عرصه های مختلف نظام نظیر نمایندگی سه دوره در 
مجلس شورای اسامی و تاش در دفاع از حقوق زنان، به عنوان مدرس 
دانشگاه و خدمات بی ریا او در حوزه معاونت اجتماعی کمیته حضرت اما م 
و خدمت به زنان بی سرپرست و نیاز مند و سایر عرصه ها منشا خدمات 
ارزنده و بی شائبه ای شد و در تمام لحظات زندگیش از هیچ تا شی دریغ 
نورزید به گونه ای که در شب انتخابات به عنوان خادم الرضا برای آخرین 

بار در خدمت حرم علی ابن موسی الرضا بود.
جبهه متحد زنان اصولگرا و کار امد این ضایعه دردناک و عروج جانسوز 
و فقدان این خواهر دلس��وز و انقابی را به همس��ر و فرزندان عزیزش و 
جامعه سوگمند زنان که اینک عزادار این داغ بزرگ هستند تسلیت عرض 
می نماید و رجا ء واثق دارد که خانواده محترم ایشان و کشور و جامعه زنان 
از وجود ارزشمند او بی نصیب شد و این خا ء بزرگ بسی برای همه آنها 
سنگین است، در فراقش اشک و آه به عمق جانمان از چشم دل بر رخ ما 
سرازیر است و آسمان دلمان بیقرار و غمگین و دعاهایمان بدرقه راه این 

خواهر که چه زود بار سفر بست و به دیار حق شتافت .
رجاء واثق داریم این عبد صالح خدا در نزد پروردگار کریم و مهربانش 
متنعم و از خداوند منان برایش غفران و رحمت الهی همراه با تعالی روح 

و برای باز ماندگانش صبر جزیل مسالت می نماییم.

مرضیه وحید دستجردی:

مدیری توانا، صادق و درستکار بود
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روایت همسرمرحومه رهبر:

هیچ گاه مسئولیت ها مانع نقش 
همسری و مادری ایشان نشد

حمید کابی س��نجانی، همس��ر مرحومه 
فاطم��ه رهبر راجع به ویژگی های آن مرحومه 
به خبرنگار نما گفت: ایش��ان انسانی متعهد و 
پایبند به اصول و ارزش های نظام و شخصیتی 
بسیار وارسته و دیندار و متدین بودند. الگوهای 
ایش��ان در زندگی حض��رت فاطمه زهرا)س( و 
حضرت زینب)س( بودند و به اهل بیت)ع( اقتدا 
می کردند. ایشان آگاه و عامل به دین در جهت 

کسب رضای الهی بودند. 
وی در خصوص شخصیت ایشان اظهار کرد: 
مرحومه رهبر شخصیتی سیاسی، تشکیاتی 
و ش��فاف، با روحیه انقابی و شجاع و با تفکر 
ارزش��ی و اخاق م��دار و م��ؤدب بود. ایش��ان 
دلسوز، مردمی، محبوب و درد آشنای جامعه، 
به خصوص محرومین بود. ایش��ان بس��یار پرتاش و خس��تگی ناپذیر و تأثیرگذار و منشأ خدمات شایسته ای در 

عرصه های مختلف کشور و یک بسیجی، جهادی و والیی تمام عیار بود.  
همسر مرحومه رهبر اضافه کرد: ایشان شخصیتی مدیر، پیگیر و برنامه محور بود، به خصوص وقتی که مسئولیت 

معاونت حمایت و سامت خانواده در کمیته امداد خمینی را داشتند. 
وی تأکید کرد: مرحومه فاطمه رهبر در خدمت به محرومین و مظلومین بسیار کوشا و پیگیر بود.    

کابی سنجانی بیان کرد: ایشان شخصیتی علمی و فرهیخته در محیط دانشگاه بود و به غیر از تدریس در 
دانشگاه فعالیت های جنبی هم در دانشگاه داشتند که بسیار اثرگذار بود. 

وی اشاره کرد: ایشان شخصیتی معنوی داشت و مفتخر به خادمی صحن علی بن موسی الرضا)ع( هم شد.   
همس��ر مرحومه رهبر تصریح کرد: فاطمه رهبر والیت مدار بود و لحظه ای از والیت مداری و تفکر بس��یجی 
و جهادی زاویه نگرفت. ش��اخص ایش��ان در اقداماتش��ان بیانات مقام معظم رهبری و تمامی تاششان این بود 
توصیه های مقام معظم رهبری را پیاده کنند. تحت هیچ شرایطی با هیچ کس معامله نکردند و هیچ رانتی دریافت 

نکردند.  
وی اشاره کرد: جالب است بدانید ایشان در ظهر عاشورای سال 13۴3ه.ش متولد شدند و وفاتشان مصادف با 

روز تولد امیرالمؤمنین)ع( 13 رجب بود. 
کابی سنجانی در خصوص مرحومه رهبر در قامت همسر گفت: ایشان با وجود مسئولیت های سنگین اجتماعی 
در همسرداری، فرزندداری، مدیریت امور خانه و ارتباط با اقوام، دوستان و آشنایان کم نظیر بودند و هیچ گاه وظایف 

و مسئولیت های بیرون از منزل، ایشان را از وظیفه و نقش مادری و همسری غافل نکرد. 
وی بیان کرد: مرحومه فاطمه رهبر در چهار دوره ای که برای نمایندگی مجلس شورای اسامی انتخاب شدند 
)دوره های هفتم، هش��تم، نهم و یازدهم( رتبه اول را در بین بانوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسامی 

آوردند. ایشان در سه دوره ای که نماینده مجلس بودند نایب رئیس کمیسیون بودند.     
همسر فاطمه رهبر در پایان خاطرنشان ساخت: مرحومه رهبر در عین داشتن مسئولیت های مختلف اجتماعی 
و سیاسی از نظر خصوصیات اخاقی، دینداری و پاک و عفیف بودن این پیام را به همه زنان مسلمان می دهند که 

ما می توانیم حجاب داشته باشیم و نقش کلیدی هم در جامعه داشته باشیم.    

هدف مادرم در تربیت ما این بود که الگوی ما اهل بیت)ع( باشد
درگذش��ت فاطمه رهبر، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 
و نماینده منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��امی، 
خبرنگار نمانیوز را بر آن داش��ت گفتگویی با دختر آن مرحومه، عطیه 

سنجانی انجام دهد که در ادامه می خوانید. 
مهم ترین ویژگی مرحومه رهبر چه بود؟

مادرم نسبت به مردم، به خصوص محرومین و نیازمندان بسیار دلسوز 
و مهربان بود. اولویت همیشگی ایشان رفع نیاز دیگران در هر شرایطی 
بود و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نمی کردند. حتی اگر کاری 
از دستشان برنمی آمد فرد نیازمند را به کسی معرفی می کردند که بتواند 

کارش را انجام بدهد. ایشان همه 
جوره پشتیبان بودند. این ویژگی را 
وقتی در کمیته امداد امام خمینی 
سمت داش��تند به وضوح می توان 
دید که چقدر آنجا فعالیت کردند و 

زحمت کشیدند. 
از دید فرزند ایشان در باره خصوصیات مهم ایشان بگویید.   

از وقتی که یادم هست مادرم مشغله خارج از منزل و فعالیت هایشان 
را داشتند. با وجود اینها ما هیچ وقت نبودشان را در خانه حس نکردیم. 
این طور نبود که چون مادر ش��اغل و بیرون از خانه فعال هستند ما در 
خانه کمبودهایی احساس کنیم. همان طور که خارج از خانه خیلی فعال 
و موفق بودند به همان میزان و حتی بیشتر در خانه فعالیت می کردند 
و به امور خانه و خانواده می رس��یدند و از هیچ کوشش��ی برایمان دریغ 

نکردند و کم نگذاشتند.  
خاطره ای از ایشان برایمان بگویید. 

عطیه سنجانی: 

کمک به مردم برایشان در اولویت بود
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عادل سنجانی:

از وظیفه مادری اش کم نگذاشت
با گذش��ت بیش از ۴۰ روز از درگذشت مرحومه 
فاطم��ه رهبر عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه 
اس��امی و نماینده منتخب م��ردم در دوره یازدهم 
مجلس ش��ورای اس��امی خبرن��گار م��ا گفتگوی 
مختصری با فرزند ایشان عادل سنجانی انجام داد که 

در ادامه می خوانید.   
قدری از شیوه های تربیتی مادرتان بگویید. 

تربیت ایشان بر اساس آموزه های دینی و اخاقی 
بود. ایشان ما را با جلسات مذهبی، علمی و سیاسی 
آشنا کردند. در واقع ما از کودکی در چنین محیطی 
بزرگ شدیم. همیش��ه در منزل ما بحث های دینی، 
سیاس��ی و علمی بوده است و ما چه در منزل و چه 
محافل مختلف درگیر این گونه مسائل بودیم، از این رو 
انقاب، دین و موضوعات مختلف در این راستا برای 
ما دغدغه ش��ده است که اینها را مدیون مادر و پدرم 
هس��تم. ایشان سعی می کرد از فرزندانشان لحظه ای 
غافل نشوند. با وجودی که مشغله زیادی داشتند و از 
صبح زود بیرون می رفتند و اغلب اوقات پس از اذان 
مغرب برمی گشتند هیچ گاه از ما از نظر نوع پوشش، 

رفتار و... غافل نبودند. 
آیا حضور مرحومه رهبر در عرصه سیاس�ی 
و اجتماعی موجب کمرنگ ش�دن نقش مادری 
در خانه ش�د؟ من به عنوان پس��ر خان��واده که به 
باشگاه می روم و کارهای خودم را دارم، وقتی به خانه 
برمی گشتم شامم به راه بود و نظافت منزل و همه امور 
منزل در حد عالی بود و مادرم هیچ گاه در رسیدگی 
به وضع زندگی و خانواده و فرزندان کم نگذاشتند و 
ما به خاطر ش��اغل بودن مادرمان هیچ کمبودی در 
خانه احساس نکردیم. زن ستون خانه است و مادرم 
واقعاً توانست بین کار بیرون و کار خانه تعادلی برقرار 
کن��د که هیچ وقت کاری از من��زل نماند و از وظیفه 

مادری اش کم نگذاشت.
می شود گفت اولویت مادر شما اول کار خانه 

بود و بعد کار بیرون؟ 
نمی شود این طور گفت. حاج خانم هر دو را با هم 
می دی��د. همان طور که مادر و همس��ر بودن برایش 
محوریت داش��ت و مهم بود کار بی��رون هم برایش 
اهمیت داشت. کمک و رسیدگی به محرومین برای 

مادرم مهم بود. 

در این خصوص مصداقی بگویید.
عید سال گذشته به مسافرت رفتیم. ایشان معاون 
حمایت و سامت خانواده کمیته امداد خمینی بود. 
سیل گلستان که آمد ایش��ان سفر همراه خانواده را 
رها کرد و ش��بانه بلیط گرفت و از س��فر برگشت و 
به گلس��تان رفت. دو روز آنجا بود و دو باره پیش ما 
برگشت و با هم به تهران بازگشتیم و پیگیری هایشان 

را برای رسیدگی به وضع سیل زدگان دنبال کرد.
به برخی اقدامات ایش�ان و ویژگی برجسته 
مرحومه رهبر اشاره کنید.  برجسته ترین ویژگی 
م��ادرم خس��تگی ناپذیری و ق��درت ایش��ان در هر 
مس��ئله ای بود. قدرت ایشان نشأت گرفته از ارتباطی 
بود که با خدا داش��ت. از جمله اقدامات ایشان  تاش 
در تصویب قانون حمایت از خانواده، ساماندهی مدل و 
لباس و تسهیل ازدواج جوانان، پیگیری قانون کاهش 
ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص و قانون بیمه 

زنان خانه دار بود.  
بیان خاطره ای از ایشان مغتنم است.

حاج خان��م در مأموریتی کاری به عنوان نماینده 
مجلس سفری به عراق داشتند. برنامه ایشان فشرده 
بود و جلسات پشت سر هم با فرماندار و استاندار حتی 
فرماندار کربا و نجف داشتند که نرسیدند به زیارت 
برون��د و گفتند من فقط از دور س��ام دادم و گنبد 
را دیدم. ایش��ان می گفت با پول بیت المال برای سفر 
کاری رفته بودم. من برای زیارت نرفته بودم.           

در فروردین سال گذشته تعطیات عید همراه خانواده به سفر رفتیم. 
اگر خاطرتان باشد آن موقع در یکسری از مناطق کشور نظیر استان های 
فارس و گلس��تان س��یل آمد. مادرم به محض اینکه مطلع شدند چه 
مناطقی س��یل آمده است بدون کوچک ترین تردیدی بافاصله همان 
روز بلیط هواپیما به مقصد تهران گرفتند و برگشتند. در تهران جلساتی 
برای هماهنگی یکس��ری کارها گذاشتند. س��پس از تهران به مناطق 
سیل زده رفتند و به رسیدگی وضع سیل زدگان پرداختند. قصدم از بیان 
این خاطره این بود که همان طور که گفتم مصداق اینکه کمک به مردم 
برایشان در اولویت بود همین موضوع است که با وجودی که تعطیات 
بود، ایشان خودشان را برای کمک به سیل زدگان رساند و برای کمک 

به مردم به صحنه آمد و از هیچ تاشی فروگذار نکرد. 
خوب است در پایان به شیوه های تربیتی ایشان هم اشاره ای کنید. 

با توجه به اینکه مادرم خانمی مؤمن و باتقوا و الگویشان اهل بیت)ع( 
بودند، تمامی سعی شان این بود که ما را هم همان طور تربیت کنند. 
تمامی هدف ایش��ان در تربیت ما این بود که الگوی ما اهل بیت)ع( 

باشد. وقتی خطا یا اشتباهی از ما سر می زد، هیچ برخوردی نمی کردند 
که احساس خجالت زدگی و ناراحتی کنیم و هیچ وقت ما را سرزنش 
نکردند. ایش��ان به نحوی ما را متوجه اش��تباهمان می کردند و به ما 
کم��ک می کردند آن اش��تباه را دو باره تکرار نکنیم. بهترین ش��یوه 

تربیتی ایشان 
رفتار ایش��ان 
ب��ود که به ما 
نش��ان  عمًا 
می داد چگونه 
از  باش��یم. 
ج��ز  م��ادرم 
یش  بی ها خو
چی��ز  هی��چ 
ب��ه  دیگ��ری 
خاطر ندارم. 
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اولی��ن   -  1
انتصاب یک خانم 
به عن��وان معاون 
کمیته  تاریخ  در 
امداد محس��وب شد. او3 سال  مسئول یکی از 
سنگین ترین مسئولیت های اجرایی کشور بود .

 معاونت او حمایت از  یک جامعه ۵ میلیون 
نفری مددجویان تحت پوشش را برای ارائه تمام 

خدمات الزم برعهده داشت.
2 - اوایل کاربعضی ها به دلیل عدم شناخت 
کافی ، تردیدهایی داش��تند. اما ایمان راس��خ ، 
تعهد ، اخاص ، صداقت ، ایثار وتاش ش��بانه 
روزی از اویک مدیر پخته ، وزین ، متین وموفق 

بروز داد.
3 - دوره مدیری��ت این بان��وی فرهیخته ، 
سرش��ار از تحول درامور حمایتی کمیته امداد 

شد .
مس��تمری ماهانه مددجویان ب��ا همکاری 
دولت ومجلس چند برابر شد، تمام افراد تحت 
پوش��ش بیمه حوادث شدند ، به همت او بیمه 
درمان محرومان ، همگانی ش��د ، صف طوالنی 

وام ض��روری و هدی��ه ازدواج  در جامعه تحت 
پوشش حذف گردید ، با نیت خالص وعزم راسخ 
آن مرحومه در س��ال سخت و بحران اقتصادی 
9۷؛ ۶۰۰ هزار خانواده در مناطق محروم تحت 
پوش��ش موقت ق��رار گرفتند ، با اص��رار تمام 
روستاهای بی برق کش��ور را شناسایی و مورد 

رسیدگی ویژه قرار داد و...
۴ - موال عل��ی )ع( : فی تقلب االحوال علم 

جواهرالرجال
انصاف��ا خانم رهب��ر در حوادث تل��خ زلزله 
کرمانشاه وسیل اوایل امسال بعضی استانهای 
کش��ور ، انقاب��ی ، قاطع ،ضربت��ی و بی محابا 
وارد میدان ش��د ، شخصا به دل وعمق حادثه 

ها رفت وجانانه وبا بسیج 
تمام ظرفیتهای محیطی 
کشور به آسیب دیدگان 
رس��یدگی ک��رد وانصافا 

سرافراز بیرون آمد . 
۵ - والیت م��دار بود 
واز س��ویدای دل معتقد  
ب��ه ام��ام  ورهب��ری. در 

این ب��اب با کس��ی ماحظه نداش��ت اونمونه 
یک بان��وی متدین ، انقاب��ی ، والیی، متعهد 
وتحصیل ک��رده بود. با وجودتعصب موتلفه ای 
واصولگرای��ی ، فراجناحی عمل کرد رفتارش با 
دولت مردان ،نمایندگان وسایر مسئولین صرفا 
در چارچوبهای کاری بود ومس��ائل جناحی را 

دخالت نداد.
درروز والدت امیرالمومنی��ن عل��ی )ع( ودر 
بهش��تی بنام خودش )زهرا ( آرام گرفت وداغ 
بردل همسر وفادار ، فرزندان وهمکاران گذاشت؛ 
ان شاءالل باعنایت خداوند متعال ، موردمغفرت 
واقع و در بهش��ت برین همنشین کوثر هستی 

زهرای مرضیه باشد.

مرحومه رهبراز تبار فاطمه
سید پرویز فتاح

رئیس بنیاد مستضعفان

س��ید مرتضي بختیاري رئی��س کمیته امداد طی پیامی درگذش��ت 
»فاطمه رهبر« را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

درگذشت بانوی فرهیخته و انقابی، سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر که 
عمر پربرکت خود را در خدمت به محرومان و نیازمندان گذراند، موجب 

تأسف و تألم فراوان گردید.
ای��ن مجاهد دانش��مند و مردمی که همواره مورد وث��وق نظام و مورد 
اعتماد مردم بود، در آخرین مسئولیت اجرایی خود، بی واسطه در خدمت 
محروم ترین بندگان خدا قدم برداش��ت و چه افتخاری باالتر از این برای 

بندگان خالص خداوند؟
مردم زلزله زده س��رپل ذهاب، س��یل زدگان غرب و جنوب و ش��مال 
کش��ور، محرومین سیستان و بلوچس��تان و هرمزگان و جنوب کرمان و 
حاشیه نشینان مشهد مقدس، هیچگاه حضور گرم و یاد این بانوی مددکار 
را که بی ش��ک الگویی برای تمامی امدادگران بود و خواهد ماند، فراموش 

نخواهند کرد.

به طور قطع همین روحیه مردمی و ساده زیستی ایشان بود که وی را 
چهار دوره در باالترین درجه اعتماد مردمی و بر کرسی نمایندگی مجلس 

شورای اسامی نشاند.
بدینوسیله درگذشت بانوی فداکار، خانم دکتر فاطمه رهبر را به مردم 
قدرش��ناس ایران اسامی، امدادگران و مددجویان کمیته امداد و به ویژه 
خانواده محترم و همس��ر بزرگوار ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند 
منان برای ایشان غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر عاجل مسالت 

دارم.

سید مرتضي بختیاري :

بی واسطه در خدمت محروم ترین بندگان خدا قدم برداشت

کرد
 
گمنامانه خدمت می

فاطمه رهب��ر بانویی مجاه��د، متقی و 
خدمتگ��زار مرحوم��ه خانم دکت��ر فاطمه 
رهب��ر بانویی فاضل، باتقوا، پرتاش و خادم 
مردم بود که عمر ش��ریف اش به خدمتگزاری گذشت. از معلمی شروع، 
در صداوسیمای مرکز عنصری موثر، سه دوره نمایندگی مردم تهران در 
مجلس شورای اسامی را با افتخار سپری نمود و مدرک خدمتگزاریش 
را در خانه خدمت کمیته امداد امام تکمیل نمود. او از بانوان نقش آفرین 
در مجلس بود که وظیفه نمایندگی را مزین به شاخصهای انقابی گری 
، کان نگری ، آینده نگری و رسالت مداری نمود. عشق به وظیفه اصلی 

نمایندگی با صداقت و اخاص و وفای به عهد با مردم در او موج میزد..
او همزمان عضویت شورای مرکزی حزب باسابقه والیی موتلفه اسامی را 
با رای دوره ای  اعضای سراسر کشور به عهده داشت، قریب دو دهه جلسات 

مداوم هفتگی وکارشناسی شاهد تعهد و وقار و تقوای این بانوی انقابی بوده 
ایم. ازجمله ویژگی های بارز ایش��ان، حساسیت و چاره جویی برای تحقق 
منویات والیت فقیه و حل مشکات مردم و نهادینه سازی جایگاه  مرجعیت 
وروحانیت، و انتقال مشورت ها و دیدگاههای کارشناسی به عرصه قانونگذار ی 
بود که سطح باالیی از این نوع تعهدات ملی را در حوزه های فرهنگ ساز و 

نظارت مجلس با رایزنی نمایندگان، اعمال می نمود..
فاطمه رهبر عضو شاخص و برجسته ای از دامان تربیت تشکیات الهی 
موتلفه بود که مردم تهران در چهار دوره مجلس به او اعتماد داشتند و البته 
جلوه مصادیق دیدگاه های مردم، برای بالندگی و مردمی بودن این حزب بود. 
مردم ش��ریف تهران ، جامعه اسامی ، زنان کشور و حزب موتلفه اسامی 
درای��ن دوره با هر تقدیر و حکمت و مصلحت خداوندی از خدمات موثر و 
گمنامانه این خواهر مرحوم، محروم گش��ته اند. او عمر خود را وقف نظام و 
رهب��ری و مردم نمود، ما ه��م به پاس آن همه خدمات صادقانه وبی توقع، 
دعاهای خیرمان را بدرقه راه ایشان وسایر خادمان به این مملکت می نماییم. 

از خدای بزرگ علو درجات رابرای ایشان مسئلت داریم..

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی
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پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی درگذشت 
مرحومه فاطمه رهبر

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در پی درگذشت خانم فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجال و االکرام"

خبر اسفناک درگذشت سرکارخانم فاطمه رهبر نماینده منتخب مردم تهران در یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسامی موجب تالم و تاثر فراوان اینجانب شد. وقوع این مصیبت 
را به مردم شریف تهران، نمایندگان مجلس شورای اسامی و خانواده محترم ایشان تسلیت 
ع��رض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم��ه، مغفرت و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت دارم.

رییس فراکسیون امید مجلس ش��ورای اسامی در پیامی درگذشت 
فاطمه رهبر را تسلیت گفت.

به گزارش ایسنا متن پیام تسلیت محمدرضا عارف به شرح زیر است:
»درگذشت بانوی بزرگوار، سرکار خانم فاطمه رهبر موجب تاثر و تالم 
ش��د. این ماتم را به خانواده محترم ایش��ان و بس��تگان داغدار و اعضای 

محترم حزب موتلفه اسامی تسلیت عرض می کنم.
برای آن مرحومه از خداوند متعال علو درجات و حشر با حضرت زینب 

)س( و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سامتی مسالت دارم.«

فاطم��ه رهبر برای من ی��ک مخالف قابل 
احت��رام، منطقی و اصولی ب��ه معنای واقعی 
کلمه، بر خاف برخی دیگر از مخالفین جریان 
فکری و مشرب سیاسی ام که حتی در درون جریان خودشان هم جدی 
گرفته نمی ش��وند، به حساب می آید که بخشی از این سیاست ورزی را 
باید به حس��اب تشکیاتی بودن و عضویت و ممارست ایشان در حزب 

استخوان دار و ریشه داری چون موتلفه گذاشت.

پیام تسلیت عارف به مناسبت 
درگذشت فاطمه رهبر

مخالف قابل احترام
شهیندخت موالوردی

فعال  در حوزه بانوان

س��یامک مره ص��دق نماینده س��ابق کلیمی��ان ای��ران در مجلس از 
مساعدت های فاطمه رهبر به نیازمندان غیرمسلمان تجلیل کرد.

وی در یادداشتی نوشت:
خداحافظ خانم دکتر

این بار به جای س��ام باید با خداحافظی ش��روع کنم در این روزها ی 
ش��وربختانه بیش از ندای س��رور و شادی، شیون و عزا به گوش می رسد 
و به جای صف مدیحه س��رایان چشمان مان بساط مرثیه سرایان را نظاره 

می کند.
اما الزم و ضروری است که در وداع نابهنگام بانویی درستکار و وظیفه 

شناس قدردان تاش های بیکران خانم دکتر فاطمه رهبر باشم.
نام کوچک و نام خانوادگی او هر دو به قامت او برازنده بودند که او شور 
و امید جوانی را با تجربه و متانت میانس��الی و درایت پیرانه سری با هم 
داشت و به ویژه توجه ویژه او در مساعدت به نیازمندان غیر مسلمان در 

ایام حضور موثرشأن در کمیته امداد از یاد نخواهد رفت.
جا دارد که به تمام منتخبان مجلس یازدهم فقدان ایشان را تسلیت 
گفته و برای یاران و خانواده بزرگوار ایشان و همفکران سیاسی این بانوی 

اندیشمند و بصیر صبر و شکیبایی آرزو کنم.

تجلیل نماینده سابق کلیمیان ایران از مساعدت های 
فاطمه رهبر به نیازمندان غیرمسلمان
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پیام مدیریت بانوان حزب موتلفه اسالمی :

نماد بانویی انقالبی و مسلمان بود
مدیریت بانوان حزب موتلفه اس��امی در پی درگذش��ت مرحومه 

فاطمه رهبر پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:

انا لل و انا الیه راجعون
حزب موتلفه اسامی امروز داغدار از دست دادن بانویی انقابی است 
که با مجاهدت های خستگی ناپذیر در عمر پر برکتش آثار و خدمات 

گرانبهایی از خود بر جای گذاشت.
س��رکار خانم دکتر فاطمه رهبر در طول عمر شریفش نماد والیت 

مداری، استکبارستیزی و انقابی گری بود.
او در عی��ن تخصص و تعهد، با تاش های گس��ترده در س��ه دوره 
نمایندگی مجلس ش��ورای اسامی، منشاء خدمات بسیار گسترده ای 
به جامعه زنان کشور بود و با پیگیری های مجدانه، مطالبات زنان را در 

ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسامی دنبال می کرد.
دکتر رهبر همواره در کمال تواضع با مجاهدتهای خاموش مددکار 

محرومان در کمیته امداد امام خمینی )ره( بود.
این عضو شورای مرکزی در جمع بانوان حزب موتلفه اسامی، همراه 
دیگر خواهران حزب، مخلصانه و متواضعانه یار و یاور اسام و انقاب و 

آرمان ها و ارزشها بود.
دکتر رهبر نماد بانویی انقابی و مسلمان بود که در سنگرهای انقاب 
همچون دیده بانی بیدار و هوش��یار همواره مراقب حفظ دستاوردهای 

انقاب اسامی بود.
مدیریت بانوان حزب موتلفه اس��امی ضمن ابراز دریغ و افس��وس 
عمیق خود از فقدان این بانوی فرهیخته، ضایعه بزرگ درگذشت وی را 
خدمت مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، ملت شریف ایران، خانواده 
معززشان و دوس��تان و یاران ایشان در حزب موتلفه اسامی تسلیت 
عرض نموده و در این ماه عزیز و ایام متعلق به میاد حضرت علی)ع( 
علو درجات برای آن مرحومه و صبر و اجر برای بازماندگان را از درگاه 

ایزد منان خواستار است.

پیام تسلیت جمعیت رهپویان:

خدمات ارجمند مرحومه رهبر 
برای جریان انقالبی مغتنم بوده است

جمعیت رهپویان انقاب اس��امی طی پیامی درگذش��ت حس��ین 
شیخ االسام دیپلمات برجسته کشورمان و فاطمه رهبر منتخب مردم 

تهران در مجلس یازدهم را تسلیت گفت.
متن پیام جمعیت رهپویان انقاب اسامی به شرح زیر است:

در گذشت دو چهره خدوم جریان انقابی آقای حسین شیخ االسام 
و خانم فاطمه رهبر موجب تاسف و تالم گردید.

رنج این دو شخصیت انقابی و خدوم از بیماری شایع شده ی اخیر یادآور 
این کام امام صادق )ع( است که: »مومن به منزله یک ترازو است هرگاه در 

ایمانش افزوده شود بر بائش نیز افزوده می شود.« 
رحلت ایشان نیز یادآور این کام امیرالمومنین )ع( است: »با مردم به 

گونه ای زندگی کن که چون از دنیا رفتی برای تو گریه کنند.« 
خدمات جناب آقای حسین شیخ االسام به سیاست خارجی نظام 
مقدس جمهوری اسامی خصوصا تربیت نیروهای انقابی در دستگاه 
دیپلماسی حاصل عمر با برکت و زندگی جهادی ایشان بود که اکنون به 

عنوان باقیات الصالحات برای آن مرحوم ماندگار شده است. 
خدمات ارجمند خانم فاطمه رهبر در دوره های هفتم، هشتم و نهم 
مجلس شورای اسامی و کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز برای جریان 

انقابی مغتنم بوده است. 
جمعیت رهپویان انقاب اسامی ضمن عرض تسلیت این دو ضایعه 
ی تل��خ، از درگاه ربوبی در ای��ام پر خیر و برکت ماه رجب برای این دو 
مرحوم طلب مغفرت کرده و این مصیبت را به بازماندگان مرحوم شیخ 

االسام و مرحومه رهبر تسلیت عرض می کند. 
»جمعیت رهپویان انقاب اسامی«

پیام تسلیت جامعه انجمن های اسالمی اصناف و بازار:

چهره ای مردمی، با اخالق
ارزشمند و پرتالش بود

جامعه انجمن های اسامی اصناف و بازار در پی درگذشت مرحومه 
فاطمه رهبر پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام به این شرح است:

انالل و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت سرکار خانم فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران در 
مجلس شوراي اسامي و عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي و 
همراه همیشگی انقاب که عمر با برکت خویش را در راه اهداف و آرمان 
ه��ای نظام و انقاب به کار گرفت موج��ب اندوه فراوان گردید.مرحومه 
رهبر چهره ای مردمی، با اخاق، ارزش��مند و پرتاش بود که خدمات 
مان��دگار او در عرصه های مختلف خدمت هم��راه با تعهد در اذهان به 

یادگار خواهد ماند.
درگذش��ت این شخصیت فرهیخته را به ملت شریف ایران، خانواده  
معزز و بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال رحمت و غفران 
الهی برای آن مرحومه و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت می نمائیم.

پیام تسلیت جبهه پایداری انقالب اسالمی 
در پی درگذشت مرحومه فاطمه رهبر

جبهه پایداری انقاب اسامی در پی درگذشت مرحومه فاطمه رهبر 
پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد.

ایش��ان از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی بود که منشا 
خدمات شایانی در ادوار مجلس شورای اسامی و همچنین کمیته امداد 

امام خمینی )ره( بود.
جبهه پایداری انقاب اس��امی این ضایعه را به بازماندگان ایش��ان، 
همکاران ایش��ان در حزب موتلفه اسامی و عموم مردم تسلیت عرض 
نم��وده و از خداوند متعال علو درجات و مغفرت برای روح آن مرحومه 

خواستار است.
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الله افتخاری: 

اصاًل در قید و بند تکلفات و تشریفات نبود
با درگذش��ت فاطم��ه رهبر، عضو ش��ورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسامی و نماینده منتخب 
مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای 
اس��امی در 1۷ اسفند سال98، خبرنگار ما بر 
آن ش��د با الله افتخاری، عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسامی در باره ویژگی ها و اقدامات 
آن مرحومه به گفتگوی کوتاهی بنشیند که در 

ادامه متن آن را می خوانید. 
در ب�اره ویژگی های خان�م فاطمه رهبر 

بفرمایید. 
ایشان دوس��تی صمیمی، همفکر و همدل 
بودند. خانم رهبر تاش��گر بودن��د و هم برای 
مؤتلفه زحمت زیادی کشیدند و هم در مجلس 
فعالیت های خودشان را داشتند. تاش ایشان 
در جه��ت خدمت به جامعه بود و برای این کار 
از وقت خودش��ان می زدند. خانم رهبر انسانی 

والیی، مؤمن و متدین بودند.  
از اقدام�ات تأثیرگذارش�ان در عرصه 

قانونگذاری و عرصه های دیگر بگویید. 
خانم رهبر در کمیته امداد فعالیت های خوبی 
در خدمت به محرومان نظیر تهیه جهیزیه های 
دختران نیازمند و رسیدگی به مناطق محروم 
داش��تند. در خص��وص قانونگ��ذاری هر چند 

قانونگذاری در مجلس کاری جمعی است، ولی 
خدا توفیق داد با وجودی که در فراکسیون زنان 
کم بودیم، ولی چهار پنج نفری که با هم بودیم 
با همدل��ی کار می کردیم و الحمدلل مجموعه 

قوانین ماندگاری به دس��ت آمد که دس��تاورد 
نمایندگی ما در سه دوره مجلس باشد. ایشان 
در کمیسیون اصل 9۰ از جمله بررسی پرونده ها 
فعال بودند. به گفته خودش��ان همین  که بعد 
از دوازده س��ال نمایندگی باز هم صاحیتمان 
برای دوره بعدی تأیید می ش��ود نشان می دهد 
روشمان درست بوده است و از موقعیت شغلی و 

جایگاهمان سوء استفاده نمی کنیم. 

مشخصاً دغدغه خانم رهبر چه بود؟            
رسیدگی به مس��ائل زنان و خانواده و انجام 
وظایف نمایندگی مجلس در مسائل زنان و حوزه 
انتخابیه و مسائل کان مجلس و کمیسیون های 
تخصصی از دغدغه های ایشان بود. تاششان این 
بود که در این عرصه ها بتوانند در حد اختیارات 
نمایندگی شان خدمتگزار خوبی باشند. در بحث 
زنان و خانواده قوانینی بود که ایشان در تصویب 
آنها تأثیرگذار بودند و با هم همدلی کردیم که 

حاصل آن به صورت کتابچه ای در آمد. 
اگر خاطره ای از خانم فاطمه رهبر دارید 

بفرمایید. 
ع��اوه بر اینکه در مجل��س و حزب مؤتلفه 
اس��امی با ایش��ان همکاری زیادی داش��تم، 
چ��ون بنده مس��ئولیت بان��وان مجمع تقریب 
مذاهب اس��امی را داش��تم و ایشان هم عضو 
شورای مرکزی بودند در سفرهای متعدد و در 
تصمیم گیری ها با هم همراه بودیم و خواهرانه 
ب��ا هم زندگی کردیم. ایش��ان اص��اً در قید و 
بند تکلفات و تش��ریفاتی که عده ای گرفتارش 
هستند نبودند. در سفرهایمان سعی می کردیم 
از کم هزینه ترین و ساده ترین امکانات استفاده 

کنیم.    

سیده فاطمه فخر:

پیگیر مطالبات واقعی و حل مشکالت بانوان بود
با درگذشت جانس��وز فاطمه رهبر نماینده 
منتخ��ب مجلس یازدهم ش��ورای اس��امی، 
خبرنگار ما پای صحبت های سیده فاطمه فخر، 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��امی 
نشس��ت و از ایش��ان در ب��اره خصوصیات آن 
مرحومه در قامت نماینده مجلس و عضو فعال 
بخش بانوان حزب مؤتلفه اس��امی و ش��ورای 

مرکزی این حزب جویا شد.    
 از ویژگی ه�ا و اقدامات مرحومه فاطمه 

رهبر به نکاتی چند اشاره بفرمایید. 
تسلط ایشان بر قوانین مدنی و قوانین دینی 
و اس��امی باعث می ش��د در تصوی��ب قوانین 
منطبق بر اسام و مفید برای ایران، به خصوص 
جامعه زنان بکوش��ند. خانم رهبر تا حد باالیی 
از ویژگی هایی که مقام معظ��م رهبری در باره 
نماین��ده مناس��ب مجلس ش��ورای اس��امی 
برشمرده بودند یعنی ایمان، شجاعت و روحیه 
جهادی و انقابی و عدالتخواهی برخوردار بودند. 
ایشان سهم به سزایی در تصویب قوانینی داشتند 
ک��ه مطالبات واقعی زن��ان را پیگیری می کرد. 
ایشان در حوزه مسائل زنان و قوانین و مطالبات 
اصولی زنان بسیار کوشا بودند. به گفته خودشان 
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی یکی 
از اولویت هایشان پیگیری بیمه زنان خانه دار بود. 
از خاطراتی که با ایشان داشتید برایمان 

بگویید. 
یک س��ال همایش��ی در یکی از استان های 

کشور به مناسبت دهه فجر برگزار شد که بنده 
سرپرس��ت و رئیس همایش بودم. خانم رهبر 
نماینده وقت مجلس ش��ورای اس��امی هم به 
عنوان یکی از سخنرانان دعوت شده بودند. عصر 

آن روز یکی از مؤسس��ات خیریه عده زیادی از 
اف��راد نیازمند را به جمعیت حاضر در همایش 
ملحق کرد. اکثراً دختران جوان از خانواده های 
نیازمند بودند که هر کدامش��ان نامه کوچکی 
نوشته بودند و به آن همایش آمدند تا نامه را به 
دست مسؤوالن برسانند. حدود ۷۰ نامه دریافت 
کردم. در نامه ها عاوه بر بیان نیازهایشان آدرس 
و نام و نام خانوادگی شان را برای پیگیری صحت 
موضوع قید کرده بودند. آخر همایش که با خانم 
رهبر نشستیم به ایشان گفتم: »خانم رهبر! این 
کار را به ش��ما واگذار می کنم« و همه نامه ها را 

به ایشان دادم. 
آیا ایشان نامه ها را خواندند و پیگیری 

کردند؟
عرض می کنم. تقریباً یک ماه گذش��ت. در 
جلس��ه ای بحث سر این ش��د که بخش بانوان 
حزب مؤتلفه اس��امی امکانات زی��ادی برای 

برآوردن نی��از نیازمندان ندارد. می خواس��تیم 
امکان��ی را در این زمینه فراهم کنیم. همان جا 
به خانم رهبر اشاره کردم و گفتم: »خانم رهبر 
می دانند که در یک همایش حدود ۷۰ نامه به 
ما داده ش��د و ما نمی توانس��تیم کارشان را راه 
بیندازیم.« خانم رهبر گفتند: »اختیار دارید. من 
همه آن ۷۰ نامه را بررس��ی کردم. ارجاع دادم 
با همه آنها تماس برقرار و در باره ش��ان تحقیق 
کردن��د و تا حد ممکن نیازهایش��ان را برآورده 

کردم.«
ایش��ان مدتی که سمت معاونت اجتماعی 
کمیته امداد را داشتند در رسیدگی به افراد 
مس��تضعف در دوردس��ت ترین نقاط کشور 
کوالک کردند. ایش��ان ش��خصاً ب��ه مناطق 
محروم و دوردس��تی که کس��ی سراغش��ان 
را نمی گرف��ت می رفتند و مش��کات آنها را 
بررس��ی و مجدان��ه برای رفعش��ان پیگیری 

می کردند.  
در این باره به مصداقی اشاره کنید. 

خان��م رهبر تعریف می کردن��د مرا به جایی 
بردن��د که چون مردم آنجا برای رفع تش��نگی 
آب آشامیدنی و بهداشتی نداشتند دستمال تر 
می کردند و به صورت و شکمشان می مالیدند. 
ایش��ان می گفت من مصرانه ایستادم تا اینکه 
آب آشامیدنی و بهداشتی آوردند و جلوی روی 
خودم به همه ساکنان آنجا آب دادند و آب سالم 

و آشامیدنی به منزلشان هم بردند.     
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مجتبی امانی:

مرحومه رهبر  برای حل مشکالت مردم برنامه ریزی می کرد

مجتبی امانی، با اش��اره به اینکه آشنایی 
بنده ب��ا خانم رهبر به بی��ش از یک دهه باز 
می گردد، متذکر ش��د: وی سفر ویژه ای به 
نیویورک داش��ت و تأثیرات بسیار زیادی در 
هیئت پارلمانی ایران از خود به جای گذاشت 
و می خواستند جنجال هایی علیه وی ایجاد 

کنند اما آن اف��راد راه به جایی نبردند و این 
مسئله نشان دهنده شخصیت موثر و سنجیده 

خانم رهبر است.
وی ادامه داد: خانم رهبر به جزئیات بسیار 
توجه می کرد و در س��ه دوره که در مجلس 
حضور داش��ت در زمینه حقوق زنان اقدامات 
موث��ری انجام داد و اگر یکی از اصاح طلبان 
یک دهم دستاوردهای خانم رهبر را داشتند، 
االن ای��ن جریان آن ف��رد را به عنوان الگوی 

جهانی خود مطرح می کردند.
امان��ی ب��ا تأکید ب��ر اینکه فاطم��ه رهبر 
تاش های مجدانه ای برای حل مش��کات 
کش��ور انجام داد، تصریح کرد: وی برای حل 

مشکات پیگیری های بسیار زیادی می کرد 
و در کمیت��ه امداد نیز فعالی��ت های زیادی 
برای حل مش��کات مردم ک��رد و حتی اگر 
فردی نامه ای برای حل مش��کاتش به وی 
می داد، ب��ه این موضوع بی توجه نبود و آن 
مش��کات را پیگیری می کرد و اقدامات وی 
ب��اری به هر جهت نبود و کامًا برنامه ریزی 

می کرد.
امانی تأکید کرد: اگر بخواهیم یک شخصیت 
متدین، محجبه و متعهد در میان مس��ئوالن 
خانم را معرفی کنیم قطعاً خانم فاطمه رهبر 
یکی از اولین کس��انی است که در این حیطه 

می گنجد.

روایت محمدرضا تهرانی از آخرین دیدار با خانم رهبر؛

وعده هایی که فراموش نشد
 اینجانب با توجه به مس��ئولیتم در ورزش 
کشور، کارگروه ورزش حزب موتلفه اسامی 
و بخش ورزش نشریه »شما« و نیز مسئولیت 
در سازمان مردم نهاد ورزش، از دهه هفتاد با 
زنده یاد خانم دکتر فاطمه رهبر آشنا شدم و 
بارها تلفنی و حضوراً با ایشان تماس داشته ام. 
ابعاد اعتقادی، سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی، 
خانوادگی و ... ش��ادوران رهبر مورد بررس��ی 
و معرف��ی قرار گرفت، ام��ا تا کنون فعالیت و 
عملکردشان در ورزش ناشناخته مانده است 
که بنده خاطرات زیادی از آن دارم که به ذکر 
آخرین و تازه ترین خاطره آن خواهم پرداخت.

اواس��ط بهمن ماه سال گذش��ته بود که 
ایش��ان را به عنوان میهم��ان ویژه و یکی از 
نامزده��ای دوره یازدهم مجلس به جلس��ه 
کارگروه ورزش ح��زب دعوت کردم. در روز 
و س��اعت مقرر آمدن��د »محمدعلی صنعت 
کاران« قهرم��ان جهان و المپیک و همدوره 
شادروان غامرضا تختی که مقیم آمریکاست 
به ایران آمده بود، برای دیدار با دوس��تانش 

در جلس��ه حضور داشت، بنده 
چن��د دقیق��ه  ای ب��ه معرفی و 
خدمات ایش��ان در منصب های 
مختلف کمیسیونهای اصل نود 
و فرهنگی ادوار گذشته مجلس، 
ح��زب موتلفه اس��امی، صدا و 

سیما، کمیته حضرت امام)ره( و ... پرداختم 
س��پس مرحوم��ه خانم رهبر بی��ش از یک 
ساعت به س��ؤاالت کارشناسان، متخصصان 
سرشناس ورزش پیرامون مشکات فرهنگی، 
دیپلماس��ی ضعیف ورزش کش��ور، اهمیت 
ورزش کش��ور، اهمی��ت مجل��س یازدهم، 
ورزش پایه و بانوان و... نیز به پرس��ش های 
آقایان یزدانی خرم رئیس سابق فدراسیونهای 
والیبال و کشتی، مهندس مهدی محمدنبی 
دبیرکل فدراس��یون فوتبال و صنعتکاران با 
متانت و دانایی و با ارایه راهکارهای بس��یار 
فنی و مناسب پاسخ دادند که باعث حیرت 
و تعجب حاضرین ش��د ب��ه طوری که آقای 
صنعتکاران ضمن تجلیل از خانم رهبر گفت: 

کمتر خانمی را چنین توانمند و مس��لط در 
ورزش دیده ام.

آخرین تماسم چهارم اسفند ماه بود که برای 
عرض تبریک در انتخابات مجلس به ایش��ان 
زنگ زدم، ضمن تش��کر، گفت: به یادم هست 
قولی که برای تخصیص بودجه برای سازمان 
های م��ردم نه��اد در مجلس یازده��م دادم. 

انشاءالل اگر عمری باشد تاش خواهم کرد!
روزه��ای بعد تلفن هایم بی پاس��خ ماند 
تا این که ش��نیدیم در بیمارستان دانشوری 
بس��تری ش��ده اند و ... چند روز بعد با خبر 
تلخ و اندوهباری که سرش��ار بود از تأسف و 
افسوس و دردناک فهمیدم ایشان را از دست 

داده ایم.
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