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آیت ا ...اخالق
شعبان بلوریان

خبر درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،آنچنان
نابهنگام بود که قریب به اتفاق هموطنان را در
شوکی ناخواسته فرو برد ،تا آنجا که ذهن و قلم
هم یارای نوشتن سطوری در وصف احواالت این
بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران ،نداشت .از طرفی
هم نمیدانم در این سطور مختصر ،پیرامون کدام
هاشمی رفسنجانی و بهتر است بگویم؛ کدام وجه
شخصیتی ایشان بنویسم.
هاشمی
هاشمی آیت اهلل؛
هاشمی سیاستمدار یا
ِ
ِ
ِ
هاشمی
هاشمی فرمانده کل قوا؛
مبارز و انقالبی یا
ِ
ِ
هاشمی  . ...اما عالوه بر تمام
رئیس جمهور یا
ِ
سمتها و مناصبی که آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در نظام جمهوری اسالمی داشتند ،یادمان باشد
هیچکس همانند ایشان مورد این حجم بی سابقه
از هجمهها و افتراها ،واقع نبود و نشد .به همین
دلیل تمام عناوین سیاسی ایشان را به کنار نهادم
و شخصیت ایشان را در واکنش به این تهمتها و
بیمهریها ،مالک بررسی قرار دادم.
در سال های اخیر ،هجمه های گستردهای را
پیرامون آیت ا ...هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان
شاهد بودیم و حاشیههایی ساخته شد که متأسفانه
ذهن انسان را مکدر می ساخت ،حاشیههایی که
بسیار آزار دهنده بود .بر این اساس ابتدا قصد داشتم
حواشی این حاشیه سازی ها را بررسی کنم و به کنه
و ریشه این اتفاقات که طی سالیان گذشته به امری
معمول تبدیل شده است ،بپردازم .اما حیفم آمد که
در این زمان ،از حاشیههای تلخ صحبت کنم.
پس از پایان سفر اخیر رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام به کرمان و مرور چند باره متن
سخنرانیهای ایشان ،هر چه سعی کردم نتوانستم به
طور مستقیم یا غیر مستقیم رگه هایی از فرد گرایی
و منافع فردی را بیابم.
ناخود آگاه و البته از سر اکراه ،رخدادهای سالهای
گذشته را بررسی کردم؛ چه افتراها ،دشنامها،
بداخالقیها و بی حرمتیهایی که به شخص آیت
ا ...و اعضای خانواده ایشان ،تحمیل شد .همچنین
تنگناهای به وجود آمده برای ایشان را که
مهمترینشان محدودیت در امکان دفاع از خود و
پاسخ به افراطیون بود .این دشواری ها برای کسی
رقم زده شد که روزی رئیس جمهور ،رئیس مجلس
خبرگان رهبری ،رئیس مجلس شورای اسالمی و ...
این مرز و بوم نامیده میشد .کسی که یار دیرین
مقام معظم رهبری بوده و از منظر حضرت امام
خمینی (ره) ،به واسطه خدمات ارزنده اش در
پیروزی انقالب اسالمی و مجاهدت ها در خالل
جنگ تحمیلی هشت ساله ،استوانهی انقالب و نظام
لقب گرفت.
سال هاست که تمام تریبون ها برای تخریب آیت ا...
کوک بودند و تریبونی برای دفاع از حیثیت به بازی
گرفته شده ایشان ،در اختیار نبود.
اما آن چه در ابتدا برایم تعجب آور و بعد شیرین
شد ،تأمل در سخنان آیت ا ...بود.
سخنانی که هرچه در آن غور کردم ،جز دعوت به
همدلی و اتحاد ،پرهیز از نزاع و درگیری ،تأکید
مؤکد بر نقش و محوریت مردم ،لزوم ترویج فرهنگ
نقد مبتنی بر انصاف و ادب ،تشویق به همگرایی
بیش از پیش میان شیعه و سنی و تالش برای رفع
سوء تفاهمات گذشته ،در آن ندیدم.
دریغ از جمله ای که یادآور جایگاه و نقش واالی
ایشان در نظام جمهوری اسالمی ایران باشد ،هیهات
از عبارتی که تأیید پیش بینی های ایشان از هشت
سال دولت های نهم و دهم را نشان دهد و محال
از به کار بردن سخنانی که دفاع در مقابل حرمت
شکنی های غیر منصفانه را بیان کند .سعه صدر،
برخورد عقالنی و تقویت روحیه امید به آینده،
شاخص های منش سردار سازندگی بود.
برای پیدا کردن علل این نوع رفتار و چرایی چنین
دیدگاهی نیاز به کالبد شکافی عمیقی نیست.
پاسخ کام ً
ال روشن است؛ موارد مذکور نشان از نگاه
دلسوزانه و پدرانه ایشان به نظام داشت ،نظامی که
حفظ آن ارجحیت بر تمام منافع فردی و حزبی دارد.
این که مدیون نظام بودن یعنی از خود گذشتگی؛
یعنی در عمل ادای دین کردن به نظام و خود را
همواره بدهکار نظام دانستن؛ این همان درسی است
که می توان از آیت ا ...هاشمی رفسنجانی آموخت
و سرلوحه کار خود قرار داد؛ به ویژه مسئولین و
دارندگان مناصب دولتی که بایستی همواره خود را
مدیون نظام و مردم دانسته و از این الگو پیروی
نمایند.
اما با کمال تأسف ،در فضای سیاسی ،اجتماعی
و رسانه ای امروز علی رغم توصیههای داهیانه
مقام معظم رهبری ،این نوع رفتارهای فرا جناحی
مبتنی بر منافع ملی ،غالب نیست .بلکه اکثرا ً شاهد
برخوردهای افراطی و به دور از منطقی هستیم که
کسری از آن به سیاسیون اختصاص دارد .سیاسیونی
که در هر کشور برآیندی از نخبگان فکری و اجرایی
آن جامعه هستند و لزوماً بایستی الگوی مناسبی
برای شهروندان تلقی شوند.

آیت ا ...اخالق،

هب خدا
می سپارمت

اطـالعیه خـانواده آیـتاهلل هاشمـی رفسنـجانی
به مناسبت رحلت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

طول چهار دهه سپری شده از انقالب آماج تیرهای
زهرآگین بود.
هاشمی برای مردم زیست و برای مردم کوشید و
مردم چه زیبا قدر این بزرگمرد را دانستند و با
حمایتهای بیدریغ خود عزتی کمنظیر را در میان
همه بی مهریها برایش رقم زدند.
جمهوری اسالمی و رهبری انقالب اگرچه یاوری
دیرینه و رکنی رکین را از دست داد ،اما راه هاشمی
ادامه خواهد داشت و جوانان این کشور آیندهای
درخشان را همانگونه که هاشمی آرزوی دیرینهاش
را داشت رقم خواهند زد.
مراسم تشییع پیکر پاک آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
روز سهشنبه  ۲۱دیماه از ساعت  ۱۰صبح از
دانشگاه تهران آغاز و پیکر این مبارزه نستوه در
کنار مرقد مطهر فاطمه معصومه (س) در قم ،مبدأ
مبارزه آرام خواهد گرفت.
در پایان ضمن تسلیت این ضایعه به ملت شریف
ایران و رهبر معظم انقالب و مراجع تقلید امید
دارد روح این بزرگمرد با ارواح طیبه ،اولیای الهی،
شهدای انقالب و امام شهدا محشور گردد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
روح بلند بزرگمرد تاریخ معاصر ایران به مرادش
خمینی کبیر پیوست .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در حالی امشب و در شب شهادت امیرکبیر دار فانی
را وداع کرد که طی  ۶۰سال مبارزه و مجاهدت،
عمر خود را صرف مردم ایران نمود؛ مردمی که
اینک با احساسات پاک خود تسلی خاطر بستگان و
عالقهمندان ایشان هستند.
خمینی کبیر مراد هاشمی فرمود« :هاشمی زنده
است چون نهضت زنده است» و امروز باید گفت
هاشمی زنده است چون خمینی زنده است .امروز
اگرچه جسم خسته هاشمی که یادگارهای فراوانی
از شکنجههای دوران مبارزه در خود دارد آرام
گرفته است ،اما تفکر هاشمی و نگاه بلند او در میان
میلیونها ایرانی سرافراز جریان دارد و کدام حیاتی
باالتر از تداوم بینش این شخصیت بزرگ.
هاشمی در حالی به همرزمانش بهشتی ،مطهری و
باهنر پیوست که ماموریت خود را در دفاع از انقالب
و حراست از آینده ایران به بهترین نحو برآورده
ساخت و در این راه چه پیش از انقالب و چه در

هيـهات ان يـاتي الـزمان بمـثله

غالمحسين كرباسچی
دبيركل حزب كارگزاران سازندگی ایران
اين عبارت از قدما در فرهنگ ايراني همچنان به يادگار مانده
است كه انسان همانطوري ميميرد كه زندگي ميكند.
زندگي آيتاهلل هاشمي براي مردم بود .ايشان دلسوز مردم
بود و راهش را از شاهراه مطالبات و خواستههاي مردم
انتخاب ميكرد و به همين خاطر بود كه بارها خود را در
معرض راي مردم قرار داد .ايشان هميشه ميگفت كه اگر
وحدت نظر و اجماعي براي حضور و شركتش در انتخابات
باشد ،به صحنه ميآيد .در انتخابات مجلس ششم نيز وقتي
شرايط و حال و هواي عمومي را ديد ،نهايتا تصميم گرفت
كه در سمتي بايستد كه اراده و خواست اكثريت مردم باشد.
آن زمان برخي دوستان اصالحطلب حرفهايي در مورد
ايشان زدند كه البته بعدها از كرده خود پشيمان شدند .براي
آقاي هاشمي خرد جمعي حجت بود .برخي ميگويند كه
آيتاهلل هاشمي در دوران زندگياش تغيير و تحوالت فكري
و عملي داشت ليكن

در افكار ،عقايد و خط مشي ايشان هيچ تغييري وجود
نداشت .اين ديگران بودند كه به داليل مختلف يك روز
به آقاي هاشمي نزديك و يك روز از ايشان دور ميشدند.
حضرت علي تعبيري را درباره اهل بيت به كار ميبرد كه
آقاي هاشمي به عنوان يك شيعه اين ويژگي را داشت .آقاي
هاشمي فرد معتدلي بود .حضرت امير با تعبير « النمرقه
الوسطى » از آن نام ميبرد.
ويژگي حركت آقاي هاشمي آرامش ،جهتدار و هدفدار
بودن است .چنين حركتي است كه به نتيجه ميرسد و
ديگراني كه تندتر يا كندتر حركت ميكنند ،بايد حركت
خود را با رويه معتدل و پيوسته ،هماهنگتر كنند .در اين
صورت است كه ميتوان به وحدت رسيد.
دغدغه آيتاهلل هاشمي در تمام عمرش وحدت ملي بود.
الگوي رفتاري ايشان در تمام اين سالها اين بوده كه توده
مردم به هر سمتي كه بروند و هر انتخابي كه انجام دهند ،بايد
مورد توجه مسووالن قرار بگيرد چرا كه عقل جمعي كمتر
اشتباه ميكند .آيتاهلل هاشمي براي راي آوردن و جلبتوجه
اين جمالت را به زبان نميآورد بلكه ايشان واقعا معتقد بود
كه معدل گرايش جمعي مردم اشتباه نميكند .البته شرايط
و بستر انتخاب از نظر تبليغاتي و آزادي بيان در نگاه ايشان
اهميت ويژهاي داشت .بدرقه مردم از آيتاهلل هاشمي پس از
امام خميني بينظير بود و خاص زندگي آقاي هاشمي بود.
زندگي ايشان همراه مردم بود و مردم با وجود همه توهينها
و فحاشيهاي داخلي و خارجي ،او را دوست داشتند .حتي
كساني كه در خارج كشور مدعي آزادي هستند در همين
ايام به روند گذشته خود ادامه دادند .اين امر نشان ميدهد

كه چه كينهها كه از شخصيت آزادهاي چون آقاي هاشمي
در دلها نبوده است .با اينحال توجه افكار عمومي با همه
جوسازيهاي داخلي و خارجي به شخصيت ايشان انعكاس
زندگي آقاي هاشمي و مردمداري او است.
آيتاهلل هاشمي در زندگياش همراه مردم بود و مردم در

مرگش همراه او .گويي مردم ميدانستند كه هيهات ان ياتي
الزمان بمثله.
صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را
تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد

حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری:

فقدان هاشمی هر چه بگذرد ،بیشتر احساس میشود
حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری با حضور در ویژه
برنامه شبکه یک به مناسبت درگذشت آیت اهلل هاشمی
گفت :مردم ما هنوز شوکه و داغ هستند؛ فقدان آقای
هاشمی را هر چه بگذرد بیشتر احساس میکنند.
عده ای انتقاد می کنند اما تحمل پذیرفتن انتقاد را ندارند.
مرحوم هاشمی در کشور ما جزء معدود افرادی بود که از
این ظرفیت برخوردار بود .واقعا گاهی من از ظرفیت زیاد
ایشان خلقم تنگ می شد .ظرفیت او عجیب بود.
آیت اهلل هاشمی انسان ریاکاری نبود .او از دو چهره بودن و
تملق بدش می آمد و ازهرکسی که این خصلت ها را داشت
متنفر بود .او صراحت لهجه داشت و آنچه را تشخیص می
داد را عمل می کرد و می گفت و باکی هم نداشت که علیه
او چیزی می گویند و یا کسی خوشش می آید یا بدش
می آید که این اخالق ایشان هم یک دستور اسالمی است.
چرا مردم برای درگذشت یک روحانی با تمام هجمه ای
که سالیان سال است علیه روحانیون وجود دارد تا این حد
ناراحت می شوند؟ به خاطر خصوصیات اخالقی و مدیریتی
او در دوران زندگیش بود .هرچه بگذرد فقدان هاشمی
بیشتر احساس می شود .آزادگی،صریح اللهجه بودن و
صبوری دلیل این محبوبیت است.
امام (ره) آنقدر به آیت اهلل هاشمی اعتماد داشت که به او
پیشنهاد تاسیس حزب داد و بعد پیشنهاد تاسیس حزب
جمهوری اسالمی را مطرح کردند .آقای هاشمی در این
باره همیشه می گفت که امام در آن زمان پول درست
و حسابی ای در اختیار من گذاشت تا حزب جمهوری
اسالمی را تشکیل دهم .اینگونه بود که این حزب با تالش
آقای هاشمی و در کنار کسانی مانند شهید باهنر ،شهید
بهشتی و موسوی اردبیلی ،آیت اهلل خامنه ای و غیره شکل
گرفت.
برخی نادانها ،کمظرفیتها یا مغرضان ذهن جمع کثیری
از مردم را نسبت به مسئوالن خراب کردند و این به سود
مردم و نظام نیست .وقتی این گروه ،آن گروه را زیر بار
تهمت و اتهام و بد و بیراه بکشاند مردم بدبین میشوند.
مردم به اجماع مرکب میرسند و به کل نظام و انقالب و
اسالم بیاعتماد میشوند.
امام از دنیا رفت .همه مضطرب بودیم که اگر این اسطوره

تاریخ از دنیا برود انقالب و نظام چه میشود .خبرگان
جمع شدند و آقای هاشمی به عنوان رئیس خبرگان
ناگهان جملهای میگوید .این خدمت و تدبیر کمی است
از جانب این مرد فداکار و خداپرست؟ تا قیامت اگر نسبت
به این نعمت شاکر باشیم و بر او رحمت بفرستیم کم
است .خبرگان میرفت به سمت رهبری شورایی اما یکباره
یادآوری میکنند جلسهای را که خدمت امام رسیدند و از
مرحوم حاجاحمدآقا هم کد میآورند.
ایشان روزی به ما گفت گاهی سحر که بیدار میشوم برای
نماز ،قدری روی تخت مینشینم .در همین چند لحظه فکر
میکنم اگر خدای ناکرده خبر برسد که مقام معظم رهبری

خوابید و بیدار نشد ،انقالب چه میشود؟ به محض اینکه
این فکر به مغزم میرسد ،به قدری مضطرب میشوم که
بلند میشوم ،فشارم میافتد و زمین میخورم زیرا مانند
ایشان را نداربم .این عشق به رهبری شعار و تملق نیست.
وقتی اخالق از جامعه رخ بربندد ،خدا کم شود و ایمان
سست شود ،همین میشود .ما مردهپرستیم .وقتی آقای
دیشب رفتم و چهره آقای هاشمی را دیدم بیاختیار
نتوانستم خودم را نگه دارم چون تمام بیمهریها،
توهینها ،تهمتها و کژاندیشیها را که گروهی نسبت به
ایشان روا داشتند لحظهای در ذهنم مرور شد .هم دیروز و
هم امروز که رقتم جماران ،منقلب شدم .منقلب شدنم از

این نیست که ایشان درگذشت چون انسانها به هر حال
میمیرند .جفا این است که هیچکس را به این اندازه اذیت
نکردند .چرا؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟
من واژه نفوذی را زیاد قبول ندارم .خودمانیم .چرا فرافکنی
کنیم؟ با تنگنظری نمیتوانیم کشور را اداره کنیم.
هاشمی تا بود این همه صحبتها کردند ،حاال تجلیل
میکنیم .صدا و سیما در شش شبکه هم از هاشمی بگوید
بسیار خوب است اما او رفت .تا هستیم قدر هم را بدانیم.
تا که بودیم نبودیم کسی ،کشت ما را غم بی همنفسی  /تا
که رفتیم همه یار شدند ،خفتهایم و همه بیدار شدند  /قدر
آیینه بدانیم چو هست ،نه در آن وقت که افتاد و شکست.
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پـیام تسلـیت رئـیس دولـت اصـالحات به منـاسبت درگـذشت
یار دیرین امام(ره) ،حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
بســم اهلل الرحمن الرحیم
چهــره درخشــان اســام و انقــاب و ایــران ،حضــرت آیــت
اهلل اکبــر هاشــمی رفســنجانی رضــوان اهلل علیــه بــه دیــدار
معبــود شــتافت تــا از لطــف عمیــم پــروردگار پــاداش
نیکــی و پاکــی و تــاش ارجمنــد و کارســاز خــود را در
خدمــت بــه اســام و ایــران و مــردم دریافــت دارد و گــوارا
بــاد بــر او رحمــت حضــرت حــق.
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی از معــدود انســان هــای
بزرگــی اســت کــه چــه پیــش از انقــاب و چــه پــس از آن
همــواره و همــه جــا نقشــی ممتــاز و کــم نظیــر داشــته
اســت.
او اندیشــمندی اســام شــناس و آزادی خــواه و انقالبــی و
خســتگی ناپذیــر و مــورد اعتمــاد و عنایــت ویــژه حضــرت
امــام و گــره گشــا در تنگناهــا و بحرانهــا بــود و قهرمانــی
کــه جــز بــه اعتــاء انقــاب و ایــران و دفــع و رفــع خطرهــا
از نظــام و مــردم نیاندیشــید و عمــل نکــرد .مــردم شــریف
و بزرگــوار ایــران قــدر ایــن فرزنــد قهرمــان خــود را مــی
دانســتند و بــار دیگــر از مراســم تشــییع پیکــر پــاک او و
مجالــس بزرگداشــتش جایــگاه واالی او را پــاس خواهنــد
داشــت.
ایــن مصیبــت بــزرگ را بــه ملــت شــریف ایــران ،بــه رهبــر
معظــم انقــاب و خانــدان شــریف ،بــه همســر عالیقــدر،
فرزنــدان ،بــرادران و بــه همــه بســتگان داغــدار تســلیت
عــرض مــی کنــم و ضمــن طلــب علــو درجــات بــرای ایــن
فقیــد ســعید از پیشــگاه حضــرت حــق امیــدوارم کــه
خداونــد منــان خســارت ســنگین فقــدان او را بــا لطــف
گســترده و ویــژه خــود جبــران فرمایــد.
سید محمد خاتمی
 ۱۹دی ۱۳۹۵

دختر گلفروش به چه کسی اعتماد کرد؟
احمد مسجد جامعی
عضو شورای شهر تهران
در تهرانگردیها ،زمانی هم به محله باغفردوس رسیدیم
که از حسن اتفاق ،در آنجا همان روز مدرسهای با سابقه
حدود یک قرن نیز گردهمایی ساالنهاش را برگزار میکرد.
در آن گردهمایی ،آقایی به نام وحیدی را به من معرفی
کردند که معلم ادبیات بود و میگفتند نامش به عنوان
پرتدریسترین معلم جهان در کتاب رکوردهای گینس
ثبت شده است .با آقای وحیدی صحبتی دلنشین کردیم
و فهمیدم او از مسجدیهای مسجد مرحوم پدرم نیز بوده
است .از او در مورد دیگر مشاهیر احتمالی مدرسه پرسیدم.
گفت جالل آل احمد نیز در این مدرسه درس میداده
است .پرسیدم کسی خاطرهای از جالل به یاد دارد؟
کسی از دانشآموزان قدیم مدرسه خاطرهای تعریف کرد
که مرحوم آلاحمد با یکی دیگر از معلمان میانه خوشی
نداشت .روزی دانشآموزی را صدا زد تا انشا بخواند و
دانشآموز در انشایش به آن معلم تاخته بود .همه گمان
میکردیم آلاحمد او را تشویق کند .آلاحمد دستی به
شانه او زد و گفت« :رئیس! نامردی ،نامردی ،نامردی ،اگر
به قلعه بیقلعهبان شلیک کنی».
هاشمیرفسنجانی از قلعههای متین انقالب و ایران بود که
پس از کناره گرفتنش از بعضی سمتهای رسمی بسیار
به او تاختند .در زمانی این حملهها شدت یافت که هیچ
رسانه رسمیای اعم از تلویزیون و رادیو و خطبههای نماز
جمعه و روزنامههای دولتی و نشریات و منابر در اختیار
او نبود که بتواند از خود دفاع کند .حتی عموم آنها ابزار
دست همان مهاجمان نیز شده بود .کسانی که گاه حتی

احمد یوسف زاده

عنوان رسمی معلم اخالق دارند اما رفتارشان انسانی
نبود ،تیرها به سمت این قلعه بیقلعهبان انداختند .ولی
جالب بود که هربار که آنها چنین میکردند ،مردم که
تا پیش از آن به دالیل متعدد فاصله خود با هاشمی را
حفظ کرده بودند ،اکنون برعکس به او نزدیک و نزدیکتر
شدند ،با او همدلتر و مهربانتر از پیش شدند و حتی
اگر ناشادیای از او به دل داشتند ،گذشتند و او را عزیز
خود کردند .مردم خیلی ساده میفهمیدند آنچه آنها درباره
هاشمی میگویند ،درباره بسیاری دیگر از جمله خود آن
گویندگان نیز ،گفتنی است.؛ سخنانی که البته در صورت
طرحشان (برخالف حرف زدن در مورد هاشمی) با شدت
با آن برخورد میشد .این نکتهای بود که آن حملهکنندهها
درنیافته بودند.
هاشمی نیز که پیش از آن متهم بود که به مردم چندان
اهمیتی نمیدهد ،در عمل نشان داد که چنین نیست و
هر اندازه که توانست این نزدیکی را قدر دانست و کوشید
سخنگوی گوشههای فروخفته و حاشیههای بیبلندگوی
جامعه باشد .البته دغدغه همیشگی او مانند شخصیت
محبوبش امیرکبیر ،رشد و پیشرفت ایران زمین ،عدالت
اجتماعی و رفاه عمومی بود .خالصه نامردمان ،مدام حمله
میکردند و مردم هم مردانه میایستادند و الفت میان
سیاستمدار سالخورده و مردم بیشتر و بیشتر شد.
از سوی دیگر ،هاشمی نیز بر خالف اغلب سیاستمداران،
دانشآموز خوبی بود و هر روز درسی از روزها و سالهای
گذشته خود میگرفت .و درست همین بود که هاشمی را از
معدود سیاستمداران همیشه در حال رشد نگاه داشته بود.
چند روز پیش جلد نشریهای را نشانم دادند که با تیتر

«شاه و گدا» و با تمهیدات تصویری ،کوشیده بود به شایعه
همیشگی رفتار شاهوار و بیاعتنایی هاشمی به حال و
روز مردم بینوا ،دامن بزند؛ نشریهای که با بودجه عمومی
نهچندان با حساب و کتاب منتشر میشود .آن زمان به
خودم گفتم ،برایشان چه اهمیتی دارد البد مهم نیست،
پول بیتالمال را حیف و میل میکنند! حاال فکر میکنم
بازیگران این نمایش در پاسخ به مردم چه دارند که بگویند.
پیام مردم به اینقلعهکوبان نامردم در آخرین انتخاباتی که

هاشمی در آن شرکت داشت روشن است و جای شک و
انکار ندارد :به او رأی دادند و مخالفان او را حذف کردند.
دیروز در مراسم بدرقه پیکر هاشمی ،در فردای سالروز
رگ زدن امیرکبیر ،مردم نشان دادند که اگر کسی گامی
به سوی آنها بردارد ،آنان گامهای بلند تری به سویش بر
میدارند .دیروز آن چراغ قرمز تصویر روی جلد آن نشریه
سبز شد و مردم نشان دادند که به گمانشان شاه و گدا
کیست و دختر گلفروش به چهکسی اعتماد کرده است.

سـالم فـرمـانده

می خواهم از تو بنویسم .با دلی غمگین و پر غصه ،اما نمی دانم
از کجا باید شروع کنم.
بر می گردم به سال های دور .به روزهایی که طلبه جوان
رفسنجانی آشنای زندان های طاغوت بود و گرفتار «قپانی»
های منوچهری و تهرانی_ شکنجه گران ساواک_ که من
فقط اسمی از آنها شنیده ام و گمان می کنم موجوداتی بوده
اند شبیه نقیب محمد بعثی در «اردوگاه رمادی» که پاهای
همشهری ات ،نوجوان اسیر کرمانی ،امیر شاهپسندی را با
اتوی داغ سوزاند.
می گویند آواره زندان ها بوده ای با ساکی پر از کتاب و عبایی
و عمامه ای ،از این زندان به آن زندان ،از این بازداشتگاه به
آن تبعیدگاه.
می گویند وقتی آزاد می شدی هم فرصت نمی کردی
کودکانت را روی زانو بنشانی و نوازششان کنی ،می رفتی
از مال شخصی ات ،قطعه ای زمین می فروختی که خرج
خانواده زندانی های سیاسی بکنی تا رنج معیشت ،چراغ مبارزه
را خاموش نکند.
یک روز در عنفوان جوانی و سرشار از شور مبارزه ،با سیدی
جوانتر از خودت آشنا شدی که او هم انقالبی بود و انقالبی
است هنوز .در کنار ضریح ابا عبداهلل الحسین(ع) عقد اخوت
بستید و شرط کردید با روح اهلل بمانید تا آخرین روز مبارزه و
جوان آن روزها ،همین دیروز که برای شما پیام
ماندید .سید
ِ
تسلیت می نوشتند گفتند خناسان نمی خواستند ،اما  59سال
است که حقه مِهر بدان ُمهر و نشان است که بود.
طوفان حوادث باال گرفت ،رسیدیم به بهمن  57و کار تمام شد
و آبها فرو نشست و کشتی انقالب بر جودی نجات پهلو گرفت،
اما طوفان درون شیخ شجاع آرام بشو نبود که نبود.
یک روز چند مرد مسلح که زودتر از ما تو را شناخته بودند
با مسلسل به مهمانی ات آمدند ،اما خدا خواست گلوله ها از

حوالی قلب تو بگذرند و بگذارند بمانی و امام بگویند« :هاشمی
زنده است چون نهضت زنده است»
یک روز هم اژدهای صدام تنوره زد و طوفانی دیگر در گرفت.
ناخدای پیر ،فرمان را در دستان پر قدرت تو نهاد و کشتیبانی
در موج های سرکش جنگ را به تو سپردَ .نبردی نابرابر .تمام
کف ِر جهان در مقابل تمام اسالم امام صف کشید .مبارزه از
خیابان های تهران به دشت های گرم و تفته جنوب و ستیغ
کوه های پر برف کردستان کشید .فرمانده جنگ بودی و
خطیب خطبه تهران .همان روزها بود که شهریار ،پیر خوشدل
و شاعر نازک خیال تبریزی برایت نوشت:
ای غریو تو ارغنون دلم
سطوت خطبه ات ستون دلم...
اگر سفر خارجی می رفتی ،امام برای بازگشت تو نذر می
کرد و قربانی می کشت و تو دلداده او بودی ،با همان دل
مهربان و نرم.
دفاع مقدس رسید به نقطه ای که دیگر اثری از پوتین
متجاوزان بر خاک گوهر خیز وطن نماند از برکت غیرت
فرماندهان جوانی که در رکابت بودند .یکی همین حاج قاسم
عزیز که دیروز به جماران آمد و در کنارت نشست و برایت
فاتحه خواند و اشک ریخت.
بعد از آن روزهای شلوغ مذاکره بود که ناگهان روزگار ،غبار
غم پاشید روی صورت وطن و کشتیبان پیر از دریای امت
به آسمان سفر کرد .بزرگان قوم اجتماع کردند که بیرق را
به دست چه کسی بدهند .یکی گفت فالن ،دیگری گفت
فالن ،جمعی گفتند شورای رهبری و تو سر در گریبان غم
نشسته بودی ،تسبیح شاه مقصود آشنا در میان انگشتهایت
می چرخید .البد داشتی به سیدی فکر می کردی که سالها
پیش دستش را کنار ضریح امام حسین علیه السالم فشرده
بودی و برادر شده بودید و هم رکاب .سکوت را شکستی و
گفتی کشتیبان گفته "همین آقای خامنه ای".

باری سنگین از دوش پیران قبیله برداشتی با همین چند
کلمه .این طوفان هم به تدبیر تو از تالطم افتاد و انقالب به
راهش ادامه داد .یکی از آن دو طلبه جوان شدند رهبر انقالب
و آن دیگری که شما باشید ،رییس جمهور .رییس جمهو ِر
کشوری که صاعقه جنگ باغستان هایش را سوزانده بود و
دست متجاوز ساقه ای نشکسته به جا نگذاشته بود.
یک روز گرم تابستان که ما داشتیم کنار سیمهای خاردار
اردوگاه موصل قدم می زدیم بلند گو متن نامه صدام را خواند.
به شما نوشته بود« :الیوم حقق کل ما اردتموه!» امروز هر چه
که شما خواسته بودید همان شد .جمع شده بودیم زیر بلند
گوها و ناباورانه داشتیم عجز و البه ی صدام را در مقابل شما
که نماینده کشوری سترگ و امتی بزرگ بودید با گوش های
خودمان می شنیدیم و لبریز از غرور می شدیم! به سه روز
نکشید که همه قفل های زندان شکسته شد و آنهمه ناز و
تنعم که خزان می فرمود ،عاقبت در قدم باد بهار آخر شد.
جنگ که سنگینی خود را فرو گذاشت ،تو ماندی و نعش پاره
پاره شهرهایی که ویران شده بودند و زندگی باید از میان
آوارهایشان جوانه می زد .سپس دوره سازندگی آمد ،بعد از
 8سال ویرانی .شهرها از میان ویرانه ها قد کشیدند .آوارگان
جنگ به خانه بر گشتند و عشق آغاز شد .تا چشم به هم
زدیم فرصت خدمت در قامت ریاست جمهوری تمام شد و روز

وداع ،رهبر معظم انقالب گفتند «هیچکس برای من هاشمی
نمی شود ».روزگار گذشت و اگرچه یار دیرین ،با نصب شما
در جایگاهی رفیع و حساس ،اعتمادشان را به شما نشان
داده بودند ،اما دریغ که کم کم سال های بی مهری و خزان
دمسردی از راه رسید .ما صحبت های امام و رهبری را در
مورد شما نشنیده گرفتیم .در کمینگاه قدرت ،کمان دشمنی
بر تو کشیدیم و تیرهای تی ِز تهمت و تخریب را کوبیدیم به تن
ستبرت ،اما تو آخ نگفتی و فقط لبخند زدی و ما خنجر زدیم
و تو باز هم لبخند زدی و هر که سنگت زد ثمرش بخشیدی.
هر کسی از ظن خود شد یار تو .یکی عالیجناب سرخ پوشت
خواند ،یکی اشرافی ،یکی آمریکایی ،یکی ضد والیت ،یکی
سرلیست انگلیس و دیگری فتنه اکبر! و اینچنین بود که
تخریب بزرگان در کشوری که برای اخالق انقالب کرده بود
نهادینه شد .غریب شدی فرمانده ،غریب! در وطنی که ساخته
بودی و برایش زندان رفته بودی و شکنجه و ترور شده بودی،
در همین کشور ناگهان غریب شدی.
حاال برای شما همه دریاها از تالطم افتاده اند و همه طوفان ها
خوابیده اند .مفسر قرآن ،سیاست مدار برجسته جهان ،مدافع
بزرگ تشیع و اسالم ُمرده است ،اما صدایی آشنا در گوش ما
تکرار می شود که می گوید :هاشمی زنده است ،چون نهضت
زنده است.

یادداشت

3

پارادايم آيت اهلل،
سرمشقى براى فرداها
سينا خسروى

"آيت اهلل" بزرگ بود ،بزرگ ماند و بزرگ رفت
و شناسنامه انقالب ،تا هميشه ،بى مهر ابطال،
شناساندن انقالب به فرداها را عهده دار ماند و با
رفتنش ،فاصله ديگر اركان نظام تا رهبرى را تا
حد ممكن عمق بخشيد.
تورق همراه با تعمق درصفحات تاريخ انقالب
نشان داده هرگاه قواي سه گانه نتوانستهاند
هم ِ
سنگ رهبري ،توانمند و با کاريزمايِ در خور
اعتنا عمل کنند ،سختيهايي براي شخص رهبر و
مشکالتي براي نظام ايجاد نمودهاند.
ايران بعد از انقالب ميبينيم که
در مطالعه تاريخ
ِ
در زمان رهبري امامخميني،
ِ
رفعت قامت و عالي بودن جايگاه رهبري،
عليرغم
ارکان نظام هم قدرتمند چيده شده بودند.
حضور مهرههاي َق َدري همچون آيتاهلل خامنهاي،
آيت اهلل هاشمي و شهيد بهشتي و موسوي
اردبيلي در راس قواي سهگانه نشان از عدم وجود
فاصله معنادار ميان رهبري و مديران ارشد نظام
داشت.
همين موضوع هم باعث شد تا کشور بتواند در
زمان وقوع جنگي فرسايشي و ويرانگر ،نشاط و
اميد را در جبههها و پشت جبههها به نيکويي
حفظ کند.
انتصابي مطلوب ،بعد از
اين چينش انتخابي و
ِ
رحلت امام و در زمان رهبري آيتاهلل خامنهاي
نيز ادامه يافت.
بدون ترديد در دوران پس از جنگ و به اصطالح
سازندگي،
حضو ِر بلندقامتي همچون حضرت آيت اهلل
هاشميرفسنجاني در کنار رهبر انقالب،
جان تازهاي به کشو ِر جنگ زده بخشيده بود ،که
اگر نبود حضور فعال و مقتد ِر «شناسنامه انقالب»
چه بسا که در همان زمان ،فاصله ميان کاريزمايِ
رهبري و فرهمنديِ اليههاي بعدي ،به معناداريِ
قابل توجهي ميرسيد.
اتفاقي که متاسفانه سالها بعد و در نيمه دوم دهه
80
مديريتي دولتهاي
و با حضور کوته قامتان در ارکان
ِ
نهم و دهم رخ داد و جمهوري اسالميهم باالخره
اين حادثه ناميمون را تجربه کرد.
خرداد  84انحرافي بود که از آن به بعد ،فاصله
ميان اقتدا ِر جايگاه رهبري با حبابِ توانمنديِ
کاذب دولت ،روزبهروز بيشتر شد و تبعاتش دامن
کشور را گرفت.
اگرچه در بدو امر ،آنها در قالب يک سري صفات
دم دستي همچون «خدمتگزار ،ياور محرومين
و »...خودشان را مردميو پيرو صد درصدي واليت
معرفي ميکردند،
اما رفته رفته پتانسيل پايين ظرفيتي و اوهامات
ناشي از خودبزرگ بيني ،آنچنان توهميدر ايشان
ايجاد نمود که از قرن و سده هم پا را فراتر نهاده
و خود را نماد اعجاز در هزاره سوم معرفي کردند.
قامتان سياسي» بودند ،كه در
اينها همان «کوته
ِ
يک مقطع زماني خاص بر موج احساسات سوار
شده ،اوج گرفته و به يکباره به افول دچار شدند
و به دليل عدم برخورداري از ظرفيت و استعداد،
براي حفظ جايگاه کاذب اجتماعي خود به آغوش
پوپوليسم غلتيده و روزگار تيرهاي در تاريخ اين
مرز و بوم رقم زدند.
اينان
بجاي باال کشيدن خود تا پلههاي نزديک به
رهبري با بي انصافي محض ،رهبري را مصادره
مني ِ
ت
کرده و در مجادالت شخصي و سرشار از ّ
خود،
از ايشان مايه ميگذارند،
اما...
اما بزرگمردى چون
هاشمى رفسنجانى الگوى بى تكرارى در تاريخ
جمهورى اسالمى بود و به گزاف سخن نگفتهايم
پارادايم "آيت اهلل" را به عنوان يک سرمشق
اگر
ِ
سياسي کشور توصيه کنيم.
براي فرداي
ِ
همان پارادايمي که اقتدار نظام را به هر ُعلقه
شخصي وخانوادگي ترجيح داد،
در زمان احساس تکليف،
از اعتبارش خرج كرد،
به انتخابات مختلف گام گذاشت و فارغ از
مصلحتانديشيهاي معمول سياسي ،ضمن گرم
کردن فضاي انتخابات ،ارشدهاي نظام را به سمت
و سوي رهبري ،باال كشيد.
اميركبير جمهورى اسالمى رفت و سينه پر از
اسرارش را مملو نگه داشت ،با ابهتى مثال زدنى
ياوه هاى كوته قامتان را ناديده انگاشت ،در
آخرين انتخابات عمرش
اقبال بى نظير مردمى را در صندوقچه قلب خسته
اش توشه كرد و در اوج مارا با جاى خالى اش
تنها گذاشت.
آيت اهلل در اوج رفت و ما،
قدر اين مهندس سياسى را آنگونه كه مى بايست
ندانستيم و امروز در زمستان سرد سياست،
با كوچ اش ،تنها ميتوان پارادايم او را بر تارك
انقالب به تكرار مشق كرد و براى شنيدن خطبه
اى ديگر از او تا هميشه تاريخ صبر كرد.
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سرور گرامي

جناب آقاي سيدحسين مرعشي
بــی شــك رحلــت آيــت ا ...هاشــمي رفســنجاني ،ضايعــه اي ســنگين و
ناگــوار بــراي ملــت عزيــز ايــران اســت؛ اندوهــي كــه بــراي توصيــف آن
نــه قلــم بــه كار آيــد و نــه زبــان .براســتي از دســت دادن پــدر معنويمــان ،كه
همــواره دســت حمايتــش را بــر ســر خــود احســاس مــي كرديــم ،غــم انگيــز
و بــاور نكردنــي اســت؛ كــه هــر چــه بــود عــزت بــود و شــرف و آزادگــي و
وطــن پرســتي .اميــد كــه همــه رهــرو راهــش باشــيم.
غم امروز شما ،غم ایران ماست.
بتــول ايزدپنــاه ،مهــرداد ایزدپنــاه ،بهــارک ایزدپنــاه ،شــعبان بلوریــان ،مهنــاز پهلــوان ،احســان
جمالــي زاده ،ســجاد صفاهانــی زاده ،محبوبــه فيروزآبــادي ،محمــد لطیــف کار ،محمدرضــا نژادحیــدری

سرور ارجمند

برادر بزرگوار

جناب آقاي سيدحسين مرعشي

جناب آقاي سيدحسين مرعشي

ارتحــال حضــرت آیــت ا ...هاشــمی رفســنجانی روحانــی مبــارز ،یــار همــراه
و یــاور صدیــق امــام(ره)  ،باورمنــد حقیقــی و عالــم عامــل بــه کیــان نظــام
اســامی و همــدل و معتقــد و مقیــد بــه آرمــان ملــت ،چنــان ســنگین و
جانســوز اســت کــه بــه دشــواری بــه بــاور مــی نشــیند.
ایــن ضایعــه بــزرگ و ایــن فقــدان حضــورش را بــه شــما کــه میــراث مانــای
هاشــمی یعنــی اخــاق و عقالنیــت هســتید را تســلیت و تعزیــت عــرض
می نمائیم.

فقــدان سیاســتمدار شــجاع ،صــادق ،بــدون نفــاق ،اندیشــمند مصلحــت
اندیــش ،فرمانــده صلــح جــو ،مدیــر آینــده نگــر و توســعه گــرا ،اصــاح
طلــب واقعــی ،فرزنــد امــام ،همــراه و یــار رهبــری ،حضــرت آیــت ا...
هاشــمی رفســنجانی کــه جهانــی را بــه احتــرام وا میداشــت را بــه شــما
و خانــواده محترمشــان تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد منــان بــرای
آن مــرد بــزرگ ،علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر جزیــل مســألت
مــی نمائیــم.

حزب کارگزاران سازندگی ایران ـ شعبه کرمان
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