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سرمقاله

 اقامه نماز بر پيكرهاشمي و جامعه
 آیت اهلل رفسنجاني 

توسط رهبر معظم انقالب
عبدالرسول وصال
مدیر مسئول

اگر از موضع روزنامه شهروند به عنوان يك 
روزنامه اجتماعي به شخصيت آقاي  هاشمي 
نگاه كنيم، كدام ويژگي ايشــان برجسته تر 
خواهد بود؟ به نظر مي رسد كه نگاه و رفتار آن 
مرحوم درحوزه امور اجتماعي يك سرفصل 
مهم از زندگي اوســت. آنچه كه درباره آقاي 
هاشــمي مغفول اســت يا كمتر به آن توجه 
مي شود، اين اســت كه آقاي  هاشمي به طور 
كامل در چارچوب نظام ســنتي حوزه درس 
خوانده است و برخالف برخي از روحانيون كه 
ارتباطات دانشگاهي پيدا كردند و تا حدودي 
از نظام حوزوي فاصله گرفتند، آقاي  هاشمي 
هيچ گاه چنين نكرد. اين ويژگي را نه به عنوان 
نقطه قــوت و نه به عنوان يــك نقطه ضعف 
نمي شناسيم، بلكه صرفا بيان و توصيف واقعيت 
است. اهميت اين مسأله از آن جا ناشي مي شود 
كه يك گزاره عمومي وجــود دارد كه درس 
خواندن يا درس دادن در دانشگاه و مراوده با 
آن را شرط الزم براي آشنايي با زندگي جديد 
و الزامات آن مي دانــد، ولي واقعيت زندگي و 
رفتار آقاي هاشمي نشان داد كه چه بسا بيش 
از آنان كه درمحيط هاي دانشــگاهي حضور 
داشتند، با الزامات جديد زندگي آشنا بودند. 
درحقيقت ســفرهاي خارجي ايشان پيش از 
انقالب و نگاهش به نقــش زنان و جوانان و نيز 
سبك زندگي جديد و هماهنگ كردن آنها با 

دين درميان روحانيون حوزه منحصربه فرد بود.
شــايد درحال حاضر، براي برخي از افراد 
چنين رفتاري چندان مهم به نظر نرسد و آن 
را عادي تلقي كنند، ولي بايد كمي به گذشته 
رفت و تصويري كه برخي از نيروها از ســبك 
زندگي اسالمي ارايه مي كردند را به ياد آورد. 
اگر امروز درميان بخشي از مسلمانان، سبك 
زندگي براساس الگوي داعش ترويج مي شود، 
به اين دليل است كه ظرفيت چنين الگويي از 
زندگي دربرخي از سنت هاي مذاهب اسالمی 
وجود دارد. الگوهاي كمابيش مشــابهي نيز 
در ايران وجود داشت. يكي از مهم ترين آنها 
رفتار تارك دنيابودن و گوشــه گيري بود كه 
آقاي  هاشمي از اين نظر يك سنت شكن واقعي 
محسوب مي شــد. وي درتمامي خطبه هاي 
نمازجمعه خود به ويژه در دهه اول انقالب و نيز 
دوران رياســت جمهوري اش براين خصيصه 
تأكيد داشت. اين تأكيد به نحوي بود كه برخي 
از منتقدان وي آن را با تجمل گرايي و دنيازدگي 
تعبير و با آن مخالفت مي كردند، درحالي كه 
چنين برداشــتي از آن اظهارات دقيق نبود، 
هرچند ممكن اســت برخي از مخاطبان نيز 
همان گونه استنباط كرده باشند، ولي مقصود 
آقاي  هاشمي به نوعي آشتي دادن دنيا و آخرت 
و ماديت و معنويت بود كه در نگاه سنتي ميان 

اين دوتعارض ايجاد مي كردند.
ويژگي ديگر ايشان، موضوع حضور اجتماعي 
زنان و جوانان درعرصه هاي حيات اجتماعي 
بود. از اين نظر نيز، مي تــوان خانواده اش را 
معيار و مالك قرار داد. آنچه كه درجامعه ايران 
درمورد فرزندان و خانواده وي برجسته شد، 

انتســاب خانوادگي بود، درحالي كه مي توان 
رفتــار و ارزش ها و نگرش هــاي فرزندان را 
مســتقل از پدران تحليل كرد و مسأله اصلي 
را كه پذيرش استقالل و آزادي فرزندان براي 
كنشگري است را فراموش نكرد. متأسفانه اين 
وجه نگاه و رفتار آقاي  هاشمي نسبت به اصل 
كنشگربودن خانواده اش به محاق و فراموشي 
رفت. درخانواده هاي سنتي اين حد ازحضور 
اجتماعي فرزندان به ويــژه دختران معمول 
نبود، درحالي كه آقاي  هاشمي با اعتماد به نفس 
ازچنيــن فرآيندي دفاع كــرد و يك تحول 
رفتاري را درميان خانواده هاي ســنتي آغاز 
كرد. هرچند زمينه هاي اين تحول اندكي پيش 
از انقالب و به طور مشخص پس از انقالب آماده 
شده بود و در سخنان رهبرمعظم انقالب نيز به 
وضوح ديده مي شد، ولي درعمل آنچه كه رخ 
داد، ابتدا درخانواده آقاي  هاشمي بود كه قطعا 
به دليل موافقت و نگرش هاي پدرشــان بوده 

است.
ويژگي ديگر آقاي  هاشمي كه وي را فراتر از 
نگاه سنتي به مسائل قرار داد، نگرش خارجي 
اوست. در واقع وی نگرشی جهاني و عمل گرايي 
را دربيان و ادبيات خود طرح مي كرد كه با نگاه 
سنتي كه بســتن مرزها و قطع مراودات بود، 
به كلي مغايرت داشــت. از اين نظر مي توان 
گفت كه فارغ از كليشه هاي سنتي به جهان 
نگاه مي كرد و نوعي اعتماد به نفس درمواجهه 
به جهان خارج داشــت. درحالي كه بخشي از 
نيروهايي كه گريزان از اين تعامل هســتند، 
فقدان اعتماد به نفس خود را در لفافه بي نيازي 

از ديگران پوشش مي دهند.

حضرت آيــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح ديروز )سه 
شنبه( در مراسم تشييع و وداع با رفيق 
ديرين و همگام دوران مبارزات نهضت 
اســالمی و همكار نزديك سالهای 
متمادی در عهد جمهوری اســالمی 
حضرت حجت االســالم والمسلمين 
هاشمی رفسنجانی )رحمة اهلل عليه( 

در دانشگاه تهران حضور يافتند.
در اين مراســم كه با حضور انبوه 
و پر شور مردم قدرشــناس، مؤمن، 
انقالبی و وفادار، رؤسای قوای سه گانه 
و مسئوالن لشــكری و كشوری، در 
فضايی آكنــده از حزن و اندوه برگزار 
شد، حضرت آيت اهلل خامنه ای بر پيكر 
آن همرزم و مبــارز قديمی نماز اقامه 
كردند و برای آن مرحوم، غفران، عفو 

و رحمت الهی را مسألت كردند.
به همين مناسبت مجلس يادبودی 
از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، 
روز چهارشــنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ از 
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در حسينيه امام 

خمينی )ره( برگزار می شود.

 در پــی ارتحــال حضــرت آيــت اهلل 
هاشمی رفسنجانی يار ديرين امام و رهبری؛ 
امير محسن ضيايی رئيس جمعيت هالل احمر 
در پيامی اين ضايعه را تسليت گفت. متن پيام 

تسليت دكتر ضيايی بدين شرح است: 
»ضايعــه درگذشــت آيت اله هاشــمی 

رفســنجانی، يار صديق امام و رهبری را از 
طرف خــود و كليه كاركنــان، امدادگران، 
نجاتگــران، داوطلبان و جوانــان جمعيت 
هالل احمــر به محضر مقــام معظم رهبری، 
خانواده آن مرحــوم و ملت بــزرگ ايران 

تسليت عرض می نمايم.«

حجت االسالم و المســلمين معزی، نماينده 
ولی فقيه در جمعيت هــالل احمر در پی ارتحال 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی رئيس فقيد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، پيام تسليتی صادر كرد.  
متن پيام نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر 

به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

انا هلل و انا اليه راجعون
ارتحال اسفبار و جانكاه عالم و مجاهد، حضرت 
آيت اهلل هاشمی رفســنجانی، يار راستين امام 
خمينی )ره( و رهبر معظم انقالب اســالمی را به 
رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمی و ملت شريف 
ايران تســليت و تعزيت می گويم. مرحوم آيت 
اهلل هاشمی رفســنجانی، مردی كه از عنفوان 
جوانی، با عشق و دلدادگی در محضر امام خمينی 
رشــد يافت و از آغازين روزهای نهضت اسالمی 
برای امام، ياری شجاع، سختكوش و فداكار بود. 
ســختی و رنج دوران پيش از پيروزی و زندان و 
شكنجه در آن دوران  نه تنها وی را از پای درنياورد 

بلكه آبديده تر كمر به خدمت انقالب اســالمی 
بست. از هنگامةپيروزی انقالب، به عنوان يكی 
از اســتوانه های انقالب، همراه  با ملت سلحشور 
و شــهيدپرور ايران در كنار امام، نستوه و استوار 
ايستاد. از آن روز تا پايان عمر پربركت خويش، تمام 
انديشه و همت و شجاعت خويش را به كار بست تا 
انقالب اسالمی را در ايران به عنوان يك نظام دينی 
مردم ســاالر به جهانيان بنماياند. در تمام دوران 
رهبری آيت اهلل العظمی خامنه ای، همراه با عشق 
و عالقه و مهرورزی، رهبر معظم انقالب را همراهی 
كرد و از ياری رساندن به وی هم دريغ نورزيد. به 
حق بايد گفت كه آيت اهلل هاشمی رفسنجانی از 
مصاديق بارز »رجال صدقوا ما عاهدو اهلل عليه« 
است كه با دلی لبريز از ايمان و كوله باری از عمل 
صالح به پيشگاه حضرت حق بار يافت. اين مصيبت 
جانكاه را به ملت شريف ايران و خانواده محترم و 
معزز وی و همچنين جمعيت هالل احمر  تسليت 
گفته و از خداوند متعال برای آن بزرگمرد غفران و 

رحمت الهی خواستارم.«

پيام تسليت رئيس جمعيت هالل احمر 
درپی  رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

پيام تسليت نماينده ولی فقيه در هالل احمر
در پی ارتحال آيت اهلل هاشمی رفسنجانی


