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علیرضا کیانپور| زور خورشــید هنوز به سوز 
صبحدم نچربیده بود کــه اولین ها آمدند. خیابان 
»انقالب« که از نخستین ثانیه های بیست و یکمین 
روز دی  ماه خــود را آماده وداع بــا نزدیک ترین 
»یار امــام« کرده بود، در آرامــش پیش از حادثه 
به ســر می برد و هنوز ۷ صبح هم نشده بود که از 
محــدوده چهارراه ولیعصر به  ســمت دانشــگاه 
تهران مسدود شــد تا سیاسی ترین خیابان کشور 
میزبان حضور میلیونی مردمی باشــد که بی نیاز 
به انگیزه های بیرونــی و تبلیغات تلویزیونی برای 
 هاشمی رفسنجانی سنگ تمام گذاشتند. مردمی 
که تعدادشان به  گفته اســتانداری استان تهران 
تا حدود ۲/۵ میلیون و بنابر آمارهای غیر رســمی 
تا حــدود ۳/۵ میلیون نفر نیز تخمین زده شــد و 
ایــن حضور میلیونی در شــرایطی که  هاشــمی 
در ســال های اخیر کمتر از طریــق تریبون های 
رســمی با مردم صحبت کــرده، بهترین دلیل بر 
مردمی بودن شــخصیت آیــت اهلل و عالقه خاص 
ملت به مردی بود که در این ســال ها از زبان آنان 

سخن گفته است.
مردم تهران که در چند ســال گذشته و پس از 
نماز جمعه ۲۶ تیر ۸۸ از حضــور آیت اهلل در نماز 
جمعــه تهران و اقامــه نماز به امامــت او محروم 
بوده انــد، در روزی که مقام معظــم رهبری امام 
جماعتشــان بود، آخرین نماز  هاشمی را در کنار 
یکدیگر و در صفوفی پیوسته اقامه کردند و پیش و 
پس از اقامه نماز نیز با شعار هایشان یک صدا با امام 

جمعه خود خداحافظی کردند.
با وجود نظــم قابل  قبولــی کــه در برگزاری 
مراسم روز گذشته به چشــم می آمد، این مراسم 
نیز همچون برخی دیگر از مراســم و رویدادهای 
سیاسی و غیرسیاسی سال های گذشته، به محل و 
بهانه ای برای انتقاد از صداوسیما تبدیل شد. رسانه 
ملی که این ســال ها کمتر به  هاشــمی پرداخته 
است، روز گذشته هدف برخی انتقادهای مردمی 
قرار گرفت و شرکت کنندگان مراسم تشییع پیکر 
آیت اهلل  هاشمی با وجود آنکه در تمامی شعارهای 
خود بر حمایت از نظام و مصالح و منافع ملی تأکید 
می کردنــد، هرازگاهی شــعارهای انتقادی علیه 
صداوسیما سرداده و نسبت به نحوه برخوردهایی 
که در این مدت از طریق تریبون رسانه ملی با یار 
دیرین امــام صورت می گرفت، اعتــراض کردند. 
این در حالی بود که رئیس ســازمان صداوسیما 
نیز از قضا در صفوف نخســت نماز روز گذشــته 
حضور داشت و آن چنان که ایلنا گزارش کرد، در 
حاشیه مراســم با انتقادهای چهره به چهره برخی 
شــهروندان نیز روبه رو شد. عبدالعلی عسکری در 
رابطه با این انتقاد ها گفت که سعی خواهند کرد در 

ادامه راه عملکرد صداوسیما را اصالح کنند.
نماز بر پیکر همسنگر ۵۹ ساله

در حالی که مردم از ساعاتی پیش از آغاز مراسم 
اصلی و همچنین در حین و حتی تا ساعاتی پس 
از اقامه نمــاز، در خیابان های اطراف در حمایت از 
آیت اهلل  هاشــمی شــعار می دادند، صحن حیاط 
دانشگاه تهران میزبان برجســته ترین مقام های 
سیاسی و فرهنگی کشــور بود که به امامت مقام 
معظم رهبری برای یــار دیرین انقالب و امام )ره( 
اقامه نماز می کردند. پس از آنکه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای حدود ســاعت ۱۰ صبح برای اقامه نماز 
وارد دانشگاه تهران شدند و لحظاتی بعد نیز نماز 
آخر را برای »رفیق و همســنگر ۵۹ ساله«شــان 
خواندند، روسای سه قوه و برخی دیگر از مقام های 
کشوری و لشکری در صفوف نخست نماز جمعه، 
بی توجه بــه صف بندی هــای جناحی بــه نماز   

ایستادند.
وداع بر اوج موج

هنوز ساعت ۱۱ نشده بود که نماز آخر آیت اهلل 
نیز بــه پایان رســید و پس از این واپســین وداِع 
مقام معظم رهبری و روسای ســه قوه با آیت اهلل  
هاشــمی، پیکر یار دیرین امام و همراه همیشگی 
مردم برای تشییع بر دســتان مسئوالن و مردم از 
دانشگاه تهران خارج شد و سوار بر سیل خروشان 
مردم به سمت چهارراه ولیعصر و در ادامه تقاطع 

انقالب-حافظ به حرکت افتاد و این صحنه ماندگار 
هنگامی به اوج زیبایی رســید کــه پیکر آیت اهلل  
هاشمی در میان ســیل مردم، به پل کالج رسید؛ 
آنجا که قوس بــزرگ این پل کهنســال، تصویر 
موجی عظیم بود که آرام اما پرشــور به ســمت 

بی   نهایت کش می آمد.
دیدار با امام )ره(

با این حــال ایــن پایــان راه نبــود و هنوز تا 
آرام گرفتن پیکر آیت اهلل  هاشــمی در جوار مراد و 
رهبر سیاســی و اخالقی اش، چند گام دیگر باقی 
 مانده بــود. پس از اقامه نماز ظهــر، باالخره پیکر 
آیت اهلل  هاشــمی به حرم مطهر بنیانگذار انقالب 
رسید و در مراسمی که همچنان به همراهی مردم 
آراسته بود، در حضور مقام های بلندپایه کشوری و 
لشکری و البته اعضای خانواده  هاشمی در آرامگاه 

ابدی قرار گرفت.
 شور احساسات یاران دیرین 

در لحظات واپسین
لحظات بعد به وداع نوبت به نوبت برخی از این 
مقام های بلندپایه با پیکر یار دیرین امام گذشت و 
با ورود به ضریح حضرت امام)ره( و حضور در کنار 
تابوتی که پیکر آیت اهلل  هاشمی را دربرگرفته بود، 
فاتحه خوانده و با مرد بزرگ و تکرارناشدنی تاریخ 
انقالب خداحافظی کردنــد و این در حالی بود که 
در تمام این مدت، مردمی که به عشــق  هاشمی 
تا حرم با پیکرش آمده بودند، در شــعارهایی پیام 
تسلیت  دادند و به  شیوه خود با این مجاهد نستوه 
بدرود گفتند. فضای احساســی آخریــن وداع با  
هاشمی به قدری ســنگین بود که عالوه بر برخی 
از اعضای خانــواده و فرزندان آیــت اهلل، تعدادی 
از یــاران دیروز این مرد انقالبــی ازجمله آیت اهلل 
حســن صانعی و امامــی کاشــانی به دلیل رقت 
بیش از حد احساســات، بدحال شدند. همچنین 
آیت اهلل سیدحسن خمینی نیز دقایقی با مشکل 
روبه رو شد و این در حالی بود که آیت اهلل موسوی 
بجنــوردی نیز که به شــدت از فقدان  هاشــمی 
رفسنجانی متأثر شده بود، گوشه ای شیون و زاری 
می کرد و در ادامه برخی علمــای حاضر در مرقد 
امام )ره( بــا حلقه زدن گرداگردش، به او تســلی 

خاطر دادند.
#همه_آمدند

همزمان با مراسمی باشکوهی که در خیابان های 
پایتخت درجریان بود، سیل عظیمی از شهروندان 
نیز در فضای مجازی به میدان آمدند و با انتشــار 
عکس ها و ویدیوهای مراسم و همچنین اظهارنظر 
درباره ایــن رویــداد و البته شــخصیت آیت اهلل 
هاشمی، به مردی که از او به عنوان »صدای مردم« 
یاد می شــد، ادای احترام کردند. این درحالی بود 
که رئیس دولت اصالحات کــه بنابه دالیلی قادر 
به شــرکت در مراسم تشییع نشــد، خود را برای 
مراســم تدفین و خاکســپاری به حرم امام)ره( 
رساند. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری 
نیز عالوه بر حضور در مراسم تشییع، با همراهان 
مجازی آیت اهلل همگام شــد و  در توییتی نوشت: 
»امروز برای وداع با آن مرد تاریخ ســاز همه آمده 
بودند؛ بیاییم از این فضا برای دوســت، آشــتی و 
وحدت ملی اســتفاده کنیم، به جــای دیوار، پل 

بسازیم.«
احمدی نژاد؛ تنها در خانه

با این حال اما مراســم روزگذشــته یک غایب 
نیز داشت: محمود احمدی نژاد که از همان ابتدا، 
هویت سیاسی اش را در ضدیت با آیت اهلل هاشمی 
تعریف کرده بود، روز گذشته درحالی که همه به 

میدان آمده بودند، تنها در خانه ماند! 
و اینک آرامش ابدی!

ساعت که به ۱۴رســید، پیکر آیت اهلل در خانه 
ابدی آرام گرفته بود؛ مــردم اما همچنان با   همان 
شــوری که از ابتدای روز در دل و زبان داشــتند، 
شاهد و ناظر این لحظات تاریخی بودند و هنگامی 
که هر یک از اعضای خانواده  هاشمی با چشمانی 
ســرخ، پدر را ترک می کردند و با خروج از ضریح، 
از میان ســیل جمعیت عبور می کردند، مردم با 
شعارهای خود به آنها تسلی و قوت قلب می دادند.

 آشتی ملی 
پیام مراسم تشییع پیکر هاشمی 

دانشــگاه| اســتاد  ناصری،   عبــداهلل 
 موضــوع جایگزینی آیت اهلل هاشــمی از دو منظر 
قابل بحث اســت. اول جایگزینی صوری و فیزیکی 
است و دیگری جایگزینی معنوی. به لحاظ نخست، 
درمورد مجمع تشــخیص مصلحت نظام به عنوان 
مهمترین پست آیت اهلل هاشمی در دوران اخیر، از 
آن جا که بنابر قانون انتصاب جایگزین توسط رهبری 
جمهوری اسالمی انجام می شود، باید منتظر بمانیم. 
اما درباره جایگزینی معنوی ایشان، به لحاظ جایگاهی 
که آیت اهلل هاشمی در سپهر سیاسی کشور دارند، 
می توان به ابعاد مختلفی توجه کرد. آیت اهلل هاشمی 
عالوه بر این که به عنوان رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در حکم یکی از سران قوای حاکمیتی 
و به مثابه رئیس این قوه چهارم محسوب می شد، اما 
آن چنان که همه جریان های سیاسی و نیز جامعه 
مدنی می دانند، هاشمی پشتوانه ای انکارناپذیر برای 
حاکمیت بود و باتوجه به رویکرد عمل گرایانه اش، 
نقش تعادل بخش میــان حاکمیــت و جامعه، و 
همچنین ایجاد تعادل در حیات سیاسی-اجتماعی 

کشور داشت.
در این میــان، حوادثی که پس از ســال ۸۸ به 
این سو اتفاق افتاد، این نقش تعادل بخش را برای دو 
جریان سیاسی اصولگرایان سنتی و اصالح طلبان 
ارتقا بخشــید و فارغ از جریان اصولگرایی رادیکال، 
هردو جریان اصولگرایی ســنتی و اصالح طلب به 
این نقش وحدت بخش اذعان داشــتند. هاشــمی 
تبعاتی که حوادث پس از انتخابات ۸۸ برای کشور 
به همراه داشت، دلســوزانه تعقیب کرد و از منظر 
یک مقام حاکمیتی خواستار رفع این مشکالت بود 
و بســیاری اذعان دارند که مواضع هاشمی پس از 
سال ۸۸ نقطه عطفی در زندگی سیاسی-اجتماعی 
او بوده و با رویکرد جدیدی که از سر دلسوزی و عشق 
به جمهوری اســالمی، ثبات سیاسی، آشتی ملی و 
انسجام کشور اتخاذ کرد، چهره ای متفاوت از خود 
نشــان داد و باوجود این که بسیاری از خواسته های 
هاشمی محقق نشد،کمتر کسی در انگیزه دلسوزانه 

او شک دارد.
این نگرانی و دغدغه هاشــمی ناشی از آن بود که 
جریانی که از سال ۸۴ قوه مجریه را در اختیار گرفت 
و به اعتبار توان ایــن قوه در نظام حکومتی، رویکرد 
خاص خود را در بسیاری از بخش های دیگر حکومت 
نیز تعمیم داد، جریانی خطرناک بود که بن مایه های 
انسجام اجتماعی را تخریب کرد. با این حال درپی 
نفوذی کــه رهبران جبهه اصالحــات در الیه های 
مختلف جامعه داشتند و نیز با اتخاذ تدابیر سیاسی 
ســنجیده در دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ تا حدود زیادی 
این دغدغه هاشــمی برطرف شد و به نظر می رسد 
امروز با فقدان ناگهانی هاشــمی جریان اصولگرای 
خردگرا برای چندمین بار از سال ۹۲ به این سو به خود 
خواهدآمد و راه چاره برای رفع آسیب های ناشی از 
این فقدان را در آشتی ملی خواهدیافت. با این حال، 
باید ببینیم جریان رادیکال که در این سال ها همواره 
در راستای تخریب هاشمی اقدام کرده، چگونه عمل 
می کند. به نظر می رسد انتظار عمومی و اجتماعی 
قدرتمندی در جامعه شــکل گرفته که جایگزین 
هاشمی در قوه چهارم کشور، کسی باشد که بتواند 
نقش تعادل بخش و وحدت آفرین او را درســطوح 
باالی حاکمیت دنبال کند و همزمان از صدای مردم 
نیز نمایندگی کند. باتوجه به این که این دوره مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، آخرین روزهای خود را 
سپری می کند، رئیس و همچنین ترکیب آینده این 
مجمع، می تواند پیام رسان این باشد که حاکمیت 
در این بزنگاه حساســی سیاســی ملی، منطقه ای 
و بین المللی به سمت یک آشــتی ملی می رود و با 
نوعی پوست اندازی در عرصه ملی، به گونه ای عمل 
کند که افراد مختلف علی رغم تفاوت در دیدگاه های 
سیاسی شان، بتوانند کنش گری خود را داشته باشند 
و بنابر این فارغ از این که به نام مشخصی اشاره کنیم، 
باید بگوییم شخصیت های بســیاری هستند که 
در تمامی برهه های تاریخ سیاســی کشور، عالقه 
و دلبســتگی و همراهی خود را با هاشمی به عنوان 
دلسوز نظام، یاور رهبری و پشــتوانه مطالبه های 
مردمی نشان داده اند و هر کدام از این افراد می توانند 

ادامه دهنده راه هاشمی باشند.

یادداشت

   پیکر آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی در حضور میلیونی ایرانیان در جوار حرم امام)ره( به خاک سپرده شد

گفتوگو
 تحلیل عبداهلل رمضان زاده 
درباره ایران پس از  هاشمی:  

 نقش آقایان ناطق و روحانی 
پررنگ تر می شود

شهروند| تصــور جمهوری اســالمی بدون  
هاشمی رفســنجانی تا پیش از این سخت بود، 
آیت اهلل اکبر هاشــمی رفســنجانی در بیشتر 
ِســمت های مهم پــس از انقالب اســالمی در 
نقش های مدیریتی تاثیرگذار حضور داشــته و 
در مهم ترین رخدادهای سیاســی تاریخ انقالب 
می توان نقــش پررنگ او را به خوبی مشــاهده 
کرد. اما این نقش مهم و در عین حال تاثیرگذار با 
رحلت ناگهانی او برعهده چه کسانی خواهد بود؟ 
عبداهلل رمضان زاده، سخنگوی دولت اصالحات 
می گوید که از ایــن پس نقش آقایان اکبر ناطق 
نوری و حسن روحانی در میان نیروهای وفادار به 
آیت اهلل  هاشمی بیش از پیش پررنگ خواهد شد.   
  به نظر شــما رحلت آیت اهلل  هاشــمی 
رفســنجانی در ســال های پیش رو چه 
تاثیراتی را بر جمهوری اســامی و فضای 

سیاسی کشور می گذارد؟ 
راســتش این اســت که من فکر می کنم اگر 
عاقالنه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم فقدان آقای  
هاشمی رفسنجانی برای کل کشور یک خسارت 
محسوب می شــود و البته برای نیروهایی که به 
ایشــان نزدیک بودند این خسارت بزرگتر است 
و حتما در روزهای آینده سختی های نبود آقای 
 هاشمی بیشتر روشن می شود. البته امیدواریم 
صحنه هایــی کــه از تکریم آقای  هاشــمی در 
تشییع پیکر ایشان دیدیم و مخالفان ایشان هم 
بخش هایی از این تکریم را بر زبان آوردند به همه 
ثابت کند روش تعقل، تدبیر و گرایش به سمت 
اکثریت جامعه برای همه مفید است و برای خود 
اشخاص هم نام نیک برجای می گذارد. اگر پیام 
حضور گســترده مردم در مراسم تشییع آقای  
هاشمی درک شود، می توان گفت تا حدی جلوی 
این خسارت عظیم را گرفته ایم. شخصا امیدوارم 
بتوانیم مراسم باشکوه تشییع پیکر آقای  هاشمی 

را به نمادی برای وحدت ملی تبدیل کنیم. 
  آقای  هاشــمی این اواخر حتی در میان 
اصاح طلبان هم تاثیرگذاری بسیار داشت. 
هــم در انتخابات ریاســت جمهوری و هم 
در انتخابات دو مجلــس خبرگان رهبری و 
شورای اسامی نقش او بود که اصاح طلبان 
را با شــماری از نیروهای اعتدالگرا بر سر 
فهرست مشــترک و کاندیدای مشترک به 
اجماع رساند. فکر می کنید در فقدان ایشان 

چه کسی می تواند این نقش را ایفا کند؟ 
البته امیدوارم صدها نفــر بتوانند نقش آقای 
 هاشمی را ایفا کنند و همه ما هم از پیروان مسیر 
وحدت باشیم. االن شخص خاصی را نمی توانم 
نام ببرم. نیروهای بســیاری در جبهه اصالحات 
و اعتدال هستند یعنی آقایان خاتمی، روحانی 
و ناطق نوری این پتانســیل را دارند که هرکدام 
بخشــی از کارهای آقای  هاشمی را پیش ببرند. 
البته من امیدوارم مجموعه ای از نیروها را داشته 

باشیم که جایگزین نقش آقای  هاشمی کنیم. 
  به نظر شما آقای روحانی پس از درگذشت 
آیت اهلل  هاشــمی برای پر کردن خأل ایشان 
مجبور می شود کنشــگرا تر عمل کند یا به 

الک دفاعی فروخواهد رفت؟ 
به نظرم آقای روحانی در سه سال گذشته کامال 
عقالنی و مدبرانه عمل کرده و مســیر درســت 
حرکت را یافته است. فکر نمی کنم تغییر چندانی 
در تاکتیک ها و استراتژی های رفتاری ایشان رخ 

بدهد. 
  رحلت آقای  هاشــمی در میــان جریان 
اصولگرای معتــدل چه تغییــری ایجاد 

می کند؟ 
اگر منظورتان از اصولگرای معتدل شخصیتی 
ماننــد آقای ناطــق نوری اســت که ایشــان 
مدت هاســت مســیر حرکت خود را مشخص 
کرده و کامال عقالنی حرکت می کنند و من فکر 
می کنم با توجه به شرایط جدید نقش اشخاصی 
مانند آقای ناطــق و آقای روحانی در کل جامعه 

بیشتر می شود.      
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 بیانیه قدردانی خانواده  هاشمی
 از حضور مردم در مراسم تشییع آیت اهلل

ایلنا| خانواده آیت اهلل  هاشمی با انتشــار اطالعیه ای از حضور مردم در مراسم تشییع آن مرحوم 
قدردانی کردند. در بخشــی از این بیانیه آمده: لحظه لحظه امروز در بدرقه شکوهمند و مردمی پدر 
در تاریخ این سرزمین ثبت شد؛ وداع مردم با مردی که برای مردم زیست، برای مردم مجاهدت کرد و 
سرافرازی مردم را می خواست و چه زیبا همین مردم سرافرازش کردند. این بیانیه اضافه کرد: امروز تنها 
وداع با  هاشمی نبود؛ مردم با مظلومیت بهشتی، تفکر مطهری، آزاداندیشی طالقانی و شجاعت و صالبت 
خمینی کبیر وداع کردند. چشمان ظاهر  هاشمی اگر چه امروز بسته بود اما میلیون ها چشم »تر« دیدند 
چگونه خدا به صبر او در برابر تیرهای زهرآگین تخریب و تهمت، جزایی نیکو داد و به این مجاهد نستوه 
آبرو بخشید. در بخش دیگری از این بیانیه آمده: عصاره عمر  هاشمی، اعتدال و وحدت بود و رحلتش 
نمایشگاهی بی نظیر از اثبات حقانیت اعتدال و ضرورت وحدت پدید آورد. همان گونه که در حیاتش 
مردم مدار بود، رحلتش نیز مردم مدار شد.  اما چگونه می توانیم  هاشمی را زنده ندانیم در حالی که امتداد 
تفکر او را در چشمان غمگین و خیل انبوه بی شمار مردمانی می بینیم که مانند  هاشمی می اندیشند و 
مانند او دغدغه سرافرازی ایران با اعتدال و آرامش را دارند. در ادامه این بیانیه آمده: این سرزمین، هر 
چند بزرگمردی نستوه را از دست داد که جلوتر از زمان خود بود و همواره به آینده می اندیشید اما در 
مقابل، صاحب نسلی شده است که پای در راه ساختن ایرانی بهتر نهاده اند. این بیانیه اضافه کرد: امروز 
ایران فرزندی بزرگ، مردم پدری آینده نگر و رهبر انقالب دلســوزترین رفیق خویش را از دست داده  
است؛ اما همان گونه که لحظه لحظه حیات  هاشمی راهگشای کشور بود، وداع و بدرقه بی نظیر مردم نیز 

می تواند سرمایه ای بزرگ برای ایران و مبدأ بازگشت جامعه به مسیر اعتدال و وحدت باشد.

 روایت یادگار امام از درد  دل »عفت مرعشی« 
با بدن بی جان آیت اهلل  هاشمی

شهروند| یادگار امام در نوشــته ای کوتاه که در صفحه کاربری خود در اینستاگرام قرار 
داد، نوشت: امروز تن حضرت آیت اهلل  هاشمی را در خاک گذاشتند و من که به اندازه عمرم 
از این مرد خاطره دارم، ناباورانه نگاه می کردم. سي و شش  سال همسایه دیوار به دیوار بودیم و 
با فرزندان ایشان از کودکی هم بازی و هم درس و هم مدرسه. سیدحسن خمینی خاطرنشان 
کرد: روزی همراه ایشان به سفر رفتم. جنگ بود و  هزار خطر. مادرم از پدرم پرسید برای حسن 
خطر ندارد؟ یادم نمی رود که جواب شنید اگر خطری آشیخ اکبر را تهدید کند، بگذار حسن 
را هم تهدید کند. نمی دانم چرا ولی بسیار دوستش می داشتم. او ادامه داد:   نوشته اند الحّب و 

البغض یتوارثان )حب و بغض به ارث می رسند( شاید این نیز میراث ماست. 
یادگار امام در ادامه این نوشتار کوتاه که در کنار عکسی از »عفت مرعشی« همسر آیت اهلل  
هاشمی رفسنجانی منتشر شــد، اضافه کرد:   در این سال ها و ســال های مبارزه همسر 
مکرمه اش که سال ها از نزدیک ترین دوستان و همدمان همسر امام بود، بسیار سختی کشید. 
کمتر به ایشان تسلیت گفته شده است. الزم دانستم به این بانوی بزرگوار که از نوادگان مرجع 
عظیم الشأن حضرت آیت اهلل العظمی سیدمحمد کاظم یزدی)ره( است، مستقالً تسلیت 
بگویم. پریشب خطاب به بدن بی جان آقای هاشمی می گفت بی معرفت مگر قرار نبود، مرا 

تنها نگذاری؟ حاال من بی تو چه کنم؟ تقدیر دیگراینگونه رقم خورد!
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