
9شنبه 2 اردیبهشت 1396 | سال پنجم | شماره 1105 يک پرسش چند پاسخ www.shahrvand-newspaper.ir  |  

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۵/۴۵- ۱۵/۱۵

لیال مهداد|  این روزها برخى معتقدند؛ جاى خالى 
 هاشمى رفسنجانى کامال احســاس مى شود. هرچه 
به زمان انتخابــات و رقابت هــاى انتخاباتى نزدیکتر 
مى شویم، بین نیروهاى سیاسى آشفتگى بیشترى رخ 
مى دهد.  هاشمى رفسنجانى تا بود، وزنه متعادل کننده 
جناح ها و گروه هاى سیاسى بود. او روش سیاست ورزى 
را مى دانســت و نه تنها درجدال سیاســى براى جناح 
خود بلکه براى رقیب خود نیز احترام قایل بود. اکنون 
مدتى اســت که فضا بوى انتخابات مى دهد؛ انتخابات 
شــوراى شــهر و ریاســت جمهورى و به فراخور آن 
جناح هاى سیاسى تاکتیک هاى متفاوتى را براى کسب 
صندلى هاى بیشتر شوراى شهر و بهارستان درپیش 
گرفته اند. اصالح طلبان دغدغه شــان تهیه فهرستى 
واحد اســت و اصولگرایان افق دیدشان را به انتخابات 
ریاست جمهورى معطوف کرده اند. درحقیقت جریان 
اصالحات مى خواهد فهرســتى از چهره هاى نزدیک 
به اصالحات را روانه خیابان بهشــت کند و درحقیقت 
به نوعى به  دنبال تکــرار نتیجه انتخابات دهمین دوره 
مجلس اســت؛ تکرارى که دغدغــه تأیید صالحیت 
برخى نامزدها را در دل خود دارد و این درحالى اســت 
که تعداد اعضاى شــوراى شهر از 31 به 21نفر کاهش 
یافته و رأى دادن به تمام لیست اصالح طلبان از اهمیت 
باالیى برخوردار است، چون شــوراها با وجود کارکرد 
غیرسیاسى شان حداقل دربرخى حوزه هاى انتخابیه 
ازجمله تهران نقش قابل تأملى را درعرصه سیاســت 
بازى کرده اســت. اگر این گزاره را کنار مواضع شمارى 
از اصالح طلبان بگذاریم که تأکید دارند، بازماندگان از 
انتخابات مجلس، خود را براى ورود به انتخابات شوراها 
آماده کرده اند، آن گاه بعید نیســت که سیاسى ترین 
رقابت انتخاباتى شوراها درتهران شکل بگیرد؛ چراکه 
آنســوى میدان در اردوگاه اصولگرایان نیز قریب 50 
چهره سرشــناس هســتند که در انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى اخیر نامزد شدند اما توفیق نیافتند و این 
سوى میدان اصالح طلبانى هستند که صالحیت شان 
درجریــان انتخابات یادشــده تأیید نشــد، البته این 
بدان معنا نیســت که اصالح طلبان چشم بر انتخابات 
ریاست جمهورى بسته اند، چون این جناح رویه خود را 
برحمایت از رئیس جمهورى بر سر کار گذاشته است و 

این نشان از رضایت عملکرد دولت یازدهم دارد. 

اصولگرایى، جناحى است که درطول تاریخ فعالیت 
سیاسى اش نتوانســته یکپارچگى را تجربه کند و اوج 
آن در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهورى به چشم 
آمد و نتیجه انتخابات مجلس دهم بود که ضربه نهایى را 
به این جناح وارد کرد تا به یکپارچگى بیندیشد، البته 
مرور تاریخ نیز بر این مسأله صحه مى گذارد؛ برگى که 
به انتخابات مجلس ششم مى رسد؛ برگى که صف بندى 
جناح چپ  و راست را با تمام قوا روایت مى کند؛ روایتى 
که در انتها به کناره گیرى و انصراف  هاشمى مى رسد. 
البته پیروز انتخابات 92 ریاست جمهورى نیز حامى اى  
چون  هاشمى را درکنار خود مى بیند؛ رویکردهایى که 
دلیلى بر جناحى بودن آیت اهللا نمى شود، تصویرگر این 

مسأله است که  هاشمى همیشــه وزنه تعادل به شمار 
مى آمده؛ وزنه اى که ریش سفیدى را پیشه مى کرده و 
به حل مشکالت و اختالفات مى پرداخته است و حاال 
که اصولگرایان براى رسیدن به نامزد مطلوب شان در 
انتخابات 96 فضاى سیاســى را رصد مى کند و گاهى 
از جمنــا مى گوید و زمانى سرلیســت همان جمنا از 
مستقل بودنش مى گوید و چهره اى مشخص براى رقابت 
با روحانى ندارد- احمد توکلى، باهنر، مصباحى مقدم 
و... نام هایى اســت که اصولگرایان خــوب مى دانند با 
رئیس جمهورى بر ســرکار توانایى رقابت را نخوهند 
داشــت- خأل نبود مهره باهوش و باذکاوتى همچون 
آیت اهللا احساس مى شود که همیشه در لحظات تاریخى 

حاضر بود و نقش آفرینى مى کرد، به گونه اى که وقتى 
راستگرایان تضعیف مى شدند، جانب آنها را مى گرفت 
و زمانى که چپ گرایان زاویه  نشــین مى شدند، آنها را 
به میدان سیاســت ورزى بازمى گرداند. در واقع رویه 
اصولگرایان نشان از سردرگمى و فقدان خط مشى واحد 
دارد، چون این جناح نشــان داده که نتوانسته به یک 
استراتژى واحد براى انتخابات دست بیابد و  این حاکى 
از این است که اصولگرایان با مشکل بزرگترى روبه رو 
هستند؛ مشکل لیدرى.  براى رسیدن به پاسخ «آیا جاى 
خالى  هاشمى و درایت او در انتخابات ریاست جمهورى 
احساس مى شــود یا نه؟» پاى صحبت صاحبنظرانى 

1- دوم اکتبر 1869 مهانداس کارامچاند گاندى نشسته ایم که در ادامه مى خوانیم.
دیده به جهان گشــود. مردى که روزگارى رهبر 
سیاسى و معنوى هندى ها بود و ملت هند را در راه 
آزادى از استعمار امپراتورى بریتانیا رهبرى کرد. 
گاندى براى وحدت میان مســلمانان و هندوهاى 
کشــورش یک ماه روزه گرفــت و در رژه نمک از 
12مارس تا 6آوریل 1930 به همراه چندصد هزار 
نفر هنــدى 400کیلومتر از احمدآباد تا ســاحل 
داندى راه پیمود تــا از آب دریا نمک بگیرد؛ عملى 
که قانون مالیات نمک را بى اعتبار کرد؛ مبارزه اى 
براى دعوت هندى ها براى تحریم کاالهاى انگلیسى 
بود و بازتاب جهانى داشــت و نهایتا انگلیســى ها 
مجبور به مذاکره شدند. گاندى چندین بار هدف 
ســوءقصد قرار گرفت تا این که در 9بهمن 1326 
«ناتورام قادسى» گاندى را در 79سالگى در میان 
جمعیت عازم محل عبادت مورد هدف گلوله قرار 
داد. خبر مرگ گاندى دنیا را متعجب و متأثر کرد، 
آسیایى ها مرگ کسى را که منادى استقالل آسیا 
بود باور نمى کردند. در لندن تمام شخصیت هاى 
بریتانیا پیام هاى تسلیتى روانه هند کردند. حتى 
چرچیل، دشمن دیرین گاندى هم پیامى به هند 
فرســتاد. رئیس جمهــورى ایاالت متحده؛ هرى 
ترومن در سخنانى گفت: «همه دنیا در عزاى هند 
شریک است» و  نخست وزیر فرانسه ژرژ بیدو بیان 
کرد که «همه کسانى که به برادرى انسان معتقدند، 
در مرگ گاندى عزادارند.» بزرگترین رقیب سیاسى 
 گاندى، محمدعلى جناح در پیام تسلیتى نوشت:  
«با مرگ جدل نتوان کرد. او یکى از بزرگترین مردان 
پرورده جامعه هندو بــود.» مهاتما گاندى، رهبر 
بزرگ جنبش ضداستعمارى هندوستان با استفاده 
از اندیشه ها و تفکرات مختلف، اندیشه  عدم خشونت 
را به شکلى روشن تدوین کرد و آن را به عنوان یک 
استراتژى سیاسى مورد توجه قرار داد. همچنین 
مشخص شد که این اندیشــه چه ربط و نسبتى با 
جنبش هاى اجتماعى جهان معاصر پیدا مى کند. 
جنبش بزرگ ضداستعمارى هندوستان، جنبش 
حقوق  مدنى در ایــاالت متحده آمریکا به رهبرى 

مارتین لوترکینک، جنبش بزرگ ضداستعمارى 
آفریقاى جنوبى به رهبرى نلســون ماندال و… به 
نحو مستقیم از اندیشه و روش عدم خشونت مهاتما 

گاندى استفاده کرده اند.
2- نخستین رئیس جمهورى آفریقاى جنوبى 
در 18جوالى 1918 دیده به جهان گشود. ماندال 
پیش از ریاست جمهورى از فعاالن برجسته مخالف 
آپارتاید و رهبر گنگره ملى آفریقا بود. ماندال 27سال 
از زندگى خود را بیشتر در یک سلول در جزیره روبن 
سپرى کرد و عنوان مشهورترین چهره مبارزه علیه 
آپارتاید در آفریقاى جنوبى را به دست آورد. او پس 
از آزادى از زندان در  سال1990 سیاست صلح طلبى 
را در پیش گرفت و همین مسأله منجر به تسهیل 
انتقال آفریقاى جنوبى به ســمت دموکراسى اى 
شــد که نماینده تمامى قشــرهاى مردم باشد. 
ماندال 5دسامبر 2013 در شهر ژوهانسبورگ در 
آفریقاى جنوبى در 95سالگى درگذشت. جاکوب 
زوما گفت: نلسون ماندالى دوست داشتنى ما که 
پدر موسس کشور دموکراتیک مان بود، درگذشت. 
بان کى مون، دبیرکل ســازمان ملل ماندال را غول 
عدالت خواند و گفت: هیچ کس به اندازه او در عصر ما 
براى پیشبرد ارزش ها و آمال هاى سازمان ملل کار 
نکرد. او زندگــى اش را صرف خدمت به مردمش و 
بشریت کرد و این کار را با فداکارى زیاد انجام داد. 
موضع گیرى اصولى او و نیروى اخالقى که زیربناى 
این موضع گیرى بود، نقشــى اساسى در برچیدن 
آپارتاید داشت. اوباما نیز اعالم کرد: دستاورد او بیش 
از چیزى بود که مى شود از هر انسانى انتظار داشت. 
ما یکى از بانفوذترین، شــجاع ترین و خوب ترین 
انســان هایى که مى توان همزمان با آنها در زمین 
زیســت را از دســت داده ایم. او دیگر متعلق به ما 
نیست، بلکه متعلق به قرن هاست. دیوید کامرون، 
نخست وزیر انگلیس نیز در واکنش به درگذشت 
ماندال گفت: امروز چراغى درخشــان در جهان از 
تابیدن بازایســتاد. کوفى عنان، دبیرکل پیشین 
سازمان ملل متحد نیز طى بیانیه اى گفت که دنیا 

رهبر بزرگى را از دست داده ا ست. 

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهورى سواالت بسیارى مطرح مى شود که هرکسى به فراخور خود 
به دنبال پاسخى براى آن است یا پاسخى براى آن دارد. یکى از سواالتى که براى ما مطرح شده این است که آیا 
جاى خالى  هاشمى و درایت هاى ایشان در انتخابات اخیر ریاست جمهورى احساس مى شود یا نه؟ سوالى که 
برخى صاحب نظران صحبت هایى در زمینه آن داشتند که در همین صفحه مى خوانید، البته لینک هاى زیر 

هم مى توانند در رسیدن سریع تر به پاسخ این سوال شما را یارى کنند.  
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شهیددکتر محمدحسین بهشتى و شهیددکتر 
مرتضى مطهرى دونفــر از مدیران ارشــد نظام 
جمهورى اســالمى بودند که بعد از شهادت شان 
خأل آنها تا سال ها احساس مى شد. بهشتى تا بود 
مورد  انتقاد چپ هاى الییک و منافقین خلق بود. 
تندروهایى که نهایتا دست به اسلحه بردند، از ابتدا 
حضور او را موثر دیده بودند. بهشــتى مردى چند 
وجهى بود. از یک سو به چند زبان دنیا مسلط بود 
و از دیگرسو مدیرى اجرایى و منصف بود. او معتقد 
بود که باید با مخالفان و منتقدان خود به زبان نرم 
ســخن گفت و پاى میز مذاکــره و مناظره با آنها 
نشســت. باید آنها را در ابتدا از معاند به مخالف و از 
مخالف به منتقد و نهایتا از منتقد به همراه تبدیل 
کرد. این عمــل و اتفاق نیز بــا گفت وگو حاصل 
مى شد، نه با حذف فیزیکى و بگیر و ببند. او البته 
وجه دیگر و مهمى نیز داشت. توجه به احزاب. شاید 
بهشتى مهم ترین روحانى دهه اول انقالب بود که 
به اهمیت حزب و قدرت اجتماعى و ســاماندهى 
افکار عمومى از طریق حزب اعتقاد داشت. او معتقد 
بود که حزب مى تواند قدرت را پاســخگو کند، به 
همین دلیل چراغ حزب جمهورى اســالمى را او 
روشن کرد. درواقع توجه خاص به ضرورت وجود 
تشکیالت اســالمى یکى از ویژگى هاى برجسته 
شهیدبهشتى بود. بهشــتى بر این عقیده بود که 
براى تداوم انقالب، نیاز به مدیریت، برنامه ریزى در 
ابعاد مختلف، نیروهاى کارآمد و همفکر برمبناى 
ایدئولوژى اسالمى است و براى همین در این راستا 
تالش هاى چشمگیرى داشت تا تشکل اسالمى 
ایجاد شود. بهشتى براى جامه عمل پوشاندن به این 
اعتقاد به کمک روحانیون مبارز ازجمله مقام معظم 
رهبرى،  هاشمى رفسنجانى، محمدجواد باهنر و 
موسوى اردبیلى به تشکیل حزب جمهورى اسالمى 
اقدام کرد تا این که در اوایل  ســال 57 پایه حزب 
محکم شــد و با تاکید امام خمینى(ره) 7 یا 8روز 
بعد از پیروزى انقالب اسالمى حزب اعالم شد و از 

آن جایى که بنیانگذاران آن به جمهورى اسالمى و 
حکومت اسالمى مى اندیشیدند نام آن را گذاشتند 
حزب جمهورى اســالمى. حزبى که دبیرکلى آن 
به شهیدبهشتى محول شــد، البته حادثه هفتم 
تیر سال 60 و انفجار مقر این حزب ضربه اى سنگین 
به آن وارد کرد، چون در این حادثه دبیرکل و جمعى 
از اعضاى فعال حزب به شهادت رسیدند. با شهادت 
بهشتى، حزب جمهورى اسالمى روبه افول رفت؛ 
اگرچه توانست تا  ســال 66 نقش مهمى در روند 
انقالب اسالمى ایفا کند، اما بعد از این برهه، وجود 
برخى اختالف نظرها در حزب سبب شد با توصیه 
امام خمینى(ره) حزب فعالیت خود را متوقف کند. 

از دیگرسو مرتضى مطهرى از شاگردان برجسته 
امام خمینى(ره)، یک تئوریســین واقعى بود که 
خطبه هاى آتشین داشت و در حوزه هاى فلسفه، 
سیاســت و روابط اجتماعى متــون قدرتمندى 
مى نوشت. مطهرى از اوایل دهه 40 فعالیت  سیاسى 
خود را آغاز کرد و در نشــریات مختلف مقاالتى را 
به چاپ مى رســاند. وى با سخنرانى در جمع هاى 
مختلف در کنار دیگر چهره هاى تئوریک جریان 
اســالمى نقش ویژه اى در بسیج نیروهاى مردمى 
براى خلق انقالب اسالمى ایفا کرد، البته او برخالف 
دیگر تئوریسین هاى انقالب هیچ گاه در عرصه فکر و 
اندیشه متوقف نبود و همواره دستى در فعالیت هاى 
سیاسى و ســازمانى داشــت. مطهرى که سابقه 
ســازماندهى تجمعات علیه رژیم شاه و همراهى 
هیأت هاى مؤتلفه را در کارنامه خود داشت، در میانه 
دهه 50 به فکر تأسیس گروهى سیاسى متشکل 
از روحانیون افتاد، تا این قشر با سازماندهى بهترى 
مبارزات خود را سامان دهند. این فکر با همراهى 
تنى چند از روحانیون همفکــر عملى و «جامعه 
روحانیت مبارز» در تهران بنیانگذارى شد. «جامعه 
روحانیت مبارز» یک سال پیش از انقالب تأسیس 
شد و توانست نقش ویژه اى در تحوالت  سال آخر 

رژیم پهلوى ایفا کند. 

عباس عبدى- 
فعال سیاســى| 
گمــان مــن این 
خالئى  که  اســت 
وجــود نــدارد که 
بودند  ایشــان  اگر 
پر  مى توانســتند 
کنند. درواقع چیزى که دیده نمى شود نیاز به 
دلیل ندارد. در جواب این عقیده که ایشان در 
انتخابات تاثیرگذارى باالیى داشتند و همیشه 
انتخابات 92 نیز براى نمونه مثال زده مى شود، 
باید بگویم هرکســى در انتخابات تاثیرگذار 
است؛ تاثیرگذارى ربطى به این مسأله ندارد. 
تاثیرگذارى و خأل دومبحث جداگانه هستند. 
حاال مدتى فردى وجود دارد و تاثیرگذارى هایى 
نیز دارد و بعد مى رود کنار و فرد دیگرى چنین 
ایفاى نقشى  را به عهده مى گیرد و تاثیرگذارى 
خــود را دارد. امــا زمانى که صحبــت از خأل 
مى شود به این معناســت که کارى را فردى 
انجام  مى داده یا انجــام مى دهد که هیچ کس 
دیگــرى نمى تواند انجام بدهــد. من چنین 
چیزى را نمى بینم. درحال حاضر چه خالئى 
وجود دارد که اگر ایشان بودند مى توانستند پر 
کنند و حاال در نبود ایشان این خأل وجود دارد 
و هیچ کارى براى آن نمى توان کرد؟ به اعتقاد 
من هرکسى که در جامعه است، سعى مى کند 
یک اثرى داشته باشد، البته هرکسى به اندازه 
قدرت، نفوذ یا هر چیز دیگرى این نقش آفرینى 
را دارد. اما زمانى که فرد نیست، افراد دیگرى 
آن تاثیرگذارى را به شکل  دیگرى مى گذارند، 
بنابراین خالئى وجود نخواهد داشت. هرکسى 
نقش  خود را به شکل هاى دیگر بازى مى کند. 
درواقع مشکل خاصى وجود ندارد. یک پزشکى 
هرچند پزشک خوبى هم باشد، زمانى که فوت 
مى کند، پزشکان دیگر جایگزینش مى شوند و 
کار او را ادامه مى دهند. مگر این که یک پزشک 
منحصربه فــردى باشــد و در زمینه بیمارى 
خاصى تبحر داشته باشد و بعد از فوتش کسى 
نتواند آن بیمــارى را درمان کند، البته چنین 
چیزى را من نمى بینم. ما مردان سیاسى داریم 
که کارشان این است، نه این که بخواهند نقش 
کس دیگرى را ایفا کنند. در حقیقت  هاشمى 
نیز در کنار بقیه که نقش خود را ایفا مى کردند، 
نقش خود را بازى مى کرده اســت. نقشى که 
منحصر به  فرد نیســت. یک صحنــه تئاتر را 
متصور شوید، فردى نقش هملت یا فرد دیگرى 
را بازى مى کند،  بعد فــرد دیگرى این نقش را 
بازى کند، شاید یک نفر کمى بهتر نقش آفرینى 
کند و فرد دیگــرى کمى بدتر که این هم یک 
بحث سلیقه اى است. با نبود یکى از افراد که آن 

نقش از تئاتر حذف نمى شود.

صادق زیبــاکالم - 
سیاسى|  علوم  استاد 
نبــود  هاشــمى از نظــر 
عاطفى احساس مى شود 
اما واقعیــت  امر بــر این 
اســت که پیــام، نقش، 
جهت گیرى هــاى وى در 
انتخابات پیش رو کامال مشــخص است و کسانى که 
وى را قبول دارند، کســانى که مى خواهند مسیرى 
آیــت اهللا را اگــر مى بودنــد و در آن مســیر حرکت 
مى کردند، کســانى که مى خواهند به نامزدى که اگر 
وى مى بودند از آن حمایت مى کردند و مى خواستند 
به او رأى بدهیم اگر مى خواهند در این مسیر حرکت 
کنند به تعبیر من باید به آقاى روحانى رأى داده شود. 
اگرچه  هاشمى رفسنجانى اشکاالتى به دولت روحانى 
و عملکردش داشتند اما نسبت به کلیت دولت ایشان 
نظرشان بسیار بسیار مثبت بود و در قبال سیاست هاى 
اعتدال و میانه روى که به خصوص در سیاست خارجه 
دولت روحانى از خود نشان داده است نظرشان مثبت 
بود. تغییرات و تحوالتى در داخل کشور به وجود آمده 
اگر دانشگاه ها را با دانشگاه هاى دوران دولت نهم و دهم 
مقایســه کنیم به خصوص دورانى که اصولگرایان در 
22خرداد 88 به وجود آورده بودند؛ اغلب تشکل هاى 
دانشجویى فعالیت نمى کردند و مســائل زیادى که 
همگى بر آنهــا واقفیم پیش آمده امــا فضایى که در 
دولت یازدهم شاهدیم متفاوت اســت؛ فضا ایده آل 
نیست اما تفاوت هاى فاحشى با دولت قبل خود دارد. 

درحال حاضر کشور از یک بحران هسته اى خارج شده 
و به یک توافق تاریخى دست یافته ایم. درواقع از خیلى 
جهات مسیرى که دولت یازدهم درحال حرکت در آن 
است مسیر درستى است، البته رکود همچنان وجود 
دارد، تورم دیده مى شــود اما واقعیت امر این است که 
باید دید چه مقدار از تورم و رکود متوجه سیاست هاى 
دولت یازدهم اســت و چه درصدى بــه اقتصاد کالن 
جامعه برمى گردد، بنابراین به اعتقاد من اگر  هاشمى 
در انتخابات ریاســت جمهورى دوره دوازدهم حضور 
داشــت قطعا با تمام وجود از دولت یازدهم حمایت 
مى کرد. به اعتقاد من با همه این تفاسیر خألیى وجود 
ندارد و کسانى که مى خواهند به روحانى رأى بدهند و 
بسیارى از کسانى که در  سال 92 به وى رأى دادند بر 

این مسأله واقف هستند که اگر آقاى  هاشمى حضور 
داشتند از این دولت قطعا حمایت مى کردند. این افراد 
آگاهى دارند که دولت یازدهم دســتاوردهاى مهمى 
براى کشور داشته اند دستاوردهایى که در دولت نهم 
و دهــم کارهایى برایش صورت گرفــت اما هیچگاه 
نتیجه بخش نبود و نتوانســتند حتى گامى به سوى 
مصالحه بردارند، اگرچه تندروها سعى دارند بر این نکته 
تأکید کنند که برجام هیچ دستاوردى نداشته است اما 
همین قدر که کشور در شــرایط سال هاى آخر دولت 
دهم نیست بزرگترین دستاورد است. در عرصه اقتصاد 
نیز که در این هجمه به دولت یازدهم حمله مى شود 
باید این مسأله گفته شــود که چه میزان از اقتصاد در 

دست دولت یازدهم است؟  

هیم  ا بر ا ســید
عضو  شوراى  امینى- 
اعتماد  حزب  مرکزى 
ملى | طبیعى اســت که 
افراد بــزرگ تاثیرگذارى 
خودشــان را  در جامعه به 
نشان  مختلف  شیوه هاى 
داده اند.  هاشــمى نیز با توجه به سابقه دیرینه اى که 
هم در تالش براى اســتقرار نظام جمهورى اسالمى 
و تثبیت آن و ادامه راه داشــتند، همیشــه تاثیرگذار 
بودند، البته یکى از ویژگى هاى بارز ایشــان این بود 
که مى توانســتند با آن درایت و تدبیرى که داشتند 
تهدیدها را تبدیل به فرصت کننــد. مصداق بارز آن 
انتخابات ریاســت جمهورى 92 بود؛ وقتى در کمال 
بهت و ناباورى کسى که بیشترین تاثیرگذارى را در این 
نظام داشته مورد بى مهرى واقع و ردصالحیت شد، با 
اســتفاده از فرصت و تالش براى انتخابات روحانى در 
کنار شخصیت هاى تاثیرگذار دیگر توانستند در همان 

مرحله نخســت پیروزى روحانى را به پشــتوانه رأى 
ملت رقم بزنند. طبیعى اســت که چنین شخصیتى 
فقدانش کامال محسوس اســت، ولى راه ایشان و در 
حقیقت همان پیامى که براى دوســتداران کشــور 
همیشه داشتند باید چراغ راه باشد و نگذاریم که خأل 
ایشان و نبودشان باعث مشکلى در ادامه راه باشد. در 
این میان نکته اى که باید به آن دقت کرد این اســت 
که  هاشــمى هیچ گاه خود را محــدود به یک جریان 
سیاسى خاص نمى کرد. اگرچه متاسفانه کسانى که 
بنابر دالیل مختلف حضور پررنگ  هاشمى را به ضرر 
خود مى دیدند، بى مهرى هایى را نسبت به ایشان روا 
مى داشــتند، ولى این به این معنا نیست که  هاشمى 
محدود به یک جریان سیاســى خــاص، کل نظام و 
مصلحت کشــور را نبیند این گونه نبود، چون دید و 
توجه  ایشان به منافع ملى و رشد نظام بود. ایشان به 
حل مشکالت توجه داشتند و یکى از ویژگى هایشان 
هم این بود که از ابتداى انقالب تا زمان حیات شــان 
هرکجا حضور داشتند به پشــتوانه رأى شهروندان 

بود؛ بزرگترین سرمایه ایشــان چه زمانى که رئیس  
مجلس بودند یا در نقش رئیس جمهورى ظاهر شدند 
و چه برهه اى که  در مجلس خبــرگان بودند. درواقع 
بیشترین حضور را در انتخابات ها داشتند و همین را هم 
درحقیقت آسیب شناسى  مى کردند و اگر در جاهایى 
نیاز به تقویت برخى جنبه ها وجود داشــت، به خوبى 
بهره مى گرفتند. در حقیقت شــخصیت نقدپذیرى 
داشتند و نقد جامعه را نسبت به خودشان مى پذیرفتند 
و همین مسأله را نیز تبدیل به فرصت مى کردند تا اگر 
در مواردى مشکلى یا خالئى وجود دارد، ترمیم شود 
و همین رویه نیز باعث شد در اوج محبوبیت این دنیا 
را ترك کردند. حضور گسترده مردم از همه اقشار در 
تشییع و تدفین و... و مجالســى که براى ایشان برپا 
شد، نشان از همین امر دارد. درواقع فقدان شخصیتى 
اینچنینى ایجاد خأل مى کند، اگرچه این احتمال نیز 
وجود دارد که برخى منکر چنین مسأله اى شوند، اما  
بى شک تأثیر خود را در کل جامعه مى گذارد و توجه به 

آرمان هاى ایشان است که مى تواند کمى آن را بکاهد. 
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با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهورى سواالت بسیارى مطرح مى شود که هرکسى به فراخور خود 
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ماجرا 
چیست؟

آیا  خأل هاشمى و درایت او در انتخابات ریاست جمهورى احساس مى شود یا نه؟

جاى خالى مرد سیاست


