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بدرقه تاریخ ساز
احسان بداغی

دومین «فقدان» بــزرگ تاریخ جمهوری
اســامی ،دومیــن تشــییعجنازه بــزرگ را
هم در پی خود داشــت .فرمانداری تهران
آمــار شــرکتکنندگان در مراســم دیــروز
تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را
«حداقل دو و نیم میلیون نفر» اعالم کرده
اســت .از آخرین باری که جمعیتی با این
وسعت در یک مراسم مشترک در تهران
جمع میشدند 7-8،سالی میگذرد.
خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران
از اولیــن ســاعات بامــداد دیروز بــرای این
مراســم ویژه ،بسته شــده بودند .محدوده
مشــخص شــده منــع ترافیکــی با شــعاع
چنــد کیلومتــری اطــراف دانشــگاه تهران
فقط یک چیز را نشان میداد؛ اینکه همه
میدانســتند  21دی  95بــرای تهــران روز
متفاوتــی اســت .روزی کــه آخرین حضور
هاشــمی رفســنجانی در دانشــگاه تهــران
بــود؛ البتــه با جســمی بیجان .او ســالها
در همــان جایی که مقــام معظم رهبری
بر پیکــرش نماز خوانــد ،تریبــوندار نماز
جمعــه پایتخــت بــود .هــر چنــد بیــن دو
حضــور آخر او از نماز جمعه  26تیر  88تا
تشــییع جنــازه  21دی  95فاصلهای هفت
و نیم ســاله قرار گرفت اما ایــن دو حضور
آخر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
همواره بــه یاد ماندنیترین حضورهای او
خواهــد ماند .بــا این تفاوت که بعــد از 26
تیر خیلیها «امید» بازگشــت او را داشتند
اما دیروز همه میدانســتند که رفتــن او را
بازگشتی در پی نخواهد بود.
ëëهاشمیرفسنجانیودانشگاهتهران
7سالبعدازنمازجمعهمعروف
شروع مراســم تشــییع جنازه آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی از ســاعت 8/30
دقیقه صبح اعالم شــده بود .یک ساعت
قبــل از آن امــا حجم جمعیــت در حدی
بود که عبــور از تونلهای ایســتگاه متروی
میدان انقــاب برای ورود به خیابان عمالً
دقایقــی طوالنــی بــه طــول میانجامیــد.
بیرونازمتروگروههایمختلفپوسترهای
«مختلــف» درگذشــت ایــن سیاســتمدار
قدیمــی را بیــن مــردم توزیــع میکردند.
تنوع طرحها و شــعارهای درج شــده روی
آنها ،بــی آنکه نیاز به دیدن آرم پوســترها
باشــد نشــان میداد که ایــن طراحی های
متنوع محصول چه گرایش سیاسی است.
پوســترهایی از تصاویر آیتاهلل یا همراه با
حضرت امــام(ره) ،مقــام معظم رهبری
و یــا رئیس جمهــوری در اختیار جمعیت
قــرار میگرفــت .کمــی جلوتــر از میــدان
انقالب ،مقابل در ورودی دانشــگاه تهران
اتوبوس حامل خانواده و بستگان هاشمی
رفسنجانی چیزی حدود  40دقیقه منتظر
ورود به دانشگاه بود.
در میــان سرنشــینان فائــزه هاشــمی،
فرزنــد آیــتاهلل هاشــمی تنها کســی بود
کــه پرده پنجــره خــود را کنار زده و شیشــه
اتوبــوس را بــاز کرده بــود و مــدام در حال
صحبت با جمعیت بود .به شکل طبیعی
اطــراف این اتوبــوس هم تراکم جمعیت
بیشــتر بــود و هــم بــازار گرفتــن عکــس و
ســلفیها داغ .حد فاصل میــدان انقالب
تــا بعــد از چهــارراه ولیعصــر (عــج) بــه

تعــداد قابل توجهی ماشــینهای تجهیز
شــده با ابزارهــای صوتی حضور داشــتند
کــه بــا صداهــای بلنــد مطالبــی را پخش
میکردند؛ از سخنان گلچین شده آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی تــا انــواع نوحههــا و
مرثیهســراییها و شــعارها .ســاعت بــه
حدود  8/30دقیقه صبح نزدیک میشد
و ترافیک شــدید اتومبیلهــای مقامات و
شخصیتها برای ورود به دانشگاه تهران
تنهــا ایــن موضــوع را قطعــی میکــرد که
تشییعآیتاهللهاشمیباتأخیریطوالنی
آغاز خواهد شد.
ترافیکــی که یــک ترافیــک فراجناحی
بــود ،شــاید چیــزی شــبیه خــود هاشــمی
رفســنجانی .از اصولگرایــان منتقد دولت
در ایــن صــف قــرار داشــتند تــا اعتدالیون
و اصالحطلبــان .صــف اول نزدیــکان،
اطرافیــان و همــکاران او هــم در تمــام
مــدت کار سیاســی و اجرایــیاش نیــز
همیــن تنــوع را داشــت .تنوعــی کــه نماز
مقام معظم رهبری بر پیکــر او تازه ترین
فرصــت تجربه آن بود .دیروز پشــت ســر
رهبــر معظم انقالب در نمازی که بر پیکر
آیــتاهلل هاشــمی خوانــده شــد ،چهرهها
و شــخصیتهایی از تمــام گرایشهــای
سیاسی دیده میشد .همان طور که بعد از
آن هم در اظهار نظرها و پیامهای تسلیت
مختلف این تنوع به چشم میآمد.
ســاعت  8و  30دقیقه صبح تازه موج
حجیمتــر حرکــت جمعیــت بــه ســمت
دانشــگاه تهران و خیابانهــای اطراف آن
شــروع شــد .تا آنجا که مترو هــم به دلیل
ازدحام جمعیت امکان توقف در ایستگاه
میدان انقالب را نداشت و به همین دلیل
مردمبیشتردرایستگاههایمیدانتوحید،
چهارراه ولیعصر یا میدان فردوسی قطار
را ترک میکردند .افزایش جمعیت ،آغاز
شــعارها را بین مردم در پی داشــت .هنوز
نمــاز «میــت» آغاز نشــده بود کــه صدای
شــعارهای جمعیــت از جلــوی دانشــگاه
تهــران شــروع شــد و بتدریــج بــه اطــراف
سرایتکرد.شعارهاییکهگاهیهماهنگ
با شعارهای پخش شده از بلندگوها نبود.
بدیــن ترتیــب دقایــق تــا ســاعت 10
صبح ،یعنی زمانی که نماز مقام معظم
رهبری بر پیکر آیتاهلل هاشمی آغاز شد،
گذشت و فضای بیرون دانشگاه از سکوت
به یک هیجان و التهاب «میلیونی» چهره
عوض کرد .شــروع نماز «میت» اما قدری
آرامــش و ســکوت را بــه فضــا بازگردانــد.
چیــزی حــدود  15دقیقــه بعــد از پایــان
نماز هم نوبت آن بود که جســم هاشمی
رفسنجانی برای آخرین بار به میان مردم
بیایــد .تراکم جمعیت امــا آخرین بدرقه
هاشمی رفســنجانی را آنقدر طوالنی کرد
که عمالً تدفین او در جوار آرامگاه بنیانگذار
جمهوری اســامی به ساعات بعد از اذان
ظهرکشیدهشد.
ëëحضورهمیشگیدرضریحبنیانگذار
حرم حضــرت امــام(ره) امــا از همان
ســاعتهای آغــاز نمــاز «میت» بــر پیکر
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،میزبان گروه
دیگری از مردم بــود؛ آنها که ترجیح داده
بودنــد ایــن مراســم را نــه در خیابانهای
مرکــزی تهــران بلکــه در حــرم بنیانگــذار
جمهــوری اســامی تجربــه کننــد .جنس
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پیام قدردانی خانواده آیتاهلل هاشمی :بدرقه بینظیر مردم میتواند مبدأ بازگشت جامعه به مسیر اعتدال باشد

نیم نگاه

خانواده آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در پیامی با قدردانی از حضور باشکوه
مردم ایران در مراســم تشــییع و بدرقه آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،اعالم
کردنــد :امــروز تنها وداع با هاشــمی نبود؛ مردم با مظلومیت بهشــتی ،تفکر
مطهری ،آزاداندیشی طالقانی و شجاعت و صالبت خمینی کبیر وداع کردند.
به گزارش ایرنا ،متن پیام خانواده آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به این شرح
است:
بسمهتعالی
لحظه لحظه امروز در بدرقه شکوهمند و مردمی پدر در تاریخ این سرزمین
ثبت شــد؛ وداع مردم با مردی که برای مردم زیســت ،برای مردم مجاهدت
کرد و سرافرازی مردم را میخواست و چه زیبا همین مردم سرافرازش کردند.
تهــران شــاهد حضور بینظیر و خارج از شــمار انســانهایی بود کــه به بدرقه
بزرگمرد قرن ایرانزمین آمده بودند .امروز تنها وداع با هاشمی نبود؛ مردم با
مظلومیت بهشتی ،تفکر مطهری ،آزاداندیشی طالقانی و شجاعت و صالبت
خمینی کبیــر وداع کردند.امروز تجلــی وفای به وعده الهی بــود ،وعدهای که
خداونــد به بندگان صالحــش در صبر و پایمردی و مجاهــدت داد و امروز به
بهترین شکل ،آن را برای هاشمی محقق کرد .چشمان ظاهر هاشمی اگرچه
امروز بســته بود اما میلیونها چشــم تر دیدند چگونه خدا به صبر او در برابر
تیرهــای زهرآگین تخریب و تهمت ،جزایی نیکو داد و به این مجاهد نســتوه
آبروبخشید.
پدرمان فرزند قرآن بود و در آخرین فصل از عمر خود ،از نصر الهی وعده
میداد و حضور مردم را منشــأ و مظهر این پیروزی میدانســت .و ســرانجام
مــردم آمدنــد و چه باشــکوه آمدنــد؛ اذا جاء نصــراهلل والفتــح و رأیت الناس
یدخلــون فی دیــن اهلل افواجا.عصاره عمر هاشــمی ،اعتــدال و وحدت بود و
رحلتش نمایشــگاهی بینظیــر از اثبات حقانیت اعتدال و ضــرورت وحدت
پدیــد آورد .همانگونه کــه در حیاتش مردممدار بود ،رحلتش نیز مردممدار

جمعیــت حاضــر در حــرم امــا به شــکل
مشــهودی بــا جنــس جمعیت دانشــگاه
تهــران و مســیرهای منتهی بــه آن تفاوت
داشــت .در حــرم حتــی پوســترهایی کــه
دســت جمعیت دیده میشــد یکدســتی
و هماهنگــی بیشــتری را روایــت میکــرد.
تقریبــاً ســاعت  11صبــح فضــای داخــل
حــرم پــر از جمعیت شــد .ضلع شــمالی
آرامــگاه امــام (ره) برای حضــور مقامات
و ورود پیکر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
آمــاده شــده بــود .ردیفــی از دژبانهــای
نظامــی در دو طــرف ایــن مســیر آنجــا را
تبدیــل بــه منظمترین بخش حــرم کرده
بــود .عمــده جمعیــت حاضــر در حــرم
امــام (ره) مشــغول دو کار عمده بودند؛ یا
عکاســی از اتفاقات پیرامونشان یا گرفتن
اخبــار تشــییع جنــازه مرکز شــهر از طریق

شــبکههای اجتماعــی .اولیــن کســی که از
خانــواده هاشــمی رفســنجانی وارد محل
تدفین شد ،یاسر ،فرزند کوچکتر آیتاهلل
بود .او دقایقی بعد از ساعت  12وارد حرم
شــد و از محــل تدفین بازدید کــرد .بعد از
او هــم با فاصلههــای  20دقیقــهای نوبت
دو بــرادر دیگــرش بود؛ محســن و مهدی.
مهــدی البتــه بعــد از دو بــرادر دیگــر وارد
حــرم شــد و طبیعی هــم بود که بیشــتر از
آن دو مورد توجه حضار و عکاسان حاضر
قــرار بگیرد .با این حال تا ســاعت  12و 45
دقیقهنظمضلعشمالیآرامگاهبنیانگذار
جمهوری اسالمی حفظ شده بود .اما ورود
محمد هاشــمی ،برادر آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی با هجوم مســئوالن حاضر در
این قسمت به سمت او همراه بود که برای
عرض «تسلیت» تالش میکردند تا خود

پاسخ مردم به «مردمگرایی» آیتاهلل هاشمی

حضــور گســترده مــردم از گرایشهــای
مختلف اجتماعی و سیاســی در مراســم
تشــییع پیکر آیتاهلل هاشمی یک سؤال
را در ذهــن پررنــگ میکــرد و آن اینکــه
چــه عاملی مــردم را فــارغ از حضورهای
تکلیفــی و ســازمانی بــه دانشــگاه تهران
و خیابانهــای اطــراف کشــانده بــود؟
پالکاردهایــی در دســت مردم کــه بر آنها
جمالتی همچون «تنهایمان نگذاشــتی،
تنهایت نمیگذاریم»« ،خداحافظ پدر»
و «صدای مردم خاموش شــد» نگاشــته
شــده بود ،نمونهای از نــگاه مردم بود که
حضــور کــم ســابقه مــردم در بدرقه یک
سیاستمدار انقالبی را رقم زد.
حضــوری کــه با کمــی اغمــاض ،خاطره
وداع ایــران بــا پیــر جمــاران را بــه یــاد
مــیآورد و این نبود جز بازتاب نگاهی که
آیتاهلل به تبعیت از اســتاد و مقتدایش،
امــام(ره) ،نســبت به مردم داشــت .نیم
نگاهی به اظهارات این یار دیرین نظام و
انقالب درباره نقش مردم در مشروعیت
بخشــیدن بــه نظام جمهوری اســامی و
محــور بودن مــردم در تعالی امور کشــور
نشــان عمق اعتقاد او بــه این معانی بود
و ایــن واقعیــت در شــرایطی کــه صدای
دیدگاههای نافی محوریت و نقش مردم
بلنــد میشــدند بر پیونــد قلبی مــردم و
هاشمی میافزود.

آیتاهلل هاشمی «همراهی و همدلی
مــردم و مســئوالن را اصلیتریــن دلیــل
عبور کشــور از مقاطع حساس و بحرانی»
میدانســت و معتقــد بــود «راه توســعه
واقعــی ،مانــدگار و قابل صــدور ،تکیه بر
توان مردم است».
همچنیــن هنگامی که از او پرســیدند
نگرانی او برای کشور چیست ،پاسخ داد:
«ناامیــدی مردم نه بــرای نظام ما ،بلکه
بــرای هر حاکمیتی باعث نگرانی اســت؛
مخصوصاً نظام ما که با حضور مردم به
پیروزی رســید ،تثبیت شد ،ادامه یافت و
آن جنگ باعظمت و خطرناک را پشــت
سر گذاشت و کشور را ساخت».
آیــتاهلل در هنگامــی کــه تهمــت و
تخریب برخی جریانهای سیاســی علیه
رقبایشــان کاالی نقــد بــازار بود ،بــاز هم
نخســتین نگرانــیاش اثــر ایــن جدالها
بــر مــردم بــود و تأکید داشــت «تشــدید
بداخالقیهــای سیاســی مــردم را ناامید
میکنــد ».او «مــردم را صاحبــان اصلــی
همــه بخشهای جامعه میدانســت» و
از همین منظر دوشــادوش رهبر معظم
انقــاب از مدافعــان و پیگیــری کنندگان
اجرای صحیح «سیاستهای کلی نظام
در اصــاح اصــل  44قانــون اساســی» و
ایفای نقــش پررنگتر مــردم در اقتصاد
کشــور بود .مردم نیز در مقاطع مختلف

ایلنا

ëëنهاوندیان :آیتاهلل هاشــمی نماد اجماع سازی و
وحدت بود
سرخط
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری گفــت :آیتاهلل
اخبار
هاشــمی در همه دوران مبارزه ،اســم رمز شجاعت
و اســتقامت بــود ،همچنین در دوران نظام ســازی،
نماد اجماع سازی و وحدت و در سلوک اجتماعی،
نمونه انعطاف و صبر و عطوفت بود .به گزارش فارس ،محمد نهاوندیان با
اشاره به درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی طی سخنانی گفت :اینک که
در برابر چشمان حیرت زده و حسرت بار یاران ،آن شیر شرزه انقالب چشم
فروبســته و آن قلب دلســوز ایران و اســام از تپش باز ایستاده است ،وظیفه
همه دلســوزان کشــور ،هشــیاری و جامع نگری بیشــتر و حراســت از عناصر
انســجام ملــی اســت .رئیس دفتــر رئیس جمهــوری تصریح کــرد :تجلیل و
گرامیداشــت هاشمی ،پاسداری از میراث گرانســنگ او در مرزبانی از آزادی
مردم و استقالل کشور و در تحکیم پیوندهای مردم و حکومت در جمهوری
اسالمی است .نهاوندیان تصریح کرد :نسل جوان کشور در فقدان پی در پی
ســرمایههای نســل اول انقالب ،نیازمند الگوهایی زنده اســت که آرمانهای
نخســتین نهضت اســامی را در اخالق و عدالت و ســعه صدر آنان ببیند تا
همچون گذشــته ،عزت و آبادانی ایران را در تحقق اســام راســتین جستجو
کند.
ëëصالحی امیری:درگذشت آیتاهلل رفسنجانی ضایعهای اسفناک است
وزیر فرهنگ وارشــاد اســامی با تســلیت مجدد به مناســبت درگذشــت
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی به مردم ،خانواده شهدا و رهبر معظم انقالب
گفت :درگذشــت وی ضایعهای اســفناک و سخت اســت .سید رضا صالحی
امیری روز گذشته درحاشیه مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در جمــع خبرنــگاران افــزود:حضور مــردم در بدرقــه یار امام و رهبر نشــان
دهنده وحدت دینی و ملی جامعه است و همه امروز شاهد وحدت انقالب،
نظام و رهبری هستیم .وی با بیان اینکه باید قدردان چنین موهبتی باشیم،
ادامه داد :مردم قدر ســرمایههای خود را میدانند که بسیار ارزشمند است.
صالحی امیری گفت :مردم ارزش واالی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را بهتر
میداننــد و معتقدنــد تــداوم انقالب با حضــور بزرگمردانی اســت که امروز
یکی از آنان را به خانه ابدیش بدرقه میکنیم.
ëëآرزوی آیتاهلل هاشمی در ساعات پایانی عمر
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت :آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی بــرای خدمــت بــه مردم ،هیــچ تفاوتــی بیــن روز آغــاز و پایانی
عمرشــان وجود نداشــت .سید حســن هاشــمی در گفتوگو با ایســنا افزود:
چنــد ســاعت قبــل از فوت آیتاهلل با ایشــان جلســه داشــتم .در آن جلســه
گفتند آرزویشــان ساختن کشــور ،آرامش مردم ،پیشگیری از دو قطبی شدن
و تنازعاتی اســت که همیشه برای استقالل و پیشرفت یک کشور چون سمی
مهلک عمل میکند.
ëëرضایی :نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنان به قوت خود باقی است
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :مســائل مربوط به مجمع
تشــخیص مصلحت نظام برعهده رهبر انقالب اســت .محســن رضایی در
گفتوگو با تسنیم افزود :نهاد مجمع تشخیص هم به قوت خود باقی است.
ëëمولوی عبدالحمید :آیتاهلل هاشمی در وحدت شیعه و سنی
بسیار مؤثر بود
امــام جمعه اهل ســنت زاهدان گفت :آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در
وحدت شــیعه و ســنی بســیار مؤثر بود و علما و اندیشــمندان اهل ســنت با
ایشــان مالقــات داشــتند و او هــم دفــاع میکرد .بــه گزارش فــارس ،مولوی
عبدالحمیــد در حاشــیه مراســم تشــییع پیکر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
افــزود :آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی یک شــخصیت اســتثنایی بــود و برای
مــردم ایــران زحمــت زیادی کشــید و فقــدان ایشــان قابل جبران نیســت و
ضایعه بزرگی به شمار میرود مگر اینکه خدا جبران کند.
ëëتوصیف مقام ارشد سپاه از فضای مراسم تشییع آیتاهلل هاشمی
فرمانده هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت :فضای دانشگاه
تهــران و مراســم تشــییع آیــتاهلل هاشــمی تداعــی کننــده روزهــای جنگ و
خطبههای وی در آن روزها بود .به گزارش میزان ،سردار امیرعلی حاجیزاده
ســامی اظهــار کــرد :دانشــگاه تهــران و آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی یادآور
خطبه های آتشین و بسیج کننده جوانان برای حضور در جبهه ها بود.
ëëبهبود حال آیتاهلل امامی کاشانی و صانعی
حــال آیــتاهلل امامــی کاشــانی و آیتاهلل صانعی که در مراســم تشــییع
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی نامســاعد شــده بود ،بهبود یافت .دکتر قاضی
زاده هاشــمی وزیــر بهداشــت ،آیــتاهلل امامــی کاشــانی را معاینه کــرد .به
گــزارش خبرآنالیــن ،آیتاهلل امامی کاشــانی پس از بهبودی نســبی از حرم
مطهر امام راحل خارج شد .آیتاهلل صانعی هم با برانکارد به بیرون حرم
منتقــل شــد .همچنین فاطمه هاشــمی در لحظه بــه خاکســپاری پیکر پدر،
بیهوش شد .حال آیتاهلل حسن صانعی نیز نامساعد گزارش شده است.
ëëمحسن هاشمی :پدرم سعی کرد وحدت را در تمام مراحل زندگی حفظ کند
محســن هاشــمی از ویژگیهــای بــارز رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام را اعتدال و حفــظ وحــدت در جامعه عنوان کــرد و گفت:
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی ســعی کرد وحدت را در تمــام مراحل زندگی
حفــظ کند .فرزند آیتاهلل اکبر هاشــمی رفســنجانی روز گذشــته در حاشــیه
مراســم تشــییع رئیــس فقیــد مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام در جمع
خبرنگاران افزود :ایشــان در تمام مراحل زندگی خود ســعی کردند انقالب
اسالمی را حفظ و پاسداری کنند .وی ادامه داد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در دوران بعــد از جنگ تحمیلی و ارتحال امام خمینی(ره) در تثبیت نظام
نقش بارزی داشتند.
ëëفائزه هاشمی :هیچ برنامهای به دعوت من وجود ندارد
فائزه هاشــمی رفســنجانی روز گذشته خبر دعوت از ســوی وی برای تجمع
مردمــی را تکذیــب کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،در پــی انتشــار شــایعهای در
شــبکههای اجتماعی مبنی بر ســخنان دختر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
در دعــوت بــه تجمــع در عصر سهشــنبه ،وی ایــن شــایعات را تکذیب کرد.
فائــزه هاشــمی گفت :پس از خاکســپاری پدرم ،هیچ برنامــهای وجود ندارد
و چهارشــنبه مراســم رســمی برگزار خواهد شــد .دختر آیتاهلل هاشــمی با
دعوت مردم و عالقهمندان آیتاهلل هاشــمی به آرامش ،حضور در هرگونه
تجمع خیابانی را رد کرد.صبح امروز مراســم بزرگداشــت آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی بــه دعوت حضــرت آیتاهلل خامنــهای رهبرمعظــم انقالب در
حسینیه امام خمینی(ره) برگزار میشود.
ëëسوگواری مردم بهرمان در منزل پدری آیتاهلل هاشمی
مراســم عزاداری ارتحال آیتاهلل هاشمی رفســنجانی ،عصر دوشنبه در
شــهر بهرمان و در منزل پدری آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی برگزار شــد .به
گــزارش ایســنا ،در این مراســم کــه با حزن ،انــدوه و ماتم همــراه بود ،جمع
زیادی از مردم شــهر بهرمان حضور داشتند و مداحان اهل بیت(ع) به ذکر
مصائــب اهــل بیت(ع) و حضــرت معصومه(س) پرداختنــد و یاد آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را گرامی داشتند.
ëëبرنامههای بیت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی برای بزرگداشت آن فقید
یکی از نزدیکان خانواده آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی با تشریح برنامههای
بزرگداشت ایشان اعالم کرد که خانواده هاشمی برای شام غریبان برنامهای
ندارد .حســین مرعشــی در گفتوگو با ایســنا اظهــار کرد :مراســم هفتم آن
مرحوم روز یکشنبه آینده در حرم حضرت امام (ره) برگزار میشود که تنها
برنامه خانواده هاشمی در تهران است.وی ادامه داد :در عین حال بنا است
در شــهرهای قم ،رفســنجان و کرمان نیز مراســم بزرگداشــت آیتاهلل فقید
هاشــمی رفسنجانی برگزار شود که جزئیات آن هنوز مشخص نشده و اخبار
تکمیلی آن متعاقباً به اطالع مردم میرسد.
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و بویژه در هنگامه انتخابات با همراهی و
آرا این ارزشگذاری را پاسخ دادند.
هر چنــد بــود مقاطعی کــه تبلیغات
گســترده منتقــدان و مخالفــان هاشــمی
در آرای مــردم تزلــزل ایجاد کــرد اما این
رابطــه هیــچ گاه از ســوی آیــتاهلل مورد
خدشــه قــرار نگرفــت و بــی مهریهــای
مقطعی سبب روگردانی او از این نگاه که
مــردم «ولینعمتان» جامعهاند ،نشــد.
از همیــن رو بود که حتی در هنگامههایی
کــه قابل پیشبینــی بود کــه تخریبها و
تهمتها از یک ســو و وعدهها و شــعارها
از ســوی دیگر بر رأی مــردم تأثیر خواهد
گذاشــت؛ او از قــرار دادن خــود در مظان
رأی مردم ابا نمی کرد و دل به خواســت

آنان میســپرد .اکبر هاشمی رفسنجانی
بعــد از پیــروزی انقالب اســامی از ســال
 57تــا انتخابات پنجمیــن دوره خبرگان
رهبــری  12بار خود را در معرض انتخاب
و قضاوت مستقیم مردم قرار داد.
او در ســال  59در حالی که نزدیک به
 54درصــد آرای حــوزه انتخابیه تهران را
کســب کرده بود ،به ریاست مجلس اول
انتخاب شد .هاشمی  4سال بعد در سال
 63و در انتخابات مجلس دوم با جهشی
قابــل توجــه به مــرز  82درصــد کل آرای
شــرکت کنندگان تهرانی نزدیک شد و با
رأی نمایندگان بار دیگر ریاست مجلس
را برعهده گرفت.
رونــد صعــودی آرای هاشــمی که در

شــد .هاشــمی مدافع مظلومیــن و دغدغهمند گشــودن انســدادها در حیات
جامعه بود ،قوام نظام را در وحدتی حداکثری و بودن همه با هم میدانست
و امروز شــاهد بودیم ،همه با هم برای او آمدند .امروز احســاس کردیم تنها
ما در فراق پدر ننشســتهایم که میلیونها نفر بــرای رحلت پدری بیبدیل به
ســوگ نشســتهاند .اما چگونه میتوانیم هاشــمی را زنده ندانیم در حالی که
امتداد تفکر او را در چشمان غمگین و خیل انبوه بیشمار مردمانی میبینیم
که مانند هاشــمی میاندیشند و مانند او دغدغه ســرافرازی ایران با اعتدال و
آرامش را دارند.
این ســرزمین ،هرچند بزرگمردی نستوه را از دســت داد که جلوتر از زمان
خود بود و همواره به آینده میاندیشــید اما در مقابل ،صاحب نســلی شــده
است که پای در راه ساختن ایرانی بهتر نهادهاند.
امــروز ایــران فرزنــدی بــزرگ ،مــردم پــدری آیندهنگــر و رهبــر انقــاب
دلســوزترین رفیــق خویش را از دســت داد ه اســت؛ اما همــان گونه که لحظه
لحظه حیات هاشــمی راهگشــای کشــور بود ،وداع و بدرقه بینظیر مردم نیز
میتواند سرمایهای بزرگ برای ایران و مبدأ بازگشت جامعه به مسیر اعتدال
و وحدت باشــد .در پایان زبانمان قاصر اســت از آنکه ســپاس خود را از سیل
الطــاف مردم قدرشــناس ایران ،مســئوالن نظام بویژه رهبــر انقالب ،مراجع
عظام تقلید ،علما و نخبگان ،رهبران سایر ادیان و مذاهب و مردم و مسئوالن
کشــورهایی که با همــدردی و همراهی تحمــل این ضایعه بــزرگ را برای ما
آســانتر ساختهاند اعالم نماییم .پیکر خسته این مجاهد نستوه در کنار مراد
او خمینی کبیر به آرامشی ابدی رسید اما عشق هاشمی به مردم ،مرگ او را
ناممکن ساخته است .هاشمی زنده است تا انقالب زنده است ،هاشمی زنده
است تا ملت زندهاند و راه هاشمی پاینده خواهد ماند.
«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شــد به عشــق /ثبت اســت بر جریده عالم
دوام ما»

را به وی برسانند.
از اینجا به بعد وضعیت این قســمت
هــم مانند جاهای دیگر شــد و نظــم را به
کلی از دست داد .تا اینکه تقریباً ساعت 13
بود که قاب عکس بزرگ آیتاهلل هاشمی
و در پــی آن پیکــرش که بر دســت عدهای
روان بود وارد شبستان حرم شد .جمعیت
متراکم قبل از آن خیلی از میلههای نصب
شــده بــرای تعییــن مســیرها و مشــخص
شــدن جایگاههای مختلــف را خم کرده و
از بیــن برده بودند و با آمدن پیکر آیتاهلل
هاشمی به داخل شبســتان ،اوضاع از این
نظر هم بدتر شــد .تقریبــاً  10دقیقه طول
کشــید تــا پیکر رئیــس مجمع تشــخیص
مصلحت نظام وارد ضریح شود .در داخل
ضریح هم بجز خانواده آیتاهلل هاشمی
شــخصیتهایی نظیــر ســردار وحیــد،

ســال  67در ســومین انتخابات مجلس،
از مرز  82درصد کل آرای مأخوذه تهران
گذشــته بود در انتخابــات پنجمین دوره
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به
کسب  94درصد از آرای مردم منجر شد
و او با بیشــترین درصد آرا سکان هدایت
قوه مجریه و مسئولیت سازندگی کشور را
پس از ســالهای جنــگ برعهده گرفت.
هاشــمی در انتخابات ریاست جمهوری
ششــم باوجود تعــدد رقبــا و تقســیم آرا
بــا  63درصــد رأی مــردم یکبــار دیگر به
ریاســت جمهوری برگزیده شد؛ اما وقتی
به ســبب هجمه های برخــی چهره های
اصــاح طلب تنــدرو و انتقــادات متوجه
برخی سیاست او نتوانست در انتخابات
مجلس ششــم همراهی مردم را کســب
کند و در جایگاه سیام نمایندگان تهران
قرار گرفت از حضور در مجلس انصراف
داد .انصرافی که از سر قهر نبود.
حضــور هاشــمی گرچــه در انتخابات
ریاست جمهوری نهم سبب شد تا رقیب
او با کشیده شدن انتخابات به دور دوم با
رو آوردن به دو قطبی ســازی و اتهامزنی
علیه او آرای سرگردان قشرهایی از مردم
را به سمت خود بکشاند ،اما واقعیتهای
رخ داده در دولــت او خیلــی زود مــردم
را بــه میثــاق گذشتهشــان بازگردانــد.
اینچنیــن بــود کــه در انتخابــات ریاســت

قــدرتاهلل علیخانی ،علــی اکبر صالحی،
عبدالعلی علی عسکری و آیتاهلل امامی
کاشانی هم حضور داشــتند .خروج اولین
نفر از داخل ضریح بعد از تدفین آیتاهلل
هاشــمی یک ســاعت بعد بــود و تقریباً تا
ســاعت  15کــس دیگری از شــخصیتها
و خانــواده هاشــمی در آنجــا نماندند .اما
بدرقه همســر آیتاهلل هاشــمی با شــعار
«تسلیت تســلیت» حاضران پرشورترین
بدرقه آن دقایق بود .ساعت  15روز  21دی
 95از وجه مادی زندگی آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی جــز یــک فضــای یــک در دو
متری در داخل ضریح بنیانگذار جمهوری
اســامی چیز دیگری باقی نمانده بود .اما
ابعاد سیاســی و اجتماعی زندگی او آنقدر
اثر پر رنگی در ایران داشت که بعید است
تا سالها بتوان حکم به اتمام آن داد.

جمهــوری یازدهم این مردم بودند که با
پیامها و اعالم حمایتهایشــان خواستار
نامــزدی هاشــمی رفســنجانی شــدند و
او کــه در جلســات خصوصــی بارها گفته
بــود «بنا بــه دالیلی که مطلعــم کاندیدا
نمیشــوم» ،تــن به خواســت مــردم داد
و بعدهــا در توضیح ایــن تصمیم گفت:
«وقتی بــا ســیل درخواســتهای مردم،
بــزرگان ،علمــا ،روحانیــون ،نماینــدگان
و دانشــجویان مواجــه شــدم؛ چطــور
میتوانستم اینقدر مستبد به رأی خودم
باشم که به آنها و بخصوص این جوانان
نه بگویم؟»
تصمیمــی کــه گرچــه بــا دســت رد
شورای نگهبان مواجه شد؛ اما در هنگامه
حمایــت آیــتاهلل از حســن روحانــی بــا
لبیک مردم و رأیشــان بــه چهره معتدل
مــورد حمایــت او پاســخ داده شــد .چــه
بــه بــاور رئیس فقیــد مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام «یکــی از ویژگیهــای
زمــان مــا آگاهــی مــردم اســت» و «ایــن
مردم هستند که تصمیم میگیرند».
هاشــمی رفســنجانی که در انتخابات
چهارم خبرگان رهبری و بعد از انتخابات
ریاســت جمهوری نهم ،نفــر اول تهرانی
هــا شــد ،در انتخابــات پنجــم خبــرگان
در اســفند  94بــاز هــم اقبــال عمومــی را
برانگیخت و منتخب اول تهرانی ها شد.

