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هاشمی  ،حامی جامعه مدنی

یادداشت
برای من ،شــخصیت آقای رفســنجانی همواره با
اعتدال و خردورزی همراه بوده است.
یک بار گفته بود « :امروز همه مصیبت این است
که چنــد زن بدحجاب در خیابان باشــد .بله ،این
مصیبت اســت و ایــن زنها بایــد حداقل حجاب
اســامی را داشته باشند ،اما مســأله این است که
نیره توکلی
بقیه مســائل ماننــد حقهایی که از مــردم ضایع
جامع ه شناس
میشود ،چه میشود؟» و یک بار نیز در نشست و
گپ و گفت صمیمانهای که با چند نفر از دختران
و پسران داشت ،نوع لباس و رنگ و شکل آن را منوط به انتخاب و سلیقه
خود دختران دانسته بود.
آقــای هاشــمی از شــخصیتهایی بــود کــه همــواره نگاهی به همســو
شــدن با جامعه جهانی داشــت .از همین رو ،نشانههای تساهل و تسامح
منطقی در دیدگاههای او وجود داشت.
ایــن نشــانهها را ،عالوه بــر عرصه عمومی ،میتــوان در عرصه زندگی
خصوصــی و خانوادگــی وی نیــز پیــدا کــرد .او در ایــن عرصــه بســیار از
شــخصیت «پدرســاالر» به دور بود .زیرا اگر وی چنین نگرشــی به همســر
و دخترانــش داشــت  ،آنــان قــادر نمــی شــدند شــخصیت های مســتقل
و صاحــب رأی کنونی شــان را داشــته باشــند . .دختــران وی را میتوان از
کوشــندگان و بسترآفرینان توســعه نیروی انسانی زنان در عرصه ورزش و
سیاست و تساهل و آگاهی دانست .و پیداست که رابطه این پدر با همسر
و دخترانش رابطهای تعاملی و نه تخاصمی بوده است .او بارها به نقش
نجاتدهنــده همســرش در واقعه ترور ســال  58اشــاره و از آن قدردانی
کرده بود.
اما مهمترین نکته درباره آقای رفسنجانی پشتیبانی وی در چند مقطع
حســاس از اصالحات و جامعه مدنی اســت هاشــمی خود سرمایهای بود
که جامعه مدنی بدان دلگرم میشــد .از دســت رفتن چنین سرمایههایی
همیشــه زود اســت و مایه افسوس .تردیدی ندارم که اگر فضا برای تنفس
در جامعه شهروندساالر کم باشد ،همچنان سرمایههای انسانی ارزشمند
را از دست خواهیم داد .

اصالح طلب واقعی

اخبار

نامگذاری خیابانی در تهران
به نام «هاشمی رفسنجانی»
در دستور شورای شهر

رئیس کمیســیون نامگذاری شــورای شــهر تهران از
بررســی نامگذاری خیابانی به نام آیتاهلل هاشمی

رفسنجانی خبر داد.
مجتبــی شــاکری درباره برخی اخبــار و شــایعات مبنی بر نامگــذاری یکی از
خیابانهای شــهر تهران به نام آیتاهلل هاشمی رفسنجانی گفت :ایشان در
عصر یکشــنبه جان خود را از دســت داده و تا کنون جلســهای در شــورا برای
بررســی ایــن موضوع تشــکیل نشــده اســت .وی با اشــاره به نقــش آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقالب اسالمی گفت :طبیعتاً خیابانی به نام
یار دیرین امام نامگذاری میشود ،اما هنوز جلس ه علنی شورا برگزار نشده تا
همه اعضا در مورد این موضوع نظرات خود را بیان کنند.
وی افزود :به طور حتم در نخســتین جلســه شــورا ،نامگذاری معبری به نام
ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تداوم آلودگی
در  8شهر کشور تا پایان هفته

گزارش میدانی خبرنگار «ایران» از مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

مردم سنگ تمام گذاشتند

فریبا خان احمدی

ساعت هشت و نیم صبح پلههای برقی ایستگاه مترو میدان انقالب از کــــــــار
افتاد .ازدحام جمعیتی که از واگن ها خارج میشدند تا خود را به مراسم تشییع
آیتاهلل برســانند باعث شــد مأموران کنترل مترو بلندگوها را روشــن کنند و
از مردم بخواهند آرامــش را حفظ و مراعات ســالمندان را بکنند .خیابانهای
منتهی به میدان انقالب همه بســته بود .عزاداران مســیرهای منتهی به میدان
انقالب را پیاده طی می کردنــد .خیابان اصلی و حتی کوچههای فرعی مملو از
جمعیت بود .مردم مقابل دانشــگاه تهران جمع شــده بود و شــعار می دادند.
چیزی کــه برایم جالب بــود حضور مردمی بود که از هر قشــر و طبقــه ای برای
عزاداری آمده بودند .اصالح طلب و اصولگرا .همان طور که محســن هاشمی
فرزندآیتاهللخواستهبود،مراسمتشییعایشانعاملوحدتمیانمردم شد.
شعارهای جمعیت حاضر رفته رفته
بیشتر میشود.پوسترهایی با شعارهای
«هاشمی زنده است چون نهضت زنده
اســت»« ،تنهایمان نگذاشــتی ،تنهایت
نمیگذاریم»« ،خداحافظ رفیق دیرین
رهبــری» و «خداحافــظ ســنگ زیریــن
آسیا» در دستهای مردم است.
ســاعت  9صبــح اســت و هــر لحظه
بــه جمعیــت شــرکتکننده در مراســم
در خیابانهای فرعــی منتهی به میدان
انقــاب افــزوده میشــود .علیرضــا
شــجاع نوری ،حجتاهلل ایوبی و رســول
صدرعاملــی هــم کنــار دکــه روزنامــه
فروشــی در خیابــان قدس ایســتادهاند.
نزدیــک تــر مــیروم و دربــاره انگیــزه
حضورشــان در مراسم تشــییع آیتاهلل
هاشــمی در میــدان انقــاب تهــران
میپرســم.علیرضا شــجاع نوری بازیگر
سینما میگوید« :آمدم به آقای هاشمی
بگــم کــه دیــدم ،فهمیــدم و ممنونــم.
آیتاهلل هاشمی یک کوه صبور بود .هم
وزنه بود ،هم میشد به ایشان تکیه داد و
هم میشد زیر سایه اش نشست».رسول
صدرعاملی کارگردان سینما هم درباره
ویژگیهــای برجســته آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی میگویــد« :خیلــی چیزهــا
میتــوان گفــت .ویژگیهــای برجســته
ایشــان میزان حضور مؤثر و با برکتی بود
کــه همیشــه در اذهــان و افــکار عمومی
امیدواری و صبوری ایجاد میکرد یعنی
درس صبوری و امیدواری و وفادار بودن
بــه شــرایط و آرمانهــا که تــا لحظه آخر
زندگــیاش هم بر این باورها ایســتادگی
کــرد ».صدرعاملی درباره حضور پرشــور
مردم در این مراسم هم میگوید« :هر چه
هست برکت است و امیدوارم پیام با «تم
رفاقت» رهبری  ،مورد توجه سایرین قرار
گیرد و در واقع همه به دل شان بنشیند که
چیزی که بیش از همه الزم است رفاقت
گمشده است».
جوان  32سالهای که همراه برادرش
به اتوبــوس تکیــه داده درباره اســتقبال
مردم از مراسم تشــییع اینگونه توضیح
میدهد« :آیتاهلل هاشــمی مرد بزرگی
بود ،آیــتاهلل مرد روزهای ســخت بود.
دوران متفاوت داشــتند ،سالهای  84و
 88چرخــش داشــتند .مــرد بزرگی بود
که صــدای ملت را فهمیــد و رویهاش را
عوض کرد .خواســت مردم را شــنید و با
اصالحــات همراه شــد  .مردی بــا فراز و
فرود زیــاد بود .باال رفت ،پایین آمد ولی
مــردم حمایتــش کردنــد .آمــدن مردم
امروز بیشتر نشانه قدردانی از اوست».از
دور زن و شــوهر جوانــی بــا پــاکاردی
کــه رویــش نوشــته «هاشــمی زنــده
اســت» خودشــان را به میــان جمعیت
عزادار میرســانند ،از آنهــا درباره علت
حضورشان میپرسم .مرد جوان جواب
میدهــد« :میخواهیــم بگوییم کــه راه
آقای هاشمی ادامه دارد».
مــرد ســن و ســال داری کــه ماســک
روی صورتــش را باال و پایین میکند هم
میگویــد« :بــه خاطر خدماتی اســت که
آیتاهلل هاشــمی چــه قبل وچــه بعد از
انقالب انجام دادند در تشــییع جنازه او
شــرکت میکنیم واقعاً زحمــات زیادی
برای انقالب کشیدند».
در حــال صحبت با یکــی از عزاداران
هســتم .بعد از پایــان صحبتهایم کنار
مــرد جوانی مــیروم و از او درباره انگیزه
حضــورش در مراســم تشــییع جنــازه
آیــتاهلل هاشــمی میپرســم .میگوید:

«باالخــره آقــای هاشــمی کســی بــود که
در طول  38ســال ســعی کرد اعتدالی را
بین تندروها برقــرار کند .آدم مؤثری در
جمهوری اسالمی بوده است ،سعی کرد
اوضــاع را کنترل کند .بــه هر حال در این
 10ســال گذشــته مواضع آقای هاشــمی
خیلی تغییر کرد».
پیرمــردی که همراه نوه خردســالش
روی جدول کنار خیابان نشسته بودند تا
خســتگی در کنند با دســتهای لرزانش
جمعیــت را نشــان میدهــد و میگوید:
«ایــن جمعیــت را ببینیــد همــه بــرای
آقــای هاشــمی آمدهاند .آقای هاشــمی
یکــی از اســتوانههای اصلــی انقــاب
اســامی بودند و خدمــات خیلی زیادی
بــه انقالب کردنــد و یکــی از بنیانگذاران
نظــام اســامی در ایران بودنــد و از همه
مهم تر یار امام و رهبر بودند و همیشــه
خدمتگزار اســام و ایــران .از ویژگیهای
خــاص ایشــان قــدرت در مدیریت قوی
در همــه امور بود چــه آنهایی که مربوط
بــه کار روحانیت اصلی شــان بــود و چه
در کارهــای مربــوط بــه جنــگ و پیروزی
انقالب همه شان نقش بسزایی داشت.
مــا باید در جهت حفظ اســام و انقالب
همیشه به خدمتگزاران احترام بگذاریم
و پیــرو راهشــان باشــیم .ان شــاءاهلل کــه
خداوند رحمتشان کند».
زن جــوان کــه دخترش را با کالســکه
جابهجا میکند بدون اینکه درخواســت
مصاحبــه کنــم نزدیــک تــر میآیــد و
میگویــد :مــن برای شــخصیت ایشــان
احتــرام قائــل بــودم .بــا توجه بــه اینکه
ایشــان را از یــاران امــام میدانســتم.
در واقــع یــک مــدت طوالنی هــم زمان
قبــل و بعــد از انقــاب در جریــان کل
حــوادث بودنــد و واقعــاً فکــر میکنــم
بخاطــر احترامــی کــه بــرای شــان قائل
بــودم تصمیــم گرفتم در مراســم شــان
شــرکت کنم.پیرمرد دیگری که خودش
را حصارلویی معرفی میکند ،میگوید:
بــرای انجام وظیفه آمدهام .ما همیشــه
از آقای هاشــمی خوبی دیدیــم باالخره
بــرای خــدا و انقــاب کار کردنــد ،خــدا
اجرشان بدهد.زن میانسالی که خودش
را از زنان فعــال پیروزی انقالب معرفی
میکند ،میگوید :چند سالی که ما چشم
بــاز کردیــم آیتاهلل هاشــمی را در صدر
کار ،سیاســت ،اقتصاد و اجتماع دیدیم.
آقــای هاشــمی بعــد از رهبــر انقــاب،
مــرد اول از نظر سیاســت و اقتصاد بود.
زحمات زیادی برای کشــور کشــید ،پس
شرکت در مراسم ایشــان وظیفه ما بود.
ســتون بــود ،بزرگتــر بــود .در خانــواده
یک بزرگتــر که فوت میکنــد کل خانه
دگرگــون میشــود ایــن هــم غــم بزرگی
برای ملت ایران بود.
مرد جوانی که خودش را دانشــجوی
رشــته مهندســی بــرق معرفــی میکند
درباره استقبال گسترده مردم از مراسم
تشــییع میگویــد :بــه یــاد بزرگمــردی
آمــدم کــه در تمــام عرصههــای زندگی
اجتماعی ،سیاســی و فرهنگــی ما ایفای
نقــش کردنــد و طبیعتــاً ادای دینــی
است که هر کســی اینجا بیاید و وظیفه و
پاسداشتش را اعالم کند .برای مصاحبه
نــزد زن میانســالی مــیروم که با چشــم
گریــان عــزاداری میکنــد .او یکــی از
همــان زنــان فعالــی اســت کــه روزهای
انقــاب اســامی را دیــده و درک کــرده
اســت .میگوید :من به عنــوان یک فرد
ایرانی که از اول تشــکیل نظام جمهوری

اســامی فعالیت داشــتم آقای هاشمی
رفســنجانی را به عنوان یکی از ســتونها
و مؤثرتریــن فــرد در پیشــبرد انقــاب
اســامی و دلســوزترین فرد برای ملت و
پیشــرفت مملکــت و حفــظ ارزشهای
واقعی میشناسم .ایشان اسالم واقعی
را در ایــن شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه
صحبتهــای امــام کــه اســام را باید با
توجــه به زمان و مکان پیاده کرد ،نشــان
دادند .ایشــان از شــاگردان مخلص امام
(ره) بودنــد کــه میخواســتند به معنای
حقیقــی از اســامی کــه امــام معرفــی
کردنــد دفــاع کننــد و شــبانهروز بــرای
آبادانــی تــاش کردنــد .مــن بــه عنوان
کوچکتریــن وظیفــه در قبــال این همه
تالش و فعالیت ایشــان در این مراســم
شرکت کردم و واقعاً به معنای حقیقی

کلمــه عــزادار هســتم یعنــی نمیتوانم
بیــان کنم .شــما جوان هســتید بنابراین
شــاید نســبت به ما کــه در متــن انقالب
بودیــم شــناخت ندارید ولی بــا توجه به
تجربــهای کــه در این ســالها به دســت
آوردیم ،آقای هاشــمی رفسنجانی را به
معنای حقیقی یکی از ستونهای اصلی
انقــاب می دانیم و تمام دشــمنیهای
داخــل و خارجــی بــه خاطر این بــود که
ایشــان میخواســتند افــکار و اندیشــهها
و اســام امــام را پیــاده کننــد .نــه اینکــه
اســامی که یک عــده با فهم خودشــان
بــه عنوان اســامی که قابل پیاده شــدن
در ایــن زمــان نیســت و مشــکالتی برای
جامعه ایجاد میکرد.
همیشــه دغدغه شــان این بــود ولی
متأســفانه در ایــن مســیر زجر کشــیدند

کــه همــه ایــن غصههــا و مظلومیتهــا
که حضرت امام نســبت بــه مظلومیت
شــهید بهشــتی گفتند درباره ایشان هم
صــدق میکند .ایشــان هم مظلومیت و
صبرش به خاطر حفظ مملکت و ملت
و اســام حقیقی بود.هر آنچه داشــت را
در طبق اخالص گذاشت و ما باید سعی
کنیــم شــناخت مــان از افــراد را بیشــتر
کنیــم .خانمی هم در میــان این ازدحام
جمعیت چادرش را سفت گرفته و بلند
بلنــد گریــه میکنــد« :آیتاهلل همیشــه
مواضعــش روشــن بــود .در دورههــای
مختلــف زندگــی همیشــه حرفــش را
مــیزد اگر چــه شــاید خیلــی وقتها به
نفعش هــم نبود ».دوســتش هم تأکید
میکنــد« :ای کاش بود و بــه آرزوهایش
دربــاره ایــران میرســید .همیشــه دلش

میخواست ایران را آباد و آزاد ببیند» .
پســری جــوان پوســتر آیــتاهلل را بــه
دســت گرفتــه و بلنــد بلنــد میگویــد:
« اصــاً مگــر میشــود ایــران بــدون
هاشــمی .مگر میشود که نباشد و نبیند
و برنامــهای بــرای مــا نریــزد .ما به اســم
هاشمی به فکر هاشــمی برای ایران این
روزهــا نیــاز داریم ».پیرمــردی هم تأکید
میکنــد« :اصالً فکــرش رو نمیکردم که
بــرای آقای هاشــمی اتفاقــی بیفته .خدا
بیامرزدشون .خیلی تهمت زدن بهشون.
اما آقای هاشمی کلی برای ایران کار کرد
خیلی بهشون مدیون هستیم ».ساعت
از  11صبح گذشته و عزاداران برای رفتن
به حــرم مطهر امــام آماده میشــوند تا
بــا مردی که بــه اعتدالگرایی شــهره بود،
خداحافظیکنند.

ëëشــجاع نــوری :آیــتاهلل هاشــمی یک
کوه صبور بود .هم وزنه بود ،هم میشــد به
ایشــان تکیه داد و هم میشد زیر سایه اش
نشست
نیم نگاه

ëëصــدر عاملــی :ویژگیهــای برجســته
ایشــان میــزان حضــور مؤثــر و بــا برکتــی
بــود که همیشــه در اذهان و افــکار عمومی
امیدواری و صبــوری ایجــاد میکرد یعنی
درس صبــوری و امیدواری و وفــادار بودن
بــه شــرایط و آرمانهــا کــه تــا لحظــه آخر
زندگیاش هم بر این باورها ایستادگی کرد
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مدیرکل پیشبینی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناسی گفت :تا
بویژه
اواخر هفته جاری تداوم غبار در شــهرهای بزرگ و صنعتی ِ
تبریــز ،ارومیــه ،تهران ،کــرج ،اصفهان ،اراک ،قم و مشــهد انتظار
یرود.
م 
احد وظیفه به ایســنا گفت :براســاس تحلیل دادهها و نقشــههای
پیشیابی هواشناســی ،جوی آرام و پایدار در غالب مناطق کشــور
پیشبینــی میشــود؛ بنابراین تا اواخر هفته جاری تــداوم غبار در
شــهرهای بزرگ وصنعتی را شــاهد خواهیم بــود .در همین حال
مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیســت اســتان تهران ،شاخص
آلودگــی هــوای پایتخــت را  ۱۳۱و در وضعیــت «ناســالم» بــرای
گروههــای حســاس اعالم کــرد .این چهارمیــن روز متوالی اســت
کــه هــوای تهــران در وضعیت ناســالم قــرار دارد اما هواشناســی
همچنین پیشبینی کرده که از روز پنجشــنبه شــاهد وزش نســبی
باد در تهران خواهیم بود.

سال بیستودوم شماره  6405چهارشنبه 22دی 1395
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آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بزرگمرد و یار انقالب
یادداشت
بــود.در واقع به معنای واقعــی یک اصالحطلب
بــود چراکــه بــه همــه امــور مــردم بویــژه زنــان
توجــه داشــتند و همه قوانیــن را به درســتی اجرا
میکردند .حتی در سالهای اخیر توجه ایشان به
مســائل زنان بیشــتر به چشــم میخورد که گاهی
فریده غیرت
متأسفانه مورد بیمهری قرار میگرفتند.
حقوقدان
و فعال حوزه زنان
ایشــان بــه دلیل نقــش ارزنــده ای که نســبت
بــه مردم داشــتند هیچگاه تفکیــک بین زن ومرد
قائــل نمیشــدند وعــاوه بــر آن هرگــز مقابلــه ای بــا زنــان نداشــتند .ما
شــاهد بودیــم که هر زمان زنــان طالب حقوق خود بودند نــه تنها مقابله
و مخالفتــی نداشــتند بلکه همــراه آنها نیز بودند .تربیــت دو فرزند دختر
با شخصیتهای بارز آنها را میتوان از جمله عملکرد ایشان ذکر کرد.
چــرا که کارهــا و فعالیت دو دخترآقای هاشــمی نمــودار نظر وعقیده
ایشــان بــود که با حفظ و رعایت مســائل دینی به مســائل زنــان نیز توجه
داشــته و دارند.اگر چه هجمههای زیادی به ایشــان وارد شــد ولی بهترین
قضاوت را مردم میکنند.

اجتمــــــاعــی
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شکلگیری پایههای جامعه آرمانی

یادداشت
از ابتدای نهضت امام خمینی (ره)
زنــان در دیــدگاه و تفکــر حضــرت
امــام جایگاه خاصی داشــتند .امام
همــواره جمــات اســتراتژیک و
تعیینکننــده داشــتند اینکــه زنــان
بایــد در مقــدرات اساســی کشــور
سهیال جلودار زاده
دخالــت کننــد .از ایــنرو ایــن تفکر
نماینده مجلس
امــام بود که باعث شــد از ظرفیت،
انــرژی ،فکــر و عمــل زنــان جامعــه اســتفاده بهینــه شــود و
پایههــای جامعــه آرمانــی و مدینــه فاضله انقالب اســامی

در عصــر جدیــد نهادینــه شــود.حضرت آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی این اســتراتژی و دیدگاه امام را با زندگی و عمل
خود و با زمینهســازیهایی که در دســتگاههای اجرایی ایجاد
کرد به مرحله عمل رســاند و محقق کرد.در سالهای دولت
ایشــان آمــوزش که یکــی از مهمتریــن ارکان توانمندســازی
اســت در مــورد زنــان به طــور جــد اعمال شــد .اینکــه امروز
شــاهد این هســتیم که  64درصد از خروجیهای دانشگاهها
بــه دختــران و زنــان مــا اختصــاص دارد و این نشــاندهنده
توانمندی دختران جامعه ماســت.همچنین مشارکت زنان
و دختــران مــا در فعالیتهــای مختلــف سیاســی ،فرهنگی،

اقتصــادی و اجتماعــی در همــان زمــان کلیــد خــورد و دفتر
امــور زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت جمهــوری زمینــه ســاز
ایــن مشــارکت بــود .از طرفــی شــرکت در کنفرانــس جهانی
پکن و حضور گســترده زنــان ایرانــی در آن مرحله تجربیات
بینالمللــی را بــا انقــاب اســامی پیونــد زد و امــروز شــاهد
هســتیم کــه زنــان مــا میتوانند بــا زنــان جهانی در مســائل
علمــی و ورزشــی و ...رقابــت کننــد .در زمــان ایشــان بود که
ورزش بانوان کشــورهای اسالمی شــکل گرفت که اگر تاکنون
ادامه داشــت میتوانستیم رقابتهای جدی را در این زمینه
شــاهد باشــیم .مســأله دفاع از حقــوق محرومیــن و زنان که

مشــکالت خــاص داشــتند از دیگر مســائلی بود کــه در زمان
ایشان در کمیته امداد مطرح شد و حمایتهای بیشائبهای
در تصویــب قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی مــورد توجه قرار
گرفت و محقق شــد و موجب شــد تا امروز مشــارکت خوبی
از زنانی که نیازمند درآمد و شغل هستند را در بخش نیروی
کار داشته باشیم.همچنین تشکیل  200مرکز آموزشگاه فنی
و حرفهای و رایگان شــدن آموزش فنی و حرفهای برای زنان
از جملــه فعالیتهایی بود که در زمان ایشــان شــکل گرفت
گرچــه برخی از این آموزشــگاهها به دلیل تغییر سیاســتها
بعدها تعطیل شد.

