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روحانی :امروز برای وداع با آن مرد تاریخساز
همـــه آمـــده بودند ،بیاییــم از این فضــا برای
دوستی ،آشــتی و وحدت ملی اســتفاده کنیم.
به جای دیوار پل بسازیم

استانداریتهران :حداقل2/5میلیوننفردرتشییعپیکرآیتاهللهاشمیحضورداشتند

هاشمی به مردم پشت نکرد

اول
روزگذشتههمچونبسیاریازطرفداران آیتاهلل هاشمی
دفتر
در مراســم تشــییع جنازه او شــرکت داشــتم و بر اســاس
همین مشــاهدات است که معتقدم در  35سال گذشته
و بعــد از تشــییع جنــازه مرحوم آیتاهلل بهشــتی و وداع
مــردم بــا بنیانگذار کبیر انقالب اســامی ،مراســم دیروز
و خداحافظــی مردم با آیتاهلل هاشــمی بــی نظیر بود.
دربــاره این حضور گســترده و راز محبوبیــت مردمی آن
ابوالحسن نواب
مرحوم شاید تحلیلها و تفسیرهای مختلفی انجام شود
عضو جامعه
و هر کسی از زاویه نگاه خود به این مراسم بپردازد .با این
روحانیت مبارز
حــال آنچه به نظــر من قابل توجه و تأمل اســت ،رابطه
متقابلی اســت کــه بین هاشــمی و مردم وجود داشــت؛
رابطهای که دیروز تجلی آن به وضوح مشــهود بود .بی جهت نیســت که این همه
جمعیــت بــرای بدرقه بــا او به خیابان آمدنــد و پیکر او را تا مرقــد مطهر امام(ره)
همراهــی کردنــد .این محبوبیت ریشــه در نگاهی اســت که آن مرحــوم به مردم و
نقشآفرینیهای آنها در تحوالت سیاســی و اجتماعی داشــت .انعکاس شایسته
این مراسم بخوبی حکایتگر آن است که او در دل مردم جای داشت .در دل مردم
بود چون به مردم اهمیت میداد و این یک اصل پذیرفته شده و آزمون شده است
کــه هر که به مردم پشــت نکنــد ،هزینه با مردم بــودن را بپذیرد و ســختیهای آن
را بــه جان بخرد ،مــردم نیز همراه او خواهند بود .رأی چشــمگیر مردم در آخرین
انتخابــات مجلــس خبــرگان که هاشــمی را به عنــوان گزینــه اول خــود برگزیدند،
مصــداق صحیح چنین اصلی اســت و بدرقه باشــکوه مردم از پیکر هاشــمی هم
مؤیــد دیگــر آن .ایــن مهم اســت که شــخصیتی بــه قدرت برســد و در قــدرت هم
قدردان مردم و معتقد به جایگاه آنها باشد .کمتر کسانی را میبینیم که در چنین
مواقعی به مردم پشت نکنند .هاشمی اما به مردم پشت نکرد ،در خط مردم بود
و در مسیر آنها باقی ماند.
رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بیمهریهــا و بیمحبتیهای
بســیاری را تحمــل کرد اما راهش را از مردم جدا نکــرد .این گونه بود که مردم هم
سنگ تمام گذاشتند و از عمق جان برای فقدان او اشک ریختند .مواضع و سخنان
او درباره نقش و جایگاه مردم در تحوالت سیاســی و اجتماعی ســرمایه گرانبهایی
اســت که باید قدر دانســت و در مســیر آن رفتــار و عمل کرد .به امیــد آنکه میراث
گرانبهای هاشمی که همان مشی اعتدالی و میانهروی بود بیشتر مورد اهتمام قرار
گیرد تا منافع ملی آسیب نبیند و مسیر پیشرفت کشور هموارتر شود.

خبر

عراقچی :تمدید قانون آیسا نقض تعهدات
برجامی امریکاست و باید جبران شود

ســید عبــاس عراقچــی ،رئیــس ســتاد پیگیــری اجــرای
برجام که برای شــرکت در ششــمین نشســت کمیسیون
مشــترک برجام به وین ســفر کرد ه است به تمدید قانون آیســا از سوی امریکا
اشــاره داشــت و گفت« :از دید ما تمدید قانون آیســا نقض تعهدات برجامی
امریکا است و باید به نحو مؤثری جبران شود و این موضوع امروز در دستور کار
کمیســیون مشترک قرار گرفته اســت ».وی همچنین درخصوص نشستهای
کارشناســی که پیش از نشســت کمیســیون مشــترک برگزار شــده است ،عنوان
کرد« :کارشناسان بحث خوبی داشتند و به جمعبندیهای خوبی رسیدند».
ëëبررسی شکایت ایران از امریکا در نشست کمیسیون مشترک ایران و 5+1
ششمین کمیسیون مشترک اجرای برجام با حضور نمایندگان ایران و 5+1
در هتل کوبورگ وین برگزار شــد .این نشســت بعداز ظهر دیروز (سهشنبه) به
دنبــال درخواســت وزیر امور خارجه ایــران و به منظور بررســی بدعهدیهای
امریــکا و تمدیــد قانــون تحریمــی آیســا برگــزار شــد .ریاســت هیــأت  5+1در
کمیســیون مشــترک به عهده هلگا اشــمید بود و ریاســت طرف ایرانی را ســید
عباس عراقچی برعهده داشــت .پیش از این نشســت ،ســیدعباس عراقچی و
مجید تخت روانچی با هلگا اشــمید معاون هماهنگ کننده سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا دو بار دیدار و گفتوگو کردند.

دختر گلفروش به چه کسی اعتماد کرد؟

در تهرانگردیهــا ،زمانــی هــم بــه محلــه باغفردوس
یادداشت
رســیدیم کــه از حســن اتفــاق ،در آنجــا همــان روز
مدرســهای بــا ســابقه حــدود یک قــرن نیــز گردهمایی
ساالنهاش را برگزار میکرد .در آن گردهمایی ،آقایی به
نــام وحیدی را به من معرفــی کردند که معلم ادبیات
بــود و میگفتند نامش ب ه عنوان پرتدریسترین معلم
جهــان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شــده اســت .با
احمد مسجدجامعی
آقای وحیدی صحبتی دلنشــین کردیم و فهمیدم او از
عضو شورای
مســجدیهای مسجد مرحوم پدرم نیز بوده است .از او
شهر تهران
در مورد دیگر مشاهیر احتمالی مدرسه پرسیدم .گفت
جالل آل احمد نیز در این مدرسه درس میداده است.
پرسیدم کسی خاطرهای از جالل به یاد دارد؟ کسی از دانشآموزان قدیم مدرسه
خاطرهای تعریف کرد که مرحوم آلاحمد با یکی دیگر از معلمان میانه خوشی
نداشت .روزی دانشآموزی را صدا زد تا انشا بخواند و دانشآموز در انشایش به
آن معلــم تاخته بــود .همه گمان میکردیم آلاحمد او را تشــویق کند .آلاحمد
دســتی به شــانه او زد و گفــت« :رئیس! نامــردی ،نامردی ،نامــردی ،اگر به قلعه
بیقلعهبان شلیک کنی».
هاشمیرفســنجانی از قلعههــای متیــن انقــاب و ایــران بود که پــس از کناره
گرفتنش از بعضی ســمتهای رسمی بسیار به او تاختند .در زمانی این حملهها
شــدت یافت که هیچ رسانه رســمیای اعم از تلویزیون و رادیو و خطبههای نماز
جمعه و روزنامههای دولتی و نشــریات و منابر در اختیار او نبود که بتواند از خود
دفاع کند .حتی عموم آنها ابزار دســت همان مهاجمان نیز شــده بود .کسانی که
گاه حتی عنوان رســمی معلم اخالق دارند اما رفتارشــان انســانی نبود ،تیرها به
ســمت این قلعه بیقلعهبــان انداختند .ولی جالب بود که هربــار که آنها چنین
میکردنــد ،مــردم که تــا پیش از آن بــه دالیل متعــدد فاصله خود با هاشــمی را
حفــظ کرده بودند ،اکنون برعکس به او نزدیک و نزدیکتر شــدند ،با او همدلتر
و مهربانتر از پیش شــدند و حتی اگر ناشــادیای از او به دل داشــتند ،گذشــتند و
او را عزیز خود کردند .مردم خیلی ســاده میفهمیدند آنچه آنها درباره هاشــمی
میگوینــد ،درباره بســیاری دیگــر از جمله خــود آن گویندگان نیز ،گفتنی اســت.؛
ســخنانی که البته در صورت طرحشــان (برخالف حرف زدن در مورد هاشمی) با
شدت با آن برخورد میشد .این نکتهای بود که آن حملهکنندهها درنیافته بودند.
هاشمی نیز که پیش از آن متهم بود که به مردم چندان اهمیتی نمیدهد ،در
عمل نشان داد که چنین نیست و هر اندازه که توانست این نزدیکی را قدر دانست
و کوشید سخنگوی گوشــههای فروخفته و حاشیههای بیبلندگوی جامعه باشد.
البته دغدغه همیشــگی او مانند شــخصیت محبوبش امیرکبیر ،رشد و پیشرفت
ایران زمین ،عدالت اجتماعی و رفاه عمومی بود .خالصه نامردمان ،مدام حمله
میکردند و مردم هم مردانه میایســتادند و الفت میان سیاستمدار سالخورده و
مردم بیشتر و بیشتر شد.
از ســوی دیگر ،هاشمی نیز بر خالف اغلب سیاســتمداران ،دانشآموز خوبی
بود و هر روز درســی از روزها و ســالهای گذشــته خود میگرفت .و درست همین
بود که هاشمی را از معدود سیاستمداران همیشه در حال رشد نگاه داشته بود.
چنــد روز پیــش جلــد نشــریهای را نشــانم دادنــد که بــا تیتر «شــاه و گــدا» و با
تمهیدات تصویری ،کوشــیده بود به شــایعه همیشگی رفتار شــاهوار و بیاعتنایی
هاشــمی بــه حــال و روز مردم بینــوا ،دامن بزند؛ نشــریهای که بــا بودجه عمومی
نهچندان با حســاب و کتاب منتشــر میشــود .آن زمان به خودم گفتم ،برایشان
چه اهمیتی دارد البد مهم نیســت ،پول بیتالمال را حیف و میل میکنند! حاال
فکــر میکنــم بازیگران این نمایش در پاســخ به مردم چه دارنــد که بگویند .پیام
مردم به اینقلعهکوبان نامردم در آخرین انتخاباتی که هاشــمی در آن شــرکت
داشــت روشــن اســت و جای شــک و انکار ندارد :به او رأی دادنــد و مخالفان او را
حذف کردند .دیروز در مراســم بدرقه پیکر هاشــمی ،در فردای ســالروز رگ زدن
امیرکبیر ،مدام نشان دادند که اگر کسی گامی به سوی آنها بردارد ،آنان گامهای
بلند تری به سویش بر میدارند .دیروز آن چراغ قرمز تصویر روی جلد آن نشریه
سبز شد و مردم نشان دادند که به گمانشان شاه و گدا کیست و دختر گلفروش
به چهکسی اعتماد کرده است.

دلنوشته سیدحسن برای همسر آیتاهلل هاشمی

یــادگار امــام در صفحــه اینســتاگرام خــود از آخریــن لحظــات مراســم تدفیــن
آیتاهلل هاشــمی نوشــت .در ایــن متــن آمــده اســت :امــروز تــن حضــرت
آیتاهلل هاشــمى را در خاک گذاشــتند و من که به اندازه عمرم از این مرد خاطره
دارم ،ناباورانه نگاه مى کردم .ســى و شش ســال همسایه دیوار به دیوار بودیم و با
فرزندان ایشان از کودکى همبازى و هم درس و هم مدرسه .روزى همراه ایشان به
ســفر رفتم .جنگ بود و هزار خطر .مادرم از پدرم پرسید براى حسن خطر ندارد؟
یادم نمى رود که جواب شــنید اگر خطرى آشــیخ اکبر را تهدید کند بگذار حسن را
هم تهدید کند .نمى دانم چرا ولى بسیار دوستش مى داشتم.
الحــب و البغــض یتوارثان(حــب و بغض به ارث مى رســند) شــاید
نوشــتهاند
ّ
این نیز میراث ماســت .در این ســالها و سالهاى مبارزه همسر مکرمهاش که سالها
از نزدیکترین دوســتان و همدمان همســر امام بود ،بســیار ســختى کشید .کمتر به
ایشــان تســلیت گفته شده اســت .الزم دانســتم به این بانوى بزرگوار که از نوادگان
مرجــع عظیم الشــأن حضــرت آیتاهلل العظمى ســید محمــد کاظم یــزدى(ره)
اســت ،مســتقالً تســلیت بگویم .پریشــب خطاب به بــدن بى جان آقاى هاشــمى
مى گفــت بى معرفــت مگر قــرار نبود مرا تنهــا نگذارى؟ حاال من بــى تو چه کنم؟
تقدیر دیگرگونه رقم خورد.

عکس :سجاد صفری  /ایران

بدرقه تاریخ ساز

پيام آيتاهلل سيستاني در پي درگذشت آيتاهلل هاشمي

آيتاهلل سيستاني از مراجع عظام تقليد عراق در پيامي درگذشت آيتاهلل هاشمي
را تسليت گفت .به گزارش «خبر آنالين» ،در متن اين پيام خطاب به محمد هاشمی
برادر آیتاهلل هاشمی آمده است :خبر درگذشت اخوي مکرم ،جناب حجتاالسالم
والمسلمين آقاي حاج شيخ اکبر هاشمي رفسنجاني طاب ثراه موجب تألم و تأسف
فراوان گرديد .اينجانب فقدان آن بزرگوار را به جنابعالي و ديگر افراد خاندان محترم
تســليت عــرض نمــوده و از درگاه خداوند منان براي آن مرحوم علــو درجات و براي
همه بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل را مسألت دارم.

ّ
«كل َمن َع َليها فان»

با نهايت تأســف و تأثر درگذشت همسنگر ديرين امام و مقام
معظم رهبري ،آيتاهلل هاشمي رفسنجاني را به محضر رهبر معظم
م قلب تســليت عرض نموده
انقالب و خانواده آن مرحوم از صمي 
و از درگاه ايزد منان براي ايشان علو درجات مسألت مينمايم.
(ره)

مرتضي بانك ،معاون كل نهاد رياستجمهوري

