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مــردم ایران در آینده ،ســال 95را با چه اتفاقی به یاد خواهند آورد؟
اتفاقــات مهم این ســال کــم نبودنــد؛ از تغییر غیرمنتظــره ترکیب
مجلس و ویرانی ســاختمان پالســکو گرفته تــا انتخاب غیرمنتظره
ترامــپ به ریاســت جمهوری امریــکا .اما هیــچ کــدام از اینها برای
جامعــه ایرانــی بــه انــدازه فوت آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی نه
غیرمنتظرهبودونهبهیادماندنی.همهچیزدرطولتنهادوساعت
رخ داد؛ از لحظــه شــروع شــایعه تا زمــان اعالم خبــر قطعی فوت.
هیچ کس در ایران آماده شــنیدن این خبر نبود .گروههای سیاســی
متمایــل به دولت و طرفداران آنها در میــان طیفهای مردم برای
انتخابات اردیبهشــت ماه ســال بعد حســاب ویژهای روی هاشمی
رفســنجانی باز کرده بودند .او پر نفوذترین رهبر سیاســی گروههای
حامــی دولت در حاکمیت بود .اما بیــش از این طیفهای اعتدالی
و اصالحطلــب دل بــه ایفای نقــش آیــتاهلل در برهههــای بعد از
این ریاســت جمهوری و ســالهای آتی بســته بودند .امید خیلیها
این بود که در صورت رســیدن به مقاطع حســاس و سرنوشتساز،
حضور هاشــمی رفسنجانی میتواند قســمتی از نگرانیها را پاسخ
بدهــد .خصوصــاًاینکه بعــد از پایــان دولت محمــود احمدینژاد
حتی گرایش برخی از اصولگرایان هم به ســمت او بیشتر شده بود،
هر چند کــه مخالفانش هم تالش میکردند بــا زبان تندتری حتی
نســبت به قبل او را خطاب قرار دهند .اما همه این تصویرســازیها
درباره آینده تنها ظرف دو ســاعت در شامگاه  19دی سال  95نقش
بر آب شد .اصالحطلبان و اعتدالگرایانی که برای مسیر آینده خود
روی هاشــمی رفسنجانی حساب ویژه باز کرده بودند در یک لحظه
تاریخیمتوجهشدندکهباید اینمسیررابهتنهاییطیکنند.خروار
ســؤالها از همان لحظات اولیه انتشــار خبر روی سر این جریانها و
هوادارانشــان آوار شــد؛ خأل حضور هاشــمی چگونه پر میشــود؟
چــه فرد یا گروهی میتوانند بعد از هاشــمی نقش او را در سیاســت
ایراناجراکنند؟فقدانآیتاهللکدامدرهارادرسپهرسیاسیایران
خواهد بســت؟ سرنوشــت گروههایی که فرزند خواندگان سیاســی
هاشــمی رفســنجانی محســوب میشــوند ،پس از درگذشت او چه
خواهد شــد؟ نزدیک به چهار دهه تصویر هاشــمی رفســنجانی به
متن سیاست ایران پیوست شــده بود و کمتر کسی میتوانست این

متنرابدونصورتهاشمیتصویرکند.شوک 19دیماهنهتنهابه
یادماندنیترین و تأثیرگذارترین لحظه ســال  95برای ایرانیان بود
بلکه شــاید تحوالت و پیامدهای ناشــی از آن ،این لحظــه را در زمره
لحظات تاریخی بعد از انقالب ایران هم قرار دهد.
هاشمی،مرگوشایعه
درگذشت آیتاهلل هاشمی رفســنجانی هم به اندازه زندگی سیاسی
او پــر حاشــیه بود؛ مهم ترین حاشــیه آن شــایعه قتل وی .شــایعهای
کــه بارهــا تکذیب شــد .خیلیهــا میگفتنــد که او در اســتخر کوشــک
ســعدآباد به مــرگ طبیعــی از دنیا نرفته اســت .نقل قولهــای وزیر
بهداشت درباره انتقاد او از اینکه تیم پزشکی همراه آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی نبود و او دیر به بیمارســتان رســید هم قدری به اما و اگرها
افزودهبود.حسنقاضیزادههاشمی،آخرینکسیبودکهباهاشمی
رفسنجانیسرمیزناهارنشستهبود؛ظهرهمانروز 19دیماه.اوحال
عمومی هاشمی در آن روز را طبیعی و بدون هیچ عالمتی از ناراحتی
یــا درد عنوان کرده بود .درفضای جامعه هم آیتاهلل سیاســتمداری
سالخورده اما سرحال و قبراق تصویر میشد .مردی که در  82سالگی
برنامــه منظــم ورزشــی دارد و هــر روز پیــادهروی مــیرود .غالمعلی
رجایــی ،مشــاور او هم یک هفته بعد از درگذشــتش گفــت که چندی
قبــل پزشــکان بــه او اعالم کردهانــد قلب جوانی 20ســاله در ســینه او
میتپد .هاشــمی خود نیز مایل بود که همین تصویر از وی به جامعه
مخابره شــود .اوجــش زمانی بود که در آســتانه انتخابات ســال 92در
جمــع دانشــجویانی که بــرای دعوت او بــه کاندیداتوری بــه دیدارش
آمده بودند ،یک ســاعت کامل ایستاده سخن گفت .همان سخنرانی
معروف که این جملهاش روز بعد تیتر اصلی خیلی از روزنامهها بود؛
«نمیگویم نمیآیم ».تصویر سالمت جسمی آیتاهلل زمانی بیشتر
برجســته میشــد که او در جمع همســن و ســاالنش قــرار میگرفت.
جاهایــی مثل مجلس خبرگان رهبری .همین وضعیت بود که تصور
ایران بدون هاشــمی رفســنجانی را از ذهنها دور کرده بود .تنها باری
که ســخن از ایران بدون هاشــمی مطرح شــد ،خودش بود که پای این
حرف را به میان کشید و 14اردیبهشت 95گفت که با توجه به تحوالت
سالهایاخیر«دیگرمیتوانمراحتبمیرم».هیچکسوحتیشاید
خــود او هم این جمله را جدی نمیگرفتند اما ســالی که این حرف در
آن زده شد هنوز به پایان نرسیده بود که این اتفاق «راحت» افتاد.
شوقتشییع
با درگذشت آیتاهلل هاشمی قســمتی از مخالفان او درگیریهای
ی مدتتر خود را با وی کنار گذاشتند و تالش
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کردند که تا روزهای بعد از این اتفاق سوگوار او باشند .در صدر اینها
میتــوان از صــدا و ســیما یاد کــرد؛ رســانهای که مــورد انتقاد جدی
هاشــمی رفســنجانی در ســالهای اخیر بــود و متقابالً انتقــادات و
حمالتــی جــدی را علیه او طرحریــزی میکرد .در ایــن فضا همان
اظهارنظرهــای ابتدایی طیفهای مختلف معلــوم میکردند که
تهران برای روز تشــییع جنازه آیتاهلل بایــد منتظر تکرار تجربهای
متفاوت باشد .گروههای منتقد او از پیش اعالم کردند که «با وجود
اختالفات گذشــته با هاشــمی رفســنجانی نخواهیم گذاشــت او بر
دوشضدانقالبتشییعشود».درمقابلهمطیفهایمعترض
که تحوالت ســالهای اخیر و موضعگیریهای انتقادی هاشمی را
عصارهزندگیسیاسیاومیدانستندبهفکرایجادفضاییمتفاوت
در تشــییع جنــازه او بودند .درنهایت روز 21دی ماه دومین تشــییع
جنازه بزرگ تاریخ جمهوری اسالمی ایران در تهران برای آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی برگزار شد و آن طور که فرمانداری تهران اعالم
کرد چیزی حدود  2و نیم میلیون نفر دراین تشــییع جنازه شــرکت
داشــتند .فضای قطبی شــده مراسم را میشــد از پوشش رسمی و
غیررســمی آن دید؛ جایی که فیلمهای منتشــر شده در شبکههای
مجــازی از این تشــییع جنازه یک فضــا و تصاویــر تلویزیون فضای
دیگری با شــعارهای متفاوت را ترســیم میکردند .تهــران عمالً از
 7ســال قبل چنین جمعیتی را در یک مراســم تجربه نکرده بود تا
بدین ترتیب بعد از آن باز هم از «پیام تشــییع جنازه هاشمی برای
گروههای مخالف او» در فضای سیاسی سخن گفته شود.
فقدان؛فصلجدیدحیاتسیاسیهاشمی
فصــل حضور هاشــمی رفســنجانی در حاکمیت جمهوری اســامی
ایران در نهایت بعد از  38ســال خاتمه پیدا کرد اما فصل بعد از آن و
در فقدان او باز هم احتماالً سایهاش بر سرسیاست ایران باقی بماند.
کمــا اینکه تنها چند روز بعد از خاکســپاری او ســعید قاســمی ،یکی از
مخالفانش حرفهای تندی علیه هاشمی رفسنجانی مطرح کرد که
بازتاب آن و واکنش خانواده هاشمی به این حرفها مدتی درسرخط
خبرهایایرانقرارداشت.اماتحوالتفصلفقدانآیتاهللهاشمی
درحاکمیت جمهوری اســامی هنوز به نقاط حســاس خود نرســیده
اســت .انتشار خاطرات او که یکی از مستندترین منابع تحوالت تاریخ
بعــد از انقــاب ایران هســتند و سرنوشــت خاطــرات محرمانهای که
او نگاشــته میتواند به نوبه خود خبرســاز و مهم باشــد .همان قدر که
تالش برای پر کــردن خأل حضور او در جریــان اصالحات و اعتدالیون
تالشی کم سر و صدا و بیحاشیه نخواهد بود.
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