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ــگان  ــرا و نخب ــع گ ــداران واق ــت م ــب سیاس ــران اغل ای
فهیمــی داشــته اســت کــه توانســته انــد در بدتریــن 
بــزرگ  بحــران هــای  از  را  تاریخــی کشــور  شــرایط 
ــه ای اســت کــه  ــه گون ــران ب ــت ای ــد. موقعی نجــات دهن
بــا جغرافیــای وســیع در چهــارراه حــوادث تاریخــی دنیــا 
ــی  ــای واقع ــه معن ــچ ب ــران وی ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ق
ــر  ــت ه ــن مرکزی ــرار دارد. ای ــان ق ــز جه ــه در مرک کلم
گونــه رفــت و آمــد و برخــورد اندیشــه و کنــش سیاســی 
را در متــن ایــران بــه بــازی مــی گیــرد. بــه تاریــخ کــه 
بنگریــد اغلــب لشکرکشــی هــا، جنــگ هــا و رفــت و آمــد 
ــت و  ــته اس ــر گذاش ــران اث ــر ای ــزرگ ب ــای ب ــدرت ه ق
بســته بــه میــزان قدرتمنــدی کشــور ایــران بازیگــر 
اینکــه  اســت.  بــوده  تحــوالت  ناخواســته  یــا  اصلــی 
ــغال  ــا، اش ــران ه ــت از بح ــته اس ــران توانس ــه ای چگون
ــی  ــل نظام ــی کام ــداوم، ویران ــای م ــگ ه ــری، جن سراس
ــه  ــالم ب ــان س ــگ ج ــه و فرهن ــوم اندیش ــی، هج و سیاس
ــان  ــوری در جه ــا امپراط ــگل تنه ــه ه ــه گفت ــرد و ب در ب
ــه ای  ــه گون ــت ب ــته اس ــی داش ــداوم تاریخ ــه ت ــد ک باش
ــاخص  ــه ش ــت ب ــا اس ــی معن ــتقالل در آن ب ــه روز اس ک
ــود  ــا وج ــی از آنه ــه یک ــردد ک ــی گ ــادی برم ــای زی ه
ایرانشــهری  وزیــران  طایفــه  بــر  خردمنــد   نخبــگان 
ــت،  ــردن ســرمایه، وق ــه ک ــا هزین ــه ب ــی ک اســت. وزیران
ایــران را در  دانــش، تجربــه و جــان خویــش حفــظ 
اولویــت قــرار می دادنــد. از ابــن مقفــع کــه میــراث 
ــر  ــردان غارتگ ــان گ ــتی بیاب ــر نژادپرس ــران را در براب ای
ــر،  ــا حســنک وزی ــور انداختــه شــد ت حفــظ کــرد و در تن
ابــن ســینا، ســهروردی، فردوســی، خواجــه نظــام، خواجــه 
نصیــر، قائــم مقــام، امیرکبیــر، فروغــی و قــوام و در 
روزگار فعلــی هاشــمی رفســنجانی کــه همــه پدیــدار 
ــی  ــع مل ــاع از مناف ــدگار در دف ــاوت و مان ــی متف نخبگان
کشــور بودنــد. سیاســت عرصــه ای اســت کــه بــا شــعار، 
ــه  ــد دارد هم ــه قص ــی ک ــت آرمان ــداوم، ذهنی ــداف م اه
نیســت.  ســازگار  کنــد  فصــل  و  حــل  را  موضوعــات 
ــا اســتفاده  ــران ب ــدان سیاســی ای ــر و خردمن ــگان وزی نخب
ــت  ــتند مصلح ــده توانس ــای پیچی ــک ه ــون و تکنی از فن
کشــور، دولــت و ملــت را در حســاس تریــن روزگار 

ــد.  ــخیص دهن تش
گــزاره هــای کلیــدی در اندیشــه و کنــش نخبــگان سیاســی 
ــوان درس  ــا می ت ــی از آنه ــه برخ ــود دارد ک ــران وج ای
آمــوز باشــد. در رویکــرد آنهــا انعطــاف و ســیالیت وجــود 
ــاد  ــدر زی ــز آنق ــوط قرم ــه خط ــا ک ــن معن ــه ای دارد ب
نیســت کــه امــکان بــازی را ســلب کنــد یــا پیــش بینــی 
ــا  ــش آنه ــازد. در کن ــان س ــف آس ــرای حری ــازی را ب ب
ــه  اغلــب ســاده تریــن راه کار بهتریــن سیاســت نیســت ب
ــون  ــد چ ــر دارن ــا تنف ــردم از آنه ــب م ــت اغل ــن عل همی
ــازند.  ــی س ــرآورده نم ــوام را ب ــدت ع ــاه م ــع کوت مناف
ــه راه  ــردم هم ــت م ــرای رضای ــداری ب ــت م ــر سیاس اگ
هــای آســوده را بــا فنــون دم دســتی طراحــی کنــد پــس 
ــد  ــار خواه ــفناکی گرفت ــرایط اس ــه ش ــور ب ــی کش از مدت
مشــکالت  ایــران  سیاســی  نخبــگان  نــگاه  در  آمــد. 
همیشــه وجــود دارد و هیــچ راه کار نهایــی بــرای از بیــن 
ــا  ــوان ب ــی ت ــکالت را م ــدارد. مش ــود ن ــا وج ــردن آنه ب
ــی  ــق کم ــزی دقی ــه ری ــش و برنام ــه کاری و آرام محافظ
کاهــش داد. ایــن نــوع رویکــرد کــه بــر اســاس رویکــرد 
ــت  ــه سیاس ــه کاران ــی محافظ ــه گرای ــرا و نخب ــع گ واق
ــرورش می دهــد در فرهنــگ مــردم  ــه ای پ مــداران حرف
ــت  ــن عل ــه همی ــت ب ــوده اس ــده نب ــناخته ش ــران ش ای
ــی از  ــران ایران ــده شــدن وزی ــی در صــورت ران ــه راحت ب
هــرم حاکمیــت حــذف فیزیکــی آنهــا بــه علــت کــم بــود 

ــت.  ــورت می گرف ــی ص ــه اجتماع بدن
ــبکه  ــه ش ــوی ک ــه نح ــوک آور ب ــود و ش ــاه ب ــر کوت خب
ــر  ــیما توانســتند خب ــر از صــدا و س ــی زودت ــای اجتماع ه
و تحلیــل رحلــت نخبــه خردمنــد و سیاســت مــدار واقــع 
گــرای ایــران را مخابــره کننــد. همدلــی، تســلیت و امیــد 
بــه آینــده در تــداوم راه آیــت الــه هاشــمی رفســنجانی و 
گاهــی ناامیــدی و تــرس از رفتارهــای متعصبانــه و عــوام 
ــاب داشــت. هاشــمی سیاســت  ــا بازت ــام ه ــه در پی فریبان
را از جوانــی تجربــه کــرده بــود و قــدم بــه قــدم مراحــل 
آرمــان گرایــی، انقالبــی گــری، پراگماتیســم و واقــع 
ــر امیرکبیــر  ــی را طــی کــرد. او مبنــای خویــش را ب گرای
سیاســت مــدار نخبــه و وزیــر عهــد ناصــری گذاشــت کــه 
ــامان دادن  ــاب، سروس ــن الق ــران را در گرفت ــعه ای توس
ــی  ــی، طراح ــه قانون ــاد روی ــای کشــور، ایج ــه ه ــه هزین ب
ــرمایه و  ــات، جــذب س ــی، انتشــار مطبوع ــورای حکومت ش
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منابــع خبــری از حضــور گســترده و بــی ســابقه مــردم در مراســم تشــییع پیکــر آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی خبــر 
ــمی  ــت اهلل هاش ــه آی ــم بدرق ــر در مراس ــون نف ــده، 5/3 میلی ــالم ش ــمی اع ــای غیررس ــاس آماره ــد. براس داده ان
شــرکت کــرده انــد. آمارهــای غیررســمی درحالــی حکایــت از حضــور خــارق العــاده مــردم در مراســم بدرقــه »ایــت 
اهلل« دارد، کــه صدهــا هــزار نفــر دیگــر بــرای عقــب نمانــدن از مراســم خاکســپاری، از صبــح راهــی حــرم امــام )ره( 
شــده انــد. حســینعلی امیــری معــاون رییس جمهــور گفــت: طبــق آمــار اعالمــی از ســوی اســتانداری تهــران حداقــل 
دو نیــم میلیــون نفــر بــرای مراســم تشــییع پیکــر آیــت اهلل هاشــمی در دانشــگاه تهــران و اطــراف آن حضــور داشــتند.
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اجتماعــی هاشــمی را از او ســلب کننــد. ســکوالرهای لیبــرال ادامه از صفحه 1
ــد  ــدرو می خوانن ــی اســالمگرای تن و مارکسیســت او را انقالب
ــالمی  ــوری اس ــداوم جمه ــل ت ــان و عام ــوپاپ اطمین ــه س ک
ــه  ــیده ک ــه دوران رس ــازه ب ــای ت ــت ه ــپ و راس ــود. چ ب
ــد،  ــد بدانن ــی خواهن ــتند و نم ــت را نمیدانس ــای سیاس الفب
ــه  ــیدند و ب ــر کش ــه تصوی ــی ب ــه کاری تجمالت او را محافظ
ــا  ــا ب ــمی ام ــد. هاش ــور کردن ــف از او عب ــای مختل ــکل ه ش
همــه ســر مــدارا داشــت و از تــوان همــه نیروهــا و جریــان 
ــت. او  ــره گرف ــران به ــعه ای ــی و توس ــت آبادان ــا در جه ه
واقــع  تشــریفات،  ادب،  کاری،  محافظــه  آرامــش،  درس 
ــه  ــا هزین ــز ب ــت نی ــت و در نهای ــه آموخ ــه هم ــی را ب گرای
آبــرو و نــام خویــش اعتــدال را بــه قــدرت رســاند و گفــت 

اکنــون اگــر از دنیــا بــروم خیالــم راحــت است.هاشــمی 
میانــه و معتــدل بــود و بــه معنــای واقعــی کلمــه در اندیشــه 
ــت.  ــردم را می دانس ــت و م ــور، دول ــت کش ــش مصلح و کن
ــه در  ــود ک ــراز اول جمهــوری اســالمی ب ــدار ت او سیاســت م
شــب قتــل امیرکبیــر از دنیــا رفــت. سیاســت مــدار روزهــای 
ســخت، کنشــگر واقــع گــرا، پدیــدار نخبــگان اســتخوان داری 
ــت  ــوام راح ــت ع ــوام از دس ــی و ق ــر، فروغ ــون امیرکبی چ
ــا نیــکان همــراه ســازد. در آخــر  شــد. خدایــش بیامــرزد و ب
گفتــه بیهقــی بــزرگ در مــورد وزیــر خردمنــد ایــران را مــی 
ــز  ــد نی ــاخته بودن ــر س ــه مک ــوم ک ــن ق ــت و ای اورم: او رف
ــق  ــرت. احم ــیار عب ــا بس ــت ب ــانه ای اس ــن افس ــد و ای برفتن

ــدد.  ــن ســرای بن مــردا کــه دل در ای

امــام بــود و در همــه پســت هــای سیاســی نمایندگــی 
و ریاســت مجلــس، خبــرگان قانــون اساســی، خبــرگان 
رهبــری، ریاســت جمهــوری و رئیــس مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام فعالیــت کــرد. عامــل اصلــی خاتمــه جنــگ 
ــمت  ــه س ــران ب ــی ای ــت خارج ــی سیاس ــش تکنیک و چرخ
رویــه هــای واقــع گــرا بــود. دوران ســازندگی ایــران جنــگ 
زده را بــه ســمت ســازندگی ســوق داد و دولــت اصالحــات 
ــا  ــه ب ــد ک ــر چن ــربرآوردند ه ــمی س ــت هاش ــه دول از بدن
تمــام نابخــردی و رادیــکال گرایــی از او عبــور کردنــد و در 
نهایــت نیــز بعــد از حــذف شــدن کامــل از هــرم حاکمیــت 
ــه آنهــا آموخــت.  هاشــمی آنهــا را نجــات داد و سیاســت ب
تندرهــا از دوســو بــا تبلیغــات فــراوان ســعی داشــتند بدنــه 

ــا  ــره ب ــال 84 باالخ ــد و س ــه بای ــه را ک آنچ
ــن  ــژاد ای ــدی ن ــت احم ــدن دول روی کارآم
فهمیــدن اتفــاق افتــاد. حــاال دیگــر آن اطفــال 
ســالها  هاشــمی  را  آنچــه  دریافتنــد  نوپــا 
ــمت  ــه س ــس روی ب ــود، پ ــه ب ــش دریافت پی
پــدر برگرداندنــد و بــا او آشــتی کردنــد.

ــا  ــم. فض ــات ده ــد و انتخاب ــال 88 ش 7- س
غبارآلــود بــود و فتنــه خیــز و بــاز ایــن 
هاشــمی بــود کــه زودتــر از بقیــه دریافــت یــا 
ــا بیــل تدبیــر بســت و  بایــد ســر چشــمه را ب
ــا خــود  ــود کــه همــه را ب ــا منتظــر ســیلی ب ی
ــه  ــمه ب ــود و چش ــل نب ــا بی ــرد. ام ــد ب خواه
ــدل گشــت. طــرف هــای مناقشــه در  ســیل ب
ــمی  ــد. هاش ــیده بودن ــف کش ــم ص ــر ه براب
ــظ از  ــز وع ــورد و کاری ج ــی خ ــون دل م خ
ــون  ــت تریب ــس پش ــد. پ ــی آم ــتش برنم دس
نمــاز جمعــه رفــت. بــرای آخریــن بــار! مــردم 
زخــم دیــده، آمــده بودنــد تــا حرفهای دلشــان 
را از زبــان پدر بشــنوند و هاشــمی گفــت آنچه 
را کــه بایــد. حــرف هــای هاشــمی اثــر نکــرد 
ــد. منتهــی  ــر همــان پاشــنه مــی چرخی و در ب
حــاال زمــان محبوبیــت فــوق العــاده او در بیــن 
ــا  ــه ه ــض او در خطب ــردم بغ ــود. م ــردم ب م
ــقیه  ــور شقش ــه چط ــنیدند ک ــد و ش را دیدن
ــد. ــردم ش ــای م ــان گوی ــد زب ــود را خوان خ

ــم   ــه ده ــت فخیم ــه دول ــد ک ــری نپایی 8- دی
پــردی دری کــرد و پرده ها از چشــم حامیانش 
فــرو افتــاد و دیدنــد جریــان انحرافــی را کــه 
ــده  ــام دی ــت خ ــل در خش ــالها قب ــمی س هاش
ــه انتهــا رســید.  ــان انحرافــی هــم ب ــود. جری ب
خواهــش  و  دعــوت  پشــت  دعــوت   -9
ــا« ورد  ــمی بی ــر« هاش ــش. ذک ــت خواه پش
ــاز  ــرا ب ــمی عملگ ــود و هاش ــگان ب ــان هم زب
هــم فداکارانــه بــه میــدان آمــد. آمــد و 
ــرداد  ــر از دوم خ ــد بلندت ــروع ش ــی ش موج
ــد رد  ــا س ــد ب ــد امی ــوج بلن ــه زود م 76 و چ
ــل  ــأس تبدی ــق ی ــالق عمی ــه بات ــت، ب صالحی
شــد. امــا هاشــمی مــرد ناامیــدی نبــود. مــرد 
ــر  ــا تدبی ــس ب ــی. پ ــود و دوراندیش ــر ب تدبی
ــرد و از دل  ــده ک ــوج را زن ــاره م ــود دوب خ
تدبیــرش، دولــت تدبیــر و امیــد ســر بــرآورد.

9- حــاال کشــور کمــی روی آرامــش بــه 
ــا  ــرزه ه ــا و ل ــم ه ــد و از تالط ــی دی ــود م خ
ــود و خیــال هاشــمی کمــی آرام  بــدر آمــده ب
گرفــت. تمــام قــد پشــت دولــت ایســتاد چــرا 
ــوب  ــون او خ ــی چ ــتمدار عملگرای ــه سیاس ک
ــا،  ــف ه ــه ضع ــه ی نقط ــا هم ــی دانســت ب م
حمایــت از ایــن دولــت از نــان شــب واجب تر 
اســت. پــس پــای پــس نکشــید و تــا آخریــن 
ــد. ــی مان ــت باق ــار دول ــام عی ــی تم روز حام

10- حــاال پــدر اصــالح طلبــی رفتــه و دیگــر 
نیســت. دیگــر نیســت تــا درســت ســر بزنــگاه 
ــا  ــایش و ب ــر راهگش ــا تدابی ــاس ب ــای حس ه
ــالح  ــش اص ــاده اش جنب ــوق الع ــای ف کاریزم
طلبــی را از بــن بســت درآورد. دیگــر نیســت 
ــان را  ــالح طلب ــون و اص ــاره اعتدالی ــا دوب ت
حــول محــور منافــع ملــی جمــع کنــد و 
ســمفونی اتحــاد را رهبــری کنــد. بلــه! ایــران 
بــدون هاشــمی ترســناک اســت. حــاال اصــالح 
طلبــی بــی پــدر شــده و بایــد یتیمــی را تــاب 
ــدر  ــدر آنق ــن پ ــدان ای ــا فرزن ــا آی ــاورد. ام بی
بالــغ شــده انــد کــه رشــته هــای ســالها صبــر 
و اســتقامت و خــرد  او را بــا خودخواهــی هــا و 
کوتــه فکــری هــا رشــته نکننــد؟ خــوش بختانه 
خیلــی زود جــواب ایــن ســوال را خواهیــم 
ــاه دیگــر. اردیبهشــت 96  ــد. درســت 4 م دی
و انتخابــات ریاســت جمهــوری دوازدهــم.

ــه،  ــون، ســاخت کارخان ــی، تاســیس دارالفن ــوژی غرب تکنول
ــه  ــی برنام ــش و بوروکراس ــاختار ارت ــه س ــام دادن ب نظ
ــمی  ــود و هاش ــران ب ــق ای ــر عاش ــد. امیرکبی ــزی کن ری
جــوان اســالمگرای انقالبــی الگــوی مناســبی بــرای تــداوم 
ــز  ــمی نی ــرد. هاش ــاب ک ــش انتخ ــداری خوی ــت م سیاس
ــا  ــورد ب ــه روی در برخ ــاه و میان ــا ش ــارزه ب ــد از مب بع
ــان  ــاط می ــراری ارتب ــالمی و برق ــکوالر و اس ــای س نیروه
ــی  ــام خمین ــی ام ــازوی اجرای ــه معتمــد و ب ــل ب آنهــا تبدی
ــازرگان و نهضــت  ــدن ب ــه روی کار آم ــد. زمین )ره( گردی
آزادی را فراهــم کــرد. در جنــگ فرمانــده و نماینــده 

ــنجانی را  ــمی رفس ــر هاش ــوان اکب ــی ت 1- م
ــه او تاخــت و  ــوان ب ــی ت دوســت نداشــت. م
ــتی  ــکالت و کاس ــیاری از مش ــل بس او را عام
هــای کشــور از آغــاز انقــالب تــا امــروز 
ــی  ــود و حت ــمن او ب ــوان دش ــی ت ــت. م دانس
بــرای او آرزوی مــرگ کــرد و حــاال از رفتنش 
ــی  ــوان نم ــچ عن ــه هی ــا ب ــود. ام ــحال ب خوش
تــوان هــوش و ذکاوت او را زیــر ســوال بــرد. 
سیاســت مــدار کهنــه کاری کــه از روز اول در 
ــود و در تمــام برهــه هــای انقــالب  عرصــه ب
نقــش اساســی ایفــا کــرد. البتــه کــه مرتکــب 
ــا  ــد ام ــم ش ــادی ه ــتباهات زی ــا و اش خطاه
کــدام سیســتمدار اســت کــه در عرصــه فعــال 
ــود؟  ــتباه نش ــار اش ــد و دچ ــذار باش و تاثیرگ
ی  عملگرایانــه  تفکــر  و  بــاال  هــوش   -2
ــمی  ــود. هاش ــی او ب ــی اصل ــمی دو ویژگ هاش
ــی  ــک م ــت و نی ــی رف ــش م ــه پی ــا زمان ب
دانســت بایــد در هــر شــرایطی چگونــه عمــل 
کنــد. مــی دانســت کــه ذهنیــت ایدئولوژیــک 
ــی  ــه ب ــش ب ــت و انتهای ــت اس ــت سیاس آف
ایدئولــوژی محــوری  بــه جــای  او  راهــه. 
بــه عقــل محــوری و واقــع بینــی معتقــد 
بــود و همیــن نــگاه چــراغ راهــش بــود. 
3- او بســیار زودتــر از هــم مســلکانش فهمیــد 
بایــد بــر جنــگ نقطــه پایــان گذاشــت. بســیار 
زودتــر فهمیــد راه توســعه و پویایــی اقتصــادی 
ــیار  ــذرد. بس ــی گ ــادی م ــم اقتص از لیبرالیس
الملــل  زودتــر فهمیــد کــه عرصــه بیــن 
ــه! او  ــم. بل ــه تخاص ــت ن ــل اس ــه تعام عرص
ــش  ــگان پی ــا از هم ــه ه ــیاری از عرص در بس
ــید. ــی اندیش ــر م ــده ای دورت ــه آین ــود و ب ب

ــمی  ــید هاش ــد باش ــم معتق ــما ه ــاید ش 4- ش
ــه ســمت  ــر رویکــرد داد و ب از ســال 88 تغیی
ــا  ــا اتفاق ــد. ام ــان روی برگردان ــالح طلب اص
ــیار  ــز بس ــی را نی ــات تدریج ــمی اصالح هاش
ــود. او  ــه ب ــش گرفت ــران در پی ــر از دیگ زودت
ــات  ــذاری و اصالح ــرای اثرگ ــت ب ــی دانس م
بایــد در ســاختار قــدرت حضــور داشــت و از 
داخــل و بــه تدریــج اصالحــات را پیــش بــرد. 
5-هاشــمی بــه زعــم مــن پــدر اصــالح طلبــی 
ــن اصــالح  ــران پــس از انقــالب اســت و ای ای
طلبــی را از اقتصــاد شــروع کــرد. در گام 
نخســت مســیر اقتصاد ایــران را از مســیر چپ 
ــازار  ــی ب ــمت پویای ــه س ــوک ب ــه ی پ گرایان
ــول  ــن تح ــق ای ــان عمی ــش داد و چن آزار جه
ــن  ــروز ای ــن ام ــا همی ــه ت ــرد ک ــاد ک را ایج
نــگاه تقریبــا بــر اقتصــاد ایــران حاکــم اســت. 
6-گام بعــدی هاشــمی دفــاع از صنــدوق رای 
ــر  ــال 76 اگ ــود. س ــل ب ــی در عم و دموکراس
ــاید  ــردم، ش ــمی از رأی م ــاع هاش ــود دف نب
هرگــز دولــت اصالحــات کــه قــرار بــود فــاز 
ــعه  ــان توس ــه هم ــی را ک ــالح طلب ــدی اص بع
ــر مســند قــدرت  ــود پیــش ببــرد ب سیاســی ب
ــی  ــه دســت ب ــاز ب ــن ف ــا ای نمــی نشســت. ام
ــه  ــه عرص ــو ب ــاال ن ــاد و ح ــا افت ــه ه تجرب
ــی  ــش م ــه پی ــت، نابلدان ــای سیاس ــیده ه رس
تاختنــد. آنهــا درکــی از اصــالح طلبــی مــورد 
ــرلوحه  ــراط را س ــتند و اف ــمی نداش ــر هاش نظ
بیشــترین  اینکــه  جالــب  و  دادنــد  قــرار 
حمالتشــان علیــه شــخص هاشــمی بــود و 
ــری  ــرتق گ ــه س ــود ک ــمی ب ــن هاش ــاز ای ب
هــای کودکانــش را تــاب آورد چــرا کــه 
ــد  ــد فهمی ــی دانســت باالخــره روزی خواهن م

تالمات وتامالت پساهاشمی

اســالمی  جمهــوری  نظــام  کــردن  تصــور 
بــدون آیــت اهلل اکبــر هاشــمی رفســنجانی 
ــوکی  ــی او ش ــت ناگهان ــت. درگذش ــوار اس دش
ــران وارد آورد  ــت ای ــه سیاس ــه پهن ــزرگ ب ب
در  بی ســابقه ای  و  گســترده  واکنش هــای  و 
ســطح جامعــه و افــکار عمومــی خاصــه در 
ــر  ــت. کمت ــال داش ــه دنب ــازی ب ــای مج فض
ایــران  تاریــخ معاصــر  سیاســتمداری را در 
بــه زیرکــی و فراســت او می تــوان ســراغ 
ــوال  ــک س ــروز ی ــا درگذشــت او ام ــت. ب گرف
ــراث  ــه می ــت ک ــن اس ــی ای ــه اساس و دغدغ
ــه  ــس از او چ ــت و پ ــت اهلل چیس ــی آی سیاس
ــراث  ــد؟ می ــراث خواهــد آم ــن می ــر ســر ای ب
ــوان  ــی می ت ــالم گرایی معتدل ــی او را اس اساس
انگاشــت کــه بــا پراگماتیســم و تکنوکراســی در 
نبــود. نخبه گرایــی و مشــروطه گرایی  تنافــر 
مبتنــی  توســعه گرایی  سیاســی،  حــوزه  در 
بــر بخــش خصوصــی در حیطــه اقتصــاد و 
بین المللــی شــالوده  در عرصــه  تنش زدایــی 
ــل سیاســی او را تشــکیل  ــی اندیشــه و عم اصل
ــود  ــار ب ــری قه ــر و موازنه گ ــی داد. او باالنس م
ــعه گرایانه و  ــروژه توس ــبرد پ ــرای پیش ــه ب ک
ــر  ــات ه ــه اقتضائ ــته ب ــود بس ــتی خ رفرمیس
ناپایــداری  سیاســی  ائتالف هــای  وارد  دوره 
بــا طیف هــا و گروه هــای سیاســی گوناگــون 
ــم  ــه حک ــن ب ــود لیک ــه کار ب ــد. او محافظ می ش
عقالنیــت و فراســت خــود اشــراف داشــت کــه 
ــدار  ــداوم اقت ــرورت ت ــا« ض ــرای بق ــر ب »تغیی
ــاخت  ــی اســت و س ــام سیاس ــر نظ و تســلط ه
ــره  ــک س ــد ی ــران نبای ــی در ای ــدرت دولت ق
ــی و  ــای اجتماع ــا نیروه ــی ب ــه ســمت بیگانگ ب
مطالبــات عمومــی گام بــردارد. آیــت اهلل گرچــه 
ــود  ــخت خ ــدرت س ــاد، ق ــه هفت ــر ده از اواخ
نقصــان  معــرض  در  بیشــتر  روزبــه روز  را 
می یافــت لیکــن قــدرت نرمــش خاصــه از 
اواخــر دهــه هشــتاد تــا زمــان درگذشــتش رو 
ــازی او  ــه تزایــد گذاشــت؛ بــه طــوری کــه ب ب
ــت  ــرم و مقبولی ــدرت ن ــن ق ــر همی ــه ب ــا تکی ب
عامــش بــود کــه نقشــی اساســی در برکشــیدن 
ــدل  ــس معت ــم و مجل ــه رو یازده ــت میان دول
ــت  ــس از درگذش ــه پ ــرد. اینک ــا ک ــم ایف ده
او چــه بــر ســر ایــن ســرمایه اجتماعــی و 
ــادی  ــد زی ــا ح ــد ت ــد آم ــرم خواه ــدرت ن ق
از ســویی بــه عملکــرد چهره هایــی کــه از 
مــورد  او  بــا  سیاســی  کارکردهــای  حیــث 
این همانــی قــرار می گیرنــد نظیــر ریاســت  
ــرد  ــر عملک ــوی دیگ ــور و از س ــرم جمه محت
ــر  ــواده آیــت اهلل نظی آن دســته از اعضــای خان
ــزه و خصوصــًا محســن هاشــمی رفســنجانی  فائ
ــی  ــه سیاس ــد در عرص ــه ح ــا چ ــه ت دارد ک
ــت  ــا ظرفی ــر آن مبن ــوده و ب ــد نم ــور رش کش
ــزان  ــه می ــودن چ ــل ب ــت و حام ــال، حفاظ انتق
ــی را  ــرمایه اجتماع ــرم و س ــدرت ن ــن ق از ای
ــد. چنانچــه در ســال  ــرای خــود ایجــاد نماین ب
92 محســن هاشــمی رفســنجانی در رقابــت 
ــه  ــق ب ــاف موف ــر قالیب ــا محمدباق ــش ب نزدیک
ــود  ــده ب ــران ش ــهرداری ته ــت ش ــدی پس تص
ــظ  ــرای حف ــری ب ــی کمت ــث نگران ــن حی از ای
شــاکله شــبکه قــدرت مبتنــی بــر رویکردهــای 
ــون  ــه پیرام ــکل گرفت ــعه ای ش ــی و توس اعتدال
ــت در  ــا وضعی ــت. و ام ــود داش ــت اهلل وج آی
خصــوص دکتــر حســن روحانــی علی رغــم 
داشــتن موقعیــت سیاســی رفیــع )کــه ظرفیــت 
الزم بــرای ایفــای کارویــژه آیــت اهلل فقیــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــکل ای ــی آورد( مش ــم م را فراه
قــدرت  ریاســت جمهوری  پســت  تصــدی 

مانــور و یارگیــری از نیروهــای اجتماعــی 
ــروژه آیــت اهلل  ــرای پیشــبرد پ ــاز ب مــورد نی
هاشــمی را بــرای وی محــدود می ســازد. و اما 
بعــد دیگــری از میــراث آیــت اهلل نواندیــش 
و فقیــد متجلــی در نهادهایــی اســت کــه در 
معــرض اعمــال اراده و نفوذگــذاری مســتقیم 
یعنــی  داشــتند؛  قــرار  غیرمســتقیم وی  و 
قــوه مجریــه، قــوه مقننــه، مجلــس خبــرگان، 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و دانشــگاه 
آزاد اســالمی. دولــت و دکتــر روحانــی و نیــز 
ــس  ــش در مجل ــد و موتلفین ــیون امی فراکس
در غیــاب حمایت هــای معنــوی گســترده 
آیــت اهلل  زیرکانــه  سیاســی  مانورهــای  و 
رو  پیــش  را  ســختی  روزهــای  احتمــاال 
ــال او  ــدان و خ ــن فق ــند. همچنی ــته باش داش
ــی  ــه ای تاریخ ــرگان در لحظ ــس خب در مجل
بــه  و  شــدیدا  می توانــد  و سرنوشت ســاز 
ــالح و  ــی اص ــرای اهال ــوزی ب ــه جانس گون
ــز  ــگاه آزاد نی ــردد. دانش ــس گ ــدال ح اعت
ــر  ــرل عناص ــد کنت ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی
ــداوم  ــت اهلل ت ــاب آی ــر آن در غی ــه رو ب میان
ــی  ــدرت را اندک ــت ق ــه باف ــر آنک ــد مگ یاب
ــن  ــل ای ــا حداق ــد ت ــامحه آی ــم و مس رح
یــک میــراث میراث بــری درخــور یابــد. 
ــوارد  ــه م ــر از هم ــه ای بزرگ ت ــا ضایع و ام
فــوق کــه فقــدان ســردار ســازندگی در 
پــی خواهــد داشــت مربــوط بــه حیطــه 
اســتراتژی های کالن نظــام در حوزه هایــی 
ــی  ــت خارج ــی، سیاس ــت داخل ــون سیاس چ
و اقتصــاد اســت. امــام خمینــی )ره( بــا 
ــه  ــت فرهمندان ــا و موقعی ــه کاریزم ــکا ب ات
ــوان دخــل و تصــرف گســترده ای  ــش ت خوی
در حــوزه اســتراتژی های کالن داشــتند و 
ــکان  ــا ایشــان ام ــه کســی را ب ــن زمین در ای
ــود کــه بــه  قیــاس نیســت. از همیــن روی ب
ــان  ــا خاطرنش ــت اهلل باره ــال آی ــوان مث عن
شــده بــود کــه ای کاش مســئله ارتبــاط 
حیــات  زمــان  در  متحــده  ایــاالت  بــا 
ــان  ــط ایش ــود و فق ــده ب ــع گردی ــام مرتف ام
ــن  ــد. همچنی ــره را واکن ــن گ ــت ای می توانس
ــه  ــز ب ــه( نی ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ مق
ســبب موقعیــت رفیــع خــود در ســاخت 
حقوقــی و حقیقــی قــدرت در ایــران از تــوان 
و امــکان باالیــی بــرای تعیین کنندگــی در 
برخــوردار  کالن  اســتراتژی های  حــوزه 
هســتند لیکــن بــه جــز ایــن دو فرزانــه 
ــه  ــری یگان ــام و رهب ــی ام ــده یعن ــاد ش ی
ــذار و  ــر تاثیرگ ــکان اظهارنظ ــه ام ــردی ک ف
گفتمان ســازی معطــوف بــه تحول خواهــی 
در ایــن حــوزه را داشــت آیت اهلل رفســنجانی 
نمی تــوان  پایــان گرچــه  در  بــود.  فقیــد 
ــوکه کننده و  ــت ش ــه درگذش ــرد ک ــکار ک ان
ــه ای  ــرا ضایع ــت اهلل مصلحت گ ــی آی ناگهان
ســر  بــر  نابهنــگام  کــه  اســت  بــزرگ 
ــن  ــه ای ــا هم ــا ب ــت ام ــته اس ــا آوار گش م
نه چنــدان  مــوارد  رغــم  بــه  و  تفاســیر 
و  رفــت  آن هــا  ذکــر  کــه  خوشــایندی 
انــگاره ناخوشــایند و قــدری رعــب آور را 
ــر کــرد لیکــن  ــرای دوره پساهاشــمی تصوی ب
نبایــد در ماتــم و انــدوه ایــن فقــدان از 
ــه کلــی باخــت.  حــد گذشــت و روحیــه را ب
بی شــک نیروهــای اجتماعــی بــرای نیــل 
ــا  ــی ب ــا چهره  های ــود تدریج ــات خ ــه مطالب ب
کارویــژه مشــابه را بازتولیــد خواهنــد نمــود؛ 
ــه  ــت. گرچ ــخ اس ــنت تاری ــن س ــه ای چراک
آیــت اهلل  کــه  کــرد  کتمــان  نمی تــوان 
مختصــات  کیفیــات،  بــه  نظــر  هاشــمی 
اشــاره،  مــورد  سیاســی  وزن  خاصــه  و 
ــد.    ــر می رس ــه نظ ــدنی ب ــا و تکرارنش بی همت
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ــه یــاد  خانــم عفــت مرعشــی همســر آیــت اهلل هاشــمی)ره( بــه رســم 58 ســال زندگــی مشــترک، امــروز نیــز هنــگام صبحان
ایشــان را گرامــی داشــتند. 

به گزارش انتخاب، همسر آیت اهلل در دلنوشته ای کوتاه این جمالت را روی کاغذ نوشت: 
بــه عــادت هــر روز صبــح بشــقابی برایــش روی میــز صبحانــه گذاشــتم. نگاهــش کــردم. آشــیخ اکبــر آقــا چهــره اش امــروز 

از همیشــه نورانــی تــر بــود. 
ناگهان این بیت شعر را بی اختیار زمزمه کردم: 

مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست 

آسوده بخواب مرد بزرگوار... نگاه ویژه

خداحافظ آقای سیاستمدار

سکوت
- هاشــمی: بچــه ها کجا هســتند؟ - عفت: فرستادمشــان 
خانــه ی فامیل هــا - هاشــمی: تمــاس گرفتــی کــه خانــه 
هســتند یــا نــه؟ - عفــت: آن هــا مدت هاســت کــه خانه 
نشــین شــده انــد! - هاشــمی: باید بــروم - عفت:کجــا؟ - 
هاشــمی: می خواهــم دفتــر خاطراتــم را کامــل کنــم، وقتی 
برگشــتم بــا بچــه هــا تمــاس بگیــر و بگــو بیاینــد خانــه. 

نگــذار مزاحــم فامیل هــا شــوند.
- عفــت: همین جــا دفتــرت را کامــل کــن. مــن جــدا از 
ایــن دفتــر نیســتم. آن روز را بــه یــاد داری؟ وقتــی گفتــم 
ــه  ــتنش چ ــاال نوش ــردی! ح ــو ک ــا ت ــن، ام ــکوت نک س
ــذر... -  ــا بگ ــن حرف ه ــمی: از ای ــده ای دارد؟ - هاش فای

عفــت: هنــوز هــم قبــول نــداری؟ - هاشــمی: نــه!
سیاه و سفید

خانــه غبــار آلــود بــود و هــوا گرگ و میــش و عکس هــای 
روی طاقچــه خبر از همیشــگی بودن های گذشــته مــی داد. 
پشــتی های زیــر طاقچــه اندکــی نــخ نمــا شــده بودند امــا 
فرش هــای خانــه بــا طرح هــای جدیــد ایتالیایــی اندکــی 
بــه خانــه رنــگ و لعــاب بخشــیده بــود، ســماور روی گاز 
بــود و انــگار بیشــتر از همیشــه جیــغ می کشــید و بخــار 
می کــرد، شــاید هم بخــار ســماور روی دل خانه ســنگینی 
کــرده بــود... - هاشــمی: نمی گــذری؟ ایــن هــا قانــون اند! 
بعضی هایشــان را خــودم نوشــته ام. - عفــت: آن روز کــه 

یاســر بــرای جبهــه رفتــن پافشــاری می کــرد همیــن را 
گفتــی، خــوب یــادم می آیــد بــه تــو زنــگ زدم گفتــم 
یاســر گریــه می کنــد و می گویــد می خواهــم بــه جبهــه 
بــروم اســمش را داده، امــا چون زیر شــانزده ســال اســت 
ــی مــی کــرد  ــی بی تاب ــد چــون خیل ــول نکرده ان او را قب
از تــو خواســتم کاری کنــی کــه او را بــه جبهه بفرســتند 
تــو گفتــی: مــن ایــن قانــون را خــودم نوشــتم نمــی توانم 
آن را زیــر پــا بگــذارم امــا تــاب نیــاوردی و آن را زیــر 
پــا گذاشتی...یاســر را بــه جبهــه فرســتادی... - هاشــمی: 
گاهــی... شــاید... ظلــم کــرده ام. - عفت: تو زیــادی مظلوم 
بــودی، وقتــی فکــر می کنــی گاهــی ظلــم کــردی، یعنــی 
مظلومــی... - هاشــمی: از کجــا بــه کجا می رســی عفت؟ 
از ســیاهی بــه ســفیدی؟! - عفــت: ســیاه و ســفید؟ اصال 
این هــا چــه معنایــی دارد؟ خــدا جــای حــق نشســته... 
مــی روم چایــی بیــاورم، باهــم خاطــرات را می نویســیم...

- هاشــمی: دارم روز تــرور را می نویســم. - عفــت: 
ــود آن  ــش ب ــوا گرگ و می ــد، ه ــی آی ــادم م ــوب ی خ
روز نمی توانســتم بــه هیچ کــس اعتمــاد کنــم. منافقیــن 
را از بادیگارد هــا تشــخیص نمــی دادم، وقتــی رســاندمت 
ــم  ــود، آن روز ه ــم نب ــه پاهای ــش ب ــتان کف بیمارس
فامیل هــا خانــه نشــین بودنــد. فاطمــه در خانــه مانــد و 
بــه آن هــا زنــگ زد همــه آمــده بودنــد بیمارســتان تا به 
تــو خــون بدهنــد، وقتــی از بیمارســتان مرخــص شــدی 
و بــه خانــه آمــدی... - هاشــمی: آن خانــه را خــوب بــه 
یــاد دارم،کوچــک بــود امــا پنجره هــای بزرگــی داشــت، 
ــی  ــی آب ــوض کاش ــک ح ــود، ی ــک ب ــش کوچ حیاط
داشــتیم کــه دور تــا دورش گلــدان بود،گلدان هــای خالی. 

هیچوقــت قســمت نشــد در آن هــا شــمعدانی بکاریــم
جنگ

ــا از  ــردم، ام ــا ک ــو دع ــرای ت ــه ب ــت: بیشــتر از هم -عف
دســتت عصبانــی بــودم، محســن و یاســر را تــو بــه جنگ 
فرســتادی خواســته یــا نــا خواســته. - هاشــمی: خاطــرات 
جنــگ مبهــم اســت، در هالــه ای از غبــار و خــون، وقتــی 
شــروع شــد هیچ کــس آمادگــی اش را نداشــت، مــا فقــط 
ــم. - عفــت: امــا هیچ کــس هــم آمادگــی  طاقــت آوردی
تمــام شــدنش را نداشــت، تــو همیشــه بــرای همــه غیــر 
قابــل پیــش بینــی بــودی البتــه بــرای مــن مســئله فــرق 
داشــت مــن تــو را از ســایه ات هــم می توانــم پیــش بینــی 
کنــم! محســن زخمــی شــده بــود وقتــی از جبهــه آمــد. 
مــن خانــه نبــودم وقتــی زنــگ زدنــد و گفتنــد... صدایش 
ــود امــا در نگاهــش  ــد... لب هایــش خیــس شــده ب لرزی
هیــچ تغییــری ایجــاد نشــد... همانطــور محکــم و بی حالت 
بــه دفتــر خاطــرات نــگاه می کــرد، صــدای جیــغ کتــری 
بلندتــر شــد. -عفــت: مــی روم چایــی بیــاورم. - هاشــمی: 

چایــی را در اســتکان گلســرخی قدیمــی بریــز.
ما هفت نفر

عفــت بلنــد شــد بــه آشــپزخانه رفــت، در ایــن فکــر بود 
کــه چطــور در یــک چشــم برهــم زدن همه چیز را پشــت 
ســر گذاشــته اند. آن همــه تعقیــب و گریزهــا، زنــدان هــا، 
جنگ هــا، کتــک خوردن هــا و حــاال خانه نشــینی ها و ایــن 
ســکون خاکســتری، چــای را در اســتکان های گلســرخی 
ریخــت و در ســینی گذاشــت. دســتهایش دیگــر بــه لرزه 
ــوهرش...  ــت های ش ــل دس ــت مث ــد، درس ــاده بودن افت
هاشــمی صدایــش زد. - عفــت: آمــدم. - هاشــمی: 

ــان  ــای خانه م ــگار پنجره ه ــم ان ــتم بگوی می خواس
نســبت بــه آن قدیم هــا کوچکتــر شــده اســت.

ــه حــال  ــا ب - عفــت: کوچکتریــن پنجــره ای کــه ت
ــرای  ــن ب ــا محس ــه ب ــود ک ــده ام آن روزی ب دی
مالقاتــت بــه زنــدان آمدیــم، محســن از آغوشــت 
ــوری  ــچ ن ــات هی ــالن مالق ــد. س ــن نمی آم پایی
نداشــت... - هاشــمی: امــا مــن کوچک تریــن 
ــا و  ــده ام، باره ــی ام دی ــای ذهن ــره را در خیال ه پنج
بارهــا تاریکــی حمــام فیــن و آن شــب دراز بــرای 
ــو همیشــه  ــر را تصــور کــردم. - عفــت: ت امیرکبی
ــم دیگــری بــودی! راســتش را بخواهــی مــا  در عال
در حــال حاضــر بلندتریــن شــب ها را پشــت ســر 
می گذاریم.هاشــمی بــا دســت هایی لــرزان اســتکان 
گلســرخی را از داخــل ســینی برداشــت، چنــد قطره 
ــزان  ــای آوی ــت و قطره ه ــینی ریخ ــای روی س چ
ــرد و  ــه ک ــش چک ــتکان روی لباس های ــه اس از ت
ــه جــای گذاشــت،  لکه هــای کوچکــی را از خــود ب
اســتکان را نزدیــک لــب هایــش رســاند و هورتــی 
کشــید... عفــت بــه لکه هــای روی لبــاس خیره شــد، 
کمــی چشــمهایش را تنگ کــرد و گفــت: امیر کبیر 
یــک نفــر بــود امــا مــا هفــت نفــر بودیــم. هاشــمی 
ــرش را ورق  ــت و دفت ــینی گذاش ــتکان را در س اس
ــی  ــکار م ــح داشــت آش ــن نشــانه های صب زد اولی
شــد عفــت بــه ســختی بلنــد شــد تــا پنجره هــای 
خانــه را بــاز کنــد. هــوا تــازه بــود و نمنــاک، وقتــی 
ــرش  ــرش را روی دفت ــمی س ــد هاش ــت دی برگش
ــود...   ــه ب ــرو رفت ــی ف ــواب عمیق ــه خ ــته و ب گذاش
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چند روایت داستانی از زندگی آقای هاشمی 

عمــده تریــن ویژگی هاشــمی رفســنجانی کــه باعث 
شــده بــود در اذهــان عمومــی فــردی خویشــتندار و 
ــالش  ــواره ت ــه هم ــود ک ــود آن ب ــی ش ــور تلق صب
میکــرد تمرکــز ذهــن و عملکــردش بر اولویــت های 
اصلــی جامعــه را در هجمــه حواشــی هــای مزاحــم از 
دســت ندهــد، در نتیجــه همــواره  میــان دغدغــه او 
و جــو فراگیــر در جامعــه فاصلــه ای بســیار بــود، آن 
زمــان هایــی هــم کــه ایــن دغدغــه و آن جــّو یکــی 
مــی شــدند، زمانــه چنــان تنــگ گرفتــه بود کــه وی 
نیــز ناگزیــر از تمکیــن بــود. میــراث هاشــمی بــرای 
مــردم و حاکمیــت تنهــا این اســت که هــر دو طرف 
لــذت کاذب تفاخــر بــه کنــش و واکنــش هــای خود 
را بــه نفــع توجــه بــه اولویــت هــای اصلــی جامعــه 
تــرک کننــد. مســئولیت حاکمیــت در ایــن راســتا 
البتــه بیشــتر اســت زیــرا رفتــار مــردم واکنشــی به 
رفتارهــای آنــان اســت و اگــر خرد چاشــنی مدیریت 

شــود مــردم نیــز بــه خوبــی بــا آن همراهــی مــی کننــد.
اساســا نهادمنــدی در ایــران و خاورمیانــه وجــود نــدارد. کم 
ــا مرگ شــان پروژه شــان را  ــد سیاســتمدارانی کــه ب نبوده ان
هــم نیمه تمــام بــرای جماعــت ایرانــی بر جــای گذاشــته اند. 
رمــز و راز آن تــداوم تاریخــی و این گسســت سیاســی به دو 
تجربــه متفــاوت از سیاســت و حکومــت در غــرب و ایــران 
ــه  ــت، پروس ــا سیاس ــان اجنبی ه ــر در می ــردد. اگ بازمی گ
اســت نــه پــروژه و تحــوالت در ســاحت جامعــه و اجتمــاع 
راهــی بــه ســاختار سیاســی می یابــد، در تجربــه ایرانــی این 
روابط دوســویه میان جامعه و سیاســت همــاره دچار عارضه 
بــوده اســت و ســکته های پیاپــی. اگــر ایــران مــا تا بــه امروز 
رد پایــی از نوســازی و مدرنیزاســیون در ســاحت و ســاخت  
سیاســی اش نمایــان شــده  اســت، نــه بــه دلیــل خــاص و 
ــال و  ــه دگردیســی ح ــوده اســت و ن ــا ب ــت توده ه عقالنی
احوالمــان در محیــط جامعــه و اجتمــاع. هرآنچــه بــه عنوان 
دســتاورد در تاریــخ معاصر مــان از آن دم می زنیــم از برکت 

خبــر درگذشــت نابهنــگام آیــت اهلل علی اکبر هاشــمی 
رفســنجانی، همــه را در بهــت و حیــرت فــرو بــرد. بــا 
رفتــن آیــت اهلل بســیاری از مناســبات قــدرت در نظام 
ــن  ــا رفت ــرد.  ب ــر خواهــد ک جمهــوری اســالمی تغیی
ــران  هاشــمی هندســه سیاســی سیســتم حاکــم در ای
دچــار دگرگونی هــای اساســی خواهد شــد. حقیقت اش 
را بخواهیــد سیاســت  ایرانــی با تمــام فــراز و فرودهایش 
همچنــان ســنتی هســت. و بنیان هــای سیاســت ورزی 
ــد از 110 ســال از  ــم بع ــوز ه ــدرن هن ــی م و حکمران
انقــالب مشــروطه در ایــران نهادینــه نشــده اســت. اگر 
بگوییــم که ایــن خاموشــی آیــت اهلل مایه نگرانــی برای 
آینده اســت، پــر بیراه نگفتــه ایــم. ایــران در بزنگاههای 
تاریخــی حســاس نیــاز مبــرم به مــرد لحظه ها داشــت. 
مــردی کــه احساســات شــخصی و بعضــا احساســات 
جمعــی را در تصمیمــات خــود کمتــر دخالــت مــی داد 
و ریشــه احســاس متناقــض بخشــی از جامعــه دربــاره 
او هــم در همیــن نکتــه نهفتــه اســت. اینکــه وی نــه به 
ماننــد مصــدق و خاتمــی محبــوب دلهاســت و نه مثل 
بســیاری از سیاســتمداران تاریــخ ایــران، منفــور مطلــق 
اســت. مــردی بــه غایــت خاکســتری کــه نیــاز مبــرم 
»امــر سیاســی« در ایــران اســت. چــون سیاســت ایرانی 
عــالوه بــر معضــل نگاه ســنتی و تلقی ســیاه و ســفیدی 
بــودن، معضــل اســطوره ای و قهرمان محوری هــم دارد. 
هاشــمی کمتــر از قهرمانــان سیاســت آن هــم از نــوع 
ایــران، ویژگــی یک قهرمــان را داشــت. فــردی پراتیک 
تــر از کاراکتــر قهرمــان بود. لــذا او نیــاز مبــرم زمانه ما 
بــود و مــرگ وی، مــا را بــه عقــب خواهــد بــرد . او بــه 
غایــت صبــور بــود و صبــر نیــاز بــزرگ زمانــه مــا بود. 

همیــن جماعت اقلیــت محــض در ســاخت و ســامان قدرت 
بــوده اســت. از ایــن حیــث همــه مدیــون همیــن نخبــگان در 
قــدرت و نــه نخبــگان علیــه قــدرت بوده ایــم. از عباس میــرزا، 
ــی و  ــلطنه، فروغ ــا قوام الس ــی ت ــام فراهان ــر، قائم مق امیرکبی
مصــدق همــه نمادهــا و ســمبل هایی هســتند از آنچــه تــا به 
امــروز سیاســت و حکومــت را در حــد مقــدورات دســتخوش 
تغییــر و تحــول ســاخته اند. مگــر حــل قضیــه آذربایجــان را 
مــی تــوان بــه سیســتم پهلــوی نســبت داد؟! ایــا چیــزی جز 
نبــوغ قــوام بــود؟ آیــا مــی تــوان حرکــت ملــی شــدن نفــت 
در ایــران در دهــه 30 را یــک حرکــت سیســتماتیک با توجه 

بــه ملزومــات حکومــت دانســت؟ هرگز! 
بــا درگذشــت هاشــمی کــه به کیاســت و حســابگری شــهره 
ــال در  ــن ح ــت و در عی ــدرت می دانس ــز و راز ق ــود و رم ب
کســوت یک سیاســتمدار طرفــدار نوســازی تمام قــد آرزوها و 
خواب هــای برخــی از جماعت میلیونــی ایرانیان را در ســاحت 
قــدرت تعبیــر می کــرد و بــه واقعیــت نزدیک تــر، احتمــاال 
همــه آن آرزوهــا را بایــد بــه گــور ســپرد. اگرچــه هاشــمی 
در ســال های اخیــر بــا روزهــای اوج خــود فاصلــه داشــت و 
حتی طعــم تلــخ ردصالحیــت در انتخابات ریاســت جمهوری 
را چشــید، امــا او هنــوز اثرگــذار بــود و آنچنــان کــه مخالفــان 
سیاســتمداری  بــه  می زدنــد  دم  دموکراســی خواهش 
بی خاصیــت تبدیــل نشــده بــود؛ چراکــه اگــر او نبــود احتماال 
رویــداد تاریخــی خردادمــاه 1392 و انتخــاب روحانــی هــم در 
دســترس نبــود. او بــا همــه ناکامی هــای ســال های اخیــرش 
فرصت ســاز و در انتظــار روزنه هایــی بــرای پیشــبرد پــروژه و 
آرمــان دیرینــه اش بــود.  ایــن فقط هاشــمی نبــود کــه در 19 
دی مــاه 1395 ســکته کــرد، سیاســت ایرانــی نیــز در روزهای 
پیــش رو دچــار ســکته خواهــد شــد و محــروم از نقش آفرینی 
ــیون و  ــروژه مدرنیزاس ــبرد پ ــر در پیش ــه  موث ــک نخب ی
ــروژه اش  ــر پ ــه امیرکبی ــور ک ــران. همان ط ــازی در ای نوس
را بــرای ایــران ناتمــام گذاشــت، هاشــمی نیــز بــا فقدانــش 
ــرد.   ــد ب ــا فروخواه ــی را در کم ــازی اقتصــادی و سیاس نوس
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التهــاب فضــای مجــازی مضاعــف شــد و  پیــام هــای 
تســلیت از ســمت شــخصیت های برجســته با سرعت 
شــگرفی منتشــر شــد. ســایت رهبــر، پیــام تســلیت 
آیــت اهلل خامنــه ای را منتشــر نمــود، پیامــی کــه در 
پــی از دســت دادن رفیــق دیریــن و همســنگر و همــکار 
نزدیــک ســال هــای متمــادی، خبــر از غمی بــزرگ می 
داد. حســن روحانــی هــم در پیامــی از دســت رفتن امیر 
بــزرگ ایــران، مدبــر کــم نظیر نظــام، محبــوب امــام و 
خــادم مــردم را تســلیت گفت. انتشــار پیــام ها همچنان 
ادامــه داشــت، علــی الریجانــی، علــی مطهــری، محمــد 
جــواد ظریــف، محمــد خاتمــی، محمــد رضــا عــارف و 
... . پیــام هــا محــدود به شــخصیت هــای داخل کشــور 
نشــد، پادشــاه بحریــن، حاکــم دوبــی، وزیر امــور خارجه 
ترکیــه، ولیعهــد ابوظبــی، ســید حســن نصــراهلل، رئیس 
دولــت امــارات عربی متحده، رئیس جمهــور نیکاراگوئه، 
پادشــاه عمــان، و بســیاری دیگــر درگذشــت آیــت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی را تســلیت گفتند. ســخنگوی کاخ 
ســفید، جــاش ارنســت، در پیامــی آیــت اهلل هاشــمی را 
یکــی از شــخصیت هــای برجســته ایــران خوانــد و بــه 
خانــواده و عزیزانــش تســلیت گفــت. تصاویــر و فیلــم 
هــای متعــددی از اجتمــاع مــردم در محــل بیمارســتان 
شــهدای تجریــش و همچنیــن حضــور شــخصیت های 
مطــرح و ســران کشــوری در جمــاران منتشــر شــد. و 
ایــن در حالــی بــود کــه صدا و ســیما بــا حضور افــرادی 

از یــک جنــاح خــاص و تمامــا منتقــد، بــه بررســی ابعــاد زندگــی 
آیــت اهلل هاشــمی میپرداخــت. در بیــن حجــم زیاد تصاویــر و پیام 
هــای گوناگــون کــه نقطــه مشترکشــان تســلیت و ابــراز تاســف 
بــود، معــدود افــرادی از جملــه حمیــد رســایی، بــه شــیوه خــاص 
و همیشــگی خــود، نســبت بــه ایــن اتفــاق واکنــش نشــان داد، وی 
در کانــال خــود بــا انتشــار مطلبــی، دلواپســی همیشــگی خــود از 
وجــود طلحــه و زبیرهــا را در طــول تاریــخ، به اشــتراک گذاشــت. 
ــازه مرحــوم  ــاب تشــییع جن ــه بازت ــی ک روز ســه شــنبه هنگام
هاشــمی در فضــای مجــازی، خبــر از حضــور میلیونــی مــردم می 
داد، صــدا و ســیما بــا سانســور صــدا و تصویــر جمعیت، بــار دیگر 
نشــان داد کــه تــا رســانه ملــی شــدن فرســنگ هــا فاصلــه دارد. 
صــدای سانســور شــده بــه مــدد رســانه هــای اجتماعی، بــه گوش 
همــگان رســید، صــدای کســانی کــه رفع حصــر طلــب میکردند 
و بــر غائــب مراســم درود میفرســتادند. علــی مطهــری در توئیتی 
بیــان کــرد: »شــعارهای مــردم در تشــییع پیکــر آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی نشــان مــی دهــد کــه مســئوالن نظــام بایــد زودتــر 
مســئله حصر خانگــی رهبــران معترضان ســال 88 را حــل کنند«. 
بــا وجــود ایــن کــه بخــش گســترده ای از فعالیــت هــای فضــای 
مجــازی به بازتــاب خبری مراســم اختصاص داشــت ولــی زمزمه 
هــا و گمانــه زنــی در خصــوص رئیــس آتــی مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، هم کم نبــود. دغدغــه ای که شــاید گوشــه ای از 
انبــوه نگرانــی ایــران بــدون هاشــمی اســت. فقدانــی که بــه جرات 
میتــوان گفــت نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــران پــس از انقــالب، از 
ــر اتفاقــات آتــی محســوب خواهــد شــد. حیــث تاثیرگــذاری ب

عملکــرد اخیــر صــدا و ســیما بــار دیگــر نشــان داد که 
اعتمــاد بــه فضــای مجــازی و اقبــال و ترجیــح تــوده 
مــردم بــه رســانه هــای اجتماعــی نســبت بــه رســانه 
ــری  ــه مراتــب شایســته ت ــی، اعتمــاد و ترجیــح ب مل
اســت. عصر روز یکشــنبه نوزدهــم دی مــاه، در حالیکه 
خبــر بســتری شــدن و وخامت حــال آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی در فضــای مجــازی، به نقــل از منابــع آگاه و 
معتبــر و بعضــا نامعتبر منتشــر می شــد، صدا و ســیما 
بــا تاخیــر قابــل توجهی بــه اعــالم دچار شــدن ایشــان 
بــه عارضــه قلبــی از طریــق زیرنویــس شــبکه خبــر 
بســنده کــرد! و در حالــی کــه مدتــی بعــد، خبــر فــوت 
ایشــان از طریــق فضــای مجــازی در حــال گســترش 
بــود، صــدا و ســیما از بــه وجــود آمــدن مشــکلی در 
رونــد درمــان ایشــان خبــر مــی داد!! و بــاز هــم صــدا 
و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران بــا تاخیــری غیــر 
قابــل چشــم پوشــی، خبــر فــوت یکــی از ارکان اصلــی 
انقــالب و کشــور را اعــالم نمــود کــه در نوع خــود قابل 
تامــل بــود. پــس از اعالم رســمی، خبــر فوت آیــت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی در صــدر اخبــار خبرگــزاری های 
خارجــی نیــز قــرار گرفــت و ایــن در حالــی بــود کــه 

درود بر هاشمی، سالم بر ...
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ویژه نامه آغاز سال تحصیلی 95-96

هاشمی در تونل زمان
نگاهی تصویری به زندگی هاشمی رفسنجانی

حسین محمددوست
فارغ التحصیل علوم سیاسی

ــه  ــر رفت ــران فرات ــای ای ــارزات از مرزه ــره مب ــه دای ــه 50 ک ــدای ده در ابت
بــود، هاشــمی از معــدود روحانیانــی بــود کــه بــا هزینــه شــخصی اش بــرای 
رتق و فتــق امــور مبــارزه بــه کشــورهای خارجــی می رفــت. تصویــر متعلــق 

بــه ســفر او و شــهید باهنــر بــه ژاپــن در ســال 54 اســت

ــود؛ او  ــده ب ــوار ش ــدرت س ــب ق ــر مرک ــگ ب ــس از جن ــمی پ هاش
رئیــس جمهــور شــده بــود. نقدهــا و نظــرات زیــادی پیرامــون 8 ســال 

ــود دارد. ــوری او وج ــت جمه ریاس

 ســال 1327؛ 14 ســاله بــود کــه از بهرمــان کرمــان بــرای تحصیــات حــوزوی بــه 
ــم آمد. ق

هاشــمی نماینــده امــام در شــورای عالــی دفــاع و جانشــین فرمانــده کل 
قــوا در ماه هــای پایانــی جنــگ بــود. او نقــش موثــری در پایــان جنــگ 

در آن فضــای احساســی و ملتهــب داشــت.

21 اردیبهشــت 92؛ هاشــمی در دقایــق آخــر در انتخابــات ریاســت جمهــوری در میــان 
اســتقبال فوق العــاده مــردم در انتخابــات ریاســت جمهوری ثبــت نــام می کنــد و در میان 
حیــرت همــگان رد صاحیــت می شــود. بعدتر بــا حمایــت او و رئیس دولــت اصاحات 

اســت کــه روحانــی رئیس جمهــور می شــود.

14 خــرداد 1388 در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری هاشــمی 
احمدی نــژاد را بــه گوشــه ای می کشــاند و بــه او می گویــد دیشــب 
ــی. ــت زدی و دروغ گفت ــن تهم ــه م ــوی ب ــا موس ــره ب ــان مناظ در جری

او بــا کســب بیــش از 2 میلیــون رای در اســتان تهــران، باالتریــن میــزان رای یــک نامــزد 
ــد  ــن دوره محم ــود. در ای ــب نم ــس کس ــن مجل ــام ادوار ای ــرگان را در تم ــات خب انتخاب
یــزدی، رئیــس مجلــس خبــرگان و محمدتقــی مصبــاح یــزدی رای الزم را بــرای حضــور 
در خبــرگان بــه دســت نیاوردنــد و احمــد جنتــی، دبیــر شــورای نگهبــان شــانزدهم شــد.

آخریــن  رســید.  قــدرت  بــه  احمدی نــژاد  1388؛  تیــر   26
نگهبــان  شــورای  از  هاشــمی  انتقــادات  هاشــمی.  نمازجمعــه 
بازنگشــت. نمازجمعــه  بــه  دیگــر  او  مخالفــان.  بازداشــت  و 

لگــوی  ا امیرکبیــر  شــهادت  ســالگرد  فــردا  1395؛  دی   19  
هاشــمی در سیاســت ورزی اســت امــا اجــل امــان نمی دهــد. 

هاشــمی آقــای  خداحافــظ 

1360؛ هاشــمی رئیــس مجلــس آزادتریــن  مجلــس تاریخ جمهوری اســامی 
اســت. از نهضــت آزادی تــا حــزب جمهــوری. مجلســی کــه نهضتی هــا در آن 
مــورد تعــدی قــرار گرفتند. هاشــمی در ایــن عکــس نظاره گر و خندان اســت.

از عوامــل پشــت پــرده ی اصلــی ریاســت جمهــوری عصــر اصاحــات؛ 
عصــر  متوســط،  طبقــه ی  فربه شــدن  و  او  اقتصــادی  توســعه ی 

ــان آورد. ــه ارمغ ــات را ب اصاح

1384؛ شــون پــن بازیگــر نامــدار هالیــوود بــه عنــوان خبرنــگار بــا هاشــمی 
ــروازی  ــاف و بلندپ ــد. اخت ــه می کن ــت جمهوری مصاحب ــدای ریاس کاندی

ــود. ــژاد می ش ــده احمدی ن ــور پدی ــه ظه ــر ب ــان منج اصاح طلب


