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فرازهایی از نهج البالغه

مقام معظم رهبری

دشمن خارجی ،معنایش این نیست که
خودمان هیچگونه نقصی نداریم
ا ّوالً دشــمن کیست؟ دشمن ،امروز مشخّ صاً عبارت
اســت از آمریکا ،انگلیس ،زرســاالران بینالمللی،
صهیونیســتها و دنبالههایشان؛ حاال دنبالههایشان
اهم ّیتی ندارند ،ارزشــی ندارند که آدم اسم از
خیلی ّ
آنها بیاورد؛ اصلیها اینها هســتند .آمریکا دشمن
اســت با جمهوری اسالمی ،با ایران مستقل ،با ایران
روبهجلــو و پیشرونده؛ انگلیس که مســتعم ِر پی ِر
مجددا ً
ازکارافتــادهی دورهی قبل اســت و حاال باز ّ
به این منطقه میخواهد نفوذ کند ،دشــمن اســت؛
صهیونیستها دشمنند؛ سرمایهداران بینالمللی و
زرســاالران بینالمللی دشمنند؛ اینها دشمنهای
اصلی [هستند].
البتّه این را هم عرض بکنم که فقط اینها هم دشمن
نیستند ،عالوهی بر اینها یک دشمن دیگری وجود
دارد و او درون خود ما اســت .خود ما یعنی چه؟ یعنی من ،شــما ،فالن مسئول ،فالن جوان .آن دشمن
درونی چیســت؟ آن دشمن درونی عبارت اســت از بیانگیزگی ،ناامیدی ،بیحالی ،بینشاطی ،تنبلی؛
َتر ِة
ِن ال َک َس ِ
ِک م َ
اینها دشمن ما است .اَللّ ُه َّم اِن ّى اَعو ُذ ب َ 
الب ِ
الج ِ
ل َو ال َه َر ِم َو ُ
بن َو ُ
خل َو الغَفلَ ِة َو القَس َو ِة َو الف َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
لب ال یَخشَ ع
ت
ال
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ذ
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ا
هســتند.
المســ َک َنة؛ اینها دشــمنهای ما
َشبع َو مِن َق ٍ
ٍ
ُ َّ
َو َ
َ
ٍ
ســمع و مِن َصال ٍة ال تَنفَع؛ اینها دشــمنان درونی ما هســتند؛ همه را به گردن بیرونیها
ی
ال
ء
عا
د
ِن
َو م ُ
ُ
َ
نمیاندازیم .ما هم اگر بد عمل کنیم ،اگر به وقت عمل نکنیم ،اگر تنبلی کنیم ،اگر دشــمن را اشــتباه
بگیریم ،اگر به جای شــیطان اکبر واقعی ،یک برادر ناباب یا ناراهی -که حاال برادر ما اســت ،ولو ناباب
و ناراه اســت -شــیطان اکبر ما شد ،ضربه خواهیم خورد .پس این هم دشمن ما است ،حواسمان باشد.
وقتی ما میگوییم دشمن خارجی ،معنایش این نیست که در خودمان هیچگونه نقصی وجود ندارد؛ نه،
گوناگون بیوجه ،تنبلی کردن ،اقدام نکردن،
سیاستهای غلط ،سیاستهای بد ،رفتارهای بد ،اختالفات
ِ
تنگنظری ،اینها دشمنان ما است؛ اینها هم هست.

خطبهای از آن حضرت (ع) پیرامون

صفات حق جل و جالله و سپس موعظه مردم

فهيمه عباسي

فرازهایــی نهج البالغهحضرت در این خطبه بعضی احکام دین
را بیان و اعتراض خوارج را مردود و حکم حکمین را نقض می
فرماید.اگر شما از پذیرش حق امتناع می ورزید و چیزی را قبول
نمی کنید جز این که من مرتکب خطا و گمراه گشته ام ! پس
چرا امت محمد( ص) را به حساب گمراهی من گمراه تلقی می
کنید ! و با خطای من آنان را مواخذه نموده و با گناهان من امت را
تکفیر می کنید ! شمشیرها بر گردن هایتان بسته ( در هر جا که
دلتان بخواهد) آن ها را به کار می برید ! و گناهکار را به بی گناه
مخلوط می نمایید ! سپس شما بدترین مردمید  .و درباره من دو
گروه از مردم به هالکت می افتند  :دوست افراط گر که محبت او
را به سوی غیر حق ( باطل) می کشاند  ،و دشمن تفریط گر که
عداوت با من  ،او را هم به سوی غیر حق می کشاند  .و بهترین
مردم از نظر تشخیص و وضع روحی درباره من صنف معتدل و
متوسط است که افراط و تفریط نمی کند  ،شما طرف این گونه
مردم را بگیرید و همواره با ســواد اعظم ( متن جمعیت) باشید
،زیرا دســت خدا با جمعیت است .زیرا کسی که کناره گرفت و
تنها گشت  ،او از آن شیطان خواهد بود  ،چنان که گوسفندی
که از گله کناره گرفت و تنها شد  ،نصیب گرگ می گردد .آگاه
باشید ،هر کس که مردم را به شعار خوارج دعوت کند او را بکشید
 ،اگر چه زیر این عمامه من باشد  .زیرا جز این نیست که آن دو
شخص حکم شدند برای آنکه احیا کنند آنچه را قرآن احیا کرده
و بمیرانند آنچه را قرآن میرانده اســت و احیای آنچه که قرآن
احیا کرده عبارت است از اجتماع و اتفاق کلمه همه مسلمانان
درباره آن و میراندن آن عبارت است از جدایی و پراکندگی از آن .

سخن روز
علی نظری ـ سردبیر

پیوند خاتمی با رهبری ،اقدامی استراتژیک

سید محمد خاتمی روز سه شنبه  28دی  95در نشست
ماهیانه بنیاد باران سخنان تاریخی و سرنوشتسازی را در
جمع اعضای این بنیاد ایراد نمود .فرزند معنوی امام راحل
ابتدا در تحلیل کوتاهی به وضعیت «ایران پسا هاشمی»
اشــاره کرد و ســپس در تمجید از رهبری هوشمندانه
آیتاهلل خامنهای تأکید داشتند :همه جریانات سیاسی
کشــور بایستی در ذیل رهبری حرکت نمایند و اطاعت
و همدلی از رهبری را بهعنوان راهبرد اســتراتژیک مورد
تأکید مجدد قرار دهند .اینک که هاشــمی رفته است،
چشم همه اهالی اردوگاه اعتدالیون به چهرههای شاخصی
چون خاتمی ،روحانی و ناطق نوری دوخته شــده است.
نزدیکی هر چه بیشــتر اصــاح طلبان به رهبری باعث
میگردد که کاسبان فتنه در دامن زدن به گسست بین
رهبر و اصالح طلبــان ناکام بمانند .از  88به بعد برخی
از مهرهگردانــان جریان افراطی بر ایجاد شــکاف اصالح
طلبــان با مقام معظم رهبری تالشهــای وافری انجام
دادند که متأســفانه در این پروژه به توفیقاتی هم دست
یافتند .مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی علیرغم همه
جفاهائی که دید ا ّما با هوشمندی لحظهای از رهبری جدا
نشــد و هر چه دلواپسان افراطی بیشتر پیشروی کردند
شدیدترین حمالت را متوجه وی نمودند ،باز هم هاشمی
راهبرد اصلــی خویش را در نزدیکی و اطاعت از رهبری
یافت و در کنار رهبری ماند .اینکه که قافله مرگ «آیت
اهلل مردم» را همراه خود برده است ،این وظیفه خطیر در

جریان اعتدالی بهعهده یک سید و دو شیخ است .آقایان
روحانی وناطق بعد از ارتحال مرحوم هاشمی رفسنجانی
بــا تأکید مؤکد بر اطاعــت و همراهی از رهبری به ویژه
در دوران بعد از هاشــمی این اطمینان خاطر را در بین
حامیان دولت رقم زدند مسیر اعتدالی دولت یازدهم که
برخواســت مردم در  24خرداد  92طراحی شده است با
تضمین عنایت رهبری معظم میتواند تداوم یابد .سید
محمد خاتمی تأثیرگذارترین چهره اردوگاه اعتدالی در
جلسه سه شنبه اولین زمستان امسال بنیاد باران بار دیگر
با تصریح این نکته که برای پیشبرد اهداف متعالی نظام
بهترین تکیه گاه ما شــخص مقام معظم رهبری است،
راه را بر افراطیون بســت .این موضع تاریخســاز ســید
محمد خاتمی میتواند افق آینده ایران بعد از هاشــمی
را در مناسبات سیاست داخلی روشن و امیدوار کننده تر
نماید .البته در اینجا با نگاهی انتقادی به نحوه پوشش این
خبر توسط سایتهای اصالحطلب که متن سخنان رئیس
دولت اصالحات در بنیاد باران را منتشر کردند ،باید عرض
نمایم که بخش مهم سخنان خاتمی در همدلی و اتحاد
با مقام معظم رهبری در خروجی این رسانهها دیده نشد!
اینگونه اشتباهات میتواند آب به آسیاب افراطیون بریزد
و پروژه شکاف بین رهبری و اصالح طلبان را عملی نماید!
هوشیاری ستودنی و استراتژی درست خاتمی در همراهی
با رهبری ،حلقه مفقودهای است که جریان اصالحطلب
به خاطر آن لطمات و خسارتهای هنگفتی را در  7سال
گذشته تجربه کرده است .اعتدال و عقالنیت حکم میکند

که ما موضع دیروز هاشمی و گفتار امروز خاتمی در برابر
رهبــری را به عنوان چراغ راه برگزینیم تا جریان افراطی
و خشونتگرا نتواند با ایجاد فضای رادیکالی «اصالحات
هراســی» بیــن اصالحطلبان در رهبری نظام شــکاف
ایجادنماید .در پی سخنان مهم خاتمی در این نشست،
ملت هوشمند ما که در جریان تشییع جنازه رئیس فقید
مجمعتشخیصمصلحتهمایشیخردگراوقدرشناسانه
را ترتیب داد ،از هوشیاری سید محبوب در موقعیت کنونی
خرسند شد .ضمن اینکه روح بزرگ آیتاهلل هاشمی که
همیشه دغدغه سعادت مردم ایران را داشت از این اقدام
خاتمی راضی است .نباید فراموش کرد که ما بعد از گذر
از وقایع تلخ  88در هر نقطهای مانند  24خرداد 27 ،92
دی ( 94روز توافق برجام)  7اسفند  94اگر به توفیقاتی
دست یافتیم با حمایت مقام معظم رهبری بوده است و
از این پس هم مانند گذشته نیاز داریم که معظم له مانند
موارد گذشته حامی خواست ملی جامعه ما باشد .به سید
محبوب ،بخاطر این هوشیاری در سیاست ورزی و اتحاد
با رهبری دســت مریزاد میگوئیم و امیدواریم که مثلث
اعتدالی «ناطــق ،خاتمی و روحانی» همان تأثیرگذاری
خردمندانه مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مقاطع
سرنوشت ساز تاریخی را در مناسبات سیاسی آینده شاهد
باشند .امید که این حرکت اعتقادی خاتمی در مستحکم
نمودن پیوند با رهبری از حمایت روحانی و ناطق بهرهمند
گردد تا منجر به آشتی ملی و در نهایت به آزادی زندانیان
سیاسی و رفع حصر بیانجامد.

سرمقاله

پس از هاشمی
بـه قـلـم

زهرا ربانی املشی
پژوهشگر دینی

در بحبوحه جنگ احد ،تعدادی از مســلمانان نگهبانی و
محافظت از کوه احد را رها کردند و این حرکت باعث شد
تا مشرکان از همانجا به آنان یورش بردند؛ در این زمان
ادامه جنگ برای مســلمانان بسیار سخت شد و امید به
پیروزی کم رنگ میشــد .همزمان شایعهای هم در میان
مسلمانان پیدا شد که اوضاع را بدتر کرد .شایعه این بود
که پیامبر اسالم کشته شده است .این شایعه هنگامی بود
که شخصی سنگی به طرف حضرت پرتاب کرد و پیشانی
و دندان آن حضرت شکســت و لب پائین ایشان شکافته
شد بهطوریکه خون صورت ایشان را پوشانید .انتشار این
خبر به همان اندازه که در روحیه بت پرســتان اثر مثبت
داشــت در میان مسلمانان تزلزل ایجاد کرد و باعث شد
بسیاری از مسلمانان میدان را ترک کنند ،به گونهای که
گویا مرگ پیامبر برای آنان به مانند تمام شدن دین اسالم
بوده است .در این هنگام بعضى گفتند :محمد کشته شد،
تســلیم مشرکان شوید که آنان برادران شمایند و برخى
نیز گفتند :اگر محمد(ص) هم شــهید شده باشد ،آیا ما
نیــز نباید راه پیغمبرمان را برویم و از دین خدا محافظت
کنیم؟ در این هنگام ،آیه نازل شد:
« َو َما ُم َح َّم ٌد إ ِ َّل َر ُس ٌ
ات
ول َق ْد خَ لَ ْت م ِْن َق ْبل ِ ِه ال ُّر ُس ُل أَ َفإ ِْن َم َ
َ
َ
ُ
َ
أَ ْو ُقت َِل ان ْ َقلَ ْبت ُْم َعلَى أَ ْعقَاب ِك ْم َو َم ْن يَ ْن َقل ِْب َعلى َعق َِب ْي ِه فل ْن
يَضُ َّر َّ
اللَ شَ ْيئًا َو َس َي ْج ِزي َّ ُ
ْس أَ ْن
ان ل ِ َنف ٍ
ينَ .و َما َك َ
الل الشَّ ا ِك ِر َ
َّ
َّ
ً
ْ
اب ال ُّدن َْيا ن ُ ْؤت ِ ِه
ت َُم َ
وت إِل بِإِذ ِن الل ِ ِكتَابًا ُمؤ ََّجل َو َم ْن يُ ِر ْد ثَ َو َ
ين»:
اب ْالخِ َر ِة ن ُ ْؤت ِ ِه ِم ْن َها َو َس َن ْج ِزي الشَّ ا ِك ِر َ
ِم ْن َها َو َم ْن يُ ِر ْد ثَ َو َ
«و محمد جز فرســتادهاى كه پيــش از او هم پيامبرانى
آمده و گذشــتند نيست آيا اگر او بميرد يا كشته شود از
عقيده خود برمىگرديد و هركس از عقيده خود بازگردد
هرگز هيچ زيانى به خدا نمىرســاند و به زودى خداوند
سپاسگزاران را پاداش مىدهد و هيچ نفسى جز به فرمان
خدا نمیميرد به عنوان سرنوشتى معين .و هر كه پاداش
ايــن دنيــا را بخواهد به او از آن مىدهيم و هر كه پاداش
آن ســراى را بخواهــد از آن به او مىدهيــم و به زودى
سپاســگزاران را پاداش خواهيــم داد»( .آل عمران آیات
144و)145

خداوند در این آیه حقیقتى را به مســلمانان مىآموزد و
آن اینکه اســام آئین فرد پرستى نیست و به فرض که
پیامبر در این میدان شــربت شهادت مىنوشید ،وظیفه
مسلمانان بدون تردید ادامه مبارزه است .اسالم آئین حقى
اســت که تا ابد جاودان خواهد ماند و با مرگ یا شهادت
پیامبر ،مسئولیت مسلمانان پایان نمىیابد.فردپرستی و
وابستگی به اشخاص ،از بزرگترین خطرات تهدید کننده
مبارزات جهت رســیدن به اهداف الهی اســت و قرآن با
ایــن آیات دســت ر ّد بر اینگونه افــکار میزند و آن را از
موانع رشــد جامعه میداند .اگر پیامبر اکرم در مبارزات
به خاطر شــخص خویش قیام کرده بود میتوانست این
فکر تقویت شود که همه چیز به وجود او بستگی دارد و
اگر او از میان برود همه چیز پایان خواهد یافت؛ در حالی
که قرآن مبین خالف آن را بیان میکند.درسی را که این
آیه درباره مبارزه با فردپرستی میدهد درسی است برای
همه مســلمانان در همه قرون و اعصار ،آنان باید از قرآن
بیاموزند که مسائل هدفمند و خدایی هرگز نباید قائم به
شخص یا اشــخاص باشد بلکه باید بر محور یک سلسله
اصول و قوانین دور بزند که با تغییر افراد یا فوت آنان حتی
اگر پیامبر خدا باشد آن کار تعطیل نگردد .متأسفانه در
کشــور ،عم ً
ال تالش میشــود که اسالم و انقالب را قائم
به اشــخاص و اشــخاص را غیرقابل نقد معرفی کنند در
صورتــی که قرآن کریم حتی در مورد پیامبران که رابط
آسمان و زمین و گیرنده وحی بودند چنین نمیگوید .در
جمهوری اســامی هم باید با اینگونه افکارمبارزه شود و
راه و هدف خدایی را قائم به شخص یا اشخاص ندانند تا
اعمال و رفتار اشخاص نقد و بررسی شوند و راه پیشرفت
و تکامــل هموار گردد .علــی(ع) پس از رحلت پیامبر و
باالی سر ایشان در هنگام غسل و کفن میگوید« :پدر و
مادرم به فدایت ای رسول خدا(ص) ،با مرگ تو رشتهای
از هم گسســت که با مرگ دیگران گسسته نمیشد ،در
رشــته نبوت و اخبار وحی الهی مرگ تو حادثه ســختی
اســت ،چنان ســخت که آنان که به مصیبت مرگ دچار
شدند ،مصیبت مرگ دیگران را از یاد بردهاند.اگر ما را به
صبر و شکیبایی دستور نداده بودید و از گریستن و زاری
کردن بســیار ،منع نفرموده بودید چنان میگریستم تا
چشم ه اشکمان خشک گردد .در سوگ تو هرچه بیقراری
کنیم باز اندک اســت ،ولی مرگ چیزی اســت که هیچ
کس یارای راندن و توان دفع آن را نداشــته باشد» .و نیز
علــی(ع) در مرگ زهرای اطهر(س) که عصاره عصمت و
آیینه پاکی و بهترین زنان عالم اســت میفرماید« :دوری

از تــو و احســاس فقدانت بر من گــران خواهد بود ،ولی
گریزی از آن نیست .به خدا قسم با رفتنت مصیبت رسول
خدا را بر من تازه نمودی ،یقیناً مصیبت تو بزرگ اســت
مصیبتی که هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند به انســان
دلداری دهد و هیچ چیز نمیتواند جایگزین آن شــود».
با وجود همه این مصیبتها که در فاصله کمی هم اتفاق
افتاد ،علی(ع) باید پرچم اســام را برافراشــته نگهدارد و
از تجربه گذشــتگان برای آینده پند بگیرد .در قســمتي
از خطبــه 232امام علی(ع) ميفرمايد« :پس اي بندگان
خدا ،پاس داريد چيزي را كه رستگاران شما بدان رستگار
شدند و تبهكارانتان با ضايع گذاشتن آن ،زيانمند گشتند.
با كردارهاي خود بر اجلهاي خود پيشي گيريد».
غروب  19دی ماه ،خبری با سرعت پخش شد و دوستان
انقــاب را ناراحــت و نگران نمود؛ "آیت اهلل هاشــمی
رفســنجانی دار فانی را وداع کرد" .آیا رفتن ایشــان که
به راســتی از استوانههای انقالب بود بر سرنوشت کشور
تأثیر میگذارد؟
آیتاهلل هاشمی هم همانند دیگر شخصیتهای جمهوری
اسالمی مجموعهای از نکات مثبت و منفی را در کارنامه
 82ساله خود داشت .حادثه عجیب و مهم در مورد ایشان
این بود که به ناگاه مخالفان ،یکشــبه تبدیل به دوستانی
شــدند که به مدح و ثنا پرداختند؛ گویا راهی دیگر برای
بزرگداشت وجود ندارد و نمیتوان از مخالف تجلیل نمود.
در حالــی کــه اگر بخواهیم از وقایــع و زندگیها عبرت
بگیریم باید نگاهی منتقدانه و البته منصفانه داشته باشیم.
علــی(ع) در وصیتنامه خود فرمودَ « :و ا َ ْع ِر ْ
بار
ض َعلَ ْی ِه اَخْ َ
کان َق ْبلَ َ
ک م َِن ْالَ ّولین َو سِ ْر
صاب َم ْن َ
الْماضِ َ
ین َو َذ ِّک ْر ُه بما ا َ َ
فیما َف َع ُلوا َع ّما ان ْ َت َق ُلوا َو اَیْ َن َحلُّوا
فِی دِیا ِره ِْم َو آثا ِرهِم َفان ُْظ ْر َ
َو ن َ َزلُوا»« :پسرم اخبار گذشتگان را بر نفس خود عرضه کن
و مصیبتهایی که بهجمعیت قبل از تو رسیده بهنفس
خود یادآوری کن ،در خانهها و آثار ویران شــدهی آنها
گردش کن و درســت نگاه کــن آنها چه کردند ،از کجا
منتقل شدند و در کجا فرود آمدند»( .نهج البالغه نامه)31
گرچه شاید هیچکس نتواند به تنهایی خأل وجودی آیت
اهلل هاشــمی رفســنجانی را پرکند ولی اگر درست عمل
شود میتوان از مجموعه یاران انقالب اسالمی که در راه
به ثمر رسیدن آن فداکاری کردند کمال استفاده را نمود
و از اســتوانههای انقالب در بهبود اداره مسیر انقالب به
خوبی اســتفاده کرد به شرطی که اوالً انسانها را سیاه و
سفید نبینیم و ثانیاً قاب قداست را از دور آنان برداریم و
اجازه دهیم مورد نقد قرار گیرند .والسالم.

هاشمی رفت؛ صندوق رأی هست
بـه قـلـم

حسین اصغری ثانی
کارشناس علوم سیاسی

معموالً در سیاســت داخلی کشــورهایی که از نبود
احزاب قدرتمند و ســازمان یافته رنج میبرند ،افراد
جایگاه مهمــی پیدا میکنند .آیت ّ
الل هاشــمی از

جمله ایــن افراد در تاریخ معاصر ایــران بود .یقیناً
نقش آیت ّ
الل هاشــمی در ثبات نظام سیاسی ایران
برای همگان روشــن است .او ماهرانه بین حکومت،
دولــت و ملت برای خود جایگاهی ســاخته بود که
دیگر نمیتوان برای کســی متصور باشــیم و همین
معماری ارزشــمند او را یگانه کرده بود؛ اما باید باور
کنیم کــه دیگر آیتاهلل وجود ندارد .صادقانه بگویم
مــن هم مانند همۀ مردم از نبودن آیت ّ
الل ناراحتم؛
اما نگران نیستم .چرا که صندوق رأی هست و از بین
نمیرود .صندوق رأی ،تعیین میکند که چه کسی

قدرت را در اختیار داشــته باشــد و چگونه آن را در
جهت منافع ملی به کار گیرد.
آیت ّ
الل هاشمی بعد از انتخابات  92بارها اعالم کرد
که فرهنگ سیاســی مردم ارتقا یافته و محال است
که آنها دیگر اشــتباه کنند .او میگوید که اگر بعد
انتخابــات  92بمیرد دیگر نگرانی نــدارد .واقعاً هم
جای نگرانی نیســت .چرا که این مــردم بودند که
روحانی را از بیــن  8کاندیدا انتخاب کردند .اکنون
مردم ارزش صنــدوق رأی را میفهمند و از فرصت
انتخابات به خوبی استفاده خواهند کرد.

نکته تحلیل

ایران در هفتهای که گذشت
بـه قـلـم

اشکان بنکدار جهرمی
روزنامهنگار

 -1واکنشها به درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
واکنشهای خارجی

آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی ،از عمدهترین چهرههای
سیاسی در چند دهه گذشته در ایران ،در جریان انقالب
اسالمی و تشــکیل نظام جمهوری اسالمی ،جنگ ایران
و عراق ،ریاســت دولت ،مجلس شورای اسالمی ،مجلس
خبرگان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،درگذشت.
درگذشت او با واکنشهایی ،داخل و خارج از ایران همراه
شدهاســت .بخشــی از این واکنشها را در دنباله مطلب
یآوریم .حضرت آیتاهلل خامنهای،
به صورت خالصــه م 
رهبر معظم جمهوری اســامی ایران ،در پیامی آیت اهلل
هاشــمی رفسنجانی را «همرزم و همگام» خود نام برد و
افــزود که «اختالف نظرها و اجتهادهای متفاوت» ،هرگز
«پیوند رفاقت» بین او و مرحوم هاشمی رفسنجانی را از
بین نبرده است.
روحانی ،رئیسجمهوری ایران ،در پیامی پس از درگذشت
آقای هاشــمی رفسنجانی ،او را «فرزند ثابت قدم روحاهلل
(امــام خمینی) ،همراه و همدل دیرین رهبری (حضرت
آیــتاهلل خامنهای) ،چهــره ممتاز و تاریخســاز انقالب
اســامی و دلسوز واقعی مردم «توصیف کردهاست .آقای
روحانی در بخشی دیگر از پیام خود گفته «او بسیار جفا
دید و بسیار وفا کرد»
آیتاهلل صادق الریجانی ،رئیس قوه قضائیه ،نیز هاشمی
رفسنجانی را «مجاهدی خستگیناپذیر و شخصیتی مؤثر
در فراز و نشــیبهای انقالب» نامیــده و گفت که «این
حادثه ،سرنوشــت محتوم همه ابناء بشر و خصوصاً بیدار
باشی برای همه ما مسئوالن است تا همگی خود را برای
تنهایی و مسیر بینهایت پس از مرگ آماده کنیم».
220نماینده مجلس شــورای اســامی نیز در بیانیهای
نوشتهاند که «آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در سایه تدبیر
و عقالنیت ،پس از انقالب اسالمی قوامبخش نظام بود»
محمــد خاتمــی ،رئیسجمهوری پیشــین ایــران و از
چهرههای عمده اصالحطلب ،در پیام تسلیت خود گفته
است «مردم شریف و بزرگوار ایران قدر این فرزند قهرمان
خود را میدانســتند» و در مراسم تشییع و مجالسی که
برپا خواهد شد «جایگاه واالی او را پاس خواهند داشت»
خانواده مهدی کروبی ،کاندیدای معترض سال  1388که
در حصر است ،نیز در پیامی ضمن تسلیت ،به وقایع پس
از انتخابات اشــاره کرده و گفتهاند «آقای هاشمی پس از
انقالب مســئولیتهای مهمی بر عهده داشت؛ اما نقطه
عطــف او پــس از انقالب را می تــوان در حوادث پس از
توصیف این بیانیه سرکوب  ۸۸دید .جایی که او ماندن در
کنار مردم را بر قدرت حاکم ترجیح داد» دختران زهران
رهنورد و میرحســین موسوی ،از دیگر رهبران معترض
به انتخابات ســال  ۱۳۸۸که آنها نیز در حصر هستند،
در پیامی گفتهاند «ایشــان با قلبی زخمخورده ناشی از
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كهن

هجــوم بیرحمانه اتهامها ،هتاکیها و جفای بســیار که
بــه دلیل همدلی با مردم تحمل کرد» درگذشــت؛ «اما
این همدلیها ،محکم و روشن و مؤثر باقی خواهد ماند».
فرزندان خانم رهنورد و آقای موسوی از سوی پدر و مادر
خود به خانواده آقای هاشمی رفسنجانی تسلیت گفتهاند.
به نوشــته ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین سید حسن
خمینی ،نوه بنیانگذار جمهوری اسالمی امام (ره) ،طی
پیام تسلیت خود نوشتهاست که «هاشمی قامت رعنای
گفتمان آزادیخواه و معتدل در جامعه افراطزده ماست»

واکنشهای خارجی

شــماری از مقامهای سیاســی ارشد کشورهای همجوار
ایــران نیــز بــه درگذشــت رئیسجمهوری پیشــین
واکنش نشــان داده و ابراز همدردی و تاســف کردهاند؛
نخستوزیران هند و پاکســتان ،رئیسجمهوری عراق،
رئیــس امور اجرایی دولــت افغانســتان و وزیر خارجه
ترکیه از جمله این افراد هستند .نخستوزیر پاکستان از
درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی ابراز تاسف کردهاست.
پیشتر نخستوزیر هند نیز پیام مشابهی در توئیتر خود
منتشــر کرده بود .از میان کشورهای همجوار و نزدیک
ایران ،وزیران خارجه ترکیه و بحرین نیز تســلیت گفته
یا ابراز همدردی کردهاند .رئیس اجرایی دولت افغانستان
و نیز دفتر ریاســتجمهوری عراق نیز پیامهای تسلیت
صادر کردهاند .خبرگزاری رســمی جمهوری اســامی
میگوید دفتر فــواد معصوم ،رئیسجمهوری عراق ،پیام
تسلیت کوتاهی صادر کردهاست .رئیسجمهوری ونزوئال،
نیز پیام تســلیتی فرستادهاست .وزیر خارجه ترکیه نیز
«عمیقاً ابراز تاسف» کردهاست .از میان دیگر کشورهای
منطقه ،ســران چهار کشور بحرین ،کویت ،قطر و امارات
متحده برای مقامات ایرانی پیام تسلیت فرستادهاند خالد
بن احمــد ،وزیر خارجه بحرین ،خبر درگذشــت آقای
هاشــمی رفسنجانی را در توئیتر خود با واژگان انگلیسی
«روحش شــاد» و در توئیــت عربی خود با «رحمتاهلل»
بازتاب دادهاست.
در همین حال حسن نصراهلل ،دبیر کل حزباهلل لبنان در
پیام تسلیت خود گفته است که «مواضع حضرت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را که همواره کنار ما در همه میادین و
مراحل ایستادند ،فراموش نخواهیم کرد ».یک مقام وزارت
خارجه آمریکا به رویترز گفته اســت هاشمی رفسنجانی
«شخصیت مهمی» در طول تاریخ جمهوری اسالمی ایران
بود .این مقام رســمی گفته «ما بــه خانواده و عزیزان او
تســلیت میگوییم» .مقامهایی در اروپا و ایاالت متحده
که نامشان فاش نشــده ،به روزنامه والاستریتجورنال
گفتهاند هاشــمی رفسنجانی «نقشــی مهم برای بسیج
حمایت از حســن روحانی برعهده داشت ،که حضورش
به توافق اتمی و اقدامات برای بهبود روابط با غرب کمک
کرد» .یک مقام ارشــد اروپایی گفته است «زمان کنونی
[درگذشت هاشمی رفسنجانی] بسیار زمان بدیست»

«آشتی نسبی» پس از درگذشت آیتاهلل

ســید محمد خاتمی ،رئیس جمهور اســبق ایران ،ابراز
امیدواری کرد که «آشــتی نسبی» به وجود آمده پس از
درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه یافته و حاکمیت
همه را «وارد عرصــه جدیدی از زندگی برای خدمت به
مردم و اعتالی کشور» کند .بر اساس گزارش کانال تلگرام
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بنیاد باران ،رئیسجمهوری اســبق ایران در جلســه روز
سهشنبه  ۲۸دی این بنیاد گفت« :امیدوارم آشتی نسبی
که از اثرات درگذشــت آیتاهلل هاشمی شکل گرفته» با
محوریت رهبر ایران «تداوم داشته باشد» .وی اضافه کرد:
«امیدوارم بزرگان کشور به خصوص مقام معظم رهبری
ما را وارد عرصه جدیدی از زندگی برای خدمت به مردم
و اعتالی کشور کنند» .رئیسجمهوری اسبق ایران تاکید
کرد« :نباید در گذشته بمانیم و آقای هاشمی هم همین را
میخواست» .آقای خاتمی همچنین گفت که «انشقاق،
نفــاق و محدود کردن افراد انقالبی» به نفع هیچ کســی
نیست .رئیسجمهوری اسبق ایران «تالش برای زدودن
استبداد» را از جمله مسائل مورد عالقه هاشمی رفسنجانی
دانســت و گفت که او «با بزرگی اشتباه را میپذیرفت و
مردم جواب ایشان را در مراسم تشییع دادند» .وی اضافه
کرد« :این مردم بودند که صالحیت ایشان را همچون امام
و رهبــری تأیید کردنــد» روز  ۲۴دی ماه نیز  ۴۳زندانی
ســابق سیاســی در نامهای ،از «ارکان نظام» جمهوری
اســامی و همه جناحهای سیاســی خواسته بودند که
فضای به وجود آمده پس از فوت اکبر هاشمی رفسنجانی
را به «فرصتی برای دســتیابی به گفتوگو و آشتی ملی
و حاکمیت هرچه بیشــتر عقالنیت در عرصه مدیریت و
مقابله با ناکارآمدی و فســاد و بیاخالقی» تبدیل کنند.
عبداهلل رمضانزاده ،محسن میردامادی ،مصطفی تاجزاده،
محسن صفاییفراهانی ،محسن امینزاده ،بهاره هدایت،
حسن اسدیزیدآبادی ،عبداهلل مومنی ،مسعود باستانی و
ریحانه طباطبایی از جمله امضاءکنندگان این نامه بودند.

مطهری :زودتر مسئله حصر را حل کنند

علی مطهری ،نایبرئیس مجلس ،شــعارها در مراســم
تشــییع جنازه آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی را نشان
از آن دانســت که «مســئوالن نظام باید زودتر» مسئله
حصر را حل کنند .آقای مطهری در توئیتر خود نوشــت
که «شــعارهای مردم در تشــییع پیکر آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی نشــان میدهد که مسئوالن نظام باید زودتر
مســئله حصر خانگی رهبران معترضان سال  ۸۸را حل
کنند»
روز سه شــنبه ۲۲ ،دی ،در مراسم تشییع اکبر هاشمی
رفســنجانی ،گروهی از مردم شــعارهایی در حمایت از
میرحســین موســوی و مهدی کروبی و محمد خاتمی
ســردادند به طوری که تلویزیون رسمی ایران در تصاویر
خود صدای جمعیت را قطع کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در غیاب رئیس

مجمع تشــخیص مصلحت نظام اعالم کــرد که پس از
درگذشــت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،نشست اعضای
ایــن نهاد که قرار بود «به روال معمول دو هفته یک بار»
روز شنبه  ۲۵دی ماه برگزار شود ،تا زمان معرفی رئیس
جدید این مجمع برگزار نخواهد شــد .خبرگزاری دولتی
ایرنــا روز جمعه  ۲۴دی به نقــل از مدیر روابط عمومی
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نوشت که «طبق روال
گذشــته قرار بود این هفته نیز جلســه مجمع تشخیص
مصلحت [روز شــنبه] برگزار شود ،اما به دلیل درگذشت
آیتاهلل هاشــمی این جلسه پس از تعیین رئیس جدید
تشکیل میشود» .بر اساس گفتههای رضا سلیمانی ،روال
برگزاری جلسات اعضای این نهاد «طبق سنوات گذشته،

هر دو هفته یکبار» است.

-2مصوبه مجلس :دولت موظف به افزایش توان موشکی
است

مجلس شــورای اســامی ضمن بررســی برنامه ششم
توســعه ،طرحهایی را تصویب کرد که در صورت تأیید از
سوی شورای نگهبان ،دولت موظف خواهد شد ،هر سال
حداقل پنج درصد از «بودجه عمومی» را به بودجه دفاعی
کشور اضافه و همچنین نسبت به «توسعه و افزایش توان
تولیدی موشکی» اقدام کند .در جلسه علنی روز دوشنبه،
 ۲۰دی مجلس ایران ،بندهایی از بخش سیاسی ،دفاعی
و امنیتی الیحه برنامه ششم توسعه تصویب شد که باید
به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.
بر پایه این مصوبه ،دولت موظف شــده اســت که نسبت
به «توســعه و افزایش توان تولیدی موشکی»« ،توسعه
و تقویت توان پدافند هوایی»« ،توسعه و تقویت امکانات
جنگ الکترونیک و دفاع سایبری» و «توسعه و بهروزرسانی
توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها» اقدام کند.
«نوســازی هواپیماهای نظامی»« ،توسعه ناوگان نیروی
دریایی»« ،تقویت کمی و کیفی بســیج» و «توســعه و
تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای
مســلح» از جمله دیگر اقداماتی اســت که دولت موظف
به اجرای آن شــده اســت .نمایندگان مجلس در جلسه
روز دوشــنبه خود همچنین دولــت را موظف کردند که
در بودجه هر ســال «حداقل پنج درصد از منابع بودجه
عمومی بهاســتثنای واگذاری داراییهــای مالی ،درآمد
هزینــه دســتگاهها و درآمدهای اختصاصــی» را برای
«تقویت بنیه دفاعی» اختصاص دهد .بر اساس گزارشها،
بودجه نظامی ایران در سال  ۹۵بیش از  ۳۴هزار میلیارد
تومان بود و در بودجه پیشــنهادی دولت برای سال ،۹۶
بودجه نظامی در مجموع حدود  ۳۰درصد افزایش یافته
و به حدود  ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمایندگان مجالــس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین
مصوباتــی را برای افزایش بودجــه نظامی ایران تصویب
کردهاند .برخــی از نمایندگان مجلس اعالم کردهاند که
بودجه نظامی ایران در مقایســه با کشــورهای همسایه
کمتر اســت و باید افزایش یابد .براساس گزارش مؤسسه
بینالمللی پژوهش صلح ،عربستان با هزینهای بالغ بر ۸۷
میلیارد دالر که دو برابر بودجه نظامی این کشور در سال
 ۲۰۰۶است ،پس از آمریکا و چین بیشترین هزینه نظامی
را در سال  ۲۰۱۵میالدی داشته است.
 -3ایران و عربستان

نماینــده مقام معظم رهبــری در امور حج و زیارت خبر
داد که عربستان ســعودی دعوتنامه مذاکرات دو جانبه
حج ســال  ۹۶را برای ایران ارســال کرده و هیات ایرانی
برای مذاکره به این کشــور اعزام خواهد شد .به گزارش
خبرگزاری ایرنا ،علی قاضی عســکر روز دوشنبه  ۲۰دی
اعالم کرد که دعوتنامه عربستان سعودی برای برگزاری
دیدارها و مذاکرات دو جانبه حج  ۹۶به صورت رســمی
دریافت شده است .وی تاکید کرد که متن این دعوتنامه
با دعوتنامههای گذشته «خیلی تفاوت ندارد» و جمهوری
اســامی «با توجه به محورهــای مورد نظر» در روزهای
آینده به آن پاسخ خواهد داد و هیئت ایرانی برای مذاکره
به عربستان اعزام خواهد شد.
بــه گفته آقــای قاضی عســکر ،در مذاکــرات با طرف
مقابل مــواردی چون «پیگیری حقوق» زائران کشــته
شــده در حادثه منا و مســجد الحرام مطرح خواهد شد.
وی تاکیــد کرد که به دلیل قطــع روابط دیپلماتیک دو
کشــور ،عربستان ســعودی باید با ایران همکاری کند و

مقدمات الزم برای اعزام زائران ایرانی به حج  ۹۶در ایران
و عربســتان فراهم شــود .آقای قاضی عسکر در سخنان
خود به زمان دقیق دریافت این دعوتنامه اشارهای نکرده
است .بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت خارجه ایران روز
 ۱۵دی دریافــت چنین دعوتنامهای را تکذیب کرده بود.
مهدی شهسواری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی
سازمان حج و زیارت نیز روز  ۱۲دی اظهاراتی مشابه بهرام
قاســمی بیان کرده بود .چهار روز پیش از این ســخنان،
محمدصالح بن طاهر بنتن وزیر حج و عمره عربستان ،از
ارسال دعوتنامهای برای ایران به منظور اعزام متقاضیان
شــرکت در مراسم حج سال آینده خبر داده بود .نماینده
رهبر جمهوری اســامی در امــور حج میگوید ،ایران با
وجود رد پذیرش شروط خود از سوی عربستان سعودی٬
حاضر به تحریم مراســم حج امسال نیست .قرار است دو
کشور اسفند ماه در این زمینه با یکدیگر مذاکره کنند .به
گزارش روز جمعه ( ۲۴دی) خبرگزاری صدا و سیما ٬علی
قاضی عســکر گفت در صورت پذیرش شروط جمهوری
اســامی در مذاکرات پنجم اسفند با مقامهای عربستان
سعودی ٬ایران در حج امسال شرکت خواهد کرد .قاضی
عســکر «حفظ عــزت زائران ایرانی» را یکی از شــروط
جمهوری اسالمی در مذاکرات پیشرو اعالم کرده است.
وی همچنین عربستان سعودی را «مقصر» تعطیلی حج
سال گذشته معرفی کرد و افزود« :مسئوالن عربستانی در
انجام امور الزم برای حضور زائران ایرانی طبق برنامه عمل
نکردند و مــا هم حج را تعطیل کردیم ».این روحانی در
عین حال افزود که «بنایمان بر تعطیلی حج امسال نیست
و با رایزنیهایمان تالش میکنیم شــرایط برای برگزاری
حجی آبرومند و شرافتمندانه برقرار شود ».بر اساس اعالم
نماینده رهبر در امور حج و زیارت قرار است پنجم اسفند
ماه امســال هیئتی از ایران با سفر به عربستان ٬موضوع
اعزام زائران ایرانی به حج امسال را با مقامهای این کشور
بررســی کنند .وی گفت که «در این نشســت با رعایت
حکمت ،مصلحت و عزت مردم مواضع خود را در عربستان
مطرح خواهیم کرد»
حمید محمدی ٬سرپرست سازمان حج و زیارت هم روز
جمعه در گفتوگو با ایســنا اعالم کرد که «اگر مذاکرات
به نتیجه برسد و مطالبات ایران تامین شود ،مشکلی برای
عملیات حج نخواهیم داشت ».به نوشته این خبرگزاری
ایسنا ،ســال گذشته عربستان سعودی «حتی قراردادی
را که یک طرفه تنظیم کرده بود ،بدون امضا گذاشــت و
به این ترتیب زائران ایرانی از حج ســال گذشته محروم
شدند ».با این حال علی قاضی عسکر گفت که «این سخن
که برخی میگویند ما امسال حج نخواهیم داشت ،حرف
درستی نیست؛ تصمیمگیریها در این حوزه متمرکز و با
رعایت عزت و مصالح مردم انجام میشــود ».آقای قاضی
عســکر افزود که «ما سال گذشته نیز نمیخواستیم حج
تعطیل شود و اگر به مطالب هیئت اعزامی توجه میشد
و آنها را میپذیرفتند حتما زائران ایرانی در حج حضور
پیدا میکردند»

واسطه گری عراق

ابراهیــم جعفری ،وزیــر خارجه عراق ،اعــام کرد که
کشــورش همزمان با تالش برای بهبــود روابط خود با
عربســتان ســعودی ،در یک سال گذشــته بین ایران و
عربســتان ســعودی میانجیگری کرده ،و او پیامهایی
رامیان دو کشــور رد و بدل کرده است .ابراهیم جعفری
در گفتوگویی با خبرگزاری صدا و ســیما که روز شنبه
 ۲۵دی منتشــر شد ،گفته است که عراق تالش میکند
روابط خود با عربســتان ســعودی را بهبود ببخشد .وزیر
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خارجه عراق همچنین در مورد میانجیگری این کشــور
در روابط ایران و عربســتان سعودی گفت« :این اقدامات
از سال گذشته ادامه دارد و من پیامهایی میان دو کشور
رد و بدل کردهام» .او اعالم کرد که در سفر خود به تهران
حاوی پیام کتبی مقامهای عربستان سعودی نیست؛ اما
در ماههای اخیر پیامهایی شــفاهی را میان مسئوالن دو
کشور رد و بدل کرده است .وزیر خارجه عراق به جزئیات
این پیامها اشــارهای نکرده و مقامهای جمهوری اسالمی
نیز تاکنون به این سخنان واکنشی نشان ندادهاند .ابراهیم
جعفری برای شرکت در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی
رفسنجانی به ایران سفر کرده بود.
پیش از انتشــار ســخنان وزیر خارجه عراق رسانههای
کویتــی اعالم کرده بودند که مقامهای این کشــور قرار
است پیام شورای همکاری خلج فارس را به ایران منتقل
میکننــد .در این زمینه خالد جــاراهلل ،معاون وزیر امور
خارجه کویت ،اعالم کرده بود که کشــورش قرار اســت
پیامی از کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
را بــه ایران تحویل دهــد و تماس با مقامهای جمهوری
اســامی برای تعیین یک تاریخ مناسب برای تحویل این
پیام در حال انجام است.
بــا این حال بهرام ،قاســمی ســخنگوی وزارت خارجه
ایران ،روز شــنبه اعالم کرد که تاکنون هیچ پیام رسمی
و مشــخصی را از مقامات کویتی دریافت نشده است .او
تأکید کرد که جمهوری اسالمی به محض دریافت هرگونه
پیشنهادی این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد و در
مــورد آن تصمیمگیری میکند .درباره جزییات این پیام
تاکنون گزارشی منتشر نشده است.
بهدنبال حادثه منا در مهرماه  ۹۴که به کشــته شــدن
 ۴۶۵زائر ایرانی منجر شــد ،ایران و عربستان نتوانستند
بر ســر تدابیر امنیتی و دیگر مشــکالت بین دو کشــور
به توافق برســند و تهران در ســال جاری از اعزام زائران
ایرانی به مراســم حج منصرف شد .عربستان اعالم کرد
در جریان حادثه منا ۷۷۰ ،نفر کشته شدند .اما بر اساس
شمارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،دستکم دو هزار و
 ۴۲۶تن در این مراســم کشته شــدهاند .پس از حادثه
منا و منتفی شــدن حج  ۹۵مقامات جمهوری اســامی
شــدیدا به عربستان سعودی حمله کردند .از جمله مقام
معظم رهبری در روز  15شهریور در پیامی به مسلمانان
جهان ،از مقامهای عربســتان با عناوینی چون «حاکمان
بازان
بیدین و بیوجدان»« ،حکام فتنهانگیز» «سیاست ِ
از خدا بیخبر» و «شــجره ملعونه طواغیت» نام برده و از
کشــورهای اسالمی خواسته بود تا «فکری اساسی برای
مدیریت حــج بکنند» .ایران همچنین از اواخر فروردین
ســال  ۹۴تاکنون به دنبال حادثه فــرودگاه جده که دو
نوجوان ایرانی مورد آزار جنســی قرار گرفتند ،حج عمره
را تعلیق کرد .شرط ایران برای از سرگیری عمره ،اجرای
حکم اشــد مجازات برای دو مامور خاطی سعودی و ارائه
تضمینی برای تامین امنیت زائران بود.
ایران و عربســتان بهویژه پس از درگذشت ملک عبداهلل،
پادشــاه پیشین عربســتان ،دورهای ســرد و پرتنش از
روابــط دوجانبه را تجربه کردهانــد ،و اختالف منافع دو
کشــور در موضوعات منطقهای از جمله ســوریه و یمن،
تنش را در روابط دو کشــور افزایش داده است .حمله به
اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد در دی ماه
پارسال ،به قطع روابط دیپلماتیک این کشور و تعدادی از
متحدانش با ایران منجر شد.

ایران به دنبال سرنگونی آل سعود نیست

علی شــمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ،روز
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نکته تحلیل

دوشــنبه  ۲۷دی ،اعالم کرد که تهــران «نه تنها در پی
سقوط آل سعود نیست ،بلکه مایل به مهار تالشها برای
سرنگونی حکومت عربستان است»
توگو با
به گزارش خبرگزاریها ،آقای شــمخانی در گف 
«فصلنامه مطالعات سیاســت خارجی تهران» همچنین
افزود که «سقوط آل سعود هیچ گاه به معنای جایگزینی
یک حکومت مطلوب نخواهد بود»
پیــش از این ،به گــزارش خبرگزاری «بســیج پرس»،
غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیر عامل ،در ۱۲
مهر ســال جاری گفته بود« :آمریکا ،اسرائیل و عربستان
منشاء تهدیدها علیه کشور ما هستند و ما با عربستان در
ســه حوزه نظامی ،اقتصادی و سایبری درگیری داریم».
وی با تأکید بر اینکه «در استراتژی جنگ نیابتی ،آمریکا
اگر قرار باشــد بجنگد ،با محوریت عربســتان در منطقه
خواهد جنگید» ،افزوده بود« :وقتی عربستان سالحهای
جدید نظامی میخرد ،مثل انواع و اقسام موشکهای برد
 ۲۰۰۰و  ۳۰۰۰کیلومتــر ،همچنین هواپیما خریداری و
انباشــت میکنند ،یعنی ساختار تهدید علیه ما در حال
شکلگیری است»
علی شمخانی با اشاره به اینکه «در پی سقوط آل سعود ،به
احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه» می شود ،اضافه
کــرد که پس از آن نیز «تفکر منحط افراطی داعشــی»
بر بخشهای مهمی از عربســتان سعودی حاکم خواهد
شد .دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری
از ســخنان خود به «وجود طرحهایی از سوی کشورهای
غربی برای تجزیه منطقه» اشاره کرد و از کشورهایی مانند
ترکیه و عربستان سعودی خواست که «تکلیف خودشان
را روشن کنند».
علی شمخانی با طرح این پرسش که آیا ترکیه و عربستان
ســعودی از «روند تجزیه در سوریه و کشورهای اسالمی
اســتقبال میکنند و آیا عربستان از شعلهور شدن آتش
تجزیه در منطقه مصون است؟» گفت که ایران «همواره
در برابر رشــد افراطیگری ایســتادگی کرده و از وحدت
سرزمینی کشورهای منطقه دفاع میکند چرا که تجزیه
کشورها را زمینهساز حاکمیت تفکر تروریستی بر سرزمین
های اسالمی میداند و این رخداد با منافع راهبردی جهان
اسالم در تعارض است».
در این ارتباط ،پیشتر علی شمخانی ،رئیس شورای عالی
امنیت ملی ،عربســتان ســعودی را به تالش برای ایجاد
ناامنی در جنوب شرقی ایران و «ارسال سالح» و حمایت
از «گروههای تروریستی» در این منطقه متهم کرده بود.
محسن رضایی ،فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران و دبیر
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ایران ،نیز اواخر تیرماه
گفته بود که عربســتان ســعودی برای «ناامن کردن»
مرزهای شــرقی ایران «یکپایگاه در بلوچستان پاکستان
زده است ».در مقابل نیز عربستان سعودی ایران را متهم
به حمایت از شیعیان این کشور کرده است .با این وجود،
هر یک از این دو کشــور اتهامهای مربوط به دخالت در
امور دیگری را تکذیب میکنند.
عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستان؛ اما روز دوشنبه گفته
اســت ،ریاض از رویکرد دولت دونالد ترامپ برای احیای
آمریکا در جهان و به ویژه برای مهار ایران و شکست گروه
حکومت اسالمی ،داعش ،اســتقبال میکند .به گزارش
رویترز ،عادل الجبیر که در پاریس با خبرنگاران صحبت
میکرد ،اظهار داشت« ،ما نسبت به دولت آینده (آمریکا)
خوشــبین هستیم و منتظر هستیم تا درهمه حوزههایی
که نگرانی مشترک داریم با یکدیگر همکاری کنیم»
وزیر امور خارجه عربســتان اضافه کرده است« :از نظر ما
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سیاســتهای دولت ترامپ هماهنگ و روشــن هستند.
میخواهــد نقش آمریکا را در جهــان احیا کند ،ما از این
رویکرد اســتقبال میکنیم .میخواهد داعش را شکست
ال .میخواهــد ایران را مهار کنــد .… ،کام ً
دهــد ،کام ً
ال
(استقبال میکنیم)» .طبق این گزارش ،عادل الجبیر گفته
اســت ،عربســتان و آمریکا منافع مشترک ژئوپولیتک در
سوریه ،عراق ،یمن و ایران دارند .وی اضافه کرده است دو
کشور همچنین در حوزههای مالی و انرژی منافع مشترک
دارند .وزیر امور خارجه عربستان تصریح کرده است :اهدافی
که ما میخواهیم محقق شوند ،اهداف مشترکی هستند.
شــاید ما اختالفات احتمالی بر سر چگونگی دستیابی به
این اهداف با یکدیگر داشته باشیم ،اما ما بر سر آنچه که با
انجام شود یا نشود با یکدیگر اختالف نداریم .عادل الجبیر
در پاسخ به پرسشی در خصوص روابط بین ریاض و تهران،
ایران را به برهم زدن ثبات در منطقه متهم کرده است .وزیر
امور خارجه عربستان در ادامه گفته است :روابط ما با ایران
تیره است و این هم نتیجه سیاستهای خصمانه و تهاجمی
ایران است .عادل الجبیر اضافه کرده است :نمیتوان گذاشت
که به مرگ و نابودی محکوم بشویم ،بعد هم انتظار داشته
باشی ما صورتمان را برگردانیم(و نادیده بگیریم) .ما (برای
بهبود روابط) تالش کردیم ولی نتیجه بخش نبود.
وی همچنیــن در خصــوص مذاکرات صلح ســوریه در
آســتانه ،پایتخت قزاقستان گفته است که این مذاکرات
ارزش آزمــودن را دارد ،ولی نبایــد جریانهای میانه رو
مخالف حکومت ســوریه از این مذاکرات کنار گذاشــته
شــوند .عادل الجبیر گفته اســت« :هدف این مذاکرات
برقراری آتش بس و آغاز روند مذاکرات سیاســی است.
بگذار آن را بیازماییم .البته تاکنون که موفقیتی نداشــته
است ».مذاکرات آستانه قرار است اندکی پس از تشکیل
دولــت جدید ایاالت متحده به رهبری دونالد ترامپ ،برپا
شود.
-4صدا و سیما؛ اصالح عملکرد یا روال سابق

رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران روز
سهشــنبه  ۲۱دی در واکنــش به انتقادهای مکرر از این
دســتگاه تبلیغاتی ،گفته است که عملکردمان را اصالح
میکنیم .علی عسکری که در مراسم تشییع اکبر هاشمی
رفسنجانی حضور داشت در برابر سوال خبرنگاران مبنی
بر انتقادهای اخیر درباره پوشش مراسم درگذشت آقای
هاشــمی گفته است« :انتقادها از صدا و سیما را به روی
چشم میگذاریم و عملکردمان را اصالح میکنیم»
برخی ســایتها با اشــاره به اینکه مردم شعار میدادند
.....در «اقداماتی خودجوش با خبرنگاران صدا و ســیما و
رئیس این ســازمان برخورد داشتند» .گزارش شده است
در حالی که مردم تصاویری از حسن روحانی را در دست
داشــتند ،سازمان صدا و سیما در تصاویری با کادر بسته
تنها عکسهای هاشمی رفسنجانی در کنار مقام رهبری
را به تصویر کشیده و با قطع پخش صدای شعارهای مردم،
گوینده به خواندن زندگینامه آیتاهلل هاشــمی پرداخته
اســت .نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی
روز  ۲۰دی ماه در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس
پیرامون برخورد صداوسیما با مسئله درگذشت هاشمی
رفســنجانی گفته بود« :نحوه پوشش صداوسیما از این
ضایعه در خور و شایسته این انسان بزرگ نبود»
رئیس سازمان صداوسیما روز سهشنبه همچنین در پاسخ
به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر عدم پخش سخنرانیها و
اظهار نظرهای آقای هاشمی در سالهای اخیر گفت« :ما
همیشه ایشان را تکریم کردهایم».
در همین حال ،فیلمی در ســایتها منتشــر شده است
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که در آن مهدی هاشــمی به رئیس سازمان صداوسیما
اجــازه نمیدهد که تابوت پدرش را بلند کند .با این حال
مهدی هاشــمی روز سهشنبه در توضیح این خبر گفته
است« :انتشار تصاویر تقطیع شده به همراه انتشار مطالب
بیاساس موجب بروز شــایعاتی شده است در حالی که
ایشان در حیاط منزل مهمان ما بوده و از مدیران اجرایی
دولت سازندگی محسوب میشود»
صدا و سیما در سالهای گذشته گزارشهای متعددی را
علیه آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است .محمود
احمدینژاد رئیسجمهوری ســابق ایران در مناظرههای
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۸۸با نام بردن از پسران
اکبر هاشــمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری آنان را
تلویحاً به فساد اقتصادی متهم کرد .پس از این سخنان،
صداوســیما فرصتی برای پاســخگویی به این اتهامات
در اختیار هاشــمی رفســنجانی و ناطق نوری قرار نداد.
آقای ناطق نوری عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام
ایران شــامگاه دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد
از صداوســیما تاکید کرد« :اگر االن در همه شــبکههای
تلویزیون هم از هاشــمی تجلیل شود ،فایدهای ندارد باید
قــدر هم را بدانیــم و تهمت نزنیم ،ما اگر قدر همدیگر را
بدانیم و از پتانسیلها استفاده نکنیم اوضاع کشور درست
نمیشــود» هفته قبلتر و در مراســم درگذشت آیتاهلل
موسوی اردبیلی ،هاشــمی رفسنجانی با انتقاد صریح از
صداوســیما گفته بود« :حق آن بود که صداوسیما برنامه
جامعی برای ایشــان (آیتاهلل موســوی اردبیلی) پخش
میکرد نه اینکه لحظات آخر مشخص شود که چه کسی
و کجا بر پیکر ایشان نماز میخواند»

لغو گفتوگوی تلویزیونی در سالگرد «برجام»

وزارت خارجــه ایــران میگوید در پــی مخالفت عباس
عراقچی با «شــرط» تعیینشده در مورد نحوه حضورش
در یک برنامه تلویزیونی ،صدا و سیما نیز گفتوگو با این
مقام دولتی را که قرار بود در ســالکرد برجام انجام شود،
لغو کردهاست.
عباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای ارشد
تیــم مذاکرهکننده اتمی ،قرار بود شــب  ۲۵دی ماه در
برنامهای به نام «متن حاشــیه» در شــبکه سوم شرکت
کند .اما ساعاتی بعد در پستی در صفحه اینستاگرام خود
اظهار داشــت «صدا و سیما دعوت خود را پس گرفت».
او در واکنــش به خبرنگاران داخل ایران خواســته بود تا
دلیل قضایا را از سخنگوی وزارت خارجه جویا شوند .دفتر
روابط عمومی وزارت خارجه ایران در شب  ۲۵دی ماه در
بیانیهای اعالم کرد «بعد از ظهر امروز (روز شنبه  ۲۵دی
ماه) ،مســئوالن برنامه طی تماسی با آقای دکتر عراقچی
حضور ایشــان را مشروط به انجام یک مناظره تلویزیونی
کردند که بیشک برخالف توافق اولیه بود .پس از مخالفت
ایشــان با این شرط غیرمترقبه ،مسئوالن مربوطه حاضر
به انجام گفتوگو بر اســاس توافق اولیه ،نشده ،و برنامه
را لغــو کردند .پیش از این خبرگــزاری فارس گفته بود
عباس عراقچی «حضور فردی که قرار بود به عنوان منتقد
در برنامه حاضر شــود را نپذیرفته بود» .از ســوی دیگر
روزنامه شرق ،چاپ تهران ،گفته است «روال معمول» این
برنامههای تلویزیون دولتی ایران «پرسشوپاسخ مجری
از رونــد توافق و وضعیت پیگیــری آخرین موضوعات
باقیمانده» است .به گفته این روزنامه ،قصد صدا و سیما
بــرای اجرای برنامه به شــکل «مناظره» برخالف اصول
«همکفو» (همنظیر) بودن طرفها است .به گفته روزنامه
شــرق «اگرچه انتظار میرود صدا و ســیما ،محلی برای
اطالعرسانی به همه ملت باشد ،اما شواهد نشان میدهد

اولویتهای این رسانه چیز دیگری است»

-5تعیین سقف حقوق مدیران

نمایندگان مجلس ضمن بررسی الیحه برنامه ششم توسعه
تصویب کردندحقوق و مزایای ماهانه مدیران دستگاههای
اجرایی نباید از دو برابر حداکثر ،حقوق و مزایای تعیینشده
در قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر باشد .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،نمایندگان مجلس درحین بررسی
برنامه ششــم ،مصوبهای را تصویب کردند که براساس آن
«مجمــوع ناخالص دریافتی ماهانــه مقامات و مدیران و
کارکنان دستگاههای موضوع ماده  ۵و  ۳۵قانون مدیریت
خدمات کشــوری باید حداکثــر  ۲برابر حداکثر حقوق و
مزایای مستم ِر پیشبینی شده در این قانون باشد»
در ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشــوری دســتگاه
اجرایی تعریف شــده که شــامل «کلیــه وزارتخانهها،
مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،
شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون
بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت
ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
بانــک مرکزی ،بانکها و بیمههای دولتی» میشــود .بر
اساس تبصره ماده ( )۷۶قانون مدیریت خدمات کشوری
ســقف حقوق ثابت و «فوقالعادههای مســتمر» نباید از
هفت برابر حداقل حقوق ثابت و «فوقالعادههای مستمر»
که هر ســاله توسط هیئت دولت تعیین میشود ،بیشتر
باشــد .به این ترتیب در صورت تئیید این مصوبه مجلس
از سوی شورای نگهبان ،حداقل حقوق و مزایای مدیران
دولت نباید از  ۱۴برابر حداقل حقوق و مزایا که توســط
هیئت دولت تصویب میشود ،بیشتر شود.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در عین حال شورای
حقوق و دســتمزد میتواند با پیشــنهاد رؤسای قوا ،وزرا
یــا معاونــان رئیسجمهور ،برای مشــاغل تخصصی در
«واحدهــای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم» حداکثر
 ۳۰درصد به این سقف اضافه کند .حقوق و مزایای کارکنان
و مدیران دولتی در خارج از کشور و مأموریتهای خارج
از کشور نیز در این مصوبه استثنا شده است .نمایندگان
مجلس در جلســه علنی روز یکشنبه ۲۱ ،آذر ،نیز با یک
فوریت طرح حقوق و دســتمزد مدیران و مقامات کشور
موافقت کرده بودند .شــورای حقوق و دســتمزد در ۲۳
تیــر ماه تصویب کرده بود که «ســقف خالص پرداختی
ماهیانه» مقامات ارشــد سیاسی شامل رؤسای سه قوه،
معاون اول رئیسجمهور ،اعضای هیئت دولت ،نمایندگان
مجلس و مقامات همتراز «پس از کسور قانونی و مالیات»
باید کمتر از ده میلیون تومان باشد .این شورا در مصوبه
خود همچنین اعالم کرده بود که «سقف خالص پرداختی
ماهیانه» به ســایر مقامات و مدیران و کارکنان مشمول
ایــن مصوبه «پس از کســور قانونی و مالیــات» نباید از
 ۳برابر ســقف حقوق تعیین شــده در ماده ( )۷۶قانون
مدیریت خدمات کشــوری بیشتر شود .دیوان محاسبات
روز یکشــنبه ۱۱ ،مهر ،در گزارشــی اعالم کرده بود که
 ۳۹۷از مدیران دولت در سال گذشته بیش از  ۲۰میلیون
تومان حقوق و مزایــا دریافت کردهاند که مجموع مبلغ
«مازاد» پرداخت شــده به آنان حدود  ۲۳میلیارد تومان
بوده اســت .مقام معظم رهبری اخیرا از نحوه رسیدگی
به مســئله حقوقهای کالن در نظــام دولتی ایران ابراز
نارضایتی کرده است.
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت ،در تیر ماه در واکنش
بــه حمالت به دولت دربــاره موضوع فیشهای حقوقی
مدیــران از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که به گفته
او با «انگیزههای سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر

شنبه تعیین میکند چه اتفاقی باید رخ دهد»
در مقابل برخی از اصولگرایان و مقامات قوه قضاییه اعالم
کردهانــد که موضوع واگذاری امالک شــهرداری تهران
و حســابهای «شــخصی» رئیس قوه قضاییه از سوی
اصالحطلبان و مقامات دولت در مقابل موضوع فیشهای
حقوقی مدیران دولت مطرح شــده است .از جمله احمد
خاتمی ،امام جمعه موقت تهران ،روز جمعه ۱۹ ،آذرماه،
ضمــن انتقاد صریح از دولت ،چنین اظهار نظر کرده بود
که چون قوه قضاییه بــه موضوع «فتنه» و «حقوقهای
نجومــی» ورود کرده ،اکنون عدهای در صدد تخریب این
قوه برآمدهاند.
-6زنان هم رجال سیاسی میشوند؟

عباسعلی کدخدایی ،ســخنگوی شورای نگهبان ،شنبه
 ۲۵دی ماه ،گفته اســت ،نام نویســی زنان در انتخابات
ریاســت جمهوری بالمانع است و زنان میتوانند همانند
مردان در انتخابات نام نویسی کنند .به گزارش خبرگزاری
ایرنا ،آقای کدخدایی گفت ،شورای نگهبان در این زمینه
بررسیها را انجام و اعالم نظر میکند .درحالی سخنگوی
شــورای نگهبــان «نام نویســی» زنــان را در انتخابات
ریاســتجمهوری بالمانع دانســته است که در  ۱۱دوره
برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری در ایران ،شــورای
نگهبان تاکنون صالحیت هیچ زنی را به عنوان نامزد این
انتخابات تأیید نکرده است .عباسعلی کدخدایی پیشتر در
آبان ماه ســال جاری گفته بود که تعیین مصداق «رجال
سیاسی» درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با
شــورای نگهبان است و «نیازی به مصوبه مجلس درباره
این موضوع نیست»
مسئله تعیین مصداق رجل سیاسی در انتخابات ایران از
سالها پیش مورد مناقشه بوده است .در ماه های گذشته
برخی از شخصیتهای سیاسی اعالم کردهاند که زنان نیز
میتوانند «رجل سیاســی» محسوب شده و در انتخابات
ریاســت جمهوری نامزد شــوند .از جمله اکبر هاشمی
رفســنجانی ،رئیس درگذشته مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،در گفتوگو با شماره روز دوشنبه  ۲۴آبان ،روزنامه
آرمان اعالم کرده بود که شــرط «رجل سیاسی میتواند
شــامل زنان هم بشــود» .او گفته بود« :وقتی که قانون
اساسی را در شــورای انقالب آماده میکردیم ،به همین
دلیل این را مبهم گذاشتیم چون شرایط ایجاب نمیکرد
که رئیسجمهور زن باشــد و نمیخواستیم نفی کنیم».
در اصل  ۱۱۵قانون اساســی آمده است که رئیسجمهور
باید از میان رجال مذهبی و سیاســی که واجد شرایطی
باشند انتخاب شود.
 -7جرم است

رئیس قوه قضاییه ایران اطالع رســانی درباره موضوعاتی
چون اعتصاب غذای زندانیان سیاســی را «فضاســازی
رســانهای» و «جرم» خواند و از مقامات این قوه خواست
کــه به آن «هیچ اعتنایی نداشــته باشــند» .به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،صادق الریجانی روز دوشنبه ۲۷
دی با اشاره به گفته او« ،فضاسازیهای رسانهای» درباره
قــوه قضائیه از جمله «برجستهســازی» اعتصاب غذای
زندانیان گفت که «این فضاسازیها و فشارهای رسانهای
عالوه بر اینکه وصف مجرمانه دارد ،هیچ تاثیری بر کار قوه
قضاییه در رســیدگی عادالنه به دعاوی نخواهد داشت».
آیتاهلل آملی الریجانی مدعی شــد که «اصحاب قدرت و
کشورهای بیگانه از طریق رسانهها ،سازمانها و نهادها»
تالش میکنند «در مسیر رسیدگیهای قضایی یا اجرای
احکام موانعی ایجاد کنند» .وی آنچه را که «دخالتهای
نابجای» رسانهها در مسیر رسیدگی به پروندههای قضایی
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خواند ،از جمله «نقشهای منفی برخی رسانهها» دانست
و افــزود که «ایــن فضاســازیها در صورتی که موجب
اخالل در رســیدگی قضایی شــود ،جرم است» .رئیس
قوه قضاییه از کادر این قوه خواســت که «هیچ اعتنایی
به فضاســازیهای رسانهای نداشــته باشند» .وی تاکید
کرد که «فشــار گسترده و وسیع» درباره اعتصاب غذای
زندانیان یا «مواردی از این دست» در مسیر رسیدگی به
این پروندهها «تاثیری خواهد داشت»
روز  ۱۵دی ماه ،هشــتگ درخواســت آزادی برای علی
شــریعتی ( ) #sosAliدر توئیتر ترند جهانی شد .پیش
از آن نیز هشــتگ مربوط به اعتصاب غذای آرش صادقی
در توئیتر ترند جهانی شــده بود و در نهایت همسر آقای
صادقی به مرخصی آمد و او به اعتصاب غذای خود پایان
داد.
چند نماینده مجلس نیز با انتشــار پیامهایی در توئیتر از
وضعیت این زندانیان سیاســی ابراز نگرانی کرده بودند و
الیــاس حضرتی ،نماینده تهران ،در نامهای به رئیس قوه
قضائیه خواستار آن شده بود که اگر حقی از این زندانیان
«ضایع شده» است «اعاده» شود.
در مقابل عباس جعفری دولتآبادی ،دادســتان تهران،
روز  ۱۴دی از «حمایت» نمایندگان از این زندانیان انتقاد
و آنــان را متهــم کرده بود که با ایــن کار ،قوه قضائیه را
«تضعیف» میکنند .ســعید شــیرزاد و علی شریعتی به
اعتصــاب غذای خود پایان دادهانــد .رئیس قوه قضاییه
در ســخنان روز دوشنبه خود از سخنان رهبر جمهوری
اسالمی مبنی بر اینکه «همه باید قدردان یک قوه قضاییه
قاطع و شجاع» باشند تشکر کرد و آن را «دلگرم کننده»
خواند .وی اطمینان داد که قوه قضائیه «در همین مسیر
عمل خواهد کرد» و مسئوالن این قوه و قضات «به هیچ
عنوان اهل مجامله و عمل منفعالنه نیستند».
پس از درگیری مقامات دولت و قوه قضائیه ،رهبر جمهوری
اســامی روز  ۱۹دی با اعالم اینکه درباره درگیری بین
روســای قوای مجریه و قضائیــه اظهار نظر نمیکند ،در
عین حال گفته بود که «وجود یک قوه قضاییه مســتقل
و شــجاع را همه باید قدر بدانند» .پیش از این ســخنان
مقامهای قوه قضاییه و دولت اتهامهایی را درباره یکدیگر
مطرح کرده بودند.
رئیــس قوه قضاییه روز  13دیضمن مطرح کردن اتهام
کمک بابک زنجانی به ســتاد حسن روحانی در انتخابات
 ،۹۲وزارت خارجــه ،بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم
کرده بود که برای بازگرداندن اموال آقای زنجانی در خارج
از کشور اقدامات الزم را انجام ندادهاند .این سخنان صادق
الریجانی واکنش به ســخنان حسن روحانی بود که روز
هشتم دیماه در یک سخنرانی گفته بود که از قوه قضاییه
تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطالعات
قرار گیرد ،اما این درخواست اجرا نشده است او همچنین
متذکر شــده بود که ســؤالهای مردم درباره این پرونده
همچنان باقی است.
پس از سخنان صادق الریجانی ،نیز حساب توئیتری حسن
روحانی خواستار شفاف شــدن حسابهای قوه قضاییه
شــد و در مقابل غالمحســین محسنی اژهای ،سخنگو و
معاون اول قوه قضاییه ،خواســتار اعالم هزینههای ستاد
انتخاباتی آقای روحانی در ســال  ۹۲شد .وزارتخانههای
خارجه ،اطالعات و نفت و همچنین بانک مرکزی نیز در
اطالعیههایی اتهامهای مطرح شــده از سوی رئیس قوه
قضاییه را تکذیب و اعالم کردهاند که اقداماتی که دراین
پرونده از آنها خواسته شده را به خوبی انجام داده و قوه
قضاییه پیش از این از آنان تقدیر کرده است.

پايتخت
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ناطق نوری در هفتمین شب درگذشت آیت اهلل:

وقتی خبر رد صالحیتش اعالم شد
آرامترین شب زندگیش بود
ســخنران مراسم هفتمین روز درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفســنجانی با استناد به حضور باشــکوه مردم در مراسم
گرامیداشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام،
آن را نشانگر عزیز بودن آن مرحوم در نزد مردم دانست .
حجتاالســام والمســلمین ناطق نوری که در حرم امام
خمینی (ره) به مناســبت هفتمین روز درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ســخن میگفت ،با تسلیت به عفت
مرعشی (همسر آیتاهلل هاشمی) اظهارکرد :به شما ملت
وفادار هوشــیار و بیدار ایران نیز تســلیت عرض میکنم
از خداوند بزرگ برای آن شــخصیت کم نظیر اگر نگویم
بینظیر ،علو درجات را خواســتارم ،وقتی قرار شد در این
مجلس با شکوه سخنران باشم فکر میکردم چه آیهای از
آیات قرآن را که مناسب این مجلس و این شخصیت است
را انتخــاب کنم  .به قرآن مراجعه کردم .دیدم چندین آیه
آمد که اگر انســان کمترین دقت را داشته باشد میتواند
بگوید مرحوم هاشمی مصداق این آیات است.
وی ادامه داد :همه آنها را نمیشــود گفت یکی از آنها
ســورهٔ مریم آیهٔ  ٩۶است .کسانی که به عمل صالح ایمان
دارند نزد مردم عزیز هســتند ،این اجتماع امروز ،ختمی
که توســط مقام معظم رهبری گرفته شد  ،اجتماع قم و
اجتماعات شهرهای دیگر این موضوع را نشان نمیدهد؟
ناطق نوری با طرح این ســؤال که آیا آیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی با تاریخ درخشان زندگیاش مصداق السابقون
و انصار نیست؟ گفت :هاشمی زنده است همانطور که امام
فرمود هاشمی زنده اســت تا نهضت زنده است .ایشان با
زندگی ،روش رفتار ،منش حتی با فوتش آموزههایی برای
ما گذاشت .
رئیس دفتر بازرســی مقام معظم رهبری ادامه داد :من از
ســال  ۴۲تا کنون که  ۵۳سال میشود با آیتاهلل هاشمی
بــودم و در طــول دوران مبارزه در قــم ،زندان و پیروزی
انقالب هم با ایشان بودم ،پس آن صفاتی که درباره ایشان
میگویم ،مشاهدات یقینی من است.
وی تأکید کرد :آیتاهلل هاشمی از ریا ،دوچهره و چند چهره
بودن و دوگانه سخن گفتن تنفر داشت ،اما در جامعه االن
ما هزار چهره هم وجود دارد هر طرف باد بیاید میچرخند
و اینها بد آدمهایی هستند.
ناطــق نوری همچنیــن یادآورشــد :درس دیگر آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی درس مقاومت و صبوری است ،من
گاهی میماندم که علی رغم تهمتها نامالیمات و در حالی
که کوهی از مشــکالت وجود داشــت صبح میآمد و در
جلسه مجمع تشخیص آرام و با لبخند حضور پیدا میکرد
و این را دوستانی که در مجمع بودند نیز تصدیق میکنند.
وی در ادامــه بــه ماجرای رد صالحت آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی در جریان انتخابات ریاســت جمهوری سال
 ۹۲اشــاره کرد و گفت :زمانیکه صالحیت ایشان را برای
انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیلی رد کردند که البته
به مخیله ما هم خطور نمیکرد که این اتفاق بیفتد ،در حال

10

پايتخت

كهن

آماده شدن برای رفتن به سفر بودم که با شنیدن این خبر،
سفرم را لغو کردم و بازگشتم  ،دیدم این بیمعرفتی است
که به ســفر بروم .به دیدار ایشان به خانهاش رفتم و دیدم
که او با خنده به استقبال من آمد .به من گفت وقتی برای
ثبت نام به وزارت کشور رفتم و استقبال و اشک شوق مردم
را دیدم احساس کردم بار سنگینی بر دوش من است ،اما
وقتی خبر رد صالحیتم اعالم شد ،آرامترین شب زندگیام
بود؛ چرا که باری از دوش من برداشته شد و وظیفهام را هم
انجام دادم .من از آیتاهلل هاشمی پرسیدم حاال میخواهی
چه کنی و ایشــان پاسخ داد مردم را به پای صندوق رأی
دعوت میکنم زیرا انقالب و نظام است که اهمیت دارد.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با بیان اینکه
مراســم تشییع پیکر مرحوم هاشــمی درسهای زیادی
داشــت یادآور شــد :من وقتی برای مراسم تشییع رفتم
نزدیک سردار بزرگمان حاج قاسم سلیمانی نشسته بودم
و گوش میدادم که در پاسخ خبرنگاری چه میگوید .من
به ســردار سلیمانی ارادت داشتم ،دارم و خواهم داشت و

این خیلی بد است که ملتی با داشتن
فرهنگ و تمدن دیرینه در این
تاریخ معاصر وقتی نام هر شخصیت
بزرگاش را میآوری میبینی در
کنارش ظلم بزرگی به او شده است
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این پاســخ او عالقه من را دو چندان کرد .سردار سلیمانی
خیلی متین و پخته درباره هاشــمی گفت که هاشمی تا
پایان همان بود که از اول بود .او تا آخر بر اصول پایبند بود
حتی اگر بعضی اوقات تاکتیکها را تغییر میداد .تاکتیک
هاشمی تغییر میکرد اما استراتژیاش همان بود.
وی ادامه داد :مرحوم هاشــمی وفادار به انقالب و رهبری
بود .در شرایط سختی که در کشمکشهای سالهای اخیر
پیش میآمد بعضی میآمدند و میگفتند این همه تهمت
به شــما زده شده ،بچههای شما این گونه شده ،به صبیه
شما در شهر ری توهین شده خب یک کاری بکنید .او که
رحمت خدا بر او باد میگفت که سر دو چیز با شما معامله
نمیکنم و خط قرمزهای من اســت .یکی انقالب و دومی
شــخص مقام معظم رهبری  .اگر کسی توقع دارد در این
جاها کوتاه بیایم نیستم و هر کسی میخواهد برود ،برود.
ناطق نوری با اشــاره به درسی که میتوان از تشییع پیکر
هاشمی رفسنجانی گرفت گفت:این انقالب ،ایران ،اسالم
و نظام قطعاً دشمن داشته ،دارد و خواهد داشت .در هشت
ســال دفاع مقدس که این مرد بزرگ فرمانده جنگ بود
همه این دشــمنان ،غربیها و بعضی کشورهای عربی به
صدام کمک کردند .پس حواسمان باشد که دشمن دشمن
است .من در مصاحبهای گفتم که نفوذ را قبول ندارم ولی
بد تعبیر شد .منظور من این بود که نه اینکه نفوذی نداریم
بلکــه باید خودمان قبل از همه مواظب خودمان باشــیم.
وی در ادامــه تصریح کرد :در این مدت بعضیها و برخی
شبکههای خارجی مدام تبلیغ کردند و حیا نکردند البته
باید از برادری که به صورت تلفنی پاسخ دندانشکنی به
آنها داد تشکر کنم .این هاشمی فرمانده جنگ از ارکان به
وجود آورنده انقالب ،شورای انقالب ،اولین رئیس مجلس
و عضو مجلس خبرگان قانون اساســی بود و نقش اول را

بعد از رحلت امام (ره) در انتخاب رهبر آینده داشــت و تا
آخر ایســتاد و خط قرمزاش هم انقالب و رهبری بود .به
دشمنان میگویم باید بدانید هاشمی اپوزیسیون نبود بلکه
رکن این انقالب بود و مراســم تشییع پیکرش را ببینید و
بدانید مردم ایران فرزندانشان را اینگونه بدرقه میکنند.
این حضور تمام معادالت دشــمن را به هم ریخت .رئیس
دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در ادامه عنوان کرد :من
از بــرادران وخواهران ایرانیام به عنوان یک طلبه کوچک
خواهش میکنم از چپ و راست تا اصالح طلب  ،اصولگرا و
اعتدالگرا این اجتماعی که کردید را همچنان داشته باشید
و ایــن اجتماع با تفکــرات  ،عقیدهها و گروههای متفاوت
منافات ندارد .در مشــترکات با هم باشــید و در جایی که
اختالف نظر وجود دارد بنشیند و اختالفات را حل کنید.
اگر هم قانع نشدید تهمت نزنید .همه باید از این وحدت به
وجود آمده استفاده کنیم و قدر انقالب و رهبری را بدانیم.
آن هم در این منطقه که دورمان آتش است اما ایران یک
کشــور امن به حساب می آید که این معلول وجود مردم
ایران و رهبر هوشمند و آگاهی است .به همین دلیل همه
باید یک ید واحده بشوید و بایستید.
وی در ادامــه بیان کرد :این خیلی بد اســت که ملتی با
داشتن فرهنگ و تمدن دیرینه در این تاریخ معاصر وقتی
نام هر شخصیت بزرگاش را میآوری میبینی در کنارش
ظلم بزرگی به او شــده است .به امیر کبیر جفا شد ،شیخ
فضــلاهلل در زمانی که کالســکهاش راه میرفت و مردم
برای تبرک به چرخهایش دســت میکشــیدند در عصر
تولد حضرت علی (ع) در میدان توپخانه به دار کشــیده
شــد و عدهای کف زدند .یا خود من یادم هســت که چه
جســارت هایی به مرحوم کاشانی میکردند و یا مرحوم
مصــدق را ببینید که چگونه با او برخورد میشــد .ناطق
نوری افزود:خیلی بد است که تا وقتی شخصیتها هستند
به آنها توهین کنیم و وقتی رفتند بر سر خود بزنیم .بعد
از انقالب هم که با بهشتی آنگونه رفتار کردند به گونهای
به عنوان رئیس دیوان عالی کشور از مشهد تا تهران هیچ
جا به جز یک شــهر راهش ندادند تا سخنرانی کند ولی
وقتی به شــهادت رسید شــهید مظلوم شد .آخرین این
شخصیتها هم مرحوم هاشمی است و حاال باید ببینید
بعد از آن نوبت چه کسی میرسد.
ایــن عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا یادآوری
خاطرات خود از مرحوم هاشــمی رفسنجانی خاطر نشان
کــرد :پیش از انقالب زمانی که خدمت حضرت امام (ره)
در نجف مشــرف شد شرایط تهران و ایران شرایط خفقان
و دســتگیری بود .امام (ره) به او فرمود که حاال به تهران
نروید و بمانید ،ولی هاشمی به امام (ره) گفت که نهضت
انقالب و مبارزه االن به حضور من نیاز دارد حتی اگر بروم
و مرا دستگیر کنند.
وی اضافه کرد:وقتی جنگ تمام شد آن هم در زمانی که
فرماندهی جنگ در شرایط سخت و بحرانی بود .در رابطه
با قطعنامه ،امام (ره) با هوشــمندی باال تمام زوایا را برای
ما مجلسیها نوشت و حاج احمد آقا در جلسه غیر علنی
آن را خواند .امام (ره) در آن نامه فرمود که فرمانده ســپاه
آمده و گفته برای ادامه جنگ این مقدار سالح ،تانک و نیرو
میخواهیم و از رئیس دولت خواسته شده که بگوید چقدر
میتواند اینها را تأمین کند .که میگوید خزانه با مشکالت
روبرو است .امام (ره) این شرایط را در آن نامه به ما گفت.
ناطقنوری ادامه داد :در چنین شرایطی هاشمی به حضرت
امام (ره) میگوید که اگر احساس میکنید آسیب میبینید
و شرایط کشور ،جنگ و منطقه اقتضا میکند آتش بس را
بپذیریم اگر این کار برای شما مشکل است من به عنوان

فرمانده جنگ اعالم کنم و قطعنامه را بپذیرم و شــما به
عنوان فرمانده کل قوا دستور بدهید مرا دستگیر ،محاکمه
و اعدام کنند اما این انقالب بماند.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با بیان اینکه
مقاومت و صبوری منش دیگر مرحوم هاشمی بود ،اظهار
کرد :مــن گاهی اوقات میماندم که او چگونه فشــارها،
مشــکالت ،نامالیمات ،برخوردهــا و تهمتها را تحمل
میکند ،اما بعد از همه فشــارها صبح شــنبه با کوهی از
مشکالت وارد مجمع میشد و آرام و با خنده پشت صندلی
مینشست و مدیریت میکرد .اعضا مجمع میدانند که هر
جا بحث میشــد میگفت خدمت رهبری بودم و ایشان
این گونه فرمودند و باید این طور پیش برویم و حتی یک
سانتیمتر آن طرفتر نمیرفت.
وی با اشاره به شکنجههایی که هاشمی در زندانهای شاه
متحمل شــد گفت :او بعد از مدتها که از زندان آزاد شد
به منزل مرحوم فلســفی آمد .آقای فلسفی به او گفت که
شنیدهام شــما را خیلی شکنجه کردهاند که او در جواب
گفت که من آدم مقاومی هســتم و بنیهام خوب است .از
من که گذشت اما آمدم بگویم به فکر زندانیانی که گرفتارند
باشــید .این درس از هاشمی برای ما مقاومت ،صبوری و

عالوه بر استقبال مردم عزیز ایران و
جهان از فعالیت این افراد به عنوان
کارآفرینانی که خاک این مرزوبوم را
به طال تبدیل کردهاند ،نسلهای آینده
قدردان این خطشکنی آنها خواهند
بود که با این نوآوری توانستهاند به
مقاومسازی اقتصاد ایران و درونزا و
بومیسازی مدل توسعهایی ایران در
گردشگری و رشتههای وابسته کمک
نمایند
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تحمــل نامالیمات بود .ضمن اینکه او ســعه صدر باالیی
داشت و به قول حضرت امیر (ع) این قلبها ظرف هستند
و بهترین قلبها آن است که ظرفیتاش خیلی باال است.
ناطقنوری با تأکید بر اینکه دور اندیشی بلند همتی و در
نظر گرفتن منافع ملی خصلت دیگر هاشمی بود ،افزود :او
بــه دنبال ایرانی آباد و مقتدر در منطقه و دنیا بود .ببینید
وقتی رئیسجمهور شــد شرایط کشور چگونه بود .هشت
ســال جنگ ویرانیهای جنگ ،جنگ زدهها ،مردمی که
گرفتار شــهرها و آواره شدند و زیرساختهای کشور هم
بمباران شده و از بین رفته بود .مردان بزرگ تصمیمهای
بزرگ میگیرند و نمیترســند و خودشان را فدای هدفی
که دارند میکنند .هاشمی ریسک پذیر بود.
وی همچنین بیان کرد :در آن زمان نفت بشکهای هشت،
 ۱۰و  ۱۲دالر بــود من رئیس مجلس بودم و وقتی آقای
هاشــمی الیحه بودجه را به مجلس ارائه کرد به او زنگ
زدم کــه این درآمدی که نوشــتید محقق نمیشــود و
کســری بودجه خیلی زیادی دارید .شما نفت را بشکهای
 ۱۶دالر نوشــتهاید که نمیتوانید بفروشید و نمیخرند.
رئیس اســبق مجلس شورای اسالمی ادامه داد :ما در آن
زمان با هم دعوا نداشتیم البته ممکن است تفاوت سلیقه
باشــد و استداللها فرق کند اما این دعوا ندارد بلکه باید
بنشینیم و با هم حل کنیم .در آن زمان ما چهار جلسه از
صبح تا ظهر نشستیم و سرانجام به جمع بندی رسیدیم
و بــه قول معروف بــازاری معامله کردیم که من گفتم نه
 ۱۶دالر شــما و نه  ۱۲دالر ما بلکه نفت را روی  ۱۴دالر
ببندیم .االن در کشــور هر چه پتروشیمی داریم برای آن
موقع اســت .در حالی که کود شــیمیایی را از خارج وارد
میکردیم .پتروشیمی ،فوالد ،سیمان و سدها برای زمان
هاشمی است .او با بشکهای هشت و ده دالر جرأت این کار
را داشت اما عدهای مغرض یا بیاطالع میگفتند مملکت
را فروخت و کشــور را بدهکار کرد .که او به من میگفت
اینها عقلشــان نمیرسد و به این حرفها اعتنا نکن چرا
که باید کشــور را آباد کرد .ناطق نــوری در پایان گفت:
هاشمی روی اصول اســام و انقالب پافشاری داشت .او
ضمن روشن ،آزاد و رک بودن هنر این را داشت که روی
اصول انقالب با هیچ کس معامله نمیکرد .متأســفانه بر
اثر تبلیغات مسموم یک عده نافهم ،برخی از مردم کمتر
متوجه این امور شدهاند .در حالی که روی اصول انقالب،
اسالم ،ایران ،تا زمانی که زنده بود و بعد از امام (ره) روی
رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای ایستاد.
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سیاسی

عصر پساآیتاهلل در گفتوگو با کرباسچی

تمديد روحاني خواست هاشمي بود

ما نباید اص ً
ال دنبال تفرقه دیگران باشیم و خیلی نسبت به
این دلخوش کنیم که در بین اصولگرایان تفرقه ایجاد شود.
اتفاق ًا اگر وحدت نظر ایجاد شــود و همه آنها هم به سمت
یک اصولگرایی معقول ســوق داده شوند به نفع جامعه
سیاسی ما است .من بالعکس امیدوارم فاجعه رحلت ایشان
برای آنها هم يك هشدار و بيدارباشي باشد .فقدان آیت ّ
الل
هاشمیرفسنجانی نه فقط در نظام سیاسی ایران بلکه در
ساحت احزاب و گروههای سیاسی نیز یک خأل بزرگ ایجاد
میکند .او به ویژه در ســالهای پایانی عمرش نقشی موثر
در وحدت نیروهای سیاســی اصالحطلب و اعتدالگرا ایفا
کرد و این خأل اگر به درســتی مدیریت نشــود ،میتواند
آثار خســارتبار زیادی به دنبال داشته باشد .غالمحسین
کرباســچی ،دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و یکی از
نزدیکترین نیروهای سیاسی به آیت ّ
الل هاشمیرفسنجانی
در خصوص آینده پساهاشمی در جریان اصالحات معتقد
است که به هرحال مرگ برای هر انسانی فرامیرسد و برای
آســیب ندیدن از فقدان افراد باید مشی و منش سیاسی
افراد را تداوم بخشــید .از این منظر کرباسچی پیشبینی
میکند اگر چنین رفتــاری در جریان اصالحات پیگیری
شــود جایگاه جریان اصالحات و اعتدال در جامعه حفظ
میشود .او در خصوص جریان مقابل نیز امیدوار است این
رخداد اندوهناک سبب شــود تا آنها نیز به خود آمده و
از این هشــدار و بیدارباش برای بهبود سیاستورزی خود
استفاده کنند.
آینــده اصالحات بعــد از آیتاهلل هاشــمی را چگونه
میبینید؟

به هر صورت آقای هاشمی نقش مهمی در طول حیات
خود داشتند .اگر ایشان بودند میتوانست نقش بهتری
کــه با بیــان و کالم و موضعگیریهای خود داشــتند
ادامه یابد .آنچه از شــخصیتهایی مثل آقای هاشمی
و امثال ایشــان باقی میمانــد در واقع الگوی رفتاری
است .سرمایهای که برای اصالحطلبان و معتدلین بعد
از آقای هاشــمی وجود دارد همین منش و رفتار است،
که اگر این را بتوانند تحلیل و به آن عمل کنند اتفاقی
رخ نخواهــد داد .اگر بتوان ایــن الگو را تدوین و مورد
اجمــاع مجموعه اصالحطلبــان و معتدلین قرار داد و
بر اســاس آن عمل کرد میتوان آســیب را به حداقل
رساند .نمیتوان گفت که به اصالحطلبها و اعتدالیون
آسیب وارد نشده است .تعبیر دینی آن هم این است که
هیچ چیزی جایگزین او نمیشــود؛ ولی میتوان به این
نحو جبران کرد .میتوان گفت که آقای هاشــمی یک
شخصیت ارزنده برای مجموعه نیروهای فعال سیاسی
بود؛ اما در حال حاضر ایشان از دنیا رفتهاند و پیشبینی
نمیشد که او و دیگر شخصیتهای سیاسی تا ابد زنده
بمانند .مجموعه نیروهــای معتدل و اصالحطلب باید
به این فکر کنند که چه ویژگیای هاشــمی را هاشمی
کرده است و در طول این  ٣٧سال فعال و منشأ اثر نگه
داشــته است .اگر این تبیین ،مورد اجماع قرار گرفته و
به آن عمل شــود به نظر من آینده اصالحات و اعتدال
جایــگاه خودش را در جامعه ایران میتواند حفظ کند.
همین نکتهای که آقای هاشمی همیشه روی آن تأکید
داشت و میگفت «معدل افکار عمومی گرایش به افراط
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و تفریط نیســت» خودش مصداق خوبی اســت .افکار
عمومــی اگر در صحنه حضور داشــته و رفتاری مثل
ایشــان را در پیش گیرند آینده میتواند با افق روشن
باشــد و ضربهای از نظر سیاسی به اصالحطلبها وارد
نشود.

آیا فقدان آیتاهلل هاشمی میتواند اثر مثبتی بر مشارکت
بیشتر مردم در انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای سال
آتی داشته باشد؟

مســلماً رهنمودهــا و راهنماییهــا در صورت حضور
آیتاهلل هاشــمی در انتخابات آتی میتوانســت برای
مردم بســیار راهگشا باشــد .نبود ایشان شوک بسیار
بزرگی بود و به خصوص چگونگی رحلتشــان که امری
ناگهانی بود ،بر مردم اثرگذار بود .جمعیت عظیمی که
در مراســم تشییع ایشان حاضر شدند ،نشان از این امر
دارد .امید اســت که اصالحطلبــان و نیروهای معتدل

بتوانند از ظرفیت به وجود آمده اســتفاده کنند و نبود
فیزیکی آیــتاهلل را تاحدودی جبران کنند .البته اصل
حضور آیتاهلل هاشمی چیز دیگری بود لیکن این ابراز
احساســات و عالقه مردم میتواند نیروی موثری برای
تداوم راه ایشان باشد و در انتخابات اثرگذار باشد.

تداوم راه آیتاهلل هاشمی در گرو ریاستجمهوری مجدد
آقای روحانی است؟

آقای هاشــمی بارها گفته بود که آقای روحانی باید در
انتخابات دور دوم ریاســتجمهوری شرکت کند .هنوز
آقای روحانی شــخصاً در این زمینه چیزی اعالم نکرده
اســت .حضور آقای روحانی در انتخابات  ٩۶مورد نظر
آقای هاشمی بود .امید است که شرایط به گونهای باشد
کــه آقای روحانی تصمیم به حضــور در انتخابات آتی
بگیرد .نیروهای مختلفی کــه همراه و همگام آیتاهلل
هاشــمی در انتخابات سال  ٩٢بودند ،امروزهم معتقد
هســتند که روش این دولت و برنامههای آن باید ادامه
پیدا کند.

جریان اصالحات برای مدیریت خأل به وجود آمده ناشی
از رحلت آیتاهلل هاشمی باید دست به چه اقداماتی بزند؟

ما نباید اصال ً دنبال تفرقه دیگران
باشیم و خیلی نسبت به این دلخوش
کنیم که در بین اصولگرایان تفرقه
ایجاد شود .اتفاقا ً اگر وحدت نظر ایجاد
شود و همه آنها هم به سمت یک
اصولگرایی معقول سوق داده شوند
به نفع جامعه سیاسی ما است
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نیروهای اصالحطلب در طول این سالها به این نتیجه
رسیدهاند که راه رســیدن به اهدافی که اصالحات در
نظــر دارد و بــرای مصالح ملی دنبال میکند ،مســیر
معقــول ،منطقی ،معتدل و بــه دور از افراط و تفریط
است .شــعارهای دولت و اصالحطلبان باید شعارهایی
شــدنی در کشور باشد .وعدهها و مطالباتشان باید در
فضای موجود کشــور قابل اجرا باشــد .امید است که
اصالحطلبان بتوانند راه آقای هاشــمی را ادامه دهند و
در مسیر سازندگی و توسعه حرکت کنند .اصالحطلبان
باید در این مســیر منسجم باشند و با نیروهای معتدل
اصولگــرا همکاری کننــد و از ظرفیت همۀ نیروهای
دلســوز که به مصالح ملی کشور فکر میکنند ،استفاده
کنند .هدف اصلی برای جریــان اصالحات باید منافع
مــردم باشــد .در این صورت راه آقای هاشــمی ادامه

مییابد و اعتدال و اصالحات در کشور حاکم میشود و
توسعه کشور سرعت خواهد گرفت.

آیا این رخداد اندوهبار میتواند منجر به نزدیکی بیشتر
نیروهای میانه رو در جریان اصولگرا با اصالحطلبان شود؟

امیــدوار هســتیم چنیــن اتفاقی رخ دهــد .نزدیکی
نیروهــای میانه رو و اصالحطلبــان نیازمند حرکت و
تالش دو طرف اســت .نباید توقع داشــته باشــیم که
نیروهای معتدل اصولگرا به ســمت ما گامی به پیش
بگذارند و اصالحطلبان همچنان از خواستههای خود پا
پس نکشند .ما باید به اصالحطلبی و اصولگرایی نگاهی
فراتر داشته باشیم .نگاه فراتر همانطور که بارها آقای
هاشــمی اشاره کرده بود ،نگاه به منافع و مصالح کشور
اســت .رمز توجه و عالقه مردم به آیتاهلل هاشمی نیز
همین مســئله بوده اســت .اگر نگاه اعتدالی و همراه با
دلســوزی برای مردم و مصالح کشور در بین نیروهای
اصالحطلب و نیروهای معتدل اصولگرا حاکم باشــد
میتوان در انتخابات آتی و دیگر ادوار انتخاباتی شــاهد
نزدیکــی جریانها به هم بود .بــا وجود اختالفاتی که
در گذشــته بین دو جریان سیاسی وجود داشت ،امروز
زمینــه و ظرفیت بین دو جریان برای همکاری و پیش
برد منافع ملی وجود دارد.

رابطه آیتاهلل هاشــمی با مقام معظم رهبری خیلی به
جریان میانهرو کمک میکرد فکــر میکنید این جایگاه
برای آن رابطه دوباره قابل احیاست؟

خود آقای هاشــمی حتماً یک رابطــه ویژه با رهبری
داشت .ولی اینکه ایشــان چقدر از این رابطه شخصی
برای این مجموعه اســتفاده میکرد احتیاج به بررسی
دارد و نمیشــود خیلی قاطع گفت این رابطه همیشه
تأثیر داشته است .نکته دیگر اینکه اشخاص دیگری هم
در بین ما هســتند که به هر صورت میشود این رابطه
را احیاناً اگر الزم باشــد احیا کرد .حاال نه در حد آقای
هاشــمی ولی به هر حال به نحوی میتوان این کار را
انجام داد .به نظر من این کار شدنی است؛ ولی طبیعتاً
تفاوت خواهد داشت.

نبود آیتاهلل هاشــمی در جریان اصولگرا اتحاد ایجاد
ی از
میکند یا نه؟ چون همیشــه یک طیف قابل اشــارها 
اصولگرایان یکی از آماج اتحادشان مقابله با آقای هاشمی
بود دچار تفرقه میشوند؟

مــن فکر میکنم؛ ما نباید اصــ ً
ا دنبال تفرقه دیگران
باشیم و خیلی نسبت به این دلخوش کنیم که در بین
اصولگرایان تفرقه ایجاد شــود .اتفاقاً اگر وحدت نظر
ایجاد شــود و همه آنها هم به سمت یک اصولگرایی
معقول سوق داده شوند به نفع جامعه سیاسی ما است.
من بالعکس امیدوارم فاجعه رحلت ایشان برای آنها هم
یک هشــدار و بیدارباشی باشد که بدانند موقعیتهای
ارزندهای مثل شــرایط حضور شــخصیتی مثل آقای
هاشــمی کــه در جامعه ما وجــود دارد ،موقعیتهای
دائمی نیستند .روز تشییع جنازه ایشان دیدیم افرادی
که یک زمانی نقدی داشــتند و تند میشدند چشمان
اشکبار آنها در بدرقه آقای هاشمی مشهود بود .شاید
هم احســاس پشــیمانی میکردند .ما باید امید داشته
باشــیم تا این زمینهای ایجاد کند که یک مقدار از آن
حالتهای احساســی و فاصلهدار بــا منطق و اعتدال
جدا شــوند .این در واقع باعث شــکلگیری آن جامعه
سیاســی ایدهآلی میشود که یک چارچوب معقول در
مخالفتها و موافقتهای سیاســی پذیرفته شده است.
آن دو جبههای که حاال به هر عنوان ســنتی و مدرن،
اصولگــرا و اصالحطلب و معتــدل و غیرمعتدل آنها

را میبینیــم ،بتواننــد همدیگر را تحمــل کنند و این
اختالف ســلیقه را در قالب یــک روش دموکراتیک و
بدون خشــونت بین خودشــان حل کنند .این امر در
صورت اتحاد اصولگراها قابل عملتر است تا وقتی که
تفرقهای باشد و هر کدام برای اینکه در اصولگرایی به
خیال خود یک درخششی پیدا کنند بر دیگری پیشی
بگیرند .مثل حالتی که زمان آقای هاشمی گاهی دیده
میشد و افراد برای اینکه جایگاه خود را در آن مجموعه
مستحکم کنند از هم سبقت میگرفتند و اظهارات تند
و خشن نسبت به آقای هاشمی داشتند .اگر امروز آنها
به این نتیجه برسند که آن برخوردها نه اسالمی بوده و
نه بر مبنای اصول اخالقی و نه مورد توجه مردم ،امید
به تعامل سازنده بیشتر میشود و آینده سیاسی بهتری
برای کشور خواهیم داشت.

 به نظر شما پیام اتفاق روز تشییع چه بود؟

به نظر من پیام آن روز دو نکته داشت:
 .1آن در واقع تجلیل از شــخصیت آقای هاشمی بود.
اینکه قضاوت درباره شــخصیتی مثل ایشــان در افکار
عمومی با یک ســخنرانی در بیــن جمعهای محدود
دانشــگاه یا همایشها یا ســرمقالهها شکل نمیگیرد.
افــکار عمومــی دراین موارد تابع یــک رزومه طوالنی
شــاید چند دههای اســت ٣٧ .ســال بعــد از انقالب
این یک پیام بود که شــخصیتهای کشــور نه توسط
گویندگان و نویسندگان داخلی و نه توسط رسانههای
بیرون جایگاهشــان نزد مردم از بین نمیرود .در واقع
همــان وضعیتی که ما در مورد امام داشــتیم بدترین
تبلیغات جهانی و بیادبانهترین توهینها را نســبت به
او میکردند .ولی دیدیم مردم از آغاز تا انجام نسبت به
امام چه رفتاری را داشــتند .به نظر من در مورد آقای
هاشــمی یک درجه پایینتر یک تشییع بینظیر بعد از
امام بود .این نشــاندهنده آن اســت یک مجموعه که
فکر میکند افکار عمومی با تالش آنها شکل میگیرد
ســخت در اشتباهند .افکار عمومی با محور ارزشهای
وجودی شخصیتها شــکل میگیرد .آنها میفهمند
اینطور نیســت که فریب این مسائل را بخورند .همین
انتخابات سال قبل خودش حامی پیامی بود.
 .2روز تشــییع یک پیام هم برای مجموعه سیاسیون
داشــت که میتوانیم یک جامعهای داشته باشیم که با

وجود اختالف نظر در کنار همدیگر باشــیم .میتوانیم
جامعهای باشیم که حرفهای خود را بزنیم ولی در آن
خشــونت و برخوردهای نامتعادل وجود نداشته باشد.
به هرحال منطق و ســایق مختلفی وجود دارد .افراد
مختلفی حاال درســت یا غلط مسائلی برای آنها پیش
میآیــد و در محدودیت قرار میگیرند .یا نه طبق یک
سلیقه و استداللی ممکن است شرایط ویژهای تحمیل
شــود .شما در مراسم تشــییع افرادی را میدیدید که
حدود  ۴الی  ۵سال است گرفتار مسائل زندان و امثال
اینها بودند .ولی با چشم گریان مثل بقیه مردم حضور
داشــتند .عالقه به کســانی مثل هاشمی که در داخل
نظام بودند در واقع به معنای عالقه به اصل نظام است.
حاال اگر کســی منتقد اســت و در مــورد او بیمهری
انجام شده به هیچوجه به معنای نفی آن عالقه و اصل
نظام نیســت .تبلیغاتی که از بیرون میشود و اینها را
منتســب به بیعالقگی و زده شــدن از نظام میکنند
همان قدر غلط اســت که در داخل یک عده بخواهند
برای بیرون کردن از صحنه افراد را طرد کنند.

شما نسبت به تصویری که رسانه خارجی از آقای هاشمی
داد اعتراض دارید البته یک تصویر عجیب صدا و سیمای
خود ما هم از آقای هاشمی در قاب تلویزیون ارائه داد نظر
شما در این رابطه چیست؟

من در رابطه با صدا و ســیمای داخلی صحبت نکردم؛
نقد آن در جای خودش قرار دارد .دوســتانی هســتند
کــه آن نقد را جواب دادند .آنهایی که به صدا ســیما
میرونــد باید نقــد کنند .آقایان ناطقنــوری ،حاجآقا
مهدی طباطبایی و آقــای انصاری صحبتهای خوبی
کردنــد .باالخره دیــر یا زود آنها هم بــه این نتیجه
خواهند رســید این برنامهها و حذف یک شــخصیتی
در رســانه و در برنامههــای مختلف جایگاه مردمی آن
شــخصیت را تحتتأثیر قــرار نمیدهد .عصبانیت من
بیشــتر نسبت به صحبتی بود که در یکی از رسانههای
خارجی شد هر چند هر کدام از ما این روزها به خاطر
شوکی که از فوت آقای هاشمی به ما وارد شد ،ناراحت
هســتیم .من نگفتم چرا سخن مخالفی را نقل کردید.
بلکه احســاس کردم درست در شب دوم رحلت آقای
هاشــمی که همه در تالشند یک تشییع باشکوه برگزار
کننــد و از مردم برای تجلیــل دعوت میکنند ،اینها
شــروع کردند دو روز متوالی علیه آقای هاشــمی یک
طرفه صحبت کردند.

به نظر شما شوراها برای اصالحطلبها و میانهروها مهمتر
است یا ریاستجمهوری؟

نیروهای اصالحطلب در طول این
سالها به این نتیجه رسیدهاند که
راه رسیدن به اهدافی که اصالحات
در نظر دارد و برای مصالح ملی دنبال
میکند ،مسیر معقول ،منطقی ،معتدل
و به دور از افراط و تفریط است.
شعارهای دولت و اصالحطلبان باید
شعارهایی شدنی در کشور باشد.

شماره 108

هــر دو به نظر من مهم اســت ،هر کــدام ابعاد خاص
خودش را دارد .ما امیدوار هســتیم مجموعه نیروهای
سیاســی در انتخابات آینده به نفع مصالح ملی کشور
عمل کنند .اوالً هر مجموعه و هر جبههای باید وحدت
خود را حفظ کند و برخوردهای معقول و منطقی داشته
باشــد .به دنبال این باشــند که در این ورطۀ هولناکی
کــه در اطراف ما از ترور و خشــونت و به هم ریختگی
وجود دارد و با وجود شرایطی که در داخل کشور داریم
از مشــکالت اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی گرفته تا
مشــکالتی که در سیاســت خارجی و روابط بینالملل
با آن مواجه هســتیم ،چگونه باید بهتر عمل کنیم .چه
افرادی را روی کار بیاوریم که واقعا بتوانند قدم بهتری
بردارنــد نه اینکه یکی بیایــد و همهچیز را به یکباره
دگرگــون کند .به نظرم اگــر مردم در انتخابات حضور
پیدا کنند نباید نگران بود .انشــاءاهلل وضعیت مطلوبی
برای سرنوشت مردم رقم بخورد.

پايتخت

كهن
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پرونده

نگاهتحلیلگران«:راهبرداصالحطلبان»

اصرار بر تجربه هاشمی

دل نوشته ای :برای هاشمی
در هفتمین روز رحلت

رضا عمو زاده خلیلی ـ فعال سیاسی اعتدالی

هــادی خانیکــی ،چهــره ارشــد جبهۀ
اصالحات ،در نشست شورای عمومی حزب
اتحاد ملت در اســتان خراسان رضوی که
عصر روز  ۲۲دی  ۹۵برگزار شد؛ به بررسی
نقش مرحوم آیت ّ
الل هاشمی رفسنجانی در
عرصه سیاسی ایران پرداخت:
درک سیاســت و فعالیت سیاسی در ایران
بــدون درک نقشآفرینیهــای آیــت ّ
الل
هاشــمی رفســنجانی حداقل از چهار دهه
گذشته تاکنون ناممکن است.
آیت ّ
الل هاشــمی در پایان دولت ششم در
برگــزاری انتخاباتی آزاد که نتیجۀ آن روی
کار آمــدن دولت اصالحات بود؛ تالشهای
مؤثری داشت.
پس از آن هــم ،درعینوجه رابطۀ انتقادی
میان جریان اصالحات و ایشــان ،هاشمی
رفســنجانی از کنشــگری مبتنــی بر رأی
مــردم اســتقبال کــرد .بــرای مجلس و
ریاستجمهوری کاندیدا شد و وقتی موفق
نشــد ،قهر نکرد ،کنــار نرفت و پایانی برای
عمر سیاسی خود تعریف نکرد.
این ویژگی سیاســتورزی هاشمی که اوالً
مبتنی بر حفظ خود در فضای سیاســی و
ثانیاً مبتنی بر خواســت و نظر مردم است،
از او شــخصیت جدیدی در میدان سیاست
عرضه کرد که انعطافپذیری هرچه بیشتر
در برابر تحــوالت و اصالحپذیری بینش و
روش در سیاســت عملی شاخصههای آن
بود.
جامعه امروز بهویژه بخشهای اصالحطلب
که در پی پیشبرد روندهای دموکراتیک در
کشــور بودند؛ روزب هروز احســاس نزدیکی
بیشــتر هاشــمی با خود و خود با هاشمی
را میکردنــد و نتیجه این احســاس را در
قدرشناســی و حضور مردم در روز تشییع
پیکر ایشان میتوان بهخوبی دید.
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پايتخت

كهن

به نظر ما اصالحطلبان ،آیت ّ
الل هاشمی یک
محور مهم اعتدال در کشور بوده که هیچگاه
از پیشبرد آن در حکومت غافل نمانده است.
ایشــان در سالهای اخیر دور کردن کشور
از سیاســتهای افراطی دولت گذشــته را
مهمترین رســالت خود میدانست و در این
راه بیدریغ از دولت کنونی و سیاســتهای
آن حمایت میکرد.
بــرای امروز ایران که کشــور بایــد بر پایه
منافع و مصالح ملی از هرگونه افراطیگری
دور شــود و همۀ ظرفیتهای قانونی برای
پاسخگویی به نیازها و خواستههای مردم و
اصالح اشتباهات گذشته به کار گرفته شود،
فقدان هاشمی به وضوح به چشم میآید.
تشــییع شــکوهمند پیکر مرحوم هاشمی
نشــانۀ مدنیت جامعه ایران بود ،گویی همه
جریانهای سیاسی پذیرفته بودند که باید
در این اجتماع شرکت کنند و به دیگری هم
حق شرکت بدهند.
همه آمده بودند ،حرفها و شــعارهای خود
را هــم گفتند و نشــان دادنــد که در عین
حالی که هاشــمی رفته اســت ،همچنان
کفۀ قــدرت اجتماعی به ســوی اعتدال و
عقالنیت میرود و انتظار حذف یگ گرایش
غالــب اصالحطلبانه و اعتدالگرا از ســوی
جریانهــای افراطــی و اقتدارطلب دور از
واقعیت است.
برای ما اصالحطلبان اندیشــیدن به آیندۀ
بدون هاشــمی ،مالزم اصرار به ادامۀ تجربه
اوســت .تجربهای کــه در آن ایفای نقش
فردی هاشمی را به جامعه و به مجموعهای
از شخصیتها و جریانها محول میکند.
جهان ما و کشــور ما با شرایطی پیچیدهتر
مواجه خواهد بود؛ اما گره شرایط پیچیدهتر
با عقالنیت باز میشــود نه بــا تن دادن به
رادیکالیسم.

شماره 108

برای ما ،از خمینی (ره) بگو!
ققنــوس وار ،چنان اوج گرفتی ،که حتی درخت زیر پایت ،پروازت را
احساس نکرد.
چنان پریدی که شــاخه ها و برگ ها ،حتی صدای بال تو را نشنیدند،
چنان غافل گیرمان کردی که فقط پروازت را ،در پهنای آســمان ها،
که به سوی معبودت میشتافتی ،با حسرت نظاره کردیم.
هرگز باورمان نمی شــد ،ما را ترک کنی و چونان پرندگان سبک بال
و فرشــتگان مقرب ،آســمان ها را در نوردی و بدون وداع با ملتی که
تورا نه بروی دســت ها که با قلب هایشــان تشــیع کردند ،به ملکوت
اعلی پا گذاری.
با ماســخن بگو تو برکدامین عشق از خود بی خود شدی و این چنین
پرواز کردی؟ کدام باغ بهشــتی را به تو نمایا ندند ،که لحظه ای صبر
را در این دنیا ،بر خود ،جائز ندانستی؟
ای یوســف خمینی (ره) ،در این ســالیان طوالنی ،بر تو چه گذشت؟
چگونــه صبر را معنی کردی؟ صبر بــا تو زندگی کرد ،و از تو صبوری
آموخت و تحمل از تحمل تو کالفه و بی طاقت شــد .تو مصداق صبر
ایوب بودی و صبر ایوب را در این روزگار کم صبری ها و بی تحملیها،
معنا بخشیدی .
ای یوســف خمینی (ره) ،بــا چاه های عمیقی که بــرادران نا اهلت،
پیــش پایت کندند تا تو را در آن افکنند چه کردی؟ چگونه راه نجات
را یافتــی؟ بگو به ما در آن چــاه های عمیق تهمت ،تخریب ،تحریف،
تحریــم ،افترا ،توهین ،دروغ ،دشــنام و  ...چه رازو نیازی و چه زمزمه
هایی با معبود و معشوق خود داشتی که این چنین عزیزت داشت؟
ای یوسف خمینی (ره) ،یوسف یعقوب را ،برادران نااهلش ،فقط در یک
چــاه انداختند ولی برادران تو!! هر روز چاهی برایت کندند و به خیال
خــود هرروز تو را در چاهی افکندند و در کوی و برزن فریاد بر آوردند
که یوسف خمینی را گرگ درید!!
حاشاوکال که امت خمینی باور کرده و روی از تو برگردانده باشند...
ای یوســف خمینــی (ره) ،از هــر چاهی که به لطــف او گذر کردی،
برادرانت!! نقشــه ای نو در انداختنــد و تصور کردند ،که از چاه بعدی
هرگز راه نجاتی برای تو متصور نیست ...به گمان خام خود ،چاه بعدی
بزرگتر ،عمیق تر و تاریک تر اســت و هیچ کس را دیگر یارای نجات
تو نخواهد بود...
آنهــا خدایت را نمی دیدند ،و فراموش کــرده بودند ،غافل از این که،
خدایت آن چنان بزرگت آفریده ،آن چنان بزرگت خواســته و بزرگت
داشــته که هیچ چاه تهمت و افترا و تخریب و تحریم و دروغ و دشنام
را توان در آغوش کشــیدن و پایمال ساختن بزرگی هایت نیست ،آنها
نمی دانســتند چاهی که بدست برادرانت!! حفر شده باشد ،با لطف او،
توان بلعیدن جسم و روح تو را ندارد...
عجب ،تاریخ تکرار می شــود :یوســف یعقوب ،عزیز مصر ...و تو عزیز
خمینی (ره) .یوسف ،عزیز کنعان و تو عزیز ایران.
ای یوســف خمینی (ره) ،اینک که از دروازه های قلب های یک امت
گذر کردی و در آغوش یعقوبت آرمیدی ،برای ما از خمینی بگو ....بگو
در نجواهای خود با خمینی از چه می گویی؟
آن جا هم ،با یعقوبت ،خمینی ،از برادرانت!! شکوه و شکایتی نمیکنی؟
برای ما از یعقوبت ،از خمینی بگو...

بایدها و نبایدهای نیروهای سیاسی در دوران پسا هاشمی
بـه قـلـم

داوود سلیمانی
فعال سیاسی اصالحطلب

فقدان آقای هاشــمی چه بخواهیم چه نخواهیم دارای
آثار و تبعاتی در بردارد که باید نسبت به آن حساس بود.
مرحوم آیهاهلل هاشــمی رفسنجانی در مراحلی تکیهگاه
اصلی خود را به طرف مردم شــیفت داد و این باعث شد
که بتواند از حقوق آنان دفاع و مردم نیز آن را در تشییع
جنازه ایشان بروز دادند.
در رابطه با دوران پسا هاشمی دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاهی وجود دارد که خأل وجودی ایشــان پر شدنی
نیســت و دیدگاه دیگری میگوید که میتوان این خال
را پر کرد.
 .1به گمان من دیدگاه اول را برای کوتاه مدت میتوان
پذیرفــت به این معنا کــه در کوتاه مدت نمیتوان خأل
وجودی ایشــان را پر کرد ولی این بدان معنا نیست که
در آیندهٔ نزدیک و در ســایه تالش تشکلها و مجموعه
نیروهای اصالح طلب و معتدل نتوان این خأل را جبران
کرد.
ایشــان به دلیل ابعاد و وجوه فعالیتی که داشــتند در
جریان اعتدال بخشی به نظام مؤثر بودند .باالخره ایشان
از قبل انقالب تا زمان رحلت مسئولیتهای متعدد و گاه
استراتژیک در نظام داشتند و نوع ارتباطی که ایشان با
مقام رهبری و مراجع دینی و حوزه و دانشــگاه داشتند
وضعیت و موقعیت ایشان را در بین شخصیتهای نظام
ممتاز میکرد .باید نوع بینش و شخصیت و نگاه سیاسی
ایشان را به کشور و مجموعه نیروها و جریانهای سیاسی
را نیز بر آن افزود .اینها ایشــان را شــخصیتی ذو وجوه
میساخت.

بـه قـلـم

 .2ما البته نباید در این مرحله بمانیم و تأســف بخوریم
بلکه باید تمامی نیروهای سیاســی و احزاب و تشکلها
درصدد پر کردن این خأل برآیند.
ما حوادث بســیاری در تاریخ انقالب اسالمی داشتهایم.
ارتحــال مرحوم امام و شــهدای هفت تیر و شــهادت
رجایــی و با هنر و ...را داشــتهایم .اما این مردمند که
از خدمتگــزاران خود بهخوبی تقدیر کــرده و آن را در
حافظ هٔ تاریخی خود برای بهرهگیری در ادامه دادن راه
بهکار میگیرند.
فقد آقای هاشــمی هرچند در کوتاه مدت جبران پذیر
نیســت اما جریان اصالح و اعتدال ویا هرجریانی نباید
فرد محور باشد بلکه باید اندیشه محور بود و در ساحت
سیاسی نیز باید برنامه محور باشیم.

نقش نخبگان و روشنفکران در دوره پسا هاشمی

نقش نخبگان و روشنفکران و پیش قراوالن اینجا بسیار
مهم اســت .آنان هســتند که در عرصــهٔ عمومی و در
ساحت سیاسی و فرهنگی میتوانند نقش آفرین باشند
و به تعمیق آگاهیها و نقش پذیری مردم در حفاظت از
اصول اساسی انقالب و آزادی و استقالل و تمامیت ارضی
ایران بپردازند .آنان هســتند که باید چرایی این حمایت
بیدریغ ملت را تبیین کنند .و به مسئوالن و دولت مردان
پیام این همه همدلی و انســجام در تشییع پیکر آیه اهلل
را متذکر شوند.

فرصتی برای همدلی بیشتر

به نظر من این فرصت بیبدیلی برای آشــتی ملی و رفع
نقارها و شکافهاست که باید بهخوبی از این فرصت در
جهت وحدت و امنیت و حفظ منافع ملی و تعمیق حقوق
مردم استفاده کرد .وحدت بر سر منافع ملی توسط همهٔ
جریانهای سیاسی میتواند رمز توسعهٔ کشور باشد.
نگاه ملی نگاهی فراتر از نگاه جناحیســت .خصوصیت
بارز جناب آقای هاشمی همین نگاه فرا جناحی و توجه
به منافع ملی بود که وی را چهرهای فرا جناحی معرفی
میکرد.

ما تضمینی فراتر از ملت نداریم که انقالب اسالمی برای
تحقــق آرمانهایش بدان نیاز دارد .اگر مردم در حفظ و
حراست آزادیهای قانونی در فرهنگسازی و مشارکت
اجتماعی و پافشــاری مسالمت آمیز برای تحقق حقوق
شــهروندی حضور داشته باشــند ،این ملت در ادامهٔ راه
پیروزی اســت .روند کنونی در انتشــار آگاهی اگر چه
ایدهآل نیســت ولی مطلوب اســت و میتوان با تکیه به
نهادهای مدنی نسبت به تشکلیابی هرچه بیشتر مردم
امیدوار بود .و آنان را در وحدت و انســجام بیشــتر یاری
نمود.

فرد یا تشکیالت راه کدام است؟

سؤال اساسی اینست که آیا اصالح طلبان پروژٔه اصالحات
را بایــد بــا تکیه به فرد یا افراد پیش ببرند؟ یا با تکیه به
نهادهای مدنی و مشارکت مردم؟
بهنظر میرســد که اصالح طلبان باید با تکیه به مردم و
نهادهــای مدنی کار را پیــش ببرند ،در این رابطه نقش
نخبگان و دانشگاهیان اعم از استادان و دانشجویان بسیار
مهم است.

امکان نقشآفرینی جریان اصالح و اعتدال

در پســا هاشمی این امکان نقش آفرینی جریان اصالح
طلب وجود دارد و میتوان در میان مدت این جای خالی
را پر کرد.
حرکت اصالحی اهمیتش به نوع گفتمان آن برمیگردد
باید این گفتمان را که بر محور دال مرکزی مردم شکل
میگیرد توســعه داد .این بسیار مهم است که گفتمان
اصالحطلبی در فرهنگ عمومی جامعه و در دل و ذهن
اندیشه مردم جاری و ساری شود .این بهترین تضمین
ٔ
و
برای تداوم راه است .این امر در کنار نقش نهادهای مدنی
و تشکلهای سیاسی و همچنین انسجام و وحدت درونی
جبهــهٔ فراگیر جریان اصالح و اعتدال میتواند تضمین
کنندهٔ روند دموکراتیزاسیون است .رسانهها در حوزههای
اجتماعی و فرهنگ و هنر در این زمینه بسیار نقش آفرین
خواهد بود.

اسیر دردام قدیسسازی

یداهلل اسالمی
دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار

مرده پرســتی در کشــور ما رسمی دیرینه است .بزرگ
داشــتن بــزرگان در زندگی امری به هنجار نیســت و
پاسداشــت و نکوداشت مردگان چنان در اوج است که
به مرحله قدیسسازی هم میرسد .بسیاری از نامداران
میدانهای هنر و فرهنگ و سیاست و دیانت در زندگی
رنجها کشیده و سرزنشها شنیدهاند؛ ولی پس از مرگ
چنان در کراماتشــان داد سخن میدهند که اگر سر از
خاک برآورند جز شــگفتی چیزی نصیبشان نمیشود.

نقد درجامعه ما دشــمنی انگاشــته میشــود و انتقاد
هم تاب آورده نمیشــود .از یاد برده میشــود که نقد
اسباب ســاختن و درســت کردن روشها و رفتارها و
کاســتن از ناهنجاریها اســت .اگر دست به نقد کسی
زده شد به معنای نادیده گرفتن تواناییهای او نیست و
ســخن از توانایی کسی گفتن به معنای ندیده انگاشتن
نارساییهای او نمیباشد .انسان بنا به ماهیت خویش در
مســیر زندگی گرفتار اشتباهات و تصمیمهای نادرست
میشــود؛ ولی چناچه با افزایش آگاهی سعی نمائیم در
جهت کاستن از اشتباهات و درست کردن مسیر ،گامی
توخیزها درس گرفتن
خردورزانــه برداشــتهایم .از اف 
نشــانهٔ خردمندی اســت و بر اشتباهات پای فشردن
نشــانه ناتوانی از درک درســت واقعیتهای اجتماعی
اســت .ما همــان گونه که در تعریــف و تمجید اغراق
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میکنیم ،در رد و کنار زدنها هم همین اغراق را از خود
نشــان میدهیم .اگر همۀ رفتارهای ما درســت بود که
جامعه در شــرایط کنونی قرار نداشت و اگر هرچه شده
اســت بد بود ،از ما و جامعه ما چیزی برجای نمیماند.
همۀ امور نســبی هستند و سیاســتورزی نسبیترین
امر در زندگی اجتماعی اســت .سیاستورزی پر است
از فرازها و نشــیبها و تصمیمهای درســت و نادرست.
هرکــس که پای در این دایره بگذارد از این امر در امان
نیســت .اگر به جای قدیسسازی به بیان درست و نقد
روشن و روشنگری بپردازیم بهرۀ بیشتری نصیب جامعه
خواهد شــد .موجهای هیجانی از هرسوی که باشد فرو
خواهد نشست و جلوههای اندیشه و خردورزی به ناگزیر
به میدان خواهند آمد .............
اسالمی  ۲۵دی ماه ۱۳۹۵
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مصطفی ایزدی
پژوهشگر دینی

دربحبوحــه آتش و خون و در ســالهای آخر جنگ
تحمیلی ،توفیق حاصل شد نظرات و دیدگاههای حضرت
آیت ّ
اللالعظمی منتظری پیرامون جنگ تحمیلی و دفاع
مقدس را برای انتشار گردآوری کنم .پیش از چاپ ،آن
را خدمــت آیت ّ
الل هاشمیرفســنجانی دادم تا بر آن
مروری داشته باشند و در صورت صالحدید ،مقدمهای
بر آن بنویسند .ایشــان در آن زمان جانشین فرمانده
کل قوا –امام خمینی (ره)– بود .همین مســئولیت به
اضافه نمایندگی هفت هشت سالۀ امام در شورای عالی

دفاع و نیز حضور مکرر در جبهههای جنگ ،کافی بود
که وی را آگاهترین فرد در موضوع دفاع مقدس بدانیم.
ایشــان با حوصله تمام ،پیش نویس کتاب مرا دیده و
عالقه نشــان داده بود که مقدمهای بر آن بنویسد .پس
از آن که پیشنویس را برگرداندند ،دیدم مقدمۀ نسبت ًا
مفصلی برای آن نگاشته است .این کتاب تحت عنوان
«جنگ تحمیلی در بیانــات آیت ّ
اللالعظمی منتظری»
توســط مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی وابسته
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در سه هزار نسخه
منتشــر و به وسیله ســازمان چاپ و انتشارات همان
وزارتخانه توزیع گردید.
مرحوم آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در این مقدمه
پــس از تعریف و تمجید از شــخصیت آیت ّ
اللالعظمی
منتظری ،دیدگاههای اســتاد خود در بعضی از مسائل
مربوط به ایران و جهان را بازگو میکند .ایشان در سطور
پایانی مقدمهاش مینویســد« :احســاس میکنم قلم

خودسر پیش میرود و دســتبردار نیست ،میخواهد
هرچه در این کتاب دیده بنویســد و اگر مهارش نکنم
مقدمه را تبدیل به شرح کتاب میکند و کتاب هم احتیاج
به شــرح ندارد .اگر بنا باشد به همین سبک پیش بروم
و هر موضوع و مســئلهای که در کتاب است اینجا یک
شناسنامه برایش درست کنم ،دیگر این مقدمه نیست.
خوانندگان کتاب اگر بگویند چرا از میان انبوه مســائل
گفته شده همین چند تا را برگزیدی؟ جوابشان این است
که اینها را مهم و مادر یافتم و به سلیقۀ خود عمل کردم.
اکبر هاشمی رفسنجانی»1366/5/5 ،
اکنون که دیگر آیت ّ
الل هاشــمی رفسنجانی در میان
ما نیســت ،به یاد او و به یاد اســتاد عظیم الشأن وی،
مرحوم ٱیت ّ
اللالعظمی حسینعلی منتظری و به مناسبت
هفتمین روز درگذشت مرحومهاشمی ،مقدمۀ مذکور را
برای آگاهی بیشتر خوانندگان شریف هفتهنامۀ پایتخت
کهن ،باز نشر مینمایم:

یک یادگاری از هاشمی رفسنجانی
بسماهلل الرحمن الرحیم
جنگی که کفر جهانی به دســت عفالقه عراق بر انقالب
اســامی ایران تحمیل کرد و هفت سالی است جریان
دارد ،از جهاتی شایسته توجه است و تاریخ آن با تاریخ
جنگهای دیگر تفاوتهای اساسی دارد.
هویت دو طرف جنگ ،اهداف و شــعارها و ظرف زمانی
شروع جنگ و امکانات ،پشتیبانان و شیوههای جنگیدن
دو طرف درگیر هر یک جداگانه بخشی قابلتوجه برای
پی بردن به ماهیت این جنگ است.
اگــر حقایق و واقعیات این جنــگ بیپیرایه در اختیار
نسلهای آینده قرار گیرد و آنگونه که هست در تاریخ
ثبت گردد ،بیشــک بهعنوان یکی از فصول ســازنده و
تاریخساز بشریت جای بلندی در تاریخ خواهد یافت.
یکی از وظایف مهم ارباب ادب و هنر و قلم این است که
بــا ثبت همة زوایای این نبرد منحصربهفرد از قهرمانان
جانبرکف این حماسه بشــریت قدرشناسی کنند و تا
آنجــا که زبان هنــر و ادب توان دارد ،زیبائیهای طرفِ
حق و زشتیهای طرف باطل را بازگو کنند.
بخش عمدهای از ذخایر معنوی و ارجدار این حماسه در
اســناد سری طرحها و فرمانها و تحلیلها و اطالعات و
مذاکرات و مخابرات و نقشــهها و کالکها و گزارشهای
عملیات آفندی و پدافندی است که هنوز بخش مهمی
از آنها به ســطح رســانهها راه نیافته و در آرشــیوها و
صندوقهای اطاقهای جنگ و ســتادها و قرارگاهها به
انتظار پایان پیروزمندانه جنگ اســت .در طرف دشمن
اســناد مهم توطئههــا ،تحریکهــا ،حمایتها ،قول و
قرارهای مســتکبران و مرتجعــان و کفار و منافقان که
میتواند چهره کفر متجاوز را مشخص سازد .اگر بگذارند
کــه برمال گردد کمک فراوانی به شــناخت ماهیت این
تجــاوز کفــار بعثی و دفــاع مقدس مجاهدان اســام
مینماید.
وصیتنامههای رزمندگان و شــهداء ،خاطرات اســرا و
جانبازان ،مذاکرات سنگرها ،صحبتها و سخنرانیهای
رزمندگان و فرماندهان درصحنهها ،مقدمات و مؤخرات
عملیــات ،کالسهای آموزشــی ،صحنههای بســیج،
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ســخنرانیهای وعاظ و گویندگان در خطبههای جمعه
و منابر و مســاجد و تکایــا و میدانها ،نطقهای پیش
از دســتور مجلس ،مقــاالت و تحلیلها و ســرودها و
اشــعار و تسلیتها و تبریکها ،مراسم پرشکوه اعزامها،
تشــییعجنازهها و بزرگداشــتها ،فیلمهــا و تصویرها
و عکسهــای روحانگیــز صحنههــای حســاس نبرد،
اطالعیههــای نظامــی و اخبار جنــگ و در رأس همه
فرمانها و راهنماییهای رهبر عظیمالشــأن و فرمانده
کل قــوا و خیلی چیزهای دیگر از منابع و مأخذ تدوین
این حماسه تاریخند که در موقع خود باید از هر یک در
حد خود استفاده شود.
در این میان یکی از منابع مهم و معتبر این تاریخ ،بیانات
ارزشــمند و الهامبخش اســتاد جلیلالقدرمان حضرت
آیتاهللالعظمی منتظری قائممقام معظم رهبری اســت
که مجموعه آنها میتواند نقش قابلمالحظه در غنای
این تاریخ ایفاء نماید .ویژگیهای شــخصی ایشــان و
شرایط خاص اظهار این مطالب دلیل این مدعاست.
آیتاهللمنتظــری بعــد از مقام رهبــری آگاهترین فرد

جهاد ما دفاع از خاک و مرز یک کشور
نیست و ایران امروز بهعنوان مرکز
و پایگاه و خانه اسالم و سر پل حرکت
حاکمیت مسلمین مطرح است و نه
بهعنوان یک محدوده جغرافیایی،
تاریخ ،ملی و قومی و به همین دلیل
رزمنده ایرانی به حکم قرآن در
میدان نبرد در مقابل ده سرباز دشمن
میایستد
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نســبت بــه حقایق این جنگ و حــوادث مربوط به آن
و علــل و انگیزههای بروز و ادامه آن و عوامل شــدت و
ضعف و نشیب و فرازها و مواضع اطراف درگیر و ماهیت
جریانهای مربوط به آن میباشــند .حاضر و پیشتاز در
مسائل و صحنههای انقالب از روز اول تا به امروز ،آشنا
به پیچوخمهای سیاست و چهرهها و جریانهای سیاسی
دیــروز و امروز ،عارف بهحــق و احکام الهی و مقتضای
عدالت در برخورد اندیشــهها و خواستها و تمایالت و
شــهوات و اهداف و اغراض و شعارها و ادعاها و مطلع از
حوادث و قضایای جاری کشور ،منطقه و جهان و دارای
قدرت تجزیهوتحلیل و ترکیب و نتیجهگیری از حوادث
بهظاهر متفرق یا مرتبط و صاحب قدرت بیان و تفسیر و
باالتر از همه دلسوز ،و عالقهمند ،وظیفهشناس ،متعهد،
پیگیــر ،بازخواه و خیلی از صفــات و خلقیات دیگر که
مایه صالحیتهای ســطح عالی در ابراز نظر در مسائلی
از این تبارند.
معظملــه با چنیــن زمینهای در مقاطــع مختلف و در
مناســبتهای گوناگون دربارة جنگ حــرف زدهاند و
خوشبختانه این مناسبتها تکراری و یکنواخت نیست
بلکــه متنوع و رنگارنگ و گوناگون اســت ،اگر نگوییم
که جامع همة شــرایط و ابعاد و مناســبتهای مهم و
سرنوشتســاز میباشــد .خیلی بعید اســت که از اول
تاکنون تحول مهمی درروند جنگ پیشآمده باشــد که
از دید تیزبین ایشــان پوشــیده مانده و یا اینکه ایشان
در بارة آن اظهارنظر نکرده باشــند و جامعیت این اثر را
همین ویژگیهای تضمین کرده است و بیشک میتواند
از منابع مهم و معتبر تاریخ مفصل جنگ باشد.
***
در این اثر ارزشمند مسائل مهم اسالمی ،انسانی ،سیاسی،
اقتصــادی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،تاریخی ،قومی ،ملی،
نژادی ،اخالقی ،نظامی ،تدارکاتی و اطالعاتی در دو بعد
استراتژیک و تاکتیکی موردتوجه قرارگرفته و در مقاطع
مناســب موردبحث و تحلیل یا اشاره واقع شده ،انتظار
نداشــته باشــید ،روا هم نیســت که در مقدمه به همه
مطالب کتاب اشاره شود ،گاهی در یک سخنرانی یا پیام

کوتاه چند مطلب مهم و اساسی مورداشاره قرار گرفته و
خواننده هنگام مطالعه توجه خواهد کرد .ولی بجاســت
که در ایــن مقدمه ذهن خوانندگان را پیش از ورود به
پهنه گســتردة ابواب و فصول اثر ،به چند فراز مهم در
محتوای آن متوجه نمایم.

ماهیت حزب بعث عراق و شخص صدام

در مناســبتهای مختلف از ماهیــت کثیف و منحرف
حزب بعث ســخن رفته ،از مؤسس ضد اسالم و وابسته
بــه امپریالیســتیاش ،از ایدئولوژی ضد اســامیاش،
از حرکتهــای مشــکوک و منافقانــهاش ،از اخالل و
کارشــکنیاش در وحدت مســلمانان و اعراب ،از نفوذ
مرموزانــهاش در صفوف مبارزان عرب ،از خنجر زدن از
پشت بر فلســطینیان و مسئله مبارزه با صهیونیسم ،از
شعارهای دروغ و ریاکارانهاش ،از خشونتهای غیرقابل
توجیهــش با مردم مظلوم عراق و ســرانجام از جنایت
بزرگش در افروختن آتش جنگ با انقالب اسالمی ایران
و اشــغال خاک ایران اسالمی و جنایات بیسابقهاش در
مســلمانان مخلص و مجاهد عراق.
جنگ و ســرکوب
ِ
و در ایــن میان چهرة شــخص صــدام بهعنوان یکی از
چهرههــای اصلی و مرموز آن حزب بهعنوان عامل کفر
جهانی و فرمانبردار امپریالیسم غرب و شرق و کارگزار
صهیونیســم جهانــی در جهت ســرکوب نهضتهای
اسالمی و جلوگیر از وحدت اعراب و مسلمانان بهخوبی
شناسانده شده است.

نهضتهای اسالمی

تکیهبر نهضتهای اســامی و بهخصوص در کشورهای
عربی از ســالهای قبل در فکر و روح آیتاهلل منتظری
جای واالیی داشته و سهم مجاهد شهید حجتاالسالم
محمد منتظری را در این خصوص نباید ندیده گرفت.
حمایت و هدایت این نهضتها در بیانات ایشــان هر جا
که مناســبت زمان و مکان و موضوع و مخاطب اقتضاء
داشته موج میزند و به صورت جوشش طبیعی از قلبی
و فکری مجذوب به چشــم میخــورد .و در این میدان
توجه خاص به مجاهدتهای مسلمان عراقی شده و راه
اصلی نجات عراق را از مسیر تداوم جهاد مردم مسلمان
عراق خواستهاند و روح جهاد و مقاومت و ایثار را در آنان
میدمنــد و توصیه بر حفظ روح اســامی در نهضتها
ترجیعبند گفتهها و خطبهها و پیامهاست.

فلسطین ،صهیونیسم ،اسرائیل

محوریــت مســئله فلســطین در فکر و زبــان آیتاهلل
منتظری در جریان حرکت اسالمی مشهود است ،زنگ
خطر صهیونیسم را در هر مناسبتی به صدا درمیآورند
و به مسلمین از ماهیت متجاوز و توسعهطلب و ستمگر
اســرائیل غاصب بیدارباش میدهند و فریاد مظلومیت
مردم فلسطین و ارزش و عظمت بقعة مبارکه فلسطین را
در جایجای گفتههایشان و طنین فریادشان میشنویم
گویی غفلت از مسئله فلسطین و خطر صهیونیسم ،خطر
ابتر شدن نهضتهای منطقه و اسالمی را ثمر میدهد.

وابستگی

دادشــان از وابســتگی دولتهای عربی و اســامی و
بهخصــوص رژیــم عفلقی بلند اســت و راه نجات را در
اســتقالل و خودکفایی و بر پای خویش ایستادن و راه
رفتن میدانند .و ضررها و خطرهای دولتهای وابســته
را برای اســام و مســلمین با بانگ رسا اعالن میدارند
و جریانهای وابســته را گرداب غرق نیروهای اسالمی
در بخش منحرف تاریخ میشناســند و میشناســانند
و طوفان خشــم مقدس خــود را متوجه حکام کارگزار
قدرتهای استکباری در جهان اسالم میسازند که رژیم

بعثی عراق به خاطر تحمیل جنگ بر ایران اســامی در
این میان بیشترین مالمت را دریافت میدارد.

امکانات مسلمانان

توجــه خاصی به امکانــات بیپایان مــادی و معنوی
دنیای اسالم در مقابل کفار دارند ،ایدئولوژی و فرهنگ
غنــی ،نیروی انســانی ،بازار ،نفت ،مــواد اولیه صنایع،
سرزمینهای وســیع ،نقاط حســاس سوقالجیشی و
اســتراتژیک ،آراء فراوان در سازمانهای جهانی ،سابقه
تمدن و فرهنگ.
تاریــخ افتخارآفریــن ،فقــه و اخالق و هنر و فلســفه،
راهنمایانــی چون قرآن و نهجالبالغه و شــخصیتهای
بزرگ تاریخی و خیلی چیزهای دیگر را به رخ مسلمانان
و دوستان و دشــمنان اسالم میکشند و از این رهگذر
روح امید میدهند و کفر مهاجم را از آینده میهراسانند
که بهحق این بخش برای بیداری و هشــیاری مسلمین
خیلی مفید اســت و تأثیر شــایانی در خالی کردن دل
پرکینه استکبار و تاراندن صفوف کفار دارد.

مردم

تکیهبر مردم و افکار عمومی از خصوصیات جدائیناپذیر
فکر ایشان اســت و همین ویژگی در بحثهای مربوط
بــه جنگ خوب جلوه دارد .منبع بیپایان نیروی خلق و
آنهم خلق اســامی را پشتوانة اصلی پیروزی و تداوم
دفاع میدانند و به مســئوالن هی میزنند که راه دیگر
نپیوندنــد و منبع دیگری را نجوینــد .اقیانوس عظیم
خلقهای اســامی سراسر جهان را عظیمترین سرمایه
حرکت اسالمی و آسیبناپذیر و پویا و بالنده میدانند و
رسوب و رکود و جمود و عقبگرد را زیر سر سردمداران
ناالیق ،نفهم و کجسلیقه میدانند و نشانههای حقانیت
این ایده را در پیروزیها و حماســههای میدانهای رزم
نیروهای مردمی نشان میدهند و چه درس خوبی!

معنویت و ماده

توجه به عنصر معنویت درحرکتها و قیامها و بهخصوص
در جنگ و مبارزه چاشنی کالم است و از تجربه زندگی
خودشــان در این فصل برای ما هدایای ارزندهای دارند.
ــده را ضمن اینکه الزم میدانند ،اتکاء بر آن و
ع ِّده و ُع ّ
غفلــت از معنا ،امداد غیبی و روحیــات حقخواهی را
مهلک و خطرناک معرفی میکنند .و نصیحت مینمایند
که رزمندگان و مجاهدان ضمن استفاده از ابزار ،پیروزی

محوریت مسئله فلسطین در فکر
و زبان آیتاهلل منتظری در جریان
حرکت اسالمی مشهود است .زنگ
خطر صهیونیسم را در هر مناسبتی
به صدا درمیآورند و به مسلمین از
ماهیت متجاوز و توسعهطلب و ستمگر
اسرائیل غاصب بیدارباش میدهند
و فریاد مظلومیت مردم فلسطین و
ارزش و عظمت بقعة مبارکه فلسطین
را در جایجای گفتههایشان و طنین
فریادشان میشنویم
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را از آنها نخواهند و بر بنیانی مســتحکمتر و با دوامتر
تکیه زنند و آن چیزی غیر از مادیات و ابزار مادی است؛
بیپایان اســت و ضعف و زوالناپذیر و راه بیپیچوخم و
بیگردنه و بیگدار.

جنگ
بعث عراق ،متجاوز و آغازگر

با ا ّدلة روشن و قابلقبول متجاوز بودن عفالقه مشخص
شده و مســئولیت جنگ به عهده بعثیان و حامیانشان
گذاشــته و ماهیت دفاعی جهاد ما ثابت شــده است .و
این نکتهای اســت که باید موردتوجه همة گویندگان و
نویسندگان باشد .متجاوزان بعثی مذبوحانه در تالشند
که شانه از زیر بار مسئولیت آغاز جنگ خالی کنند و ما
اصــرار داریم که متجاوز جنگافروز را به کیفر جنایتش
برســانیم و شر آنها را از سر مردم عراق و منطقه کوتاه
کنیم و الزم اســت همیشــه و همهجا بر ماهیت دفاعی
جهادمــان و متجاوز بودن دشــمن تأکیــد کنیم که از
حقانیت ،تداوم جهان تا
پایههای اساســی مشروعیت و
ّ
سقوط حزب بعث است.
توجه خاصی به بهانهجوئیهای عفالقه قبل
در این بخش ّ
از شــروع تجاوز و خودداری ایران از دامن زدن به نزاع
قبل از شروع جنگ و روشن کردن شرایط آن روز که ما
به خاطر انقالب و شروع تصفیه ارتش آمادگی درگیری
هم نداشتهایم ،شده است.

حامیان عراق در جنگ

تأکید بر اینکه بعث عفلقی با تحریک و حمایت نیروهای
اهریمنــی جهان تجاوز را آغاز کرد؛ پول ارتجاع عرب و
اســلحه استکبار و اطالعات و تبلیغات و بندرها و راهها
و خدمات جاسوســی ضدانقالب ایــران -که عامالن و
مزدوران اســتعمارگرانند -برای تجاوز در مرحله اول و
امــکان ادامة حیات در مراحل بعدی در خدمت عفالقه
قرارگرفته ،که در مقاطع مناسب به طور مدلل و مبرهن
در گفتهها آمده است.
نکته جالب در این سلسله مطالب این است که از ترکیب
حامیان و اربابان صدام بهخوبی مشــخص میشــود که
چه جبهه ســیاه و فاسد و مفســد و آلودهای در مقابل
رزمندگان اســام قرار دارد و چگونه لشکریان شیطان
دستبههم دادهاند که امواج خروشان انقالب اسالمی را
مهار کنند و این مشعل روشنگر را خاموش.

اسالمی بودن دفاع مقدس ایران

دشــمن جنگ را برای مبارزه با اســام و جلوگیری از
تجدید مجد و عظمت مســلمین آغــاز کرد و حامیان
صدام از ترس رونق و حاکمیت اســام اینهمه امکانات
در اختیارش میگذارند .ما از اســام و مســلمین دفاع
میکنیم و رزمندگان ما همان راه مجاهدان صدر اسالم
را میروند .جهاد ما دفاع از خاک و مرز یک کشور نیست
و ایران امروز بهعنوان مرکز و پایگاه و خانه اسالم و سر
پل حرکت حاکمیت مسلمین مطرح است و نه بهعنوان
یک محدوده جغرافیایی ،تاریخ ،ملی و قومی .و به همین
دلیــل رزمنده ایرانی به حکم قــرآن در میدان نبرد در
مقابل ده سرباز دشمن میایستد.
(ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا ماء تینو ان یکن
منکــم ماه صابره یغلبوا الفاً باذن اهلل )...این یک تکلیف
است بر اساس یک حقیقت؛ حقیقت شخصیت روحی و
دینی و هدفی دو طرف جنگ.
و بُعد دیگر این فصل این است که ما درآفند و پدافندش
اصول و احکام اسالم را مراعات میکنیم و از به کارگیری
شیوههای غیراسالمی میپرهیزیم .بر خالف دشمن که
چارچوبی ندارد و هر جنایت جنگی را برای خودش مباح
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پرونده

میدانــد و به همین دلیل اینهمه تخلف از موازین دارد
و درعینحال بهدروغ ما را متهم به آنچه خودش مرتکب
شده یا میخواهد بشود ،میکند :حمله به غیرنظامیان،
اســارت زنان و کــودکان مرزنشــین ،تخریب حرث و
نسل ،اســتفاده از مواد شیمیایی و سمی ،کشتن اسراء
و مجروحان (حتی مجروحان خودش که در هنگام نبرد
باری بر دوشند) ،اتکاء به کفار و باج دادن به کفار ،حمله
به هواپیمای مســافربری و کشــتیهای تجارتی ،اخافه
مــردم غیرنظامی ،اخراج هموطنان مســلمان به بهانه
ایرانی بودن ،دروغهای فراوان در تبلیغات ،فشار بر اسراء،
تخلف از پیمان و عهد و بسیاری از جرائم دیگر که ارتکاب
آنها از طرف عفالقه در این هفت ســال محرز اســت .و
در نقطة مقابل جمهوری اســامی یا به این موارد دست
نزده و یا در حد مقابله به مثل با هدف بازداشتن دشمن
از افراط در جنایت و نقض موازین اقدام کرده و میکند.
در این بخش از زبان کسی که خود مجتهد جامعالشرایط
و صالــح برای اظهارنظر اســت .مطالب و اســناد قابل
اســتنادی برای محققان و حقطلبان در سراسر کتاب
به تاریخ هدیه شده است.

صبر و استقامت

دعوت به صبر و اســتقامت با الهام از قرآن و نهجالبالغه
و کل ســنت و تاریخ انبیا و اولیا از مضامین تکراری این
سخنان است و چیزی که سرمایه و ضامن پیروزی سرباز
در میدان جنگ و مردم در تداوم پشتیبانی جنگ است،
در جنگهایی از این نوع که بین ما و دشمنانمان جریان
دارد ،پیروزی حق و سرنوشــت طرفی است که پایداری
و مقامت بیشــتری از خود نشــان دهد و بیشک مؤمن
و مســلمان زیبنده این صفت است .و از اولیاء شیطان،
امید و انتظار استقامت در حد مقابله با صبر طرف مؤمن
نیســت .و خداوند نزول نصــرت و مالئکه الهی را حق
صابران در میدان نبرد دانســته و این ســنت الهی بارها
عینیت تاریخ
در قرآن برای مسلمانان تشریح شده و در ّ
جنگهای مسلمین صدر اسالم و امروز جلوهگر است.
آیتاهلل منتظری در گفتارهای خود همیشه این رهتوشه
را در کولهپشــتی رزمآوران اســام میگذارنــد که در
ساعات عسر و حرج به کارشان میآید.

پیـــروزی

در این سلســله ســخنان ،پیروزی فقط در بعد ظاهری
و مادیاش که در تصرف ســرزمین و گرفتن اســیر و
غنایم و از پای درآوردن دشــمن است (که البته اینها
هم از مظاهر پیروزی و یک روی ســکه اســت) محدود
نشــده؛ پیروزی اساسی با استفســائه از حدیث و آیه و
انجاموظیفــه و تکلیف و وفای به عهد اســامی معرفی
میشود که الحق از سرمایههای پیروان ادیان الهی است.
با این تفسیر ،سرباز اسالم همیشه پیروز است ،مگر آن
زمــان که از انجاموظیفه طفــره رود که در این صورت
نباید خود را سرباز اسالم بنامد.
منطق محکم «هل تربصون بنا اآلاحدی الحســنیین»
برای رزمندة مؤمــن به حقانیت راه خویش مثل قواعد
محکم ریاضی و فرمولهای ملموس و محسوس تجربی
است.
آنکه در میدان نبرد پیکرش قطعهقطعه شــده ،خود را
از همقطارش که ســتونی از افسران دشمن را به اسارت
گرفتــه و یا فرمان تانک مهاجم را از دســتش درآورده
کمتر پیروز نمیبیند و حتی همســر و مادر شــهید راه
حق همچنین احساس دارند.
غالــب و مغلــوب در این فرهنگ تعریفــی دارد که در
محدوده درک مادهپرســتان و دنیاطلبان نمیگنجد و
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حتی در اسارت خود را منهزم و مقهور نمیداند (و انتم
االعلون انکنتم مؤمنین) .و دیدیم که اســرای نوجوانی
در دست دژخیمان و در مقابل چشم خبرنگاران خارجی
که برای تحقیر اســرای اســام حضور یافته بودند چه
حماســه ســرایی در تاریخ ثبت کردند و بیشک آنچه
برمال شــده از یکهزارم آنچه اتفاق افتاده و بازگو نشده
کمتر است.

صلح تحمیــلی

بخش مهم دیگر این کتاب به هم زدن بساط عوامفریبی
بیان دعوت به صلح تحمیلی است.
در ایــن میدان ،عوامفریبی و گمراه کردن افکار عمومی
آسان است ،دعوت به صلح بدون توجه به علل و اسباب
جنگ و عوارض ختم نادرست آن ظاهری فریبنده دارد
و بهخصــوص که با آیاتــی از قرآن کریم بدون توجه به
ظرافتهــای قرآنی و نکات موردتوجه آیه و حکم زینت
گیرد.
در این میان اگر به کیفر جنگافروز توجه نشود و آغازگ ِر
جنگ که باعث اینهمه خرابی و مصیبت شــده از کیفر
معاف شود و احیاناً توسط شیاطین تشویق و تحسین هم
بشود معلوم است که اینگونه صلح دعوت به جنگهای
بیشتر و میدان دادن به وسوسه قدرتمندان برای تجاوز
به ضعفا اســت .ندیده گرفتن اصول قصاص اســامی و
معاقبه به مثل در حلوفصل نزاعها به نفع صلح و آرامش
نیســت و معلوم است که فراموش کردن مقررات جزائی
در هر جامعه عصیانگران را بیمهار میکند.
شنیدن این بخش از احکام الهی از زبان مرجع تقلید و
نایب رهبری برای اطمینان خاطر رزمندگان و نیروهای
پشت جبهه که میخواهند در چارچوب معارف اسالمی
جهاد کنند بســیار مفید اســت و میتوانــد مانع نفوذ
وسوســههای خناسان که ریاکارانه از صلح دم میزنند،
باشد.
میبینیــم آنها که از هنگام شــروع تجــاوز عفلقیان
تــا امروز متجــاوز را محکوم نکردهانــد الینقطع دم از
محکومیــت تداوم دفاع بــرای احقاق میزنند و چگونه
میشــود به اینگونه دعوتهــا اعتماد کرد و به اهداف
آنان خوشبین بود؟
آنها که روزهای اول جنگ از اشــغال ده شــهر و یک
هزار و دویست روستا و دهها هزار کیلومتر اراضی ایران
توسط ارتش بعث به وجد آمده بودند و متجاوز را تشویق
میکردند ،امروز برای از دست رفتن یک روستا و شهرک
عراق اشــک میریزند و موازین بینالمللی را مجروح و
مخــدوش میبینند .معلوم اســت صلحی که منادیش
این سنخ آدمها هســتند چه هدفی را تعقیب میکند؛

آیتاهلل منتظری بعد از مقام رهبری
آگاهترین فرد نسبت به حقایق این
جنگ و حوادث مربوط به آن و علل و
انگیزههای بروز و ادامه آن و عوامل
شدت و ضعف و نشیب و فرازها
و مواضع اطراف درگیر و ماهیت
جریانهای مربوط به آن میباشند
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همینها که از آوارگی میلیونها فلســطینی خم به ابرو
نمیآورند.

محاکمه متولیان مراکز جهانی و حامیان صدام

در خالل بحثها ســؤاالتی در مقابل مراکز بینالمللی و
قدرتهای اهریمنی حامی بعث متجاوز قرار میگیرد که
خواننده میتواند در محکمه وجدان خود با خیال راحت
رأی محکومیت آنها را صادر نماید.
آنها که در سازمان ملل نشستهاند و شاهد نقص اصول
مصوب ســازمان متبوع خود هســتند و دم نمیزنند و
برعکــس از طرف مظلوم میخواهنــد که از حق خود
بگذرد و مهلت جدیــدی در اختیار جنگافروز بگذارد
بــرای تجدید نفس ،و آنها که ریاکارانه دم از بیطرفی
میزنند و اســلحه و اعتبار و وام و متخصص و اطالعات
و تبلیغات در اختیار متجاوز قانونشــکن قرار میدهند.
و آنهــا که درآمد منابع نفتی ملتهای اســامی را در
اختیار بعث کافر قرار دادهاند و امروز از عواقب گناه خود
خائفند و حاضر نیستند که توجه کنند و از راه ناصواب
برگردنــد و از ترس انتقام ملتهایشــان خود را مجبور
میبینند که در پناه قدرتهای جهانی و منطقهای چند
روز دیگر به دنیای آلوده خود بچسبند و در ضمن اینکه
در این باتالق خودساخته بهپیش میروند فریاد وحشت
از توسعه دامنه جنگ سر میدهند .و آنها که در داخل
جامعه اســامیمان نقش ستون پنجم را ایفا میکنند و
روی ســیاه خود را با شعارهای دروغین دلسوزی برای
ملت میپوشــانند .و آنها که ریشه و مروج تروریسم و
ناامنی جهانند و نهضتهای حق و آزادیبخش اسالمی
و مردمی را به اتهام ناجوانمردانه تروریسم میکوبند.

مهاجران و مصدومان و آسیب دیدگان جنگ

از فرازهای بســیار مفید و مؤثر ایــن اثر راهنماییها و
توصیههایی اســت که فقیه عالیقدر در مورد مهاجران
و جانبازان و مصدومان و خانوادههای اســرا و شــهدا و
مفقودان جنگ دارد.
هم برای خود آنها که ارزش این مصیبتهای ســازنده
را ارج بگذارند و از این امتحان الهی ســرافراز درآیند ،و
هم به مسئوالن که به مشکالت این قشر مظلوم و مقاوم
و قهرمان برسند و حتیالمقدور از مصائب آنها بکاهند
و هــم به مردم که با حمایتهای بیدریغ و ایثارگران ِه از
مقاومتها و پایداریهای این بزرگان تاریخ قدرشناسی
کنند و مشوق صابران ستمدیده و نستوه باشند.

روحـانیت

نصایح حق ایشان به روحانیون در خصوص شرکت عملی
در جنگ و جهاد و همراهی همسنگری با نیروهای رزمی
در میدان ،و حضور فعال در جبههها و پشــت جبههها
و پادگانهــا و اردوگاهها برای ارشــاد و تبیین معارف و
تأمیــن نیازهای روحی رزمنــدگان از فصول مهم دیگر
این کتاب است.
***
احساس میکنم قلم خودسر پیش میرود و دستبردار
نیســت ،میخواهد هر چه در این کتاب دیده بنویسد و
اگر مهارش نکنم مقدمه را تبدیل به شرح کتاب میکند
و کتاب هم احتیاج به شرح ندارد .اگر بنا باشد به همین
سبک پیش بروم و هر موضوع و مسئلهای که در کتاب
است اینجا یک شناسنامه برایش درست کنم دیگر این
مقدمه نیست .خوانندگان کتاب اگر بگویند چرا از میان
انبوه مســائل گفتهشــده همین چند تا را برگزیدی؟،
جوابشــان این است که اینها را مهم و مادر یافتم و به
سلیقة خودم عمل کردم.
اکبر هاشمی رفسنجانی1366/5/5 ،

فقدان آیت اهلل؛ همگرایی بیشتر نیروهای اعتدالی

سیاست ورزی با کلیدهای آیت اهلل
بـه قـلـم

حمیرا حسینی یگانه
روزنامهنگار

با درگذشــت ناگهانی آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی نه
تنها جمهوری اسالمی یکی از اصلیترین بنیانگداران و
معماران خود را از دست داد بلکه جناح معتدل و اصالح
طلبان نیز یکی از پایههای وحدت و همبستگی خود را
از دست دادند .مرگ انقالبیون و معماران اولیه حکومت
بعد از انقالب در دنیا امر تازهای نیست .طی چند سال
گذشــته نیز کشور ما شــاهد از دست دادن چهرههای
سیاسی مؤثر بوده اســت .چهرههایی که به نوعی پدر
معنوی و تئوریســین جریانات سیاسی کشور محسوب
میشــدند یکی پس از دیگری رخت از دنیا برمیبندند
و جناحها و گروههای سیاســی چارهای ندارند تا از زیر
چتــر پدر بیرون آمده و بتواند با داشــتههای خود در
عرصه افکار عمومی خودنمایی کند.
طی ســالهای گذشــته برخــاف تشــتت در میان
اصولگرایــان ،اصالحطلبــان بــا اســتراتژی وحدت
دســتاوردهای قابل توجهی در عرصههای سیاســی و
اجتماعی برای خود به دست آوردهاند و وجود یک وزنه
مؤثر مانند آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در این میان قابل
اغماض نیســت .اما آیا این بدان معناست که نیروهای
اعتدالگرا و اصالحطلب بعد از فقدان آیتاهلل پتانسیل
الزم برای وفــاق را در میان خود ندارند و آیا همچنان
نیازمند فردی قدرتمند برای همگرایی هستند؟
ســیر تحوالت در چهار دهه جمهوری اسالمی ،شکل
گیری احزاب ،جناحهــا و نحلههای گوناگون طی این
دوران نشــان داده است که همچنان میتوان نیروها و
گرایش های سیاســی کشــور را زیر چتر اصالح طلبی
و اصولگرایی تعریف کرد .هرچند ممکن اســت وجوه
مشــترکی در میــان دو گــروه عمده سیاســی وجود
داشــته باشــد و از ســوی دیگر در میان اصولگرایان
و اصالحطلبــان نیز اختالف جــدی تئوریک و عملی
وجود داشــته باشــد ،اما امروز همین تعریف ناقص از
اصولگرایــی و اصالحطلبی بــرای افکار عمومی کام ً
ال
قابل فهم اســت و آنان بهخوبــی درمیٔیابند بودن در
جبهه اصالحطلبی یا اصولگرایی چه معنایی در بردارد
و در مجموع چه نوع تفکری بر آن غالب است.
انتخابات مجلس دهم و نمود چهرههایی از اصالحطلبان
و کســانی که به اصولگرایی شــهرت داشتند در یک
لیســت مشترک شــاید گویاترین "بازتعریف" واژگان
سیاســی در کشــور بود .وقتی اصولگرایان نه "علی
الریجانی" را در سرلیست خود قرار میدهند و نه "علی
مطهری" را معلوم میشــود که اصــول گرایی باز هم
پوســت انداخته و تعریفش از اصولگرایی آنقدر تنگ
شده که حتی الریجانی و ناطق نوری و مطهری و  ...را
هم در خود جای نمیدهد .در همین حال ،وسعتنظر
و دیــد اصالحطلبان و گســترش چتر خود به ســوی

نیروهای مســتقل ،میانه رو ،اصولگرایان منصف و ....
نشان از بلوغ سیاسی این جریان مطرح در کشور است.
بی شــک فقدان چهرهای چون هاشمی رفسنجانی که
بازیگری سیاســی در ســطح بینالمللی و استوانهای
بانفوذ در داخل کشــور بود ،میتوانــد در کوتاه مدت
تأثیراتی در آرایش سیاسی نیروها داشته باشد ،اما رشد
و بلوغی که در میان شــخصیتهای سیاســی و مردم
طی ســالهای اخیر مشاهده میشــود نشان میدهد
که جریان اعتدالی و اصالحطلب در کشــور به آنچنان
رشــدی رسیده است که فارغ از قهرمانان و چهرههای
خاص بتواند ،راه خود را طی کند.
از ســوی دیگر ،این فقدان خواهد توانســت تشــتت
بیشتری را در جبهه اصولگرایی به همراه داشته باشد.
آنان که همواره با علم کردن "اشــرافیگری" خاندان
هاشمی ،او را به سیبل ثابت حمالت خود تبدیل کرده
بودند و با استفاده از تضادهای موجود در جامعه در هر
انتخاباتی با حمله به آیتاهلل ســعی در دو قطبی کردن
آن داشــتند ،نه تنها " ســوژه" اصلی خود را از دست
دادهاند بلکه اعتمــاد عمومی "همراهان و طرفداران"
خود را هم زیر سؤال بردهاند.
وقتی دلواپســان و آنان که هنوز سخنان هتاکانهشان
در رسانههاســت برای مرثیهســرایی برای آیتاهلل از
هم ســبقت میگیرند ،این تردید را در میان هواداران
خود ایجاد کردند که صف آرایی زیر چتر فحاشی به "
هاشمی رفسنجانی" با رفتارهای فعلی آنان چه معنایی
دارد .در واقع جبهه اصولگرایی که بعد از دست دادن

برخالف برخی ادعاها و تحلیلها که
نبود آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
میتواند باعث تشتت و تفرقه در
میان نیروهای اصالحطلب و اعتدالی
شود ،این فقدان باعث میشود که
گروهها و شخصیتهای سیاسی با
دقت نظر و تأمل بیشتری عمل کرده
و از هرگونه رفتاری که شائبه اختالف
داشته باشد پرهیز کنند .در همین
حال چهرههای سیاسی جوانتر مجال
آن را مییابند تا در عرصه عمومی
مطرح شده و پتانسیلهای خود را به
ظهور برسانند
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آیتاهلل مهدوی کنی و عسگراوالدی واگرایی بیشتری
را تجربه کرد ،با مرگ "آیتاهلل " هم بیشتر از گذشته
متفــرق خواهد شــد .حال آنکه ایــن فقدان فرصت
مناســبی برای یارگیری بیشــتر نیروهای اعتدالی در
کشور خواهد بود.
اصالحطلبان و نیروهای اعتدالی طی یک دهه گذشته
آزمون ســختی را از ســر گذراندهاند .آنان بدون دست
داشــتن در روند تصمیمگیری و نفوذ در مراکز قدرت
و بدون داشــتن رسانههای فراگیر و رسمی توانستهاند
افکار عمومی را با خود همراه کنند و نشــان دهند که
قــدرت واقعی از آن گروه و جریانی اســت که بتواند "
مردم " را با خود همراه داشته باشد .همان آموزهای که
مراســم تشییع هاشمی رفسنجانی را به عرصهای برای
ظهور و نمود مردم تبدیل کرد و حضور میلیونی مردم
و اندوه عمیق آنان از فقدان فردی که ســالها نه تنها
در عرصه رســانهای کشور مطرح نبود بلکه مورد طعن،
توهین و کین هم بوده ،نشان میدهد که مردم "سره"
را از " ناسره" بازمیشناسند و گرایش سیاسی خود را
در هر عرصهای که مجالی برای ظهور و حضور داشــته
باشند به روشنی نشان میدهند.
برخالف برخــی ادعاها و تحلیلها کــه نبود آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی میتواند باعث تشتت و تفرقه در
میان نیروهای اصالحطلب و اعتدالی شــود ،این فقدان
باعث میشــود که گروهها و شخصیتهای سیاسی با
دقــت نظر و تأمل بیشــتری عمل کــرده و از هرگونه
رفتاری که شــائبه اختالف داشــته باشد پرهیز کنند.
در همین حال چهرههای سیاسی جوانتر مجال آن را
مییابند تا در عرصه عمومی مطرح شده و پتانسیلهای
خود را به ظهور برسانند.
در همه دنیا رسم بر این است که نسل دوم سیاسی در
زمان حیات نســل اول به میدان عمل آمده و با حضور
سیاسیون مجرب ،سیاستورزی و تعامالت سیاسی را
آغاز میکند ،تا در زمان بازنشســتگی پدران ،پســران
بــا آمادگی کامل میداندار شــوند .اما در کشــور ما
متأسفانه گاه تنها " مرگ" است که این فرصت را برای
جوانترها فراهم میکند .با توجه به کهولت سن نسل
اول انقالبیــون و فقدان برخی از چهرههای شــاخص،
شایسته اســت که سیاســتورزان و سیاستمداران
عرصهای برای نمود و ظهــور نیروهای جوانتر ایجاد
کنند تا همواره نیروهای کارآمد برای ورود به سیاست
در دسترس باشند.
اصالحطلبان و نیروهای اعتدالی طی ماههای باقیمانده
به انتخابات ریاســت جمهوری باید بتوانند با یارگیری
از جبهــه واگــرای اصولگرایان و اتحــاد و هماهنگی
بیشــتر در میان خود ،همگرایــی نیروهای معتدل در
کشــور را بیش از گذشــته نشــان دهند .اینک زمانی
بــرای طرح اختالفات و گالیــه از آنچه بر ما و آیتاهلل
رفت نیســت .باید بتوان با چارچوب و اصول بازیگری و
سیاستورزی هاشمی رفسنجانی که مبتنی بر انعطاف
پذیری ،گذشــت و مذاکره بود در میدان سیاست باقی
ماند ،آگاهی داد و رأی بیشتر مردم را به نفع نیروهای
اصالحطلب و معتدل به صندوق هدایت کرد.
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پرونده

محمد طهماسب ـ پژوهشگر

هاشمي ماندگار شد

دانش آموختگان رشــته تاريخ معموالً سي سال فرصت
ميخواهند تا زمان ســپري شــود بــه تحليل و تبيين
ساختار يك پديده تاريخي بپردازند ا ّما هاشمي هشتاد
و دو ساله اين فرصت را خدايش برايش فراهم كرده كه
به زواياي مختلفي از زندگيش پرداخته شود و براي همه
فرصت ايجاد شــده تا هر كس از منظر انديشــه و خرد
خويش به كنكاوش راه و ســيره او بپردازد .هاشمي به
روايت اســتاد تاريخي بزرگ زادهاي از نوادگان اتابكان
لرستان است كه اجدادش در زمان محمد صفوي به خط
مركزي ايران يزد و كرمان اقامت افكندهاند و نسل اندر
نسل به فراخور فرصتي كه برايشان حاصل شده است به
خدمتي مشغول بودهاند ا ّما اكبر هاشمي به مدد حروف
الفبــا تصميم به هجرت ميگيرد تــا در پرتو اين علم
انــدوزي كاري كند ،ابتدا به قم ميرود ،به آموزشهاي
رسمي بسنده نميكند از هر فرصتي خوشهاي ميچيند
اســاتيد متفاوتي را تجربــه ميكند .گاهي متناقض در
كتب ديگر نيز
فكر و انديشــه و فكر و علوم انســاني به ِ
نگاهي خردمندانه دارد .خود را محدود به آنچه در حوزه
ميآموزنده نميكند .با امكانات عمر خويش كتابهاي
متفاوتــي را مطالعه ميكند .حتي وقتي طلبه نوجواني
بوده اســت و شهرســتان براي تبليغات ديني ميرود.
خاطرههايي كه از او مانده اســت اين است كه چمداني
پــر از كتاب به همراه داشــته اســت همين كتابها از
او شــخصيتي متفاوت ساخته است .او ديگر يك طلبه
عادي نبوده است .براي خودش و كشورش آينده بهتري
ميخواسته است .متفاوت ميانديشيده است .به هر حال
كرماني-ها هم از قديم سنت شكن بودهاند .آنها جرأت
كرده بودند ناصر الدين شــاه را ترور كنند و آنها بودند
كه تاريخ بيداري ايرانيان را نوشته بودند .به فكر بيداري
ايرانيها ميافتد .از فرصت شاگردي خويش در دروس
امام خميني نيز بهره ميگيرد .با افكار ازادیخواهانه آيت
اهلل منتظري نیز آشنا ميشود .با شهامت ذاتي كه داشته
است حلقه اوليه نهضت را شكل ميدهد .به يادگيري و
مبارزه ميپردازد .با روشنفكران ديني نيز آشنا ميشود.
پيوندي مســتحكم بين حوزه و دانشگاه ايجاد ميكند.
خود به اســتقبال خطر ميرود .زنداني ميشود .آنجا را
به فرصتي براي خودسازي و كادرسازي همانند يوسف
نبي قــرار ميدهد او كه عالقه وافري به قرآن داشــته
است برخالف سنت معمول از قرآن ثواب نميخواهد او
از قرآن نجات خود و امت را ميخواهد .هرچند نابغهاي
كم نظير بوده است به حفظ قناعت نميكند به تحقيق
و تفحص و مطالعه در قرآن مشــغول ميشــود تا راه
نجاتي براي رهايي خودش و مردماني از استبداد و عقب
افتادگي بيابد .وقتي او را زير شكنجه قرار ميدهند تا از
مبــارزه منصرفش كنند از آموختههايش مدد ميگيرد
و در حالــي كه بدنش را روي آتش قرار ميدهند قرآن
ميخواند« :يا تار ُكوني بَردا ً و َسالماً علي اِبراهيم» .آتش
همانگونه كه بر ابراهيم آســيبي نرســاندي بر من نيز
آرام بــاش .و ميداند كه اگر مقاومت كند پيروز ميدان
خواهد شــد در دو جبهه مبارزه ميكند هملباسهايي
كه اعتقادي به تغيير وضع موجود نداشــتهاند باور بار
كنار آمده بودنــد و رژيمي كه تغيير وضع موجود را بر
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نميتافته اســت .او ادامه مسير ميدهد همه سختيها
را به جان ميخرد ،شــكنجه و زندان و توهين و تحقير
و جهل و خرافه عوام زدگي و بيســوادي مانند دو لبه
قيچــي به او حمله ميكنند .ا ّما او از قرآن آموخته بوده
«الذين جا َهدو فينا ل َ َنهدين ُهم سبلنا» آناني كه
اســت:
َ
در راه ما گام بردارند ما راه را نشانشــان خواهيم داد .او
هر روز تحت زعامت امام راهش را پر رهروتر ميكند و
حلقه مبارزان را وسيعتر ميكند .طالب و دانشجويان،
بازاريــان ،فرهنگيان همه را به يــاري ميطلبد .نياز به
قهرمانــي دارد كــه همه را تحت انديشــه او گردآورد.
اميــر كبير را به ياري ميخواند .بــه تأليف زندگينامه
او ميپردازد .تا دســتاويزي براي مبارزه فراهم كند .او
را سرمشــق مردمانش قرار ميدهد .حال بايد سرنوشت
ملتهــاي خفته را نيز يــادآوري كند .به بيرون نظري
ميافكنــد .خمودی و تلخي زندگي مردم فلســطين را
بهياد ميآورد و در اين قلمرو نيز كتاب كار تا به استعمار
فلسطين را ترجمه ميكند تا جوان ايراني ياد بگيرد كه
ميشود با نگاه به زندگيهاي درون سرزمين و بيرون از

عجيب است همه قدرتش را در اين
دوران از آغاز تا پايان از مردم گرفته
از مجلس اول كه با رأي مردم تهران
به قدرت رسيد و در مجلس دوم و
مجلس سوم و بعدهم دو دوره رياست
جمهوري و مجلس خبرگان رهبري و
بيشترين رأي در تاريخ خبرگان را در
اين دوره نيز از آن خود كرد .هيچگاه
از تخريب نهراسيد
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سرزمين گامهايي برداشت و كشور را نجات داد.
به هر حال او و ياوران اندكش كه به روايت استاد تاريخي
در آغازين روزها به عدد انگشتان دست هم نميرسيدند
با باور به ياري خداوند كارشــان را ادامه ميدهند و امام
در تبعيدشــان را ياري ميكنند .و تبعيدگاه نجف را به
كانــون مبارزه تبديل ميكنند و راه را ادامه ميدهند و
از هر فرصت براي رشــد خويش بهره ميگيرد .سفري
بــه غرب عالم ميكند .اروپــا را ميبيند .اياالت آمريكا
را در مينوردد .با فرهنگ آنان آشــنا ميشــود .زرق و
برق غرب مبهوتش نميكند و ايدههاي مبارزاتي شرقي
در دوره تفرق فرهنگي شــرقيها مجذوبش نميكند و
شــعار نه شرقي نه غربي را الگوي خودش قرار ميدهد
و با پيروزي انقالب نيز از مبارزه خســته نميشــود و با
جديــت زندگي را مبارزه ميداند .در كنار معمار انقالب
اســامي سختترين مسئوليتها را عهدهدار ميشود و
از آغازين روزهاي مبارزه اعتدال را سر لوحه كارش قرار
ميدهد كه از قرآن آموخته بوده است امت وسط باشيد.
به شــوراي انقالب ،به مجلس خبرگان قانون اساســي
ميرود ،وزير كشــور ميشــود .رئيس مجلس ميشود.
همــه جا اعتدال به خرج مي-دهد .از عوام فريبي و نان
خوردن به نرخ روز دوري ميجويد .سخنران احساسات
برانگيزي نيست .با الفاظ بازي نميكند .صدايش را زير
و بم نميكند .قيافه جذاب و عوام پســندي هم ندارد.
تظاهر بــه فقر هم نميكند .با همه اقشــار هم مراوده
دارد .منكر تمكن مالي خانوادگيش هم نميشــود .آرام
و آهســته و هوشــمندانه كارش را به پيش ميبرد .به
تشــكل ســازي اعتقاد عجيبــي دارد .حزب جمهوري
اســامي را بنيانگذاري ميكنــد .از خأل تاريخي نبود
يك سيســتم دفاعــي در نهضتهاي قبلي آگاهي دارد
و ســپاه پاسداران انقالب اســامي را پيريزي ميكند.
از قدرت ســازندگي خبر دارد جهاد سازندگي را ياري
مي-نمايــد .از محروميــن غافل نميشــود .بازاريان و
اصناف را در قالب كمكرساني در كميته امداد متشکل
میکند .با شــروع جنگ نيز هم خودش و هم عزيزانش
را به نبرد ميفرســتد .نماز جمعه را به ســنگري جهت

حمايت از جنگ تبديل ميكند .ســختيها دوران بعد
از انقالب شروع ميشــود .كشور دچار آشوب ميشود.
ياران دوران مبارزهاش رجايي ،باهنر و بهشــتي و دهها
مبارز و مجاهد خســتگي ناپذير شهيد ميشوند .كار او
ســنگينتر ميشــود .خودش ترور ميشود .ا ّما شريك
زندگي او كه از خانواده بزرگ مرعشــي اســت و اصل و
نسبي پرآوازه و خدوم دارد و در سالهاي مبارزه كنارش
بوده است ،جانش را سپر ميكند ،مدد الهي هم ياريش
ميرساند تا ســرباز انقالب ادامه راه را هموار كند .بني
صــدر تحت تأثير جوانان تنــدرو ،غائله دردناكي براي
كشور ميآفريند .او صبوري ميكند .بحران را ميگذراند
همه گوشه زندگي او اين عنصر صبر نمايان است .شايد
اين آيات الهي در عمق جانش ريشــه دوانيده است كه
«اســتعينو بالصبر و الصاله» كــه از خدايتان با صبر و
نماز ياري جوييد .هرچند اين كار از انسانهاي متواضع
برميآيد و فرمود «يا ايها الذين آمنو صبرو و صابرو» كه
اهل ايمان صبور باشــيد و مقاومت كنيد و مجهز شويد
و تقوي پيشــه كنيد تا نجات يابيد و فرمود «استعينوا
بــاهلل الصبرو» از خدايتان ياري جوئيد و صبور باشــيد
پيروز نهايي شمائيد .كارهايش سخت میشد ،هاشمي
مقاومتر ميشد و اميدوارتر و مردم هم به او عالقهمندتر.
عجيب اســت همه قدرتش را در ايــن دوران از آغاز تا
پايــان از مردم گرفته از مجلــس اول كه با رأي مردم
تهران به قدرت رســيد و در مجلس دوم و مجلس سوم
و بعدهم دو دوره رياســت جمهوري و مجلس خبرگان
رهبري و بيشــترين رأي در تاريــخ خبرگان را در اين
دوره نيز از آن خود كرد .هيچگاه از تخريب نهراســيد.
با خدا معامله كرد .تاريخ را خوب ميفهميد ،شــايد هم
چــون حافظ قرآن بود كه به حفــظ اكتفا نكرده بود و
قــرآن را كــه بخش اعظمش تاريخ اســت در آن نمود
كرده بود و هزاران حكايت و درس تاريخي پيش رويش
گشــوده بود .از زندان و شكنجه و آتش نمرود تا زندان
يوســف ،صبوري ايوب ،كم حوصلگي موســي در برابر
خضر ،مقاومت و صلح حديبيه محمد ،آرامش عيســي،
قهــر يونس ،نافرماني قوم لوط و نوح ســتمها و گردن
كشــيها فرعون و پايان موفقيت آميز خداجويان صبور
و مقاوم و شكســت خواري و خذالن عوام فريبان موج
سوار مردم فريب را .آنچه او مي-كرد حكمت دانست و
تدبير و عافيتي خوش در پايان راهش دانست .او حكيم
بود حكيم آن اســت كه تأويل حديث بداند و تأويل در
واقع دانســتن حقايقي اســت كه در پشت وقايع نهفته
اســت .او را خدايش حكمت بخشيده بود تا بر او توكل
نمايد و كارش را به او سپارد تا پاداش صابران را بگيرد.
او مســيرش را ادامه داد .در جنگ وقتي كار سخت شد
امام او را به فرماندهي جنگ گماشــت .جالب اســت او
وصيتنامهاي قبل از عمليات خيبر نوشــته است .نكات
جالبــي دارد .او ميخواهد كه آثــار قرآنيش را تكميل
كنند ،دوســتانش فرزندانش را تربيت كنند ،بخشي از
اموالش را به امور خير اختصاص دهند .ا ّما عجب اســت
كه خدايش صدايش را ميشــنود به او عمري پر بركت
ميدهد تا به اهداف بلند خويش برســد .جالب اســت
در مصاحبــهاي آرزو ميكند كه بتواند در زمان حيات
خودش نيروهايي تربيت كند كه كار كشــورداري را به
آنان بسپارد .االن او رفته است و كارنامهاش پيش روي
ماست و قضاوت ما قطعاً در پيشگاه خدا نيز او را مشمول
رحمت خود ميكند .مگر نه اينكه در حديث آمده است
اگر چهل نفر در تشــييع جنازهاي شهادت دهند كه از
او راضــي بودند خدا نيز شــهادت آنــان را مالك رفتار

خويش در برخورد با متوفي قرار ميدهد .به شــهادت
همه كساني كه حضور داشتند بيست و يك دي تشييع
او بود ميليونها انســان از چهار نسل انقالب به ميدان
آمدند و او را با نيكنامي مشــايعت كردند و حماســهاي
بينظيــر رقم زدند .او آبروي اين نظام بود و هســت و
خواهــد بود .از بياعتمــادي موجود پس از پروندههاي
سنگين قضايي نظير اختالسها و سوءاستفاده آدمهايي
كه از قضا مخالف او هم بودند ،اين حركت رقم خورد.

ا ّما هاشمي كارهايي كرد كه تاريخ هيچگاه از ياد نخواهد
برد.

او مظهر مقاومت ،و باورمندي به ياري خداوند بود.
توانســت در چهار دهه زندگي سياسي اعتماد مردم را
بــه خود جلب كنــد و در قدرت سياســي بماند و اين
قطعاً نه تنها در ايران بلكه در دنيا هيچ سياســتمداري
را نميتــوان به چنین زيركي و با هوشــي پيدا كرد كه
از آغــاز تــا پايان با رأي مردم در قدرت مانده باشــد و
چنين تشــييع با شــكوهي نيز به يادگار گذاشته باشد.
او بــا آموزههاي قرآني آميخته بــا روح و روانش از باال
بردن ســطح آگاهي مردم بر خالف معمول قدرتمندان
نهراســيد و با بر پايي دانشگاه آزاد و تقويت دانشگاهها
و مؤسســات آموزش عالي جامعه ايراني را متحول كرد
وســرمايهاي براي اين سرزمين آفريد كه با هيچ منبع
ديگري قابل قياس نيســت .معادن تمام ميشود .نفت
پايان ميپذيرد ا ّما انسانهای تربيت شده نسل در نسل

جالب است او وصيتنامهاي قبل از
عمليات خيبر نوشته است .نكات جالبي
دارد .او ميخواهد كه آثار قرآنيش را
تكميل كنند ،دوستانش فرزندانش
را تربيت كنند ،بخشي از اموالش
اما
را به امور خير اختصاص دهندّ .
عجب است كه خدايش صدايش را
ميشنود به او عمري پر بركت ميدهد
تا به اهداف بلند خويش برسد
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ادامــه خواهند يافت و در كتبي اثرگــذار خواهند بود
هميــن تحصيل كردهها بودند كه ياريش كردند تا عوام
فريبي و پوپوليسم دوام نياورد و نفر اول ليست خبرگان
شود.
او بــا هميــن باال بردن ســطح آگاهي مردم توانســت
برنامهها و توســعه اقتصادي و چشم انداز را تدوين كند
و وقتي كه همه عوامل هم دست به دست هم دادند كه
انقالبي را كه او در كنار معمارش بنيان نهاده بود دچار
تزلزل كنند .به مســير اصلي خود بازگرداند هرچند در
مســير توسعه سياسي نتوانست گامي اساسي بردارد .او
توانسته بود در قامت فرماندهي شجاعي در جنگ نقش
ايفا كند و يكي از ناعادالنه ترين جنگهاي بشــري را
كه يك طرف همه قدرتهاي جهاني و در طرف مقابل
يك كشــور انقالبي نوپا ،هدایت كند .عاقبت نیز ضمن
حفظ تمامیت ارضي كشور امام خود را متقاعد كرد كه
جنــگ را پاياني خردمندانه بدهــد و پس از جنگ نيز
سختترين كار ممكن كه رياست قوه مجريه بود نيز به
عهده بگيرد و بخواهد توسعهگرا هم باشد و عوام فريبي
هم نكند و اين ســختترين روزهاي كاريش بوده است.
كم توجهي مردم در دوره دوم رياســت جمهوري او نيز
شايد از اين همين رو بود كه مردم طاقت فرآيند توسعه
را ندارنــد و كمتر همراهي ميكنــد .آنها فكر معاش
شب خودند تا آينده شغلي فرزندانشان ا ّما هاشمي بايد
دوردستها را ميديد و به آن عمل ميكرد كه كرد.
هاشمي يك كار بزرگ نيز در تاريخ انقالب انجام داد و به
قول آقاي احمد توكلي هرچند خودش در معرض رهبری
انقالب قرار داشــت آيتاهلل خامنهاي(مدظلهالعالي) را
براي اين منصب مناســبتر ديد .هرچند ايشان هم از
پذيرش اين مهم اســتنكاف ميورزيد ا ّما اين مهم هم
ن پس از جنگ به نيكي فراهم
براي ادامه انقالب و دورا 
شد و سكانداري كشور را عهدهدار شد ،كه تجربه رياست
جمهوري را هم داشــت و براي رئيــس جمهور بعدي
هم ياوري همراه بود كه توانســتند بر خرابيهاي جنگ
هشت ساله فائق آيند.
هاشــمي بر خالف سياستمداران پيشــين راه را براي
تحصيلكردگان خارج نشين فراهم كرد و از تجارب آنان
بهــره گرفــت و در كابينه نيز از آنــان بهره گرفت و به
حرفهاي تند آن روزگار نيز توجه نكرد .او با تندرويها
مقابله ميكــرد .برايش فرق نميكرد كه از كدام جناح
كشور باشد .از سوي ديگر هاشمي دروازههاي كشور را
گشــود تا هر كس بتوانــد آزادانه برود و دنيا را ببيند و
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اگر توانســت اندوختهاي علمي و ادبي ،اقتصادي با خود
براي كشورش بياورد .ميليونها ايراني به سفر تفريحي
و تجاري و علمي رفتند و بسياري از قابليتهايي كه در
بخش خصوصي كشور حاصل شد و شركتهاي داخلي
توانمنــدي پديد آمدند از محــل صدور خدمات فني و
مهندســي به خلق ثروت پرداختنــد .بخش خصوصي
به سياســتهاي او اميدوار شــد و اقتصاد كشور به يك
پويايي نسبي نيز نائل آمد.
او پيشــگام در تعاون بخشــي به سياست خارجي بود.
روابطــي بســيار صميمي با دنيا برقرار كــرد .دنيا او را
به خوبي ميشــناخت اين همه پيــام در پي فقدان او
از سوي همه كشــورهاي عالم براي او حكايت عجيبي
است كه تأثير هم به همراه دارد كه ما از اين ظرفيت او
هم غافل بوديم .متأسفانه انسانها از ظرفيت خودشان
هم غفلت ميكنند چه رسد به اينكه از ظرفيت ديگران
استفاده كنند .بشــر از ديرباز عادت داشته است كه نه
آنگونــه كه ميتواند از توانمنــدي خويش بهره برد و
نــه از ظرفيت و توانمندي همنوعــان توانمند خويش
نــه از ظرفيت پيامبران الهي بهــره برد نه از توانمندي
ائمه معصومين .چرا علي بن ابيطالب ســرش را در چاه
ميبرد و درد و دل ميكرد .كســي نبود كه او را درك
كند .هاشــمي را نيز همانگونه كه از امیر كســي بهره
نبــرد ،آنچنان که باید و ميتوانســتيم بهره نبرديم .باز
هــم ميتوانيم اگر بخواهيم او يك مكتب فكري اســت
بايد يك مؤسسهاي تأسيس شود تمام خاطراتي كه اين
هشتاد سال زندگي پربركت داشته است تدوين شود از
همه بخواهند كه آموختههايشــان را از هاشمي مكتوب
كنند و با اين ميشــود سالها تجربه مفيد و به صورت
كتب درسي به نسل فعلي و نسلهاي بعدي ارائه شود،
و سرمشق سياستمداران و اقتصاددانان و دين گستران،
اصحاب انديشــه گردد .حيف است كه ما اين فرصت را
هم مثل فرصتهاي گذشته از دست بدهيم.
او توانســته است بخشــي از آرزوهای وصيت نامه اوليه
خود را عملياتي كند به بركت نيت پاكي كه او داشــت
كه خداوند در ســوره فاطــر ميفرمايد« :من كان يريد
الفــره» هر كس جوياي عزت اســت بداند همهی عزت
به دست خالق هستي است ا ّما بذر عزتمندي نيت خير
و انديشــه پاك اســت كه با عمل صالح رشد مييابد .او
بــا نيت خويش كارهاي بزرگي كــرد خدا به او فرصت
داد تــا فرزندانــش را نيز نيكو تربيت كند .محســن او
ديروز توانســت با وسيله شخصي خود همه مهمانهاي
ميليوني پدر را به آرامگاه امام ببرد .حتماً سؤال ميكنيد
چه وسيله شــخصي محسن داشته است ،من ميگويم
عمــرش را صرف متروي تهران كرد و ديروز مترو نقش
بيبديــل در جابجايي عزاداران داشــت .فكر ميكنيد
مترو يــك روز در تهران ســرويس ندهد چه ترافيكي
رخ خواهــد داد .فاطمه نيز عمرش در راه نيت خير پدر
صرف كرد ســختترين بيماران آناني كه هيچ عالجي
برايشان متصور نيست بنياد بيماريهاي خاص ،هاشمي
مي-خواست بخشي از اموالش را در راه خير صرف كند
قبل از عمليات خيبر ا ّما او فاطمه را وقف اين كار بزرگ
كرد هســت و نيت خیر او انجام شــد و هزاران انسان از
آن خدمت گرفتهاند .فائزه نيز نماينده اول تهران شد با
عهــد خويش با مردم وفادار ماند هرچه گفتند صبوري
كرد نمادي از صبر و شكيبايي زن ايراني شد .مهدي نيز
صنعت نفت ايران مرهون محبت اوست .سواحل ناهموار
و دوردست عسلويه كه امروز تمدني شده است زحمات
او را فراموش نخواهد كرد .و شــركت تأسيسات دريايي
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و بهينه سازي مصرف سوخت نيز هر چه هست كه كم
هم نيســت و در سراسر كشور آثار آن مردم در استفاده
از خودروهاي گاز سوز از زحمت همين مردي است كه
به تشييع پدر آمد و با پيكر بي جان پدر روبرو شد .یاسر
نیز در كنار پدر غمخوار او بود اگر امروز دانشگاه آزاد به
هاشمي شناخته ميشود در سراسر كشور فرزندان اين
آب و خاك فرصت تحصيل يافتهاند اگر هاشــمي ادعا
ندارد كه مســجد ساز است ولي بيش از صد مسجد هم
با گلدستههاي زيبا ساخته شده است و مراسم هاشمي
نيز اغلب در اين مساجد برگزار ميشود .ياسر نيز در اين
ساختار عظيم خدمتي قابل تأمل داشته است.
هاشــمي ميليونها فرزند دارد كه با اين بچهها همدرد
و همراه و هــم فكرند .مانند بچههاي خودش عزادار او
بودند و راهش را گرامي خواهند داشت.
هاشمي آرزو داشت كه نيروهايي تربيت كند و مسئوليت
را بــه ديگران بدهد و آنگاه به ســراي باقي برود .امروز
ســكاندار قوه مجريه يكي از نزديكترين افراد به اوست
و قوه مقننه نيز با همه تنگناها با نگاهش هماهنگ بود.
روي ميز هاشــمي براي کرسی رياست جمهوري قطعاً
چند گزينه هســت .مديران او از خاتمی گرفته تا ديگر
درددانههاي بيبديل راهش را گرامي خواهند داشــت.
آخــر او ميگفت كه خداوند فرموده اســت« :يريدون

اما هاشمي مظلوم بود نه ثروتي از او
ّ
كشف شد و نه تيم پزشكي همراهش
بود و در روزهاي آلودگي هواي تهران
كه براي سنين باال خطرناك اعالم شده
بود سركار بود و در يك بيمارستان
دولتي كه بيشتر مراجعين آن نيز
اقشار روستايي منطقه شميرانات
تهران هستند با قلبي مطمئن به ديار
باقي شتافت
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ُور اهلل ِ بِاَ ْفوا ِه ِهم» بعضيها ميخواهند نور خدا
ل ُِي ْطفِئوا ن َ
را با ابزارهاي دنيايي خاموش كنند ا ّما اراده خدا به حفظ
اين راه اســت او راهش را از درون كتاب الهي يافته بود
امروز تفسير او و مركز علمي قرآني او بهترين راهگشاي
نسل جوان است كه به قول آقاي دكتر روحاني ،هاشمي
مرد فرداها هم خواهد بود.
اين آرزوي او هم خداوند فرصتش داد كه عملي ســازد
و تفســير قرآن او بســيار كاربردی و جامع پيش روي
مردم ماست.
ا ّما هاشمي مظلوم بود نه ثروتي از او كشف شد و نه تيم
پزشكي همراهش بود و در روزهاي آلودگي هواي تهران
كه براي ســنين باال خطرناك اعالم شده بود سركار بود
و در يك بيمارســتان دولتي كه بيشتر مراجعين آن نيز
اقشار روستايي منطقه شميرانات تهران هستند با قلبي
مطمئن به ديار باقي شتافت.
البتــه خودش را هم آماده كــرده بود چرا كه چند روز
قبل در مراســم چهلم يار و همسنگر قديمي خود آيت
اهلل موســوي اردبيلــي گفته بود كه مــا بايد بدانيم كه
قرآن خطاب به پيامبر فرموده است« :اِن َّك ميت و اِن َّ ُهم
ميتون» .اي پيامبر تو هم خواهي مرد و آنان هم خواهند
مرد.
خوشــا به سعادتش كه عاش سعيدا و مات سعيدا» كه
نيكو زندگي كرد و زيبا مرد.
در اين ســن باال چون ســرو قامتي استوار عمرش را به
خدمــت گذارند و بدون گرفتاري در بســتر بيماري و
مشــكالت دوران پيري سرافرازانه به ديدار دوست رفت
و البته در پايان راه هم مثل هميشــه و همه كارهايش
همه را غافلگير و مبهوت كرد و پر كشيد و رفت.
«يا ايُها ال َنفْس المطمئنه ارجعي» تو اي جان آرام يافته
و به اطمينان رسيده به سوي پروردگار خود باز گرد تو
راضي از او و او راضي از تو پس به جمع بندگانم در آي
و داخل بهشتم شو.
هاشــمي افكار بلندي داشــت كه جامعه و مســئولين
كشش نداشتند تا آنها را عملياتي كند آنچه كرد آنچه
بود که توانسته بود نه آنچه ميخواست.
اميد اســت باور كنيم كه او انسان بزرگي بود كه آنگونه
كه بايــد همه قدرش را ندانســتيم و از وجودش بهره
نبرديــم .راه او باز اســت انديشــههايش را برايمان به
وديعت گذاشــته او مرد بزرگي بود كه جهانيان بيشتر
ميشناختنش .باز هم فرصت را از کف ندهیم.

ایران در دوران پساهاشمی
بـه قـلـم

محمد هدایتی
روزنامهنگار

فقــدان شــخصیتهای نظام سیاســی که بــا چهرهای
تأثیرگذار همیشــه در صحنه بودنــد و مردم با آنها خو
گرفتهاند ،میتواند شوک برانگیز باشد .جدای از هر داوری
دربارۀ کارنامۀ آیت ّ
الل هاشــمی رفسنجانی ،هیچ کس در
تأثیرگذاریش در اتفاقات چند دهه اخیر تردیدی به خود راه
نمیدهد .هاشمی هم بسیار بر فضای سیاسی اثرگذار بوده،
هم بر انگارهها و برنامههای اقتصادی و مســائل فرهنگی.
کیســت چون او در چند دهۀ اخیر ،چنین حضور پررنگی
در ســپهر زندگی ایرانیان داشته باشد .در چنین شرایطی
نبودش ،وضعیتی دیگرگون را موجب میشود .در واقع پس
از درگذشــت آیتاهلل هاشمی مهمترین پرسش این بوده
است که ایران در نبود مردی چنین تأثیرگذار چه روندی
را در پیش خواهد گرفت ،چه تغییراتی به وقوع میپیوندد
و اساساً ایران پس از هاشمی به چه صورت خواهد بود؟
در غالب تفاســیری که از نقش آیتاهلل هاشــمی صورت
گرفته ،از او به عنوان ســتونی یاد شــده است که حایلی
اســت بین گرایشها و جناحبندی مختلف سیاســی در
کشــور .بخشی از این امر ،ناشــی از جایگاه سیال خود او
در این ســالهای طوالنی بوده است .اگرچه خود آیت ّ
الل
هاشــمی اصرار داشت که در این سالهای بسیار تغییری
نکرده است اما بسیاری بر این اعتقادند که میتوان از چند
هاشمی سخن گفت .هاشمی دهۀ اول انقالب ،که به واسطه
جایگاه نزدیکش نزد رهبر انقالب ،دســت اندرکار طراحی
و معماری جمهوری اســامی اســت و در نهادســازیها
مشــارکت دارد .او در این ســالها به هسته قدرت بسیار
نزدیک اســت و بسیاری او را دومین چهره قدرتمند نظام
میدانند .در تصمیمگیریهای حیاتی کشــور چون پایان
جنگ ،بازنگری قانون اساسی و انتخاب جانشین برای رهبر
فقد انقالب نقشــی حیاتی داشــته است .در دورۀ دوم و با
بازنگری در قانون اساســی ،هاشمی پروژۀ تغییر جهت در
سیاستها و به ویژه سیاستهای اقتصادی کشور را کلید
میزند .در سالهای اولیه ریاست جمهوری قدرتی بالمنازع
اســت .هدف در این دوران برای هاشمی تغییر فاز سریع
کشور از وضعیتی جنگی ایدئولوژیک به وضعیتی روتین و
نسبتاً غیرایدئولوژیک است .برنامههای توسعۀ اقتصادی در
پیش گرفته میشود ،آن هم با تاسی از دستورالعملهای
نهادهایــی جهانی چون صندوق بینالمللی پول .اقدام به
تنشزدایی در سیاســت خارجی میشود و باب روابط به
ویژه با کشورهای اروپایی باز میشود .این سیاستها ،آغاز
مخالفتهای جدی با هاشمی را به همراه دارد .از دو سو:
گرایــش اصطالحاً خط امامی ،کــه اوالً در
.1
دورنگه داشــته شدنشــان از قدرت ،کم و بیش هاشمی
را مقصر میدانند و دوماً مخالف سیاســتهای اقتصادی
هاشــمی هســتند و آن را معطوف به نظام بــازار آزاد و
ســرمایهداری میدانند؛ اما مخالفتهای مهمتر از جانب
کســانی بروز مییابد که تا پیش از این کام ً
ال همســو با

هاشمی بودهاند .یعنی جریانهای مذهبی و نسبتاً رادیکالی
که سیاستهای توسعهای هاشمی را نوعی پشت کردن به
ارزشهای انقالبی میدانند و آن را بر نمیتابند .بســیاری
از سیاســتهای دولت هاشــمی و به ویژه سیاستهای
اقتصادی آن ،به دلیل مخالفت این گروهها نیمه کاره باقی
میماند .هاشمی با لقب سردار سازندگی ،کسی که کشور را
از وضعیت جنگی خارج کرده است و بازسازیهایی اساسی
صورت داده اســت از ریاســت جمهوری خارج میشود.
هاشــمی در نیمۀ دوم دهه هفتاد شاید بدترین سالهای
سیاست ورزیش را تجربه میکند .نیروی جدید و پرقدرت
اصالحات ،هاشمی را آماج حمالت خود قرار میدهد .خود
را نفی هرآنچه پیشتر بوده تعریف میکند و گویا هرآنچه
پیشتر بوده مساوی است با هاشمی.
متحدان ســنتی هاشمی هم کم و بیش از او
.2
فاصله گرفتند و آن حمایتی که انتظار دارد ارائه نمیدهند.
فصل دیگر و جدید در حیات سیاســی هاشمی با اتفاقات
سال  1384شکل میگیرد .تحوالتی که تقسیمبندیهای
جدیدی را در فضای سیاســی و بلوک قدرت شــکل داد.
ظهور جریانهای جدید در فضای سیاسی که حمایتهایی
از برخــی نهادهای تأثیرگذار قــدرت دریافت میکردند،
واکنــش گارد قدیم انقالب را موجب شــد .ســرانجام با
ظهور این اتفاقات از ســال  ،1384هاشمی و جریانی که

سیاست هاشمی از سال  ،1384دیگر
آزادسازی اقتصادی و لیبرالیسم بازار
آزاد نبود بلکه تالش او در این یک
ِ
جمهوریت
دهه برجسته کردن وجه
نظام جمهوری اسالمی بوده است و
در این راه ابایی از مواجه و مقابله با
بسیاری از جریانات نیرومند نداشت
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او کم و بیش نمایندگــی میکرد ،یعنی جریان اعتدالی،
روزبهروز بیشــتر به اصالحطلبان نزدیک شــدند .در این
نزدیکی چندین اتفاق مهم بســیار تأثیرگذار بود که برای
درک فضای سیاســی امروز و همچنین آیندۀ آن بســیار
حیاتی هستند .یکی اینکه انگارههای اقتصادی جریانهای
اصالحطلب بسیار تغییر کرده بود .اگر آنها در دهه شصت
نوعی اقتصاد دولتی متمایل به چپ را تجویز میکردند و
در اوایل دهه  70هاشمی را به خاطر سیاستهای راست
اقتصادی مورد انتقاد قرار میدادند ،اکنون آنها نیز راست
شده بودند .یعنی نوعی دگردیسی در افکار اقتصادی آنها
صورت پذیرفته بود و در درســتی لیبرالیســم اقتصادی
تردیدی نداشتند .این امر باعث نزدیکی آنها به هاشمی و
برخی دیگر از جریانات تأثیرگذار سنتی مثل اصولگرایان
سنتی چون ناطق نوری را موجب شد .مسئله دیگر ،حملۀ
جریانهای نوظهور به جریانهای سنتی بود .این جریان
نوظهور که احمدینژاد از میان آنها برخواسته بود به زیر
ســؤال بردن مدیریت کشــور پیش از خود پرداختند و از
ایــن رو گارد قدیم انقالب را آماج هجمۀ خود قرار دادند.
و این مدیریت در دورههای گذشــته در شخص هاشمی
رفسنجانی تبلور مییافت .این نزاع به تدریج تشدید شد،
آرایش جدیدی را موجب شد ،در  88به اوج رسید و پس
از افتوخیزهای فراوان و برخی ائتالفها ،در نهایت در سال
 1392با پیروزی گارد قدیم پایان یافت.
همانطور که گفته شد هاشمی از سال  1384وارد مرحلۀ
جدیدی از حیات سیاسیش شد .اگرچه کماکان واسطهای
بود بین حاکمیت و بسیاری از جریانات سیاسی؛ اما تالش
کرد ایدههایی را مطرح کند که پیشــتر کمتر به صورت
ُم َص َّرح به آنها پرداخته بود .سیاســت هاشــمی از سال
 ،1384دیگر آزادســازی اقتصادی و لیبرالیسم بازار آزاد
نبود بلکه تالش او در این یک دهه برجســته کردن وجه
ِ
جمهوریت نظام جمهوری اسالمی بوده است و در این راه
ابایی از مواجهه و مقابله با بســیاری از جریانات نیرومند
نداشت .از آزادیهای مدنی دفاع کرده (البته نه دفاعی تمام
عیار و خارج از عرف) ،از حضور زنان در عرصه عمومی دفاع
کرده و خواهان بهبود و گســترش روابط با دنیای به ویژه
غرب بوده است .همۀ اینها نشان از یک هاشمی متفاوت
داشت .هاشمی که پیشتر با طبقات سنتیتر پیوند داشت و
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شرایط و منافع آنها را نمایندگی میکرد ،اکنون به یکی از قهرمانان طبقه
متوسط رو به گسترش ایران بدل شده بود .و آنها پیشبرد اهدافشان را با
وجود هاشمی و تأثیرگذاریش میسر میدانستند.
به نظر میرسد هرگونه برداشتی از ایران پس از هاشمی در نسبت به این
مرور مختصر تاریخی معنا یابد .یعنی آن روابط ،ائتالفات و مناســباتی که
وضعیت کنونی را موجب شدند و بر آینده نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
همانطور که در بخش آغازین این نوشتار گفته شد ،جدای از شوک اولیه
ناشــی از وفات آیتاهلل هاشمی رفنسجانی بیشترین دلنگرانی و دغدغه
به آیندۀ نظام سیاســی و به یک معنا سرنوشت ایران معطوف شده است.
میکوشیم بخشی از این دغدغهها و روندهای احتمالی را به صورت مختصر
برجسته کنیم.
در وهله اول این شــوک ناشــی از تصویری بود ،که به درســت یا به غلط،
همواره درباره هاشمی رفسنجانی وجود داشت .اینکه گویا تنها کسی است
که در مواقع بحرانی ،میتواند با توجه به جایگاه دیرین و محوری که دارد،
از بینظمی جلوگیری کرده و روندی جدید را تثبیت کند .هاشــمی برای
نمونه پیشتر در سال  1368چنین کاری انجام داده بود .در واقع در تصور،
این هاشمی بود که مانع از جنگ همه علیه همه میشد و میتوانست نظم
را بازتولید کند .از این جهت فقدانش ،به آرامشی که این تصور القا میکرد
خدشهوارد کرده است.
مســئله دیگر وضعیت گروههای اصالحطلب ،آیندۀ آنها و نقشــی است
که میتوانند در آینده بازی کنند .واقعیت این اســت که در چندین سال
گذشته ایدههای هاشمی و اصالحطلبان در یک راستا قرار گرفته بود .هم در
سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی .برخی فقدان هاشمی را فاجعهای
تمام عیار محسوب میکنند و برخی دیگر از امکانهای جدید پیش روی
گروههای خواهان تحول سخن میگویند .واقعیت این است اگرچه هاشمی
خواهان حرکت بین مرزهای گروهی بود تا بتواند فراتر از همۀ آنها عمل
کند؛ اما در ســالهای اخیر گروههای افراطی ،هاشــمی را به دستاویزی
برای ایجاد وضعیت دوقطبی و البته متخاصم در کشــور بدل کرده بودند.
فراموش نکنیم کل پروژۀ احمدی نژاد ،نه ایجابی که در نســبت سلبی به
ویژه با شخص هاشمی و تصویر او در جمهوری اسالمی بود .نبود هاشمی
مانع از این دوگانه ســازی میشود؛ اما این به معنای پایان تخاصم نیست.
نه میتوان نبود هاشمی را فاجعهای تمام عیار خواند و نه فرصتی مغتنم،
آنچه مهم است کیفیت بازی گروههای سیاسی و به ویژه اصالحطلبان است.
در آینده احتماالً مهمترین متغیر تعیین کننده در فضای سیاســی ایران،
جدای از نبرد معطوف به قدرتِ متداول ،رویکردی نســبت به سیاســت
خارجی خواهد بــود .تنش و تقابل بین گروههای خواهان تنشزدایی در
صحنــه بینالمللی و گروههایی که بر طبــل ارزشها میکوبند و هر نوع
مواجه و رابطه به ویژه با آمریکا را غیرممکن میدانند .هاشــمی تا زمانی
که زنده بود نمایندۀ گرایش اولیه بود .او با توجه به کســوت و جایگاهش
میتوانست در پیش برد این پروژه مددرسان باشد .با مطرح کردن خاطراتی
از رهبــر فقید انقالب و مواردی دیگر فشــار بــر روی پروژه تنشزدایی را
برمیداشت .در نبود او ،دولت حسن روحانی و اصالحطلبان دشواریهای
بیشتری برای پیشبرد این پروژه خواهند داشت .احتماالً تنها چارۀ آنها،
ائتالف با برخی اصولگرایان سنتی چون ناطق نوری ،علی الریجانی و علی
مطهری خواهد بود.
دیگر اینکه گروههای خواهان تغییر ،فردی را که میتوانست صدای متفاوتی
را بیان کند؛ اما هزینه نســبتاً کمتری را بدهد از دست دادند .هاشمی در
سالهای اخیر بسیاری از نهادهای غیردموکراتیک را به چالش کشیده است
و از این طریق به آنها فشار وارد کرده است؛ اما در خلل او کمتر چهرهای
برای چنین کاری وجود دارد.
در نهایت نزدیکترین مســئله را باید انتخابات ریاستجمهوری دانست.
برخی اتحاد شــکل گرفته پس از فوت هاشمی رفسنجانی و گردهم آیی
مردم در تشــییع او را فرصتی مغتنم برای روحانی میدانند تا به گونهای
موفقیتآمیز کارزار انتخاباتیاش را مدیریت کند و پیش ببرد .بدیهی است
که این نمایش اتحاد چنین کارکردی میتواند داشته باشد؛ اما شرایط این
انتخابات و نتیجه آن ،بدون تردید تأثیری قطعی بر آینده کشــور خواهد
گذاشت .باید دید گروههای مختلف چه کارتهایی را در این بازی پیچیده
رو خواهند کرد.
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پايتخت

كهن

ایران پس از هاشمی
بـه قـلـم

کاظم کرمی
روزنامهنگار

در بــاب اهمیــت جایگاه و نقــش مرحوم
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در روزهای
اخیر مطالب بســیار نوشــته شــده و هر
کــس از دریچه ذهن خــود به این موضوع
پرداخته است .روزنامهها ،مجالت ،سایتها،
شبکههای مجازی ،شــبکههای رادیویی و
تلوزیونــی در این روزهــا خیلی به این امر
پرداختهانــد و هنوز هم ادامه دارد .مطالب
و گفتارهایی که فصل مشــترک همۀ آنها
چه مخالفان و منتقدان و چه دوســتدارن
و حامیــان وی یک چیز اســت و آن نقش
بســیار مهم وی در تاریــخ معاصر ایران به
عنوان یکــی از پرقدرتترین و با نفوذترین
بازیگران سیاسی ایران در طی مدتی طوالنی
میباشــد ،در این راستا راقم این سطور هم
دســت کم طی دو نوشــتار به این موضوع
پرداختــه و به خوبی به نقش وی و اهمیت
جایــگاه بیبدیل او به عنوان چهرهای تاریخ
ســاز و مؤثر در تمام حوادث تاریخی پس از
انقالب آگاه اســت .اینک اما با گذشت چند
روز از درگذشت این مرد بزرگ تحلیلها و
گفتارها حول محور موضوعی به نام "ایران
پس از هاشــمی" است و در این راستا هم
هر کس بر اســاس دیــدگاه ،نظر و اجتهاد
خود به ارائــه نظر میپردازد .در این زمینه
عموماً دو دیدگاه وجــود دارد یکی متعلق
به افرادی است که معتقدند درگذشت وی
ضایعــهای جبرانناپذیر برای انقالب ،نظام
و ایران اســت و ایران پس از وی آبســتن
چنان حــوادث و اتفاقاتــی خواهد بود که
میتــوان تاریخ انقالب را بــه دورۀ پیش و
پس از هاشــمی تقســیم کرد .این گروه با
بیان اینکه «هنوز خونگرم هستیم» « ،یتیم
شــدیم» ،ایران پس از هاشمی را غیرقابل
تصــور و حتی ترســناک میدانند .دیگری
متعلق به کسانی است که معتقدند هاشمی
حداقل در ســالهای اخیر قدرت خود را در
حاکمیت و ساخت قدرت از دست داده بود
و نقش چندانی در مناسبات قدرت نداشت
بنابراین در گذشت وی اگر چه رفتن مردی
بــزرگ و مؤثر بود؛ اما چنــدان تاثیری در
آینده سیاسی کشــور نخواهد داشت .عدم
تــوان وی برای دفاع از همرزمان ســابق و
فرزنــدان ،ناتوانــی وی در اخذ صالحیت
خویش در انتخابات ســال  ،1392از دست
دادن جایگاههایی چون ریاســت خبرگان و
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امامت جمعه تهران و  ...از جمله شــواهدی
اســت که این گروه برای نظر خویش ارائه
میدهنــد .بنابراین و با وجود این دیدگاهها
وقتی از من خواسته شد پیرامون این مسئله
نظــر خویش را بیان کنم ابتدا بر آن شــدم
مروری بر دالیــل و مطالب معتقدان به دو
دیدگاه فوق داشــته و ســپس به ارائه نظر
بپردازم.
واقعیت بدیهی این است که مرحوم آیتاهلل
هاشمی از ارکان اصلی انقالب و نظام در 38
سال گذشــته بوده به شکلی که در مقاطع
حســاس و تاریخی نقشــی تعیین کننده و
بیبدیل داشته اســت .هیچکس منکر این
نقش و اهمیت نیســت؛ اما این را هم نباید
از نظر دور داشــت که در سالهای اخیر به
شکل ملموســی از قدرت او در حاکمیت و
ساخت قدرت کاسته شده هر چند در مقابل
بر پایگاه اجتماعی وی و نقش او در رهبری،
و متشــکل کردن مــردم در جهت اهداف
افزوده شــده بود؛ اما در این راستا و پس از
مرگ وی و براساس آنچه خود او در نهادینه
کردن آن در فرهنگ سیاســی ایران نقش
مؤثر داشــته در تحلیل مسئله و پیشبینی
اوضاع بعد از او باید از افراط و تفریط پرهیز
شــود .بنابراین با تمام ارادت و عالقهای که
به این شخص بزرگ داشته و عمیقاً به نقش
او در پیشبرد فرآیند دموکراتیزاسیون کشور
و شکلدهی طبقه متوسط شهری به عنوان
حامالن دموکراسی ،قدرت البیگری و چانه
زنی ،نقش او در مرتبط ســاختن جناحهای
سیاسی و نیز مردم و حاکمیت خصوصاً در
ســالهای اخیر بــاور دارم .فقدان آن مرد
بزرگ را خســرانی بزرگ برای دولت و ملت
ایران می دانم؛ اما با اسطورهسازی و تقدیس
ایشان هم مخالفم .هاشمی رفسنجانی مردی
مؤثر و پرنفوذ در سپهر سیاسی ایران بوده و
کماکان پس از مرگ او این جایگاه هم باقی
خواهــد ماند؛ اما بزرگترین آفتی که ممکن
اســت خاصه جناح نزدیک بــه او را تهدید
کند افتادن در دام تقدیس و اسطورهسازی
اســت .بنابراین اینک و پس از تکریم زیبا و
باشکوه و تاریخی وی که انصافاً لیاقت آن را
داشت باید از نظرات و تحلیلهای احساسی
هم دوری کرد و او را در قاموس انسانی که
در کنار تمام خدماتش ،اقداماتی که در راه
مدرنیزاسیون ایران انجام داده ،نقشی که در
تاریخ ما ایفا کرده و به خاطر انسان بودنش
خطاهایی هم داشــته و قطعاً قابل نقد است
تحلیل کنیم .بر این اســاس اگرچه به این
نتیجه خواهیم رســید که درگذشت او خأل
بسیار مهمی در ساخت قدرت ایجاد کرده و
بهخصوص اصالحطلبان و میانهروها رهبری
مؤثر را از دســت دادهاند که میتوانســت

هاشمی مدافع پروپاقرص برجام
بـه قـلـم

ابوالقاسم عابدین پور
فعال سیاسی اصالحطلب

خواســتهای مردم را به حاکمیت و
شــخص رهبری به واسطه ارتباط و
نزدیکی که داشت منتقل نماید ،توان
چانه زنــی و یارگیری در میان علما
و بزرگان را داشــت ،سدی در مقابل
تندرویها بود ،قدرت ســازماندهی
و رهبــری فوقالعادهای داشــت ،در
مقاطع حساس میتوانست به خوبی
بــه ایفای نقش بپردازد ،پل ارتباطی
حاکمیت و مردم بود ،حلقه واســط
جناحهای سیاســی قلمداد میشد و
 ...نیــز در مییابیم که پر کردن جای
او بسیار ســخت و شاید غیر ممکن
باشد؛ اما هرگز معتقد نیستم که بعد
از او چنــان اتفاقاتی میافتد و اوضاع
چنــان دیگرگونه میگردد که تاریخ
انقالب را میبایست به دو دوره پیش
و پس از او تقسیم نمود ،یا اصالحات
با رفتن او یتیم شده است .همچنین
برعکس کســانی که عدم حضور او را
فرصتی بــرای رد صالحیت روحانی،
برخــورد با منتقــدان ،و  ...میدانند
فکــر میکنم نه نشــانهای برای این
امــور تا این لحظه وجــود دارد و نه
در صورت احتمال حضور هاشــمی
میتوانســت مانعی بــرای این امور
باشــد .مگر هاشــمی توانست مانع
رد صالحیــت خــود باشــد؟ البته
در این راســتا بــه بیتاثیری رفتن
هاشــمی هم عقیده نــدارم و هرگز
قائل نیســتم که چون قدرت سابق
را در حاکمیت نداشــت بنابراین در
سپهر سیاســی ایران هم بیتأثیر یا
حتــی کم تأثیر بــود .کما اینکه وی
از رهبران پیــروزی اصالحطلبان در
سالهای  1392و  1394بود .هرگز
نمیتــوان منکر نقش او در ارتباط با
رهبــری و علما شــد .بنابراین کوتاه
ســخن آنکه عقیده بر این است که
جنــاح اصالحطلب و میانهرو یکی از
اصلیترین رهبران ســازمان دهنده،
مدیــر و کاریزمای خود را از دســت
داده کــه میتوانســت در راه اهداف
هم با حاکمیــت ،هم با جناح مقابل

و هــم با علما و بزرگان چانهزنی کند
و پل ارتباطــی اصالحطلبان با آنها
باشــد .این امر خالیی بزرگ اســت
که بایــد برای جبــران آن تدبیری
اندیشیده شود برای این کار بازگشت
به مردم ،تقویــت پایگاه اجتماعی و
اســتفاده از تــوان افراد شــاخص و
تأثیرگذار میتواند مؤثر باشــد .قطعاً
پایــگاه اجتماعی خاتمــی و وجهه
کاریزماتیک او از هاشمی بهتر است،
سید حســن خمینی ،ناطق نوری و
حتی روحانــی میتوانند نقشهای
ارتبــاط با رهبری ،علمــا ،بزرگان و
دیگر جناحها را ایفا نمایند .بنابراین
از ایــن راه و با اتخــاذ تدابیری دیگر
میتوان آســیبهای عدم حضور او
را بــه حداقل رســاند و مانع از این
شــد که ضعف ،سســتی و نامیدی
بــر پایگاه اجتماعــی تحولخواهان
حاکم شــود؛ البته در این راستا و با
این شــرایط که فوت ایشــان سبب
آن شده و احساســاتی که بر فضای
عمومی حاکم گردیده افزایش میزان
آرا روحانــی در ســال  96و پیروزی
اصالحطلبان در شــورای شهر مؤثر
و قابــل پیشبینــی اســت .همین
امــر فرصتی بــرای بازیابی روحیه و
بازســازی توان به این جناح خواهد
داد .باید باور داشــت که درختی که
هاشــمی و امثال او کاشتند اینک به
بار نشســته ،راهی که آنها گشودند
تداوم خواهد یافت و میراث آنها به
تعبیر زیباکالم نهادینه شــده است.
البته بیــش و پیش از هر کاری باید
به شــناخت این میــراث و راهی که
هاشــمی و امثال هاشمی گشودند و
آن مبتنی بر عقالنیت ،قانون مداری،
واقعگرایی ،صبر و میانهروی اســت
همت گماشــت .آن زمان اســت که
فهم اینکه فوت انسانی بزرگ و مؤثر
چون هاشمی که در تمام وقایع چهار
دهه اخیر یک پای میدان بوده است و
خالء ناشــی از آن خیلی نمیتواند بر
روند راه مؤثر باشد آسان خواهد بود.

کمتــر اتفاقی در چند دههٔ اخیــر ،به انداز ٔه
«برجام» نشــانگر هنر دیپلماسی ایرانیان در
صحنهٔ بینالملل بوده است!
ایــن واقعه به قدری اهمیــت دارد که برای
ســالهای متمادی ،نمونــهای موفق از روند
مذاکرهٔ سیاسی را نمودار سازد.
تیم مذاکره کننده در یک ماراتن نفسگیر و
با حضور قدرتمندترین ،سیاستمداران جهان،
توانســتند با کمترین هزینه ،کشور را از یک
بحران حتمی برهاند.
اگر در داخل کشــور انتظارات عموم از نتایج
«برجــام» در حد معقول تعریف میشــد،
بســیاری از توقعات و تفســیرها در پی این
موفقیت سیاســی ،بیان نمیشد و مخالفان
دولت «تدبیر و امید» و شکســت خوردگان
انتخابات  92اینگونــه بیپروا به تاخت و تاز
نمیپرداختند!
ولــی قبول کنیم که نتایج «برجام» در برابر
افراطگریهای هشت ساله ،آنقدر قابل لمس
عموم نیســت که بتواند پاسخگوی دو دوره
رفتار بیقانونی و هر جوهرج افســار گسیخته
باشد.
اگر دولت «تدبیر و امید» به بیان کاســتیها
و کجرویهای در دو دوره حاکمیت مدعیان
«پاکدستی» میپرداخت ،شاید اطالع مردم از
آن وقایع ،توقعات را معقولتر میکرد و امروز
شاهد پیوند همهٔ اتفاقات با «برجام» نبودیم.
تیم تبلیغــی دولت آقای روحانــی با وجود
امکانات دنیای مجــازی ،در بیان تحوالت و
اتفاقات مثبت ،بســیار کم تحرک و ناکارآمد
است.
اگر چه اقتضای کشورداری دوری از هیجانات
کاذب و تأکید بر عملی کردن برنامههاست؛ اما
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یگری جریانسازها غافل بود.
نمیتوان از موذ 
وقتی تمام حلبی آبادها و بیکاریها و رکود و
انفعال اقتصادی در ســبد این دولت گذاشته
میشــود ،حق رأی دهندگان ایجاب میکند
که پاسخ مناسب را از دولت منتخبشان نسبت
به اتهامات و دروغ پردازیها بشنوند.
حضــور سیســتم پاســخگویی و انعکاس
فعالیتهــای دولت بیش از حــد متعارف،
ضعیف و ناکارآمد است .خود موضوع «برجام»
و فراز و نشیب آن ایام که به نوعی مایهٔ مباهات
و افتخار ملی است ،نباید به فراموشی سپرده
شــود و تا آنجا که در محدودهٔ «محرمانه»ها
قرار نمیگیرد به اطالع عموم رسانده شود.
«برجام» قرار دادی نیست که با حضور یا عدم
حضور دولتی از بین برود .یک قرار داد تعهدآور
برای دراز مدت اســت و حتمأ نفعی که از آن
عاید مملکت میشــود بیشتر از آن است که
ناگفته بماند.
دور کردن سایهٔ «ایران هراسی» و ایجاد امنیت
نسبی برای کشور ،وضعیت ارتباطات با جهان
که سالهای متمادی قطع شده بود ،چگونگی
بازار فروش نفت و قراردادهای دو جانبه با تمام
گروههای اقتصادی در کشــورهای مختلف،
کمترین دستاورد این قرار داد تاریخی است.
حتــی مخالفیــن برجام هم دیگــر در اصل
موضوع ،ســخنی برای گفتن ندارند و بیشتر
توقعات را به سمت نتایج آن سوق میدهند.
انصاف را رعایت کنیم و از یک فرزند یک ساله،
قدرت یک جوان بیست ساله را نطلبیم.
برای همه محرز اســت که موافقت با جریان
مذاکرات برجام با نظر مستقیم رهبری و جزو
سیاســتهای کالن مملکت است و خدشه
واردکردن به آن ،زیر ســؤال بردن اختیارات
رهبری است ،مخصوصاً آنان که ادعای پیروی
از والیت را دارند.
مردم دوســتدار نیروهای دلسوز و قدردان
آنها هســتند .این نعمت به سراغ هرکسی
نمــیرود .با پشــتوانهٔ حمایت مردمی حتماً
میتوان شــاهد بــه نتیجه رســیدن کامل
«برجام» بود.
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پرونده

هاشمی بعد از مرگ هم ادامه خواهد داشت
بـه قـلـم

علیرضا کفایی
روزنامهنگار

مرگ مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی فصل جدیدی
را در تاریخ این ســرزمین گشود و هاشمی پس از مرگ
هم ادامه خواهد داشــت و آینده از شخصیت و منش و
اندیشه وی متأثر خواهد بود.
او کــه مورد تمجید و تعریفهای بســیار و گوناگون در
زمان حیات بهخصــوص در دوران اولیه انقالب از زبان
شــخصیتهای انقالبی و سیاسی چه در داخل و چه در
خارج و بطور اخص از زبان امام راحل بود و مسئولیتهای
مهمی را عهدهدار بود ،خود به خود مرکز ثقل جمهوری
اســامی قرار میگرفت و الزم نبود خود وی تالشی در
این جهت داشته باشد و این همهی داستان نیست چرا
که عدهای نمیتوانستند هاشمی را با آن همه ستایشها
بــر تابنــد و راه دیگر که به تخریــب وی میانجامید را
انتخاب کردند و این هم بسان همان تعریف و تمجیدها
در مرکز ثقل ماندن او مؤثر بود .همین مخالفتها و نوع
مخالفان ،هاشــمی را بیشتر در کانون توجه قرار میداد
و هر چه بر شــدت مخالفتها افزوده میشد اثرگذاری
هاشمی افزونتر میشد و راز این مطلب در این بود که
مخالفتها نه از روی واقع و حقیقت بلکه از روی هوای
نفس و حقد و کینه و عقدهگشــایی صورت میپذیرفت.
مخالفان عمدتاً در تشــکیل انقالب و تدوین و استقرار
نظام نقش چندان پررنگی نداشــتند و با جعل و دروغ
خود را به انقالب و نظام منتسب میکردند.
عدهای در برابر هاشمی قرار گرفته بودند که شاید از دید
خود مخالفان قدر و بزرگی بودند اما هاشمی بیتوجه به
همه اینهــا راه خود را میرفت و در نظر آیتاهلل اینان
پوشالی بودند.
پس ز دفع خاطر اهل کمال
جان فرعونان بماند اندر ضالل
بررسی کوتاهی از زندگی و مبارزات آیتاهلل هاشمی نشان
میدهد که او خود را مسئول میدانست و این احساس
مسئولیت یکی از سختترین و پر مهابتترین رنجهای
درونی هاشــمی و یکی از راحــت و آرامشدهندهترین
بستری بود که برای ملت و نظام فراهم میآمد.
هاشمی به دلیل احساس مسئولیتی که در قبال انقالب
و نظام و مردم در خود داشــت از درون ناآرام و بیقرار
بــود و مواضعش در مقاطع مختلــف بهخوبی نمایانگر
این احســاس مســئولیت بود و در عین حال با تزریق
آرامش به جامعه و گروههای سیاســی و مســئولین و
نویــد فردای بهتر در پی تصمیمات بخردانه و معتدالنه،
صفحه شــطرنج سیاسی ایران را طوری تنظیم میکرد
که آسیب کمتری برای مردم و نظام پدید آید هر چند
خود را در آســیب ببینــد و از صرف آبرو و هزینه دادن
شخصی و شخصیتی در این راه فرو گذاری نمیکرد که
سوخته جانی بود آذر طلب.
هاشمی به جهت موقعیتی که در نظام داشت و تجربیات
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فــراوان مدیریتی در بخشهــای مختلف و تصمیمات
راهگشــا در تنگناها از حد یک فرد و شــخصیت به یک
تاریخ که سرگذشت یک جامعه در آن نمایان بود تبدیل
شد و نمیتوانست جز این باشد .او نمیتوانست به خود
بیندیشــد و آنچــه را که برای پیشــرفت نظام و منافع
عمومی ضروری بود برمیگزید حتی اگر به زیان خودش
بود.
آیتاهلل هاشمی نه قدیس بود و نه معصوم و هاله نوری
هــم برای خود تصــور نمیکرد لذا گاهی اشــتباه هم
میکرد .اما فرق اســت میان اشتباه آنکه هنری ندارد و
اعتمــاد جامعه را باخود ندارد با آنکه مردم به او اعتماد
دارند.
هاشــمی تاریخ انقالباسالمی بود هم بهلحاظ آنچه که
از انقالب میدانســت و هم بهلحاظ برخوردهایی که با
وی میشــد و همین برخوردها و مخالفتها ســره را از
ناسره مشخص کرد.
او سنگ محک انقالب و جمهوری اسالمی بوده و هست،
بــدون تردید عیار هر کس و گــروه و جریانی را باید با
هاشمی سنجید ،این سخن و مدعا معنایش این نیست
که همه آنچه آیتاهلل هاشمی گفته و یا کرده مورد تأیید
تمام جناحهای درون حاکمیت است بلکه از اینروی به
این قائل هستیم که سابقه آقای هاشمی و وزن و پیشینه
سیاسیاش در تکوین و استقرار نظام قابل انکار نیست.
هاشمی نه یک اصولگرای محض و نه یک اصالحطلب
سیاســی بود او عامل وحدت و متعادلکننده جناحهای
سیاســی و نرم جامعــه و تنظیمکننده ضربان انقالب و
معتدلکننده نظام بود و بهواســطه موقعیت بینظیرش
در عین اینکه بهطور رســمی او را از قدرت خارج کرده
و برخــی حتی تهدید به حصر خانگــی کرده بودند اما
به جهت قدرتِ ســابقه و همراهــیاش با امام و انقالب
علیرغــم همه تالشهایی که برای حذفش انجام دادند،
هیچگاه نه تنها موفق نشــدند بلکه کوشــش در حذف
هاشــمی او را وســیعتر منتشــر و ترویج کرد و قدرت
مردمی کمنظیری به او داد به طوری که با ردصالحیتش
در انتخابات ریاســت جمهوری او را نتوانستند بشکنند
و بر قدرتش افزوده شد و هاشمی هم ریاست جمهوری

هاشمی تاریخ انقالباسالمی بود هم
بهلحاظ آنچه که از انقالب میدانست
و هم بهلحاظ برخوردهایی که با وی
میشد و همین برخوردها و مخالفتها
سره را از ناسره مشخص کرد .او
سنگ محک انقالب و جمهوری اسالمی
بوده و هست ،بدون تردید عیار
هر کس و گروه و جریانی را باید با
هاشمی سنجید
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ساخت و هم رأی مردم را در انتخابات خبرگان و مجلس
بهسود اعتدال و میانه روی جلب کرد و این در حالی بود
که مخالفان سرسخت و بنام هاشمی نه در مجلس شورا
و نه در خبرگان رأی الزم را کسب نکردند.
یکی از الطاف خفیه الهی بر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
فوت او در این برهه و قبل از برخی رقبا بود ،لطف بزرگ
خداوند و کار بزرگ هاشمی و تصویر و تصوری که از او
بهجای میماند بساط ناحق را دیر یا زود بر خواهد چید
تا چه در حکمت باری رفته باشــد و نیز لطف خداوندی
است بر مردم.
چونکه قبض آید تو در وی بسطی ببین
تازه باش و چین میفکن بر جبین
غم چو آیینه است پیش مجتهد
کاندر این ضد می نماید روی ضد
این دو وصف از پنجه دستت ببین
بعد قبض مشت بسط آید یقین
آیتاهلل هاشمی در کوران حوادث و بحرانها از خشونت
و تروریســم منافقین دیروز و جنگ و تجزیهطلبیها تا
جریان انحرافی و خشونت افراطیون امروز و سایه جنگی
که در دوران مدیریت مردمفریبان بر ســر مملکت بود،
در کنار مردم نشست و فردا را بهخوبی تشخیص میداد
و صدای ملت شــد .او مردم را رها نکرد و مردم هم او را
با مشایعتی کم نظیر بدرقه کردند.
آیتاهلل هاشــمی خیرات جاریه انقالب اســت و پس از
مرگش تکثیر خواهد شــد و ادامه خواهد داشت با این
تفاوت که او دیگر نیســت تا فوران هیجانات اجتماعی
را کنتــرل و بــه اعتدال و مدارا فــرا خواند .وزنهای که
تعادل برقرار میکرد و مرکزیت در دســترس نیســت و
از حکمــت الهــی هم کس آگاه نیســت و میدانیم که
در فقدان هاشــمی تندروها جوالن بیشتر خواهند داد
و میدان وســیعتری در اختیار دارند و شــرایط در نبود
هاشمی رو به سختی میرود اما پس از هر سختی آسانی
هــم خواهد بود و همانطور که اشــاره رفت لطف خفی
خداوندی ،زورگویان متکی به قدرت را رسوا میسازد.
عنکبوتان مگس قدید کنند
عارفان هر دمی دو عید کنند
آیتاهلل هاشمی رضواناهلل تعالی علیه؛ خیر و سبب خیر
برای انقالب و نظام بود و حضور میلیونی در تشــییع او
گواهی و شهادتی از ملت بود بر این که “اللَّ ُه َّم إِن َّا َل ن َ ْعلَ ُم
ِم ْن ُه إ ِ َّل خَ ْیرا ،خدایا! ما جز خیر و خوبی از او ندیدهایم”.
چنانکه در روزهای اخیر مشــاهده شد برخی چرخشی
داشــتند و از آنچه پیش از مرگ بر او روا میداشــتند
ظاهرا ً نادم و پشــیمان بودنــد و زبان بر گفتن خوبیها
از او باز نمودند که امیدواریم مســتدام باشــد و از کرده
گذشــته خود توبه کرده باشــند گرچه بهتر آن بود که
در زمــان حیاتش ،خیر و خوبــیاش را ذکر میکردند
امــا همین هم برای آن زبانهای طعن و کین ،حســن
عاقبتی خواهد بود.
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رخم را بوسه ده اکنون همانیم
خداونــد تبارک و تعالی درجاتــش را عالی و با خاصان
درگاهش محشــور فرماید و ملــت ما را از گزند آفات و
بلیات حفظ فرماید.

آسیاب تهمتها به نوبت است؛

بـه قـلـم

فرید صلواتی
پژوهشگر

نوبت تخریب و تهمت به تو هم میرسد

نام هاشــمی رفسنجانی را از دیر باز میشنیدم .علتش این
بود که پدرم دکتر فضلاهلل صلواتی سیاسی و چون در بطن
انقالب فعال بودند معموالً نام ایشان را به مانند امام خمینی،
دکتر شریعتی ،مرحوم طالقانی و مرحوم بازرگان بارها از زبان
ایشان میشنیدم .انقالب شد و پدر از طرف مردم اصفهان به
مجلس شورای اسالمی راه پیدا کردند و آنجا بود که مرحوم
هاشمی رفسنجانی را بیشتر میدیدم تا جایی که چندین بار
در مقابل ایشــان قرآن خواندم .در آن دوران به یاد دارم که
پدرم از یک واقعهای برای دوستی تعریف کردند که همواره
در ذهن من از آقای هاشــمی تصویر خوبی حک نشد و آن
برخورد فیزیکی چند نماینده با مرحوم بازرگان در مجلس
بود که آن موقع آقای هاشــمی ریاست مجلس را به عهده
داشتند .موقعی که رفتارهای ضرب و شتم در فضای مجلس
در مقابل آقای هاشمی انجام شد و ایشان اینگونه برخوردها
را به طنز دیدند و لبخند زدند آن موقعها حالم را بد کرد و
دیدگاه من به ایشــان زیاد خوب نبود .شاید ایشان هیچگاه
فکر نمیکردند روزگاری آسیاب به نوبت باشد و همین گونه
برخوردها به مرور زمان با ایشان و خانواده ایشان انجام شود.
جایگاه مرحوم هاشمی برای من سه دوره را تداعی میکند.
دوره اول دوره ایست که تنها نام ایشان را به یاد میآورم و هیچ
حرکتی خاصی را از ایشان به یاد ندارم .دوره دوم که ایشان
را در جایگاه ریاست جمهوری میدیدم و چون سنم پایین
بود و بیشتر احساسی بودم و تحت تأثیر حرفهای کوچه و
بازار قرار میگرفتم ایشان را بیشتر یک قدرتمندی میدیدم
که همچون شــاهان عمل میکند و زورگوست و هرچه را
که میگوید باید انجام شــود .و نام و لقب اکبرشاه را بسیار
از زبان مردم در آن دوران میشــنیدم .حرفهای بسیاری
در جامعه پشت ســر ایشان بود .میگفتند که برنامهریزی
قتلهای روشــنفکران در دوران ایشان اتفاق افتاده است و
خود جناب هاشمی رفسنجانی در جریان این برنامه بودند.
در دوران ایشان وقایع فقیه عالیقدر حضرت آیتاهللالعظمی
منتظری پیش آمد و هیچگاه از ایشــان هیچ عکسالعملی
ندیدیم و در آن دوران بسیار برایم جای سؤال بود که نکند
این گونه رفتارها که در کشور انجام میشود مورد تأیید آقای
هاشمی باشد؟ همواره سکوت مرحوم هاشمی بسیار سؤاالتی
را در ذهنها پدید میآورد که باالخره موضع ایشان چیست؟
خشونت و ترور پدیدهٔ خاص دوران آقای خاتمی نبود ،درست
است که در دوره ایشان قتلهای برنامهریزی شدهای اتفاق
افتاد که هیچگاه ایشان در جریان این رفتارها نبودند .و
بارهــا جناب آقای خاتمــی موضع تند و تهاجمی به خاطر
این رفتارها از خود نشــان دادند .بسیاری بودند افرادی که
در آن دوران هنوز در فکر اندیشه و رفتار و عملکرد گذشته
مرحوم هاشمی بودند؛ ولی ایشان کمکم با رفتارهای خود به
آنها که احساسی عمل و فکر میکردند و تنها خودشان را و
اطرافیانشان را میدیدند میخواستند بقبوالنند که باید افکار
احساســی را بعد از دو دهه که از انقالب تغییر داد .به هیچ

وجه نباید فراموش کرد که تا وقتی اقتصاد در چنبرهٔ سیاست
گرفتار است و سیاستمداران به جای کارشناسان اقتصادی
دربارهمعضالتاقتصادیتصمیمیمیگیرندوتصمیماتشان
در جهت تأمین منافع سیاسی ،ایدئولوژیک جناحهای خاص
است ،تحولی ایجاد نخواهد شد .ایشان با مدیرانی که انتساب
میکردنــد ثابت کردند که معنای دقیق مدیریت علمی آن
است که برای پیشبرد هر مسئلهای در کشور متخصصان آن
موضوع باید تصمیم بگیرند و علم را باید از اسارت ایدئولوژی
نجات داد و قبول باید کرد که اقتصاد یک علم است .وقتی
که این موارد را در عملکرد زنده یاد آقای هاشمی رفسنجانی
میدیدم بــه مرور دیدگاهم درباره ایشــان تغییر میکرد.
مشــخص بود این هاشمی با هاشمی قبل بسیار فرق دارد.
گویا قلبش برای پیشبرد این کشور میتپد .فرصتطلبها
موقعیــت خود را به خطر دیدند ،زیرا آنها تنها برایشــان
خود و اطرافیانشان مهم بود و اندیشه و افکار حال هاشمی
رفسنجانی برایشان بسیار خطرآفرین بود ،ملت هم کمکم
یخ گذشتهاش به خاطر عملکرد گذشته هاشمی رفسنجانی
آب شــد و ایشان را بهتر شناخت و آنها که احساسی فکر
نمیکردند متوجه هدف آقای هاشمی شدند و به طرف ایشان
سوق پیدا کردند .موقعیتطلبها هرگونه که بود زهر خود
را در این چند ســال به هاشــمی ریختند ،از لغو سخنرانی
خطبههای نماز جمعهاش ،رد صالحیت کردنش در انتخابات
و ازار و اذیت کردن خاندان و اطرافیانش .ایشان در این چند
ساله اخیر وارد بازی خطرناکی شده بود ،فرصت طلبها هم
نمیتوانستند ساکت بنشینند .البته خوبی این ماجراها این
بود که ملت خوب سره از ناسره را تشخیص میدادند .هر چه
را که جناح مخالف هاشمی رفتار میکرد ملت عکس آن را
انجام میدادند .هاشمی رفسنجانی دیگر برایش قدرت مهم
نبود ،او اشباع از قدرت بود .در این سالهای بعد از انقالب به
چه چیزی میخواست برسد که نرسیده بود؟ او ثابت کرد که
دغدغهاش ایران است و نباید به خاطر قدرت طلبی جناحی
این کشــور را به باد داد .به خاطر همین؛ در ســخنرانیها و
نوشتههایش اواخر حیاتش سکوتش را شکست و در مقابل
قدرتطلبان ایستاد و ملت هم در انتخاباتهای مختلف به
اهدافش لبیک گفتنــد و آنچه را که باید عمل کنند عمل
کردند .میکردند .و مهمترین این لبیک ،جواب دندان شکن

به هیچ وجه نباید فراموش کرد که
تا وقتی اقتصاد در چنبره سیاست
گرفتار است و سیاستمداران به
جای کارشناسان اقتصادی درباره
معضالت اقتصادی تصمیمی میگیرند
و تصمیماتشان در جهت تأمین منافع
سیاسی ،ایدئولوژیک جناحهای خاص
است ،تحولی ایجاد نخواهد شد
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این ملت بود به جناح رقیب در انتخابات خبرگان اخیر .ایشان
در موقعیت حساســی رخت از این جهان بستند و ترکمان
کردند .ولی مرگ حق اســت و همه این راه را خواهند رفت.
و چه بهتر که انســانها در اوج محبوبیت این جهان خاکی
را ترک کنند .ملت ایران با شرکت گسترده و میلیونی خود
در تشییع پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی ثابت کردند که
ایشــان در دل مردم جای داشت و شاید اگر ایشان در موقع
حیات خود به طرف مردم نیامده بود ،همچون حرکتی را از
مردم نمیدیدیم .هاشمی رفت ولی هیچگاه اهداف و پرچمی
که برای اصالحات و جامعه مدنی برافراشت بر زمین نخواهد
ماند .هاشمی در این چند سال چش م ملت را به خوبی بر روی
واقعیتها باز کرد .دیگر بعید میدانم افرادی پیدا شوند که
بتوانند غیر این عمل کنند و اگر هم بخواهند اینگونه عمل
کنند تنها عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند و خود را
خسته میکنند .هاشمی رفسنجانی در اواخر عمرش ثابت
کرد که همیشه در کنار مردم است .وی در برابر فرزندانش
و با رفتار سیاسی سالهای آخر عمر اعالم کرد بگذاریم هر
کــس خود هدفش را انتخاب کند تا جایی که به حقالناس
ضرری نمیرســاند .ایشــان چقدر دغدغه حقالناس را در
انتخابات داشــت و خدا عالم اســت که آن دنیا چه افرادی
باید جوابگوی حقالناس باشند .هاشمی در این اواخر جایگاه
انســانیت را باالتر از اهداف سیاستبازان میدانست و بسیار
هم تالش کرد که این مورد را ثابت کند ،اشک او موقعی که
از امیرکیبر میخواند ،ســاختگی نبود ،حرفها برای گفتن
داشت .بعد از درگذشتش در این چند وقت چه صحنهها و
چه رفتارهایی که ندیدیم .چه افرادی را دیدیم که تا روز قبل
از مرگ ایشان در تریبونهای خود به ایشان فحاشی و ناسزا
میگفتند و دقیقاً بعد از رحلت ایشــان رنگ عوض کردند.
هاشمی رفسنجانی با همۀ عملکردهای خوب و بدش از بین
ما رفت .آنها که به او انواع و اقســام تهمتها را زدند حال
باید در آن دنیا جوابگو قضاوت خود به ایشــان باشند .البته
نقد ایشان با تهمت زدن به ایشان فرق دارد .خود من بارها در
مقاالتم از ایشان نقد کردم ولی هیچگاه به ایشان تهمت نزدم
و خاندان ایشان را با القاب بد به ناسزا نگرفتم .نمیدانم خدا
از سر تقصیرات آن بسیجی شهر ری که فیلمش در فضای
مجازی موجود است ،چگونه خواهد گذشت؟
در این ایام ،روزگار غریبی را در حال سپری کردن هستیم.
و از ملــت ایران عاجزانه میخواهم از دودســتگی و کینه و
نفرت دســت بردارند و برای پیشبرد آینده این کشور قدم
بردارند .تاریخ ثابت کرده اســت که کینهورزان و جاهطلبان
چه سرنوشــتی را خدا و ملتهایشان برایشان رقم زدهاند .و
در آخــر اینکه ملت ایران در این انتخابات آتی که در پیش
داریم باز قاطعانه به فرصتطلبان دروغین ثابت خواهند کرد
که درست است هاشمی در بین ما نیست و جسمش مرده
است؛ ولی اندیشهاش همواره پابرجاست .وعده ما در انتخابات
ریاستجمهوری و شوراها .همه رفتار و گفتار و اندیشهها و
خاطرات و تاریخ مرحوم هاشمی رفسنجانی یک طرف و این
نقل قولی که از شهید دکتر بهشتی به ما گفتند یک طرف
و آن اینکه:
آسیاب تهمتها به نوبت است؛ نوبت تخریب و تهمت به تو
هم میرسد.
این حرف را اگر درونی بپذیری بدن را میلرزاند.
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پرونده

جمهوری اسالمی پس از هاشمی
بـه قـلـم

امیر مقدور مشهود
کارشناس علوم سیاسی

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به یکباره از سپهر سیاسی ایران
حذف شد .تنها مرگ توانست وی را کنار بگذارد .مردی که
در تمام عمر جمهوری اسالمی حضوری فعال در باالترین
سطح سیاسی داشت .جمهوری اسالمی تا به امروز تجربهٔ
زیســتن بدون هاشمی رفسنجانی را نداشته است .اگرچه
در این ســالها هاشــمی همواره یک جایگاه را نداشته و
مدام در حال تغییر نقش بود؛ اما نام وی تأثیر بهسزایی در
تعامالت قدرت جمهوری اســامی به همراه داشت .با این
اوصاف جمهوری اسالمی بدون هاشمی پدیدهٔ غریبی است
و امکان بروز اتفاقات غیر منتظره وجود دارد .در طول عمر
جمهوری اسالمی تنها فقدان امام خمینی موجب چنین
خالئی شــده بود و گرنه مابقی بازیگران حذف شده هیچ
یک وزن هاشمی در جمهوری اسالمی را نداشتند .در این
یاداشــت قصد بر این است که فقدان آیتاهلل هاشمی در
جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار گیرد.

جنبشهایاجتماعی

هاشمی بعد از سال  1388دیگر آن هاشمی سابق نبود .اگر
خطبههای نماز جمعه تهران را مظهر تبیین سیاستهای
کلــی نظام تلقی کنیم ،تفاوت هاشــمی در قبل و بعد از
ســال  88بهتر نمود مییابد .هاشمی دیگر یکی از ارکان
اصلی تبیین سیاستهای کلی نظام محسوب نمیشد؛ اما
نقش هاشمی در هدایت و کنش جامعهٔ سیاسی ایران غیر
قابل کتمان اســت .انتخابات سال  92ریاست جمهوری و
همچنین انتخابات مجلس شــورای اســامی و مجلس
خبرگان بر اهمیت نقش آیتاهلل در کنش سیاسی جامعه
داللت دارند .بنابراین یکی از حیطههایی که از فقدان آیتاهلل
متأثر است ،همین کنش جامعه در ساحت سیاسی است.
شــاید بیش از هزار بار چه بهصورت مســتقیم و چه غیر
مستقیم شنیدیم که دغدغه اصلی هاشمی حفظ نظام بود.
او همه چیز را ذیل این دغدغه تعریف میکرد .بارها مشاهده
گردیــد که وی آبرو و جان خــود را برای این مهم به گرو
گذاشته است .نظام جمهوری اسالمی نزد هاشمی به مثابه
متافیزیک نزد فالسفه است که همچون حقیقتی بالمنازع
بر کلیهٔ مناسبات دیگر تأثیر میگذارد .بنابراین هدایت و
رهبری هاشمی در جنبشهای اجتماعی به نحوی بود که
حفظ نظام مسئلۀ اول و هدف نهایی آن تلقی میگردید .با
عدم حضور هاشمی در سپهر سیاسی ایران بدون شک دیگر
این دغدغه در حرکتهای اجتماعی منظور نخواهد شــد.
هاشمی نظام جمهوری اسالمی را فرزند خود میدانست.
به معنای بهتر دستاورد یک عمر مبارزه ،سختی و تالش
هاشــمی همین نظام جمهوری اسالمی بود .بدیهی است
تمام کنشهای وی معطوف به حفظ و حراست این نظام
باشد .حتی افراد دیگر که امروزه سکان مدیریت کشور را در
دست دارند؛ چنین تعلق خاطری تا بدین حد به جمهوری
اسالمی نخواهند داشت .آنها همواره در جمهوری اسالمی
رشــد و نمو کردهاند؛ اما برای هاشمی این معادله برعکس
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بود .این جمهوری اسالمی بود که در دامن وی رشد کرده
و به شــکل امروزی خود رسیده است .این انگیزه و هدف
نزد هاشمی کام ً
ال منحصر به فرد است.
بنابراین گاهی حفظ نظام را در پیگیری ارزشهای سنتی
میجست(نیمه اول فعالیت در جمهوری اسالمی که عمدتاً
شــاهد حذف نیروهای پیشرو اعم از چپ و راست بودیم)
و گاهــی حفظ این نظام را در تطبیق با مســائل روز دنیا
میدید(نیمــه دوم فعالیت ،علیالخصوص پس از ســال
 1388و حمایت از برجام) .هرآنچه که به تقویت و قدرت
نظام منتهی میشد ،آمال و هدف هاشمی بود .حال با وفات
آیتاهلل هاشمی نظام جمهوری اسالمی این مدافع سازش
ناپذیر خود را از دســت داده است .معلوم نیست نهادهای
مســتقر در جمهوری اسالمی تا چه حد قادرند مکانیسم
الزم برای حفظ نظام را نشان دهند .حفظ یک نظام صرفاً
ناشی از قدرت نیست .وضعیت پیش آمده(خالء هاشمی)
آزمــون جدی برای نظام جمهوری اســامی محســوب
میشود .باید دید آیا در طول این  37سال مبانی حفظ و
تداوم نظام قوام یافته است یا نه؟

کنش اعتدالی

همواره گفته و شــنیدهایم که هاشمی نقش کاتالیزور در
تعامالت قدرت سیاسی جمهوری اسالمی را داشته است.
او را حلقــه پیوند تمامی نیروهای حاضر تلقی میکردند.
میانــهروی و تعدیل تندروی کلیه جناحها خصلت اصلی
هاشــمی تلقی میشد .به همین دلیل خیلیها معتقدند
که عدم حضور این حلقهٔ کلیدی موجب رادیکال شــدن
مواضع و عدم تساهل گروهها نسبت به یکدیگر خواهد شد.
این نتیجهگیری درست است؛ اما باید به موضوع دیگری
هم توجه داشت .اگرچه هاشمی نیرویی میانهرو و تعادل
بخش مابین گروهها محســوب میگردید؛ اما گروههای
سیاسی بیش از آنکه به وی بهعنوان ریش سفید بنگرند،
وی را حربهای برای پیشبرد مواضع خود تلقی میکردند.
هاشمی نزد گروهها و جناحهای مختلف همچون ابزاری
بود که دســتیابی به مقاصد آنها را تسهیل میکرد .این
خصلت و مقام کلیه اعتدالیون است .آنها تصور میکنند
که در تلطیف فضای سیاسی نقش بهسزایی دارند ،غافل
از اینکه گروههای جهتدار تنها به آنها به عنوان فرصت
مینگرند .اساســاً گروهها و جناحهای سیاسی حول یک
گفتمان شکل گرفتهاند .گفتمان شاکلهٔ مقاصد و اهداف
گروههــا را تبیین میکند .در ایــن میان برعکس تصور
خیلیهــا اعتدال هیچ گفتمانی ندارد .مشــخصهٔ اصلی
گفتمان حذف و طرد رقبا است .حال گروهی که عم ً
ال به
دنبال همکاری با تمامی گروهها هستند چگونه میتوانند
گفتمان داشته باشند؟ بنابراین عدم رویکرد حذفی امکان
دســتیابی به گفتمان را غیرممکن میکند .از سوی دیگر
گروههــای دیگری که گفتمان معنابخش را در ســپهر
سیاســی ترســیم کردند به نیروهای فعال در این عرصه
بهعنوان دال معنا بخش به گفتمان خود مینگرند .یا این
دالها جنبهٔ غیریت دارند که باید طرد شــوند و یا اینکه
امکان استقرار در زنجیرهٔ معنا بخش گفتمان خود را دارند.
اعتدالیــون همواره برای گروههای دیگر چنین جایگاهی
دارند .یا باید حذف شــوند یا همراه با خواسته آنها گام
بردارند .بنابراین از این منظر عدم حضور مرحوم هاشمی
برای گروههای دیگر به معنای عدم نقش دوگانه زیر است.
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آنها دیگر نه میتوانند برای اســتحکام گفتمان خود به
غیریتسازی وی بپردازند و نه میتوانند که وی را همراه
با خود نشان دهند .بنابراین عدم حضور هاشمی بیشتر از
آنکه خالء ریشسفید را عیان کند ،امکان گفتمانسازی
برای دیگران را تضعیف کرده است .به هر حال گروههای
سیاسی ممکن است تا مدتی این خالء را حس کنند؛ اما
به مرور زمان دالهای دیگری را برای انسجام و استحکام
گفتمان خود خواهند یافت.
احزاب و گروههایی که مدعی میانهروی و اعتدال هستند،
همواره موفقیت خود را مرهون اتکا به موضوعی فرا سیاسی
کسب میکنند .آنها هیچگاه با جهتگیری و تهییج مردم
برای دستیابی به هدفی مشخص اعم از آزادی ،عدالت و
یا ارزشهای بومی به کرســیهای قدرت دست نیافتهاند.
نمــود اصلی چنیــن احزابی در اروپا ،احــزاب دموکرات
مسیحی اســت که با گذر زمان جزو احزاب محافظه کار
محســوب میشــوند؛ اما در ایران هنوز بــه آن مرحله از
توسعه سیاسی نرســیدهایم که احزاب محافظهکار نقش
اعتدال را داشته باشــند .هنوز محافظهکاری در ایران در
دســت نیروهای سنتی اســت که هیچ ارتباطی با مظاهر
دنیای جدیــد را نمیپذیرند .بنابراین آنچه که نقطه اتکا
این اعتدالیون محسوب میشود ،نه ارزشهای سنتی و نه
مفاهیم نوین سیاسی است .آنها صرفاً میتوانستند با اتکا
بر شخصیتهای برجسته همچون آیتاهلل هاشمی زندگی
سیاسی خود را تداوم بخشند .بدیهی است که خالء حضور
چنین شــخصیتی بیش از هر چیــزی دامن این گروه از
فعالین سیاسی را خواهد گرفت.
دولت حسن روحانی برآمده از همان موضع اعتدالی است.
اگرچه ممکن اســت در انتخابات پیش رو هیجان ناشی از
مرگ غیرمنتظره آیتاهلل هاشمی ،موجب پیروزی مجدد
ایشان در انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ اما بدون شک
تداوم چنین رویکردی در بلند مدت با خالء بهوجود آمده
تقریباً غیر ممکن است.

نظامبینالمللی

در انتها بد نیست نگاهی به تعامالت ایران با نظام بینالمللی
در شرایط جدید داشــته باشیم .همانطور که گفته شد
مهمترین دغدغۀ هاشــمی رفسنجانی حفظ و تداوم نظام
جمهوری اسالمی بود .بدیهی است با توجه به مواضع دولت
جدید آمریکا ،امکان تقابل و تخاصم مابین ایران و آمریکا
افزایش یابد .در این میان شاید حضور هاشمی رفسنجانی
در گریز از این نبرد مثمر ثمر میبود .لذا این فقدان میتواند
به رادیکال شدن بیشتر بین این دو کشور منجر میشود.
دونالد ترامپ با شــعار نقض برجام ســکان هدایت دولت
آمریکا را به دســت گرفته و تا اینجــای کار روابط خوبی
را برای خود و دولت روســیه متصور میداند .این نشــانه
میتواند برای آن دســته از بازیگران که ائتالف با روســیه
را ضامن پیشبرد اهداف خود تلقی میکنند ،بسیار مهم و
هشــدار دهنده باشد .فراموش نکنیم که دوستی با آمریکا
برای تمام کشــورهای دنیا بر دوســتی با ایران ارجحیت
دارد .علیالخصوص کشــوری مانند روسیه که فارغ از هر
گونه جهتگیری ارزشــی و اخالقی صرفاً به منافع خود
میاندیشد.
مرور موارد فوق نشــان میدهد که ایران پس از هاشمی،
همواره بحرانها و تنشهای بسیاری به خود خواهد دید.

چه کسی سایه هاشمی خواهد بود؟
بـه قـلـم

جاوید رستمی
روزنامه نگار

و اما سرنوشت اعتدال ...
از مدتها قبل بســیاری از تحلیلگــران بر این نظر
بودند که جامعه ایران ،جامعهای کوتاه مدت و هیجانی
محسوب میشود .چنان که حوادث گوناگون در انواع
ســطوح میتواند به تغییراتی گسترده منجر گردد .از
ایــن رو نمیتوان به ســادگی از کنار حوادث کوچک
و بزرگ گذشــت .به خصوص که در روابط سیاســی
شــرایط گاهی چنان پیچیده و در هم تنیده مینماید
کــه جرقه کوچک میتوانــد انفجاری بزرگ را در پی
داشته باشد.
درگذشت پیر اعتدال ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نیز
از آن دســته از حوادث حقیقتاً بزرگی بود که هرچه
زودتــر آثار خــود را نه تنها بر سیاســت که در همه
حوزهها خواهد گذاشــت و ســوابق تاریخی عملکرد
سیاســی وی شــاهد مثال این مطلب بوده و آن را از
ادعــای اغراق و بزرگنمایی مصون میدارد .در جوامع
پیشــرفته سیاســی نیز گاهاً درگذشت یا ظهور افراد
خردمنــد ،تاثیرگذار و کاریزماتیــک تأثیر فراوانی بر
یک جریان سیاســی اعمال میدارد ،چه رسد به ایران
که هنوز دســتگاههای منظم و ساختارمند سیاسی به
تکامل واقعی نرسیدهاند و تأثیر اشخاص و در اصطالح
شیوخ همچنان در صدر قرار دارد.
بدین ترتیب درگذشــت هاشمی رفسنجانی بیمبالغه
ضربــه بزرگی را بر پیکره جریان اعتدال در ایران وارد
آورد .هاشمی رفسنجانی هیچگاه خود را اصالحطلب
ـ بــه معنای رایــج جریانهای سیاســی ـ ننامید و
اصالحطلبــان نیز این ادعا را مطرح نکردند .از ســوی
دیگر سرناســازگاری وی بــا اصولگرایان که پیش از
آن دم خــور یکدیگــر بودند نیــز او را از این جریان
سیاســی دور میانداخت .در نهایت در  10سال اخیر
هاشــمی رفسنجانی به شــخصیت محبوب ملی بدل
شــد که باالتر از هر جریان سیاسی نیروهای میانه رو
و اعتدالــی را زیــر پر و بال خود قرار داده و با حمایت
از آنها در کنار مردم برای بســط عقالنیت و اعتدال
تــاش میکند .جایگاهی که کم نبود؛ اما ســاده هم
بهدست نیامد .ســرانجام این موقعیت برای هاشمی،
پیش از همه به ســود مردم تمام شــد .جایی که وی
توانســت با محوریت دادن به اعتــدال و ربودن رنگ
اختالفات جریانات سیاســی ،تندروی و رادیکالیسم
محافظــهکاران داخــل را در دو بزنگاه تاریخی در هم
بکوبد و بخت کرســیهای سبز بهارستان و همچنین
پیش از آن کرســی ریاست جمهوری را همرنگ مردم
بنماید.
وارث ردای اعتدال

نتایج مثبت این جایگاه و عملکرد هاشــمی قطعاً غیر
قابل انکار اســت؛ اما همان اندازه که این تجربه مثبت

واقعی است ،خالی ماندن آن نیز بدون حضور هاشمی
خطرزا و شــک برانگیز است .چشم امیدی که مردم،
اقشــار مختلف و همچنین گروهها و حتی اشــخاص
سیاســی به هاشمی و عملکرد عاقالنه وی داشتند در
انتخابات بعدی چنان ناپایدار شــده اســت که گویی
نوعی سردرگمی در فضای سیاسی جامعه پدید آمده
اســت .بنابراین اگرچه نمیتوان جایگاه رفیع هاشمی
را آنچنان که وی بر آن نشست ،پر کرد اما برای تداوم
این عقالنیــت در جامعه ایران با همان کیفیات گفته
شــده باید خیلی زود به دنبال شخصی بود که بتواند
خأل به وجود آمده را پر کند.
تجربه  8ســال سیاه دولت احمدینژاد و تحوالت پس
از آن نشان داده است که کارایی اصالحات و عقالنیت
پــس زمینه آن ،با اتحاد حداکثــری و همگانی علیه
تندروی حاصل شــده اســت و به جرأت میتوان ادعا
کرد که بدون این اجماع حداکثری که از اصالحطلب،
اصولگــرا و اعتدالی و  ...همه را در برگرفته ،شــرایط
کنونی پدیــد نمیآمد .بنابراین با رهبری یک جریان
سیاسی یا تمرکز بر نیروهای خاص نمیتوان نتیجهای
را که هاشمی از دل جامعه بیرون کشید دوباره رقم زد.
بایــد به دنبال شــرایطی بــود کــه محوریتی فوق
جریانهای سیاسی به یکباره نیروهای معتدل و میانه
رو را تجمیع کرده و آنها را علیه تندروی بسیج نماید.
آنچه که در شــرایط فعلی با ردای ناطق نوری بیش از
هر کسی همسانتر است.
نگاهی به ســیر فعالیت سیاسی وی نشان میدهد او
سرنوشت مشــابهی با هاشمی داشته است .تا سالها
هردو در کشــاکش جدال سیاســی با اصالحطلبان و
نیروهای چپ به ســر میبردند ولی چرخ زمانه آنها
را هرچه ســریعتر به یکدیگر نزدیک کرد ،تا جایی که
دو رقیب قدیمی ـ خاتمی و ناطق ـ بارها سر یک میز
نشســتند و به کرات پشــت هم درآمدند .ناطق اینک
جایگاهی ورای جریانهای سیاسی دارد و دقیقاً سایه
به ســایه همراه با هاشــمی و در خط او حرکت کرده
است.

تجربه  8سال سیاه دولت احمدی نژاد
و تحوالت پس از آن نشان داده است
که کارایی اصالحات و عقالنیت پس
زمینه آن ،با اتحاد حداکثری و همگانی
علیه تندروی حاصل شده است وبه
جرات میتوان ادعا کرد که بدون این
اجماع حداکثری که از اصالح طلب،
اصولگرا و اعتدالی و  ...همه را در
برگرفته ،شرایط کنونی پدید نمیآمد
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شــاید تاکنون ناطق نوری زیر سایه هاشمی از حمات
گزنــده تندروها و مخالفین میانهروی مصون ماند ،اما
پیشبینی میشود روزها سختی در انتظار وی باشد.

میراثی دردسر ساز

بهدســت آوردن این جایگاه چندان هم آسان نیست.
عالوه بر اعتمــادی که ناطق نوری باید به خود جلب
کند ،خیل عظیم اتهامات و حمالت از این پس روانه او
خواهد شد .تا زمانیکه آیت اهلل هاشمی در قید حیات
بود رسانههای رادیکال او را مورد شدیدترین حمالت
قرار دادند ،او و خانوادهاش را عامل بسیاری از مشکالت
کشــور معرفی کردند .ناطق نوری در ســخنرانی روز
پس از درگذشت دراینباره گفت« :درس دیگر آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی درس مقاومت و صبوری است،
من گاهــی میماندم که علیرغم تهمتها نامالیمات
و در حالی که کوهی از مشــکالت وجود داشت صبح
میآمد و در جلســه مجمع تشخیص آرام و با لبخند
حضــور پیدا میکرد و این را دوســتانی که در مجمع
بودنــد نیز تصدیق میکنند» به نظر میرســد از این
نظر ناطق نوری اولین میراث هاشمی رفسنجانی را به
ارث برده است .میراث "حمله" و "هجمه" خطی که
رســانههای رادیکال اصولگرا امروز درباره او پیگیری
کردند همان خطی اســت که درباره آیتاهلل هاشمی
پیــش از آن پیگیری کرده بودنــد .اینکه او در بازی
اصالحطلبان گرفتار شده است.
ســخنرانی احساسی ناطق نوری در حرم امام خمینی
(ره) و در جریــان مراســم هفتــم آیتاهلل هاشــمی
رســانههای تندروی مخالف میانهروها و اصالحطلبان
را بر این داشــته اســت که احتماالً این سخنرانی در
راســتای ســناریویی برای جایگزینی حجت االسالم
ناطق نوری به جای آیتاهلل هاشمی است.
این رســانهها پس از ســخنرانی ناطق نوری امروز به
او حمله کردند .روزنامه کیهان طبق روال همیشــگی
پیشتاز این حمله بود.
این روزنامه در گزارشــی نوشــت" :افراطیون مدعی
اصالحات مشــغول عملیــات فریب بــا ناطق نوری
هســتند .این طیف زمانی مقابل مجلس پنجم شعار
میدادنــد «مجلس زوری نمیخوایــم -ناطق نوری
نمیخوایــم» .اما پس از فوت آقای هاشــمی ،چنین
القا میکنند که مایلند وی را جای هاشــمی بگذارند
تــا میان اعتدالیون و اصالحطلبان و -جدا شــدههای
اصولگرایی -شیوخیت کند".
وارثی برای اعتدال

این حمله رسانههای تندرو به ناطق نوری احتماالً در
روزهای آینده ادامه یابد و حتی وارد فاز تازهای شود.
شــاید رادیکالهای اصولگرا از احتمال نقش آفرینی
جدید ناطق نوری دچار هراس شــدهاند .شاید هم این
طیف از بازیگران سیاسی ایران به این نتیجه رسیدهاند
که باید به دنبال تعریف نقش جدید برای ناطق نوری
شــوند .نقشی که پیش از آن هاشمی رفسنجانی برای
این گروه داشــت .در هر حــال علی اکبر ناطق نوری
بیش از هرکســی برازنده عبا و قبای اعتدال است؛ اما
ســایه هاشمی به اندازه خودش برای تندروها دردسر
ساز خواهد بود!

پايتخت

كهن
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یادمان

بازرگان ،نخست وزیر مستعفی ایران
بـه قـلـم

ميالد انصاري
روزنامهنگار

بــازرگان در ســال  1286در تهــران چشــم به جهان
گشــود .پدرش حاج عباسقلی بازرگان (تبریزی) از تجار
و روشــنفکران زمان خود بود .وی تحصیالت خود را تا
مقطع دبیرســتان در این شــهر گذراند .ایشان در سال
 1306جــزء اولین گروه محصلین ممتاز کشــور ،برای
تحصیل به فرانسه اعزام شد و در بین دانشجویان اعزامی
اولین کسی بود که وارد تحصیالت عالی دانشگاهی شد
و حتی مورد تشویق وزیر وقت فرهنگ قرارگرفت و پس
از  ۷سال تحصیل در فرانسه به کشور بازگشت و رهسپار
خدمت مقدس سربازی شد.
بازرگان در سال  1315به عنوان اولین دانشیار دانشکده
فنی تهران مشــغول به تدریس شــد و دو دورهٔ متوالی
ریاست دانشکده را بر عهده گرفت.
او در ســال  1330توسط دکتر مصدق به ریاست هیئت
مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران انتخاب شد و
علیه اســتعمار انگلیسیها در به تاراج بردن طالی سیاه
ایران اقدام کــرد و با همت متخصصین وطنی موفق به
راه اندازی و اداره صنایع عظیم نفت شد.
ایشــان پس از کودتای  28مرداد  1322به دلیل اعتراض
مکتوب علیه انتخابات غیرقانونی مجلس شــورای ملی از
خدمات دولتی و حتی تدریس در دانشگاه محروم شد و تا
بهمن  57که سمت نخستوزیری جمهوری اسالمی ایران
را عهدهدار شد تنها در بخش خصوصی فعالیت داشت.
بازرگان در تشکیل جبههٔ ملی و مبارزات سیاسی فعالیتی
مؤثر داشت و در بهار  1340همراه با آیتالـله طالقانی و
دکتر سحابی «نهضت آزادی ایران» را پایهگذاری نمودند.
فعالیتهــای دینی بازرگان بر فعالیتهای سیاســی او
مقدم بود و در تأســیس انجمن اســامی دانشجویان و
ســپس انجمن اسالمی معلمان و بعدها تأسیس انجمن
اسالمی مهندسین و پزشکان مشارکت داشت.
پروژهٔ مدرنیزاسیون دین که اغلب فکر میکنند با دکتر
علی شریعتی شروع شدهاست اتفاقاً بیشتر کار مهندس
بازرگان بود ،وی کتابی دارد به نام «بعثت و ایدئولوژی»
و منظور از ایدئولوژی پروژهٔ پیرایشگری و نوسازی دین
بود که به باور او دین باید از حالت سستی و خرافی بیرون
بیاید .و تا توانست در این راه تالش کرد .نسبت به لبیرال
بودن یا نبودن بازرگان اختالف نظرهای گوناگونی وجود
دارد؛ اما باید توجه داشــت که بعد از انقالب اسالمی در
فرهنگ چپ متأثر از حزب توده و  ...از لیبرال به عنوان
یک برچسب و توهین استفاده میشد.
مهندس بــازرگان هیچ جا نگفتهاســت که من لیبرال
هســتم و یا رسماً لیبرالیســم ،ایدهآل یا ایدئولوژی من
اســت .یا در جایی دیگری که از وی سؤال شده بود که
در رابطه با مخالفان لیبراالنه عمل کردید ،پاســخ داد "
مگر لیبرال یا لیبرالیسم چیز بدی است "؟
گرایش به سیســتمها و مفاهیمی چون حقوق بشــر و

30

پايتخت

كهن

 ...داشــت به همین جهت دیگران تفسیر میکردند که
ایشــان لیبرال بودهاست .کنشهای ایشان و بهطور کلی
دولــت موقت هم گویای این مدعاســت .البته آنچه در
ایران مطرح اســت لیبرال به معنای خالص کلمه که در
غرب اســت نیســت زیرا ما در ایران اص ً
ال چنین گرایش
و جنبش مســتقل و شناخته شــدهای نداشتهایم که به
طــور جدی و علنی فقط لیبرال باشــند .البته نیروهای
آزادیخواه همیشــه داشتیم که بعضی از آنها گرایش
لیبرالی داشتند.
در مــورد مهندس بازرگان هم همین که صفت مذهبی
میآوریم و میگوییم که ایشان لیبرال مذهبی بودهاست،
همین مذهبی بودن ایشــان مانع از آن شد که دیگران
وی را یک لیبرال غربی بخوانند چون لیبرالیســم غربی
در مجموع نسبت به مذهب زاویه دارد.
بــازرگان از جمله بنیانگــذاران جمعیت ایرانی مدافعان
حقوق بشــر بود و از اولین سیاستمداران و روشنفکران
دینی بود که به حجیت اعالمیه جهانی حقوق بشر اشاره
کــرد ،در عصری که همه از حقوق مســتضعفین حرف
میزدند در زمانی که هنوز حقوق بشر مفهومی شناخته
شده در ایران نبود بازرگان این مسائل را به خوبی درک
کرده بود.
بــازرگان از لیبرالیســم سیاســی" ،اصالحطلبی" را به
خوبــی آموخته در نظریــه «آزادیخواه» بود و در عمل
نگرا» بود ،با وجود آن که پیدایش
«ضدخشــونت و قانو 
گروههای مسلحانه را در جریان انقالب پیشبینی میکرد
هرگز به دام مبارزه مســلحانه نیفتاد .مهندس بازرگان
منتقد ســر ســخت رادیکالیســم و مدافع حرکتهای
گامبهگام بود .او در عرصهٔ دینی فردی"معتقد و پایبند"
بــود و و در عرصهٔ سیاســی با وجــود مخالفت با وضع
موجــود" ،وفادار به قانون" بود و در اقتصاد هم "مدافع
بخش خصوصی" است.
بازرگان "مشروطهخواه و رفرمیستی" بود که همیشه و
همواره حرکت تدریجی و گامبهگام را بر رادیکالیســم و
انقالبیگــری ترجیح میداد .وی مدافع وخواهان جامعه
"پلورالیســمگرا و پلورال نهاد "بود و آن را یکی از ارکان
اساسی جامعه مردمنهاد و مردمساالر میدانست.
ایشان همواره اهل سیاســت بود و در مذاکره محاسبه و
معامله میکرد؛ اما نه بر ســر ارزشها و اصول خود ،بلکه

حکومت قانون ،اصالحطلبی،
سیاستورزی ،میانهروی ،زندگی
مدنی و در یک کالم آزادیخواهی
در جامعهای باور میشود که «طبقه
متوسط ،جامعه مدنی و بخش خصوصی
مستقل و مقتدر داشتهباشد» و تا
این شرایط محقق نشود کاشتن نخل
بر بحر است
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بر سر راههای رسیدن به "آزادی" هر جا که الزم میشد
تاکتیکهــای خود را تغییر میداد .بــازرگان در بدترین
موقعیت ممکن رئیس دولت موقت اسالمی شد .وی معتقد
بود که بعد از پیروزی نوبت ســازندگی است ،و گامبهگام
و آرام بایــد وضعیت را ســامان داد؛ اما فضای ملتهب آن
روزها خواســتار تغییرات ســریع و آنی بود و تصمیمات
اصالحطلبان ٔه بازرگان را ســدی در مقابل خروش انقالبی
خود میدید و سرانجام پس از  ۲۵۷روز سیل خروش این
گروه افراطی ،بازرگان را وادار به استعفا کرد.
بعد از اســتفعا یک ناکامی دیگر بر سلســه ناکامیهای
لیبرالیســم که از دوره مشروطه شروع شده بود ،اضافه
شــد .در آن زمان ظهور رضاخان " ،استبداد سیاسی"،
کــه اقتصاد تک قطبی مبتنی بر نفــت و رؤیای زیبای
روشــنفکران و بعد از انقالب ضعــف تجربی تاریخی ما
باعث شد که " لیبرالیسم " برای همیشه به انزوا برود.
مهندس بازرگان همان بر ســرش آمد که بر ســر همهٔ
رهبــران غیرانقالبی در شــرایط انقالبــی میآید .او از
ریاســت دولت موقت اســتعفا داد و بــه عرصهٔ عمومی
بازگشــت .هنگامی که تصمیم گرفت نامزد اولین دورهٔ
ریاست جمهوری ایران شــود با مخالفت نهضت آزادی
و دیگــر نیروهای ملی و مذهبی روبهرو شــد و رقابت را
به حســن حبیبی (عضو وقت نهضت آزادی) واگذار کرد
و خــود کنار رفت .حتی جناح چــپ نهضت آزادی به
رهبری عزتالهســحابی در دوران تصدی دولت موقت
اسالمی توسط بازرگان علیه او اعالمیه میداد« :رفتار نرم
با ضدانقالب و آزادی دادن به آنها یعنی تقدیم انقالب
به ضد انقالب( ».بیانیه نهضت آزادی در  28مرداد ).58
بیســت ســال بعد از کنارهگیری مهندس بــازرگان از
نخستوزیری در دوم خرداد ماه "جنبش اصالحات "به
وجــود آمد که در آن برخــی از برنامهریزیهای دولت
بازرگان باز تولید شــد یا به نوعی آرمان و شــعارهایش
مبتنی بر آرمانها و شعارهای بازرگان بود.
اینجا بود که کارشناســان عرصهٔ سیاست را متوجه این
امر نمود که مهندس بازرگان در جریان اصالح طلبی 20
سال از دیگران پیشی داشت.
بازرگان آزادیخواه و اصالحطلب به دنیا آمد .آزادیخواه و
اصالحطلب در دنیا زندگی کرد .آزادیخواه و اصالحطلب
از دنیا رفت .هرگز در هراس و یأس نبود و هول و حرص
رســتگاری خلق را نداشت اگر چه دلسوز ایران و اسالم
بــود؛ اما قرآن به او آموخته بود« :إ ِ َّن َّ
َیر ما بِقَو ٍم
اللَ ال یغ ُ
َحتّی یغَیروا ما ب َِأنفُسِ ِهم».
حکومت قانون ،اصالحطلبی ،سیاستورزی ،میانهروی،
زندگــی مدنی و در یک کالم آزادیخواهی در جامعهای
باور میشــود که «طبقهٔ متوسط ،جامعه مدنی و بخش
خصوصی مســتقل و مقتدر داشتهباشد» و تا این شرایط
محقق نشود کاشتن نخل بر بحر است.
مهندس بازرگان ســرانجام در  30دی ماه  1373وقتی
ایران را به قصد معالجه ترک گفت ه بود در نیمهٔ راه ،چشم
از جهان فرو بســت و اســامگرایان متعددی از سراسر
جهان از جمله نجمالدین اربکان نخســتوزیر اســبق
ترکیه ،محمدابوالنصر مرشد جماعت اخوان المسلمین
مصر و  ...پیام تسلیت دادند.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

درسهایی از نهجالبالغه اثر فقیه عالیقدر آیتاهلل منتظری-قسمت بیستو هفتم

تفاوت ابزار ادراکات در بیداری و خواب

وسیله کار قوه باصره چشم ،و وسیله کار قوه سامعه
گوش اســت .البته انسان در عالم طبیعت و ماده به
این ابزار احتیاج دارد ،وقتیکه خواب است دیگر از
گوش نمیشــنود ولی قوه سامعه اش به کار است؛
مثــ ً
ا خــواب میبیند در یک باغ اســت و صدای
آواز هــم میشــنود ،درصورتیکــه گوش طبیعی
نمیشــنود ،و یا خواب میبیند که با دســت میوه
میچیند و میخورد ،درحالیکه دستش بیحرکت
است.
حواس باطنی وقتی بــه این ابزار احتیاج دارند که
بخواهنــد با عالم ماده و طبیعت تماس بگیرند ،اما
باغی که در خواب میبینیم از عالم مثال است و در
آنجا انســان احتیاج به ابزار طبیعی ندارد ،بلکه به
ابزار مثالی که از سنخ همان عالم است احتیاج دارد.
"و جوارح یختدمها"
) و دارای جوارح و ابزار مادی اســت که آنها را به
کار میگیرد)
"جوارح" جمع "جارحة" اســت و مراد تمام ابزار
طبیعی است نیست.
"و أدوات یقلبها"
(و اعضایــی کــه در اختیار او باشــد و تصرف او را
بپذیرد)
"ادوات" جمع "ادات" اســت" ،ادات" یعنی آلتی
که انســان در انجام کاری از آن اســتفاده میکند؛
مث ً
ال انســان از گوش و چشم خود استفاده میکند.
این دو عبارت تقریباً یکی اســت و عطف تفسیری
است.
تا اینجــا حضرت اعضاء و جــوارح و قوای مدرکه
جزئی را نیز که احساســات جزئی بــا آنها انجام
میشود ذکر فرمود.
قوه عاقله
"و معرفة یفرق بها بین الحق و الباطل"
(و شناختی که بدان حق را از باطل جدا کند).
حضرت امتیازی را که انســان دارد و حیوانات فاقد
آن هســتند ذکر میکند و آن قوه عاقله است ،که
انسان با آن درک کلیات میکند و بهوسیله آن حق
و باطل را تمیز میدهد.
"و االذواق و المشام و االلوان و االجناس"
(انسان تمیز میدهد بین چشیدنیها و بوییدنیها
و رنگها و جنسها).
در اینجا ممکن اســت گفته شــود چشیدنیها و
بوییدنیها و رنگها و جنسها مربوط به قوه عاقله
کــه ادراک کلیات میکند نیســت ،چطور حضرت
فرمود قوه عاقله در معرفت و شناســایی آنها هم
دخالت دارد؟ جواب این اســت کــه منظور تمیز
دادن بین چیزهایی اســت که میبوید یا میشنود
یا میبیند و ...مث ً
ال ادراک بهوسیله قوه شامه است،

اما انســان یکوقت گلها را بوییده است و مشک و
گالب را هم بو کرده اســت و بعد تفکیک میکند و
میگوید آنیکی بویش زیادتر از این اســت ،یا آن
تندتر از دیگری است ،اینها را باهم مقایسه میکند؛
این مقایســه کردنها و تمیز دادنها مربوط به قوه
عاقله اســت؛ و گاهی اوقات انسان اشتباهاتی دارد،
این قوه اشــتباهات را هم تشخیص میدهد ،مث ً
ال
وقتی زکام است بوی خوش را تشخیص نمیدهد،
خــودش میفهمد که این بــوی خوش وجود دارد
ولی او درک نمیکند .تشــخیص اشتباهات با قوه
عاقله است .و این مقایسه کردنها کار انسان است.
حیــوان نمیتواند اینهــا را باهم مقایســه کند؛
شــما وقتی خورشــید را نگاه میکنیــد قوه عاقله
شــما میگوید خورشــید چون دور است من آن را
کوچک میبینم ،اما یک حیوان فکر میکند که اگر
خورشــید را بگیرد همین اندازه است .لذا حضرت
میفرمایــد" :و معرفة یفرق بها بین الحق و الباطل
و االذواق "...مقصود همان تشخیص صحیح و غلط
و مقایســههایی است که فقط کار قوه عاقله انسان
است.
داســتان مباحثه هشــام بن حکم با یکی از علمای
اهل سنت
در اینجا خوب است داستان هشام بن حکم را نقل
کنم .هشام بن حکم یکی از اصحاب حضرت صادق
(ع) بود .امام (ع) به او میگوید :هشام داستانت را با
عمرو بن عبید برایم بگو ،هشام جوان فاضل و اهل
مباحثه و بحثوجدل بود میگوید :من یک روز به
مســجد بصره رفتم ،دیدم عمــرو بن عبید یکی از
علمای مهم معتزلی مذهب در مجلس نشسته است

حواس باطنی وقتی به این ابزار
احتیاج دارند که بخواهند با عالم ماده
و طبیعت تماس بگیرند ،اما باغی که
در خواب میبینیم از عالم مثال است
و در آنجا انسان احتیاج به ابزار طبیعی
ندارد ،بلکه به ابزار مثالی که از سنخ
همان عالم است احتیاج دارد
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و اظهار فضل میکند ،من وارد شــدم و به زحمت
راه را بــاز کردم و نشســتم ،و به او گفتم :آقا اجازه
میدهید من از شما سؤاالتی دارم ،گفت :بفرمایید،
گفتم :آقا شما چشــم دارید؟ گفت :این چه سؤال
احمقانهای اســت؟! گفتم :سؤالهای من از همین
قبیل اســت ،اگر اجــازه میدهید چند تا از همین
سؤالها را بکنم؟ عمرو بن عبید اجازه داد .گفتم:
 شما چشم دارید؟ بله. چشم را برای چه میخواهید؟ میخواهم با آن اشخاص و رنگها را ببینم. شما بینی دارید؟ آری. با آن چه میکنید؟ بو را استشمام میکنم. شما دهان دارید؟ آری. با آن چه میکنید؟ مزه طعام را با آن میچشم. شما گوش هم دارید؟ بله. با گوش چه میکنید؟ با آن صداها را میشنوم.بــه همین ترتیب یکی یکی حواس ظاهری را از او
پرسیدم و بعد گفتم:
 قلب هم داری؟ بله. قلب برای چیست؟ به وسیله آن تمیز میدهم آنچه را بر این حواسمختلف وارد میشود.
 با این همه حواس مختلف از قلب بی نیاز نیستید؟ نه ،بســا حواس ظاهری من اشتباه میکنند و دراشتباهات مرجعی الزم است که به آن مراجعه شود.
 پس قلب الزم است برای تمیز و رفع اشتباهات؟ آری.هشام میگوید :به او گفتم چطور خدا برای چشم و
گوش و ...مرجعی قرار داده که وقتی اینها اشــتباه
کردنــد به آن مراجعه شــود ،ولی بــرای اینهمه
انسانها پیشــوایی قرار نمیدهد که در اشتباهات
بــه او مراجعه کنند؟! وقتیکه پیامبر از دنیا میرود
میگوییــد پیغمبر برای مــردم امام معین نکرده و
مردم خودشــان میدانند! پس مــا میفهمیم که
خدایــی که در یک بدن بــرای قوای آنیک مرجع
قرار داده است که در اشتباهات به آن مراجعه کنند،
نمیشود برای اینهمه انسانها مرجعی قرار ندهد
که در اشتباهات و اشکاالتشان به او مراجعه کنند.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
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خاطرات سياسي

خاطرات خلخالی  -قسمت هفتاد و چهار

مردم از استعفای من ناراحت شدند

موضوعی که الزم اســت گفته شود ،این است که هر چه
قبر رضاخان را کندند ،حتّی استخوانهای او هم به دست
نیامد .بعدا ً معلوم شد که شاه به هنگام فرار ،استخوانهای
پدرش را برداشــته و با خود به قاهره برده است و حاال هم
در یک جای امن ،در لوسآنجلس ،نگهداری میشود .این
اســتخوانها را در کنار جنازة فرزند اشرف ،آقای شفیق،
بــه امانت نگهداری میکنند تا به اصطالح ،در یک فرصت
مناسب ،در ایران ،دفن کنند.
بنیصدر دســت بردار نبود و در هر فرصتی ،اینجا و آنجا،
پشــت ســر ما حرف میزد .او از همان ا ّول میگفت که:
خلخالی قاتل است ،نه قاطع!
ا ّمــا ،امام ا ّمــت ،خمینی کبیر ،بیان داشــت که کارهای
خلخالــی در رابطه با تخریب مقبرة پهلوی ،خیلی خوب و
بهجا بوده است .همین بیانات امام ،موجب شد که دهنها
بسته شود و دیگر ،کسی دراینباره پشت سر ما حرف نزند،
وگرنه ،آنها به این آسانی دست از سر ما بر نمیداشتند.
تخریب مقبره ،در همان ایّامی صورت گرفت که ما از طرف
مخدر ،انتخاب شده بودیم و لذا
بنیصدر برای کنترل مواد ّ
بنیصــدر در مصاحبة خود گفته بود :آقای خلخالی صرفاً
مأمور بازداشــت قاچاقچیان است و حق ندارد که آنها را
محاکمه کند.
من با خود گفتم :اگر این شــرایط او پذیرفته شود ،دیگر،
آنطور که شاید و باید ،نمیتوانم عمل مؤثری داشته باشم
و لذا اســتعفای خود را نوشــته و به رادیو دادم و آنها هم
آن را از طریق رادیو پخش کردند .همین که خبر استعفای
من به گوش مردم رسید ،آنها ناراحت شدند و به سازمان
رادیو و تلویزیون رفتند و جلوی دفتر آقای بنیصدر اجتماع
کردند و گفتند :خلخالی باید برگردد.
ایــن موج و حرکت ،بنیصدر را تحــت تأثیر قرار داد و از
طرفــی ،آقای حاج احمدآقا نیز با بنیصدر مالقات کرد و
سرانجام ،تصمیم گرفته شد که بنیصدر استعفای اینجانب
را قبول نکند .ما هم با قدرت تمام مشغول کار شدیم و به
محاکمة قاچاقچیان درجة یک پرداختیم و دمار از روزگار
مفصل آن را خواهیم نوشت.
آنها در آوردیم که شرح ّ

محاکمه و مجازات سردمداران رژیم

امام ،حکومت و قضاوت شرعیه را به اینجانب مح ّول فرمود
تا طبق ضوابط شــرعی ،مجرمین طاغوتی را محاکمه و به
جزای اعمالشان برسانم.
البتّه ،چنین حکمی ،برای آقایان :احمد ج ّنتی و انواری و
ربّانی شیرازی هم صادر شد .حضرت آقای ج ّنتی ،در اهواز
و تهران ،چند نفر از طاغوتیان را محاکمه و به اعدام محکوم
کــرد؛ ا ّما آقای انواری و آقــای ربّانی دخالتی نکردند .این
سه نفر ،آز مفاخر اسالم و از روحانیون مبارز و در پیشبرد
انقالب ،ثابت قدم بودند.
اینجانب ،پس از دریافت حکم ،به محاکمة مجرمین درجة
یک پرداختم ،ا ّولین کســانی کــه در دادگاه محاکمه و به
جزای عمل خود رسیدند ،عبارت بودند از :نعمتاهلل نصیری،
رئیس ســازمان ساواک و خســرو داد ،فرماندة هوانیروز و
ناجی ،فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی ،فرماندار نظامی
تهران و رئیس شهربانی ّ
کل کشور ،این چهار نفر در شب
 24بهمن ماه  ،1357در مدرســة رفاه اعدام شدند و حکم
اعدام آنها را اینجانب صادر کردم .در آن شب ،من تعداد
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 24نفــر را محکوم کرده بودم که به علت دخالتها ،فقط
دســتور اعدام چهار نفر یاد شــده را صادر کردم .آنها در
پشتبام مدرسهٔ رفاه اعدام شدند و این ا ّولین اعدام ما بود.
البتّه ،من با خوردن خون دل ،سرانجام توانستم درجا همان
 24نفر را به تدریج اعدام کنم .ساالرجاف نیز در میان آنها
وصی خود قرار داد و گفت :هفده
بود .ساالرجاف ،اینجانب را ّ
هزار تومان پول دارم؛ آن را برای من خیرات کن؛ زیرا ورثهٔ
من افرادی ناجور هستند و اهل نماز و روزه نیستند .پس از
اعدام او ،پولها را شــمردیم ،حدود بیست هزار تومان بود.
یک ساعت طال هم داشت که آن را مبلغ هفت هزار تومان
فروختیم و جمع پولها را خرج فقرا کردیم.
افرادی کــه در دادگاههای انقالب با حکم اینجانب اعدام
شدند ،از مهرههای اصلی دستگاه و نظام شاهنشاهی بودند
و مــن هیچگونه رحمی به آنها نکردم؛ زیرا «ترحم پلنگ
تیز دندان ،ستمکاری بود بر گوسفندان»
من رنج حرمان ملّت ایران را که به دست همین سافاکان
بر آنها تحمیل شــده بود دیده بودم .زندان و شــکنجه و
تیرباران مبارزین و نابودی نســل جوان این مرزوبوم و به
انحطاط کشیده شدن یک نسل و تضعیف فرهنگ اسالمی
مردم با شــرف ایران در طول  57ســال حکومت دودمان
ننگین پهلوی؛ به ویژه پس از  15خرداد  ،1343به دست
این ســتمکاران صورت گرفته بود .در زیر ســایة شوم این
نامردان ،دست فراماسونها و بهاییها و ایادی بیگانه بر جان
و مال این ملّت ،باز بود .به کمک همین ایادی فراماسونی
بود که ســرمایههای این مملکت به دست ابرقدرتها به
غارت میرفت و ملّت از هستی ساقط میشد.
آنها کشــاورزی و دامداری و صنعت مملکت را به نابودی
کشیدند .وابستگان به دودمان پهلوی ،برای حفظ و تداوم
زندگی انگلی خود ،یک ملّت را به زنجیر کشیدند ،خوردند و
چاپیدند و به یغما بردند و در داخل و خارج مشغول عیاشی
شدند .اسالم به دست همین افراد ،در ایران به انزوا کشیده
شــده بود .اسرائیل در نتیجهٔ این عملکرد ،در منطقه رشد
کرده بود .آمریکا از این راه توانسته بود کشور ما را در اختیار

شماره 108

بگیرد .نفت ایران با تأیید و تجویز اینها ،برای سرکوب مردم
منطقه و تداوم جنگ در ویتنام ،به ماشین جنگی اسرائیل
و آمریکا ریخته میشد.
در  15خــرداد  ،1342حدود پانزدههزار نفر در خیابانها
و یا در زندانها کشــته شــدند .این عاملین فساد با اسالم
و قرآن مخالف بودند و ارتشــی میخواستند که در داخل
ایران ،ملّت را سرکوب و در عمان و مسقط و ظفار ،اعراب
مسلمان را به خاک و خون بکشد .به جای ایجاد کارخانهها و
ّ
حل مسئله مسکن و زمین و آب و برق و فرهنگ و مدرسه،
عیاش خانههــا و کازینوها و قمارخانههای مدرن و
تعداد ّ
اســتخرهای شنای مختلط زن و مرد و همچنین ،فیلمها
و مجلّهها و روزنامههای ننگین و مبتذل ،برای به انحطاط
کشــاندن این ملّت مسلمان ،در سطحی وسیع ،گسترش
مییافــت .آقای هویدا برای مجلّهای که آدرس فواحش را
چاپ میکرد ،پیام تبریک میفرستاد .آنها در بهترین نقاط
پرتحمل برای
کشور ،به ویژه ،شهر تهران ،خانههای بزرگ و
ّ
خود و فرزندان خود میســاختند؛ ولی مردم محروم ،در
بیغولهها و کوهها و چادرها و خیمهها ،در وسط خیابانها و
در زیر باد و باران ،با وضعی بخور و نمیر ،زندگی میکردند.
رجال خود فروختهٔ ایران ،کاپیتوالســیون را در ایران احیا
کردند و نه تنها اعضای سفارت آمریکا ،بلکه همهٔ مستشاران
مصونیت برخوردار بودند.
نظامی آمریکا در ایران ،از
ّ
همین رجال بودند که دستور تبعید مرجع تقلید مسلمین؛
یعنی امامخمینی را از ایران به ترکیه صادر کردند .همین
رجال بودند که وســایل عیش و نوش و مشــروب و قمار
و هرزگــی و زن بارگی و حتّی تریــاک و هرویین را برای
نابودی نسل جوان ،به طور وفور و گسترده در اختیار مردم
گذاشتند.
آنها بودند که کشف حجاب در ایران را تأیید و به مرحلهٔ
عمل درآوردند و فرهنگ منحرف غربی را به جای فرهنگ
اســامی رواج دادند .این خود فروختگان ،اســرائیل را به
رسمیت شــناختند و خون فلسطینیها را به هدر دادند.
ّ
تقرب به آمریکا و رؤســای
همیــن رجال بودند که برای ّ
جمهــور آن ،ایران را به بازار مصرف اجناس بنجل آنها و
اروپاییها تبدیل کردند .اینها در واقع ،آلت دست اجانب
بودند و به دستور آنها در ایران حکومت میکردند.
آمریکا نمیخواســت تا آخرین لحظات دست از حمایت
آنها بردارد؛ ولی مبارزة بیامان ملّت ،فرصت را از دست
آنها گرفت و سرانجام ،رجال وابسته ،به دست ملّت اسیر
و تسلیم دادگاه شدند .جرم این رجال ،بیش از اینها بود
که گفته شــد و هر یک از ایــن جرمها برای اعدام آنها
کافی بود.
آیا ســزاوار بود که ما یک لواط کار و زناکار و یا ســارق را
مسببین همهٔ این بدبختیها،
بگیریم و اعدام کنیم؛ ولی ّ
ماننــد :هویدا و نصیری و ربیعی و خســروداد و محمود
جعفریان زنده بمانند؟ آیا ســزاوار اســت که کارگران و
کشاورزان ،پس از طی سالیان دراز ،خانه و مسکن نداشته
باشند؛ ولی طاغوتیان درجة یک و دزدان بیتالمال ،زنده
عیاشی باشند؟ آیا میتوان
و در خانههای اشرافی مشغول ّ
اسم این را عدالت گذاشت؟ همهٔ افرادی که در دادگاههای
انقالب محکوم به اعدام شــدند ،از مصادیق بارز «مفسد
فیاالرض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند.

خاطرات علم  -قسمت هفتاد و سه

فروش نفت ما به کوبا موافق میل آمریکاییها نیست
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صبح ،شــرفیاب شــدم .کارهای جاری را عرض کردم.
منجمله از شاهنشاه در خصوص امری که برای انتصاب
یکی از درباریها به سمت معاونت دربار بدون اطالع من
فرموده بودنــد گله کردم .یعنی عرض کردم ،وزیر دربار
شــما دیگر نفوذ کالمی ( )autoriteنخواهد داشت .با
کمال بزرگواری قبول فرمودند و امر فرمودند اجرا نشود.
بعد بــه مجلس یادبود [صدمین ســال تولّد] لنین ،در
دانشگاه رفتم .صحبتهایی که آقایان حکمت ...و رهنما
وزیر علوم در باره لنین درمناقب او ...کردند ،اگر ده سال یا
پانزده سال پیش کسی میکرد ،قطعاً به حبس میافتاد.
شاه طوری کشتی کشــور را هدایت کرده است که این
حرفها دیگر پیش پا افتاده شده است و فقط حرف است.
شــام ،مهمان وزیــر خارجه بــودم .در ایــن مهمانی،
ریچاردســون معاون کل وزارت خارجه آمریکا ،سیسکو
معاون وزارت خارجه آمریکا و مســئول خاورمیانه ،چند
نفر از مأموریــن وزارت خارجه آمریکا ،ســفیر آمریکا،
تونیم
نخست وزیر و من بودیم .اینها ،بعدازظهر دوساع 
در پیشگاه شاهنشاه شرفیاب بودند.
بعد از شــام سیسکو که با من دوستی و آشنایی قدیمی
دارد ،مرا به کناری کشــید و تقریباً یک ســاعت حرف
زدیم ،که خالصهاش این است :ا ّول این که ،تمام آنها که
بعدازظهر شرفیاب شدند ،فوقالعاده تحتتأثیر احاطه و
قدرت شاه در مسائل بینالمللی و به خصوص خاورمیانه،
قــرار گرفتند .دیگر این که خواســت به خصوص به من
حالی بکند که دستور صریح و مؤکد و مستقیم نیکسون،
رئیسجمهور آمریکا ،این است که راجع به مسائل ایران
و به عالوه روابط ایران با همســایگان هر چه شاهنشــاه
بفرماینــد اطاعت کند .بعد به من گفــت ،به ناصر و به
اســرائیلیها گفته اســت که اگر این همه در تقاضاهای
خودتان [ســختگیر] باشــید ،هرگز صلح به خاور میانه
نمیآید .راضی بود که راه سالم و علیکی با اعراب گشوده
است ،گو این که هنوز یک کوره راه است ...معتقد بود که
سیاســت [آمریکا] باید نسبت به اعراب نرمش بیشتری
داشــته باشــد .من گفتم عیبی ندارد ،ولی اگر اسرائیل
اندک تزلزلی پیدا بکند ،اعراب خدا را بنده نیستند ،به این
مطلب هم توجه داشــته باشید ،به خصوص که این همه
رهین م ّنت و تحتتأثیر روسها قرار گرفتهاند.
راجع به ّ
حل مســئله خاورمیانه به او گفتم ،که شما باید
این کار را در چهارچوب یک معامله یکجا (package
 )dealبــا روسها تمام کنید ،مث ً
البــا مخلوط کردن با
مســائل اقتصادی و خاوردور .به او گفتم ...چرا در منافع
کالن خاورمیانه به آنها سهمی نمیدهید؟ مث ً
ال چرا آنها
را در نفــت خاورمیانه ســهیم نمیکنید .به کمپانیهای
نفتی ...آمریکایی  ...فشــار بیآورید سهمی هم به روسها
بدهند تا این مناقشــهها از میــان برخیزد .خیلی به این
حرفهای من توجه کرد .گفتم چند ســال پیش که لوله
گاز را به روسها میدادیم ،ســفیر شما این جا عزا گرفته
بود .شاهنشاه فرمودند برعکس باید خوشحال باشد ،زیرا
این یک عمل ثبات این منطقه است ،زیرا روسها به حفظ
آن عالقهمند میشــوند .حاال ببینید ،همین مقدار گازی
کــه روسها از ما خریدند ،به آلمان غربی فروختند ،پس

باالخره شخص بیچاره شود .دیگر چیزی نفرمودند .مثل
این که خوششان نیامد!
ناهــار خدمت والده بودم .بعدازظهر شــهبانو ،کتابخانه
کودک پارک نیاوران را افتتاح کردند...
امروز دولت در مســئله بحرین ،جواب اســتیضاح را در
مجلــس داد و رأی اعتماد گرفت .حزب پان ایرانیســت
به صورت خاک بر ســر و مفلوکی در مســئله استیضاح
اولیه
صحبت کرد ،که هیچ تناســبی با آن همه حرارت ّ
نداشت...
نیکسون اعالن کرد صدوپنجاههزار دیگر سرباز آمریکایی
را از ویتنام خارج خواهد کرد.

چهارشنبه 49/2/2

باید نسبت به تولید و عبور گاز از ایران عالقهمند باشند...
نصف شــب منزل آمدم .وقتی آمــدم ،دیدم عالیخانی
دوســت من و رئیس دانشــگاه تهران در منزل نشسته
اســت .معلوم شد با نخستوزیر دعوا کرده است .تفصیل
آن را اگر فرصت بکنم بعد خواهم نوشت.

سه شنبه 49/2/1

ســفیر مالزی در کاخ جهاننما شــرفیاب شــد .هنگام
شرفیابی او واقعه عجیبی رخ داد .کبوترهای زیر شیروانی،
به طوری ســرو صدا در شــیروانی راه انداختند که همه
وحشت کردیم.
بعد ،من ضمن لباس عوض کردن شاهنشــاه ،عرایضم را
کردم .مذاکرات دیشب با آمریکاییها را به عرض رساندم.
فرمودند من هم از مذاکرات با آنها راضی هستم .عرض
کردم راجع بــه نفت چه فرمودید؟ فرمودند« ،گفتم که
شما میگویید تحت امر من هستید ،الاقل به شرکتهای
نفتی بگویید این صدوپنجاه میلیون دالر را بدهند .قول
مســاعدت دادند ».عرض کــردم نمیدانم دیروز نتیجه
مذاکــرات با نمایندگان شــرکتهای نفتی چه شــد؟
فرمودند ،موضوع اضافه برداشــت را رفتند با نظر مساعد
گزارش بدهند .نامه نیکسون را که بهوسیله ریچاردسون
فرستاده بود به من مرحمت کردند ...معلوم میشود چه
اهم ّیت میدهند.
قدر به فرمایشات شاهنشاه ّ
موضــوع عالیخانــی را عرض کردم ،که نخســتوزیر از
باالی سر او ...سرتیپی را به ریاست بیمارستان [پهلوی]
فرستاده اســت ،دیگر برای رئیس دانشگاه آبرویی باقی
نمیماند .فرمودند به دســتور من بود .عرض کردم ،دیگر
بدتر! فرمودند دســتور قبلی من بــود ،حاال اتفاق افتاده
است که اجرا میشود ،همین موقع که این دو نفر با هم
دعوا دارند .عرض کردم این مطلب دیگری است و به هر
صورت عالیخانی میخواهد استعفاء بدهد .فرمودند غلط
کرده اســت .عرض کردم ،به هر صورت شاهنشــاه هیچ
وقت زیردست کار نکردهاید و به این جزئیات امور اداری
وارد نیستید ،که چه جور به انسان انگشت میرسانند ،تا
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صبح شرفیاب شــدم ...معامله نفت[ ،را] که ف ّ
الح کرده
است ،به عرض رساندم .نودمیلیون دالر در پنج سال [از
محل] اضافه برداشت فروش کرده است ،بد پولی نیست.
شاهنشاه خوشحال شدند.
شاهنشــاه گزارش دیگری میخواندند و به عرایض من
گوش میدادند .جسارت کرده عرض کردم ،به این صورت
توجه میفرمایید ،نه گزارش را درســت
نــه عرایض مرا ّ
توجه میفرمایید ،به عالوه عرایض من هم ناقص میشود.
ّ
خوششان نیامد ،چیزی نفرمودند ،فقط سری تکان دادند.
به من هم برخورد!
سرشام رفتم .صحبت بر سر احساس آمریکاییها از وضع
امروز ایران بود .شکر خدا را که واقعاً این آمریکاییها حاال
نه تنها کاری به کار ما ندارند بلکه مدافع سیاســت ایران
هم هستند .اینها از نعمت وجود شاه است.
سر شب هم ،به سفارت شوروی رفتم ،که برای صدمین
سال تولّد لنین جشن گرفته بودند...

پنجشنبه 49/2/3

امــروز صبح برای ا ّولین بار پــس از عید باران میبارید.
معلوم بود شاهنشــاه ســرحال خواهند بــود .بنابراین
تصمیم گرفتم ،تمام مســائلی که مورد قبول شاهنشاه
به طورعادی نیســت به عرض برسانم ...به محض آن که
شــرفیاب شــدم ،دیدم پیشبینی من صحیح است ....و
شاهنشاه کام ً
ال خرم و خندان هستند.
مسائل مختلف ،منجمله وساطتهای خیلی بیمورد و
بیجا را به عرض رساندم .بعضیها را پذیرفتند.
صبح زود در هیئت امنای دانشــگاه تهران شرکت کرده
بــودم ،جریان آنجا را عرض کردم که بین نخســتوزیر
وعالیخانی برخوردی نشد.
راجع به امــور نفتی عرض کردم ،فروش نفت ما به کوبا
به وساطت نروژیها گویا موافق میل آمریکاییها نیست.
هنوز مشغول مذاکره هستیم.
فرمودند به جهنم .درست هم میفرمایند.

جمعه 49/2/4

صبح چون خبر نکرده بودند که ناهار شــرفیاب شــوم،
ســواری مفصلی رفتم ،از فرح آباد از طریق کوه و گردنه
بزرگــی به جاجرود رفتم .این راه را ناصرالدینشــاه هم
مکرر رفته است ،خیلی سخت است .ناهار در کاخ کوچک
ّ
شاه خوردم.
خانم علم هم بودند؛ با اتومبیل آمدند .عصری برگشتیم...
شب در تاالر رودکی باله بود.
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تاريخ معاصر

مجلس اول و قانون  -قسمت چهارم

حساسیتمجلسبرقانوناساسی
بـه قـلـم

محمد امین نژد نجفیان
پژوهشگر تاریخ

ســرانجام طرح قانون اساســی به مجلس رسید ،در سه
جلسهٔ  11 ،9و  13ذیقعده  1324ق .موردبحث و انتقاد
نمایندگان قرار گرفت که از پرشــورترین جلسات مجلس
بود .توجه و حساسیت مجلس معطوف به حک و اصالحی
بود که در طرح اصلی قانون اساسی صورت گرفته بود ،در
اصالح صورت گرفته اختیار قانونگذاری به مجلس سنا هم
داده شده بود ،که نمایندگان متعرض آن شدند .سرانجام
مقرر شــد که کمسیون مشترکی از چند نمایندهٔ مجلس
و نمایندگان دولت برای بحث تشکیل شود .از متن کامل
مباحثات این کمسیون اطالعی در دست نداریم ،آن اندازه
میدانیم که به پارهای اصالحات (تقریباً جزئی) تن داد اما
در مورد قوانین مالی و بودجه مجلس نظرش را قبوالند و
یگانه مرجع قانونگذاری در این موارد شد.
مسئلهٔ دیگر آن بود که به اصرار محمدعلی میرزای ولیعهد،
تشکیل مجلس سنا به متن اضافهشده بود .درگیری اصلی
بر سر نحو ٔه انتخاب نمایندگان سنا بود ،سرانجام بر سر"اصل
تنصیف" توافق کردند و مقرر شــد نصف اعضای ســنا را
مردم و نصف دیگر را دولت برگزیند .مســئله دیگر قضیهٔ
"ترخیص یا انفصال" مجلس ملی بود .نمایندگان به حق
در این مورد بینهایت حســاس بودند .اما در شناخت حق
انفصال ،محمدعلی میرزا پافشاری داشت .سرانجام توافق
شــد که حق انفصال باشد اما مجلس اول از آن مستثنی
باشد .همچنین مجلسیان انتظام مجلس را از وظایف رئیس
مجلس دانســته و زیربار نظارت مأمورین نظمیه نرفتند.
مادهٔ دیگری که مجلس آن را تغییر داد ،اصل یازدهم طرح
پیشنهادی بود ،مبنی بر این که نمایندگان مجلس سوگند
میخورند که "نســبت به متبوع معظم خود اعلیحضرت
شاهنشاهی راســتگو و صادق باشیم و نسبت به اساس
سلطنت خیانت نکنیم ".این عبارت چنین اصالح گردید:
"ما وکالی ملت سوگند یاد میکنیم مادامیکه دولت علیه
و پادشــاه متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی و
مساعدت داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند ،ما
نیز نسبت به سلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده و نسبت
به متبوع معظم خود صادق و راســتگو باشــیم .یعنی در
واقع تعهد اخالقی مطلق تبدیل شــد به سوگند مشروط
که بازنمای بدگمانی مجلس بود نسبت به تاجدار بعدی،
محمدعلی شاه..
توجه به مشــروح مذاکرات مجلس نمایانگر حساســیت
بسیار مجلس در رابطه با قانون اساسی میباشد .پسازاین
که قانون اساســی پس از تدوین برای امضای شاه به دربار
فرســتاده شــد ،نمایندگان نگران تأخیر در سرنوشت آن
بودند .در  5شوال  1324ق .در مجلس گفته شد:
«جناب حاج ســید محمد صراف استفســار از نظامنامه
اساسی نمود .جناب صنیعالدوله گفتند باید یکمرتبه در
دربار قرائت شود و بعد به حضور همایونی رفته بصحه برسد.
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در اینجا بنا ،بر این شد که بعد از حضور تمام وکال و تصویب
آنها مذاکره مطالبه نظامنامه شود .جناب آقامیرزا طاهر
گفتند بنا بود ترتیب نظامنامه به تصویب وکال باشد و در
دستخط هم همینطور ذکرشده ،دیگر مقید به مالحظه
وزرا نشده بود .پس الزم نیست وزرا مالحظه نمایند»
در هفتم شوال  1324ق ،.در مجلس در خصوص مطالبهٔ
قانون اساســی مذاکراتی درمیــان بود .در این باب بعضی
از وکال خاصه حاج محمدتقی و حاج ســید ابراهیم و آقا
سید حسین ،پافشاری داشتند .از جواب بعضی از وکال به
دست میآید که از جانب دولت در این خصوص "مماطله
و مداهنه" میشــود .باالخره مقرر شد که از طرف آقایان
علمای مجلس درین خصوص شــرحی نوشته و مطالبهٔ
قانون اساسی شود که انجام شد .در  12همان ماه مکتوبی
از صدراعظم ـ میرزانصرا...مشیرالدوله ـ در جواب مکتوب
علما رسید که در مجلس قرائت شد« :علما گمان میکنند
که علت تعویق و تأخیر فرستادن نظام نامه مماطله وزراست
و حال آنکه فقط کسالت مزاج مبارک همایونی تاکنون مانع
از توشیح آن بصحه همایونی و ارسال بهمجلس شده».
بعضــی از وکال در ایــن موقع اظهار کردنــد که اصرار در
مطالبهٔ نظامنامه فقط برای این اســت که تا نظامنامه به
دست نباشد ،حدود و حقوق مجلس معین نیست و امورات
منظم نخواهد شد ..در  22شوال  1324ق .در مجلس در
رابطه با طلب قانون اساسی اینچنین بحث شد:
«آمیرزاابوالحســن خان ـ آخر مســئله نظامنامه به کجا
رســید .همهروزه مطالبه آنرا میکنیم و بما نمیدهند...
ســعدالدوله ـ آمدن ما در اینجا برای انجام کارهاســت نه
نشستن بیحاصل ،تکلیف نظامنامه را معین نمائید .آسید
محمدتقی ـ جدا ً باید مطالبه کرد .میرزا محســن ـ عذر
تعویق را کسالت وجود مبارک شاه میدانند و حال اینکه
هرروزه احکام و فرامین [را] بصحه همایونی میرسانند و
تسامح این خائنین از جهت این است که بعد از ورود موکب
افدس ولیعهد [محمدعلی میرزا] شاید بتوانند بوساوس و
دســایس امر را منقلب نمایند ...صدیق حضرت ـ تکلیف
این اســت که چند نفر از وکال بروند از صدارت نظامنامه
را مطالبه کنند .سعدالدوله ـ عریضه در این باب بصدارت
نوشته شود و چند نفر از وکال بروند و مطالبه کنند تا رفع
تکلیف از ایشــان بشود و هرگاه [از] ایشان مسامحه دیده
شده ،به حضور همایونی رفته استدعای صحه نمایند»
در  9ذیقعده  1324ق .در خصوص تغییرات اعمالشده
در قانون اساسی در مجلس چنین مذاکره شد:
«آقا ســید محمد مجتهد [طباطبایی] ـ بنا بود که امروز
نظامنامه را بدهند در مجلس قرائت شود و بصحه رسیده
اجرا دارند چه شد .رئیس ـ امروز مشغول همین کار بودیم
و مراجعه نمودیم ،بعضــی اصالحات بود در مقام برآمده
تمام میشود .میآورند در مجلس قرائت میکنند .آقاسید
محمدمجتهــد ـ دیگر رجوع به نظامنامــه چه بود مگر
نقصی داشــت .رئیس ـ چون برده بودند خدمت حضرت
والیتعهــد ،قرائت کردنــد در چند جای از چند فصل را
بعضــی تغییرات جزئی دادند .آقا ســید محمد مجتهد ـ
تغییر لفظی یا معنوی .رئیس ـ برخی لفظی است و برخی
راجع به معنی است .حسنعلی خان ـ تغییرات جزئی است
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چندان اهمیت ندارد و قابلمالحظه نیست .آقا سیدمحمد
مجتهد ـ اگر نظامنامه متعلق به مجلس است ،باید مجلس
او را اصالح و تصویب نماید و اگر نظامنامه دولت اســت،
بســته به میل خودشــان اســت ،هرچه تغییر و تبدیل
میخواهند بدهند .ابتدا فقط در مادهٔ اســتثناء مرخصی
مجلس [انفصال مجلس] در دورهٔ اول گفته بودند نوشــته
خارج میدهیم ،حال امروز در مقام تغییر نظامنامه هستند.
اگر نظامنامه صحیح است دیگر این تغییرات و نوشته خارج
برای چیســت و چه باید از حضرات وکال پرسید که قبول
دارند این ترتیبات را یا نه ...بعد از استفســار باستثنأ چند
نفر ،همه وکال گفتند قبول نداریم»
در ادامهٔ این جلسه اعتراضات شدیدی از سوی نمایندگان
نسبت به تغییرات اعمال شده در قانون اساسی بیان شد،
به خصوص در مورد مواد  11و  16آن .در اصل  11راجع به
بخشی از آن که راجع به عدم مخالفت با دولت (حکومت)
بود ،اعتراضاتی شــد ،همچنین راجع به اختیارات مجلس
ســنا .بر حــذف ماده  16هم اعتراض شــد( .در نهایت با
اصــرار مجلس اصل  16که مبتنی بود بر ضرورت تصویب
کلیه قوانین در مجلس ،در متن نهایی ســر جایش ماند).
محمدتقی هراتی صراحتاً یادآور شد« :اگر غرض از مجلس
فقط اظهارات لوایح خیرخواهانه باشد ،اعم از اینکه قبول
بشود یا نشــود ،روزنامهنویسها هم اینگونه لوایح خیلی
اظهار میدارند ،شــاید بهتر و مفیدتر هم گاهی بنویسند.
پــس [بهاینترتیب] مجلس حکم روزنامهنویس را دارد».
در پایان این جلسه سیدمحمدتقی هراتی از طرف مجلس
شرحی به صدراعظم نوشت مبنی براین که ،چون اسقاط
و تغییر بعضی از اصول نظامنامه اساســی موضوع بحث و
مذاکره در مجلس شد ،اکثریت آراء و اتفاق قاطبهٔ وکال بر
این شد که یا همان نسخهٔ اول نظامنامه را دولت به مجلس
مرحمت نماید و یا صورت کمســیون نمایندگان مجلس
و دولــت را قبول نماید تــا در این موضوع ختم مذاکره و
مباحثه شود.
در جلســهٔ پنج شــنبه  11ذیقعده  1324ق .مذاکرات
مشــروحی بالغبر هفت ساعت در مجلس در مورد قانون
اساسی ،صورت گرفت و ختم جلسه حدود چهار ساعت از
شب گذشته واقع شد .در این جلسه آقایان مشیرالملک،
محتشــم الســلطنه و مؤیدالســلطنه از طرف دولت در
مجلس حاضرشــده و راجع به فصول نظامنامه ،مباحثه
و مذاکره صورت گرفت .نظر بهتفصیل مباحثات ،شــرح
این جلسه در روزنامهٔ مجلس بهاختصار آمده ،ولی آنچه
از مطالعهٔ این جلســه برمیآید ،پافشاری مجلس و کوتاه
نیامدن در برابر حکومت است .بهطور مثال در مورد اصل
 11که راجع به متن قسمنامهٔ نمایندگی است ،نمایندگان
تصویب کردند که به عبارت وفاداری به شاه ،این عبارت
قبل از آن اضافه شــود« :مادامیکه دولت علیه و پادشاه
عــادل متبوع ما با مقتضیات ایــن نظامنامه همراهی و
مساعدت داشــته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند،
ما نیز نســبت به سلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده.»...
تنها در مورد دو مطلب (تعداد اعضای سنا و نحوهٔ تصویب
مصوبات مالی) ،مقرر شــد که نظــر ولیعهد[محمدعلی
میرزا) هم جلب شود.

