
  !نقشی نیمه تمام در بازگشتی نیمه راه
 ندداشتدر انتقال تدریجی قدرت بھ ملت نقش آفرینی او نومیدانھ نگاھی بھ ھاشمی رفسنجانی کسانی را کھ  غیر منتظره مرگ

شخصیت  ترین نقش آفرین از دنیا رفت، کھ در پایان دھھ اول انقالب ،پس از آقای خمینی رفسنجانیتردید ھاشمی  بی .کردغافلگیر 
، سیاست و سرکوب تعیین رھبر بعدی ،جنگ :سرنوشت سازی مثل وقایع در ثیر مھم اوأتو بود  در این چھار دھھ سیاسی ایران

  . باشد مین آسانی ارزیابی کارنامھ سیاه و سفید او کاراز این روی . بر کسی پوشیده نیستاقتصاد  و داخلی، سیاست خارجی

اما آنچھ . )١(»بر زبان بندگانش جاری ساختھ توان شناخت صالحان را از آنچھ خدا«: است کھ) ع(علیای از امام  این سخن حکیمانھ
ھای  و شرکت توده اعالم عزای ملی تشریفات رسمی وآیا  .ثابت و یکسان نبوده و نیست ،گویند و می  ملت ما درباره ھاشمی گفتھ

برای داوری کفایت ! شود ملت ما زنده خوب و مرده بد ندارد گفتھ می، در حالی کھ عزاداری و تشریفاتی سیاسی مراسم مردم در
سیاستمداران را گیری و آموزش از سرنوشت این  عبرت سپرد و علیم داوری را باید بھ تاریخ و حکم حکیم رسد بھ نظر می ؟کند می
  .داشت ممقّد

و  سفأتنھا ابراز ت، کھ بر اطالعات ھمگان بیفزاید ندارد ای ھم نامھ سیاسی او نیست و نکتھ ناگفتھ را قصد ورود بھ زندگیقلم این 
 ایستاده و توانست کھ می یو بازگشت نیمھ راھپس از جنبش سبز ایفا کرد  ھاشمی ای کھ کاره و نصفھ است از نقش نیمھ تمام ثریأت

  .نداد شمھلت اجل بیش از آن خیز در این نیم ولی ،باشد آشکار

 معزول انحاکمتغییر چھره ھمیشگی را کسانی بھ حساب  اپوزسیون او در مردم و نیم نقشنیم چرخش او از قدرت بھ سوی 
او  خود بود کھ قانون قدرت را نداند، چرا معزول شدنش را ناشی از تغییر نگاه نسبیآن تر از  گزارند، ولی ھاشمی ھوشمند می

او نیز در این چھار . گذارند ند و برآن تاثیر میپذیر میثیر أتاز محیط  ،ھستند ھای زشت و زیبا ترکیبی از خصلتیان ندانیم؟ آدم
   .و تغییراتی کرد ھا آموخت ، عبرتفراوان در آزمون تجربھ و خطا، ھرچند بھ قیمت خون و خرابی و خسارت دھھ

ھای  کشور ایفا کرد، او حامل ھمھ ویژگی ای از بھرمان رفسنجان بود کھ نقشی کلیدی برای مدتی طوالنی در ھاشمی روستایی زاده
ھای  خصلتی نیک و بند  ملت ما و محکوم جبرھای زمان و مکان و طبقھ خود بود، نھ خدماتش قابل انکار است و نھ خسارت

ھای زندگی و ذھن  زمینھ با پیشتشخیص این کھ او . ھای غلط بھ ملت ما وارد شد مشارکتش در سیاست کھ از یجبران ناپذیر
کردیم، بسیار  داشت و اگر ما جای او بودیم، چقدر متفاوت عمل می را این چقدر و تا کجا اختیار عملکردی غیر ازودش محد

   .دشوار است

 ،سبب نبود کھ پس از جنگ بی ،دید برای خود می ھم در خواب را چنان نقشی شاید ھاشمی در دوران جوانی عاشق امیرکبیر بود و
ھایی کھ خود با  دانست ترمیم خرابی نمیافسوس کھ  ما، انامیدند اش سردار سازندگی ،ھا کرد و کارگزارانی ھوای بازسازی خرابی

گیری بھ  موکول بھ حل بحران سیاسی و انتقال قدرت تصمیمو حل بحران اقتصادی  ،جنگ نقش مھمی در آن داشت سیاست تداوِم
  . مردم است

دانست در نظام  ی، ھاشمی نمگزارد شان ناکام میاتدر اصالح ھم ت راآدمھای خوش نّی ،غلط و شیوه سیشنا انسان جھان بینی،
شود، محال است ملتی  ھمھ تصمیمات بھ یک فرد ختم می ،و استبداد دینی کھ با حذف مشارکت عموم مردم »والیت مطلقھ فقیھ«

 خود ،شمرد» سیستم«ھ گناھان را ناشی از غروب استبداد سلطنتی ھم در کھ ھویدا ونھمچ ھاشمی .سربلند کند و بھ سعادت برسد
 با طناب پوسیده ھدخوا آمیز متحجری بود کھ می محور شرک فردنظام از بازیگران و قربانیان  جزیی از یک سیستم معیوب و

بھ ساحل نجات  ھا زده بود، بھ آن آسیب ناخودآگاه ، کھ خودرا در قرن بیست و یکم شکستھ ملتکشتی  ،قرون وسطایی اھتفق
  . برساند

و  مقایسھ ،رفتند یا کنار گذاشتھ شدند کھ از قدرت کنارروحانیون و ھمکارانشان توان با  می را میاما عملکرد و سرنوشت ھاش
ھای حاکم  از سیاست رگرداندنشانپشیمانی و روی ببی سر و صدا کنار رفتند و  کھ مثل موسوی اردبیلیبا کسانی کرد؛  ارزیابی



بھ خط امام، سالمت نفس و صفای دل و دیدش  وفا دارییا کسانی مثل خاتمی کھ بھ رغم  .خواص نفھمیدند از جز معدودی را
شان کھ بھای  ھمسران آزاده وموسوی و کروبی ؛ با رھبران سبز ، و نیزنگھ داشتمدتھا چراغ امید و انتظار را در مردم روشن 

ند و باالخره با مرحوم منتظری کھ در دو قدمی قدرت عطایش را بھ لقایش پرداز ند و ھمچنان میپرداختبازگشت را با شجاعت 
  .اش کرد درآستانھ حجلھ قدرت پا پس کشید و سھ طالقھ ،بخشید و صادقانھ از مقام جانشینی رھبر انقالب

منتظری کھ در . در آن نقش داشتھ خساراتی است کھھزینھ  ،ی کھ باید پرداختھ شودستمدار است و بھایتابع گذشتھ سیا ،توبھ سیاسی
آن در مجلس نخست انقالب نقشی کلیدی داشت، بھای  ، ھرچند با موکول کردن آن بھ رضایت و نقش مردم،والیت فقیھ تز تصویب

را ھمچنان برای  کوشید آن بود و با دست می انده شدهاز نردبان قدرت پایین ر کھ پلھ پلھ ھاشمیاما . صادقانھ و پر و پیمان دادرا 
در ادامھ ش خود نقبھ ی و گویا .کجدار و مریز اھل سیاستمدار بود و دارد، مردم یا مرام خود نگھخدمتی بھ شاید جبران مافات و 

یا شد و بھ مشارکت یا سکوتش در سرکوب  و جراحت حدود یک میلیون انسان منجر جنگ پس از فتح خرمشھر، کھ بھ شھادت
ب بیشتری باید او بھای بھ مرات! نبود آگاه خوبی بھ و متالشی و آواره کردن یک ملت مخالف سیاسیھزار  ھا سر بھ نیست کردن ده

حسین و  بر جورجبران  در کردن جانش با تغییر جبھھ و فدا »ُحّر«امثال او بارھا در منبرھا بھ ملت گفتھ بودند  پرداخت، می
  .محافظھ کاری مھلتش را تمام کردبا  غافل کرد و »صداقت مداری«را از  اش او یمدار سیاست افسوس کھ اما .جاودانھ شدیارانش 

کاری و بده بستان با  از ُبعد سیاستمداری، کسانی ھمین محافظھ .کنند ت و قصد خدمتشان داوری نمیسن نّیسیاستمداران را بھ ُح 
گرایی و  بسیارند کسانی کھ آرمان. را سیاستی دیگر است  ، اما صداقتدانند بھ مصلحت ملت میپسندند و  قدرت را می باطل ارباب
 فقدان دھند، اما غافلند کھ در گرایی و درست شدن اقتصاد و آب و نان مردم رضایت می کنند و بھ واقعیت طلبی را محکوم می آل ایده

 چیزی برپاست، از برکت ھمان امروز ھنوز شود و اگر ھم حاصل نمی بخور و نمیر اِنھمان ن ،آرمانھای اخالقی اصول و
  .ھای اخالقی جاوید است آرمان ھا و ارزش

کارگزاران ساحر و فریبکار نظام فرعون کھ رزق خدا در قصص قرآنی،  ست،آشنا در فرھنگ ما بسیار »عاقب بخیری« دعای
روشن شد، با تمام  و درخواست او برای آزادی ملت چشمشان بھ حقیقت پیام موسی کردند، وقتی خوردند و بندگی فرعون می می

و  »ایم باکی نیست، ما بھ سوی خدا منقلب شده«: و در پاسخ  تھدید فرعون بھ شکنجھ و اعدام گفتند وجود تغییر جبھھ و جھت دادند
  .عاقبت بخیر شدند »ُحّر«آنھا نیز ھمچون  .)٢(»!بمیران تسلیم بھ خودت در حال پروردگارا، ما را«دعا کردند 

ھاشمی  عمر و عملکرد پرونده  قطورچقدر از  کھ این )٣(،ببندد» ابرار« پرونده آنان را در پیوستن بھخواھند  خدا می خردمندان از
بھ مردم و پشت  لفھ رویکردشؤاین کھ م یا ختم شد، و در خدمت بھ مردم و پیوستن بھ نیکان حق رفسنجانی در تسلیم و تبعیت

 یکسانی کھ اعمال صالحی را با اعمال .و بندگان صالح اوست داداشت، با خ ای با صداقت چھ زاویھ گاه مرگبھ  بھ قدرت کردنش
اشمی رفسنجانی ھغیر منتظره زندگی و مرگ  )۴(.مخلوط کردند، امید است خدا از آنان درگذرد، خدا آمرزنده مھربان است تباه

  .ی استو برای حاکمان عبرتی جّدھشدار برای ھمگان 

  عبدالعلی بازرگان
  ١٣٩۵دیماه  ٢٢
  ٢٠١٧ژانویھ  ١١
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  .معروف بھ عھدنامھ مالک اشتر ۵٣البالغھ نامھ  نھج -١

  ١٢۶تا  ١٢٣اعراف  -٢

  ١٩٣آل عمران  -٣

  ١٠٢توبھ  -۴


