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قدردانی خانواده هاشمی
از مردم

ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

 خانواده آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی با صدور
پیامی از مردم ایران به خاطر حضور باشــکوه در
مراسم تشییع و بدرقه آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
تقدیر و تشکر کردند.
متن کامل پیام به این شرح است:
»بسمه تعالی
لحظــه لحظه امــروز در بدرقه شــکوهمند و
مردمی پدر در تاریخ این ســرزمین ثبت شد؛ وداع
مردم با مردی که برای مردم زیســت ،برای مردم
مجاهدت کرد و ســرافرازی مردم را میخواست
و چــه زیبا همین مردم ســرافرازش کردند .تهران
شاهد حضور بینظیر و خارج از شمار انسانهایی
بــود که به بدرقه بزرگمرد قــرن ایرانزمین آمده
بودند.
امــروز تنهــا وداع با هاشــمی نبــود؛ مردم با
مظلومیت بهشــتی ،تفکر مطهری ،آزاداندیشــی
طالقانی و شــجاعت و صالبت خمینی کبیر وداع
کردنــد .امروز تجلــی وفای به وعــده الهی بود،
وعدهای که خداونــد به بندگان صالحش در صبر
و پایمــردی و مجاهــدت داد و امــروز به بهترین
شــکل ،آن را برای هاشــمی محقق کرد .چشمان
ظاهر هاشمی اگرچه امروز بسته بود اما میلیونها
چشــم تر دیدند چگونه خدا به صبــر او در برابر
تیرهــای زهرآگین تخریب و تهمــت ،جزایی نیکو
داد و به این مجاهد نستوه آبرو بخشید.
پدرمــان فرزند قرآن بــود و در آخرین فصل از
عمر خــود ،از نصر الهی وعده مــیداد و حضور
مردم را منشــأ و مظهر این پیروزی میدانســت؛ و
سرانجام مردم آمدند و چه باشکوه آمدند؛ اذا جاء
نصراﷲ و الفتح و رأیــت الناس یدخلون فی دین
اﷲ افواجا .عصاره عمر هاشمی ،اعتدال و وحدت
بــود و رحلتــش نمایشــگاهی بینظیــر از اثبات
حقانیــت اعتــدال و ضرورت وحــدت پدید آورد.
همانگونه که در حیاتش مردممدار بود ،رحلتش
نیز مردممدار شــد .هاشــمی مدافع مظلومین و
دغدغهمند گشــودن انســدادها در حیات جامعه
بود .قــوام نظام را در وحدتــی حداکثری و بودن
همه با هم میدانست و امروز شاهد بودیم ،همه
با هم برای او آمدند .امروز احســاس کردیم تنها
ما در فراغ پدر ننشســتهایم که میلیونها نفر برای
رحلت پدری بیبدیل به سوگ نشستهاند.
ادامه در صفحه ۱۹

رسانه ملي تشییع آیتاﷲ را چگونه پوشش داد

سیمای بیصدا
زﯾﻨﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
کودکان  ۸تا ۱۰ساله این روزها از تلویزیون تصویر
مــردی را مکرر و مکرر میبینند کــه تابهحال ندیده
بودند .تلویزیون که از سال  ۸۸تابهحال اندک اخباری
از برنامهها و مراســمهایی را که آیتاﷲ هاشمی در
آن حضور داشــت پوشــش میداد ،از عصر یکشنبه
آنچنــان به تکرار از آیتاﷲ تصویر پخش میکند که
مایه تعجب همگان شــده است ،اما هاشمیاي که
این روزها از تلویزیون پخش میشــود هم چهرهای
گزینشی است که تنها به بخشی از چهره پرمصلحت
و سیاســت او میپردازد .پخش تصاویر و فیلمهای
گزینششده هاشــمی از صداوسیما از عصر یکشنبه
آغاز شد و در پخش مراسم تشییع اوج گرفت.
از عصر یکشــنبه که خبر فوت آیتاﷲ هاشــمی
منتشــر شد ،صداوســیما دو ،سهســاعتی وقت الزم

داشت تا موضع خود را درباره این اتفاق مشخص کند.
ازهمینرو خجلت دیر اعالمکردن خبر درگذشــت را
به جان خرید و انتشار خبر تالش برای احیای آیتاﷲ
را آنقدر طوالنی کرد تا باالخره تصمیم گرفته شد و
اینکه میخواهند از هاشمی چه تصویری ارائه کنند،
مشخص شد .از شب یکشنبه روبان مشکی بر گوشه
کادر تلویزیون نشست و تمام مجریان برنامهها رخت
عزا بر تن مقابل دوربین حاضر شــدند .انتشار تصاویر
و فیلمها و سخنان آیتاﷲ از حوادثی دور آغاز شد؛
بعد از ترور شــهید مطهری ،بعد از انفجار ساختمان
حزب جمهــوری ،در بازدید از مناطق عملیاتی دفاع
مقدس و مصاحبههای مختلف با صداوســیما و. ...
تلویزیون که سالهاســت در سانسور و حذف برخی
چهرهها از تاریخ انقالب یا نمایاندن آنها به شــکلی
که تمایل دارد ،متبحر شــده ،در قاب مراســم تشییع
آیتاﷲ آزمون اصلی خود را پس میداد.
دوربین داخل محیط دانشــگاه که پر از جمعیت
بــود ،در حال رصــد چهرههای سیاســی و نامداری
بود که بــرای حضور در مراســم بــه محوطه نماز

جمعــه آمده بودند .فرزندان هاشــمی و خانواده او
بهویژه برادرش که روزگار جنگ ریاســت صداوسیما
را برعهده داشــت ،بیش از دیگــران در قاب دوربین
قرار میگرفتند .در اســتودیو شــبکه یــک ،دو نفر از
مجریهــای باســابقه تلویزیون نشســته و در حال
قرائت متنهایی در مدح و ثنای درگذشــته بودند و
گاهی تصاویری از محوطه خیابان انقالب و جمعیت
زیادی که در حال تردد هستند ،نشان داده میشد .در
ردیفهای نشســته و منتظر داخل محوطه دانشگاه
هم گویی همهچیز آرام است .یاسر و محسن هاشمی
کنار هم نشستهاند و یاسر هرازگاهی گریه میکند .در
قاب تلویزیون از مهدی هاشمی خبری نیست؛ پسری
که در حــال گذراندن دوره زندانش اســت و بعد از
انتشار خبر مرگ آیتاﷲ به خانه بازگشت .در بخش
خانمها هــم تصاویــر آنقدر دور اســت که خیلی
نمیتوان کسی را بازشناخت مگر فاطمه هاشمی که
کمتر چهرهای سیاسی از او نشان داده شده .از فائزه
هاشــمی و مادرش در بخش بانوان تصویری پخش
نمیشــود مثل مهدی هاشــمی در بخــش مردان.

امــا با آوردن پیکــر و اســتقرارش در محل خواندن
نماز ،پســران و برادران و برخــی دیگر برای خواندن
فاتحــه میآیند ،مهدی اینبــار در کادر قرار میگیرد
و بعــد از خواندن فاتحه در کنار برادرانش در ردیف
اول جا میگیرد .ســخنران بعــد از آوردن تابوت ،از
ســخنرانیهای آقای هاشمی در جایگاه نماز جمعه
یاد میکند ،بیآنکه از چندین ســال خواندهنشــدن
خطبه جمعه ازسوي او سخن بگوید.
قاب تلویزیون خیلی در این تصویر ثابت نمیماند
و به تصاویر دیگر میپــردازد تا مقام معظم رهبري
بــرای قرائت نماز از پشــت پرده آبی جایــگاه نماز
جمعه خارج میشوند و راه برای ایشان باز میشود.
رؤســای ســه قوه که همراه رهبری از جایگاه خارج
شــدهاند ،در صف اول نماز قــرار میگیرند .به طور
خودکار پسران پیشتر در ردیف اول نشسته ،عقبتر
رانده میشــوند ،اما یکبار دیگر یکی از ســه برادر،
کاسته میشود .باز هم مهدی از قاب تلویزیون حذف
میشود ،گویی شیخ اکبر سه پسر نداشت.
بعــد از پایان نمــاز ،قاب تلویزیون باز میشــود،
تابــوت از محــل خارج میشــود و مــردم در حال
برخاســتن و خارجشدن از محل دانشگاه نشان داده
ميشــوند .بیرون محیــط دانشــگاه همچنان مردم
بســیاری در حال تردد هســتند و حتی گویی هدفی
ندارنــد .تابوت روی خودرویي نصب میشــود و در
بین جمعیت با ســرعتی بسیاربســیار آرام شروع به
حرکت میکند؛ اگرچه از بین جمعیت حرکتکردن
خیلی سخت است .صدای شعارهای مردم مبنیبر
همراهی آیتاﷲ هاشــمی با امام و رهبری باالست،
ولی گاهی صدای محیط کاســته میشــود .تصاویر
منتشرشــده در شــبکههای اجتماعی نشان میدهد
که در آن فضا شــعارهایی سر داده میشود ،صدای
مارش عزاســت که روی تصویر اوج میگیرد .آنقدر
ایــن کار ادامه پیدا کرد که در شــبکههای اجتماعی
مردم به طنز درخواست کردند که دولت بودجه ویژه
به صداوسیما اختصاص دهد تا میکروفنهایی برای
ضبط صدا در اینگونه مراسمها خریداری کند .اغلب
فیلمبــرداران و خبرنگاران تلویزیــون خود در نقش
اولین دروازهبانهای خبر ،تصاویر شعارهای مردم را
ضبط نمیکنند ،همانطور که تصاویري که در دست
بســیاري از تشــییعکنندگان قرار دارد .نقاط زیادی از
شهر ،مردم علیه صداوسیما شعار میدهند ،اما این
تصاویر در قاب تلویزیون قرار نمیگیرد و ترجیح داده
میشــود مردمی در حال تردد نشان داده شوند که
نهایتا به رســم همه تشییعجنازهها ،بلندبلند »ال اله
اال اﷲ« میگویند.
صداوســیما روز تشــییع آیتاﷲ هاشمی یکبار
دیگــر نشــان داد در نشــاندادن تصاویــر و پخش
چهرهای گزینشی از ماجراها متبحر است.
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درﯾﭽﻪ
پیام تسلیت آیتاﷲ امینی

خداحافظ رفیق بیبدیل
روزهای سخت
 ایســنا :آیتاﷲ ابراهیم امینــی نماینده تهران
در مجلــس خبــرگان در پی درگذشــت آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی پیام تسلیتی صادر کرد.
در متن این پیام آمده اســت :خبر درگذشــت
و فقدانــت را به من دادند .خــدا میداند آنچنان
این مصیبت اندوهبار ،جانکاه ،ناگوار و دردآور بود
که ســاعتها گریســتم؛ زیرا برادری بصیر ،سنگ
صبوری مدبر ،همســنگری صمیمی و یار و رفیقی
۶۰ساله را از دست دادهام .گرچه متأسفانه ظاهرا
جســم شــما دیگر در کنار ما نیســت ،اما شما را
همچون همیشــه »زنده« میدانــم؛ چون انقالب
باید »زنده« بماند.
شــما در هســته اصلی مبارزات قبل از انقالب
بودید ،زندانی شدید ،تبعید شدید ،شکنجه شدید،
ولی دســت از همراهی امام عزیــز و بزرگوارمان
برنداشــتید و پس از پیروزی انقالب بهعنوان یکی
از اســتوانههای نظــام در ســمتهای مختلف؛
از جملــه فرماندهی جنگ ،ریاســت قــوه مقننه،
ریاست قوه مجریه در دوران پس از جنگ و عصر
ســازندگی ،ریاســت مجلس خبرگان و ریاســت
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ،وفادارترین و
دلسوزترین فرد به نظام ،رهبری و مردم بودید.
علیرغــم آنکه همه دنیایت را فدای انقالب و
نظام کردی ،در این اواخر به شــما بیمهریهای
فراوان شــد ،مظلومتر از شهید بهشــتی بودی و
تحمل و صبر کرده و مکــررا در نامالیمات روزگار
میفرمودید» :اگر صبر نکنم چه کنم؟! اصل نظام
به خطر میافتد« ،اما از شما در مقابل عوامفریبان
و دشمنان حقیقی و پنهان انقالب که طرفدار دین
منهای روحانیت بودند ،حمایت نکردند.
مصیبت بزرگ فقدان شــما را به حضرت ولی
عصر )عجــلاﷲ تعالــی فرجهالشــریف( ،مقام
معظم رهبــری )مدظلهالعالــی( ،مراجع عظام
تقلید و علمای اعالم ،بیت شــما؛ بهویژه همسر و
آقازادگان محترم و عموم عالقهمندانتان تســلیت
عرض مینمایم و از خداوند متعال علو درجات و
صبر و اجر به بازماندگان مسئلت دارم.
خداحافظ رفیــق بیبدیل روزهای ســخت و
بحرانی ایران! سالم مرا به امام و رفقای شهیدمان
برســان .دور نیســت آن زمان که من نیز به شــما
ملحق شوم.

