وداع تاریخی
با آیتاهلل هاشمی به روایت تصویر
عکسها :الهام درفشی _ محمد وقاری _ علیرضا کیایی _ فرجاد جوالنی  /مردمساالری

وی
ژه یا
دبود
چهارشنبه  22دی  12 -1395ربیعالثانی  11 - 1438ژانویه 2017

سخن اول

ایران تا ابدهاشمیرا کم خواهد داشت
سميرا قياسي

اقیانوس بیانتهای سیاســت ،مردان و زنان متفاوتی را به خود دیده اســت .از آنان که درخششی کوتاه
کرده و در مقطعی کم یا زیاد نام و یادشان مطرح بوده تا آنان که به وسعت تاریخ ماندگار شده اند .هرکس
به وســعت بضاعت و داشــتههایش در این اقیانوس چند صباحی در عمق یا سطح فرو رفته و سپس یا در
حد نامیبر تارک کتب تاریخی مانده یا به وسعت تاریخ جاودانه شده است .یکی از نامهایی که در اقیانوس
تاریخ ایران بی شک ابدی و ماندگار بوده وهست ،نام مردی ،زاده دیار کریمان است که نامش به نام ایران
گره خورده و هر جا و هر عرصهای را که بنگری نام و عملکرد او انکارناپذیر اســت .اکبرهاشمیرفسنجانی
مردی اســت که نامش به نام ایران گره خورده  .از دوران مبارزات ستمشــاهی که طلبه جوانی بیش نبود
و دوشــادوش امام در عرصه مبارزات درخشــید تا وقتی نهال نوپای انقالب مدام در معرض چشــم زخم
حسودان بود و هر روز نهال برومندی به خاک و خون میغلطید ،تا بحران  8سال جنگ ،که عبا و عمامه
وانهاد و به میدان مبارزه شــتافت و ســپس در حالی که ایران از خمپاره و گلوله ،خســته و تکه تکه بود،
ســکاندار کشتی سازندگی شد تا وطن بی علمدار نماند و همه خستگیها و دشواری بازسازی کشوری که
هنوز خاک شــهرهایش بوی تانک و گلوله میداد و دیوار خانههایش پر از ترکشها و رد خون زن و مرد
مظلوم این ســرزمین بود را به دوش کشــید و ایران توانست در آن  8ســال نفسی تازه کند .اما ماموریت
عظیمهاشمیبه سالهای مبارزه و انقالب و جنگ و سازندگی ختم نشد .او مرد عافیتطلبی پس از جهاد
نبود و حتی وقتی کشــور به ثبات نسبی رسید و  8ســال عمران و سازندگی کلید خورد سکان واننهاد و
عرصه رها نکرد و محکم تر و قوی تر از همیشه در صحنه ماند تا دینش را به وطن تمام و کمال ادا کند.
پس از دمیدن هوای آزادی اندیشــه و بیان در کنار شــمیم تازهای که سیدمحمد خاتمیدر هوای ایران
دمید مردانه ایستاد و در عرصه حراست از آرمانهای ایران اسالمیاین بار محکمتر از قبل ایران را در کنف
حمایت خود گرفت.
ایــن زاده کویربه حق دین بزرگی بر گردن ایــران و انقالب دارد چراکه در همه عرصهها چونان عقابی
تیزبین ،جســم و روح را ســپر حراست از وطن کرد تا چشــم زخمیبه ایران نرسد .او در کلیه عرصهها و
مســئولیتهایش همواره کوشید با رعایت اعتدال و مدارا و دقت نظر و نکتهسنجی و با تعقل و خردورزی
مانع اصابت طوفانهای تاریخ به کشــتی ایران شــود .او بارها و بارها خودش را و نام و اعتبار و آبرویش را
ســپر کرد تا وطن ،وطن بماند .چه در سالهای ســخت ریاست جمهوری چه در کرسی امام جمعه چه در
صحنــه مجلس و چه در مجمع مصلحت و حتی وقتی که او را بــه بهای حمایت از کاندیدای مردم مورد
نقد و ســرزنش قرار دادند ...اماهاشمی محکم و مردانه ایستاد و سختیها را به جان خرید اما قدمی عقب
ی به ابرو نیاورد و گفت:
ننشســت آنچنان که حتی با رد صالحیتش در کاندیداتوری ریاست جمهوری خم 
این هم ادای دین بود و وظیفه داشــتم بیایم و حاال برمیگردم به ســنگر قبلی و از کشور دفاع میکنم...
همین ویژگیها از اکبرهاشمیرفسنجانی یک بزرگزاده و بزرگاندیش ،مردی ساخت که از امام تا رهبر
از دوســت تا دشــمن از اصالحطلب تا اصولگرا به احترامش قیام میکند و او را از ذخایر انقالب و کشــور
میداند و کسی نیست که بتواند منکر ارزشها و خدمات بی حد او به ایران شود .و اینک که جایش چنین
ناگهانی خالی شــده خالء بزرگی در ایران و در عرصه سیاســت و مدیریت کشور دیده میشود که قطعا با
کس دیگری پر نخواهد شــد .مرد اعتدال و تدبر و اندیشــه و تصمیمگیریهای روزها و عرصههای سخت
اینک نیست و دیگر مانند او کسی نخواهد آمد که دارای چنان وجهه و اعتباری باشد که دوست و دشمن
سر تعظیم فرود آورند و حرفش حرف باشد و قولش حجت...
و این صندلی تا ابد خالی خواهد ماند
روحت شاد مرد همه فصلهای ایران
یادداشت

حساس نسبت به پدیده معلولیت
دکتر محمد کمالی*

چند ماهی از ورودم به سازمان بهزیستی کشور در سال  1371نگذشته بود که به مناسبت روز جهانی
معلوالن در آذرماه مصاحبهای با رسانهها داشتم .در آن جلسه به آمار سازمان ملل از افراد دارای معلولیت
در هر جامعهای به میزان ده درصد اشــاره و بیان نمودم که ســه درصد از آنهــا معموالً دارای معلولیت
بارز هســتند .این آمار ب ه طورگستردهای در روزنامهها انتشــار یافت .روزجمعه همان هفته آقای هاشمی
رفســنجانی که مسند ریاســت جمهوری را در اختیار داشــتند ،در خطبه دوم نماز جمعه به موضوع روز
جهانی و آمار معلوالن واکنش نشــان دادند و به ذکر مطالبی در این زمینه پرداختند .موضعگیری ایشان
برخوردهای برخی رســانهها را به دنبال داشــت که برای من که خواســتار توجه بیشتر جامعه به موضوع
معلولیــت در برنامهها و نیز روابط اجتماعی و رعایت حقوق افراد دارای معلولیت بودم ،راضیکننده بود .از
آن تاریخ تا امروز به جرأت میتوانم شهادت بدهم ،پدیده معلولیت برای آقای هاشمی رفسنجانی موضوعی
مهم ،قابلاعتنا و حساس بوده است.
به زعم بسیاری از صاحبنظران دوره جدید برنامهها و شروع تحول در سازمان بهزیستی کشور از سال
 1370آغاز شــده اســت .این تحول در نیمهراه دولت اول آقای هاشمی رفســنجانی انجام گرفت .این در
حالی بود که توجه ایشــان در دو ســال اول دولت بهشدت به پروژههای عمرانی بود و سهم این فعالیتها
در بودجه به طرز قابلتوجهی افزایشیافته بود .از این منظر بســیاری بر این باور بودند که سیاســتهای
تعدیل اقتصادی در گسترش فقر و بروز برخی آسیبها بسیار مؤثر بوده است .با اینحال با شروع تحول در
بهزیستی ،در طی دو سال متوالی اعتبارات و بودجه بهزیستی به شکل قابلتوجهی و با رشدی نزدیک صد
در صد همراه شد تا زمینه برای ایجاد تحول در برنامهها و ارائه خدمات تازه فراهم شود .این امر میسر نشد
بهجز اینکه شخص ایشان توجه مناسبی به حوزه امور اجتماعی کشور و درک مناسب و درست از وضعیت
آسیبها داشتند و این امر در دیدارهایی که بر رسیدگی به امور افراد تحت پوشش حوزه اجتماعی ازجمله
امور معلوالن و توانبخشــی تاکید مینمودند ،قابل رصد بود .این افزایش اعتبار ،موتور محرکه پرقدرتی را
برای انجام تحوالت اساسی در آن دوران فراهم کرد.
اســتقبال ایشان از فعالیتهای حوزه بهگونهای بود که در سالهای  1372و  1373دو بار نمایشگاهی
از توانمندیهای عزیزان و نخبگان دارای معلولیت را در سالن همجوار محل برگزاری جلسات هیات دولت
برگزار کردیم که ایشــان زمان قابلتوجهی را برای دیــدار و گفتوگو با عزیزان اختصاص میدادند .هدف
ما از این کار فراهم کردن زمینه برای آگاهی و شــناخت بیشتر از توانمندیهای عزیزان و درک مشکالت
آنان در جامعه از ســوی باالترین مقامات اجرایی کشور بود .از این منظر حضور وزرای دولت در نمایشگاه
و گفتوگو با معلوالن حاضر در نمایشــگاه فرصت مغتنمی برای طرح مشــکالت و مسائل مرتبط با حیطه
کار هر وزارتخانه را فراهم می کرد .دیدگاه مثبت آقای هاشــمی نســبت به حوزه معلوالن و توانبخشــی
و جدیت ایشــان برای حل مسائل مرتبط را در ســعهصدر ،وسعت نظر ،طرح سواالت هوشمندانه ،دقت و
موشــکافی جزئیات ،پذیرش نظرات کارشناســی و ارائه نکات اصولی و پاسخهای مستدل و بسیار مهم از
ســوی ایشان میتوان سراغ گرفت که در مالقاتهای حضوری و دیدارهای ایشان مشاهده کردهام .یکی از
مشکالت همیشگی این حوزه موضوع آمار افراد دارای معلولیت است و این باعث افت کمی و کیفی و ارائه
خدمات بهصورتغییر فعال میشود .در آن زمان طرحی مطرح کردیم که بتوانیم همزمان با توزیع سراسری
کوپن ارزاق عمومی با اختصاص چند برگ کوپن اضافه خانوادههای دارای فرد معلول را شناسایی و با ارائه
خدمات به آنها توانبخشی را بهصورت فعال عرضه کنیم.
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