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راز محبوبیت دعایی

تاریــخ چهاردهــه ای جمهوری اســالمی، عرصه آمــدن و رفتــن چهره ها و 
شخصیت های بســیاری است؛ چهره هایی که نامدار شدند و عزتمندانه در صحنه 

ماندند و بعضی هم رنگ باختند، حاشیه نشین شدند و از یادها رفتند.
مرحوم ســیدمحمود دعایی از چهره های متین و ماندگاری اســت که از زمان 
مبارزات علیه رژیم شاهنشــاهی تا پیروزی انقالب و اســتقرار جمهوری اسالمی و 
سال های بعد از آن در رکاب نظام جمهوری اسالمی ماند و بی حاشیه و بی هیاهو 
به انجام مسئولیتش مشغول بود؛ چه در ایام وکالتش در مجلس شورای اسالمی 

و چه به عنوان سکاندار مؤسسه مطبوعاتی اطالعات.
ورای رزومــه مبارزاتــی و مجاهدگونــه او در ســال های پیــش از انقالب و 
نزدیکی اش به امام(ره) در ســال های تبعید نجف، او از همان اردیبهشت سال 
۵۹ که سرپرســت مؤسسه اطالعات شــد تا پایان عمر، حضور در این مؤسسه را 
به عنوان مأموریت اصلی خود پذیرفت؛ مأموریتی که بنا بر خصوصیات فردی و 
شــخصیتی مرحوم دعایی، ویژه او شد و شاکله کاری مؤسسه اطالعات را شکل 

داد.
مرحوم دعایی در ســال های پس از انقالب، معتدل، متواضع و با اخالق مداری 
تالش کرد حلقه واســط میان بخشــی از جامعه با حاکمیت باشــد. حلقه واسط 
تفکــری که رفته رفته در درگیری ها و رقابت های سیاســی از گردونه امور اجرائی، 
اثرگــذاری و موج آفرینی های اجتماعی و سیاســی به حاشــیه رفت؛ برخی بی اثر 
و برخی منزوی و برخی در ســودای احیای جایگاه خود مشــغول تنفس سیاسی 

بودند.
دعایی به ســهم خود روزنه حیات نگاه، تفکر و سرمایه اجتماعی آنانی بود که 
در چهار دهه گذشــته در برخی دوره ها اقبال نقش آفرینی در دولت ها را از دست 

داده ولی صاحب اثرگذاری اجتماعی و شیفته میهن اسالمی بودند.
مرحوم دعایی می توانســت همچون بسیاری از سیاست مداران دیگر که همراه 
و همفکرش بودند، یا ذوب در جریان به حاشــیه رفته شــود یا مســیرش را از آنان 
جــدا کرده و ســودای خود و منافع خــود را دنبال کند؛ اما مانــد و راه خود را در 
پیش گرفت. خوشــرویی، اعتدال و تواضع، سه خصوصیت رفتاری او در تعامالت 
سیاسی و اجتماعی اش بود که او را به چهره ای محبوب، بی حاشیه و مورد اعتماد 
جریانات سیاسی بدل کرد. مرحوم دعایی از آن دسته چهره های دلسوز، بی تکلف 
و بی ادعایی بود که هر نظام سیاسی به تکثیر آنها نیاز دارد. این خود از ویژگی های 
مؤمنان اســت که رفیق و رقیب و دوست و دشمن، در زمان حیات و پس از آن، از 
وی به نیکی یاد کنند و او را سرمشــق تواضع و ساده زیســتی بدانند. روحش شاد 

و یادش گرامی.

نماینده مردم تهران در مجلس
محسن پیرهادی

_

_

به یقین آقای رســتم قاســمی حاال دیگر خودشــان قبول دارند که وزیر راه و مسکن 
و شهرســازی هســتند و از حال و هوای وزارت نفت بیرون آمده اند؛ از طرفی با توجه به 
حضور بیشــتر در فضای مجازی رانندگان تاکسی هم ایشان را می شناسند؛ چون در دوره 
وزارت نفت ایشان بیان کردند که برای رفتن به مجلس از تاکسی استفاده کرده اند و راننده 
تاکســی هم بدون شناخت از ایشان نسبت به مســئوالن وزارت نفت انتقاداتی داشت تا 
رســیدند به ورودی مجلس. ظاهرا اول هفته بود و با تعویض لباس از نبود پول در جیب 
خود مطلع نبودند، به راننده تاکسی می گوید وارد محوطه مجلس بشود و از طرفی پول 
همراه خود ندارند و مهم تر اینکه وزیر نفت اســت. راننده با تعجب و شــبهه به او نگاه 
می کند که چه وزیر نفتی هستید که کرایه تاکسی را همراه ندارید! البته یکی از نمایندگان 

می رســد و وجه تاکســی را پرداخت می کند. این مطلب را از این بابت آوردم که دو، سه 
ســاعتی وقت وزیر راه را بگیرم و در نقش راننده تاکســی یا اســنپ با ایشــان به یکی از 
متروپل های تحت نظــارت و مدیریت وزارت راه برویم. در ۵۰، ۶۰ کیلومتری تهران، اخیرا 
اتوبانی ساخته شده که از نظر نقشه و محل گذر مناسب ترین مکان را برای احداث اتوبان 
انتخاب کرده اند، اسم اتوبان جدید الغدیر است. نزدیکی های آبیک قزوین از اتوبان قزوین 
منشعب و با قطع اتوبان کرج و اتوبان ساوه و اتوبان قم ادامه مسیر می دهد و به چرمشهر 
و ورامین و گرمسار می رسد. ساخت این آزاد راه در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع و طول آن ۱۵۸ 
کیلومتر اســت و به گفته مجری طرح احداث آزاد راه، رانندگی در این مســیر برای اولین 
بار تا ســرعت ۱۳۰ کیلومتر مجاز است. در حالی که دیگر بزرگراه ها حداکثر ۱۲۰ کیلومتر و 
این به معنای آن اســت که کیفیت احداث بزرگراه طوری است که می شود اجازه داد ۱۰ 
کیلومتر بیشــتر از دیگر بزرگراه ها سرعت داشــت و ظاهرا علت آن طول شیب مناسب و 
شرایط خاص نقشــه برداری آزاد است- به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی که نگارنده 
معنای این بخش از ســخنان ایشــان را نفهمیدم – برای احداث و بهره برداری از آزاد راه 
الغدیر ســه هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرمایه گذاری شده است که به گفته مجری 
احداث آزاد راه – اگر بخواهیم آن را بر اساس ارزش روز محاسبه کنیم، به هفت هزار هزار 
میلیارد تومان می رســد - که از این میزان ۳۰ درصد از ســوی دولت پرداخت شده و ۷۰ 
درصد دیگر را یکی از نهادها سرمایه گذاری کرده است. به گفته مجری طرح استفاده از 
آزادراه طول مسیر را برای وسایل نقلیه سبک تا ۹۰ دقیقه و برای وسایل نقلیه سنگین تا 
۱۲۰ دقیقه کاهش می دهد. در این محور آزاد راهی، چهار ایســتگاه عوارضی وجود دارد 
و مردم می توانند برای استفاده از هر بخش این آزاد راه تنها عوارض آن را پرداخت کنند. 
ایســتگاه اول هفت هزار تومان، ایستگاه دوم هم هفت هزار تومان و ایستگاه سوم شش 
هــزار تومان و در صورتی که بخواهید از عوارضی چهــارم هم عبور کرده و از همه طول 
مسیر ۱۵۸ کیلومتری استفاده کنید، پنج هزار تومان دیگر نیز باید بپردازید که مجموعا به 
۲۵ هزار تومان می رسد- مجری طرح مدعی است – یکی از ایمن ترین آزاد راه های کشور 

از نظر اصول جدید ســاخت و مهندسی به شــمار می رود. البته احداث چنین آزاد راهی 
که توانســته بار ترافیک چندین بزرگراه خصوصا اتوبان کرج قزوین را از وســایل نقلیه ای 
که مقصد نهایی آنان از ســمت قزوین به چرمشهر و گرمسار و از طرف گرمسار به طرف 
قزوین اســت  و راه های ارتباطی به بزرگراه هایی که اتوبان الغدیر آنها را قطع می کند، به 
یقین یکی از مهم ترین طرح هایی اســت که در سال های گذشته با کارشناسی های علمی 
صورت گرفته اســت و باید از این بابت از همه دست اندرکاران و مجریان و سرمایه گذاران 
تشــکر کرد؛ اما آنچه نگارنده را واداشت از وزیر محترم راه و مسکن و شهرسازی بخواهم 
چند ســاعتی در نقش راننده در این مســیر در معیت ایشان باشــم، ادعای مجری است 
که یکی از ایمن ترین آزاد راه های کشــور از نظر اصول جدید ساخت و مهندسی را ساخته 
اســت؛ هرچند مسئولیت نظارت بر ساخت وساز این بزرگراه که در سال ۱۳۹۳ شروع و در 
ســال ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸ افتتاح شــد، بر عهده دولت قبل و وزرای سابق مسکن و شهرسازی 
اســت؛ اما نظر و نــگاه وزیر فعلی در اینکه آیا ایمن ترین بزرگراه از نظر اصول مهندســی 
ساخته شده است، برمی گردد به تأیید یا عدم تأیید وزیر فعلی. خدا نصیب نکند که مسافر 
همیشــگی این بزرگراه باشــید. کافی است وارد بزرگراه بشــوید و در نظر داشته باشید از 
اولین بزرگراهی که ســرعت مجاز آن ۱۰ کیلومتر بیشــتر از دیگر بزرگراه هاست، با سرعت 
تعیین شده رانندگی کنید. با مخروبه ای روبه رو می شوید که کمترین اصول مهندسی در آن 
نقشی ندارد. یکی از رانندگان وسیله نقلیه سنگین که در زمان گذر نگارنده از این بزرگراه 
در ایستگاه عوارضی توقف کرده بود، می گفت... تعدادی از رانندگان قصد داشتند با توجه 
به اشــکاالت و ایرادات مسیر و دست اندازهای آن و آسفالت غیر استانداردش رفتن از این 
بزرگراه را تحریم کنند. زیرســازی آســفالت به راه های روستایی می ماند و گویی آسفالت 
مورد اســتفاده را از بزرگراه دیگری که عمر آسفالت آن به پایان رسیده، برداشته و مجددا 
با گرمای اندکی برای اســتفاده در این بزرگراه آورده اند. چاک چاک آســفالت در قطعات 
به هم پیوســته نشانه ای از ایمن بودن بزرگراه نیست. بعد از آوار برج های دوقلوی متروپل 
در آبادان و حساسیت کلیت نظام درخصوص نظارت بر ساخت وسازها، باید دامنه نظارت 
و شمول آن را وسیع تر گرفت. عالوه بر ساختمان ها باید به دیگر ساخت وسازها و تولیدات 
هم توجه کرد. وقتی صنعت خودروسازی ما به مرحله ای رسیده است که ظرف ۱۰ سال 
برابر آمارهای موجود بیش از ۵۰۰ هزار نفر در حوادث جاده ای کشــته شــده اند و نقص 
عضو و از کار افتادگی حوادث جاده ای بسیار باالست، هم صنعت خودرو مقصر است، در 
صنعت خودرو قطعه سازان سهم بیشتری در معیوب بودن خودرو دارند و در جاده سازی، 
مجریان طرح هایی از قبیل بزرگراه الغدیر که ســازنده آن مدعی اســت ایمن ترین است؛ 
اما حال و روز بزرگراه چیز دیگری می گوید و برمی گردد به عدم نظارت توســط مسئوالن 
وزارت راه کــه در زمان احداث این معبر مهــم و حیاتی که به گفته مجری آن ۹۰ دقیقه 
در اتومبیل های ســواری و ۱۲۰ دقیقه در وسایل نقلیه سنگین صرفه جویی وقت می شود. 
طبیعی است در صرفه جویی سوخت به آمار و ارقام دلگرم کننده ای می رسیم؛ اما چرا باید 
در زمانه ای که همه امکانات موجود است و بزرگراهی سه هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
به قیمت زمان اجرا و هفت هزار میلیارد تومان به قیمت زمان افتتاح هزینه برده اســت، 
از آســفالتی برخوردار باشد که رعایت اصول اولیه استاندارد را ندارد! می دانم وقت وزیر 
محترم راه، ارزشمندتر از این است که در معیت همچو منی به عنوان راننده تاکسی به این 
مسیر سری بزنند؛ اما این امکان را دارد که بررسی موضوع را به فرد یا افرادی واگذار کنند 
که نیم نگاهی به وضع بزرگراه الغدیر بیندازند، شاید نگارنده نشر اکاذیب به قصد تشویش 
اذهان عمومی کرده باشم و مستوجب تعقیب باشم. اگر عرایضم درست بود، این گوی و 

این هم میدان. به اولین متروپل وزارت راه خوش آمدید.

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد
دستگیری ۱۴ نفر در پرونده متروپل

سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری ۱۴ نفر در پرونده ریزش ساختمان متروپل 
خبر داد. مســعود ستایشی در نشست خبری دیروز ضمن تبریک فرارسیدن دهه 
کرامت و نیز تسلیت سالروز رحلت امام (ره) و تسلیت درگذشت حجت االسالم 
دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطالعات، گفت: ما معتقدیم که باید از ظرفیت های 
باال و ارزشــمند حوزه رســانه در راســتای جهاد تبیین بهره برد و اســتفاده کرد. 
ستایشــی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه بازداشــتی های حادثه متروپل آبادان 
چه کســانی هســتند و پرونده شــان در چه مرحله ای اســت؟ گفت: در ساعت 
۱۲:۴۵ تاریــخ دوم خــرداد ۱۴۰۱ اطالع دادند که این حادثه در شــهر آبادان رخ 
داده اســت و ســاختمان ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی 
باقــی ماند. او افــزود: به ناایمن بــودن باقی مانده ســاختمان بایــد توجه کرد. 
براســاس هماهنگی هایی که صورت گرفت، رئیس کل دادگســتری خوزســتان 
به اتفاق دادســتان حوزه قضائی اســتان یعنی اهواز در معیت ســایر عزیزان به 
جمع حاضر از قضات محترم شهرســتان پیوســتند و در منطقه استقرار یافتند و 
بر صدور دســتورات قضائی نظارت عالیه داشتند. دســتگاه قضائی با همکاری 
ضابطان دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و ۱۴ نفر از افرادی 
که تشــخیص داده شد مقصر حادثه هستند، بازداشت شدند. شهرداران سابق و 
اســبق چهار نفر بودند و کسانی که مســئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان 

بودند، دستگیر شدند.
ستایشی در پاسخ به این سؤال که آیا مسئوالن دولت فعلی و قبلی اموال خود 
را در سامانه اعالم اموال مسئوالن اعالم کرده اند یا خیر؟ گفت: اعضای دولت قبل 
و دولت فعلی همه اموال خود را برای ریاســت قوه قضائیه ارســال و نســبت به 
اعالم اموال دارایی اقدام کرده اند. او تأکید کرد: براساس آخرین آمار ۸۰ درصد این 
قانون در قوه قضائیه اجرائی شــده است و اکثر قضات ما در اعالم صورت دارایی 
در سامانه مشارکت داشته اند و در سایر وزارتخانه ها و نهادها این مشارکت خیلی 
کمتر بوده اســت. معــاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتــر رئیس جمهور در این 

زمینه پیگیری های خوبی داشته اند.
او درباره اینکه پاســخ دادســتانی به درخواست آزادی مشــروط محمدعلی 
نجفی، شــهردار پیشــین تهران، چیست؟ گفت: نجفی در ســال ۹۸ به اتهام قتل 
عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس نظر شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان 
به شش ســال و نیم حبس محکوم شــد و تاریخ پایان حبس ایشان ۱۰ اردیبهشت 
۱۴۰۳ است. اولیای دم نســبت به محکوم علیه مورد بحث رضایت دادند و در این 
مرحله از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات اســتفاده کرده است. یک درخواست 
برای پابند الکترونیک و یک درخواســت نســبت به آزادی مشروط ایشان داده که 
مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی مشروط و پابند الکترونیک موافقت نکرده 

و در حال گذراندن ایام حبس است.
او دربــاره آخرین وضعیت حســین فریدون گفت: آقای فریدون ایام حبســش 
خاتمــه نیافته و خبر مربوط به پایان حبســش را تکذیب می کنیم. نیمی از جزای 
نقدی اش پرداخت نشده اســت. اتهام ایشان هم مشخص است و در ۲۴ مهر ۹۸ 
به اوین معرفی شده و پنج سال حبس و ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال 
از خدمــات دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصــی بود که مرتکب غیبت 
شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقه ای که گذاشته، استفاده می شود و این را که 
آزاد شده است، رد می کنیم. سخنگوی قوه قضائیه لحظاتی بعد گفت: االن اطالع 

دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.
ستایشــی درخصوص پرونده بقایی گفت: بقایی با نظریه کمیســیون پزشــکی 
قانونــی به علت بیماری باید خارج از زندان باشــد و بر اســاس تصمیم قضائی و 
مطابق قانون درمورد این فرد تصمیمی گرفته شــده که موقت است و خبر آزادی 
او هم تکذیب می شــود. ســخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مشــایی نیز گفت: 
اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸ به دلیل فوت والده از زندان مرخصی 
گرفته اســت. این فرد ادعای بیماری داشت و دو بار به کمیسیون پزشکی مراجعه 
کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد؛ ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد 

جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.

خـبـر

بزرگراه الغدیر متروپل وزارت راه

وکیل پایه یک دادگستری
نعمت احمدی

معصومه معظمی: مراســم وداع با پیکر مرحوم حجت االسالم 
ســید محمود دعایی، نماینده ولی فقیه و سرپرســت مؤسســه 
اطالعــات که نمایندگی شــش دوره مردم تهــران در مجلس 
شورای اسالمی را برعهده داشت، دوشنبه شب با حضور چهره ها 
و شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و برخی 
عالقه مندان به او در حســینیه جماران برگزار شد. سید محمود 
دعایی را شاید بتوان یکی از معدود افرادی دانست که در مراسم 
وداع بــا او افرادی فارغ از نگاه و جریان سیاســی از منتهی الیه 
راســت و ملی مذهبی ها حضور داشــتند. شــخصیتی که او را 
حلقه اتصال جریان اصالحات با حاکمیت می دانستند و به گواه 
شاهدان سعی داشت جدای از نگاه سیاسی و مذهبی، پشتوانه 

و حامی قابل اتکایی برای افراد گرفتار باشد.
برخــی معتقدند که مراســم وداع با پیکــر مرحوم دعایی 
همانی شد که خودش در طول زندگی اش همیشه می خواست؛ 
چیزی شــبیه به جمع میان اضــداد! از جمله موارد خاص این 
گردهمایی در حسینیه جماران، همنشینی سید محمد خاتمی 
و حســین شــریعتمداری از دو جناح و قطب مختلف سیاسی 
بــود. دو مدیر روزنامــه کیهان در ســال های دور با دو نگرش 
متفاوت سیاسی که حاال شاخصه های خاص اخالقی و رفتاری 
مرحوم دعایی باعث شــده بود گرد هــم آیند و مصداق عینی 
جمع نقیضین زیر یک ســقف باشــند. عالوه بر دو شخصیتی 
که حضورشــان بیش از دیگران در این مراسم به چشم آمد و 
رسانه ای شد، چهره های برجسته ای مانند سید حسن خمینی، 
هــادی خامنه ای، محمد جــواد ظریف، مجیــد انصاری، علی 
ربیعی، علی جنتی، علی اکبر صالحی، حسین مرعشی، علی اکبر 
والیتــی، عبدالناصر همتــی، حمید میرزاده، پیــروز حناچی و 
اعضای بیت امــام خمینی و خانواده مرحوم دعایی و جمعی 
از عالقه مندان از حاضران در این مراســم بودند. گفتنی است 
بــه دلیل قرابت و نزدیکی دیرین مرحــوم دعایی با امام راحل 
و رهبری، نماز او را رهبری انقالب خواندند و روز گذشــته هم 
سید حسن خمینی برای بار دوم بر پیکر این شخصیت برجسته 

مهربان و حلقه اتصال جریانات سیاسی نماز خواند.
اهل سوءاستفاده شخصی نبود

مرحوم دعایــی اگرچه ارتباط نزدیکی با شــخصیت ها 
و مقامات کشــور از جمله رهبری انقالب داشت؛ اما هرگز 
نخواست برخالف برخی از این موقعیت سوءاستفاده کرده 
و توشه ای برای دنیای خود ذخیره کند. از این رو نه در مدت 
شــش دوره نمایندگی مــردم تهــران در مجلس حقوقی 
دریافت کرد، نه خودروهایی را که طبق قانون مجلس اول 
دوره نمایندگــی به آنها می دهد، گرفت و نه حتی خانه ای 
محقر را که از ابتدا در شــهرآرای تهران خریداری کرده بود 
تــا پایان عمر تغییر داد و چیزی بــر دارایی خود افزود؛ اما 
در عوض کوشــید از این موقعیت و جایگاه و محبوبیتی که 
داشــت، به نفع افراد گرفتار اســتفاده کرده و پناهی برای 
همه اقلیت هــای مذهبــی و دینی و زندانیان سیاســی و 

خانواده های آنها باشد.
به گفته مجید انصاری، چهره اصالح طلب و عضو مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام، مرحوم دعایی همواره کوشید فارغ 
از نگاه سیاســی با افراد رفیق باشد و دست هر افتاده ای را که 
نیاز به کمک داشت بگیرد. انصاری به «شرق» گفت: «مرحوم 
دعایی شــخصیتی با نفوذ و در عین حال مردمی و محبوب بود 
و زمانــی که در عراق کنار امــام خمینی بود، حتی چریک های 
فدایی و کمونیســت ها که می خواســتند با امام دیدار کنند، از 
کمک های آقای دعایی برخوردار بودند». او ادامه داد: «رحلت 
مرحوم دعایی دل خیلی ها را ســوزاند. او ویژگی های اخالقی 
کم نظیــری داشــت و در عرصه فرهنگ و هنــر و مطبوعات و 
رســانه و در میان انقالبیون از جایــگاه خاصی برخوردار بود». 
انصاری درباره شــرایط زندگی مرحوم دعایی توضیح داد: «او 
دارای ســوابق درخشــان و پاکی بود. در خانواده ای فقیر اما با 
آبرو بــه دنیا آمد. بدون حضور پدر در دامــان مادری کارگر در 
کرمــان پرورش یافــت. از همان دوران جوانــی مجذوب امام 
شــد و طبق تحوالت سیاسی تحت فشار شــدید رژیم پهلوی 
مجبور به ترک کشــور و مهاجرت به عراق شد». عضو مجمع 
روحانیون مبارز با اشــاره به شــاخصه های شخصیتی مرحوم 
دعایی که باعث شــده بود همه افراد با هر گرایش سیاسی در 
مراسم خاکسپاری او حضور داشته باشند، این طور توضیح داد: 
«مرحوم دعایی فردی شجاع و مســئول بود. افراد مختلف از 
جناح های سیاسی گوناگون به دلیل سابقه مبارزاتی درخشان 
مرحوم دعایی به او عالقه مند بودند. همچنین او در زندگی اش 
فردی قانع و مقید به روابط قانونی و شــرعی بودند و در شش 
دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس که چهار دوره من هم 
در خدمت شــان بودم، حقوق و خودروهایی را که مجلس به 
نماینــدگان می دهد، دریافت نکرد و بــا حقوق طلبگی روزگار 
می گذراند. خانه ای معمولی هم در شهرآرا داشت که از اول تا 
پایان عمر هم آنجا ســاکن بود و چیزی بر اموال خود نیفزود». 
او اضافه کرد: «برای حل مشکالت مردم عاشقانه کار می کرد. 
مشــی رفتاری و اخالقی ایشان به نحوی بود که از نظر منطق 
سیاسی فردی مقتدر و همراه با مردم بود و با دید انسانی فارغ 
از گرایش سیاسی و مذهبی و دینی با دیگران برخورد می کرد». 
او ادامــه داد: «مرحــوم دعایی به دلیل آشــنایی با مقامات و 

رهبران و پیش کســوتان انقالب از جمله امــام خمینی و رهبر 
انقالب، هاشمی رفسنجانی و شهید بهشتی و داشتن موقعیتی 
ممتاز و دسترسی آسان به شخصیت های مهم کشور، هرگز از 
این موقعیت سوءاســتفاده نکرد و از این شرایط به نفع دیگران 
بهره برد و هر کسی با هر شرایطی (خصوصا زندانیان سیاسی) 
که به او پناه می برد، دســت رد به سینه شان نمی زد». انصاری 
در تأییــد عکس هایــی از دعایی که در فضای مجازی منتشــر 
شده و بر پیکر شخصی با پرچم   متفاوت نماز میت می خواند، 
گفت: «مرحوم دعایی فراتر از این حرف ها بود و به گرایش ها و 
نگاه های سیاســی کاری نداشت و پیگیر امور همه افراد گرفتار 
بود. نخبگان و نویسندگان و افراد قبل از انقالب به تعبیر برخی 
«طاغوتی هــا» که البته با این تعابیر آنهــا را طرد می کنند، این 
افراد برای آقای دعایی محترم بود و دِر خانه اش به روی همه 
باز بود و تالش کرد آثار علمــی و تألیفی بزرگان علم و ادب و 
دانش کشــور را گردآوری کند و در مؤسسه اطالعات، آثار آنها 
را چاپ می کرد». انصاری در توضیح شــخصیت دعایی گفت 
کــه مرحوم دعایی حلقه اتصال رفاقت افراد بود و کمتر دنبال 

خط کشی های سیاسی بودند.
او دعایی را فراتر از تقســیم بندی های سیاســی دانســت و 
تأکید کــرد: «با وجود اختالفات شــدید دیدگاه های سیاســی 
آقای شــریعتمداری با آقای دعایــی، او را رفیق صمیمی خود 
می دانســت. همین نــگاه و صمیمیت در قبــال آقای خاتمی 
هــم وجود داشــت. آقای دعایــی مردانگی هایــی را در قبال 
آقــای خاتمی هم داشــت و در زمانی کــه خیلی ها حاضر به 
چنین ریسکی نبودند، او برای آقای خاتمی هرساله کیک تولد 
می خرید و با حضور دوستان جشن تولد می گرفت و در روزنامه 
منتشــر می کرد».  انصاری در ادامه گفت: «بنابراین هم افزایی 
چهره هایی مثــل آقای خاتمــی به عنوان رهبــر اصالحات و 
آقای شریعتمداری به عنوان چهره تند اصولگرا در این مراسم 
خالصه نمی شــود و اگر از دایره امور سیاســی خارج شــوید، 
دربــاره اقلیت های مذهبی و دینی هم این احترام و عالقه رفع 

مشکالت وجود دارد».
او یادآوری کرد: «اگر بخواهیم عالوه بر تکریم و بزرگداشت 

آقای دعایی نگاهی داشــته باشیم که چه الگویی از زندگی او دعایی در  دورهمی «مهر»
برای نســل جوان ارائه دهیم، آقای دعایی به خوبی نشان داد 
یک انسان می تواند یک انقالبی تمام عیار و در عین حال محور 
و مدار جذب همه باشــد. همچنین یک انسان ارزشی باشد و 
در عین حال شــعاع مهرش همه اقشــار را در بر گیرد. نماینده 
ولی فقیه باشد؛ اما با همه کسانی که حتی با نظام هم مشکل 
دارند، بــه جای تندرفتــاری در کالم، مهــرورزی و محبت را 

آموزش دهد و خورشیدوار بر همه بام ها بتابد».
دعایی سیاست مداری فهیم و نجیب بود

هادی قوامی، چهره سیاســی اصالح طلب، هم در تشریح 
شــخصیت خاص مرحوم دعایی به «شرق» گفت: «زمانی که 
مرحوم دعایی قبل از انقالب به دلیل فشــارهای رژیم پهلوی 
مجبور شد به عراق مهاجرت کند، در کنار امام خمینی حضور 
داشت. او رادیو عراق را تهیه کنندگی کرد و درباره انقالب ایران 
هر هفته صحبت می کرد. بعد ســمت هایی داشــت و در ۴۰ 
سال گذشته سیاســت مداری فهیم و عاقل و بدون غل و غش 
بود». قوامی درباره دلیل حضور همه شخصیت های سیاسی 
از طیف های گوناگون در مراســم دعایی توضیح داد: «مرحوم 
دعایــی در روزنامه اطالعات برخورد تند و گزنده ای با کســی 
نداشــت و سیاست مداری فهیم و نجیب و عاقل بود و با درک 
و سالمت نفســی که داشــت، با همه افراد کنار می آمد. چه 
اصولگــرا، چه اصالح طلب در کنار بدی هــا، خوبی هایی هم 
دارند و ایشــان همه را با همه خوب و بدشــان می پذیرفت». 
قوامی درباره دلیل حضور خاتمی در کنار شریعتمداری در این 
مراســم گفت: «آقایان خاتمی یا شریعتمداری از نظر فردی و 
شــخصی با یکدیگر مشکلی ندارند؛ اما مشکل آنها مربوط به 
نوع تفکر و نگاه در اداره کشــور و سیاست داخلی و خارجی و 

همچنین نگاه به اقتصاد و فرهنگ و سیاست است».
 مرحوم دعایی سرباز انقالب بود

عالوه بر انصاری و قوامی، محمد غرضی هم به تشــریح 
شــخصیت مرحوم دعایی پرداخت. این چهره سیاسی و وزیر 
نفت و وزیر پست و تلگراف سابق در گفت وگو با «شرق» گفت: 
«آشــنایی من با مرحوم دعایی توسط محمد منتظری مربوط 
به سال ۵۴ و زمانی اســت که به عراق، ترکیه، سوریه و لبنان 
مهاجرت کرد. از ســال ۵۴ تا زمان انقــالب و بعد از آن با هم 
آشــنا بودیم. ایشان شخصیت اعتباری خودش را داشت و اگر 
بخواهیــم عنوانی برای او در نظر بگیریم، من عبارت «ســرباز 
انقالب» را برای او پیشــنهاد می کنم». وزیر ســابق پســت و 
تلگراف ادامه داد: «مرحوم دعایی ســتون و پشــتیبانی برای 
انقالب بود و این توانمندی را داشت که بتواند جریان انقالب را 
به سرانجام برساند. ایشان قبل از انقالب در دفتر امام خمینی 
در نجــف به طلبه ها کمک می کرد تا جریان انقالب را هدایت 
کنند». غرضی درخصوص حضور شــریعتمداری در مراســم 
وداع با دعایی توضیح داد: «شــریعتمداری و دعایی دو ستون 
اصلی مطبوعات بعد از انقالب هستند که روزنامه های مهمی 
را اداره می کردند. آنها می توانند بگویند چطور مطبوعات این 
توان را دارند که اجتماع را هدایت کنند و آقای شــریعتمداری 
می تواند قضاوت درستی داشته باشــد، به شرطی که جریان 

اجتماعی را بر جریان سیاسی ترجیح دهد».
غرضی افزود: «آقای دعایی این شــاخص را داشــت که هم 
خاتمی را در مراســم خود داشته باشد، هم شــریعتمداری را. 
بنابراین جریان انقالب ســربازانی مثل دعایی داشت؛ اما جریان 

سیاسی سربازانی مثل دعایی ندارد و این یک ضعف است».


