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از ویژگیهای آیتاله هاشمی رفسنجانی ،که دوست و
دشمن به آن اعتراف دارند ،هوش سرشار و ذکاوت درخشان
او بود .پس از کنار گذاش���تن ایشان از رقابتهای ریاست
جمهوری در سال  1392و نامزدی ریاست جمهوری دکتر
حس���ن روحانی ،بسیاری از تحلیلگران خارجی و داخلی
در وصف او گفتند و نوشتند که هاشمی برتری کامل خود
را بر س���ایرین به خوبی اثبات کرد .ایش���ان در طول همه
س���ال های پس از انقالب ،فراتر از رقبای سیاسی اش به
مسائل کشور مینگریست.
آن فهم متفاوت تنها در سیاس���ت و سیاستمداری و
حکوم���تداری جلوه نمیک���رد و مظاهر دیگری از آن را
میتوان در سرتاس���ر وجوه زندگی ایشان مالحظه کرد و
چه بسا از آن درس گرفت .تلقی هاشمی از زندگی معنای
دیگری داشت.
این که کسی در سنین باال به این اصل اساسی پی ببرد که
دنیا و مافیها بیاعتبار است و شایسته دلبستن نیست ،چندان
شگفتی ندارد وانگهی از رسیدن به این نکته تا عمل به آن
فاصله بسیار است .اما اگر کسی به آن درجه از هوشمندی
برخوردار باشد ،زودتر از دیگران به این نکته خواهد رسید
که دنیا را اعتباری نیست و جمع مال و مقام و شهرت و از
این قبیل ،سرانجام راه به جائی نمیبرد .شاید آقای هاشمی
مصداق همان عبارت مش���هور علی امیرالمومنین باشد که
فرموده چنان زندگی کن که گوئی تا ابد زندهای و ای بسا
که تا فردا نمانی .هاشمی در زمان پهلوی ،با آن که وضع
مالی مناس���بی داشت ،وارد عرصۀ مبارزه شد و در این راه
زندانها کشید و شکنجهها دید .هنوز هم زندانیان سیاسی
خاطرات تلخیها و ش���کنجههایی را که او تحمل کرد به
خاطر دارند و بیان میکنند .مبارزه در آن سالها بیپشتوانه و
مدد نوعی فداکاری و خلوص میسر نبود .جریان چپ مسلط
بود و حتی مبارزان مسلمان هم در قول و عمل چپروی
میکردند .به گفتۀ آقای موسوی بجنوردی از مبارزان نامدار
قدیمی و رئیس بنیاد دائرهالمعارف بزرگ اس�ل�امی ،حتی
بعضی از روحانیان آن روز در برابر کمونیستها ،اگر آنها
به مارکس ارجاع میدادند ،اینها میگفتند پیغمبر اسالم از
مارکس هم باالتر گفته است و کالمی از آن حضرت شاهد
میآوردند .پایان این تفکر به جائی رس���ید که اسالم عین
مارکسیسم بود ،حتی قدری جلوتر .مبارزان مسلمان هم بیشتر
رویکردی اخوانی داش���تند و الگوهای خود را از متفکران
مصری و حسن البناء و یاران او میگرفتند .برخی هم هرچند
با حکومت پهلوی مشکل داشتند ولی آن را در حد براندازی
پیش نمیبردند .هاشمی چنانکه از آثار و گفتار و کردار او
برمیآید ،با رویکردی متفاوت وارد مبارزه شده بود .در واقع
او عالوه بر پایبندی به مبانی شریعت ،خواهان ایرانی آباد و
آزاد و فارغ از تاثیرات قدرتهای جهانی بود و پایبندی به
همین اصل اساسی او را به میدان مبارزه میکشید و البته
تاثی���ر امیرکبی���ر را هم نباید از یاد برد .به هر حال ورود به
مبارزه با آن شرایط دشوار بهویژه برای کسی که وضع مالی
مناسبی داشت و استعداد سرشارش میتوانست او را تا مرز
مرجعیت باال ببرد ،تیزبینی و اخالص میخواست .هاشمی
هیچگاه از زی طلبگی خارج نشد و وضع سر و لباس او
تقریبا از زمانی که به یاد دارم تا انقالب و پس از آن هیچ
تغییری نکرد و به روال معمول روحانیت عبا و قبا ،بیشتر
با رنگ روشن میپوشید و پیراهن سفید به تن میکرد و
شلوار سفید او از زیر قبا دیده می شد.همان رویکرد معنوی
موجب میشد که هاشمی در بند مقام هم نباشد و شرط
او برای حفظ و کسب مقام رای مردم باشد.
همه میدانیم که هیچ شخصیتی در جمهوری اسالمی
به اندازۀ او خود را در معرض رای مردم قرار نداد و این
موضوع حاکی از پایبندی او به مردمس���االری است و از
همان طریق میشود فهمید که یکی از مشکالت هاشمی
با رژیم پهلوی ،رای مردم بوده اس���ت .ایش���ان چنان که
در خطبۀ یکی از نمازهای جمعه گفت ،معتقد بود حاکم
اسالمی نمیباید به زور و غلبه حکومت کند .این به معنای
آن نیست که رای مردم لزوما تعیین کنندۀ حق و حقیقت
باشد ولی رضایت مردم برای حکومت شرط الزم است.
چنانکه امیرالمومنین هم در پایان خطبۀ شقشقیه گرچه بر
حق واضح خود برای جانشینی پیامبر تاکید دارد اما نظر
و خواس���تۀ مردم را هم در نظر گرفته اس���ت .به هر حال
مح���ک زدن خود با رای مردم ،نوعی فروتنی و حاکی از
کف نفس و زهد است .بخصوص که گاهی در این مسیر

رد صالحیت میش���د یا رای نمیآورد اما با نظام و مردم
قهر نمیکرد و خسته نمیشد.
همۀ آنچه نوشتیم حاصل تاملی است که در تهرانگردی
روز جمعه ،پانزدهم بهمن ،در دیدار با خانوادۀ هاشمی و
دیدن اتاق و وسایل شخصی و کتابخانه و منزل او دست داد.
هاشمی که مخالفانش او را به اشرافیگری متهم میکردند،
در خانهای معمولی و استیجاری که بر اساس گفتۀ آقای
محسن هاشمی متعلق به دولت بود ،زندگی میکرد .ابتدا
به اتاق پذیرایی آنها رفتیم که عالوه بر وس���ائل معمولی،
تع���دادی عک���س از امام خمینی (ره) و پدر مرحوم آقای
هاشمی و پدر همسر ایشان ،عفت مرعشی ،که از نوادگان
مرجع عالیقدر سید محمد کاظم یزدی ،صاحب کتاب فقهی
مهم عروهالوثقی است ،قرار داشت و عکسی هم از مرحوم
آیتاهلل مرعشی نجفی .خاندان مرعشی از سادات ریشهدار
و مشهور ایران هستند که در تاریخ نقش و جایگاه خاصی
داشتهاند .آقای هاشمی دوران طلبگی خود را زیر نظر اخوان
مرعشی در قم گذراند .اخوان مرعشی ،دو برادر بودند که
گوئی همچون سیبی به دو نیم شده باشند و در قم ،نجف
و مشهد نامآور بودند و من آن دو برادر را ،وقتی به تهران
میآمدند ،در منزل پدرم بارها دیده بودم و بخوبی رفتار و
گفتار شیرین آنها را به یاد دارم.



احمد مسجدجامعي
کالسور و قدری نوشته
به خط آقای هاش���می
به چش���م میخورد .این
نوش���ته ها بیشتر متن
سخنرانی های ایشان بود
که برای تنظیم هر کدام از
آنها ،ساعتی را به مطالعه
میگذراندند و ماحصل
این مطالعات در متن سخنرانی ها گنجانده می شد .آقای
محسن هاشمی عنوان کردند که این سنت از همان سال های
اول انقالب از سوی حاج آقا صورت می گرفت .مخصوصا
برای سخنرانی هایشان در نماز جمعه که بخشی از وقت
حاج آقا را به خود اختصاص می داد .مبل ،کنار پنجره بود.
محسن هاشمی با دیدن آن مبل به تلخی گریست و همه
را بهش���دت متاثر کرد .بعد از فوت پدر نخستین بار بود
که در این اتاق باز میشد .این بهواقع اتاق شخصی آقای
هاشمی بود .درست باالی همین اتاق در طبقۀ دوم ،اتاق
دیگری بود که در آن رایانۀ شخصی و وسیلۀ ورزشی برای
دویدن به چشم میآمد .در این اتاق هم باز تعدادی کتاب
دیده میش���د که ظاهرا کتابهای در دست مطالعۀ هاشمی
بود .زیرزمین این بنا نیز که فرشی و هیچ پوشش دیگری

اتاق آقاي هاشمي رفسنجاني در منزل (عكس :داود قهردار)

عالوه بر اینها ،تابلوفرش���ی بر دیوار آویزان بود .این
تابلو فرش ،اثری ویژه و یا گرانبها نبود و از گونۀ همان
تابلوفرشهایی بود که در بازار بسیار یافت می شود .تصویر
این تابلوفرش ،عشایر کوچرو بود .همچنین در گوشه دیگری
از اتاق ها هم قاب عکس های کوچکی از دوران کودکی
فرزندان آقای هاشمی و همچنین نوه های ایشان به چشم
می خورد که به صورت مرتبی روی میزی چیده ش���ده
بودند .دور تادور اتاق هم مبل های یکدست معمولی کنار
هم بودند که جای همان پشتی های قدیمی را گرفته بود.
در اتاق کوچک کتابخانه ،انبوهی کتابهای طبقهبندی شده
وجود داشت و فهرستی از آنها در چند دفترچه تهیه شده
بود .کتابخانه داخل اتاق نیز از جنس چوب و قدیمی بود
و معلوم بود که همان طور به روال سابق خود باقی مانده
است .در گوشۀ اتاق مبل راحتی تک نفرهای قرار داشت و
بر روی آن پارچۀ سفیدی کشیده بودند و میزعسلی کوچکی
که بر روی آن تعدادی کتاب دیده میشد ،این مجموعه را
کامل میکرد .بر خالف اتاق های مطالعه امروز ،از میز کار
خب���ری نبود و فضای این اتاق یادآور فضای اتاق مطالعه
علمای قدیم بود .در آن سوی مبل عینک ،ذرهبین ،قلم ،کاغذ،

آن را نمیپوشاند ،پر از کتاب و قفسه بود و میتوان آن را
کتابخانۀ اصلی هاشمی دانست.
ات���اق دیگری که محل دید و بازدیدهای عمومیتر
بود نیز با تصویری از فلسطین آراسته شده بود و میگفتند
هدیۀ یاس���ر عرفات به آقای هاش���می است در نخستین
سفری که در اوایل انقالب به ایران کرده بود و شاید نام
فرزند کوچکش را در همان مناسبتها انتخاب کرده باشد.
در این اتاق یکی دو اثر دیگر هم بود که ش���اید مربوط
به هدایای خانم عفت مرعشی بوده باشد .این اتاق بیشتر
محل دیدارهای عمومی آقای هاش���می بود .فضای اتاق
نیز به شکل و شمایل سنتی ،فاقد هر گونه مبلی بود و
پشتیهایی به دیوار تکیه داده شده بود.
باری هاشمی بارها و بارها با مالمت و نکوهش تازه به
دوران رسیدهها و نوکیسهها روبرو شد .همان کسانی که تا
روز آخر دست از این کار برنداشتند .در تصویری ،دست او
از درون ماشین بنز آبی رنگی را کشیدند که داشت به دختر
فقیری پول میداد و دربارۀ او آنچه میتوانس���تند ،ساختند
و گفتند و منتشر کردند .اما مهمترین وجه معنوی زندگی
هاشمی این بود که زهدفروشی و زاهدنمائی نمیکرد.

دكتر محمدجواد ظريف:

هاشمي همه اعتبار خود را براي منافع ملي گرو ميگذاشت
بزرگترين درسيكه من از آقاي هاشميگرفتم اين بود كه
ما بايد هزينه اين انقالب و كشور شويم نه اينكه انقالب و كشور هزينه ما شود

ش�ما با مرحوم آيتاهلل هاش�مي س�اليان درازي همكاري
كردهاي�د .بوي�ژه در دوران جنگ و ديپلماس�ي مربوط به جنگ و
سياس�ت خارج�ي .چ�ه ويژگيهايي از سياس�ت ورزي آيتاهلل
هاشمي در ذهن داريد؟

اصوالً آقاي هاشمي ،فردي بود كه هم ديد بسيار وسيع
و بلندي داشت هم روح بسيار بلند و بزرگي داشت و من
هايش را شخصي شاهد نبودم
بارها شاهد بودم كه (بعضي
هايش را شخص ًا شاهد بودم) آدم در
ام اما بعضي
بلكه شنيده
كرد كه در واقع ،ايشان همه
صحبت با ايش���ان احساس مي
خواهد و حاضر
چيز را براي پيشرفت كشور و انقالب مي
است همه فشارها را تحمل كند .در جنگ ،معلوم شد كه
آقاي هاشمي براي حل مشكالت كشور تا چه حد حاضر
بودند از خود گذشتگي نشان دهند .در بخش اول مذاكرات
جنگ كه من مشاور آقاي دكتر واليتي بودم در يك مقطعي
س���فير دوم در سازمان ملل بودم و اينجا است كه بيشترين
قس���مت مربوط به جنگ در ارتباط با آقاي هاشمي است،
مقداري كه با آقاي هاش���مي ،مستقيم ارتباط داشتيم براي
ها در لبنان بود و نقش���ي كه ايشان
كمك به آزادي گروگان
در آن زمينه داشتند كه چون در اين قضيه در سازمان ملل،
كردم ،با آقاي
كردم و پيگيري مي
من مس���تقيم همكاري مي
هايي كه ايشان هم با
هاش���مي تماس داشتيم كه در بحث
دبير كل س���ازمان ملل داش���ت هم با نماينده ويژه دبيركل
كام ً
ال مشخص بود كه ايشان با يك ديد
سازمان ملل داشت،
خواهد مشكل حل شود و منافع ملي حاصل شود.
باز ،مي
گرفت
در مذاكراتي كه از طرف ايشان با صدام صورت مي
اي
باز هم دقت ايشان را در موضوعات ديديم؛ توجه ويژه
كه به منافع ملي داشت .همچنين هوشياري و ذكاوت ايشان
واقع ًا ستايش برانگيز بود.
در مجموعه اين مباحث ،من كام ً
كردم
ال احس���اس مي
كه آقاي هاشمي اين آمادگي را دارد كه براي پيشبرد منافع
ملي ،اعتبار و حيثيت خودش را گرو بگذارد و ش���ايد اين
بزرگترين درسي است كه من از آقاي هاشمي گرفتم كه قرار
است ما هزينه اين انقالب و كشور بشويم نه كشور هزينه
ما شود و اين هميشه در ذهن من خواهد ماند.

در دوران پس از آتش بس و پس از رحلت امام ،مذاكرات
سه جانبهاي ميان ايران و عراق و سازمان ملل برگزار شد كه اين
در زمان رياست جمهوري مرحوم هاشمي بود .نقش شخصي و
شخصيتي هاشمي در آن برهه را چگونه ديديد؟

آقاي هاشمي مستقيم نظارت داشتند .آقاي دكتر واليتي
از حضرت امام حكمي گرفته بودند كه ايش���ان ،مسئوليت
مذاكرات را به عهده داشتند و شخص ًا هم با امام هماهنگ
كردند هم با رياست محترم جمهوري و مقام معظم رهبري
مي
و هم با آقاي هاشمي .لذا در اين مثلث مهم ،آقاي واليتي
كردند .آقاي هاشمي هم نقش بسيار مهمي در
هماهنگ مي
اين زمينه داشتند.
آن زمان ما يك هيأت مذاكره كننده داش���تيم كه آقاي
دكتر روحاني هم كه با آقاي هاش���مي در جنگ ،مس���تقيم
كردند در همان هيأت بودند .آن وقت ايشان رئيس
كار مي
كميسيون خارجي مجلس هم بود به هر حال آقاي واليتي
دادند و
اهلل هاشمي مي
منظم گزارش كار را به مرحوم آيت
كردند .ايشان مستقيم ًا بر مذاكرات
از ايشان كسب تكليف مي
و جزئيات آن نظارت داشتند.

شما در مقطع شناخته شدن عراق به عنوان آغازگر جنگ با
آقاي خاوير پرز دكوئيار دبير كل وقت سازمان ملل كار ميكرديد،
نقش بارز آقاي هاشمي در آن مقطع چه بود؟

مقطعي كه من مستقيم با آقاي هاشمي كار كردم مقطع
مرب���وط به تعيين متجاوز ب���ود كه عراق به عنوان متجاوز
اي با آقاي هاشمي
تعيين شده در آن دوره كار بسيار فشرده
دنبال كرديم.
آقاي هاش���مي در آن موضوع ،با توجه به اهميتي كه
تعيين متجاوز براي كش���ور داشت .آنچه به عنوان يكي از
اه���داف ما از تعيين متج���اوز در جنگ مطرح بود ،جبران
ها بود.
خسارت
هياتي را آقاي دكوئيار فرستاد .آقاي هاشمي آقاي دكتر

ميرزاده را مسئول كردند كه در رأس هياتي تعيين خسارات
كنند .كار مفصلي صورت گرفت و در همه اين مس���ائل
ها شوم.
توانم زياد وارد جزئيات بحث
نمي
هايي با آقاي هاش���مي داشتيم ايشان در مذاكره
تماس
شدند و
اش با ش���جاعت وارد مي
با دكوئيار يا نماينده ويژه
كردند .از نظر من يك نكته محوري در مورد آقاي
بحث مي
هاشمي اين است كه معتقد بود همه چيز را بايد با توجه به
منافع انقالب و كشور پيگيري كنيم.
نقش آقاي هاشمي در مذاكرات هستهاي چگونه بود؟

در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي كه مسئوليت
مذاكرات با دكتر روحاني بود و بنده هم مذاكره كننده ارشد
آن زمان بودم؛ آقاي هاشمي نقش بسيار مهمي در اين زمينه
تري
داشتند .اگر خاطرتان باشد سران كشور ،جلسه گسترده
برگزار كردند و آقاي هاشمي هم در آن ،نقش بسيار فعالي
داشت.
در آن دوران ،حمايت جدي ايشان از مذاكرات باعث
شد كار پيش برود .در دولت يازدهم از ابتدا آقاي هاشمي با
گفتند كه ما نبايد بپذيريم
تأكيد بر ضرورت حفظ اصول مي
مان تعليق يا كنار گذاشته بشود؛
اي
هيچ بخش از برنامه هسته
اما همزمان بر اين نكته كه در مذاكره صبر داش���ته باش���يم،
بايستيم و پيش برويم و نگران نباشيم چون مردم و رهبري
كردند .به هر حال ميزان
پشتيبان ما هستند اصرار و تأكيد مي

قوت قلبي كه آقاي هاشمي در جلسات خصوصي به بنده
دادند بسيار باال بود و حتم ًادر گفتگوهايي
و همكارانم مي
كه با رياس���ت محترم جمهوري داشتند اين گونه بودند و
كردند .يكي دوبار خدمتشان رفتم تا
هاي علني كه مي
حمايت
اي از ايشان
هايشان از تيم مذاكره كننده هسته
بابت حمايت
تشكر كنم .ديدار دو نفره بود .گفتم :بسيار سپاسگزارم واقع ًا
ش���ما خيلي براي ما مايه گذاشتيد .آقاي هاشمي آنقدر مرا
توانم راحت اين حرف را
ش���رمنده كرد كه هنوز هم نمي
كردم ،مي
بزنم .هر بار تشكر مي
گفت شما نبايد از ما تشكر
كنيد .شما مذاكره كرديد و كار را پيش برديد لذا ما بايد از
شما تشكر كنيم .براي من قابل قبول نبود آقاي هاشمي با
اين ميزان بزرگواري با فردي كه هميشه خودش را شاگرد
دانسته برخورد كند .به هر حال ايشان در ديدارهاي
ايشان مي
داد.
خصوصي اين گونه به ما روحيه مي
به صورت عمومي هم شايد هيچ كس به اندازه آقاي
ها ،از مذاكرات و نتيجه
هاش���مي در ديدارها و سخنراني
هاي ديگري در جزئيات
آن حمايت نكرد .ايشان راهنمايي
كردند و بيش از همه پشتيبان بودند ،وقتي
مسائل ارائه مي
كردند،
داديم ب���ه دقت گوش مي
گزارش خدمتش���ان مي
كردن���د و يكي از بزرگترين
پرس���يدند و حمايت مي
مي
هاي ما بود .همان گونه كه گفتم آنچه كه شخصيت
سرمايه
كند اين كه هميشه سئوال
آقاي هاشمي را بسيار برجسته مي
اي
دادند و براي همين هم ،ميزان احاطه
كردند و گوش مي
مي
كه به جزئيات در مسائل مختلف داشتند ،بسيار زياد بود به
خواستند نزد آقاي هاشمي
عنوان مثال وقتي س���فراي ما مي
بروند نگران بودند كه ايشان چه سئواالتي درباره كشور محل
پرسند.
مأموريت مي

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
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هاشمي
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ميزان قوت قلبي كه آقاي هاشمي در جلسات خصوصي به
بنده و همكارانم ميدادند بسيار باال بود و حتماًدر گفتگوهايي
كه با رياست محترم جمهوري داشتند اين گونه بودند .يكي
دوبار خدمتشان رفتم تا بابت حمايتهايشان از تيم مذاكره كننده
هستهاي از ايشان تشكر كنم .ديدار دو نفره بود .گفتم :بسيار
سپاسگزارم واقعاً شما خيلي براي ما مايه گذاشتيد .آقاي
هاشمي آنقدر مرا شرمنده كرد كه هنوز هم نميتوانم
راحت اين حرف را بزنم.
ايش���ان حافظه عجيبي داش���تند و نكاتي را در ذهن
هاي
كردند .در مالقات
نگهداش���ته بودند .بعض ًا استفاده مي
خارج���ي ضم���ن اين كه بر مواضع اصولي كش���ور پاي
كردند .يادم اس���ت در
فش���ردند ،خيلي زياد گوش مي
مي
هايم كه خصوصيات دبيركل موفق س���ازمان
يكي از كالس
گفتم ،به اين خصوصيت،
ملل متحد را براي دانشجويان مي
كنند و
آقاي هاش���مي اشاره كردم كه ايشان زياد گوش مي
تواند يك دبيركل بسيار موفق براي
گفتم آقاي هاشمي مي
سازمان ملل متحد باشد.

مجيد انصاري:

برجستهترين ويژگيآيتاهلل هاشمي ثباتقدم بود

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

نيروهاي انقالب بايد دور هم جمع شوند و بزرگان جناحهاي مختلف همپاي به ميان بگذارند و با همدلي و
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االسالم والمسلمين مجيد انصاري،معاون حقوقي
حجت
رئيس جمهوري معتقد است تكليف همه ما اين است ،هر
ها و
توانيم در جهت تقارب و نزديكي جريان
گامي كه مي
هاي انقالب در دانش��گاه و خارج از آن برداريم چون
بچه
ها و خطراتي كه ما
در شرايط ويژه ايران ،منطقه و دشمني
كند و مش��كالتي كه كشور با آن روبروست،
را تهديد مي
دادن نداريم و هيچ فرصتي را نبايد
فرصتي براي از دس��ت
بسوزانيم.
االس�لام
آيد ،متن س��خنان حجت
آنچ��ه در پي مي
والمسلمين مجيد انصاري در مراسمي است كه  13بهمن از
هاي
سوي انجمن حمايت از توسعه استان كرمان و كرماني
اهلل هاشمي رفسنجاني
مقيم تهران در گراميداش��ت ياد آيت
برگزار شد.
***
سخنم را با ابراز تأسف شديد و تألم غيرقابل توصيف از
كنم و اين ضايعه
ارتحال آقاي هاشمي رفسنجاني شروع مي
و حادثه غيرقابل جبران را خدمت شما عزيزان و همه ايران

حضرات آيات خامنهاي ،هاشمي و بهشتي و ديگران
تجديدناپذير هستند ،اما نگراني من اين است كه امروز فعاالن
عرصه سياسي در نسلهاي سوم و چهارم كه وارد عرصه
فعاليت شدهاند هيچ حركت مشتركي با هم ندارند و زير
يك سقف نمينشينند ،راجع به مشتركات بحث و همكاري
نميكنند ،تصوير اين گروه از آن گروه تصويري است كه
رسانهها برايشان ميسازند يا سوءبرداشتها ميسازند و
اطالعشان از جناح مقابل ،از نيروهاي فعال آن گروه ،اطالعاتي
است كه دشمن حساب شده ميدهد
كنم .در اين مصيبت ،ايران
و جهان اسالم تسليت عرض مي
اسالمي يكپارچه عزادار شد ،چون پدري مهربان و پشتيباني
محكم و نقطه اتكايي بزرگ را از دس����ت داد؛ اما براي ما
ها مصيبت مضاعف اس����ت .چون كرمان و رفسنجان
كرماني
بديل
بيش از ديگران مفتخر به اين ش����خصيت بزرگ و بي
تاريخ بود و طبع ًا حسرت و اندوه ما هم قطع ًا بيشتر و بزرگتر
اهلل هاشمي در تاريخ
اس����ت .درباره نقش ،سابقه و تأثير آيت
معاص����ر چ����ه قبل و چه بعد از انقالب زياد در اين ايام گفته
شده است .گرچه به نظرم هنوز آغاز دفتر است و از اين پس
بيش����تر هم خواهيم شنيد و زواياي ناگفته و ناشناخته وجود
هاي
اهلل هاشمي مثل همه قهرمانان بزرگ تاريخ و شخصيت
آيت
شود ،چون در
عظيم تاريخ بعد از رحلت ايشان بيشتر باز مي

گذارد همه واقعيت
حض����ور و محضر ،طبع ًا محذورات نمي
تجل����ي پيدا كند .اين حقيقت در زندگي انبياء و اولياي الهي
ويژه در زندگي اميرالمومنين(ع) ،هر يك از
هم بوده است ،به
اند،
اولياي الهي كه زمام حكومت و كشور را در دست داشته
براي س����اليان متمادي هم در دوران حياتشان همچنان سايه
تعبيرها
ها و سوء
ها و سوءظن
ها ،بدگويي
برخي مسائل بدخواهي
نشيند و خالء وجودي
بر سرشان هست .آرام آرام غبار فرو مي
انصافي حاكم
شود و انصاف بر دنياي بي
آنها آش����كارتر مي
كنند كه خطري
شود و دشمنان هم وقتي كه احساس مي
مي
اي از
از ناحيه آن كانون مقاومت نيس����ت زبان به بيان گوشه
گشايند و اين رسم و سنت تاريخ بوده است .من
حقايق مي
دهم.
با دو سه نكته عرايضم را ادامه مي
كنيم
نكته اول ،بايد براي همه ما كه تاريخ را مطالعه مي
كنيم از سيره بيان تاريخ
هاي ديگران را بيان مي
يا ش����خصيت
قرآن استفاده كنيم .صرف ًا بيان فضائل گرچه به تبيين فضائل و
ها هست اما از نظر قرآن كريم شيوه پرداختن
ترويج فضيلت
هاي
هاي تاريخي ،متفاوت است با كتاب
به حوادث شخصيت
ها.
نگاري و امثال آن
رمان يا تاريخ
كند در يك بحث زنده پيوند ايجاد كند ميان
قرآن سعي مي
بينيد وقتي كه از پيامبران و اقوام گذشته
بيان داستان ،لذا مي
گويد ،نوع ًا در پايان و ميانه راه با واژه «وكذالك»...
سخن مي
كند .ما از تاريخ درس بياموزيم و گرنه تاريخ
پيوند ايجاد مي
آموز در حقيقت جز يك قبرس����تان مرده و
بدون نگاه درس
هاي ايمان،
اثر نخواهد بود .طبق آيه قرآن ،از ويژگي
خاموش بي
ت قدم در قول و در عمل در اين جهان و آن جهان است
ثاب 
اهلل هاشمي رفسنجاني
هاي آيت
ترين ويژگي
و يكي از برجسته
ثابت قدم و ثابت قول از ابتداي طلبگي تا روز يكش����نبه 19
ديماه  1395بود.
بينيم،
بينيم .هاشمي را دو چهره نمي
قدم مي
هاشمي را ثابت
هاشمي هر چه بود ،ظاهر و باطنش يكي بود؛ ظاهر و باطني
گونه مورد لطف خدا و
هايي كه اين
نوراني؛ كم هستند انسان
اي در معرض
گيرند و عده
در مع����رض تربيت الهي قرار مي
گيرند .در
تابش مستقيم صف الهي يعني ربوبيت حق قرار مي
خصوص كسي كه در تاريخ
اين زمينه ،مطالب زياد است ،به
و عصر ما مورد تربيت مس����تقيم خدا قرار گرفت باال رفت،
(ره) بود و افرادي از حواريون و ياران امام كه
حض����رت امام
صدافسوس و هزار افسوس كه ما امسال در فاصله چند ماه
دو تن از حواريون و حلقه مركزي شوراي انقالب امام را از
اهلل هاشمي
اهلل العظمي موسوي اردبيلي و آيت
دست داديم .آيت
رفسنجاني .از آن حلقه يك خورشيد و قمر بيشتر نمانده است
كه اميدواريم همه قدرشناس وجودش باشيم و آن رهبر معظم
انقالب اس��ل�امي است .البته افراد ديگري به فراخور آن زمان

در شوراي انقالب و حلقه اوليه انتخاب شدند و ممكن است،
اف����راد ديگري هم بودند ،اما آن حواريون اصلي ،اين عزيزان
طوري هاشمي نشد ،ايشان با يك
بودند .آقاي هاشمي همين
مايه سرمايه اساسي از ايمان
ايمان و با برخورداري از يك بن
از معبرهاي متفاوت خطر و پرفراز و نشيب و قول ثابت عبور
هاي زندگي متكي به
ها و پيچ
كرده است .اگر ما در دوراهي
يك ايمان راسخ و بصيرت روشن به هدايت خدا نباشيم ،قول
ثابت نخواهيم داش����ت و دچار تذبذب در عقيده ،تزلزل در
ايمان و تلون در رفتار و زندگي خواهيم شد.
العاده و
يك نوجوان پرش����ور با استعداد و هوش خارق
ش����ود
كنجكاو و با اميدهاي بزرگ وارد حوزه علميه قم مي
نشدن به وضع موجود
و همين روحيه و كنجكاوي و راضي
اهلل العظمي
ش����ود حتي جذبه بزرگ����ي مثل آيت
موجب مي
بروجردي كه حقيقت ًا همه حوزه و جهان اس��ل�ام را در شعاع
فروغ شده بودند،
تابش نور خودش قرار داده بود و ديگران كم
كنجكاو و بس����يار باهوش از كنار آن جذبه ،جاذبه ديگري
اهلل .خود ايش����ان در خاطراتي كه
كند ،به نام روح
را پيدا مي
روزنامه جمهوري اسالمي پس از فوت آقاي هاشمي در سه
شماره پي در پي مصاحبه ايشان را راجع به دوران طلبگي و
قرار و سرگردان
حوزه چاپ كرده بود ،ببينيد ايشان چطور بي
گردد و جذب امام
دنبال يك كانون هدايت و شخصيت مي
شود كه چه شد شما جذب
شود .وقتي از ايشان سوال مي
مي
كند حكايت از هوش او
هايي كه انتخاب مي
امام شديد ،نكته
ها و تشخيص بلند او دارد.
و آرمان
گيرد كه
شود و تصميم مي
باالخره ايشان جذب امام مي
قدم بردارد.
جا متزلزل
قول ثابت هاش����مي رفس����نجاني را در هيچ
هاي
بينيد ،نه در سربازخانه ،نه در زندان ،نه در زير شكنجه
نمي
بر و بسيار كساني كه بريدند در آن مسير
فرس����اي توان
طاقت
و كساني كه الاقل فتيله انقالبيگريشان را پايين كشيدند و چه
كساني كه عطاي سياست و مبارزه را به لقايش بخشيدند و
س����راغ ديگران و انزواي درس و بحث رفتند ،اما اين پوالد
ها نه در
گرفت و كابل
هر بار كه در كوره ش����كنجه قرار مي
كرد و بدترين شكنجه
كف پا ،بلكه در مغز او سوزش ايجاد مي
ها ،گداخته از كوره
هم كابل بر كف پا بود و ديگر ش����كنجه
تر
تر و محكم
آمد و پتكهاي حوادث او را آبديده
بيرون مي
تر از آن
تر و محكم
كرد و هاشمي بعد از هر زندان مصمم
مي
قرار ،هيچ نگاهي به
ها بود و اوست كه بي
ها و شكنجه
زندان
همسر جوان آن زمان خود و فرزندان قد و نيم قد با فاصله
آمدند
سني كم نداشت كه در سرما و گرما در زندان اوين مي
هاي
كردند .يكي از ويژگي
و با س����ختي با ايشان مالقات مي
آقاي هاشمي ،عاطفه بسيار قوي او بود .با كمترين موضوعي

كردند .نسبت به همسر و
شد و بغض مي
اشكشان جاري مي
فرزندان بسيار با عالقه بودند و براي ايشان احترام قائل بودند،
اما هرگز محبت پدري براي ايشان وابستگي ايجاد نكرد كه
آمد قبل از
از قول ثابت دست بر دارد .از زندان كه بيرون مي
كه به فكر رفتن به منزل باشد ،به فكر ادامه مبارزه بود و
اين
آقاي هاشمي در اين مسير بسيار استوار ماند.
البالغه مطالعه
هاي مالك اشتر را در نهج
شما وقتي ويژگي
كنيد ،وقتي كه اميرالمومنين خبر شهادت مالك را شنيد خيلي
مي
دانيد كه مالك
متأثر شد و فرمود «مالك و ما مالك» ،چه مي
ها تك بود و
اي بود كه در ميان همه قله
كه بود ،مالك بلند قله
تر بود .هيچ كوهنوردي توان
ها رفيع
يك سر و گردن از همه قله
چيز و هيچ
دستيابي به نوك قله شخصيت مالك را نداشت؛ هيچ
توانست به بلنداي اين قله رفيع پر بگشايد .بعد در
اي نمي
پرنده
فرمايد كه
كند به اهل مصر ،مي
سخناني ديگر وقتي توصيه مي
اهلل (شمشير خدا) بود .يكي از غالمان مالك وقتي
مالك سيف
گويد كه ما در وسايلش كه به اصطالح
شود مي
مالك شهيد مي
اش بود ،نامه اميرالمومنين به اهل مصر را
پشتي
در داخل كوله
گويد :من ايثار كردم،
ها مي
پيدا كرديم كه اميرالمومنين به مصري
خودم را از مصاحبت مالك محروم كردم به خاطر اهميتي كه
براي شما قائل بودم و به سمت شما كسي را فرستادم كه آنجا
جنگد و هيچ وحشتي از دشمن ندارد
بايد بجنگد ،مردانه مي
كه
هراسد و مردانه
و آنجا كه بايد صلح كند ،از هيچ مالمتي نمي
پذيرد و فرمود پشت سر او حركت كنيد ،او بدون اذن و
مي
كند و نه
كند ،نه قعود و نه هجمه مي
خواست من نه قيام مي
گويم ،اين صفات
نهد .به خدا قسم بدون اغراق مي
پا پس مي
در وجود هاشمي در اوج بود.
اهلل هاشمي براي امام در روزهاي سخت مبارزه
حقيقت ًا آيت
حكم مالك اشتر را داشت .امير مومنان هر كاري را كه به مالك
شود ،بدون نقص و امام
سپرد ،مطمئن بود كه كار انجام مي
مي
گونه بود ،چه قبل ،حين ،بعد از
نسبت به آقاي هاشمي همين
انقالب و بعد از پيروزي انقالب آقاي هاش���مي نقش زيادي
هاي آشكار در شوراي انقالب ،در تأسيس نظام ،در
داشت ،نقش
هاي نظام ،در مجلس ،در خبرگان و مجمع تشخيص
تأسيس بنيان
مصلحت نظام و در همه جا .كجاست كه هاشمي نباشد؟ در
آهن
كدام عمران و آبادي ،در ساخت كدام سد ،كدام راه و راه
و كارخانه ،در كدام كارخانه فوالد و معدن و در كدام ارتباط
خارجي منسجم ،انديشه بلند هاشمي حضور نداشته است؟ امام
فرمودند :هاشمي زنده است ،چون نهضت زنده است.
نكته دوم ،اين كه ما امروز داغدار آقاي هاش���مي هستيم،
چگونه آن را جبران و از آن تجليل كنيم؟ تجليل از هاشمي،
ها و آرزوهاي اوست .آقاي هاشمي
به سرانجام رساندنآرمان
براي كش���ور ،عمران و آبادي ،براي سربلندي و توسعه ،براي
مردم عزت و رفاه ،براي انقالب استحكام و براي نظام ادامه و
براي جامعه وحدت ،همدلي و هماهنگي و براي مديريت كشور،
ها بود.
طلبيد و خود مظهر همه اين خوبي
تعقل و اعتدال را مي
ايشان آرزو داشت كه جهان اسالم متحد شود .آقاي هاشمي در
هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،چگونه وقتي بحث
بحث
شد ،با همه حسرت و اندوه
هاي جهان اسالم مي
درباره مصيبت
كه چه بايد بكنيم؟
گفت و اين
راجع به اين موضوع سخن مي
هاي
آقاي هاشمي از اختالف جهان اسالم نگران بود و رقابت

روايتي از زندگي و زمانه
تالطم جنگ جهاني دوم

كودكي آقاي هاشمي در دوره سلطنت رضاخان
پهلوي گذش���ت .از همان كودكي دل خوشي از
حكومت پهلوي نداش���ت؛ «در منزل هم معموال
شنيديم.
اشكاالت كار حكومت را از پدر خود مي
ها
شد؛ مثال وقتي امنيه
به عالوه گاهي آثاري ديده مي
آمدند و چادر از سر زنان
ها به روستا مي
و ژاندارم
داشتند ،مناظر بسيار تلخي
روستايي در كوچه بر مي
رفتم
گذاشت .به دبستان مي
براي ما بود و تأثير مي
كه خانمي را در مسير ديدم.
هاي روس���تايي معموال با چادري بسيار
خانم
كردند .يك امنيه به او رسيد و
ساده رفت و آمد مي
چرخش را كنار ديوار گذاشت و خانم را متوقف
اي كه
كرد و چادر را از س���رش كش���يد؛ به گونه
خانم به زمين افتاد؛ منظره خيلي بدي بود؛ كسي
ترس���يدند».كودكي
اعتراض نكرد؛ چون از آنها مي
هاش���مي در دوران قدرت رضاخان سپري شد؛

كودكانه و سطحي و دردهاي نادرست را چه در داخل و چه
پنداشت و تالشش اين
در جهان اسالم به عنوان يك مصيبت مي
هاي
اي كه در ماه
بود كه همه نيروها گرد هم جمع شوند .مسأله
اهلل هاشمي ذهن من را
خصوص پس از رحلت آيت
گذشته به
برد،
ها از اين اندوه و نگراني خوابم نمي
مشغول كرده و شب
اي كه
عده
اين اس���ت كه نهضت وقتي در سال  42شروع شد،
هاي اول ،دوم و س���وم امام بودند ،زير يك سقف
تحت حلقه
هايي
شدند و در خانه
فعاليت كردند ،به زندان رفتند و تبعيد مي
كردند .بعد از پيروزي انقالب هم ،همه
راجع به نهضت فكر مي
ها از
ها را از روي اخالص پذيرفتند ،برخي از اين
مس���ئوليت
ميان رفتند و دشمنان آنان را از ما گرفتند ،امثال شهيد بهشتي،
ش���هيد مطهري ،شهيد باهنر ،شهيد رجايي و شهداي محراب.
شناختند و مقام معظم
دشمنان بيشتر از ما اين گوهرها را مي
رهبري و آقاي هاشمي را از همان روزهاي نخست براي ترور
انتخاب كردند و آنها را گلچين كرده بودند ،چون از اثر وجودي
آنها مطلع بودند .بعد از پيروزي انقالب ،به لحاظ طبيعت كار
و انتخاب سليقه دو جريان چپ و راست به اصطالح امروزي
طلب ش���كل گرفت و با يكديگر رقابت
اصولگ���را و اصالح
كردند
كردند و امام و مقام معظم رهبري هم آنان را تائيد مي
مي
انجاميد و
ها خيلي به دشمني و خصومت نمي
و حوزه رقابت
انديشيدند،
ها مي
خود حضرت امام تدبيري كه براي تعادل جريان
نتيجه اين آشنايي ،اخالص و با هم بودن منجر به يك انسجام
ملي شد كه وقتي خبر رحلت حضرت امام منتشر شد و دشمنان
كردند كه از فرداي آن روز جنگ قدرت در كشور شكل
تصور مي
گيرد و دوستان هم نگران بودند كه چه خواهد شد ،اما آن
مي
اخالص و درك متقابل ،باعث شد همه زير يك سقف بنشينند و
آقاي هاشمي در آن شب با تسلط بر نفس و احساسات خودش
تصميمي گرفت و همه را به اتاق مجاور بيمارستان فراخواند
اي را به عنوان جانشين امام
اهلل خامنه
و سرانجام حضرت آيت
هاي اين
توانم بگويم كه حاش���يه
انتخاب كردند .به جرأت مي
هاي انتخاب يك وزير بود و همه هم
انتخاب كمتر از حاشيه
گذرد و به لطف
از آن حمايت كردند و از آن روز  28سال مي
خداوند ،مسير انقالب ادامه پيدا كرد و خوشبختانه رهبر معظم
خواهيم كه
انقالب در ميان ما هستند كه از خداوند متعال مي
(عج) حفظ كند.
زمان
وجود مباركشان را تا ظهور امام
اي ،هاشمي و
گويم حضرات آيات خامنه
من در اينجا مي
بهشتي و ديگران تجديدناپذير هستند ،اما نگراني من اين است
هاي سوم و چهارم
كه امروز فعاالن عرصه سياس���ي در نس���ل
اند ،هيچ حركت مشتركي با هم
كه وارد عرصه فعاليت ش���ده
نشينند ،راجع به مشتركات بحث
ندارند و زير يك سقف نمي
كنند ،تصوير اين گروه از آن گروه تصويري
و هم���كاري نمي
سازند
ها مي
سازند يا سوءبرداشت
ها برايشان مي
است كه رسانه
و اطالعشان از جناح مقابل ،از نيروهاي فعال آن گروه ،اطالعاتي
دهد .اين طرف ،طرف مقابل
است كه دشمن حساب شده مي
نامد و آن طرف،
را كاف���ر ،غربي ،ضد انقالب و آمريكايي مي
مانده ،ارتجاعي و داعشي و امثال اينها .من به
ديگري را عقب
كنم كه اين
كساني كه به اصل فعاليت نظام پايبندند عرض مي
تفاوت
گريز و بي
مسائل موجب شده است خيل عظيمي ،سياست
شوند .سئوال اين است كه اگر خداي ناكرده اتفاقي براي كشور
بيفتد اين دو گروه با كدام وجه مشترك دور هم جمع خواهند

قدرت���ي كه با آغاز جنگ جهاني دوم رو به افول
رفت .جنگ جهاني دوم در سال  1318آغاز شد
ها ايران
ها و انگليس
و ش���هريور ماه  1320روس
را اش���غال كردند ،رضاخان را بركنار و پسرش را
طرف در جنگ ،قحطي
شاه كردند .سهم ايران بي
نصيب
و ناامن���ي بود كه هيچ جاي ايران از آن بي
نماند حتي روستاي بهرمان.
«در تهيه كاالهاي اساس���ي مشكالت جدي
وجود داشت و فقر و استيصال زمينه ساز دزدي و
ها
ناامني شده بود .در روستاي ما هم گاهي به خانه
زدند و احساس ناامني داشتيم .با اين
دس���تبرد مي
همه ،در خانه ما تفنگ نبود .با اين حال خانواده
ها را كه در
ما هيچوقت گرس���نگي ديگر خانواده
المللي به آن دچار بودند ،لمس
زم���ان جنگ بين
نكرد؛ ولي در رنج مردم شريك بوديم و از كمك
كرديم .كس���اني بودند كه صبح تا شب
دريغ نمي
گرفتند؛
كردند و نيم كيلو ارزن مي
در قنات كار مي
قحطي بود؛ حبوبات نبود و مردم از علوفه استفاده
كردند .در روستاي ما وضع هفت هشت خانوار
مي
خوب بود كه يكي ما بوديم».
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ش���د؛ دو گروهي كه اص ً
ال يكديگر را قبول ندارند و هر يك
داند؟ من در اين بحث نگاه جناحي
ديگ���ري را غيرخودي مي
كنم همين
كنم .من فكر مي
ندارم ،بلكه خطر را احس���اس مي
الگويي كه برادران ما در كرمان تحت عنوان انجمن حمايت از
كنند و
هاي مقيم تهران از آن پيروي مي
توسعه كرمان و كرماني
شوند و راجع به توسعه استان بحث و گفتگو
دور هم جمع مي
تواند براي نس���ل جديد هم موثر باشد .نيروهاي
كنند ،مي
مي
انقالب دور هم بنشينند و راجع به توسعه كشور صحبت كنند و
كه بزرگان هر جريان پاي به ميان بگذارند.
شود ،اال اين
اين نمي
چرا بايد زير تابوت بزرگان عذرخواهي و از آنان توبه بطلبيم.
ريختند
بسياري بودند كه زير تابوت شهيد بهشتي اشك ندامت مي
و آنچه كه به او جفا كرده بودند و بسياري هم بودند كه پس
ريزند
اهلل هاش���مي رفسنجاني اشك حسرت مي
از رحلت آيت
كنند .خوشبختانه همه چيز آشكار شده است
و عذرخواهي مي
ام اين است كه تكليف همه ما اين است،
و خواهد شد .عقيده
ها و
توانيم در جهت تقارب و نزديكي جريان
هر گامي كه مي
هاي انقالب ،در دانشگاه و خارج از آن برداريم.
بچه
ها و خطراتي كه ما
ش���رايط ويژه ايران ،منطقه و دشمني
كندو مش���كالتي كه كشور دارد ،فرصتي براي از
را تهديد مي
دادن نداريم و ما هيچ فرصتي را نبايد بسوزانيم .مگر
دس���ت
آقاي هاشمي كم فرصتي بود كه امروز از ميان ما رفته است؟
نش���ينند
در همه جاي دنيا ،بزرگاني از اين دس���ت با هم مي
ها استفاده
نويس���ند و از تجربيات آنها در دانشگاه
و كتاب مي
كنيم؟ آيا گنجينه بزرگ
ها را مي
ش���ود .آيا ما اين اس���تفاده
مي
انقالب كه امروز در ميان ما نيست كسي هست كه زواياي رموز
اين انقالب را براي ما بازگو كند؟ قدر كس���اني را در سطوح
مختلف بايد بدانيم كه در رأس آنها رهبر معظم انقالب است
و ديگراني كه در هر دو جناح سياس���ي قرار دارند ،همه اين
بزرگان ،هر كدامشان كه از ميان ما بروند تجديدناپذيرند ،چون
طلبيده
انقالب يك شرايط خاصي را داشته است ،كسي را مي
كه نترسد .انقالبيون قبل از انقالب زماني به امام ايمان آوردند
كه همراهي با امام ،حداقل چيزي كه داشت زندان و شكنجه
دارهاي انقالب از همه
دري بود .سابقه
بود و اال اعدام و دربه
هاي سياسي هنوز در ميان ما هستند .اين درد دلي بود كه
جناح
آقاي هاشمي رفسنجاني از اين بابت بسيار متأثر بود كه چرا
نيروهاي انقالب نسبت به هم بدبين هستند و نسبت به هم
كنند؛ چرا فضاي اخالقي جامعه به گناه آلوده است،
بدگويي مي
هاي نيروهاي انقالب و مطبوعات
چرا مراكز انقالبي و سايت
وابس���ته به خانواده انقالب ،آلوده به تخريب و آلوده به گناه
خواهم جلسه به سمتي برود كه تصور سياسي
شوند .من نمي
مي
هاي بزرگي صورت
سوزي
داند كه فرصت
شود ،ولي خدا مي
جمهوري ،دولت و ديگران
هايي كه رئيس
گي���رد ،چه وقت
مي
مورد كنند ،صرف
هاي هجو بي
بايد صرف پاس���خ به صحبت
رود
هايي كه از ميان مي
ها كنند ،چه فرصت
جبران كردن تخريب
ناپذير است.
و جبران
اميدوارم با فضاي عاطفي كه در جامعه ايجاد شده است
و دشمنان هم به ما چنگ و دندان نشان مي
دهند ،همه دست
به دس���ت هم بدهيم و با حفظ وحدت كلمه و با هماهنگي
و همدلي و حفظ وحدت كلمه ،كش���ور را از خطراتي كه
تهديدش مي
كند ،برهانيم.

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني
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دکتر ايرج فاضل:

هلل هاشمي بنيانگذار مکتب اعتدال بود
آيتا 

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

آيتاهللهاشمي يكي از با تقواترين روحانيون اين مملكت بود و من هيچ وقت نديدم كه ايشانگفتاري را
برخالف آنچهكه اعتقاد داشت بيان كند
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دكت��ر ايرج فاضل رئيس جامعه جراحان در گفتگو با
اهللهاشمي بسيار صادقانه و صريح
اطالعات گفت :رفتار آيت
بود و هيچ ابايي از گفتن حقيقت نداش��ت و من هميش��ه از
.
بردم
صداقت و تقواي اين مرد لذت مي
دكت��ر فاضل رئيس جامعه جراحان ايران كه در دولت
اهللهاشمي رفسنجاني وزير فرهنگ و
مهندس موسوي و آيت
آموزش عالي و وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بوده
است از سال  64و با دعوت مهندس مير حسين موسوي از
ايشان براي حضور درکابينه به عنوان وزير فرهنگ وآموزش
هلل هاشمي رفسنجاني آشنا شد و تا پايان عمر
ا 
عالي با آيت

به نظر من لقب سردار سازندگي كه خود مردم به آيتاهلل
رفسنجاني دادند ،بسيار درست بود.
اين مرد يك مملكت ويرانه از جنگ ،وحشتناك از نظر سطح
سالمت ،اين همه مجروح و شهيد و خرابيهاي فيزيكي مملكت
را تحويل گرفت ،ايشان از همان اول با يك نوع قضاوت
صحيح و عملگرايانه ساخت مملكت را شروع كرد و بسيار بسيار
هم موفق بود.آقاي هاشمي اوالً بسيار پيگير بود و عالقهمند
بود كه انجام پروژهها و كارها را شخصاً پيگيري كند و
براي انجام اين کار بسيار آماده بود و من براي خودم ايشان
را شخص خستگيناپذير نامگذاري كرده بودم ساعتها در
بازديدها پيگير بود و پيادهرويهاي طوالني داشتند
.
اهلل نيز با ايشان همراه و رفيق بود
آيت
روزنامه اطالعات به مناس��بت چهلمين روز درگذشت
هلل هاشمي رفسنجاني گفتگويي با دكتر ايرج فاضل داشته
ا 
آيت
:
گذرد
است كه از نظر خوانندگان گرامي مي
***
دكتر فاضل در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني و چگونه
دانيد
هلل هاشمي رفسنجاني آشنا شده است ،گفت :شايد مي
ا 
با آيت
ك���ه قبل از انقالب و در دوران مبارزه من در آمريكا بودم .در
دوران كوتاهي در سال  53به دانشگاه تبريز آمدم و آن وقت
.
هم آشنايي چنداني با اين عزيزان نداشتم
هلل هاشمي رفسنجاني مثل بسيار ديگر
ا 
آشنايي من با آيت
ش���ود و تا زمان
مردم از زمان انقالب و پس از آن ش���روع مي
.
پايان حيات ايشان هم ادامه يافت
وي افزود :بعد از انقالب اسالمي تا سال  64آشنايي زيادي
اهللهاش���مي رفسنجاني نداشتم و بيشتر به عنوان استاد
با آيت
دادم و اصوالً ورودي به
دانشگاه كار علمي خودم را انجام مي
سياست مملكت نداشتم .در زمان نخست وزيري آقاي مهندس

موس���وي كه من را به عنوان وزير فرهنگ و آموزش عالي
گيري سياسي
هاي مؤثر در تصميم
دعوت كردند بيشتر با چهره
هلل هاشمي رفسنجاني آشنا شدم كه البته
ا 
كشور از جمله آيت
برخورد زيادي هم نبود و فقط آن موقع در كس���وت رياست
مجلس ش���وراي اسالمي چندبار خدمت ايشان رسيدم .اصوالً
اهللهاشمي رفسنجاني يك
از همان زمان برداشت من از آيت
اي بود كه اعتماد و نظر مثبت فرد
فرد عاقل معتدل و فهميده
كرد و بعدها هم با ايش���ان زماني كه
را به س���هولت جلب مي
جمهور بود و بنده را براي حضور در كابينه خود دعوت
رئيس
.
كردند ،بيشتر آشنا شدم
وزير اسبق بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در پاسخ
هاشمي رفسنجاني در
اهلل
به اين پرسش كه چه خاطراتي از آيت
دوران دفاع مقدس و به عنوان فرمانده كل جنگ دارد ،گفت:
خاطرات من در حد مردم معمولي اس���ت ،اما در جريان ترور
اي رهبر معظم انقالب با ايشان آشنا شدم چون
اهلل خامنه
آيت
ش���اهد عالقه و دوس���تي شديد ايشان به رهبر معظم انقالب
اي
اهلل خامنه
بودم و ايش���ان حداقل روزي يكي دوبار به آيت
زدند و من هم به عنوان جراح مسئول هميشه خدمت
سر مي
رسيدم و سئواالت زيادي که ايشان در مورد پيشرفت
ايشان مي
اي داشتند كه نشانه عالقه ايشان به رهبر
اهلل خامنه
درمان آيت
فعلي انقالب بود .آن زمان فرصت خوبي بود كه با ايشان آشنا
اهلل
ها هم در مورد پيشرفت پزشكي آيت
شدم و بيشتر صحبت
دادم اما در عين حال بعضي از جلسات
اي بود ،پاسخ مي
خامنه
شد و موضوعات ديگر هم مطرح
سياسي در آنجا تشكيل مي
اهللهاشمي و متانت و عقالنيت ايشان
شد كه برخورد آيت
مي
ت.دكتر فاضل در پاسخ به اين پرسش كه
هاي زيادي داش 
جاذبه
هلل هاشمي رفسنجاني
ا 
شما به عنوان وزير بهداشت در كابينه آيت
هلل هاشمي رفسنجاني
ا 
حضور داشتيد نظر شما درباره توجه آيت
به وضع س�ل�امت كشور چگونه بود و چه اتفاقاتي در وضع
هلل هاشمي رفسنجاني در
ا 
سالمت كشور روي داد و نقش آيت
بهبود وضع سالمت كشور چه بود؟ گفت :وضع حوزه سالمت
هاي بعد از انقالب سير بهبود داشته و گاهي اين
در تمام سال
بهبود سريعتر و گاهي كندتر بوده است و بسته به ميزان توجهي
كه بزرگان مملكت به اين نقش داشتند .ولي سير آن مطلوبي بوده
اهللهاشمي رفسنجاني در بين خصوصيات مختلفي
است .آيت
اي بود .يادم
كه داشت ،آدم بسيار خوش قلب و بسيار با عاطفه
آيد كه يك روز خدمت ايشان براي ساماندهي وضع بيماران
مي
هاي طوالني است
ها ،بيماري
خاص رسيديم .اين نوع بيماري
كند و فاميل و مريض را از پا در
كه به زودي بهبود پيدا نمي
آورد و معموالً براي طبقات متوس���ط به پايين است .وقتي
مي
براي ساماندهي اين بيماران خدمت ايشان رسيديم كه به اين
بيماران كمكي بش���ود ،فقط هنگامي که به صورت مختصردر

شرح حال بيماران دياليزي و كليوي به ايشان گفتم بيش از حد
متأثر شد و به گريه افتادند و قول دادند كه هر كمكي كه الزم
باشد بكنند و الحق هم اين كار را كردند و بسيار كمك كردند
به ساماندهي بيماران خاص .به طور کلي ما هيچ وقت مشكلي
براي تصويب پيشنهادها بودجه سالمت در هيأت دولت نداشتيم
.
كردند
و ايشان هميشه كمك مي
وزير اسبق فرهنگ وآموزش عالي تاکيد کرد :در آموزش
عالي كشور هم ايشان نقش بسيار حياتي و مهم داشتند .به نظر
من ايجاد دانشگاه آزاد اسالمي يكي از بزرگترين اقداماتي است
كه بعد از انقالب صورت گرفته است .اگر از بنده سئوال شود
كه بزرگترين كاري كه جمهوري اسالمي كرده است ،با توجه
اي كه از آن
به ابعادي كه در حال و آينده مملكت دارد و طبقه
شوند به نظر من بزرگترين پيشرفت بعد از انقالب
برخوردار مي
ايجاد دانشگاه آزاد اسالمي است كه طبقات مختلفي را كه به
تحصيالت عالي دسترسي نداشتند جذب كرد و قطع ًا در بهبود
چهره سياس���ي و فرهنگي جمهوري اسالمي هم نقش بسيار
اهللهاشمي
كس هم ترديدي ندارد كه آيت
مهمي ايفا كرد و هيچ
ترين عامل ايجاد دانشگاه آزاد اسالمي بودند
رفسنجاني اصلي
شد .يكي از خصوصيات مهم
هايي كه مي
عليرغم همه مخالفت
هلل هاشمي رفسنجاني همين ايستادگي و استمرارشان در
ا 
آيت
.
آمد
كارهايي بود كه به نظرشان صحيح مي
رئيس جامعه جراحان ايران در پاس���خ به اين پرس���ش
كه ش���ما در زمان جنگ تحميلي هم به عنوان پزش���ك و هم
به عنوان وزير علوم سفرهاي زيادي به مناطق جنگي داشتيد،
هاشمي رفسنجاني در جنگ چه بود ،گفت :آقاي
اهلل
نقش آيت
مند
هاش���مي از يك نوع كياس���ت و هوش به خصوص بهره
بودند كه در همه موارد از جمله در جنگ تحميلي به چش���م
خورد .ايش���ان به نظر من به يك روحاني معمولي شباهت
مي
نداشت ،ايشان شخصيتي چند وجهي بودند و خيلي ديدباز و
ها با
 .در زمان جنگ هم براي بازديد از جبهه
نگري داشتند
آينده
آمدند و با آن برخورد بسيار اثرگذار و مطلوبي
لباس نظامي مي
كه هميش���ه باپزشكان ،پرستاران و محرومين داشتند كه خيلي
شدند كه يك مسئول در
موثر بود و واقع ًا همه خوشحال مي
آيند و
ها مي
اي���ن ح���د ،با يك ديد خاص و اثرگذار به جبهه
اندركاران
باعث ايجاد روحيه در ميان رزمندگان و تمامي دست
.
شوند
جنگ تحميليمي
دكتر فاضل در پاس���خ به اين پرس���ش كه شما پزشك
اهللهاشمي
اي درباره رابطه آيت
حضرت امام هم بوديد ،آيا نكته
رفسنجاني با حضرت امام داريد؟ گفت :در طول آن روزهايي
روز آنجا
كه مس���أله درمان حضرت امام مطرح بود ،من شبانه
هاشمي
كس به اندازه آقاي
بودم ،در تمام لحظات ش���ايد هيچ
پيگي���ر نبودند ،حتم��� ًا روزي يكبار و برخي روزها چندبار به

كردندو مثل
گاهي تلفني سئوال مي
زدند،
حضرت امام س���ر مي
يك متخصص پزش���كي كنجكاو بودند و هر چه من توضيح
مند
خواستند و بسيار عالقه
دادم ،ايشان توضيح بيشتري مي
مي
.
و عاشق امام بود
در روز جمعه و روز آخري كه به ديدن امام آمدند ،از امام
اجازه خواستند كه بروند نماز جمعه و به خصوص گفتند كه آيا
شما پيغامي براي مردم داريد؟ امام فرمودند كه به مردم بگوييد كه
هلل
ا 
دعا كنند كه خداوند مرا را بپذيرد .اين حرف به شدت آيت
هاشمي رفسنجاني را نگران كرد و با چشم گريان آنجا را ترك
.
كردند و عين ًا آن را در نماز جمعه بيان كردند
وزير اس���بق بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي در پاسخ
اهللهاشمي
به اين پرس���ش كه شما در دوران مختلف با آيت
جمهور شدن به
رفسنجاني ارتباط داشتيد ،ايشان بعد از رئيس
اهللهاشمي رفسنجاني را
سازندگي كشور پرداخت ،نقش آيت
كنيد ،گفت :به نظر من لقب
دوران سازندگي چگونه تعريف مي
اهلل رفسنجاني دادند ،بسيار
سردار سازندگي كه خود مردم به آيت
درست بود .اين مرد يك مملكت ويرانه از جنگ ،وحشتناك
هاي
از نظر سطح سالمت ،اين همه مجروح و شهيد و خرابي
فيزيكي مملكت را تحويل گرفتند .ايشان آمدند از همان اول
با يك نوع قضاوت صحيح و عملگرايانه ساختن مملكت را
.
شروع كردند و بسيار بسيار هم موفق بودند
مند بودند كه
ي هاشمي اوالً بسيار پيگير بودند و عالقه
آقا 
ها و كارها را ش���خص ًا پيگيري كنند و براي انجام
انجام پروژه
اين کار بسيار آماده بودند و من براي خودم ايشان را شخص
ها در بازديدها پيگير
ناپذير نامگذاري كرده بودم .ساعت
خستگي
.
هاي طوالني داشتند
روي
بودند و پياده
وي افزود :ايشان تمام وجوه سازندگي را مدنظر داشت و
هاي مقطعي بيايد و سيل كشور را ويران كند،
بجاي اين كه باران
ها
ها را حفظ كند و سد بسازد تا اين آب
تالش كرد اين آب
را كه مملكت را ويران مي
كردند باعث آباداني مملكت بشود.
اي كمك
سدهايي كه در زمان ايشان ساخته شد به نحو گسترده
هاي خانمان برانداز
كرد به هدف سازندگي ايشان ،هم از سيل
جلوگيري كرد و هم پيشرفت كشاورزي را سبب شد،گو اين
گيرند كه ايشان زياده روي كرد ،اما به هر
ها ايراد مي
كه بعضي
.
صورت آن موقع مملكت به شدت به اين كارها نياز داشت
هلل هاشمي رفسنجاني تنها عاملي بود كه
ا 
به نظر من آيت
س���بب ش���د مترو در ايران متولدشود و رشد كند .يادم هست
چه مخالفت
هاي عجيب و غريب براي ساختن مترو در كشور
ي هاشمي به خاطر ديدن مترو به كشورهاي مختلف
ش���د.آقا 

ها را در نماز جمعه به زبان خيلي ساده ،براي مردم
رفتند و اين
دادند كه مترو چه نقشي در بهبود ترافيك و حمل و
شرح مي
نقل دارد اما خناسان هميشه با كارهاي خيلي خوب مخالفند.
ها
هاشمي در مقابل اين مخالفت
مسلم ًا پيگيري و مقاومت آقاي
بينند كه اگر اين مترو
بود كه مترو ساخته شد و مردم امروز مي
در تهران نبود ،وضع ما چگونه بود؟
ش���خص ايشان با نهايت جديت تمامي کارهايي که بايد
ها ،ايجاد دانشگاه آزاد و كارهاي
سازي
شد از قبيل سد
انجام مي
كرد ،با
عظيمي که با دورانديش���ي براي مملكت طراحي مي
كرد تا به ظهور برسد .بزرگي گفته بود
نهايت جديت دنبال مي
كنند ،آن نود نفر
كه در مملكت ايران از صدنفر ،ده نفر كار مي
كنند تا اين ده نفر موفق نشوند .يك
تمام سعي خودشان را مي
هاي اجتماعي اس���ت که كساني كه به سود
اي در صحنه
نکته
كنند ،هميش���ه در اقليت هستند و
مردم و بزرگي مردم كار مي
اش از
مخالفين زيادي دارند و به همين خاطر در طول زندگي
همه جهت ترور شخصيت شدند اما بعد از فوت ايشان مردم
شايعه ثروت بيكران ايشان را كه پوچ و تهمت بود ،ديدند و
اش چي ش���د؟ آن تشييع جنازه باشكوه بعد از حضرت
نتيجه
.
امام بود که نظير نداشت
رئيس جامعه جراحان ايران در پاس���خ به اين پرسش
اهللهاش���مي رفسنجاني در دوران مختلف از جمله
كه آيت
قبل از پي���روزي انقالب ،تثبيت انقالب ،جنگ تحميلي و
مهم و تاثيرگذاري ايفا كردند اما از بعد از
س���ازندگي نقش
انتخابات س���ال 84تا دوران وفات با ايشان مخالفت زيادي
اي از اين دوران به خاطر دارد گفت:
شد،آيا خاطره يا نكته
هاي ديگر مهمتر است ،براي
به نظر من اين دوران از دوره
ي هاش���مي در شرايط نامطلوبي تحت فشارهاي
اين كه آقا 
كرد و در عين حال در مراحل بسيار
بسيار زياد زندگي مي
ساز كارهايي كه بايد انجام دهد به بهترين
حساس و سرنوشت
داد .آقايهاشمي سياستمداري بود كه از
ش���كل انجام مي
اش ،خيلي
قبل انقالب در صحنه بود تا آخرين روز زندگي
سخت است كه شخصي بتواند در تمامي اين دوران محبوب
مردم هم باقي بماند.
هاشمي
معموال در كشور ما که اين طور نيست ،ولي آقاي
به بهترين شكل خودش را دركنار مردم قرار داد و خواست
مردم را درك و حمايت كرد و همين هم سبب محبوبيتش شد.
وقت
در اين دوران مواضع بسيار درستي را انتخاب كرد و هيچ
هاي
گيري
به فكر موقعيت خودش���ان نبودند .برخي موضع
هاشمي مثل خودكشي سياسي بود ،اما چون به
سياسي آقاي

 ،با نهايت از خودگذشتگي اين مواضع
نفع مملكت و مردم بود
.
گرفتند و موجب سربلندي خود شدند
را مي
اي از
دكتر فاضل در پاسخ به اين پرسش كه آيا خاطره
اين دوران داريد كه بيانگر صبر و مقاومت ايشان در مقابل
اي
اين همه تهمت و گاه ناسزا به ايشان باشد ،گفت :با عده
هاشمي .مثال
رفتيم ديدن آقاي
اي مي
از دوستان به طور دوره
رفتيم و بيشتر همه عالقه شخصي
س���الي يك يا دوبار مي
هايي كه
بود و من منظور سياس���ي هم نداش���تم .البته زمان
رسيديم كه
قرار بود انتخابات داشته باشيم خدمت ايشان مي
ايشان كانديداي رياست جمهوري شوند ،ولي بسياري از اين
ها صرف ًا يك ديدار بود و ايش���ان هم سخاوتمندانه
مالقات
.
كردند
استقبال مي
شد چه در جمع و چه
 مسايل بسيار متفاوتي مطرح مي
به صورت خصوصي مث ً
ال سئواالتي در ذهنم درباره بعضي از
شود
هاشمي! چطور مي
پرسيدم که آقاي
مسايل و از ايشان مي
كه اين مسأله به اين شكل رخ داده است و ايشان توضيحاتي
دادند بسيار صادقانه و صريح بود و هيچ ابايي از گفتن
كه مي
ماند ولي
كه اين مسايل محرمانه مي
حقيقت نداشت .گو اين
بردم.
من از صداقت و تقواي اين مرد لذت مي
اهللهاشمي رفسنجاني
به نظر و تجربه شخصي من ،آيت
ترين روحانيون اين مملكت بودند و من هيچ
يكي از با تقوا
اي ندارم كه ايشان گفتاري را بر خالف
وقت شخص ًا تجربه
كردند براي مصالح مملکت
آنچه كه اعتقاد داشتند و فكر مي
.
مهم است ،بيان كند
به نظر من آقاي هاشمي بنيانگذار مكتب اعتدال بود يك
شخصيتي كه شاخص اين روش بود ،با تسلطي كه بر سياست
ايران ،منطقه و جهان داشت ،دوست داشت كه ايراني سربلند
باشد و مشكالت ما با تمام دنيا حل شود و با همه دنيا ارتباط
گفت ما نبايد براي
داشته باشيم ،با شعار مرگ مخالف بود ،و مي
ديگران مرگ بخواهيم و در هركجا هم كه شخص ًا مسئوليت
داشت ،در از بين بردن اختالفات خيلي موفق بود .در دوران
رياست جمهوري بهترين رابطه را با عربستان سعودي داشتيم
هايي كه داشت ضمن حفظ عزت ملي اختالفات را
و با روش
برد و تا آخر عمر هم بيش از هر كس ديگر مورد
از بين مي
وثوق كشورهاي منطقه و جهان بود .ايشان يك شخصيت و
المللي براي سياست ايران بود و اين چيزي است كه
وزنه بين
بيش از هر زمان ديگري به آن نيازمنديم و اين كمبود را بيش
.
كنيم
از هر موقع ديگر احساس مي
گفتگو از :حسين آقايي

روايتي از زندگي و زمانه
پيروزي بزرگ

والفجر  8عمليات پيچيده و سختي بود .كمي
از ساعت  10شب بيستم بهمن ماه  64گذشته بود
كه رمز عمليات والفجر  8خوانده شد و رزمندگان
ايراني در يك جنگ سخت و ابتكاري ،فاو را فتح
كردند .هاشمي و حسن روحاني در قرارگاه فرماندهي
ها
حضور داشتند .بخشي از آنچه در مبادله با آمريكايي
به دس���ت آمده بود در اين عمليات به كار آمد كه
ترينش قطع���ات پدافند هوايي هاوك بود .در
مهم
اين عمليات  80شليك موفق هاوك انجام شد كه
 50فروند هواپيماي عراق را ساقط كرد.
ها يك
اي���ران فاو را فتح كرد و پس از مدت
پيروزي بزرگ به دست آورد .كساني كه در اين ايام
اند شادي و سرحال بودن امام را
به ديدار امام رفته
اند .امام در خانه موقعيت فاو را براي
رواي���ت كرده
اعضاي خانواده تش���ريح كرده بود .زهرا مصطفوي
فرزن���د امام« :فاو كه فتح ش���د امام خبرش را به
دانست فاو كجاست .موقعيت
خانواده داد .كسي نمي
اش را برايمان گفت و از مراحل عمليات
جغرافيايي
و مشكالت حين كار هم گفت».
هاي شديد ارتش عراق نتوانست فاو
ضد حمله
هاي
نشين
ها خارج كند .حاشيه
را از دس���ت ايراني
شان را از پيروزي
فارس نتوانس���تند نگراني
خليج
بن علوي ،وزير خارجه
ايران پنهان كنند .يوس���ف
عمان« :ش���ورا و باقي جهان عرب تفكيكناپذيرند
و بر ما واجب اس���ت كه خروج س���ريع ايران از
س���رزمين عراق را تضمين كنيم ».شوراي همكاري
اش نوش���ت« :شورا
فارس هم در بيانيه پاياني
خليج
اشغال بخشي از سرزمين عراق را محكوم نموده و
خواهد بالفاصله نيروهايش را به مرزهاي
از ايران مي

المللي بازگرداند».
بين
اعضاي شورا هشدار دادند كه نيروي مشترك
شان مشهور به «سپر جزيره» براي هر گونه
نظامي
اند.
اقدام نظامي جهت دفاع از كشورهاي شورا آماده
وليعهد عربستان هم گفت« :اگر ايران به كويت حمله
كند عربستان از كويت حمايت خواهد كرد».افرايم
نويسد« :موفقيت ايران تمامي كشورهاي
كارش مي

(ف���ارس) و جهان عرب را تكان داد .در 16
خليج
فوريه وزراي خارجه عربس���تان سعودي و كويت
با عجله به دمش���ق رفتند و از سوريه خواستند از
نفوذ خود در تهران استفاده كند .ناتواني عراق در
ها از فاو براي ايران يك پيروزي
راندن ايراني
بيرون
اي سنگين به اعتبار عراق و روحيه
مهم بود و ضربه
نيروهاي مسلح اين كشور».

هاشمي رفسنجاني با
لباس نظامي 13 ،آذر.66
هاشمي در آن زمان حكم
فرماندهي جنگ را در
دست داشت

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659
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محمد رضا باهنر:

نبود آيتاهللهاشمي قابل جبران نيست

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

موضع آقايهاشمي رفسنجاني بيشتر موضع وحدت ،هماهنگي ،همدلي و همراهي
حول محور واليت فقيه بود

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659
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مهندس محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام و دبير كل جامعه مهندس��ين در گفتگو با روزنامه
هاش��مي
اهلل
اطالع��ات ،به بيان خصوصيات اخالقي آيت
گيري جمهوري اسالمي،
رفسنجاني و نقش ايشان در شكل
مشروح
ت.
اداره جنگ ،رابطه با رهبر معظم انقالب و ...پرداخ 
:
گذرد
گفتگو به اين شرح از نظر خوانندگان گرامي مي
***

خبر درگذشت آيتاهللهاشمي بسيار غيرمترقبه بود .در همان
روزي كه رحلت كردند تا ساعت  12ظهر با ايشان جلسه
داشتم .طبق معمول بسيار خوب و سرحال بود و بحثها
هم مربوط به گزارشهاي انرژي بود و آقاي چيت چيان هم
حضورداشت .بعد از آن دكتر قاضيزادههاشمي وزير بهداشت
و درمان ديداري با آقايهاشمي داشت كه ناهار راهم صرف
كردند و بعد از آن ساعت 7ـ 6بعداز ظهر بود كه خبر
غير مترقبه درگذشت ايشان پيش آمد
البته ،اين سنت الهي است و هركسي روزي به دنيا ميآيد و
روزي هم از دنيا ميرود ،اما به لحاظ ثلمهاي كه به كشور
وارد شد ،قابل جبران نيست و باعث تاسف است

آيتاهللهاش�مي رفس�نجاني چ�ه نقش�ي در ش�كلگيري
جمهوري اسالمي ،تثبيت و ادامه آن داشتند؟

اگ���ر فرماندهي انقالب و نهضت امام(ره) را به نام امام
كنمهاشمي فرماندهي اين ستاد را
بدانيم كه هست ،فكر مي
برعهده داشت .يعني قبل از انقالب از همان دوران جواني و
اول نهضت امام به طور جدي كمر همت بست ،هم براي
پرورش و ساختن افكار عمومي و هم مديريت مسائل نهضت.
پردازي و
به خصوص از زماني كه امام تبعيد شدند ،تئوري
مس���ائل اصلي انقالب و نهضت و طرح حكومت اسالمي
و حكومت واليت فقيه از طرف حضرت امام بود .ايش���ان
هايي
عالوه بر مبارزات علني كه با نظام طاغوت و افشاگري
كردند در مسائل
كه داش���ت و حضرت امام آن را تبيين مي
هاشمي در
فرهنگي هم از طالب روشنفكر آن زمان بود .آقاي
هاي علميه نقش اساسي
تنوير افكار عمومي مخصوص ًا حوزه
اهلل بهشتي،
داشت .عزيزان همراه حضرت امام ،مثل شهيد آيت
هاشمي يك
شهيد مفتح و شهيد باهنر و حضرت آقا و آقاي
اي از آنان دنبال
تقسيم كار نانوشته بين خود داشتند و عده
آموزش و تربيت نسل انقالب رفتند .مثل شهيد بهشتي ،شهيد
اهلل مطهري و شهيد مفتح و گروهي هم به
باهنر ،شهيد آيت

ي و كارهاي اساسي و پشتيباني
ها و سامانده 
دنبال افشاگري
هاشمي در اين گروه بود
هاي مسلح رفتند كه آقاي
از گروه
هاشمي كه مخاطبان
هاي آقاي
شدن
و مسائل زندان و شكنجه
.
اند
درباره آن زياد شنيده
هاي پيروزي انقالب چند كار
هاش���مي در نزديكي
آقاي
اساس���ي انجام داد .يكي تأسيس و تشكيل جامعه روحانيت
مبارز تهران بود كه كار انقالب را در حوزه به عهده گرفت،
هاي كشور به ويژه شركت نفت
يكي مسأله مديريت اعتصاب
بود كه از طرف حضرت امام مأمور شد تا كار را راه بيندازد و
گذاري حزب جمهوري اسالمي بود كه با كمك
يكي هم پايه
اي ،شهيد بهشتي،
اهلل خامنه
ياران انقالب ،از جمله حضرت آيت
اهلل العظمي موسوي اردبيلي آن را
شهيد باهنر و مرحوم آيت
كننده
گذاري كرد و در شوراي انقالب هم مؤثر و تعيين
پايه
بود .شوراي انقالب براي اداره نهضت حضرت امام قبل از
اي داشت و بعد از پيروزي انقالب
پيروزي انقالب نقش ارزنده
هاش���مي با حضور در شوراي انقالب و مجلس و
هم آقاي
.
حمايت از دولت نقش برازنده و روشني داشت

هماهنگكننده سپاه ،ارتش و بسيج
خاط�رات خ�ود را از ارتباطات برادر ش�هيدتان دكتر باهنر
با آقايهاش�مي و همچنين حضور ايش�ان در مجمع تش�خيص
مصلحت نظام ومجلس شوراي اسالمي بفرماييد.

هاشمي از سال 42ـ43
هاي شهيد باهنر با آقاي
همكاري
كرد ،چون شهيد
ها البته فرق مي
شروع شد و نوع همكاري
باهنربا كمك مرحوم گلزاده غفوري و آقاسيدرضا برقعي در
ه���اي تعليمات ديني نفوذ كرده بودند و اينها را انجام
كتاب
هاشمي بيشتر در زمينه افشاگري و حمايت
دادند ولي آقاي
مي
كرد؛اما
از نيروهاي مسلح كه نقش متفاوتي هم بود ،فعاليت مي
هاي  42و  43و در حوزه علميه
سابقه دوستي آنها به سال
گردد ،چون همواليتي هم بودند.
ق���م و جاهاي ديگرباز مي
نظيري بود كه بعد از پيروزي
هاي كم
هاش���مي از چهره
آقاي
هاي كام ً
ال متفاوتي را برعهده داشت .در دوره
انقالب مسئوليت
هاي
مجلس اول 48ـ 47سال سن داشت و با اين كه چهره
مهم ديگر انقالب در مجلس اول حضور داش���تند از جمله
اي ،ش���هيد چمران ،شهيدباهنر وشهيد مفتح،
اهلل خامنه
آيت
بندي رسيدند كه كسي كه
اما دوس���تان انقالب به اين جمع
هاشمي رفسنجاني است و
تواند مجلس را اداره كند ،آقاي
مي
اتفاق نظر داشتند و ايشان را به عنوان رئيس اولين مجلس
شوراي اسالمي انتخاب كردند كه نقش بسيار مهمي ايفا كرد.
اي كه در مجلس در خدمت ايش���ان بودم،
در دو س���ه دوره
اي كه داشت ،پناهگاه
عالوه بر مديريت قدرتمند و شايسته
وزراي مهندس موس���وي هم بود و وزراء بيش از آن كه به
هاشمي رفسنجاني
رئيس دولت تكيه داش���ته باشند ،به آقاي

.
كردند
تكيه مي
كرد،
هاشمي در همين حين كه دولت را حمايت مي
آقاي
صدر ،از س���وي امام جانشين فرماندهي
پس از جريان بني
كل قوا شد و عم ً
هاشمي
اهلل
ال فرماندهي جنگ به عهده آيت

رفسنجاني بود كه كار بسيار سخت و پيچيده و جدي بود.
شايد از همه اينها مهمتر در جنگ ،مسأله هماهنگي بود كه
صدر
هاش���مي بين سپاه ،ارتش و بسيج ايجاد كرد .بني
آقاي
هم خيلي تالش كرد كه بين اين سه قوه اختالف بيندازد و
ها را
داد و برخي
مورد برخي از آنها را در اولويت قرار مي
بي
ها را اص ً
آورد ،در
ال به حساب نمي
كرد و بسيجي
گرفتار مي
اي در ايجاد وحدت بين آنها
هاشمي نقش ارزنده
مقابل آقاي
هاي مشترك را تشكيل
كرد و از همان زمان قرارگاه
ايفا مي
ت جنگ كام ً
شد .يعني
ال مشترك انجام مي
داديم چون عمليا 
هاي س���پاه ،ارتش و بس���يج عمليات مشترك انجام
قرارگاه
دادند كه منجر به تغيير جهت جنگ شد .تا قبل از اين
مي
هاشمي جانشين فرماندهي كل قوا شود ،اين دشمن
كه آقاي
كرد تا حدي كه آبادان را محاصره
بود كه بيشتر پيشرفت مي
هاش���مي اوضاع برعكس شد و در
كرد و بعد از ورود آقاي
ت بزرگ جنگي اتفاق افتاد و جالب
هم���ان زمان چندعمليا 
هاشمي رفسنجاني در همان موقعيت به عنوان
اهلل
اين كه آيت
هاي قوي و باصالبتي را ايراد
امام جمعه موقت تهران ،خطبه
كرد ،به نحوي كه كليد واژه تحليلگران خارجي در طول
مي
هاش���مي در
هفته همواره برگرفته از كدهايي بود كه آقاي
.
كرد
هاي نماز جمعه اعالم مي
خطبه
ها كه موفق
يادم هست حتي در برخي اوقات در جبهه
هاشمي در
اهلل
خورد ،آيت
ت شكست مي
شديم و عمليا 
نمي
هاي نماز آنچنان روحيه و ش���ادابي را به جامعه ،بدنه
خطبه
كرد كه همه جان تازه
و ت���وده مردم و رزمندگان تزريق مي
ش���د انرژي مثبت بود و
گرفتند .هر چيزي كه تزريق مي
مي
هاشمي بسيار روحيه دهنده و تأثيرگذاردر
اهلل
هاي آيت
خطبه
ايجاد شور ،شوق و شهادت در جامعه بود .مسأله مهمتر اين
كه ايشان  20سال هم خطيب جمعه روزهاي قدس بودو در
ها
ها كه توفيق داشتم در خدمت ايشان باشم و خطبه
آن سال
كردم ،اغراق نيست كه در آن 20سال هر سال
را مطالعه مي
يك تحليل جديد و نو از مسائل قدس ،فلسطين و تحقير
.
رژيم صهيونيستي داشت
هاشمي بود .درباره رياست
ص آقاي
اينها آثار نقش مشخ 
هاشمي
هاشمي هم ،اتفاقات جديد رخ داد .آقاي
جمهوري آقاي
جمهوري بود كه رياست دولت
رفس���نجاني نخستين رئيس
را هم بر عهده داش���ت .تا زمان رياست جمهوري حضرت
جمهوري عمال پست تشريفاتي بود
اي ،رئيس
اهلل خامنه
آيت
هاشمي زماني به
و رئيس دولت ،نخس���ت وزير بود و آقاي

رياس���ت جمهوري رسيد كه نخست وزيري
حذف ش���ده بود و ايشان مديريت دولت را به
عهده گرفت كه همزمان شد با دوره سازندگي
بعد از جنگ كه كار بسيار مهمي بود و جالب
است كه سازمان ملل و شوراي امنيت با انتشار
اي ضمن متجاوز شناختن عراق اعالم
قطعنامه
كردن���د كه ايران از جنگ حدود  1000ميليارد
دالر خس���ارت ديده است و تا زماني كه صدام
بر سركار بود نتوانستيم غرامت بگيريم .بعد از
فروپاشي رژيم صدام هم با ملت مظلوم عراق
هاي
مواجه شديم كه مورد تجاوز آمريكا و گروه
تروريستي قرار گرفتند و موقعيتي پيش نيامد كه
مان را از عراق بگيريم و با دست
غرامت جنگي
خالي و در زماني كه قيمت نفت 9ـ 8دالر بود
كشور بازس���ازي و ساخته شد و دولت واقع ًا
دولت سازندگي بود .بعد از رياست جمهوري
هاشمي رفسنجاني ،مسأله رياست مجمع
آقاي
تشخيص مصلحت نظام پيش آمد كه دو دوره
هاشمي بودم .ايشان يك چهره
در خدمت آقاي
کرد و
نظيري بود كه مجمع را بخوبي اداره مي
بي
موقعيت مجمع در كشور تثبيت شد و كارهايي
.
كه انجام داد ،اساسي و زيربنايي بود

 زمان�ي ك�ه خب�ر رحل�ت آيتاهللهاش�مي
رفس�نجاني را شنيديد چه احساسي به شما دست
داد ونبود ايشان چه تاثيراتي در ادامه مسير حركتي
نظام خواهد داشت؟

هاش���مي بسيار
اهلل
خبر درگذش���ت آيت
غيرمترقب���ه بود .در هم���ان روزي كه رحلت
كردند تا ساعت  12ظهر با ايشان جلسه داشتم.
طبق معمول بس���يار خوب و س���رحال بود و
هاي انرژي بود و
هاهم مربوط به گزارش
بحث
آقاي چيت چيان هم حضورداش���ت .بعد از آن
هاشمي وزير بهداشت و درمان
زاده
دكتر قاضي
هاش���مي داشت كه ناهار راهم
ديداري با آقاي
صرف كردند و بعد از آن س���اعت 7ـ 6بعداز
ظهر بود كه خبر غير مترقبه درگذش���ت ايشان
پيش آمد .البته ،اين سنت الهي است و هركسي
رود،
آيد و روزي هم از دنيا مي
روزي به دنيا مي
اي كه به كشور وارد شد ،قابل
اما به لحاظ ثلمه
جبران نيس���ت و باعث تاسف است .البته نظير
ايم؛ شهادت عزيزان
چنين حوادثي را زياد داشته
اهلل بهش���تي در فاجعه هفتم
بزرگواري مثل آيت
تير ،فاجعه نخست وزيري و شهادت دكتر باهنر
و رجايي و شهداي محراب و ...و از همه مهمتر
ها طمع كرده
ثلمه ارتحال حضرت امام .خيلي
گفتند كه انقالب با رحلت حضرت
بودند و مي
اي ديده
هاي آشفته
شود و خواب
امام ،نابود مي
بودند و در فكر تعبير آن بودند كه الحمدهلل با
هاي مقام
صالب���ت و پايداري مردم و راهبري
معظ���م رهبري انقالب راه خ���ود را ادامه داد.
بنابراي���ن انقالب و نهضت كارش تعطيل بردار
كند .اما كسي كه بتواند
نيس���ت و ادامه پيدا مي
هاش���مي را داشته باشد
همه ابعاد وجودي آقاي
.
شود
پيدا نمي
هاشمي رفسنجاني بيشتر موضع
موضع آقاي
وح���دت ،هماهنگي ،همدلي و همراهي حول
اي كه زياد
مح���ور واليت فقيه بود .يك جمله
تكرار شده و من هم الزم است تكرار كنم اين که
در حوادث تلخ  88نقل شده بود كه افرادي پيش
هاشمي رفسنجاني رفته بودند كه شايد از
آقاي
هاشمي گفته بود
موقعيتش سوء استفاده كنند؛ آقاي
كه من دوتا خط قرمز دارم ،يكي نظام جمهوري
اسالمي و ديگري واليت فقيه و از اين دوخط
كسي حق ندارد عبور كند .از سوي ديگر عشق
هاشمي به مقام معظم رهبري هم به عنوان
آقاي
اند و هم به
كسي كه 60سال با يكديگر كار كرده
عنوان ولي فقيه و ريسمان اصلي وحدت كشور
ها س���عي
غيرقابل صدمه ديدن بود .البته خيلي
كردن���د كه برخورد و فاصله ايجاد كنند ،اما آن
هاشمي از يك طرف
ايمان قلبي و اخالص آقاي
و بصيرت خوبشان باعث شد كه دشمن نتواند
.
هاي آشفته خود را تعبير كند
اين خواب

برخي چرخشها در نوع نگاه به آقايهاشمي
وخط مشيي كه ايشان در پيش گرفته بود به ويژه در

سالهاي اخير ناشي از چه عواملي است ؟

اي
اختالف نظر بين مسئوالن در هر جامعه
اي
طبيعي است .در اين زمينه بد نيست خاطره
هاشمي نقل كنم كه خالي
از خلق و خوي آقاي
هاشمي رفسنجاني زماني
از لطف نيست .آقاي
هاي
جمهور بودند فرمودند :در بحث
كه رئيس
اي
اهلل خامنه
نظرهايي با آيت
كارشناسي اختالف
داش���تيم .در دو سه جلسه كه بحث كارشناسي
كرديم ،نتوانس���تيم يكديگر را قانع كنيم .آقاي
اي گفتند كه در اين س���ه جلسه،نه شما
خامنه
توانستيد بنده را قانع كنيد و نه من توانستم شما
هاشمي
را قانع كنم ،حاال چكار بايد بكنيم .آقاي
رفسنجاني گفتند :معلوم است بايد چكار كنيم،
ش���ما رهبر هستيد و من رهرو و طبيعي است
عالي بايد همواره از نظر شرعي،
كه نظر جناب
ها
حقوقي و قانوني حاكم باش���د .اگر در بحث
يكديگر را قانع كرديم كه مسأله حل است ،اما اگر
قانع نشديم به لحاظ جايگاهي كه داريم و شما
در مقام رهبري و من به عنوان رهرو بايد مسأله
رساند.
هاشمي را مي
صدر آقاي
حل شود .اين سعه
نظرهاي
ها از اين اختالف
اينجاس���ت كه بعضي
خواهند سوءاستفاده كنند و بگويند
كارشناسي مي
كه بين ايشان و رهبري ،دو ديدگاه ،دو خط و
ها
دو مسير وجود داشته است .مگر اين ديدگاه
هاي سياسي وجود ندارد.
ها و تش���كل
در جناح
در جامعه نظام مهندس���ين كه  20نفر دور ميز
نظرهاي سنگين
نشينيم ممكن است اختالف
مي
و جدي داشته باشيم .مهم اين است كه نتيجه
رفت واحد باش���د .به هرحال عش���ق
و برون
هاش���مي به حضرت آقا و دورانديشي و
آقاي
تدبير و بصيرت مقام معظم رهبري باعث شد
.
هاي آشفته مخالفان تعبير نشود
كه خواب

آيا نظر برخيها را قبول داريد كه آقايهاشمي
گاه�ي اوقات در مقام اپوزيس�يون قرار ميگرفتند
يا اين از ضعف مخالفان در عدم ش�ناخت وجودي
ايشان است؟

گونه نيس���ت .در مجلس هم كه
 نه اين
خدمت ايشان بوديم ،بعضي اوقات بحث راست
هاش���مي رفسنجاني
و چپ مطرح بود .از آقاي
ها را داريد
كرديم كه آقا! چرا هواي چپي
گاليه مي
اي
و هواي ما را نداريد،درجواب جمله س���اده
بيان كرد :شماها كه با نظام ،انقالب و مسئوالن
هستيد ،ما بايد بتوانيم آنها را جذب كنيم .واقع ًا
طلبان تند در مجلس شش���م و در دوره
اصالح
هاش���مي ظلم كردند .در آن
اصالحات به آقاي
پوش
هاي خودشان القاب سرخ
زمان در روزنامه
اي را به ايشان
هاي زنجيره
و خاكس���تري و قتل
اي كردند .من
هاي ظالمانه
نسبت دادند .تخريب
هاشمي
از اين نظر راضي و خوشحالم كه آقاي
رفسنجاني زماني رحلت كردند كه بسيار محبوب
اي تخريب
بودند ،در حالي كه در زماني به اندازه
شد افكار عمومي نسبت
شده بودند كه تلقي مي
صدر،
به ايشان ديدگاه منفي دارد .الحمدهلل با سعه
هاشمي
صبوري و بردباري و كياس���تي كه آقاي
داشت و خداوند هم كمك كرد بسيار محبوب
از دنيا رفت .مراس���م تشييعي كه براي ايشان
برگزار ش���د ،نش���انه قدرشناسي مردم از افراد
.
خدوم است
علت فاصله گرفتن اصولگراها از آقايهاشمي
چه بود ؟

هاشمي رفسنجاني فاصله نگرفتيم،
ما از آقاي
بلكه ايشان مقداري از ما فاصله گرفت و علت
هاشمي از ابتدا تالش
آن را هم عرض كردم .آقاي
گفتيم كه
كرد كه فراجناحي عمل كند .ما مي
مي
در اين فراجناحي بايد اعتدالي وجود داشته باشد.
تعبير ايشان اين بود كه شماها هستيد و نيازي
نيست كه من به شما امتيازي بدهم .بايد آنهايي
را كه در حاشيه هستند و با انقالب زاويه دارند
شد كه آنها تصور
جذب كنيم و همين باعث مي
اش به آنها بيشتر
هاش���مي عالقه
كنند كه آقاي
هاشمي
است .در هر صورت در يك كالم آقاي
به دنبال جذب بودند و دافعهشان بسيار كمرنگ
و ضعيف بود.

گفتگو از :عليرضا بردبار

هاشمي رفسنجاني
سمبل انصاف و اقتدار
ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659

محمد حسن اصغرنيا
عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي
هاي بزرگي همراه و همنشين
هايي كه در طول زندگانيشان با آدم
ش به حال انسان
خو 
اند و بحمداهلل لطف خدا شامل حالم شد و جمعي از اين
يا همزمان و هم دوران بوده
كنم.
هايي را بازنويسي مي
ام و خاطراتي از آنان دارم كه نمونه
جمعيت را ديده
 1ـ قبل از پيروزي انقالب اس�ل�امي مربياني بودند كه به قش���ر جوان در همه
ويژه دانشجويان توجهي ويژه داشتند ،مانند آقايان مرتضي مطهري ،سيد
اصناف و به
اي ،محمدجواد باهنر ،عبدالكريم موسوي اردبيلي
محمد حسيني بهشتي ،سيدعلي خامنه
محمدرضا مهدوي كني ،گلزاده ،غفوري ،محمد مفتح و اكبر هاشمي رفسنجاني و...
هركدامش���ان در فضايي مانند مس���جد الجواد و دانشگاه تهران و مكتب قرآن
خيابان ايران و مسجد كرامت مشهد و كانون توحيد و مسجد حضرت اميرالمومنين
ت جنب دانش���گاه و مسجد جليلي و مسجد جاويد و قبا و
الس�ل�ام خيابان نصر 
عليه
تهران فعال بودند.
رفسنجاني پس از آزاد شدن
اهلل هاشمي
در اين بين گهگاه مرحوم حضرت آيت
پيوست و يكي از خاطراتم ،اين است كه در تهران و مشهد
از زندان به اين جمع مي
ها و دانش���جوياني را تربيت و براي تنوير افكار و تبليغ قرآني به اس���تانها اعزام
طلبه
كردند و رابط دانشجويان دكتر بهشتي بود كه امثال شهيد حسن اجاره ،شهيد آقا
مي
زماني و مرحوم مهندس فرزاد رهبري رابط اين امور بوديم و شهيد بهشتي معرف ما
بود به آقاي هاشمي رفسنجاني به نشاني خيابان شميران دوراهي قلهك جنب قنادي
فرزين كه منزل ايشان بود و ايشان فرد مورد نظر كه مسلط و مبلغ تربيت يافته اين
برديم.
كردند و ما به شهرهاي مختلف مي
جمع بودند را معرفي مي
 2ـ در دوره دوم انتخابات مجلس شوراي اسالمي حزب جمهوري اسالمي از
ميان حدود  200نفر كه مورد تأييد شوراي مركزي بودند ،پس از جرح و تعديل و نمره
شدند
دادن و امتياز به  52نفر رسيدند و براي مجلس از تهران بايد  30نفر معرفي مي
و  31نفر به آخرين مرحله رسيدند و من هم آن موقع مسئوليت استانداري كردستان
گيري مجدد به مرحله
را بر عهده داش���تم و نامزد حزب از تهران بودم ،پس از رأي
دوم رسيدند و در نهايت  26نفر معلوم شدند و بين  5نفر بايد چهار نفر به آن جمع
آبادي ـ  2ـ محسن لبافي
ت بودند از آقايان1 :ـ هادي نجف
شدند كه عبار 
اضافه مي
 3ـ هادي غفاري  4ـ كريمي نوري  5ـ محمد حسن اصغرنيا با خود فكر كردم به
دليل تسريع در اين امر مهم و پرداختن شوراي مركزي به مسائل كشوري از دبيركل
ب جمهوري اسالمي بخواهم كه با موافقت اعضا و شورا ،به نفع آن چهار
محترم حز 
اي
اهلل خامنه
نفر ،كنار بروم .در اين هنگام آقاي هاشمي رفسنجاني از رئيس شورا ـ آيت
نيا مخالفم:
گيري آقاي اصغر
ـ وقت گرفتند و گفتند به دو دليل با كناره
 1ـ همين حركت انقالبي ايشان خود يك امتياز است  2ـ عضويت ايشان در
نظر من بايد باشند و از
شوراي مركزي و مسئوليتي كه در آموزش حزب دارند و به
آبادي
گيري آقايان هادي نجف
بين چهارنفر ديگر سه نفر را انتخاب كنيد كه پس از رأي
آباد و آقاي محسن لبافي از بازار تهران و آقايهادي
نماينده دوره اول مجلس از نجف
غفاري نماينده دور اول تهران تعيين شدند و همه حاضرين از صدق و صفا و صميميت
و انصاف و جوانمردي و اقتدار ايشان بدون حب و بغض متعجب شدند.
اهلل دكتر بهشتي و
واقع ًا خأل وجودي اين مرد بزرگ همچون شهيد مظلوم آيت
بزرگان ديگر پرنخواهد شد.
زندگي ،هنگامه فريادهاست
سرگذشت درگذشت يادهاست
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دكتر علي مطهري :



سياسيون شهروندمدار راه هاشمي را ادامه دهند

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

آيتاهلل هاشمي آدم باهوشي بود و شايد زودتر از ديگران انحرافات سياسي را متوجه ميشد .يعني هم
در عمل ديده بود و هم به خاطر هوشي که داشت زودتر از بقيه خطر را مي شناخت و هشدار ميداد

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659
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هلل هاشمي رفسنجاني نامي آشنا براي مردم
ا 
اشاره :آيت
كش���ورمان و حتي سياستمداران جهان است و كمتر كسي
توان سراغ داشت كه با
در حوزه سياست و ديپلماسي را مي
.
ايشان آشنايي نداشته باشد
نام اين روحاني برجس���ته همواره و در طول حياتش با
واژه «مبارزه» همراه بوده است ،چه در آن زمان كه اقدامات
گسترده پيدا و پنهان عليه شاه داشت و ضمن همراهي با امام،
توانس���ت به پيروزي و قوام جمهوري اسالمي كمك شايان
توجهي كند و چه آن وقتي كه فرماندهي جنگ تحميلي را
دار بود و موفق شد با تكيه بر نيروهاي مسلح كشورمان
عهده
اعم از ارتش ،سپاه ،نيروهاي مردمي و جانفشاني و فداكاري

* آقاي هاشمي به شدت به امام(ره) عالقهمند بود كه همين
موضوع سبب شده بود امام(ره) هم با مشاهده خلوص نيت
ايشان ،به آقاي هاشمي اعتماد كنند كه اين موضوع قطعاً در
تحوالت بعدي منشأ اثرات خير شد
* آيتاهلل هاشمي رفسنجاني توجه و تسلط كامل و ويژهاي
نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي داشت و به لحاظ
همين نگاه ،نقش ايشان در ايجاد تعادل و هماهنگي بين
فراكسيونهاي مختلف مجلس در زمان تصدي رياست مجلس،
برجسته و اثرگذار بود
* آقاي هاشمي با جمعآوري داليل مستند مبني بر ضرورت
پايان دادن به جنگ،آنها را خدمت امام(ره) تقديم كرد و اين
رفتار توأم با صداقت مورد پذيرش امام قرار گرفت
.
بست قرار دهد
آنها ،عراق را در بن
اما اين ش���خصيت سياسي بنام جمهوري اسالمي كه با
هاي مختلف،
ها و عرصه
هايش در برهه
نماي���ش توانمندي
مايه نگراني دشمنان انقالب نسبت به پيشرفت كشورمان در
ها هم مصون نبود و
هاي مختلف شده بود ،از تخريب
حوزه
اهلل نمود بيش���تري در جامعه پيدا
به هر ميزان كه نقش آيت
ش���د ،ميزان حمله به
تر مي
كرد و ثمرات خدماتش نمايان
مي
.
شد
اين چهره انقالب اسالمي هم بيشتر مي
ها ،مشخصه
ها و بيان كاستي
انتقاد صريح از برخي عملكرد
اصلي اين سياس���تمدار بود كه البته صبر و تحمل در مقابل
هاي مخالفان هم از وي يك ش���خصيت
انتقادات و تخريب
معتدل و صبور س���اخته بود ،ش���خصيتي كه تا آخرين روز
حياتش سعي كرد دل و زبان مردم باشد و در عين حال از

.
با امضاي امام دارم
خواهند آبروي
اينها دوستداران واقعي امام هستند يعني مي
شود .چون امام را دوست
امام نرود چون فردا مشکل پيدا مي
کنند؛ يعني به فکر خودش نيست،
دارند اين طور برخورد مي
.
به فکر امام و انقالب است
ها درباره شهيد مطهري زياد بوده و با اين
از اين نمونه
گويد مطهري پاره تن من و
بينيد که امام مي
حال ش���ما مي
تر
حاصل عمرم بود .معتقدم بعد از شهيد مطهري کسي صميمي
اهلل منتظري و آقايهاشمي با امام
تر از مرحوم آيت
و صريح
نداشتيم؛ يعني بعد از اين که استاد مطهري شهيد شد اين دو
ترين ياران امام بودند و مسائل
ترين و صريح
بزرگوار صميمي
.
کردند
را خيلي راحت و روشن با ايشان مطرح مي
هلل هاشمي رفسنجاني نسبت
ا 
اشراف و توجه ويژه آيت
به مسائل سياسي و اجتماعي موضوع ديگري است كه دكتر
گويد :آقايهاشمي توجه
كند و مي
مطهري به آن اشاره مي
اي نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي
و تسلط كامل و ويژه
داشت و به لحاظ همين نگاه ،نقش ايشان در ايجاد تعادل و
هاي مختلف مجلس در زمان تصدي
هماهنگي بين فراكسيون
.
رياست مجلس ،برجسته و اثرگذار بود

.
اصل نظام و انقالب هم تا پاي جانش دفاع كند
اي
فرا رسيدن چهلمين روز ارتحال اين عالم وارسته ،بهانه
است تا در گفتگو با دكتر علي مطهري نائب رئيس مجلس
اهلل چه در حوزه سياست
هاي آيت
شوراي اسالمي ،با ويژگي
هاي ديگر اعم از مبارزات و صبر و تحمل در
و چه در زمينه
.
برابرمخالفان ،بيشتر آشنا شويم
اهلل شهيد مرتضي مطهري در اين مصاحبه ،به
فرزند آيت
هلل هاشمي رفسنجاني با پدر بزرگوارش اشاره
ا 
همكاري آيت
و از همراهي با مردم و بيان كردن حرف و درد دل آنها ،به
.
كند
عنوان دليل اصلي محبوبيت ايشان ياد مي
احياي اقتص���اد ،واكنش عبرت آموز به رد صالحيت،
ها
اعت���دال و همچنين صب���ر و تحمل باال در برابر تخريب
هايي است كه نماينده مردم تهران در مجلس
ازجمله ويژگي
از آنها به عنوان نقاط برجسته چهره ماندگار جمهوري اسالمي
.
كند
ياد مي
اهلل
دكت���ر مطهري در ابتداي اين مصاحبه به نقش آيت
كند و
هاشمي رفسنجاني در پيروزي انقالب اسالمي اشاره مي
گويد :ايشان از سال  1341در بطن نهضت اسالمي حضور
مي
شان به مسائل سياسي و اجتماعي سبب شد
داشتند و عالقه
تا زمان پيروزي انقالب اس�ل�امي به ايفاي نقش بپردازند و آيتاهللهاشمي رفسنجاني و احياي اقتصاد
نائب رئيس مجلس سپس به بيان خدمات رئيس فقيد
.
اي داشته باشند
در تكوين ،ظهور و حفظ انقالب نقش ويژه
هلل هاشمي رفسنجاني به امام مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان رياست بر قوه مجريه
ا 
وي سپس به عالقه زياد آيت
كند :پس از پايان جنگ ،كشور به يك
پردازد و تأكيد مي
افزايد :آقايهاشمي به شدت مي
كند و مي
خميني(ره) اشاره مي
هاشمي با درك اين
مند بود كه همين موضوع سبب شده بود امام حركت بزرگ اقتصادي نياز داشت كه آقاي
به امام عالقه
اي
هم با مش���اهده خلوص نيت ايشان ،به آقايهاشمي اعتماد مهم ،وارد ميدان عمران و سازندگي شد و به نحو شايسته
هاي اقتصادي كشور را دوباره برپا كند و موج
كنن���د كه اين موضوع قطع ًا در تحوالت بعدي مؤثر واقع و توانست بنيان
ت بارز
ه���اي اقتص���ادي را به راه بيندازد كه فعالي 
حركت
.
منشأ اثرات خير شد
كند :امام راحل ايشان در اين حوزه به حركت واداشتن صنايع مختلف از جمله
نماينده مردم تهران در مجلس تأكيد مي
ي هاش���مي را دلس���وز و خوشفکر و صريح و صميمي پتروشيمي و سيمان و همچنين سدسازي است.
آقا 
موقع و قاطع به
وي در ادامه از دورانديشي و تصميم به
تر از آقايهاشمي
دانس���ت .همان طور که شايد صريح
مي
اهللهاش���مي رفسنجاني ياد
خود ش���هيد مطهري بود و در جاهايي به صراحت به امام عنوان يكي ديگر از صفات آيت
توضيح داد و حکم امام را برگرداند .مث ً
افزايد :دورانديشي در مسائل اعم از موضوعات
كند و مي
ال در قضيه رياست مي
ي هاشمي بود و اگر
هاي انقالب اس�ل�امي امام براي مرحوم آقاي الهوتي سياسي و اجتماعي ،ويژگي برجسته آقا 
کميته
اي هرچند در آينده دور به
شد تحقق مسأله
حکم نوشته بودند و شهيد مطهري حکم را از آقاي الهوتي ايشان متوجه مي
كرد .نمونه
گويد اين به صالح نيس���ت صالح مردم خواهد بود ،بر انجام آن پافشاري مي
رود و مي
گيرد و نزد امام مي
مي
توان در ماجراي ساخت مترو و
به خاطر اين که آقاي الهوتي در دو سال آخر در زندان به بارز و عيني اين مسأله را مي
اندازي اين وسيله حمل و نقل عمومي در تهران و ساير
مجاهدين خلق گرايش پيدا کرده و صالح نيس���ت و آقاي راه
هايي با ساخت مترو
گويد حکم کالنشهرها يافت .در آن زمان مخالفت
کنند .آقاي مهدوي مي
مهدوي کني را معرفي مي
كردند اين مهم
هاي انقالب را به خط آقاي مطهري وجود داش���ت و مخالفان به شدت سعي مي
خودم به رياست کميته

.
هاشمي آشکار بود
آقاي

زدنيشان ،بر
ي هاشمي با دورانديشي مثال
تحقق نيابد ،ولي آقا 
انجام اين كار تأكيد كردند كه خوشبختانه امروز شاهد ثمرات
اهللهاشمي
هاي آيت
دكتر مطهري همچنين به همكاري
خوب مترو در تهران و برخي شهرهاي بزرگ هستيم و به
اهلل شهيد مطهري در جريان نهضت اسالمي
اين ترتيب همه متوجه شدند كه مترو به زعم مخالفان ،يك رفسنجاني با آيت
گويد :ش���هيد مطهري  15سال از آقاي
كند و مي
صنعت لوكس نيست بلكه ضرورت همه كالنشهرهاست و اش���اره مي
هلل هاشمي به قم رفتند،
ا 
هاشمي بزرگتر بودند و زماني كه آيت
.
گسترش آن بايد به درستي در دستور كار قرار گيرد
ي هاشمي
هاي آن شهيد يكي از اساتيد بزرگ حوزه علميه بود .آقا 
گيري از ظرفيت
دكتر مطهري ايجاد دانشگاه آزاد با بهره
مند به
اند به شدت عالقه
اي نوش���ته
اهلل مطابق آنچه که در مقاله
غيردولتي و خصوصي را از نتايج ديگر دورانديشي آيت
ي هاشمي حضور در درس ايش���ان بوده ولي اين توفيق براي ايش���ان
گويد :آقا 
كند و مي
هاشمي رفسنجاني توصيف مي
.
آوري و همچنين با توجه حاصل نشده است
براساس ضرورت توسعه علم و فن
اهلل سيد
در س���ال  56و از زمان ش���هادت مرحوم آيت
هاي دولتي در جذب دانشجو ،در
به ظرفيت پايين دانش���گاه
گيري از ظرفيت بخش خصوصي مصطفي خميني ،حركت جديدي در نهضت اس�ل�امي آغاز
صدد ايجاد دانشگاهي با بهره
برآمد و اين انديش���ه را به خوبي پيش برد و نهايت ًا با فرمان شد .در اين زمان آقايهاشمي در زندان بود و در سال 57
امام راحل ،دانش���گاه آزاد پا گرفت كه تا امروز هم بركات آزاد ش���د .ايش���ان در اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه به
هايي که عليه شاه فعال بودند از جمله مجاهدين،
برخي گروه
.
خوبي داشته است
جنگ
تدبير براي پايان
.
كرد
كمك مالي مي
موضوع پايان جنگ ،مسأله ديگري است كه نائب رئيس
اي به نقل از
نائب رئيس مجلس س���پس به بيان خاطره
هاشمي رفسنجاني درباره
اهلل
مجلس از آن به عنوان يكي از خدمات ارزش���مند توأم با پدر بزرگوارشان درباره ديدگاه آيت
اهللهاشمي رفسنجاني نام مي
صداقت آيت
گويد :شهيد
پردازد و مي
برد .دكتر مطهري قطع كمك مالي به گروه ياد شده مي
زيادي
حدود
تا
،598
قطعنامه
صدور
با
گويد:
ي
در اين باره م
مطه���ري پس از تغيير ايدئولوژي مجاهدين خلق نگران بود
به خواست
کند يا نه؛ لذا
ي هاشمي همچنان از آنها حمايت مي
هايمان رسيديم .در اين قطعنامه ،سازمان ملل عراق که آيا آقا 
را به عنوان آغازگر جنگ معرفي كرد و خطوط مرزيمان به از اين موضع ايش���ان درباره مجاهدين خلق سوال کرده بود
هاش���مي گفته بود« :ما عدالت را در س���ايه نام خدا و
رسميت شناخته و عراق به پرداخت غرامت محكوم شد .اينها و آقاي
خواهيم».
خواهيم و عدالت منهاي خدا را نمي
موضوعاتي بود كه در آن زمان بايد كمال استفاده و بهره را خداپرستي مي
.
برديم
از آن مي
.
در اينجا شهيد مطهري گفته بود :خيالم راحت شد
در عمليات كربالي  ،5تقريب ًا همه توان خود را براي عبور
ي هاشمي گرايش ماركسيستي آن سازمان
در حقيقت آقا 
از مرز و احيان ًا تصرف بصره به كار گرفتيم و پيشروي
هايي هم را قبول نداشت و بعد از تغيير ايدئولوژي آنها .ديگر كمكي
مختلف
كشورهاي
داشتيم ولي مشخص شد که عراق به لطف
.
نكرد
به انواع و اقسام تسليحات مدرن و حتي شيميايي دست پيدا
هلل
ا 
نائب رئيس مجلس با اشاره به همكاري نزديك آيت
كرده و تجهيز ش���ده است و اجراي عمليات جديد با وارد هاشمي رفسنجاني با شهيد مطهري از زمان آزادي آقايهاشمي
آمدن تلفات سنگين به نيروهاي خودي پيش
ي هاشمي پس
كند :آقا 
بيني شد .از طرفي از زندان تا پيروزي انقالب ،تأكيد مي
مان
ي
نفت
سكوهاي
فارس وارد ميدان شده و
آمريكا هم در خليج
كه از زندان آزاد شد ،دريافت که مركز ثقل انقالب در
از اين
را هدف قرار داده بود .سرانجام با پيام دشمنان در سرنگون داخل کشور از لحاظ هماهنگي با امام ،شهيد مطهري است؛
كردن هواپيماي مس���افربري كشورمان بر فراز خليج
فارس ،لذا ايشان خيلي به شهيد مطهري نزديك شد .به ياد دارم در
تصميم
گيرندگان كشور به اين نقطه رسيدند كه ممكن است با فاصله  12تا  22بهمن كه امام خميني در مدرسه علوي بودند،
نظامي
وضع
لذا
بيفتد،
خطر
به
انقالب
اساس
روند،
اين
ادامه
آمدند و من ايشان
ي هاشمي هر روز صبح به منزل ما مي
آقا 
بردم و آخر شب هم دنبال آنها
و اقتصادي كش���ور براي امام تشريح شدو امام راحل هم از و پدر را به مدرسه علوي مي
.
آنجا كه تابع منطق بودند ،قطعنامه را پذيرفتند
رس���اندم .نصب آقاي بازرگان
رفتم و آنها را به مقصد مي
مي
وزير دولت موقت توسط امام توسط ايشان
دكتر مطهري در ادامه با اش���اره به شباهت اين قطعنامه به عنوان نخست
با صلح «حديبيه» در زمان پيامبر اكرم(ص) ،مي
.
افزايد :در آن اعالم شد لذا برخي ايشان را سخنگوي امام ناميدند
زمان و پس از امضاي قرارداد صلح توسط پيامبر برخي از راز محبوبيتهاشمي
اصحاب ايشان ناراحت شدند و به انتقاد از اين كار پرداختند و
نماينده مردم تهران در مجلس در بخش ديگري از اين
هلل هاش���مي رفسنجاني
ا 
حتي اعالم كردند اين صلح مايه خفت و خواري ما مسلمانان مصاحبه درباره علت محبوبيت آيت
كند :محبوبيت آقايهاشمي تا زماني كه
اس���ت ،اما يك سال بعد با پديدار شدن آثار اين صلح ،آنها نزد مردم ،تأكيد مي
.
به واقعيت پي بردند
ايشان مسئوليت داشت ،علل مخصوص خودش را داشت و
اين مسأله درباره پذيرش قطعنامه پايان جنگ  8ساله هم پس از آن و در زماني كه از س���مت اجرايي كنار بود ،علل
صدق مي
.
كند .وقتي ايران قطعنامه را پذيرفت ،فرصت احياي ديگري داشت
كه
تسليحاتي
با
عراق
ديگر
س���وي
از
و
كرد
پيدا
اقتصاد را
برداش���ت من اين اس���ت كه از سال  84و پس از ورود
غربي
نژاد به انتخابات رياست جمهوري ،آقايهاشمي
ها در اختيارش قرار داده بودند ،به كويت حمله كرد كه آقاي احمدي
.
اين اتفاق هم در نهايت به نفع ايران تمام شد
نسبت به انقالب احساس خطر كردند و با توجه به شناختي
كه آيت
نائب رئيس مجلس با تأكيد بر اين
اهللهاش���مي كه از اين گروه داش���ت ،نگران آينده كشور شد .ورود آقاي
از
كند:
مي
تأكيد
بود،
رفسنجاني يك مصلح بزرگ و دلسوز
ها
هاشمي به انتخابات  84به خاطر همين نگراني بود .بعضي
نشانه
خواهد
طلبي است كه مي
كردند ايش���ان آدم قدرت
هاي بارز يك مصلح اين است كه مصلحت جامعه را بر تصور مي
مصلحت خودش ترجيح مي
جمهور شود ،ولي اين تفكر ،غلط
دهد،حتي اگر انجام يك كار به بعد از  8سال دوباره رئيس
.
كاهش محبوبيتش منجر و به ضرر خودش تمام شود
بود ،زيرا ايشان فقط به دليل احساس خطر نسبت به آينده
نحوه رفتار با رهبري
انقالب وارد ميدان ش���د .البته آقايهاش���مي در همان زمان
ضرورت انتقال واقعيت
هاي جامعه به رهبري ،موضوع تأكي���د كرد كه اگر اصولگرايان بر آقاي واليتي يا الريجاني
.
آيم
ديگري است كه دكتر مطهري از آن به عنوان ويژگي مهم و ويژه توافق كنند من نمي
هاشمي
گويد :آقاي
كند و مي
اهللهاشمي رفسنجاني ياد مي
آيت
كه تنها هدف آقايهاشمي
دكتر مطهري با تأكيد بر اين
پايان
ضرورت
بر
مبني
مستند
داليل
آوري
ع
جم
با
زمان،
آن
در
جمهور نشود ولي با وقوع
نژاد رئيس
اين بود كه آقاي احمدي
افزايد :بعدا ً ديديم كه آن
جمهور شد ،مي
دادن به جنگ ،آنها را خدمت امام(ره) تقديم كرد و اين رفتار اتفاقاتي ايشان رئيس
هاي آقايهاشمي درست بود.
توأم با صداقت مورد پذيرش امام قرار گرفت .نحوه برخورد نگراني
ها و صداقت در ارائه آن به رهبري،
آقايهاشمي با واقعيت
ي هاشمي در سال  88با روشي كه عمل شد ،موافق
آقا 
.
م
دهي
قرار
الگو
هميشه
را
آن
اي است كه بايد
مسأله
نبود .ايشان موافق اين موضوع نبودند كه كل حكومت پشت
ما نبايد سعي كنيم رفتارمان با رهبري در تمامي دوره
ها ،سر يك كانديدا قرار گيرد و فضاي دو قطبي در كشور ايجاد
صرف ًا براي شاد كردن ايشان باشد و خيلي از واقعيت
حتي در آن زمان
اش خارج شود.
ها را بازگو و انتخابات از حالت طبيعي
اي نسبت به موضوعاتي هشدار دادند .پس از ماجراي
نكنيم .شخصي دلسوز انقالب و رهبري است كه انتقادات و در نامه
ها را مطرح مي
کاستي
نژاد به ايشان ،از صدا و
كند .اين ويژگي به طور كامل در رفتار آن مناظره و ايراد اتهام آقاي احمدي
همكاري شهيد مطهري و مرحومهاشمي

ها و اتهامات وارده درخواست
سيما براي پاسخگويي به صحبت
وقت كردند ولي صدا و سيما اين فرصت را در اختيار آقاي
.
هاشمي قرار نداد و اين نوع رفتار خالف قانون بود
گويد :ايشان حتي در خطبه نماز جمعه
دكتر مطهري مي
ها مخالفند
ها و خشونت
گيري
در سال  88تأكيد كردند با سخت
و طرحي را براي بازگش���ت جامعه به حالت عادي ارائه و
اعالم كردند اگر اين روند تغيير نکند ،در آينده با مش���كل
.
مواجه خواهيم شد
در حقيقت آقايهاشمي در اين دوره هم رسالت خودشان
را انجام دادند و حرف دل بخش بزرگي از مردم را زدند و
.
گردد
علت محبوبيت ايشان هم به همين موضوع بازمي
طور كه از اصل
ي هاش���مي همان
كند :آقا 
وي تأكيد مي
كرد ،در صورت مشاهده خطا و انحرافي ،تذكر
نظام دفاع مي
داد كه اين مس���أله از ايشان يك شخصيت محبوب
هم مي
.
اجتماعي ساخت
هلل هاش���مي
ا 
دكت���ر مطهري درباره علت مخالفت آيت
گويد :ايشان دوره استانداري
رفس���نجاني با احمدي نژاد مي
نژاد و تخلفاتي را که صورت گرفته بود ،ديده
آقاي احمدي
بود؛ مث ً
آپ نفت کرده بودند و پولش برنگشته بود و
ال س���و
اي ناپديد شد و
اين پرونده به قوه قضائيه رفت و به وسيله
اص ً
ال به بيرون از قوه بردند .يا رفتارهايي که ايشان در دوره
شهرداري داشت و پول پخش کردن و مانند آن را ديده بود
.
کرد
و بيش از همه احساس خطر مي
ي هاشمي
مقداري هم ناشي از هوشش بود .باألخره آقا 
آدم باهوشي بود و شايد زودتر از ديگران انحرافات سياسي
شد .يعني هم در عمل ديده بود و هم به خاطر
را متوجه مي
هوشي که داشت زودتر از بقيه خطر اين جريان را شناخت
.
و هشدار داد و سال  88هم ايشان مظلوم واقع شد
اهللهاشمي
هاي ديگر آيت
صبر و تحمل زياد از ويژگي
كند
رفسنجاني است كه فرزند شهيد مطهري به آنها اشاره مي
ها و افراد مختلف سعي
گويد :در  10سال گذشته گروه
و مي
هاي مختلف از جمله دروغ و تهمت ،ايشان
كردند با روش
مي
را به قول خودش���ان از قطار انقالب پياده كنند و به حاشيه
گونه
برانند ،ولي آقايهاشمي با ذكاوت ،به بهترين نحو با اين
طوري كه آنها نه فقط نتوانستند ايشان
كرد به
افراد برخورد مي
را به حاشيه ببرند بلكه هر روز شاهد افزايش محبوبيت آقاي
هاش���مي نزد مردم بوديم كه تش���ييع باشكوه پيكر ايشان و
دادند
حضور گسترده مردم در اين مراسم و شعارهايي که مي
.
گواهي بر اين مدعاست
ي هاش���مي فرد
كند :آقا 
نايب رئيس مجلس تأكيد مي
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* پس از پايان جنگ ،كشور به يك حركت بزرگ اقتصادي نياز
داشت كه آقاي هاشمي با درك اين مهم ،وارد ميدان عمران
و سازندگي شد و به نحو شايستهاي توانست بنيانهاي
اقتصادي كشور را دوباره برپا كند و موج حركتهاي
اقتصادي را به راه بياندازد كه نمونه فعاليتهاي بارز ايشان
در اين حوزه را ميتوان در به حركت واداشتن صنايع مختلف
از جمله پتروشيمي و سيمان و همچنين سدسازي
جستجو و مشاهده كرد
* نحوه برخورد آقاي هاشمي با واقعيتها و صداقت در ارائه آن
به رهبري ،مسألهاي است كه بايد آن را هميشه الگو قرار دهيم
* نبايد سعي كنيم رفتارمان با رهبري
در تمامي دورهها ،صرفاً براي شاد كردن ايشان باشد
و خيلي از واقعيتها را بازگو نكنيم
تأثيرگذاري بود و معموالً با هرکس که تأثيرگذار باشد دشمني
کنند .اين طبيعي است کسي که تأثيرگذار است با منافع
مي
شود .کسي
کند و سبب دشمني آنها مي
اي تزاحم پيدا مي
عده
که وسط ميدان اجتماع و سياست باشد حتما دشمناني دارد.
به تعبير شهيد مطهري يک آدم مسلکي ،هم جاذبه و هم دافعه
قوي دارد ،هم دوستان فداکار و هم دشمنان سرسخت دارد.
آدم خوب کس���ي نيست که همه او را دوست داشته باشند.
ممکن است کسي که همه او را دوست دارند منافق باشد ،لذا
.
طبيعي است که يک آدم مسلکي دشمن هم دارد
هاشمي دلسوز انقالب
وي در ادامه با تأكيد بر اين كه آقاي
زد ،با هدف اصالح امور بود،
بود و اگر حرف و سخني مي
گويد :ايش���ان هيچ گاه منافع خودش را در اولويت قرار
مي

كرد و طبيعت ًا
داد و بر آن چيزي كه معتقد بود ،پافشاري مي
نمي
حرفي كه حق و منطبق با فطرت انس���ان باشد ،بر دل مردم
.
نشيند و تبليغات سوء هم اثري نخواهد داشت
مي

واكنش آيتاهلل به رد صالحيت
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اهللهاشمي رفسنجاني
دكتر مطهري همچنين به واكنش آيت
كند
پس از رد صالحيت در جريان انتخابات سال  92اشاره مي
گويد :ورود آقايهاشمي به جريان انتخابات سال ،92
و مي
سبب ايجاد يك موج در ميان مردم شد و هرچند كه ايشان
رد صالحيت شد ،ولي واكنش صبورانه ايشان نسبت به اين
موضوع ،تحولي جديد در جامعه و مس���ير انتخابات را در
.
پي داشت
نائ���برئي���س مجلس با تأكيد بر اين كه عزت و ذلت
افزايد :امروز مردم
بندگان ،دس���ت خداوند است والغير ،مي
كشورمان از يك رشد سياسي و اجتماعي خوبي برخوردارند
توان آنها را فريب داد .در  10سال گذشته صدا و
و كمتر مي
سيما آقايهاشمي را بايكوت خبري كرده بود و فقط گاهي
الي اخبار و آن هم در حد چند ثانيه تصويري از ايشان
در البه
اي
طور كه ديديم ،تمام اين كارها نتيجه
كرد ولي همان
پخش مي
نداشت و مردم نسبت به ايشان عالقه خاص داشتند .ذلت و
.
ها دست خداست ،نه دست صدا و سيما
عزت انسان
بخش ديگر مصاحبه با فرزند اس���تاد ش���هيد مطهري
اهللهاش���مي رفسنجاني اختصاص
به يادگارهاي معنوي آيت
رئيس مجلس با يادآوري صبر ايش���ان در مواجهه
دارد .نائب
كند :ايشان وقتي مورد
با موضوعات و ناماليمات ،تأكيد مي
گرفت ،اگر
ظلم از سوي هر فرد يا گروه و يا نهادي قرار مي

كرد در صورت اعتراض ممكن است به اصل
احس���اس مي
كرد.
پوشي مي
و اساس انقالب آسيب برسد ،از حقش چشم
ي هاشمي در برخي مسائل با رهبري اختالف نظر داشت
آقا 
ولي هرگز با رفتار خود اجازه نداد اين اختالف نظر ،آسيبي
به اصل واليت فقيه و اس���اس نظام وارد كند .اين موضوع
توانيم حرف خودمان را
تواند براي ما آموزنده باشد .ما مي
مي
هاي
اي كه پايه
بزنيم و دنبال اصالح امور باش���يم اما به گونه
.
نظام آسيب نبيند
هاي
وي همچنين درباره آينده سياسي کشور و قطب بندي
گويد :اين موضوع بستگي به رفتار
اجتماعي و سياس���ي مي
هاي قبلي را ادامه دهند
طرف مقابل دارد .اگر بخواهند روش
هاي
هاي آزادي بيان و مجازات
ها و محدوديت
و سختگيري
شود
سنگين براي منتقدان و مخالفان داشته باشند شرايط بد مي
و چون ديگر مانعي به نام آقايهاشمي نيست ممکن است
راه براي اينها بازتر هم ش���ده باشد ولي ممکن است منجر
هاي اجتماعي ش���ود و اگر عاقل باشند و درست
به حرکت
رفتار کنند ممکن است،به وحدت ملي نزديک شويم .البته از
يک نظر که اينها آقايهاشمي را به قول خودشان رأس فتنه
دانستند شايد احساس کنند با رفتن ايشان خطر کمتر شده
مي
ها دست بردارند
هاي قبلي و س���ختگيري
و مقداري از روش
ها ادامه دهند؛ ما بايد منتظر
ولي ممکن است به همان روش
.
رفتار آنها باشيم
هاي
دكتر مطهري درباره جايگزين شدن فردي با ويژگي
گويد:
هلل هاش���مي رفسنجاني و ادامه دهنده راه او ،مي
ا 
آيت
اصوالً نبايد دنبال جايگزيني يک فرد باشيم .آن فرد در جريان

شود .کسي را نداريم که بتواند نقش ايشان را
عمل پيدا مي
ي هاشمي
هاي همسو با آقا 
ايفا کند ،ولي اگر همه شخصيت
با هم هماهنگ باش���ند ممکن است بتوانند اين راه را ادامه
هاي سياس���ي معتدل و
ها و جريان
دهند .يعني ش���خصيت
هاي اساسي و حقوق شهروندي بايد با تالش
طرفدار آزادي
و هماهنگي خودشان اين راه را ادامه دهند ولي اين که يک
رأس يا رهبر داش���ته باشد ضرورتي ندارد .در عمل ممکن
است خود به خود کسي برجسته شود و نقش رهبري اين
جريان را پيدا کند اما هرکس بايد به وظيفه خود عمل کند و
تا حاال هم همين بوده و هر کس به عنوان وظيفه خود وارد
شده و کاري را انجام داده است چون در مقابل انحرافات و
ها
شود سکوت کرد؛ خود به خود افراد و جريان
ها نمي
ظلم
کنند .باألخره اين راه را بايد ادامه داد
شوند و رشد مي
وارد مي
و خيلي نبايد به اين موضوع که چه کسي هدايت اين قضيه
.
گيرد پرداخت
را بر عهده مي
دكتر مطهري همچنين از اعتدال به عنوان يكي ديگر از
كند
اهللهاشمي رفسنجاني ياد مي
هاي اخالقي آيت
ش���اخصه
افزايد :رفتار ايشان در مسائل سياسي ،فراجناحي بود و
و مي
كننده تحوالت
در عين حال آقايهاشمي به عنوان يك تنظيم
كرد و با مشاهده افراط يا تفريط در
سياسي جامعه عمل مي
كرد
طلب يا اصولگرا ،سعي مي
هر گروه سياسي اعم از اصالح
آنها را به راه اعتدال بازگرداند .اگرچه ايشان در دوران حيات
ش���ان از هر دو جناح يادش���ده ضربه ديده بود ،ولي
سياسي
.
كرد
همواره بر ادامه راه برمدار اعتدال تأكيد مي
گفتگو از :اميررضا طوسي نژاد

مصاحبه با آقاي هاشمي پس از بهبودي نسبي ،
خرداد  1358كه مورد سوء قصد قرار گرفته بود .
امام براي سالمتياش قرباني كردن گوسفند نذر
كرده بود و در پيامي نوشت  :بد خواهان بدانند
هاشمي زنده است چون نهضت زنده است

12

روايتي از زندگي و زمانه

مهمان ناخوانده

دادم .زنگ خانه را زدند.
گذشت .هاشمي« :بعد از نماز مغرب نشسته بودم و كارها را انجام مي
 24روز از شهادت مطهري مي
ديده نبودند .بعد از شهادت
ايم .پاسداران يك يا دو نفر بودند كه آموزش
اي از آقاي ناطق نوري آورده
اف گفت نامه
كسي پشت اف
شهيد مطهري براي ما پاسدار گذاشته بودند .تا آن موقع نداشتيم .گفتم بيايند تو به اتاق مهماني رفتم و روي مبل نشستم .وقتي وارد
اي را كه در دست داشت به من بدهد .من به حالت لم نشسته بودم .او جلوي من ايستاد .در
روي من نشست .پاشد نامه
شد روبه
ت ديگر اسلحه را از زير پيراهنش كشيد .نامه و اسلحه را ديدم .دستم را دراز كردم و مچش
داد ،ديدم با دس 
حالي كه نامه را به من مي
خواست دستش را رها كند و من اجازه
توانست به اسلحه فرمان بدهد .از جا بلند شدم و با هم درگير شديم .او مي
را گرفتم .نمي
رويم ،سه نفر بودند .يكي بيرون سوار بر موتور بود و يكي در حياط ايستاده بود.
دادم .رفيقش از بيرون ديده بود داريم كلنجار مي
نمي
وقتي ديد ،به داخل آمد و از همانجا تيري شليك كرد كه من افتادم ولي اسلحه نفر اول در دست من بود .از سر و صدا خانواده من
خواستند
خانه دعواست .خانم از در ديگري وارد شد و خودش را با چادر روي من انداخت .براي آنها كه مي
فهميدند كه در مهمان
تير خالص بزنند مشكل بود تير اول كمي ريه مرا پاره كرد .تير دوم را از زير دست خانم من زده بودند .مقداري از بيني و صورتم
اند .هر دو فرار كردند و اسلحه در دست من ماند».
را زخم كرد و به كمد اصابت كرد .خيال كردند به مغز من شليك كرده

محسن هاشمي:

هيچكس دلسوزتر از آقاي هاشمي به رهبر معظم انقالب نبود
آيتاهلل هاشمي در همه دوران مسئوليتهاي خود در نظام در جهت حفظ حق مردم تالش كردهاند
ايشان چه در دوره امام و چه در دوره رهبري آيتاهللخامنهاي همهي سعيشان اين بود

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659

اهلل هاشمي
مهندس محس��ن هاش��مي فرزند ارشد آيت
رفس��نجاني در گفتگو با خبرنگار ما ،به س��ئواالت مطرح
اهلل هاشمي ،تعيين
ها و پشت پرده زندگي آيت
درباره ناگفته
ها ،نحوه مش��ورت رئيس جمهوري با ايش��ان و
صالحيت
ها پاسخ گفت.
هاي منصفانه اشخاص و گروه
قضاوت
***

لطف�ا برخي ناگفتهها و پش�ت پرده زندگ�ي و مبارزات آيتاهلل
هاش�مي رفس�نجاني را از زمان پيروزي انقالب تا روز رحلت ايشان
بفرماييد.

اهلل هاشمي رفسنجاني دوگونه ناگفته داشت؛ نخست
آيت
دانست براي كسي
ها و اسراري بود كه ايشان صالح نمي
ناگفته
حتي براي نزديكانش بازگو كند ،مانند مذاكرات خاص با امام
و رهبر معظم انقالب ،پش���ت پرده حوادث جنگ و بعد دفاع
مقدس و خيلي از مس���ايل ديگر كه به دليل مصالح كش���ور يا
آبروي افراد اين اسرار را در سينه نگه داشت و با خود به خاك
برد و طبعا كسي از آنها مطلع نيست به جز افرادي كه خود در
هايي
اند نه اين كه از ايشان بشنوند .دوم ،ناگفته
جريان مسايل بوده
است كه ايشان در خاطرات خود مرقوم يا به صورت شفاهي
اند در اين شرايط
اند اما مصلحت ندانسته
براي نزديكان نقل كرده
مطالب مذكور براي افكار عمومي منتشر شود و گذشت زمان
ها فراهم شود ،كه در مورد
الزم است كه امكان انتشار اين ناگفته
ها هم طبيعي است طي اين چند روز شرايط عوض
اين ناگفته
اند
نشده است و طبق همان مصالحي كه ايشان تشخيص داده
ها با مصالح مردم و
بايد زمان سپري شود تا انتشار اين ناگفته
انقالب تضادي پيدا نكند.
خواهم بيان كنم موضوع اهميت
ام���ا مطلبي كه اينجا مي
هاي ايشان.
اهلل هاشمي رفسنجاني است نه ناگفته
هاي آيت
گفته
هاي
اهلل هاشمي بيش از ساير شخصيت
هاي آيت
ش���ايد گفته
نوشت
سياسي تاريخ ايران و حتي جهان باشد .ايشان  36سال روز
دارند و عالوه بر آن صدها جلد سخنراني و گفتگو در كنار آثار
مكتوب ،تأليف ،ترجمه و تفسير جلدي ايشان به عنوان تفسير
اي از
راهنما منتشر شده يا در دست انتشار است و بخش عمده
تواند براي افكار عمومي
هاي ايشان كه اهميت زيادي مي
گفته
به خصوص نخبگان و نس���ل جوان داشته باشد ،كمتر ديده و
شنيده شده است.
ها دقت شود حتما نكات
اگر با دقت و تامل به اين گفته
توان از آنها استخراج كرد.
ناب و مهمي را مي

آيتاهلل هاشمي رفسنجاني درباره تعيين صالحيتها(مجلس،
رياس�ت جمهوري ،خبرگان و ش�وراها) چه ديدگاهي داش�تند و آيا
درباره رد صالحيتها كه گاه در جامعه حاش�يههاي فراواني را ايجاد
كرد ،اقدامي ميكردند يا خير؟

اگر بخواهيم به اين سئوال پاسخي دقيق بدهيم شايد آخرين

ها كه در 12بهمن سال
اهلل هاشمي درباره رد صالحيت
سخن آيت
گذشته در فرودگاه بيان كردند ،بهترين انتخاب باشد .ايشان مرجع
اصلي احراز و تعيين صالحيت در نظام جمهوري اس�ل�امي را
مردم مي
دانستند ،يعني اين مردمند كه بايد كارگزاران خود ،اعم از
رئيس جمهوري ،نمايندگان مجلس ،اعضاي شوراها و خبرگان را
انتخاب كنند و اگر بخواهيم رد صالحيت توسط نهادهاي نظارتي
اي انجام بدهيم كه قدرت انتخاب و تاييد صالحيت
را به گونه
از سوي مردم گرفته شود يعني روح نظام جمهوري اسالمي و
منويات امام خميني(ره) و رهبر معظم انقالب كه راي مردم و
ايم.
دانند ،نقض كرده
الناس مي
حق انتخاب مردم را حق
هاي خود
اهلل هاشمي رفسنجاني در همه دوران مسئوليت
آيت
اند .ايشان چه در
در نظام در جهت حفظ حق مردم تالش كرده
شان اين
اي سعي
اهلل خامنه
دوره امام و چه در دوره رهبري آيت
هاي نظارتي و شوراي نگهبان،
بود كه با تعامل و مذاكره با نهاد
ها
دقت انتخاب مردم افزايش يابد كه در برخي مقاطع اين تالش
نتايج خوبي داشت و در برخي مواقع هم به نتيجه نرسيد .در
يك دوره هم ايشان خود قرباني رد صالحيت شد.

دكت�ر روحان�ي در زم�ان حيات آيتاهلل هاش�مي رفس�نجاني
چه مش�ورتهايي از ايش�ان ميگرفت ،لطفا آثار و نمونههاي آن را
بفرماييد.

اهلل هاشمي
هايي كه نزديكي زيادي به آيت
يكي از شخصيت
رفسنجاني داشتند ،دكتر روحاني رياست محترم جمهوري هستند
كه از ابتداي انقالب در مجلس و سپس در شورايعالي امنيت
ملي و مركز تحقيقات مجمع تش���خيص مصلحت نظام بيش
اهلل هاشمي رفسنجاني مستقيما كار كردند و
از  30سال با آيت
از نظر فكري و جهتگيري مديريتي اختالف قابل توجهي بين
شود .در دوران دفاع مقدس ،كار
رويكردهايش���ان مشاهده نمي
مهمي كه دكتر روحاني انجام داد تش���كيل مجمع عقال و ارائه
راهكارهاي منطقي و عقاليي در فضاي ش���عاري و احساسي
آن دوران ب���ود و در بع���د از جنگ هم تمركز آقاي روحاني بر
زدايي در منطقه و حل
معضالت سياست خارجي كشور ،تنش
هاي
اي بود كه در اين موضوعات هم مشورت
پرونده هس���ته
مستمري چه در دوره مسئوليت دكتر روحاني در شوراي عالي
اهلل رفسنجاني
امنيت ملي و چه در دوره رياست جمهوري آيت
دادند.
با ايشان انجام مي

آيتاهلل هاش�مي رفس�نجاني همواره در معرض قضاوتهاي
گاه غيرمنصفانه اشخاص و گروهها بودند و مخالفان هم تهمتهاي
زيادي به ايش�ان وارد ميكردند ولي آقاي هاش�مي با صبر و تحمل
باال با اين قضايا روبرو ميش�دند .علت اين هجمهها و مخالفتها و
قضاوتهاي ناش�يانه و ناعادالنه چه بوده اس�ت؟ چرا ايشان پاسخ
نميدادند؟

اي بود كه
اهلل هاشمي رفسنجاني به گونه
ش���خصيت آيت

كرد .ايشان همواره
خود را درگير مسايل جزئي و سطحي نمي
گرفت،
گرا بود و براساس اولويتها تصميم مي
نگر و مصلحت
آينده
گفت يا مطلبي
بنابراين بس���ياري از مواقع كه ايشان سخني مي
نگر بر مي
ها و افراد سطحي
نوشت كه برخي از گروه
مي
آشفتند
خواست
ديد و مي
به دليل اين بود كه ايشان مسايل آينده را مي
آن موان���ع را از پيش روي جامعه بردارد .به طور مثال آيت
اهلل
هاشمي در سال  1363و در اوج جنگ ،مسأله مترو و نياز به
آن را در نماز جمعه مطرح كرد و آثار و اهميت اين مسأله را
كنيم كه اگر مترو در آن دوران ساخته نشده
ما امروز لمس مي
افتاد.
بود چه اتفاقي مي
بيني
يا مسأله و بحران آب كه ايشان 30سال قبل آن را پيش
و با احداث سدها جلو هدر رفت آب و تأمين آن براي مردم و
شهرهاي رو به توسعه را گرفت .در موضوع فرهنگ هم ايشان
ديد و از لزوم باز شدن فضاي فرهنگي
چند دهه جلوتر را مي
جامعه براي آمادگي به منظور هضم تعامل فرهنگي ناش���ي از

13

يكي از شخصيتهايي كه نزديكي زيادي به آيتاهلل هاشمي
رفسنجاني داشتند ،دكتر روحاني رياست محترم جمهوري
هستند كه از ابتداي انقالب در مجلس و سپس در شورايعالي
امنيت ملي و مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام
بيش از  30سال با آيتاهلل هاشمي رفسنجاني مستقيما كار
كردند و از نظر فكري و جهتگيري مديريتي اختالف
قابلتوجهاي بين رويكردهايشان مشاهده نميشود
گفت ،در سياست
ها سخن مي
توسعه وسايل ارتباطي و رسانه
خارجي هم ايشان در اوج فشارهاي ديپلماتيك و تالش براي
گفت .همين پيشرو بودن
انزواي ايران از تعامل با دنيا سخن مي
ها به دليل
شد برخي گروه
در حوزه فكر و ارائه راهبرد موجب مي
نگري يا منتفع شدن از وضع موجود با ايشان مخالفت
سطحي
كنند .يكي از نويس���ندگان مشهور و موجه كشور بعد از فوت
ايشان به اين موضوع اشاره خوبي داشت كه آقاي هاشمي خود
كرد .ايشان
هاي كودكانه نمي
را درگير مس���ايل سطحي و جدل
اهلل هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم
موضوع نامه بدون سالم آيت
هاي خود سالم
انقالب را مثال زد و گفت :اكثر بزرگان در نامه
كردند؛ چرا كه سالم قاعده گفتار است نه نوشتار و
را درج نمي
السالم به حبيب
هاي متعددي از جمله نامه سيدالشهدا عليه
به نامه
كنيد كه افراطيون بخاطر
بن مظاهر اشاره كردند .شما مالحظه مي
اهلل هاشمي توهين كردند
نبودن سالم در اين نامه چقدر به آيت
و تهمت زدند در حالي كه واقعا شايد كسي نزديكتر و دلسوزتر
تر از ايشان به رهبر معظم انقالب نبود و نباشد.
و خيرخواه

دکتر محمدرضا عارف:

نگاه نافذهاشمي فرسنگها دورتر را ميديد
ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659
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سياس���ت و علم دو واژه و مقوله كام ً
ال جدا و مستقل
توان تعريف دقيقي از در كنار هم بودن
از يكديگرند و نمي
.
آنها متصور شد
توان با تكيه بر يكسري
در حوزه سياست به راحتي نمي
اصول و مباني به نتيجه قطعي و واحدي رسيد .در حقيقت
متخصصان اين حوزه همواره با در كنار هم قرار دادن مصاديقي
پردازند ولي آنچه
از بازخ���ورد رفتارها ،به اتخاذ تصميم مي
در اين مبحث همواره مشخص بوده است ،زيركي و تيزبيني
.
صاحبان نظر و انديشه در اين حوزه است
از س���وي ديگر در حوزه علم ،همه رفتارها منطبق با
س���ت و محصول يك ايده و نظر ،ايجاد نوآوري
ها
واقعيت
علمي خواهد بود .بر همين اساس متخصصان حوزه علم و

* تبيين ديدگاه و نقش ممتاز آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در
انقالب اسالمي يك ضرورت و كار بسيار ارزشمندي به شمار
ميآيد تا جوانان متوجه شوند چه كساني و با چه هزينههايي
انقالب اسالمي را به موقعيت فعلي رساندهاند و همچنين با
وظيفه سنگين خود در پاسداري از ارزشها و همچنين ادامه
راه ،هرچه بيشتر آشنا شوند
* آقاي هاشمي حل مشكالت كشور را در توسعه علم و
فناوري ميديد و اهميت بسيار زيادي نسبت به اين حوزه
قائل بود
* آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در حوزه سياست خارجي به
توفيقات بسياري دست يافت به نحوي كه رابطهمان با اغلب
كشورهاي عربي و اسالمي ويژه بود و اگر آن نگاه دنبال
ميشد ،به طور حتم امروز تأثيرگذاريمان در منطقه و دنياي
اسالم به مراتب بيشتر بود
فن آوري از احترام خاصي نزد مردم برخوردارند ،زيرا آنها
با پي ريزي بسترهاي توليد علم ،كمك شاياني به رشد و
.
كنند
شكوفايي جامعه مي
توان اين گونه نتيجه
براس���اس تعاريف ياد شده ،مي
توان در يك
گرفت كه تخصص در دو حوزه ياد شده را نمي
شخص سياستمدار يا يك فرد متخصص در حوزه علم و
فن آوري به طور توامان مشاهده كرد ،اما تاريخ ايران افرادي
را به خودديده است كه دركنارسياست ورزي،اهميت وصف
اند و
ناپذيري براي گسترش حوزه علم وفن آوري قائل بوده
.
نتايج ممتازي ازعملكردشان به ثبت رسانده اند
خان فراهاني ملقب
نمونه بارز اين افراد ،ميرزا محمد تقي
به اميركبير است .اين بزرگمرد تاريخ ايران توانست در كنار

آيد تا جوانان متوجه شوند چه
بسيار ارزشمندي به شمار مي
هايي انقالب اسالمي را به موقعيت فعلي
كساني و با چه هزينه
اند و همچنين با وظيفه سنگين خود در پاسداري از
رسانده
.
ها و همچنين ادامه راه ،هرچه بيشتر آشنا شوند
ارزش
هلل هاشمي رفسنجاني جزو
ا 
وي با تاكيد بر اين كه آيت
پيشتازان انقالب اسالمي و از ياران نزديك امام راحل بود،
افزايد :نقش ايش���ان در قبل از پيروزي انقالب اسالمي
مي
بديل بود .البته كس���اني هم بودند كه قبل از
و مبارزات ،بي
تر از ايشان بودند
انقالب در مبارزات نقش داشتند و شناخته
اي
هاي مخفيانه
ك���ه علت اين موضوع هم به دليل فعاليت
هلل هاش���مي وظيفه به انجام رساندن آنها را داشت
ا 
كه آيت
.
گردد
باز مي
گويد :در آن زمان و براساس تقسيم كار،
دكترعارف مي
ها و كارهاي مخفي
قرار بر اين بود كه ايشان بيشتر فعاليت
نهضت را به انجام برسانند و ديگر بزرگان و روحانيون به
ها بپردازند كه از
هاي امام و انجام س���خنراني
تبيين ديدگاه
اهلل شهيد مطهري ،شهيد مفتح،
توان به آيت
جمله اين افراد مي
.
اي و ديگر بزرگواران اشاره كرد
اهلل خامنه
آيت
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين كه س���هم و
هاشمي رفسنجاني پس از سال 56ظهور و بروز
اهلل
نقش آيت
كند :قوام بخش���ي
يافت و خودش را نش���ان داد ،تأكيد مي
هاشمي به
هاي بارز ايفاي نقش ايش���ان بود.آقاي
از ويژگي
ها ،نگاه ارزشي داشت و نوع آن جايگاه
ها و سمت
جايگاه
اهميتي برايشان نداشت بلكه در هر پست و مقامي كه نياز
.
شد
يافت و مشغول خدمت مي
بود ،حضور مي
وي از همدل���ي و همبس���تگي به عنوان رمز پيروزي
گويد :پس از انقالب
كن���د و مي
انقالب اس�ل�امي ياد مي
اسالمي و به طور طبيعي افرادي وجود داشتند كه به دنبال
شان،
ايجاد تفرقه بودند كه آقايهاشمي با ايفاي نقش ويژه
در اين صحنه هم انسجام بخشي نيروهاي كليدي انقالب را
رس���اندند و اين نقش و نگاه را تا آخرين روز
به انجاممي
.
كردند
حيات دنبال مي
هاشمي رفسنجاني يك
اهلل
عارف با تأكيد بر اين كه آيت
كرد و
چهره فراجناحي بود كه به خوبي شرايط را درك مي
افزايد :ايشان با تكيه
نگري بسيار بااليي هم داشت ،مي
آينده
ها ،ديد عميقي نس���بت به آينده داشت و
بر همين ويژگي
آورد.
پس از تحليل مسائل ،موضعگيري الزم را به عمل مي
همچنين ترجيح ندادن منافع شخصي بر منافع عمومي ،ويژگي
.
برجسته ديگر ايشان بود

پرداختن به امور سياسي كشور ،دور جديدي از تحصيل علوم
مختلف در ايران را پايه ريزي و به اين ترتيب نام خود را
براي هميشه در تاريخ پرافتخار اين سرزمين ماندگار كند كه
توان از در كنار هم قرار گرفتن بلوغ سياسي
به طور حتم مي
ها
آوري ،به عنوان عاملي براي بروز و ظهور حسادت
و فن
ها با خدمات ارزشمند امير كبير و سرانجام قتل
و دش���مني
.
وي ،ياد كرد
بروز و ظهور انديشه در دو حوزه ياد شده فقط منحصر
هاي گذشته ايران زمين نيست،بلكه در دوران معاصر
به دهه
كند و
هم نام افرادي مشابه همان خصايص خودنمايي مي
.
درخشد
مي
هاشمي رفسنجاني نمونه بارز و عيني فردي با
آيت اهلل
هاي ياد شده است .اين مبارز انقالب ،در دوران پيش
ويژگي
و بعد از سال  ،57نقش بي بديلي در حوزه سياست ايفا كرد
و همچنين توانست ضمن مورد توجه قرار دادن بسترهاي
.
اي را در زمينه فن آوري ايفا كند
توسعه علم ،نقش ويژه
براي آشنايي با خدمات اين سياستمدار در حوزه توسعه
علم و دانش ،كافي است پاي صحبت افرادي بنشينيم كه ديد
دانند و به دور از حب
و نگاه علمي را مقدم بر تمامي امور مي
.
هاي سياسي ،سعي در بيان موضوعات دارند
و بغض
دكتر محمد رضا عارف با پيشينه بيش از سه دهه خدمت
هاي مديريتي مراكز آموزش عالي كش���ورمان ،از
در جايگاه
جمله اساتيدي است كه بيش از آن كه نگاه سياسي به زندگي
اهللهاشمي رفسنجاني داشته باشد ،توجه يارديرين امام
آيت
راح���ل و رهبر معظم انقالب را در حوزه علم مورد تاكيد
.
دهد
قرار مي
اهلل
هاي آيت
وي در مصاحبه با «روزنامه اطالعات» انديشه
هاشمي رفسنجاني براي توسعه علم و مراكز دانشگاهي را
داند به
هاي آن مرحوم در حوزه سياست مي
همسان با ويژگي
اي از اين گفتگو را به بيان موضوعاتي
نحوي كه بخش عمده
دهد و به يادآوري نگاه و خدمات
در اين حوزه اختصاص مي
پردازد؛ خدماتي كه همواره در
ايش���ان در مسائل علمي مي
دنياي سياست و ماراتن مخالفت با اين چهره ماندگار انقالب،
مورد بي مهري كينه توزان و مخالفان ايشان قرار گرفت ،ولي
خاصيت و ويژگي ماندگاري خدمات فرهيختگان يك جامعه،
هاي آيت اهلل در اين حوزه
ناديده گرفتن و پاك كردن فعاليت
.
را به امري ناممكن و دست نيافتني تبديل كرده است
دكترعارف نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي
و رئيس فراكسيون اميد در ابتداي اين مصاحبه به ضرورت
تبيين ديدگاه و نقش بزرگان انقالب اسالمي براي نسل جوان راز عالقهمندي امام(ره) به آيتاهللهاشمي
وي در ادام���ه به عالقه قلبي و اعتماد امام خميني(ره)
هلل
ا 
گويد :تبيين ديدگاه و نقش ممتاز آيت
كند و مي
اشاره مي
گويد :شناخت امام(ره)
كند و مي
هاشمي اشاره مي
اهلل
هاشمي رفسنجاني در انقالب اسالمي يك ضرورت و كار به آيت

هاي ديگر ش���خصيتي مانند تيزبيني و
از ايش���ان و ويژگي
ساز اعتماد و عالقه امام راحل
هاشمي ،زمينه
تيزهوشي آقاي
به ايشان شده بود .ايشان در هر پست و جايگاهي كه قرار
نگريست و با
داشت ،با ديدگاه ژرف و عميق به مسائل مي
مديريت زبانزد خود چه در مجلس شوراي اسالمي و چه
در دوران رياس���ت جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت
نظرها ،به ادامه
نظام در كنار ديگر افراد و با وجود اختالف
.
پرداخت
مسير مي
كند و
هاشمي اشاره مي
اهلل
اي آيت
عارف به نگاه توسعه
ريزي واحد ،موضوعي
گويد :حركت بر مبناي يك برنامه
مي
بود كه ايش���ان از همان آغاز انقالب اس�ل�امي بر آن تاكيد
اي
هاي اول بعد از پيروزي انقالب عده
داش���ت ودر س���ال
هاشمي
پسنديدند،اما آقاي
اي را نمي
بودند كه حركت برنامه
هاي جدي و چالشي ،مخالفان را به
توانست پس از بحث
تدوين يك برنامه كاري قبل از انجام هر نوع فعاليتي وا دارد
و همگان را متقاعد کند که کشور براي توسعه و پيشرفت
.
نياز به برنامه مصوب دارد
هاشمي جزو سراني بود كه به ضرورت داشتن
اهلل
آيت
برنامه اعتقاد راس���خ داش���ت و جزو كساني بود كه در جا
انداختن ضرورت داش���تن برنامه و حركت بر اساس يك
.
اي داشت
برنامه واحد ،نقش ويژه

نقش آيتاهلل در توسعه فنآوري

جديدمان ،بحث گسترش دانشگاه از محل فعلي تا تپه
هاي
ژئوفيزيک (انتهاي کارگر شمالي) را مطرح كرديم ،همانطور
ها در محدوده ياد شده هنوز هم رفتار قابل تقدير پس از رد صالحيت
ها و ساختمان
كه اغلب زمين
اهللهاشمي
وي همچنين به موضوع رد صالحيت آيت
تواند در اختيار دانشگاه
متعلق به دانشگاه تهران است يا مي
كند و
رفسنجاني و رفتار ايشان پس از اين موضوع اشاره مي
.
تهران قرار گيرد
هاشمي بايد براي همگان درس
گويد :رفتار سنجيده آقاي
عارف با اش���اره به همزماني اجراي اين پروژه با دوره مي
هاي انقالب
گويد :عبرتي باشد كه چگونه كسي كه در همه صحنه
مديريت غالمحسين كرباسچي در شهرداري تهران مي
اجراي اين طرح در قالب سه فاز تعريف و قرار شد در فاز س���هيم است و حضور تأثيرگذار دارد،از حق ،مسئوليت و
.
كند
اي هم نمي
گذرد و گاليه
اش مي
هايي در خيابان پورسينا ،وظيفه اجتماعي
نخست و پس از تملك ساختمان
هاشمي
اهلل
عارف با اش���اره به ارتباط نزديكش با آيت
دانشگاه به بلوار كشاورز متصل و در فاز بعدي هم ،پارك
كند :من بعد
الله به فضاي س���بز دانش���گاه تبديل و دانشگاه تهران در رفسنجاني پس از رد صالحيت ايشان ،تاكيد مي
هاشمي در ارتباط بودم،چون مبناي
حدفاصل بين وصال شيرازي (از شرق) و خيابان کارگر(از از رد صالحيت ،با آقاي
كار من در انتخابات سال  92اين بود كه اگر ايشان بيايند،
.
غرب)ساماندهي شود
.
گيري كنم
ها در آن زمان به  10من كناره
ما براي خريد و تملك ساختمان
آقايهاش���مي پس از رد صالحيت،به طور مدام به
هاشمي ارائه
ميليارد تومان نياز داشتيم ،لذا طرحي را به آقاي
كرد با همه توان در صحنه بمانيم و موضعي
كرديم و قرار ش���د اين مبلغ را ش���هرداري تهران ،دانشگاه ما توصيه مي
هاشمي هم پس از بررسي اتخاذ نش���ود كه س���بب ريزش حضور مردم در انتخابات
تهران و دولت تامين كنند كه آقاي
هدف اصلي براي ايشان مانند همه بزرگان ،حضور
موضوع ،آن را پذيرفتند و اعتبار الزم ( 3ميليارد تومان سهم ش���ود.
كرد
حداكثري مردم در انتخابات بود و ايش���ان مراقبت مي
.
دولت) را در بودجه سال  75لحاظ كردند
صالحيتش���ان ،سبب كاهش حضور و مشاركت
افزايد :شهرداري در آن زمان با يكسري مشكالت كه مبادا رد
وي مي
اي پرشور در
مواجه شد و نتوانست تعهداتش را به انجام برساند و ما هم مردم شود كه همين نگاه سبب خلق حماسه
.
در فروش و ساماندهي اموال دانشگاه با مشكل مواجه شديم؛ خرداد  92شد
وي در ادامه از دانش���گاه آزاد به عنوان يادگار فيزيكي
هاش���مي بر
لذا موضوع را به ايش���ان اعالم كرديم كه آقاي
اساس توجهي كه به محيط دانشگاهي و توسعه علم داشتند ،و علمي و همچنين از رفتار ايشان به عنوان يادگار فكري
گويد :افراد مختلفي
كند و مي
هاشمي رفسنجاني ياد مي
اهلل
دستور اعطاي وام از حساب  210را برايمان صادر كردند .آيت
هاي متفاوت در مجمع تش���خيص مصلحت نظام
هاش���مي با گسترش فضاهاي با ديدگاه
اين موضوع و موافقت آقاي
شان،
هاش���مي با رفتار مناسب و ويژه
آموزش���ي و دانشگاهي ،از نگاه ويژه ايشان حكايت دارد و حضور دارند و آقاي
كرد و همين موضوع سبب
آوري نگاه جلسه را به نحو احسن اداره مي
هاشمي در توسعه دانشگاه ،علم و فن
انصاف ًا آقاي
شده بود فضاي آرام توأم با اخوت و صميميت در جلسات
.
عميقي داشت
افزايد :به خاطر ندارم حكمفرما باشد؛ لذا اين مسأله بايد مورد واكاوي قرار گيرد
نماينده مردم تهران در مجلس مي
هاي خودمان ،در يك
توانيم ضمن حفظ ديدگاه
كه در جايگاه رياس���ت دانشگاه كوچكترين درخواستي از كه چگونه مي
ايشان داشته باشم و جواب نگرفته باشم .حتي در شوراي فضاي صميمي ،به اجماع برسيم .البته همين نگاه ايشان را
.
توان در دوران رياست در مجلس هم مشاهده كرد
هاشمي مي
انقالب فرهنگي هم شاهد همين نگاه و ديدگاه آقاي
ها و
عارف همچنين با اش���اره به وج���ود ناهنجاري
.
بوديم

آوري
وي ،توسعه دانشگاه و در پي آن توسعه علم و فن
هاش���مي
اهلل
را از ديگر خدمات ارزش���مند و ماندگار آيت
گويد :ايشان حل مشكالت كشور
داند و مي
رفسنجاني مي
ديد و اهميت بسيار زيادي
آوري مي
را در توسعه علم و فن
.
نسبت به اين حوزه قائل بود
اي از زمان و نحوه تشكيل
عارف در ادامه به بيان خاطره
گويد :در شهريور
پردازد و مي
اندازي دانشگاه آزاد مي
و راه
و مهرماه سال  1360و در دوره جديد دولت ،در تشكيالت
وزارت علوم اين بحث جدي مطرح بود كه ظرفيت دانشگاه
توان بيش از اين نيروي متخصص و
محدود اس���ت و نمي
كرده ،تربيت کرد و از س���وي ديگر آموزش علمي
تحصيل
ها و
و آكادميك جوانان براي جذب در بازار كار و جايگاه
در آن زمان در تشكيالت نگاه ويژه در سياست خارجي
مشاغل تخصصي يک ضرورت بود.
دكتر عارف در بخش ديگري از اين مصاحبه به تبيين
هاي آزاد را راه انداختيم تا جوانان
وزارت علوم ،دفتر آموزش
پردازد و
هاشمي رفسنجاني در حوزه سياست مي
اهلل
هاي کوتاه مدت و غير رس���مي ،نگاه آيت
پس از گذراندن آموزش
هاي
ها و مولفه
گويد :نگاه ايشان در اين حوزه ،از ويژگي
مي
.
هاي تخصصي را فرا گيرند
آموزش
انديشي
توان به ژرف
هاش���مي در ميان گذاشتيم و از خاص برخوردار بود كه از جمله آنها مي
اين موضوع را با آقاي
.
اولويت انجام كار س���خن گفتيم كه ايش���ان پس از شنيدن و عاقبت انديشي اشاره كرد
به عنوان مثال ايش���ان در حوزه سياست خارجي با به
اظهارات ما در اين حوزه ،بر ضرورت انجام آن تأكيد كردند
هاي ياد شده ،به توفيقات بسياري دست
كه اين موضوع مقدمه تهيه طرح تشكيل دانشگاه آزاد شد و كار بس���تن مولفه
مان با اغلب كش���ورهاي عربي و
هاشمي در همان سال موضوع تشكيل دانشگاه آزاد را يافت ،به نحوي كه رابطه
آقاي
شد ،به طور حتم
اسالمي ويژه بود و اگر آن نگاه دنبال مي
.
در نماز جمعه بيان كردند
مان در منطقه و دنياي اس�ل�ام به مراتب
البته ورود بخش خصوصي به اين حوزه ،مشكالتي هم امروز تاثيرگذاري
.
داشت ،ولي اكنون دانشگاه آزاد نقش مهمي در توليد علم و بيشتر از اکنون بود
رئيس فراكسيون اميد مجلس از وحدت ،همگرايي ،توجه
.
تربيت نيروي انساني متخصص و علم دارد
رئيس فراكس���يون اميد مجل���س در بخش ديگري از به مسائل كالن كشورهاي اسالمي و دوري كردن از مسائل
هاشمي رفسنجاني در
اهلل
هاي نگاه آيت
هاشمي جزيي به عنوان ويژگي
اهلل
اش با آيت
اين مصاحبه ،به بيان سوابق همكاري
گويد :بروز اختالف
كند و مي
افزايد :در س���ال  73و هنگامي حوزه سياست خارجي ياد مي
پردازد و مي
رفس���نجاني مي
دار شدم ،اين دانشگاه از بين كش���ورهاي مختلف امري طبيعي است و در تمام دنيا
كه رياست دانشگاه تهران را عهده
برد و تقريب ًا يك وضع وجود دارد ،اما اين كه مبناي رابطه با كش���ورهاي ديگر را
يكسري مسائل و مشكالت رنج مي
رفته همين
هاشمي مسائل جزيي قرار دهيم ،كار اشتباهي است و رفته
اي آقاي
بحراني حكمفرما بود .در آن ايام و در جلسه
شود؛ لذا
هاي كوچك به بحران در روابط تبديل مي
اين موضوع را گوشزد كردند و خواستار اصالح اين وضع اختالف
ش���دند تا از سرايت اين مش���كالت به كل آموزش عالي دنبال كردن اين نگاه ،بايد در دستور كار کشور قرار گيرد .ما
بايد با كشورهاي اسالمي و همسايه بهترين رابطه را داشته
جلوگيري شود.
همچنين مسأله دانشگاه تهران در جلسات شوراي عالي باشيم و حتي در مواردي و به رغم اختالف نظرها و اختالفات
توانيم در يك فضاي كارشناسي به بحث و تبادل
امنيت ملي مطرح ش���د كه همه اين موارد حكايت از لزوم مرزي ،مي
.
نظر بپردازيم و روابط مناسب خود را حفظ کنيم
.
رفع هرچه سريعتر مشكالت در اين حوزه داشت
كه حدود  3هفته بعد با تهيه برنامه ،نزد ديد فراجناحي
وي با بيان اين
هاشمي
اهلل
عارف همچنين درباره نگاه سياس���ي آيت
آقايهاشمي رفتم و با اعالم سه شرط ،كار را آغاز كرديم،
گويد :ايشان نگاه
هاشمي اعالم كردم براي رفع رفس���نجاني به حوزه سياست داخلي ،مي
گويد :در جلس���ه با آقاي
مي
كرد ارتباط خود را با
اين مشكالت ،سه شرط و خواسته دارم كه با اجراي آنها ،فراجناحي داشت و همواره سعي مي
هاش���مي يك چهره
جريانات داخلي نظام حفظ كند .آقاي
.
بازگشت به وضع عادي ،انجام پذير خواهد بود
مندي به اعتدالي بود و نگاه و دراز مدت به مس���ائل داش���ت و همه
شان و عالقه
هاشمي به لحاظ ديد دلسوزانه
آقاي
هاي سياسي را به يكديگر نزديك
پذيرم تالشش اين بود كه جريان
ها را مي
دانشگاه وعلم ،اعالم كردند:شروط و خواسته
.
كند
.
ولي بايد هرچه زودتر دست به كار شويم
وي درباره علت مخالفت برخي افراد با ايش���ان ،تأكيد
هاي
كه يكي از شروط و خواسته
عارف با تأكيد بر اين
كند :وارد كردن هجمه و مخالفت با كسي كه فراجناحي
ما موضوع ساماندهي و گسترش فضاي فيزيكي دانشگاه بود ،مي
كند ،يك موضوع طبيعي است و جاي تعجب هم
افزايد :زماني در دانشگاه بحث جابجايي فيزيکي دانشگاه عمل مي
مي
خورد آقايهاشمي با صبر
مطرح بود و موافقان آن به دنبال انجام اين كار بودند ،ولي ندارد و عمدتا از هر دو طرف مي
كرد و
ها را تحمل مي
شان اين هجمه
من پس از آغاز به كار در دانش���گاه ،با اين برنامه مخالفت و بردباري مثال زدني
کردم و اعتقاد داشتم كه دانشگاه بايد در متن جامعه باشد رفتاري كه موجب وارد شدن ضرر و زيان به اصل انقالب
.
داد
كه آن را به حاش���يه ش���هرها منتقل كنيم .ما در طرح شود را هيچگاه از خود بروز نمي
نه اين

اي در
هاشمي به ويژه در  10سال گذشته نقش ويژه
آقاي
.
ت
ايجاد همدلي و همبستگي فرزندان انقالب داش 
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* پس از انقالب اسالمي و به طور طبيعي افرادي وجود داشتند
كه به دنبال ايجاد تفرقه بودند كه آقايهاشمي با ايفاي نقش
ويژهشان ،در اين صحنه هم انسجام بخشي نيروهاي كليدي
انقالب را به انجامميرساندند و اين نقش و نگاه را تا آخرين
روز حيات دنبال ميكردند.
* آيتاهللهاشمي رفسنجاني يك چهره فراجناحي بود كه به
خوبي شرايط را درك ميكرد و آيندهنگري بسيار بااليي هم
داشت .ايشان با تكيه بر همين ويژگيها ،ديد عميقي نسبت به
آينده داشت و پس از تحليل مسائل ،موضعگيري الزم را به
عمل ميآورد .همچنين ترجيح ندادن منافع شخصي بر منافع
عمومي ،ويژگي برجسته ديگر ايشان بود.
هاشمي
كند :آقاي
هاي اجتماعي در كشور ،تأكيد مي
آس���يب
هاي نماز جمعه در حوزه
در ده���ه 60مباحثي را در خطبه
هاي اجتماعي مطرح كردند .به عنوان مثال ايشان به
آسيب
هايي در موضوعات طالق ،اعتياد و لزوم ثبات
ايراد سخنراني
پرداختند كه ش���ايد اگر به
هاي اخالقي مي
خانواده و بحث
هاي اجتماعي در آستانه
كرديم ،آسيب
تذكرات ايشان توجه مي
گرفت ،البته با جلسات اخيرمقام معظم رهبري
بحران قرار نمي
با مس���ئوالن ذيربط ،اين موضوع در دستور كار قرار گرفته
اس���ت و اميدوارم با جديت و تا رسيدن به نتايج مطلوب
وي با تأكيد بر اين كه البته به صرف سخن
پيگيري ش���ود.
افزايد:
هاي اجتماعي را كاهش داد ،مي
توان آسيب
گفتن نمي
ها دنبال و مقابله با
اين موضوع بايد از سوي همه دستگاه
آس���يب
هاي اجتماعي تبديل به يك عزم ملي شود و فقط
هاي دولت ،مجلس يا قوه قضائيه نباشد،
در اولويت برنامه
ها و نهادهاي مردمي به طور ويژه به آن
بلكه همه دستگاه
هاشمي رفسنجاني براي
اهلل
ساخت مترو و عزم آيت
بپردازند.
اجراي اين مهم ،موضوع ديگري است كه دكتر عارف از آن
كند و مي
به عنوان يك كار ويژه ياد مي
گويد :توجه به نظر
هاشمي بر
اي بود كه آقاي
كارشناس���ي و عمل به آن ،مسأله
.
پرداخت
ي در تمامي امور مي
گير 
مبناي آن به تصميم
هاشمي
اهلل
وي در پايان با يادآوري مجدد اقدامات آيت
كند:
آوري ،تأكيد مي
رفسنجاني در حوزه توسعه علم و فن
اگر دستاوردي در دانشگاه تهران داشتم ،به خاطر حمايت
هاي
جدي ايشان بود.

گفتگو از :اميررضا طوسي نژاد

دکتركمال خرازي:

هاشمي ،مردي نوآور ،توسعهگرا و تصميمگيربود

نام هاشمي همواره در تاريخ ايران به عنوان يك مدير برجسته به نيكي ياد خواهد شد و نقشي كه در دوران
ويژهنامه
انقالب ،جنگ و سازندگي و پيش از انقالب داشت ،طبيعت ًا در يادها ميماند
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رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي ايران ،نقش مرحوم
آيتاهللهاشمي رفسنجاني را در بزنگاههاي تاريخي،كليدي وبسيار
مؤثر وتعيينكننده دانست و گفت :آقايهاشمي ،فردي نوآور،
گرا ،تصميم گيرنده ،باهوش و نزديك به امام بود كه در
توسعه
تاريخ اخير ايران حضور ارزندهاي داشت.دكتر سيد كمال خرازي
در گفتگويي به سئوالهاي خبرنگار ما درباره نقش و مسئوليتهاي
آقايهاشمي در جنگ ،مسائل خارجي ،هجمه مخالفان ،تدوين
قوانين ،وجه تمايز ايشان با ديگران و ...پاسخ داد.مشروح اين
گفتگو به اين شرح از نظر خوانندگان ميگذرد:
***

هلل هاشمي رفسنجاني ميتوانيد
جناب عالي چه تعريفي از آيتا 
داشته باشيد؟

مرحوم آقايهاشمي در قبل از پيروزي انقالب ،در دوران
جمهوري و بعد هم در مجمع
جنگ ،رياس����ت مجلس و رئيس
تش����خيص مصلحت نظام نقش سازنده و تأثيرگذاري در نظام
جمهوري اس��ل�امي داشت .مرد بسيار باهوش و بسيار صبور و
متدين و كسي بود كه در حل مشكالت كشور نقش بسيار مؤثر

شخصيتهاي برجستهاي كه در دوران فعاليت خود نقش
برجستهاي را ايفا ميكنند ،نامشان همواره ماندگار ميشود،
مثل اميركبير كه در سازندگي ايران نقش بزرگي داشت،
آقاي هاشمي هم در واقع همان شخصيت را داشت و در
تاريخ معاصر ما ،تأثيرات عميقي را برجاي گذاشت كه نامش
همواره خواهد ماند و جالب است كه آقاي هاشمي در شبي كه
اميركبير كشته شد ،رحلت كرد و اين خود
يك اتفاق تاريخي جالبي است
كسي كه نسبت به اميركبير خيلي وفادار بود و عشق
ميورزيد و حتي كتاب اميركبير را نوشت .به هر صورت هر
دورهاي يك اميركبيري دارد و آقاي هاشمي از اين جهت
امير كبيري در دنياي معاصر بود
عهده داشت و خدماتي
و در دوران سازندگي هم نقش اول را به
توان اين ويژگي
كه در دوران س����ازندگي كشور داشت فقط مي
را در اميركبير سراغ گرفت .آقاي هاشمي در تاريخ معاصر ايران
هاي تاريخي در حل مشكالت
نقش كليدي ايفا كرد و در بزنگاه
كننده و در دوران سازندگي هم
كشور نقش بسيار مؤثر و تعيين
كرد و بعد از جنگ در سازندگي
نقش اول را به خوبي ايفا مي
كش����ور و خدماتي كه در آن دوران ارائه كرد ،به عنوان س����ردار
سازندگي لقب گرفت.

گيرنده ،باهوش
گرا ،تصميم
آقايهاشمي فردي نوآور ،توسعه
كننده
و نزدي����ك به امام بود كه در تاريخ اخير ايران نقش تعيين
اي براي كشور محسوب
اي داشت .فقدان ايشان ضايعه
و ارزنده
شود.
مي

نقش و مس�ئوليت آيتاهللهاش�مي در جنگ و پيشبرد مبارزات
چگونه بود؟

دار بود
ي هاشمي رياست مجلس را عهده
 با آغاز جنگ آقا 
كرد در
عنوان كس����ي كه به امام خيلي احساس نزديكي مي
و به
يافت؛ البته در آن زمان،
جلس����ات شوراي عالي دفاع حضور مي
عالي دفاع بودند.
اي و شهيد چمران هم در شوراي
اهلل خامنه
آيت
پس از ش����هادت دكتر چمران ،نماينده دوم در اين ش����ورا آقاي
عالي دفاع را خدمت
هاي شوراي
هاشمي ش����د و دائم ًا گزارش
ت جنگ شورا را هدايت
امام ارائه و از جانب ايش����ان در عمليا 
عنوان رئيس
صدر به
عهده بني
ك����رد؛ ابتدا فرماندهي جنگ به
مي
صدر در پايگاه دزفول مستقر شد كه
شورا بود و زماني كه بني
جنگ را هدايت كند و بنده هم به عنوان رئيس تبليغات جنگ در
كردم حضور آقايهاشمي
عالي دفاع شركت مي
جلسات شوراي
صدر
كننده بود ،تا زماني كه بني
در آن جلسات هم خيلي تعيين
عهده
عزل شد ،آقايهاشمي از سوي امام ،فرماندهي جنگ را به
ها ،آقايهاشمي
گرفت و در دوران اوج جنگ و ش����رايط جبهه
به فرماندهي جنگ هم منصوب ش����د و چون ارتباط نزديكي با
خصوص افراد س����پاه ،ارتش و بسيج داشت ،نقش
رزمندگان ،به
ت بزرگي در دوران
ممتازي را در هدايت جنگ ايفا كرد .عمليا 
فرماندهي آقاي هاشمي انجام شد .ابتدا عمليات خيبر آغاز شد و
المقدس و در نهايت به والفجرها و
المبين و بيت
تا عمليات فتح
ها همواره آقاي هاشمي
كربال و ...ختم شد كه در تمام اين دوره
عهده داشت و قبل از عمليات،
االنبياء را به
فرماندهي قرارگاه خاتم
شد ،ايشان جلسه را
هاي عمليات در آن جلسات مطرح مي
طرح
داد .به هر حال نقش
کرد و در آخر فرمان مي
اداره و هدايت مي
ايش����ان در هدايت جنگ ،بر كسي پوشيده نيست ،تا زماني كه
شرايطي پيش آمد و به دنبال آن قطعنامه  598به تصويب رسيد و
اي رسيده بود كه به زعم آقاي هاشمي
شرايط ايران هم به مرحله
يافت .بازهم در اين قضيه هم آقاي هاشمي
جنگ بايد خاتمه مي
اي داشت كه نحوه پايان جنگ را سامان بدهد.
نقش برجس����ته
هايي
س����پس خدمت حضرت امام رسيد و شرايط كشور و نامه
كه فرماندهان جنگ نوشته بودند خدمت امام داد و در آن جلسه
كنم
به امام گفت كه من مسئوليت پذيرش قطعنامه را اعالم مي
و بعد شما بنده را محاكمه كنيد كه امام بعدا ً پيغام فرستادند كه
پذيرم .سپس پذيرش قطعنامه از سوي
من خودم مسئوليت را مي
امام اعالم ش����د .بنابراين ش����ما در همه مراحل جنگ و پذيرش
قطعنامه و چه در دوران پس از جنگ و دوره س����ازندگي نقش
بينيد.
ممتاز ايشان را مي

سياس�ت خارجي و مديريت آيتاهللهاشمي در داخل باتوجه به
تحوالت جهاني را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

بعد از جنگ كه دوران سازندگي آغاز شد ،الزمه كار برقراري
المللي بود .پس از جنگ ايران پولي نداشت و نفت
ارتباطات بين
شد ،بنابراين شرايط ايجاب
هم در آن دوران بسيار ارزان فروخته مي
كرد كه از امكانات خارجي براي اداره كشور استفاده شود.
مي
چون در دوران جنگ روابط ما با كشورها ،خيلي حسنه نبود
كردند ،الزم بود كه بعد از
و اكثر كشورها از صدام حمايت مي
ها اعتبارات مالي
پذيرش قطعنامه ،روابط بهبود پيدا كند و دولت
در اختيار ايران بگذارند كه اين كار شد و با اعتباراتي كه جذب
هاي بسيار مؤثري را در توسعه و
شد آقاي هاشمي موفق شد گام
هايي كه ما امروز
سازندگي كشور به خصوص در صنايع و پروژه
كنيم ،بردارد .در آن شرايط آقاي هاشمي،ساخت
به آنها افتخار مي
پروژه مترو را آغاز كرد .حاال ش����ما تصور كنيد اگر امروز مترو
نبود شرايط تهران چه وضعي داشت؟ آينده بيني و وسعت نظر
برد و در عين شرايط دشواري
آقاي هاش����مي برنامه را پيش مي
كه كشور و نيازهاي فوري كه وجود داشت ،آقاي هاشمي را بر
هاي سنگيني را براي توسعه و اعتالي كشور
آن داش����ت كه گام
بردارد .به هر صورت ،دوران سازندگي دوران ممتازي بود كه به
نام آقاي هاشمي ثبت شده است.
بستي كه وجود داشت
در آن دوران و در شرايط سخت و بن
هاي
هاي خود را پرداخت كند ،با تالش
توانست بدهي
و ايران نمي
مرحوم نوربخش در بانك مركزي كه بس����يار در اين امر فعال
ها را استمهال كند .يا در مورد بند
بود ،دولت موفق ش����د بدهي
 6قطعنامه كه تعيين متجاوز بود و دبيركل سازمان ملل موظف
كننده
شده بود ،هيأت حقيقت ياب را براي تعيين متجاوز و آغاز
جنگ منصوب كند بنده هم به عنوان نماينده دائم ايران در سازمان
ي
ملل تالش كرديم با آقاي دكوييار دبيركل س����ازمان ملل رايزن 
خواستند امتيازي به
ها و برخي كشورها نمي
كنيم .چون آمريكايي
ايران بدهند كه سرانجام با مديريت خوب آقاي هاشمي و نقش
اي كه ايفا كرد ،سرانجام سازمان ملل ،عراق را به
بسيار برجسته
عنوان متجاوز ش����ناخت .پس از آن هر دو هفته يك بار براي
رسيدم
آمدم و خدمت آقاي هاشمي مي
ارائه گزارش به ايران مي
هايي كه
و ايشان كارها را هدايت و كمك كردند واز طريق رابط
وجود داشت ،گروگان
هاي خارجي كه در لبنان بودند آزاد شوند
ها به سازمان ملل اجازه
و اين خود خيلي مؤثر بود كه آمريكايي
بدهند كه كارها را پيش ببرد و اگر اين نبود ،آنها به س����ادگي
گذاشتند كه عراق به عنوان متجاوز شناخته شود و دبيركل
نمي
با گزارشي كه به شوراي امنيت داد اعالم كرد كه عراق آغازگر
جنگ بوده اس����ت .بنابراين توسعه روابط خارجي ايران در دوره
هاي ايشان و دكتر واليتي به
آقاي هاشمي با هدايت و راهنمايي
عنوان وزير خارجه و مس����ئوالني كه در اين وزارتخانه كمك و

تالش كردند شكل گرفت.

جناب عالي به دوران جنگ و خاتمه آن و نقش آقاي هاش�مي در
آن زمان اشاره كرديد .ميخواستيم بدانيم كه نوع تعامل آقاي هاشمي
در آن زم�ان با كش�ورهاي اسلامي ،اروپايي ،آمري�كاي التين و حتي
كش�ورهاي آس�ياي شرقي چگونه بود؟ آيا ايش�ان يك ايده خاصي را
دنبال ميكردند كه منحصر به خودشان باشد يا بر اثر يك تعامل جمعي
بود كه با مسئوالن نظام ،آن ايده را پيگيري ميكردند؟

آقاي هاشمي از سوي مخالفان مورد هجمه قرار ميگرفت .دليل
اين هجمهها چه بود؟

در سياس����ت اين مسائل معموالً وجود دارد .وقتي اختالف
شود طبيعي است كه حمالت هم وجود
نظر سياس����ي ايجاد مي
دارد .منتهي آنچه كه مهم بود رفتار آقاي هاش����مي در برابر اين
كرد و سعهصدر
ناماليمات بود .ايشان خيلي صبورانه رفتار مي
داد و خود را در برابر برخوردهاي برخي
زيادي از خود نشان مي
كرد.
افراد كوچك نمي
ها صحبت كنيم ،مسأله
حال اگر بخواهيم از آغاز مخالفت
گردد كه دوره آقاي هاشمي به اتمام رسيده بود
اي برمي
به دوره
ها منتشر شد كه معتقد بودم بايد جلو اين افراد را
و برخي كتاب
توانستند
اي بود كه آن اشخاص مي
گرفت .ولي شرايط به گونه
آزادانه فعاليت كنند اما آقاي هاش����مي همواره در كارها متانت
كرد و اگر چه مسائل خانوادگي و فرزند ايشان
خود را حفظ مي
هاي ايشان كه
مطرح بود ،ولي اجازه نداد كه آن مسائل برآرمان
هاي انقالب و روابط بين آقاي هاشمي با مقام معظم
حفظ ارزش
رهبري بود ،اثر بگذارد و اين خود يك نوع زيركي وهوشمندي
داد مسائل خانوادگي بر مسائل
بود كه آقاي هاش����مي اجازه نمي
شان تأثير بگذارد.
هاي انقالبي
ملي و آرمان

هلل هاش�مي با ديگران بردب�اري و واكنشهاي
وج�ه تمايز آيتا 
معقول و منطقي نسبت به ناماليمات بود ،دليل آن چه ميتواند باشد؟

ي ايش����ان بود كه در كوران
هاي ش����خصيت 
اين از خاصيت
مبارزاتي آبديده شده بود.آقاي هاشمي با هر موضوع و موردي،
هاي يك
كرد و واقع ًا ويژگي
احساساتي و هيجاني برخورد نمي
صدر داشته باشد و در برابر فشارها
مرد مس����لمان كه بايد س����عه
شد .در اداره
و مش����كالت سنگ صبور باشد در ايشان ديده مي
جنگ ،مجلس و رياست جمهوري و با همه مشكالتي كه وجود
صدر
اي نبود ،ايشان واقع ًا با همه مسائل با سعه
داشت ،كار ساده
كرد.
برخورد مي
هاي بسيار
ها تلفات زياد بود اما ما با توجه به انگيزه
در جبهه
توانست جوابگو باشد،
بااليي كه در رزمندگان بود الزام ًا كشور نمي
كرد .اينها همه
ولي ايشان همه را با سعه صدر حل و فصل مي
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تصميمات در شوراي عالي دفاع جمعي بود و در آن زمان
اي بودند و وزراي دفاع،
اهلل خامنه
رئيس شوراي عالي دفاع آيت
امور خارجه و بقيه هم بودند ،اما كس����ي كه بيش از همه نقش
داش����ت تا وضع را پيش ببرد و خدمت امام گزارش دهد و در
صحنه جنگ آن را هدايت كند يا بعد از جنگ و در زمان رياست
اهللهاشمي به منصه ظهور برساند ،شخص آقاي
جمهوري آيت
داد حتي قبل از اين
هاشمي بود .در سفرهايي كه ايشان انجام مي
جمهوري را بپذيرد ،از جمله در سفر به روسيه
كه سمت رئيس
ت
ها و تسهيالت ديگر شد ،شخصي 
كه منجر به خريد زير دريايي
آقاي هاش����مي طوري بود كه در بحث و مذاكره و جا انداختن
موقعيت ايران خيلي مؤثر بود كه چگونه مسأله را مطرح و ديگران
آمد.
را قانع كند و اين فقط از آقاي هاشمي برمي
در زمان رياست جمهوري هم آقاي هاشمي سفرهاي زيادي
را انجام داد .مث ً
ال در مالقاتي كه با امير عبداهلل پادش����اه عربستان
داش����ت ،در واقع پايه روابط نزديك ايران با عربس����تان را بنيان
گذاش����ت كه مذاكرات دو كشور ادامه پيدا كرد تا زمان رياست
اي و وزارت بنده كه بر پايه همان ديدار
اهلل خامنه
جمهوري آيت
و مالقات با اميرعبداهلل ،عربستان موافقت كرد كه كنفرانس سران
اسالمي در ايران برگزار شود.
بر همان پايه روابط ما با عربس����تان گس����ترش پيدا كرد كه
منجر به افزايش قيمت نفت شد .زماني كه ما زمام دولت را به
دست گرفتيم ،قيمت نفت حدود 9ـ  8دالر بود و با توجه به
هاي استخراج نفت خيلي سودي براي ما نداشت .الزمه اين
هزينه
كار هم اين بود كه با عربستان به توافق برسيم تا قيمت نفت باال
برود .طي چند مرحله گفتگو كه بنده هم درگير آن بودم و ادامه
كار با وزير نفت وقت بود ،باالخره آنها اين توافق را با ما انجام
دادند و باعث افزايش قيمت نفت ش����د و كش����ور از آن شرايط
بغرنج و حساس نجات پيدا كرد .چرا اين كار انجام شد ،چون
يك ارتباطي بين آقاي هاشمي و امير عبداهلل ايجاد شد و شرايط
مساعدي فراهم شد كه بتوانيم با عربستان همكاري كنيم .عربستان
همان كشوري بود كه در زمان جنگ با كمك سه ميليارد دالري
كرد تا با ايران بجنگد .در آن برهه
به صدام ،از عراق حمايت مي
با توجه به شخصيت آقاي هاشمي و ارتباط نزديك بين ايشان و
امير عبداهلل ما هم كارها را دنبال كرديم .بنابر اين در حيطه روابط
اي داشت.
خارجي هم آقاي هاشمي نقش برجسته
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از شخصيت استوار ،پابرجا ،مستحكم و هوشمند ايشان سرچشمه
گرفت و هيجانات
گرف����ت كه تحت تأثير هيجانات قرار نمي
مي
هايي
كرد چون ايشان آرمان
ديگران هم آقاي هاشمي را تحريك نمي
دانست و بر آنها ارزش قائل بود.
داشت كه آنها را مهم مي

جناب عالي بيشتر بعد اقتصادي و سياسي آقاي هاشمي را مطرح
كرديد ،اما در مس�أله فرهنگي ما كمتر ش�اهد اقدامات آقاي هاش�مي
بوديم ،اگر مس�أله احداث دانش�گاه آزاد اسلامي را كنار بگذاريم در
زمين�ه فرهنگي كمرنگ بود ،چرا آقاي هاش�مي ب�ه اين موضوع كمتر
توجه داشت؟

كنم كه آقاي هاشمي خيلي به كارهاي ظاهري اهميت
فكر مي
هاي زيربنايي انجام
داد و تأكيد داشت كه بايد كارها و برنامه
نمي
ش����ود .براي س����اختن زيربناها هم درصدد احداث دانشگاه آزاد
هاي دانشمندي را تربيت
اس��ل�امي برآمد و معتقد بود اگر انسان
شود .يا در
كنيم ،اين خود منجر به ارتقاي فرهنگ ملي كشور مي
هاي عميقي داشت با اين نيت كه آن
هاي نماز جمعه ،تحليل
خطبه
تواند خيلي كارساز باشد و جامعه را از نظرفرهنگي و
ها مي
تحليل
كرد كه بايد در حوزه فرهنگ
مذهبي هدايت كند .ايشان فكر مي
زيربناي����ي كار كرد تا م����ردم از جان و دل ،كار كنند و فرهنگ
خود را ارتقاء دهند .تحليل من اين است كه آقاي هاشمي با اين
رفت.
بينش پيش مي

ي رفسنجاني در تدوين و برنامهريزي قوانين
هلل هاشم 
تأثير آيتا 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور چگونه بود؟

در دوره نمايندگي و رياست مجلس و قانونگذاري ،هدايت
كرد
ها با وسعت ديد ايشان تجلي پيدا مي
مجلس با تمام دشواري
رسيد .در دوره رياست جمهوري هم با لوايحي
و به تصويب مي
فرس����تاد ،در واقع توانايي خود
كه براي تصويب به مجلس مي
گذاري
داد .بنابراين از جهت پايه
و دولت را به خوبي نش����ان مي
قوانيني كه بتواند آينده ايران را تضمين كند ،آقاي هاشمي نقش
مهمي داشت.
از جمله مسأله ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه
خدمت امام رسيد و گفت كه در شرايط موجود بايد ارگاني باشد
كه اختالفات بين مجلس و شوراي نگهبان را حل كند ،تا اين كه
منجر به آن شد امام ،حكم بر تأسيس مجمع تشخيص مصلحت
نظام دادند و افرادي را هم منصوب كردند كه بعد در اصالحيه
قانون اساسي هم گنجانده شد و خود اين هم يك قانونگذاري بود
كه با كمك ايشان انجام شد .يعني در بعد قانونگذاري هم آقاي
هاي
ها ،مسئوليت
هايي كه داشت از بزنگاه
هاشمي با آن تيزبيني
مهمي را انجام داد.

چهرهه�اي سياس�ي در ه�ر بره�هاي تأثي�رات خ�ود را برجاي
ميگذارند و پس از مدتي به تاريخ ميپيوندند ،اما در منظومه معرفتي
آقاي هاشمي ،با يك نكته مهم كه حكايت از آيندهنگري ايشان است،
روبرو هس�تيم ،حتي پس از مجلس ،رياست جمهوري و حتي حوادث

 ،88در تحليلهايي كه ارائه ميكردند ،آينده ايران براي ايشان خيلي
مهم بود ،بهنظر شما ،ايدهها و آرمانها و تحركات كه طي اين سالها
بهوجود آمده ،چه سرنوش�تي خواهد داش�ت ،آيا اينها به تاريخ خواهد
پيوس�ت يا ايدهها و آرمانهايشان در نسل بعدي انقالب ادامه خواهد
يافت؟

 نام ايش���ان همواره در تاريخ ايران به عنوان يك مدير
برجسته به نيكي ياد خواهد شد و نقشي كه در دوران انقالب،
جنگ و س���ازندگي و پيش از انقالب داشت ،طبيعت ًا به يادها
اي كه در دوران فعاليت خود
هاي برجسته
ماند .شخصيت
مي
شود،
كنند ،نامشان همواره ماندگار مي
اي را ايفا مي
نقش برجسته
كبير كه در سازندگي ايران نقش بزرگي داشت ،آقاي
مثل امير
هاش���مي هم در واقع همان ش���خصيت را داشت و در تاريخ
معاصر ما ،تأثيرات عميقي را برجاي گذاشت كه نامش همواره
خواهد ماند و جالب اس���ت كه آقاي هاش���مي در شبي كه
اميركبير كشته شد ،رحلت كرد و اين خود يك اتفاق تاريخي
جالبي است.
ورزيد
كسي كه نسبت به اميركبير خيلي وفادار بود و عشق مي
اي يك
و حتي كتاب اميركبير را نوشت .به هر صورت هر دوره
كبيري دارد و آقاي هاش����مي از اين جهت امير كبيري در
امير
دنياي معاصر بود.
چه بايد كرد كه ايدهها و افكار آقاي هاشمي در جامعه گم نشود
ل آينده منتقل شود؟
و به نس 

 چرا گم شود؟ كسي كه در همه مراحل انقالب نقش داشته،
هاي تأثيرگذاري داشته ،كسي
كسي كه در دوران انقالب مسئوليت
هاي انقالب خيانت نكرده و همه فش����ارها را براي
كه به آرمان
انقالب تحمل كرده است ،قطع ًا گم نخواهد شد.
آنهايي كه خيانت كردند قطع ًا نامي از آنها نيست؛ يا فوت
اند ،بنابراين نگاه به اين افراد با
اي خزيده
اند يا در گوش����ه
كرده
كسي كه تمام عمر خود را در راه به ثمررساندن انقالب و نظام
و هدايت و مديريت آنها صرف كرده ،متفاوت است.
توانند بگويند و بنويسند و بيشتر ايشان
ها مي
در اين راه رسانه
ت ايشان
هايي نوشته شود كه شخصي 
را توصيف كنند .يا كتاب
را خوب تفهيم كنند و به نظر من همه بايد كمك كنند تا فردي
اي داشت،
مثل آقاي هاشمي كه در اين دوره نقش تعيين كننده
آن را تفهيم و به جوانان معرفي كنند چون زندگي پربار اين افراد
گونه كه اميركبير شخصي به نام
ل آينده را بسازد همان
تواند نس 
مي
تواند فرد يا افراد
آقاي هاشمي را ساخت ،آقاي هاشمي هم مي
ها بايد اين مسائل را
ديگري را بسازد .منتهي اهل كتاب و رسانه
مند كنند كه زندگي
به نسل جديد درست منتقل و آنها را عالقه
هايي را مطالعه كنند و از آن سرمشق بگيرند و چراغ
چنين انسان
راه خود و آيندگان قرار دهند.
پرست
گفتگو از :عليرضا بردبارـ منوچهر دين
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آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

چهارشنبه
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اهلل الرحمن الرحيم ،الحمدهلل رب العالمين و بشر
بس����م
الصابري����ن ،الذين اذا اصابتهم مصيبت����ه قالوا انا هلل و انا اليه
راجعون.
ان الذين آمنوا و عملواالصالحات ،سيجعل لهم الرحمن
وداً.
اهلل هاشمي
با سالم حضور دوستان گرامي ،رحلت آيت
ها در فاجعه ساختمان
نشان
و درگذش����ت شهادت گونه آتش
اهلل
كنم .ان شاء
پالس����كو را خدمت ش����ما تسليت عرض مي
خداوند همه رفتگان را بيامرزد.
امشب قرار شد درباره آقاي هاشمي بيشتر سخن بگوئيم
و با لحاظ نكات قرآني به ش����خصيت آقاي هاشمي معطوف
شويم .كتابي متعلق به ايشان است به نام تفسير راهنما .اين

خداوند متعال ،درجات آقاي هاشمي را در پيشگاه خداوند
متعال عالي بگرداند .به ما هم توفيق دهد قدر بندگان صالح
او را بهتر بدانيم .كساني هم كه ايشان را آزار دادهاند ،خداوند
آنها را هم ببخشد .بيامرزد و اين مظلوميت آقايهاشمي
به سرمايهاي براي ملت ما تبديل شود تا ما قدردان كساني
باشيم كه عمر و ذهن و وقت آنها ،در وقف يك ملت است .ما
در مجلس بوديم هاشمي ميخواست در معرفي دولت صحبت
بكند .گفت اين سوگندي كه در مراسم تحليف خواندم ،در اين
سوگند ميگويد كه من سوگند ميخورم به خداوند متعال كه
خود را وقف خدمت به ملت بكنم .من آمادهام .من خودم را وقف
ميكنم .يعني به تمام معني اين وقف بودن را شاهد بوديم.
كتاب در  20جلد منتشر شده است كه انتشارات بوستان سازمان
تبليغات قم اين كتاب را مكرر منتشر كرده است .اين كتاب
محصول زندان است .دوره
اي كه آقاي هاشمي در زندان ،بودند،
كنند كه هر چند روزي ايشان دفتر
همبندهاي ايشان تعريف مي
نوشت و اين
كرد .مدام نشسته بود و مي
چهل برگي را سياه مي
اي نيست كه يك نفر بنشيند و مجموعه كتاب
كار كتابخانه
ها
را فيش برداري كند .بلكه محصول انديشه است.
ما دو كار بزرگ ديگر هم در دوره معاصر داريم درباره
قرآن مجيد كه آن دو كار هم محصول زندان هس����تند .اتفاق ًا
هاي نظري در آن دو كار بيشتر از نقل و قول
انديشه و دقت
اي است .تفسير پرتوي از قرآن آيت
و كار پژوهشي كتابخانه
اهلل
طالقاني محصول زندان است .طبيعت ًا فضا و محيط زندان بر
ها از كتابخانه
خالف پژوهش
هاي تخصصي كه در حوزه علميه
كند كه بيشتر فكر كند.
ها است ،نويسنده را وادار مي
و دانشگاه
كار سوم كار مرحوم مهندس بازرگان است .مهندس بازرگان

 8س����ال در زندان برازجان بود با آن فضاي گرم برازجان كه
كردند كه وقتي مهندس
همبندهاي مهندس بازرگان تعريف مي
چكيد
خواند عرق از صورتش مي
بازرگان نشسته بود و قرآن مي
نظيري است از شناخت قرآن
و س����ير تحول قرآن كه كار بي
مجيد ،محصول آن  8سال زندان برازجان است.
كاري كه آقاي هاش����مي انجام داده اس����ت تحت تأثير
شخصيت سياسي ،اجتماعي انقالب و همه مالحظاتي كه مثل
هاي ش����خصيتي ،ايشان را در برگرفته ،يك مقدار پنهان
هاله
شود مثال بسم
مانده است .وقتي ايشان يك آيه قرآن مواجه مي
توان
ديد كه چند مفهوم را مي
اهلل الرحم����ن الرحيم ،ابتدا مي
استخراج كرد و اين مفاهيم چه نسبتي به هم دارند؟! چگونه
ربط اين مفاهيم مختلف را پيدا كنيم؟ آيه بعدي چند مفهوم
دارد؟ نسبت آيات به سوره حمد كجاهاست؟ يك دفعه شما
كند ـ غير از لطف
را وارد فضايي از انديشه درباره قرآن مي
شود كه اين گونه درباره قرآن
خداوند متعال كه شامل كسي مي
بيانديشد ـ معني تدبر و تفكر و تعقل در قرآن چنين است
زند
اي است كه شاخه مي
كه يك نفر ذهنش مدام ،ذهن زنده
شويد با يك تفسيري كه اين تفسير سرشار
و شما روبرو مي
هاي تازه .شما كافي است
هاي حكمي و نكته
اس����ت از نكته
بينيد كه در واقع تقريب ًا ،وقتي
مقايسه بكنيد با تفسيرهاي قبل مي
كنيد با يك سوره با
يك سوره را در تفسير راهنما مقايسه مي
كنيد .يعني ممكن
اي را پيدا مي
هاي تازه
تفاسير قبلي ،حتم ًا نكته
گردد به آن
اي را پيدا نكنيم كه ريشه آن برمي
نيست نكته تازه
شرايط و فضايي كه تفسير ايجاد شده است.
تواند در سياق
به اين دليل بحث ما درباره آقاي هاشمي مي
توان زندگي مرحوم هاشمي را
هاي قرآني قرار بگيرد .مي
نكته
اي
هاي مختلف تقسيم كرد و هر دوره هم يك مشخصه
به دوره
توانيم شناسايي كنيم .آقاي هاشمي
دارد كه آن مشخصه را مي
روند.
متولد  1313است و در  14سالگي به حوزه علميه قم مي
زندگي ايشان تا  14سالگي و نوجواني در فضاي كشاورزي
و روستايي است و آن فضا فرهنگ كار و توليد و تالش و
حس طبيعت زنده است و خود بخود كسي كه در اين فضا
است ،با كار و طبيعت ،نزديكتر است.
در مقطع ديگر آشنايي با امام(ره) در حوزه علميه است و
توجه آقاي هاشمي به درس اصول است .درس اصول ذهن
را منسجم و مرتب مي
كند در واقع وقتي اصول خوانديد يكي
كند .من
از مش����خصات اين است كه ذهن را سازماندهي مي
يادم مي
آيد وقتي راجيو گاندي آمده بود ايران ،حزب كنگره
هاي اول اشغال
در هند شكس����ت خورده بود ،در آستانه ماه
كويت در عراق ،سال  1991ميالدي ،مالقاتي با آقاي هاشمي
داشتند كه اين مالقات به دراز كشيد و نوبت يكي از وزرا را
به اين جلسه دادند .وقتي گفتگو تمام شد ما با گاندي از دفتر

آقاي هاشمي بيرون آمديم .راجيو گاندي گفت؛ آقاي هاشمي
رياضيدان است؟! من گفتم؛ خير! راجيو گاندي گفت :خلبان
است؟! (زيرا خود راجيو خلبان بود) گفتم نه! گفت :شيوه اداره
بحث ايشان عجيب بود .چون خيلي خوب موضوعات را در
شد
كرد و وقتي بحثي مطرح مي
بندي مي
ذهن خودش دسته
رسيديم،
ش����ديم و به نتيجه نمي
تا از آن موضوع خارج نمي
كرد .و آن موضوع را با ابعاد مختلفش تجزيه
بحث را رها نمي
كرد.
و تحليل مي
گاندي گفت :وقتي من درباره مس����لمانان كه صحبت
هاي
كردم ،آقاي هاش����مي پرسيدند؛ چرا حق تحصيل بچه
مي
مسلمان در هند پايدار نيست؟ و اين سؤاالت براي من خيلي
تازگي داشت .اين ذهن آقاي هاشمي ،محصول همان اصول
خواندن اس����ت و در اين مقطع است از سال  27تا  42آقاي
شوند .اين مقطع هم مطالعات اسالمي
هاشمي با امام(ره) آشنا مي
گيرد و در اين مقطع دو كتاب از ايشان منتشر
ايشان شكل مي
شود« .اميركبير» و «سرگذشت فلسطين» .كه «اميركبير» ديد
مي
نگر ايشان است .و كتاب سرگذشت فلسطين را
ملي و آينده
گرفتند ،مجازات داشت.
در آن زمان اگر از كسي مي
مرحله سوم زندگي ايشان از سال  42است تا  .57اين دوره
مبارزه و زندان و شكنجه است .در اين دوره ،همه همبندان دوره
ها
كنند يكي از كساني كه بيشترين شكنجه
هاشمي تعريف مي
كرد آقاي هاشمي بود .يكي از دوستان ما تعريف
را تحمل مي
كرد براي اين كه من بترسم و تغييري در ديدگاه من پيش
مي
بيايد .من را در س����لول آقاي هاشمي انداختند .غروب بود و
شناختم .ديدم
خيلي هم فضا روشن نبود و من ايشان را نمي
كسي در كنار ديوار سلول نشسته است و هر دو پاي خود را
با فاصله از زمين قرار داده است .نگاه كردم و ديدم كه خون
چكد .شالق زده بودند و به يك معنايي
از هر دو پايش مي
پوست تركيده بود .تا اين كه من وارد شدم لبخند زد و با روي
بازي به من گفت :چقدر جواني! نگران نباشيد .ببينيد يك زنداني
قب ً
ال در اين زندان بوده و چه شعر قشنگي روي ديوار نوشته
است مثل اين كه با نوك قاشقش آن را نوشته است؛
ش����نيده
ايم كه محمود غزنوي يك ش����ب
ش���راب خورد و شبش جمله در سمور گذشت
گداي گوش����ه نش����يني لب تنوري خفت
ل����ب تنور ب����ر آن بينواي عور گذش����ت
الصب����اح يكي نع����ره زد كه اي محمود
علي
ش����ب سمور گذش����ت و لب تنور گذشت
گفت با ديدن اين چهره و فضا و اين ش����عر ،اميدي در
دل من درخش����يد .آقاي هاش����مي در اين دوره كانون اميد و
گفت
اطمينان براي دوستان بود واز خودش هم شنيدم كه مي
خوابم اميد نداشته باشم
هيچ روزي نبود در زندان كه شب مي

گفتم
آمد با خودم مي
شوم .تا مسئول بند مي
كه فردا آزاد مي
اين خبر آزادي من را آورده است .البته يكي از دوستان هم
گفت اين آمده من را
آمد مي
در زندان بود كه تا مأمور بند مي
گفت و مدام با اين
اعدام بكند .آقاي رباني شيرازي چنين مي
شد و
كرد و آقاي هاشمي شكنجه مي
ترس اعدام زندگي مي
خواست حركت
كرد آقاي هاشمي مي
دوس����ت ما تعريف مي
ها دستها و زانوانش روي
توانست بايستد .مثل بچه
كند و نمي
گفت :گاهي
كرد حركت كردن و مي
زمين بود و ش����روع مي
شود ،خوشمزه است! حاال تصور كنيد در
اوقات آدم بچه مي
ساز
ساز و دوران
آن ش����رايط سلول چگونه اين روحيه انسان
وج����ود دارد .تمامي وقت هم در زندان صرف مطالعه قرآن
اي اق ً
ال  2دفتر چهل برگ
شود و در واقع هر هفته
مجيد مي
اي كرده است
كرده است .من البته ديدم كسي مصاحبه
سياه مي
كه آقاي هاشمي در زندان به دنبال بيزينس و معامالت بود!
اي در زندان بوده
انصافي تا كجاست! يك كسي دوره
ببينيد بي
ش����ود تفس����ير راهنما و آن بنده خدا هم در
و محصولش مي
پيش از انقالب  8س����ال زندان بود و محصولش  8خط هم
نيست! حتي  8مقاله يا داستان كوتاه!
خالصه اين دوران زندان آقاي هاشمي است تا سال 57
شود يك اتفاق ديگري براي
وقتي كه ايشان از زندان آزاد مي
افتد كه اين اتفاق در ديد جهاني ايشان خيلي مؤثر بود.
او مي
رود .برادر ايشان ،محمد هاشمي در
آقاي هاشمي به آمريكا مي
گفت :آقاي
خواند .محمد هاشمي مي
اُكلند كاليفرنيا درس مي
هاي آمريكا را
هاش����مي درخواست كرد ماشين بگيريم ايالت
هايي كه آقاي
گفت ،مدتي كه آنجا بود ،تعداد ايالت
ببينيم .مي
كردند،
ها سال زندگي مي
هاشمي ديد ،كساني كه در آمريكا ده
ندي����ده بودن����د .از اين ايالت به آن ايالت ،از اين مزرعه به آن
مزرعه ،چند ماهي نزديك به  3ماه ،وقت گذاشت براي شناخت
هاي فراوان داشت كام ً
ال تصوير خيلي
آمريكا و بعد پرس����ش
روش����ني از جهاني مدرن داش����ت و سابقه زندان هم داشت.
خواهيم به
بحث انقالب هم پيش آمده است .موقعي كه مي
خواهد محقق بشود.
سال  57برسيم ،ديگر انقالب مي
در مقطع انقالب اسالمي وقتي امام(ره) اعضاي شوراي
انقالب را انتخاب مي
كنند ،آقاي هاشمي يكي از  5نفر اصلي
لوش����اتو
هس����تند .و حكم اين  5نفر را آقاي مطهري از نوفل
ش����ده است .مث ً
ال
آورند و جلس����ات در منازل برگزار مي
مي
اهلل موسوي اردبيلي تشكيل
اي كه در خانه آقاي آيت
جلس����ه
اهلل خامنه
شود ،آقاي هاشمي ،آيت
مي
اي را به عنوان عضو جديد
كند .قرار با امام(ره) بر اين بوده كه در واقع  5نفري
معرفي مي
خواهند
كه هس����تند ،شورا را توسعه بدهند ولي فردي كه مي
اضافه بكنند ،اوالً همه اعضا اتفاق نظر داشته باشند ،دوم اينكه
به امام(ره) هم بگويند .نفر ششم آقاي مهدوي كني بود .نفر
اي بواسطه معرفي آقاي هاشمي است.
هفتم آقاي خامنه
در واقع اين مقطعي است كه شوراي انقالب توسعه پيدا
كند در اين مرحله كه انقالب پيروز شد ،مرحله جديد زندگي
مي
شود .آقاي هاشمي در شوراي انقالب است
هاشمي شروع مي
و همين طور در وزارت كشور است و وقتي كه مجلس شكل
گرفت ،مجلس اول كه شكل گرفت ،با مجموعه شرايطي كه
هايي داشتيم
صدر ،سازمان
ما رئيس جمهوري داشتيم مثل بني
در كش����ور كه در همان روزهاي آغاز پيروزي انقالب ،خيلي
ها را تخليه كرده بودند مثل مجاهدين خلق،
خانه
از اس����لحه
نيروهاي مس����لح چپ ،مجلس وقتي تأس����يس شد ،كانوني
براي حفظ و انسجام خط انقالب و راه امام(ره) با مجموعه
مشخصات خود ،از بخت خوش ،الحمدهلل رب
العالمين ،من
در اين مقطع نماينده مجلس و عضو هيأت رئيسه بودم و از
كنيم و نقش ايشان از  57تا  68كه
خرداد  ،1359ش����روع مي
كنند ،در اين مقاطع مهمترين بخش در استقرار
امام(ره) فوت مي
نظام جمهوري اسالمي است .در مقطعي ،مقطع تحقق انقالب
اسالمي است و بعد از مرحوم امام(ره) سازمانده اصلي انقالب
اسالمي ،آقاي هاشمي رفسنجاني است .در واقع كسي كه نقش
كننده در سازماندهي از جهات مختلف دارد ،آقاي هاشمي
تعيين
است و دو دهه اول انقالب تا زمان فوت امام(ره) كسي كه
در اس����تقرار نظام جمهوري اسالمي نقش اصلي دارد ،آقاي
هاشمي رفسنجاني است ،ما در مقاطعي از حجم مصيبت
ها
كرديم  6تيرماه ،60
ها كه آوار شده بود حيرت مي
و س����ختي
اي و
اهلل خامنه
مسأله انفجار مسجد ابوذر و مجروح شدن آيت
آيد 8 ،شهريور حادثه
 7تيرماه حادثه حزب جمهوري پيش مي
آيد .در اين مقطع كه كشور
شهادت رجايي و باهنر پيش مي
با بحران
هايي روبرو است كه برخي از كشورهاي دوست فكر
كند .بعد از حادثه
كردند نظام جمهوري اسالمي سقوط مي
مي
 7تير ،حتي كشوري مثل سوريه 3 ،روز طول كشيد تا به ما
كردند تمام شد! در واقع كشوري كه
تسليت بگويد! فكر مي
شود ،ممكن است سقوط كنند
با چنين انفجارهايي روبرو مي
و افراد ديگري بيايند ،حاال ما چرا رابطه خود را خراب كنيم؟

تا اين اندازه ش����رايط س����خت بود و همه مسئوليت بر دوش
آقاي رفسنجاني بود .البته طبيعي است امام(ره) با آن معنويت
و محبوبيتش جاي خود بود ولي كسيبايد كشور را مديريت
كند .در مقطعي كه هم دچار جنگ بوديم و هم در مواجهه با
هاي تروريستي كه از غرب ،شمال ،جنوب و شرق و با
گروه
كرديم كه اگر ما خودمان
مجموعه فشارها دست و پنجه نرم مي
شود كه چقدر شرايط دشوار
را در آن فضا قرار بدهيم ،معلوم مي
آيد ،جمع
اش پيش مي
بود .ببينيد گاهي انسان مشكلي در خانه
اي كه آتش گرفته چقدر سخت است؟
و جور كردن يك خانه
اي آتش گرفته است.
اي هستيد و محله
يا شما شهردار محله
شما مسئوليد .شما مسئول كشوري هستيد با اين مشكالت و
فرماندهي جنگ هم برعهده شماست .يكي از اظهارنظرهايي
كه در اين ايام شد ،متأسفانه از سوي دكتر سروش مطرح شد
كه آقاي هاشمي مسئول تداوم جنگ بودند و كسي كه خودش
مسئول تداوم بود ،خودش هم جنگ را تمام كرد .اينكه آقاي
هاش����مي جنگ را تمام كرد ،روشن است ولي اينكه مسئول
تداوم بود ،س����خن درستي نيست .زيرا آقاي هاشمي از وقتي
مقام
فرماندهي جنگ را به عهده گرفت و آقاي روحاني قائم
شد و رئيس كميسيون دفاع بود ،من خودم در كميسيون دفاع
مجلس بودم در آن مقطع و در مجلس مباحثي كه بود ،به محض
اينكه خرمشهر آزاد شد ،گروهي در مجلس تشكيل شد و اين
اش با آقاي دكتر روحاني
گروه مسئوليت دعوت و ساماندهي
اش از آقاي هاشمي بود .انديشه اين بود كه آيا بعد
بود ،انديشه
از فتح خرمشهر جنگ ادامه پيدا كند؟ آيا ما وارد خاك عراق
بش����ويم؟ در واقع اين فكر در جمع نمايندگان مطرح شد و
نمايندگاني هم كه جمع شده بودند لقب عقالي مجلس گرفتند.
زيرا جمع حزبي نبود يعني افراد مختلفي بودند و قرار بر اين
شد كه اين جمع با سرداران كشور يعني با رئيس مجلس كه
آقاي هاشمي است با رئيس قوه قضائيه ،آقاي موسوي اردبيلي
اي به عنوان رئيس جمهوري ،با
اهلل خامنه
در آن مقطع ،با آيت
وزير صحبت كنيم و
آقاي مهندس موسوي به عنوان نخست
اين مالحظات را مطرح كنيم كه آيا بايد جنگ را ادامه بدهيم
و وارد خاك عراق ش����ويم؟ براي آنكه موضع آقاي هاشمي
را دوستان بهتر بدانند كه مطلق ًا اين سخن ايشان در ارتباط با
تداوم جنگ سخن درستي نيست ،يك سندي را اخيرا ً روزنامه
ش����رق منتشركرد سخنراني آقاي هاشمي در سال 1363است
در جمع فرماندهان .اين سند بسيار مهم است كه در برگيرنده
جزئيات جنگ و شرايط سياسي و مجموعه فضاها را مطرح
ديديم،
كند و خود ما كه در مجلس آقاي هاش����مي را مي
مي
همواره مترصد بود كه اين جنگ را چگونه تمام كنيم .منتها
طبيعي بود كه تمام كردن جنگ اينگونه نبود كه آقاي هاشمي
تصميم بگيرد و جنگ تمام بشود .يعني در واقع شما معادله
كرديد .يك معادله چند مجهولي بود
ي����ك مجهولي حل نمي
شد .كاش آقاي دكتر سروش
و همه عناصرش بايد جمع مي
دانند داوري نكنند.
درباره موضوعاتي كه جزئيات آن را نمي
در كتاب تراكتاتوس ويتگنشتاين فصل هفتم ،يك جمله است،
دانيد سكوت كنيد .همين! چرا دوستان
درباره چيزي كه نمي
كنند؟!
ما بدون اطالع اظهار نظر مي
گويد :ما بايد جنگ را
آقاي رفس����نجاني به امام(ره) مي
ايد تا آخر قطره خون و تا آخرين نفر
تمام بكنيم .اما شما گفته
جنگيم و اين تمام شدن جنگ با اين موضع شما تضاد پيدا
مي
گيرم كه جنگ را تمام كنيم ،شما من
كند .من بر عهده مي
مي
را محاكمه كنيد ،به عنوان كسي كه تصميمي گرفته كه خالف
مصالح كش����ور بوده است و من را اعدام بكنيد .اما مجموعه
شرايطي كه وجود دارد شرايطي نيست كه بتوان جنگ را ادامه
زند
زند؟ كسي اينگونه حرف مي
داد .چه كسي اينگونه حرف مي
هاي بزرگ خودش پيدا
كه رابطه با خداوند متعال و با آن آرمان
المح ِسنين .اينگونه
كرده است و مي
داند كه ا ِ ُّن اهللَ اليُ ُ
جر ُ
ضيع ا َ َ
نيست كه اگر كسي راه نيكويي را انتخاب كرد ،خداوند اجر
هاي
ها را در سلول
او را ضايع كند .كسي كه بيشترين شالق
زندان كميته مشترك و اوين خورده است و بعد تمام ذهنش
كند حاال آمده اس����ت در صحنه
در فضاي قرآني زندگي مي
اجتماع مسئوليت پيدا كرده است .يك بار آقاي هاشمي گفت
من با هر مجروحي كه در جنگ مجروح مي
ش����ود انگار من
شوم .انگار هر
ش����وم .با هر شهيدي شهيد مي
هم مجروح مي
شهيدي بچه من هست ،حاال كسي كه در صحنه جنگ است
توان جنگ را ادامه
بيند كه نمي
بيند .مي
ها را مي
و اين صحنه
كنم شما سخن آقاي هاشمي را در روزنامه
داد .باز هم تاكيد مي
شرق ببينيد .مفصل است و بايد همه جمالت آن را مطالعه
كرد و سنجيد .آن سوي قضيه حمالت تروريستي است كه
در كشور شكل گرفته است .آن كساني كه پس از سال 1358
بعد از مطهري س����راغ هاشمي رفتند كه او را ترور بكنند در
اند،
دانستند چه كسي را انتخاب كرده
خانه قلهك ،خوب مي
دانستند چرا مطهري را براي ترور انتخاب كرده
كما اينكه مي
اند.

يعني اگر خداي ناكرده آقاي هاشمي در حادثه قلهك شهيد
شد يك خس����ارت خيلي بزرگ براي انقالب و تأسيس
مي
كنيم سال 57
كشور بود حاال در اين مقطعي كه ما صحبت مي
هاي مسلحي كه
هاي مسلح ،گروه
تا  68روبرو هستيم با گروه
رفتند در عراق سازماندهي نظامي شدند .همه به اينها كمك
كردند ،تقريب ًا همه دنيا از عراق حمايت كردند .ش����ما در
مي
خواهيد هواپيما بخريد تا پولش را تمام ًا پيش
جنگ وقتي مي
دهند ،اما فرانسه
پرداخت نكنيد چند هواپيماها را به شما نمي
ها سالح شيميايي
داد! آلمان
به عراق هواپيماي جنگي اجاره مي
ها هر تعداد عراق موش����ك اس����كاد
دادند ،روس
به عراق مي
خواست
ها هر چقدر عراق پول مي
 ،عرب
دادند
خواست مي
مي
دادند .حداقل 200ميليارد دالر دادند ،بعد در درون كشور با
مي
هاي مسلح روبرو هستيد ،ترورهايي كه شروع شده ،حاال
گروه
هاي تروريست مثل
كنند كه انگار گروه
يك جوري صحبت مي
مجاهدين خلق داشتند كتاب رساله درباره آزادي استوارت ميل
خواندن����د و آنها را گرفتند اعدام كردند! يعني اين بندگان
مي
كردند درباره آزادي ،در صورتيكه اق ً
ال
خدا داش����تند بحث مي
اند .حاال
اند و ترور كرده
مجاهدين خلق  10هزار نفر را كشته
دانيم ،ائمه جمعه و ديگران را،
هاي اين افراد را مي
ش����اخص
ح����اال بايد ب����ا اين افراد چه رفتاري كرد؟ يك وقت يكي از
ه����ا را دعوت كرده بودند براي گفتگويي در يك برنامه
چپ
پرگار ،بعد صحبت كرديم و صحبت تمام شده بود او گفت
شما فالن كس و بهمان كس را كشتيد ،گفتم ببين اگر شماها
كشتي!
كشتيد ،همين تو ،من را مي
شديد ،چندبرابر مي
حاكم مي
گفت :بله! يك دفعه اين آقاي كريمي مجري در آسانس����ور
كش����تي مهاجراني را ،گفت :بله! من
گفت :يعني تو واقعا مي
گفتم :همينه! اما در جمهوري اسالمي حداقل الزم خشونت
استفاده شد براي استقرار نظام نه حداكثر .بايد مقايسه بكنيم
با شماها ديگر .شماها وقتي حكومت پيدا كرديد در روسيه
ج و جاهاي ديگر چه كرديد با مردم و چه
و چي����ن و كامب����و 
هايي كه نكرديد...
كشي
نسل
در حال اين مقطع هم رس����يديم به سال  ،1368مقطعي
بود كه آقاي هاش����مي با مديريت جنگ ،مبارزه با تروريسم،
(ره)
سازماندهي نهادها مثل مجلس ،بعد در سال  ،68فوت امام
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حكمت ،اعتدال و تعديل را ما كام ً
ال در آقاي هاشمي ميديديم و
اين حكمت و اعتدال موجب ميشد كه اگر كسي او را آزار ميداد،
در برابر آزارها ،پريشان و گلهگزار نميشد .همان صبر جميلي
كه در مورد حضرت يعقوب(ع) در قرآن كريم آمده است .صبر
جميل ،صبر بدون شكوه است.
يعني كسي صبور است و شكايت نميكند يا اگر هم شكايت
ميكند ،شكايت او به خداوند ،است نه با انسانها .انما اشكوا
بثي و حزني الياهلل ،يعني من با خداوند حرف ميزنم.
توانست تبديل شود به يك شوك
اس����ت البته فوت امام مي
بزرگي براي اداره كشور و يك بحران جدي ،كه اين مساله را
اهلل
نيز آقاي هاشمي مديريت كرد .يعني طرح مساله رهبري آيت
اي ،با آقاي هاشمي بود .در آن فضايي كه اگر برگرديد
خامنه
ها
خاطري
ها و پريشان
به خرداد سال  68و آن همه نابساماني
و ش����وكي كه به جامعه وارد ش����د اما به سرعت سازماندهي
جمهوري.
پيدا كرد ...در اين مقطع آقاي هاش����مي شد رئيس
از  68تا  76مش����خصه اين دوران س����اختن كشور است .من
دانم كه ش����ما در دوران جنگ فرصت كرده بوديد كه به
نمي
زده برويد و غرب و جنوب را ديده باشيد .مث ً
ال
شهرهاي جنگ
يك روزي در كرمانشاه بودم همراه شد با بمباران كرمانشاه،
كردند ،هيچ امكان
يكربع هواپيماهاي عراقي شهر را بمباران مي
دفاعي نداشتيم ،تمام پااليشگاه را نابود كردند .كه در واقع در
خواهد دولت خود را تشكيل
اين ش����رايط ،آقاي هاشمي مي
هاي نادرس����تي كه زده شد اين بود كه
بدهد ...يكي از حرف
اش به فرهنگ توجه
جمهوري
آقاي هاشمي در دوران رياست
كرد .اين حرف را آقاي سروش زدند و ديگران هم بيان
نمي
كردند .آقاي هاش����مي در سال  68مي
خواهد دولت خود را
معرفي كند .وزير فرهنگ و ارشادش آقاي خاتمي است .وزير
علوم و آموزش عالي او آقاي دكتر معين است .وزير آموزش
و پرورش او ،آقاي محمدعلي نجفي است وزير بهداشت و
ها
درمان او آقاي دكتر ايرج فاضل اس����ت .كداميك از دولت
را بهتر از آقاي هاشمي چيده
اين چهار وزارتخانه
اند؟ يعني از
دولت آقاي هاش����مي سال  68كه تشكيل شد تا دولت آقاي
روحاني ،اين  4وزارتخانه را مقايسه بكنيد .يك نفر كه بخواهد
گرايش فرهنگي خود را نشان بدهد ،چگونه بايد نشان بدهد؟
شد
با انتخاب مديران فرهنگي خود .يعني بهترين افرادي كه مي
اي كه از حوزه
براي اين چهار حوزه
هاي فرهنگي ،آموزشي،

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659

20

علمي و پرورشي كشور هستند ،آقاي هاشمي انتخاب كرد تا به
امروز ،از اين تركيب بهتر انتخاب نشده است .نكته بسيار مهم
ديگر ،وقتي خانه شما سوخت ،اولين خريدي كه براي خانه
كنيد ،تابلو هنري نيست .كه حاال من بروم دنبال تابلوهاي
مي
مناسب پيدا كنم .شما بعد از پيدا كردن نان سفره ،لباس اوليه،
كنيد .اين تقدم
درباره مد لباس و نحوه طبخ غذا صحبت مي
شود براي شرايط عادي است و نه براي
و تاخري كه گفته مي
شرايط بحراني .يعني وقتي كشور با جنگ روبرو شده و ويران
است ،شما بايد ويراني را برطرف كنيد و كشور را بسازيد و
ها را انجام بدهيد كه
البته در حوزه فرهنگ هم بهترين انتخاب
آقاي هاشمي انجام داد و البته اينجا يك اتفاق افتاد .اتفاق اين
اي به دليل توجهي كه در مورد مسائل
اهلل خامنه
بود كه آيت
فرهنگي دارند در آن مقطع حس����اس شدند به امور فرهنگي.
بحث تهاجم فرهنگي را مطرح كردند و بعد شبيخون فرهنگي
هاي ايشان را تفسير
مطرح ش����د و بعد كس����اني كه صحبت
كردند گفتند ايلغار فرهنگي است و غارت فرهنگي ،يك
مي
شويم
دفعه فضا را به جايي پيش بردند كه ما داريم نزديك مي
به دوره دولت دوم آقاي هاشمي و آقاي هاشمي احساس كرد
اينجا جاي چالش نيست كه بيايد درباره فرهنگ صحبت كند
و كلي كار در حوزه صنعت و كشاورزي و مديريت داشتيم،
آقاي هاشمي واكنش خودش را از شرايط جديدي كه پيش
آمده ،در معرفي آقاي مهندس ميرسليم در مجلس نشان داد.
جمهوري بودم و ما
من هم معاون حقوقي و پارلماني رئيس
رفتيم مجلس و قرار بود آقاي ميرسليم معرفي شود به عنوان
وزير جديد .آقاي هاش����مي رفت پش����ت تريبون و در مورد
وزير جديد شروع به صحبت كرد .ابتدا از آقاي خاتمي خيلي
تعريف كرد .اينكه من عالقه داشتم كار خود را ادامه بدهند
داليلي تشخيص دادند كارشان را ادامه ندهند و
اما ايش����ان به
بعد آقاي مهندس ميرسليم را معرفي كرديم و آقاي مهندس
ميرسليم چند خصوصيت دارند .يك ،ايشان سابق ًا در وزارت
تخصص و دانش
كش����ور بودند در دوران آقاي مهدوي كني
سوز هستند
هاي درون
دانشگاهي دارند .ايشان متخصص ماشين
ها كار كردند ،سوم ايشان به مقام رهبري
و درباره اين حوزه

آقاي رفسنجاني به امام(ره) ميگويد :ما بايد جنگ را تمام
بكنيم .اما شما گفتهايد تا آخر قطره خون و تا آخرين نفر
ميجنگيم و اين تمام شدن جنگ با اين موضع شما تضاد پيدا
ميكند .من بر عهده ميگيرم كه جنگ را تمام كنيم ،شما من
را محاكمه كنيد ،به عنوان كسي كه تصميمي گرفته كه خالف
مصالح كشور بوده است و من را اعدام بكنيد.
اما مجموعه شرايطي كه وجود دارد شرايطي نيست كه بتوان
جنگ را ادامه داد .چه كسي اينگونه حرف ميزند؟ كسي اينگونه
حرف ميزند كه رابطه با خداوند متعال و با آن آرمانهاي
بزرگ خودش پيدا كرده است
جمهوري بودند ،و
ها مسئول نهاد رياست
نزديك هستند سال
ها را مس����تقيم خدمت آقا بدهند ،در واقع
توانند گزارش
مي
اي بود كه ايشان گفت .يعني
اين جمله ،جمله محاسبه شده
وقتي كه بحث تمام ش����ده بود من يك اش����اره كردم به آقاي
ها زده شد ،يعني فرهنگ زماني نبود
هاش����مي كه همه حرف
جمهوري يكطرف قضيه را بكش����د و رهبري هم
كه رئيس
از آن طرف تاكيد كند و در دولت دوم آقاي هاش����مي ،آقاي
معين و آقاي نوري كنار رفتند .آقاي خاتمي استعفا داد و آقاي
هاي عملي متمركز شد ،زيرا ،آقاي هاشمي
هاشمي روي بخش
جمهوري و قبل و بعدش ،به اداره كش����ور
در دوران رئيس
و سياس����ت از موضع آنچه كه مصالح كلي كشور است نگاه
كرد .با اين قصد نگاه نمي
مي
كرد كه من حرفي بزنم يك عده
كه يك گام دورتر
بپسندند و خوششان بياد يا خير .در صورتي
ديد ،كه چگونه كشور اداره
ديد يا يك افق بعيدي را مي
را مي
شود تا مجموعه مصالح حفظ بشود و بعد مجموعه شرايطي
كه پيش آمد تا برسيم به انتخابات رياست جمهوري بعدي كه
انتخاب آقاي خاتمي بود.
نام زندگي و زمانه
در كتابي كه اخيرا ً منتش����ر ش����د به
اهلل هاشمي ،يك جايي اشاره شده است كه جناب آقاي
آيت
اند
هاش����مي در انتخابات  76به جناب آقاي ناطق راي داده
كه اين درست است .منتها مهمترين پشتوانه آقاي خاتمي در
انتخابات  76حزب كارگزاران بود .در آن مقطع ،چه كس����ي
بود كه موجب شد كارگزاران از آقاي خاتمي حمايت كنند؟
آقاي هاش����مي! يك راي شخصي و عاطفي آقاي هاشمي به
آقاي ناطق نوري داده است و يك راي سياسي و ملي به آقاي
خاتمي داده است .اين دو تا را با هم جمع بكنيد .علتش آن
ب����ود كه در كارگزاران ،كه بحث مي
كرديم از كدام كانديداها

حمايت بكنيم ،طبيعي بود كه اكثريت شوراي مركزي ،طرفدار
آقاي خاتمي بوديم.
مث ً
ال كرباسچي ،خودمن ،نوربخش ،نجفي ،جمع ما دوستان
دانستيم اما آقاي
آقاي خاتمي بوديم و او را ارجح و احسن مي
كرد كه دكتر حسن
كرد و فكر مي
محمد هاش����مي ترديد مي
گيري ما با تأخير
حبيبي كانديدا بشود .به همين خاطر تصميم
گيري حزب
شد .زيرا بناي ما بر اين بود كه تصميم
مواجه مي
كارگزاران با اجماع آن انجام ش����ود و نه با اقليت و اكثريت
شد و جلسات
شد ولي او قانع نمي
يعني اقليت بايد قانع مي
كرد و احتمال اينكه زمان را از دست بدهيم زياد
ادامه پيدا مي
بود در آنجا پيشنهادي مطرح شد كه با آقاي هاشمي صحبت
جمهوري
گيري رياس����ت
بكنيم ،بگوئيم كه بناي ما بر تصميم
اجماع اس����ت و االن به اجماع نرس����يديم ،ما مبنا را بر سخن
آقاي هاشمي بگذاريم.
توانست
همه قبول كردند .محمد هاش����مي هم كه نمي
بگويد من قبول ندارم .محمد هاشمي گفت پس من با آقاي
هايي
كنم .من گفتم نه ،اين از آن صحبت
هاشمي صحبت مي
كنيم در واقع هم شما و هم
اس����ت كه دو نفري صحبت مي
خواهيم نقل
من در آن جلسه خواهيم بود .در واقع وقتي مي
قول كنيم هيچگاه نقل قول با يك نظر نباشد .يعني شما در
دهيد ما در جمع اكثريت هستيم و با
اقليت هستيد كه نظر مي
آقاي هاشمي صحبت كرديم و ايشان گوش كرد و گفت به
نظر من همان نظر اكثريت را عمل كنيد .خيلي حرف مهمي
بود .در واقع اين درست تعيين تكليف و دفاع از كارگزاران
توانستند
بود و آن سازماندهي كه كارگزاران در آن مقطع مي
انجام بدهند كه در واقع اين كار انجام شد خود ما راه افتاديم
در مراكز استانها مث ً
ال من رفتم كردستان ،در سنندج قرار بود
من س����خنراني بكنم .دفتر طرف����داران حزب كارگزاران يك
مسجدي را انتخاب كرده بودند روزي كه من آمدم در سنندج
اهلل عليه،
اهلل عسكراوالدي رحمت
سخنراني بكنم آقاي حبيب
آقاي مرتضي نبوي ،آقاي فالحيان وزير اطالعات وقت ،من
جمهوري چهار نفري به سنندج رفتيم .آنها
هم معاون رئيس
مساجدشان كام ً
ال آماده بود براي سخنراني و اين قضايا وقتي
ها اعالم كرده بودند كه شما دفاتر خود را بياوريد
كميته امدادي
اي به شما داده خواهد شد ،مسجدي كه قرار
و امكانات تازه
بود من صحبت بكنم ،بسته شد .استاندار آقاي رحيمي بود،
نژاد شد .و مسجد ما را
همان كه بعدا ً معاون اول آقاي احمدي
بستند .بچه
ها مانده بودند كه چه بكنند به فكرشان رسيده بود
كه در يك ميداني اين جلسه را برگزار كنند .رفتند در ميدان
مركزي سنندج و يك ميز گذاشتند و ميكروفون و گوشه ميدان
راني
بوس
بوس پارك ش����ده بود با شركت ميني
هم كلي ميني
ها را بردند يك جمعيتي
بوس
صحبت كرده بودند و همه ميني
بالغ بر  5هزار نفر داخل ميدان آمد .در مساجد جمعيتي كه
آمده بودند ،برخي ش����مرده بودند 20 ،تا  40نفر 50 ،نفر تا
 100نفر ،در واقع آن صحبت و آن حضور براي آقاي خاتمي،
يك موج عجيب و غريبي شد در سنندج ،درست عكس آن
كردند و مجموعه اين شرايطي كه پيش
چيزي كه آنها فكر مي
آمد يعني اشاره آقاي هاشمي كه ما از آقاي خاتمي حمايت
بكنيم آن موج را درست كرد .چون من معاون آقاي هاشمي
گفتند كه در اين قضيه فعال
ب����ودم ،كاف����ي بود كه به من مي
نباشيد يا به ديگران بگويد كه شما فعال نباشيد يا به مرعشي
ديدند كه ما
بگويد كه ش����ما فعال نباشيد .در واقع ايشان مي
جمهوري شد
فعال هستيم .وقتي آقاي خاتمي هم كه رئيس
آقاي هاشمي مهمترين پشتوانه دولت آقاي خاتمي بود البته با
اين توضيح در ميان پرانتز كه مستي قدرت بدتر از ثروت و
بدتر از مس����تي شراب است در واقع مستي قدرت ك ً
ال ذهن
كند .آقاي
را به شكلي دچار پريشان احوالي و ماليخوليايي مي
هاشمي آن خطبه معروفش را در نماز جمعه تهران مطرح كرد
و بعد بحث تقلب را بيان كرد كه تقلب نكنيد وراي مردم را
پاس بداريد .در آن مقطع وقتي آقاي هاشمي كانديداي مجلس
شد دوستان اصالح طلب ما تخريب گسترده و بسيار بسيار
اي عليه هاشمي را شروع كردند .با
رحمانه و غيرمنصفانه
بي
هايي كه داشتند و البته ما با آقايان نوربخش
استفاده از روزنامه
و كرباسچي ،نجفي ،حتي نوري كه در آن مقطع وزير بودند
كرديم اين حركت را بتوانيم متعادل كنيم،اما
خيلي تالش مي
كردند
شديم .علتش اين بود كه اين دوستان فكر مي
موفق نمي
اند و آقاي هاشمي يك مزاحم هست و
تمام صحنه را گرفته
اين فشارها روي ايشان شروع شد و ايشان تحمل كرد تا ما
رس����يديم تا پايان دولت خاتمي و دوران  8ساله احمدي
نژاد
شروع شد .اين دوران در زندگي آقاي هاشمي پس از تحقق
انقالب ،استقرار جمهوري اسالمي ،دوران سازندگي ،دفاع از
نژاد
دول����ت اصالحات ،اين دوران اخير ،دوران دولت احمدي
بود با مشخصاتي كه داشت آن زجرها و آزارها و مجموعه
هتكهايي كه بود و همه اينها را آقاي هاشمي ،تحمل كرد .البته

اش را براي
داد و خيرخواهي
زد و توضيح مي
حرفش را هم مي
كش����ور ،اما آن صبوري آقاي هاشمي و تحملش موجب شد
كه برسيم به انتخابات  .1392تا اين فاصله ،عم ً
ال آقاي هاشمي
را از رياست خبرگان كه حقش بود بركنار كردند.
فرق آقاي هاشمي با افراد ديگري كه در خبرگان در مقام
شناختم
ها را مي
رياست قرار گرفتند ،بسيار زياد است ،من آدم
هاي آنها منتشر شده است .اص ً
ال
از نزديك ديده بودم ،كتاب
قابل قياس نيست .معروف است كه ابوالعالي معري آمد ديدن
شريف رضي .شريف مرتضي يا شريف رضي ،برادر سيدرضي
البالغه ،شاعر بزرگ ادبيات عرب است.
است كه مولف نهج
وقتي ابوالعال رفت ،گفتند نظرت چيست؟ ابوالعال در زمان خود
يك خيام عرب بود ،يك بيت معروفي از شريف رضي است
گويد:
دهد .كه مي
كه داوري او را درباره ابوالعال نشان مي
الـــناس فــي رجل
رأيت
رأيته و
ُ
َ
واالرض فيدارٍ
ُ
هر في ساع ٍة
َوالدَّ ُ
من او را ديدم ،انگار همه انس����انها در يك نفر خالصه
شده بود و انگار همه روزگار در يك ساعت فشرده شده بود
و انگار همه زمين در يك اتاق جمع شده بود!
خواست شعاع شخصيتي يك فرد را بگويد و
در واقع مي
ل ما آقاي هاشمي چنين بود .آقاي هاشمي كسي بود
براي نس 
شد .شما به تجربه
شديد بزرگتر مي
كه هرچه به آن نزديكتر مي
ها،
شويم اما شخصيت
هايي دوست مي
ايد ما حتي با انسان
ديده
شوند.
شويد كوچكتر مي
تا به آنها نزديكتر مي
ت اصلي آن اين بود كه به نظر من  3چيز در آقاي
عل���� 
هاشمي بود كه اين سه چيز تنها در او بود .البته در ديگران هم
شود ،مفهوم مقول به تشكيك .يعني شعله شمع
بود .گفته مي
نور است ،شعله خورشيد هم نور است .هر دو نور هستند،
منتهي آن ش����مع است و اين خورشيد است؛ يك ايمان ناب
شد حتي
اي به آن وارد نمي
اي كه هيچ خدشه
صيقل خورده
اي بود كه
يك ذره! بعد اين ايمان خداوند در زندگي او به گونه
توانست به آن نزديك شود و كام ً
ال راحت و
يك ذره ريا نمي
اش
حسابش روشن شده با خداوند متعال بود .دومين مشخصه
هم اميد بود ،در آن شرايط شهريور سال  1360بعد از ترور
تير ،هشت شهريور ،در شرايط جنگ و
اي ،هفت
اهلل خامنه
آيت
در مقطعي كه فرمانده جنگ است ،يك ذره شعله اميد در ذهن
ال نگاه مسلط داشت كام ً
شد ،كام ً
ال نگاه روشن
او خاموش نمي
اش هم اعتدال
هاي دوردست داشت و سومين مشخصه
به افق
در روش داشت يعني پرهيز از افراط و تفريط بود.
كام ً
ديديم كه اين يك جور عقالنيت
ال اعتدال را در او مي
و حكمت اس����ت و در قرآن هم هست كه خداوند به پيامبر
گفت كه براي مردم آيات بخوان و حكمت .حكمت در واقع
كه چگونه آيات را تبديل به تحقق
چگونگي تحقق آيات است،
امر واقع بكنيم؟
حكمت ،اعتدال و تعديل را ما كام ً
ال در آقاي هاش����مي
شد كه اگر كسي
ديديم و اين حكمت و اعتدال موجب مي
مي
شد.
گزار نمي
داد ،در برابر آزارها ،پريشان و گله
او را آزار مي
همان صبر جميلي در مورد يعقوب در قرآن كريم آمده است.
صبر جميل ،صبر بدون شكوه است.
كند يا اگر هم
يعني كس����ي صبور است و شكايت نمي
ها.
كند ،شكايت او به خداوند ،است نه با انسان
ش����كايت مي
اهلل ،يعني من با خداوند حرف
انما اش����كوا بثي و حزني الي
زنم.
مي
كام ً
ال اين ويژگي را ما در آقاي هاش����مي ديديم و اين
بيتي كه از حضرت امير(ع) روايت ش����ده اس����ت مهم است.
دادند در
كس را مانند حضرت امير(ع) فحش نمي
چون هيچ
البالغه هم هست كه حضرت
هاي نهج
دوران معاويه ،در خطبه
كنند كه به من فحش
فرمايد كه اينها به شما امر مي
امير(ع) مي
كعود
فرمايد :يزيد سفا و ازيد حلما،
مي
بدهيد .حضرت امير(ع)
زاده االحراق طيب ًا .اينها بر بدگويي و ناسزا و آزار و بدخواهي
كنم.
كنند من هم بر شكيبايي خود اضافه مي
خود اضافه مي
گويند .چگونه است
افزايم آنها ناسزا مي
يعني من بر حلمم مي
تصوير حضرت امير(ع) را ببينيد :كعودزاده و االحراق طيبا .من
سوزانند بوي عودش بيشتر
مانم وقتي بيشتر مي
مثل عود مي
شود .اينهمه آزار را او صبورانه گذشت،
مي
خداوند پاداش او
را در واقع داد.
ي����ك پاداش صبوري او انتخاب����ات  92بود ،در اينجا
صالحيتش رد شد توسط شوراي نگهبان ،كسي با آن مجموعه
شخصيتي ،ارزشي ،سابقه و نقش داشتن در انقالب اسالمي،
حاال با كارگرداني وزارت اطالعات ،ايش����ان را رد صالحيت
كردند اما يك ذره ايشان در اين قضيه دلخور نشد! به آقاي
نوري گفته بودند آن شب ،شب راحتي بود و من راحت
ناطق
خوابيدم .من نگران كشور بودم و گفتم بيايم خودم را عرضه
اند نه! خب بار مس����ئوليت را از من
كنم و حاال اينها گفته
دهم .آقاي
برداش����تند و حمايت از دكتر روحاني را انجام مي

در
اي داشت،
هاشمي وقتي دكتر روحاني رايآورد يك بيانيه
هاي خودش
اين بيانيه بيتي از حافظ را نقل كرد و همه حرف
را در اين يك بيت زد .بيت اين بود كه؛
حافظ آن روز به من مژده اين دولت داد
كه به آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند
شد يعني در برابر همه آن جور و
ديگر بهتر از اين نمي
جفاها ايستاد بعد به اين مژده هم رسيد و آقاي هاشمي يك
نفس راحتي كشيد و احساس اطميناني كرد نسبت به حضور
مردم و آن موردي كه چشمان ظاهر آقاي هاشمي بر آن شاهد
نبود اما چشمان باطن آقاي هاشمي بر آن شاهد بود حضور
مردم بود .اين حضور مردم تفسير آيه  96سوره مريم است.
الذين آمنوا و عملو الصالحات سيجعل لهم
آيه اين است كه ان
دهند
الرحمان ودا :كساني كه ايمان دارند و عمل صالح انجام مي
اين عمل صالح كلي تفسير دارد در واقع يك سينه سخن بايد
اينكه چگونه عمل صالحانه است و صلح عمل يعني چه؟ و
دهد،
گويد اگر كسي چنين بود سيجعل ،خداوند قرار مي
آيه مي
گويد به زودي ،خيلي زود ،پاداش كسي
گويد يجعل ،مي
نمي
كه ايمان دارد و عامل عمل صالح است ،لهم الرحمن ،نامي
كند رحمان است در اينجا .خدايي كه
كه خداوند استفاده مي
محبتش و رحمتش هميشگي و فراگير و گسترده است.
ها
سيجعل لهم الرحمن ودا ،خداوند مهر اينها را در قلب
دهد .در واقع ،كس����اني كه حتي آقاي هاشمي را در
قرار مي
عمرشان نديده بودند ،اص ً
ال از آقاي هاشمي بد شنيده بودند.
اين صدا و س����يماي جمهوري اسالمي را ببينيد چه نكرد در
اين  10سالي كه گذشت .يعني چه نكردند با آقاي هاشمي .كه
حتي يكي از مسئوالن گفت دختر من چند سالش است وقتي
آقاي هاشمي فوت كردند گفته بود اين كيست كه تلويزيون
دهد؟ اين آقا را نديده بود در اين ده س����ال گذشته
نش����ان مي
در واق����ع م����دام بايكوت ،هتك و اين جمعيت غريبي كه در
تهران آمدند و حاال طبيعي است كه اگر اين امكان فراهم بود
هاي ديگري
براي همه مردم در ديگر شهرها شاهد جمعيت
اهلل اليضيع اجر المحسنين
دهد كه ان
هم بوديم .اينها نشان مي
اگر كس����ي راه را راهي خدايي و راهي نيكو حس����ن انتخاب
كند .ضايع كردن رها
كند .رها نمي
كرد خداوند ضايعش نمي
اي
رس����يم به نقطه
كند .مي
كردن ،يعني خداوند او را رها نمي
كه آقاي هاشمي رسيد در  82سالگي عمرش ،شبيه آن مرغان
الطير عطار هستند .يعني مرغان مختلفي حركت كردند
منطق
و مي
خواستند به سيمرغ برسند و سيمرغ در واقع نماد انسان
كامل است و آن آرمان انسان است و آن روياي انساني است
ها
به قول پائولو كوئيلو كه هر انساني رويايي دارد .اين مرغ
همه بحث اين بود كه برس����ند به آن روياي بزرگ و دريابند
و آن روياي بزرگ تحقق انس����ان كامل است و برسند به آن
بام انسانيت خودش ،راهنمايي هم هست به نام هدهد كه راه
هم راه سختي است،
كه دريا برده است
بس كه خشكي ،بس
تا نپنــــداري كه راهــــي كوته است
ها
ها نيست كه راه كوتاهي باشد .اين مرغ
اين از آن راه
توانيم بيائيم و برخي در راه ماندند ،گرسنه
گفتند كه ما نمي
گويد  30مرغ رسيدند
شدند بيمار شدند و بازماندند و عطار مي
به آن نقطه نهايي،
پس بدانستند اين سي مرغ زود
شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود
بي
در واقع اين س����ي مرغي كه  30مرغ منفرد بودند يك
نويسيم،
پيوس����تي پيدا كردند با آن سيمرغي كه ما سرهم مي
هاشمي
اي و آرماني .آقاي
اي و اسطوره
ش����دند آن مرغ افسانه
كند و در  14سالگي
يك كودك روستايي در بهرمان رشد مي
كند به اين بام  82س����الگي
آيد به قم ومراحلي را طي مي
مي
گردد به زندگي خودش
كه محل پرواز است حتي وقتي برمي
بيند كه در تحقق يك انقالب بزرگ يك نقش
كند مي
نگاه مي
معمار داشته است .اين معماري هم كه من گفتم يكي از كساني
كه در اين روزها حرف زده بودند براي آقايهاش����مي و در
سي بحثي داشت كه
بي
دوره اول مجلس همدوره بوديم در بي
هاشمي معمار نبود و بنّا بود!
آقاي
بعد برخي از دوستان از من نظر پرسيدند ،گفتم او يك
كتابفروشي دارد در نزديكي دانشگاه سوربُن در پاريس شما
شويد و نگاه كنيد شبيه انبارهايي است
وارد اين كتابفروشي مي
ش����ود ديد .يك ذره
الدوله در تهران مي
كه ته تيمچه حاجب
شود چطور ممكن است يك
نشاني از رمز و اداره ديده نمي
كسي ،سالهاي سال يك كتابفروشي را نمي
تواند اداره كند ،تو
آيي و
تواني اداره كني ،چطوري مي
كه يك كتابفروشي را نمي
گويي كه او معمار نبود!
مي
كسي كه در سازماندهي انقالب ،در استقرار نظام جمهوري
اسالمي ،در مديريت جنگ ،در سازندگي ،در دولت اصالحات
در ارزش
هاي اخالقي و صبوري و شكيبايي بوده است يعني

شود مقايسه كرد؟
شما هر مقطعش را درنظر بگيريد با كسي مي
حاال يك تعبيري را من قب ً
شود گفت
ال به كار بردم ،كه نمي
هاشمي
شود گفت آقاي
هاشمي مثل اميركبير بود و نمي
آقاي
هاشمي اميركبير را به اضافه مدرس بود.
مثل مدرس بود .آقاي
كنيد يك
به خاطر اينكه وقتي ش����ما اميركبير را صحبت مي
چهره سياسي درجه اول مدير ما بوده مدرس يك چهره علمي
هاي مختلف
هاشمي را در حوزه
فقيه بوده است .ميراث آقاي
خواهيم
ببينيد .ميراث تفس����يري ايشان ،تفسير راهنما .ما مي
هاي اخير ،مهمترين سندش
انقالب اسالمي را بشناسيم در دهه
خواهيم درست نگاه كنيم
هاشمي است .ما مي
خاطرات آقاي
به مجموعه سير انقالب اسالمي و مراحلي كه گذشته است،
خواهيم بشناسيم ،يك آدمي كه اهل
جنگ و سازندگي را مي
هاي درجه اول و جدي است.
تصميم
هاشمي براي تاسيس دانشگاه آزاد تصميم گرفت و
آقاي
ها قب ً
ال هم
ني����ز براي احداث مترو تهران .گفتند؛ اين تصميم
اند؟ چرا نكردند؟ اگر اين تصميم
ب����وده ام����ا چرا اجرا نكرده
مترو تهران را  30س����ال پيش گرفتند ،چرا نكردند؟ اين كه
روم
مانم ،هم مي
ورن مي
ش����ود يكي بگويد من مثل ژول
نمي
رود در
روم در كرات آن كسي كه مي
ها و هم مي
كه اقيانوس
ها ،او كاري انجام داده است .نه آن كسي
كرات و ته اقيانوس
كه در خيال خودش كار را انجام داده است .اينها كه عرض
اي و نگاه ناقصي بود و البته طبيعي است
كردم يك خالصه
ايم و براي من
هاشمي كار كرده
كه نسل ما ،افرادي كه با آقاي
الاقل  25س����ال طول كشيد ،موانست و همكاري و آشنايي،
توانيم سخن بگوئيم و ظرف زبان و كلمات تكافوي
سخت مي
رضي براي ابوالعالي
كند ،همان تعبيري كه شريف
بيان را نمي
معري به كار برد.
كنم كساني كه با
در واقع يك شخصيتي كه من گمان نمي
هاشمي كار كرديم تا آخرين لحظه عمرمان يادمان برود،
آقاي
علتش اين است كه يك كسي با شما دوست است مجموعه
هاي خيلي محدود
گذارد يك حوزه
تأثيري كه بر ش����ما مي
بيروني اس����ت ،يك كسي تأثيرش در هويت شماست .يعني
فرض كنيد كه در زندگي خانوادگي ،پدر بر ما تأثير هويتي

اي����ن داره چايي مياره براي من و خيلي جوان خوبيه حدود
آورد،
هاشمي چايي مي
اينكه براي آقاي
 34سالش بوده است،
همين فردي بود كه در
از خرداد  1359كه وارد مجلس شديم،
آورد.
هاشمي چايي مي
مجمع تشخيص مصلحت براي آقاي
يعني هميني بود كه در مجلس بود هميني بود كه به رياست
جمهوري آورد و هميني بود كه  20سال در مجمع تشخيص
گويد؛ آقاي
گردد به او مي
و همين بود كه در آخرين هفته برمي
كني؟ چه نيازي داري؟ او هم گفت:
سعيدي ،چه دعايي تو مي
ام دروغ بگويم ،به شما دروغ
هاشمي من اگر به زن و بچه
آقاي
گويد،
گويم .اين زبان انساني ساده مردمي است ،بعد مي
نمي
هايم
ام من را نيازمند بچه
هاشمي ،من از خداوند خواسته
آقاي
هاشمي دستش
نكند .يك شب تب ،يك شب مرگ .بعد آقاي
كند آقاي
را ب����اال گرفت و گفت :خدايا چه دعاي خوبي مي
سعيدي! اين دعا را در مورد من هم مستجاب بكن.
ها
خوب اين نگاه و اين رفتار ،تأثيري كه بر روح انسان
گذارد ،تأثير هويتي اس����ت .يك موقعي يك فردي تأثيري
مي
گذارد و آن جوان مويش را مانند فالن هنرپيشه
بر جواني مي
ت با آن
كند ،آن فوتباليس 
دهد و بعدا ً هم عوضش مي
شكل مي
گذارد در مد لباس آن فرد و آن هنرپيشه سينما،
لباس تأثير مي
شود،
گذارد ،وقتي موفق مي
اما آن كس����ي كه تأثير هويتي مي
اش را با خداوند س����امان داده باش����د .يعني به يك
كه رابطه
جايي وصل ش����ده باشد كه شعاع وجودي او ،شعاع محدود
يك شخص نيست،
خم كه از دريا در او راهي بود
ها زانو زند
پيش او جيـــحون
به خاطر اينكه او ارتباط خودش را تعريف كرده و همان
هاشمي با خداوند داشت ،حاال همان ايمان و
ارتباطي كه آقاي
اش شكل گرفت .شعاع عمل
عمل صالحي است كه در زندگي
كنيم،
صالح يك نفر به اندازه يك ملت است .ما زندگي مي
هاي خودمان
ش����عاع عمل صالح ما يك خانواده است يا بچه
كند كه ما مترو درست
است .شعاع را نگاه كنيد يعني نگاه مي
بكنيم .ما دانش����گاه آزاد درس����ت بكنيم .اين نگاه را ببينيد در
شاءاهلل خداوند متعال ،درجاتش
هاي مختلفي كه هست .ان
حوزه

ل
هاشمي بر آدمهايي از قبيل نس 
دارد يا مادر .تأثير هويتي آقاي
تر است .علت
ما ،از تأثير عاطفي و هويتي پدر و مادر بيش
كرديد ،بعد از
هاشمي كار مي
آن اين بود ش����ما وقتي با آقاي
مند كه مي
شديد .عالقه
مند مي
مدتي به او عالقه
شديد ،ديگر
آمد از تكيه كالمش از
داشتيد .يعني خوشتان مي
دوستش مي
اش و بعد از مدتي هم
حرف زدنش ،از نگاهش از هوشمندي
كنيد كه ذهنتان
وقتي او را دوست داشتيد ديگر احساس مي
هايي
كنيد .ويژگي
پر ش����ده از او ،در هر بحثي كه عمل مي
ديگري هم داشت.
روزي در هيأت رئيسه نشسته بوديم ،يكي از اعضا گفت
كند از
هاش����مي ،اين آبدارچي كه در اتاق ش����ما كار مي
آقاي
كارمندان سابق مجلس است ،اجازه بفرماييد ما عوضش كنيم.
چرا عوض كنيد؟ گفتند :براي اينكه مطمئن باشيم باالخره.
گفت؛
گفت :يعني انقالب كه شد بايد ملت ايران را عوض كنيم؟!

را كه در پيشگاه او عالي است متعالي بگرداند .به ما هم توفيق
دهد قدر بندگان صالح او را بهتر بدانيم .كساني هم كه ايشان
اند ،خداوند آنها را هم ببخش����د .بيامرزد و اين
را آزار داده
اي براي ملت ما تبديل شود
هاشمي به سرمايه
مظلوميت آقاي
تا ما قدردان كس����اني باشيم كه عمر و ذهن و وقت آنها ،در
خواست
وقف يك ملت است .ما در مجلس بوديم هاشمي مي
در معرفي دولت صحبت بكند .گفت اين س����وگندي كه در
گويد كه من سوگند
مراسم تحليف خواندم ،در اين سوگند مي
خورم به خداوند متعال كه خود را وقف خدمت به ملت
مي
كنم .يعني به تمام
ام .من خودم را وقف مي
بكن����م .من آماده
ش����اءاهلل خداوند به
معني اين وقف بودن را ش����اهد بوديم .ان
روح ائمه اطهار(ع) و رسول معظم(ص) در آن جنت خاص
خودش قرار بدهد .همان كه در ش����روع جلسه گفته شد ،آن
گيرد.
اي كه در جنت خداوند قرار مي
نفس مطمئنه
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چندي پيش وقتي «فيدل كاسترو» درگذشت ،همرزمان و
ياران و عالقمندانش ،براي بزرگداشت وي ،در محل نگهداري
يافتن��د و اغلب با جمله« :به درود
موق��ت جنازه ،حضور مي
كردند و...
كوماندات��و» ،اداي احت��رام نموده و خداحافظي مي
البته در زمان حيات هم القاب و عناوين مرسوم رؤسا در بالد
ديگر ،براي فيدل مطرح نبود و او خود را سربازي براي ميهن
دانستند كه او در واقع يك «كوماندوات»
دانست ،ولي همه مي
مي
يعني :فرمانده بود...
هاي پراكنده عنوان« :به درود فرمانده»
من براي اين يادداشت
ها بود .چرا كه
را انتخاب كرده بودم كه عنواني منطبق با واقعيت
هاشمي ،از آغاز زندگي فرمانده بود .در خواندن دروس حوزوي
اميركبير و
و حفظ هزار بيت بن مالك ،در تأليف و نشر كتاب:
سرگذشت فلسطين ،در تنظيم و نشر سالنامه و فصلنامه مكتب
تشيع ،در پشتيباني و تمويل نشريه مخفي و مبارزاتي «بعثت»،
در پادگان به هنگامي كه به زور به سربازي برده شده بود ،در
دوران مب��ارزه ،از آغ��از تا انجام ،در هر مرحله ...و در اقدام به
كار اقتصادي ،براي تأمين مالي امور مبارزه و كمك به زندانيان
هاي مبارزاتي ضد رژيم
و فعاالن سياسي ،در همكاري با سازمان
شاه .در دوران زندان و تنظيم تفسير راهنما و فرهنگ قرآن ،در
اداره امور كش��ور پس از پيروزي انقالب ،در دوران رياس��ت
مجلس ،رياست جمهوري ،مرحله جنگ و سپس صلح ،در دوره
سازندگي ،و بعد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و سرانجام
در تحم��ل و بردباري و صبوري دهس��اله ،در قبال ظلم
ها و
ها و همچنان وفادار
مهري
ها و بي
ها و تهمت
ها و بداخالقي
ستم
ها و اصول انقالب ،هاشمي همچنان «فرمانده»
ماندن به ارزش
و «سردار» بود ...و البته سردار ،در همه اين احوال بدون هيچ
اهلل» هم به معني واقعي كلمه بود.يكي از
شك و ترديدي «آيت
دوستان گفت« :فرمانده» كلمه ثقيلي است و همه آن را هضم
كنند! و بهتر است كه به
نمي
جاي آن ،از همان كلمه «سردار»
استفاده شود كه هم در ايران مصطلح است و هم او در همه
گوييد ،سردار بود!
ها كه شما مي
زمينه
ها ،شد :به درود سردار!
اين بود كه عنوان اين يادداشت
سابقهآشنايي
در سالهاي  33يا  34من از «مدرسه فيضيه» به «مدرسه حجتيه» انتقال
هاي
ها بودند ،ولي شخصيت
يافتم .طالب مدرسه حجتيه بيشتر «آذري»
فاضل و ارجمند معروفي نيز از بالد ديگر ،در آن س���كونت داش���تند.
هاي مدرسه ،دو سه حجره ،ويژه
در قس���مت بلوك غربي ساختمان
االس�ل�ام والمسلمين
طالب كرماني بود .برادر عزيز و ارجمند حجت
محمدجواد حجتي هم در همين بلوك ،حجره داشت كه شهيد باهنر و
حجره او بودند ...و من روي علقه «فدايي اسالمي»
شهيد ايرانمنش ،هم
بودن ،به حجره ايش���ان تردد داش���تم و اين حجره ،متصل به حجره
اكبر هاشمي رفسنجاني ،همراه
اهلل شيخ علي
هاي ديگر بود كه آيت
كرماني
ها
برادرانش :قاسم ،محمود ،محمد ،احمد و ...تقريب ًا مدام به آن حجره
در رفت و آمد بودند و همين امر باعث آشنايي من با همة حضرات
اهلل رفسنجاني ـ و طالب كرماني
گرديد ...پس س���ابقه آشنايي با آيت
رسد ...كه پس از آن ،اين آشنايي به
هم ـ به سال  1335و به بعد مي
اخوت و دوستي بدل شد و استمرار يافت.
مكتبتشيع
اهلل هاشمي با انتشار اوراقي ،مقدمات نشر
 ...در سال  1337آيت
يك سالنامه وزين و پرمحتوا را فراهم ساخت و اينجانب كه به امر نشر

سردار در همه زمينهها سردار بود ،البته نظام اسالمي ايران،
پس از پيروزي انقالب ،مظلومان ديگري نيز داشت كه نمونه
بارز آنان ،شهيد آيتاهلل سيدمحمد حسيني بهشتي بود ،ولي
در اين دوران ،مسأله بسيار ناگوارتر از دوران پيشين بود،
زيرا تخريبگران آيتاهلل بهشتي ،منافقين و چپگرايان و
سكوالرها بودند ولي در اين برهه ،عاملين اصلي ،دينباوران
و اصالحگران سابق! و اصولطلبان به ظاهر با ايمان بودند
كه در لباس دفاع از اسالم و ارزشها ،به ميدان آمدند و حتي
در نماز جمعه هم عليه وي شعار دادند و حرمت نماز جمعه
را هم پاس نداشتند .اينها برخالف تمام موازين شرعي و
اخالقي نسبتهايي را ـ در همه زمينهها ـ به آيتاهلل هاشمي و
خانواده او دادند كه جملگي به دور از واقعيتها بود...
كتاب و مجله و رساله و جزوه و مقاله عالقمند بودم ،به آن پيوستم
و البته همزمان ،با تنها مجله حوزه علميه قم يعني «مكتب اسالم» هم
همكاري تنگاتنگ داشتم.
نخستين مجلد از سالنامه «مكتب تشيع» در فروردين ماه 1338
در  380صفحه منتشر گرديد كه با توجه به نشر وسيع قبوض پيش از
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آيتاهلل هاشمي در همه زمينهها ،سردار بود و در دههآخر عمر
پربركت خود با تحمل اهانتها و تهمتها و مقاومتصبورانه در برابر
بداخالقيها و بيمهريها ،سردار مظلوم اين عرصه شد
انتشار ،در تيراژ زيادي چاپ و در سراسر ايران توزيع گرديد.
هاي برجسته حوزه علميه قم و
نويسندگان اين نشريه شخصيت
تهران و بعضي ديگر از بالد ايران بود كه از جمله آنها اسامي زير را
توان ذكر كرد :عالمه سيد محمدحسين طباطبايي ،محمدتقي فلسفي،
مي
علي راشد ،شهيد مرتضي مطهري ،سيد
ائي ،حسين
شيخ خليل كمره
محمود طالقاني ،موسي صدر ،سيد ابوالفضل موسوي زنجاني ،احمد آرام،
پور ،مهندس مهدي بازرگان ،محمدتقي جعفري ،دكتر
عطاءاهلل شهاب
قمي ،مهدي حائري يزدي ،ناصر مكارم شيرازي ،سيد
بهشتي ،احمد آذري
رضا صدر ،سيد عزالدين زنجاني ،سيد غالمرضا سعيدي ،احمد ميانجي
آوري
ها ...البته جمع
و بعض���ي ديگر از فحول علماء و فضالي حوزه
ها ،كار س���هل و آساني نبود و اين همت
مقاالت از اين ش���خصيت
هاي
هاي مكرر و مالقات
اهلل هاشمي بود كه با تماس
«سرداري» آيت
آوري
توانست مقاالت پرمحتواي اين بزرگان و افاضل را جمع
متعدد ،مي
و در سالنامه جاي دهد.
سال دوم سالنامه مكتب تشيع ،ـ1339ـ شامل مجموعه مصاحبات
كربن» ،فيلسوف
علمي ـ فلسفي عالمه طباطبايي با پروفسور «هانري
اي
فرانسوي بود .يعني :محصول مذاكرات اين دو بزرگوار در مجموعه
حدود  200صفحه تنظيم شده بود كه به درخواست عالمه طباطبايي و
اهلل هاشمي رفسنجاني براي تكميل مباحث كتاب ،توضيحات
تأكيد آيت
اهلل علي احمدي ميانجي و اينجانب تهيه و آماده
مبسوطي توسط آيت
شد كه مجموعه آنها بالغ بر  120توضيح بود كه در  200صفحه ديگر
ترتيب كتاب در  400صفحه ،به عنوان سال دوم
تنظيم گرديد و بدين
«سالنامه مكتب تشيع» در هشت هزار نسخه چاپ و در سراسر ايران
توزيع گرديد و البته بعدها ،اين متن درضمن مجموعه آثار عالمه طباطبايي
بارها و بارها ،تجديد چاپ شده است.
اهلل رفسنجاني ،به انتشار يك فصلنامه
به موازات انتشار سالنامه ،آيت
ـ هر سه ماه يكبار هم ـ اقدام كرد كه باز اينجانب مانند سالنامه ،با آن،
همكاري داشتم ...و در جمع هفت جلد سالنامه و چهار شماره فصلنامه
مكتب تشيع در هزاران صفحه ،چاپ و در اختيار عالقمندان قرار گرفت
و نقش تأثيرگذاري در ميان طالب ،فضال ،دانشجويان و عموم مردم
با ايمان ايران داشت.
اي
اهلل هاشمي خود درباره نشريات «مكتب تشيع» در مصاحبه
آيت
با مجله وزين «حوزه» چاپ حوزه علميه قم ،در س���ال  ،1364چنين
گويد:
مي
« ...يكي از كارهايي كه همراه آقاي باهنر و بعضي دوستان شروع
اي بود به نام «مكتب تشيع» .سلسله انتشاراتي بود كه هفت
كرديم نشريه
نامه درآمد .اين يك كار مفيدي بود اوالً
يا هشت سالنامه و چهار فصل
مقاالت بسيار خوبي منتشر كرديم .مقاالت تحقيقي كه از نويسندگان و
گرفتيم و ثاني ًا براي خودمان هم مفيد بود چون تهيه كردن
محققان مي
كرد و همچنين با محققان و
مقاالت ما را با مس���ائل مهمي آش���نا مي

ساخت .بعالوه شبكه توزيعي درست كرده بوديم
روشنفكران آشنا مي
كه در سراسر كشور پخش بود و نمايندگاني داشتيم .نمايندگاني كه نوع ًا
آدمهاي مخلص و فعال مذهبي بودند .اين شبكه در كارهاي سياسي
صورت يك ش���بكه در سراسر كشور
خيلي به درد ما خورد .يعني به
هايي از آنان
دانستيم و نامه
هاي فعالي داشتيم كه اسم آنان را مي
چهره
آمدند آشنا
دانستيم با بعضي كه به قم مي
داشتيم و كارهايشان را مي
كرديم و اين شبكه در وقتي كه مبارزه را عليه شاه
بوديم و مذاكره مي
شروع كرديم در موفقيت ما تأثير داشت .براي پخش اعالميه و ارتباطات
از اين شبكه خيلي استفاده كرديم.
تحقيقات عميقي در آن دوره براي مسائل خاص اجتماعي نداشتيم
غير از همانها كه در مكتب تشيع منتشر شد .البته براي آن زمان به نظر
ها نقش اساسي
من كار بسيار مؤثر و مفيدي بود و در رشد حوزه و طلبه
داشت ،چون مهمترين مسائل فكري آن زمان را در رابطه با تبليغات عليه
ها و مجامع
اسالم كه در دانشگاهها يا در سطح روشنفكران و غربزده
صورت مقاالت تحقيقي مطرح
ماركسيستي مطرح بود ،در آن مجله به
نموديم .نشريه ما امتيازي داشت نسبت به
كرديم و از اسالم دفاع مي
مي
]مكتب اسالم[ .مكتب اسالم مقاالتي كوتاه داشت و اين مجله مقاالت
كنم در آن موقع گام مؤثري در رشد
نوشت .فكر مي
عميق و طوالني مي
شد .درضمن
ها بود .تيراژش زياد بود و در سراسر كشور پخش مي
طلبه
ها تأثير داش���ت و
خورد و طبع ًا در افكار منبري
به درد وعاظ هم مي
تحولي در جامعه مذهبي آن روز بود آن نشريه بايد از كارهاي مؤثر
حوزه به حساب آيد.»...
اهلل هاشمي به تهران ،متأسفانه تعطيل
 ...اين نشريات با هجرت آيت
اكنون در اختيار عموم نيست
گرديد و افسوس كه مجموعه كامل آن ،هم
و ايكاش دوستان «نشر معارف اسالم» ،به تجديد چاپ آنها ،به شكل
ها و در
اي يكنواخت ،اقدام كند و اين اثر جاودانه در كتابخانه
مجموعه
اختيار مردم قرار گيرد.
سرگذشت فلسطين
 ...يكي از كارهاي ارزشمند آيت
اهلل هاشمي در دوران اقامت در قم،
به موازات كارهاي علمي ـ فرهنگي ديگر و نشر «مكتب تشيع» ترجمه
و نشر كتاب « القضيه الفلسطينيه» تأليف استاد «اكرم زعيتر» ،سياستمدار و
مورخ مبارز فلسطيني بود و همين ترجمه كتاب هم موجب آشنايي من
با استاد زعيتر و همكاري فرهنگي با ايشان گرديد .يعني آشنايي من با
استاد اكرم زعيتر به دوراني بر مي
گردد كه آقاي رفسنجاني كتاب وي را
كرد كه بعد تحت عنوان «سرگذشت فلسطين
در قم به فارسي ترجمه مي
يا كارنامه سياه استعمار» منتشر گرديد ...آقاي رفسنجاني در آن زمان در
منزل كوچكي در قم ،كوچه ممتاز كه زمين آن هم موقوفه آستانه مقدسه
رفتم و در
كرد و من هم گهگاهي به منزل ايشان مي
قم بود ،زندگي مي
جريان پيشرفت كار ترجمه كتاب بودم و ايشان گاهي لغاتي را كه در
پرسيد و يكبار هم من در ترجمه يك
كرد ،از من مي
المنجد پيدا نمي

شد
كلمه دچار اشتباه شدم كه ايشان هميشه به شوخي آن را يادآور مي
گفتم در مقابل صد لغت ،يك ترجمه اشتباهي ،زياد نيست!
و من هم مي
ايشان معني كلمه «كاتدرائيه» را كه در المنجد نبود ،از من پرسيد و من
آن را به «باشگاه» ترجمه كردم! ،در حالي كه به معني كليسا بود! كه البته
در چاپهاي بعدي اصالح شد.
 ...در يكي از اين ديدارها ايشان گفتند :ظاهرا ً من تحت تعقيب
هستم و رفتن من به «سفارت اردن» در تهران ،شايد بدون اشكال نباشد،
رويد ،نامه مرا به آقاي اكرم زعيتر سفير اردن در
اگر شما به تهران مي
ايران كه مرد مسلمان و معتقدي است بدهيد و اگر جوابي داشت ،پس
از مراجعت به من بگوييد!
آقاي هاشمي اشاره كرد كه قب ً
ال طوماري را در راستاي اهداف مبارزه
آماده كرده و به خود سفير تحويل داده است ...نامه را كه در همين رابطه
گيري و نتيجه آن بود ،به من داد كه به سفير تحويل بدهم...
و پي
من به تهران رفتم ...س���فارت اردن را پيدا كردم و بدون تلفن و
اطالع قبلي ،در محل سفارت خواستار ديدار سفير شدم! منشي سفارت
خواهم با ايشان
ام و مي
پرسيد :وقت قبلي داريد؟ گفتم نه! از قم آمده
درباره كتابي كه نوشته
اند ،گفتگويي داشته باشم!
اي بعد برگشت و گفت:
منشي به درون اتاق سفير رفت و لحظه
بفرماييد!
به درون اتاق رفتم ،سادگي سفير و پذيرش يك طلبه جوان از قم،
داد
بدون شناخت و تعيين وقت قبلي ،نكته قابل توجهي بود و نشان مي
كه «اكرم زعيتر» مانند ديگر «سفرا»! نيست .سالم كردم و با سفير دست
دادم و روي صندلي نشستم .سفير كه از پشت ميز خود بلند شده بود،
جلو آمد و روي يك صندلي معمولي ،روبروي من نشست ...فروتني وي
بيشتر مرا جلب كرد (روشي كه هميشه و در همه ديدارهاي خصوصي
چه در دوران رياس���ت مجلس و چه در دوران رياست جمهوري ،از
ام)...
ام و شاهد بوده
جناب آقاي هاشمي ديده
خودم را معرفي كردم! ...او هم به معرفي خود پرداخت :من يك
فلس���طيني از نابلس ...سالياني دراز دربدر و آواره و تبعيدي ...بخاطر
مبارزه عليه اشغالگران ...اهل تأليف و كتاب و تاريخ ...و اكنون سفير
كند ...گرايش
اردن در ايران  ...پيدا بود كه اهل درد است و تعارف نمي
اسالمي خود را بيان نمود و گفت :تعاليم شهيد حسن
البناء و شهيد
القسام ،بيشتر از هر كس ديگري در او اثر گذاشته است
شيخ عزالدين
المسلمين» نبوده ،اما در عمل با
گفت :با اينكه عضو رسمي «اخوان
و مي
آنها و در همه بالد عربي همكاري داشته است...
 ...نامه آقاي هاشمي را به ايشان دادم .آن را باز كرد و خواند و
از من پرسيد :شما براي تحويل دادن اين نامه آمده بوديد؟ گفتم :بلي!،
پرسيد :آيا منشي سفارت هم از اين موضوع مطلع شد؟ گفتم :نه! من
به او گفتم :درباره كتاب شما «القضيه الفلسطينيه» سئواالتي از شما دارم!
دانم كه حداقل بعضي از
خوشحال شدو گفت :واهلل يا اخي؟ من مي
كارمندان ايراني سفارت ،با مقامات دولت ايران ارتباط دارند ،ترسيدم كه
آنها از موضوع آگاه شوند و مزاحمتي براي شيخنا العزيز آقاي رفسنجاني
ايد.
و يا شما ايجاد كنند ...خيلي خوب شد كه موضوع اصلي را نگفته
اما پيام من به شيخ ـ مرادآقاي هاشمي بودـ اينست كه برادر! من
طوماري را كه قب ً
الملك! نفرستادم،
ايد ،به جالله
ال به من تحويل داده
چون اين كار يك سفير نيست كه طومار عليه دولتي را كه وي در آن
سمت نمايندگي كشورش را دارد ،به مسئول كشور خود بفرستد! تازه
الملك ،موضوع
اي داشت؟ جز اينكه عمال جالله
فرستادم چه نتيجه
اگر مي
كردند و دردسر براي شيخ بيشتر مي
را عين ًا به ايران منتقل مي
شد! ...البته
اين احتمال هم بود كه بالفاصله مرا هم احضار و از سفارت عزل كنند»
اي دارد! اما
الملك! با شاه ايران روابط دوستانه و صميمانه
چون جالله
كردم،
عزل من مهم نبود ،اگر نتيجه مثبتي اين كار داشت ،من اقدام مي
ولي احتمال دادم كه خطر متوجه شيخ بشود...
سپس از پيشرفت كار ترجمه كتاب خود پرسيد من هم گفتم
كه ايش���ان ش���ب و روز مشغول ترجمه كتاب هستند و قبوضي هم
اند و انشاءاهلل كتاب بزودي منتشر
فروش آن منتشر ساخته
براي پيش
خواهد شد!
در مراجعت به قم گزارش ديدار با سفير را با برداشتهاي شخصي
خودم از ايشان ،به آقاي هاشمي گفتم و البته اين آشنايي با اكرم زعيتر
را من با ارسال كتاب و نشريه به سفارت اردن در تهران و بعد به «امان»
اردن ادامه دادم كه پاسخ يكي از نامه
هاي من از سوي اكرم زعيتر ،پس
الش���يعه و اصولها» كه از
از مدتها ،درضمن اعالم وصول كتاب «اصل
سوي ما در قم ،تجديد چاپ شده بود ،چنين بود:
نالرحيم
هللالرحم 
ا
بسم
تاريخ1968/5/11 :
عمان
االستاذ سيد هادي خسروشاهي
األخ
فضيله
اهلل و بركاته و بعد :از مدتي پيش كتاب
السالم عليكم و رحمت
الغطاء
كاشف
الشيعه و اصولها» را كه از تأليفات امام محمدحسين آل
«اصل
اي گرانبها از سوي جنابعالي ،دريافت كرده بودم .اما
است به عنوان هديه
طبيعت كار من ،در آن زمان ،اجازه مطالعه آن را به من نداد ،ولي در
اين ايام فرصتي پيدا كردم كه به من رخصت داد به مطالعه كتابهايي كه
ام انباشته شده بود ،بپردازم و از همين جا به مطالعه كتاب
در كتابخانه
«اصل
الشيعه و اصولها» پرداختم .من آن را با اشتياق خواندم و در واقع
آن را همچون يك خرمن ...درو كردم! براي اينكه خيلي مايل بودم كه
دست
ج واالمقام به
ريشه و اصول تشيع را از زبان يكي از بزرگان و حج 
الغطاء را
آورم و از سوي ديگر ،من شخص ًا استاد ،محمدحسين كاشف

شناختم ،و آن ايامي بود كه ايشان مؤتمر اسالمي
از  37سال پيش مي
قدس را نورباران كرد و امامت جماعت نماز را در مسجداالقصي به
عهده گرفت .خداوند آن را از غربت دور سازد و از دست تبهكاران
طور من پس از آن ،ايشان را در نجف
صهيونيس���ت برهاند .و همين
زيارت كردم تا از بركات وجود وي بهره
مند بشوم.
كتاب را خواندم و از آن بسيار فراگرفتم .و بسياري از چيزهايي
دانستم از آن آموختم و در پايان ،به اين نتيجه رسيدم كه اين
را كه نمي
كتاب را بايد هر مسلماني ،اعم از شيعه و يا سني ،بخواند و مطالعه
كند .شيعه بخواند تا اصول مذهب خود را صادقانه بفهمد و آگاه شود
زار
و راه غلو و انحراف نپيمايد و بخوبي درك كند كه بخشي از چمن
محمدي است و سني نيز آن را بخواند و بداند آنچه كه در برابر چشم
اي كشيده و آنچه كه در ذهن او در رابطه با مذهب شيعي جاي
او پرده
گرائي بعضي از
گرفته است ،اوهام بنيادي است و عامل آن غلو و افراط
شيعيان و جهل و ناداني گروهي از سنيان نسبت به اصول شيعه است.
اي براي تقريب بين دو مذهب
الغطاء وسيله
در واقع ،كتاب امام كاشف
خواند و اينكه سني و شيعه،
است و مسلمانان را به وحدت اسالمي مي
شوند.
اهلل سيراب مي
هر دو از آبشخور رسول
من به شما اطمينان مي
دهم كه نشر اين كتاب ،به زبان فارسي
اهلل بوده و دعوت براي
سبيل
ها ،جهاد في
و عربي ،در بيش���ترين ميدان
اهلل است.
برتري كلمه
خداوند شما را زنده بدارد و حفظ كند و مسلمانان را از كوششهاي
مند سازد.
نيك شما ،بهره
مخلص ـ اكرم زعيتر
 ...اكرم زعيتر كيست؟
 ...سرانجام ترجمه كتاب استاد اكرم زعيتر به فارسي منتشر گرديد.
آقاي هاشمي در مقدمه آن ،بحثي درباره «استعمار» دارد كه موردتوجه
«ساواك» قرار گرفت و ايشان را بازداشت نموده و به بازجوئي كشاند،
كه اخيرا ً اسناد آن در جرايد منتشر شده است.
در همان مقدمه ،آقاي هاشمي ،استاد اكرم زعيتر را چنين معرفي
مي
كند:
«استاد اكرم زعيتر در شهر نابلس فلسطين متولد شد و پس از
تحصيالت ،وارد خدمات اجتماعي گرديد ...در دوران قيمومت انگلستان
بر فلسطين ،رياست تحريريه بعضي از جرائد عربي را بعهده داشت...
هاي مردم فلسطين سهم بسزائي دارد و بجز مبارزه
در مبارزات و انقالب
عليه استعمار بارها به زندان رفته و به زنجير كشيده شده ،شكنجه را
تحمل نموده و سيزده سال از عمر خود را در تبعيد و دور از وطن بسر
برده و در دوران جنگ جهاني دوم در تركيه پناهنده سياسي بوده است...
و اكنون بسمت سفير كبيري اردن در ايران بسر مي
برند ،غير از انجام
كوشند كه روابط ايران و كشورهاي مسلمان
وظايف سياسي خود مي
و برادر عرب را محكم نمايند .آقاي اكرم زعيتر نويسنده و خطيب و
محقق توانائي است كه تاكنون صدها مقاله تاريخي و سياسي و اجتماعي
از ايشان در جرائد عربي منتشر شده ،و كتابها و آثار گرانبهائي در تاريخ
اند .يكي از آثار ايشان همين كتاب حاضر
و ادبيات و سياست نوشته
است كه به تصديق اهل فن ،بهترين كتابي است كه تاكنون در فاجعه
فلسطين نوشته شده است( »...سرگذشت فلسطين ،تأليف :اكرم زعيتر،
ترجمه :اكبر هاشمي رفسنجاني ،چاپ قم ،صفحه 17ـ.)18
 ...البته از اكرم زعيتر آثار و تاليفات ارزشمندي بجاي مانده است
كه بيشترين آنها درباره تاريخ فلسطين است .كتاب «القضيه الفلسطينيه» او
كه معروفترين آنها است به زبانهاي فارسي ،تركي و انگليسي نيز ترجمه
شده اما كتابهاي پرارزش ديگر وي ،مانند« :وثائق القضيه الفلسطينيه ـ
 1918ـ 1940م ـ «دوران اك���رم زعيت���ر» و« :يوميات الثورة الكبري و
االحزاب العظيم 1936ـ »1939و كتاب «من اجل امتي» ...متأسفانه در
ميان ما شناخته شده نيست...
اگر بگوئيم كه اكرم زعيتر در طول زندگي پربار خود ،چند هزار
مقاله كوتاه و بلند نيز نوشته و در جرائد جهان عرب منتشر ساخته
ايم .اما متأسفانه اين مقاالت در يكجا جمع نيست و
است ،اغراق نگفته
مجموعه كاملي از آنها را كه خود استاد اكرم زعيتر جمع
آوري كرده بود،
همراه هزاران كتاب چاپي و خطي نفيس ،در تجاوز وحشيانه اسرائيل
به بيروت ،در سال 1982م در كتابخانه شخصي وي به آتش كشيده
شد و سوخت و استاد زعيتر ،آن را «فاجعه
اي فرهنگي و غمي جانكاه
دانست...
براي خود» مي
و سرانجام اين شخصيت اسالمي برجسته معاصر ،مورخ و محقق
مبارز ،روز پنجشنبه  22ذوالقعده 1416هـ.ق در  87سالگي درگذشت
و در «عمان» توسط مقامات ملي ـ دولتي مراسم تشييع وي بعمل آمد.
اهلل واسكنه فسيح جنته
رحمه
***
 ...البته من پس از مراجعت به قم ،گزارش سفر و گفته
هاي سفير
را نقل كردم و آقاي هاش���مي بيش���تر توضيح داد و گفت :طوماري با
اي مشروح درباره فساد رژيم شاه تهيه كرده بودم كه خودم قب ً
ال
مقدمه
شود كه صالح نبوده كه
بايش���ان رسانده بودم ...ولي خوب معلوم مي
اقدامي بعمل آيد .و من گفتم :قاعدت ًا سفير يك كشور نمي
تواند درباره
كشوري كه در آن اقامت و مأموريت ديپلماتيك دارد اقدامي برخالف
آن بعمل آورد و حق با جناب سفير است .و آقاي هاشمي افزود :البته
در مبارزه از هر فرصتي بايد استفاده كرد.
مبارزهنشريهبعثت
 ...در جريان مبارزه و آغاز نهضت اس�ل�امي توسط امام خميني
و مراجع عظام ديگر و حوزه
هاي علميه بالد« ،قم» در واقع مركز ثقل

ها و ايجاد حركت
سازي زمينه
حركت مبارزاتي بود ...و عناصري در آماده
ترديد در طليعه آنها،
مداوم نقش اساسي و تأثيرگذاري داشتند كه بي
اهلل هاشمي رفسنجاني قرار داشت.
سردار ،آيت
هاي
از مهمترين كارها ،در آن برهه چاپ و توزيع سراسري اعالميه
مراج���ع ب���ه ويژه امام خميني بود .اينجانب به نوبه خود در اين زمينه
گفت شما بعلت نزديكي
اهلل هاشمي رفسنجاني مي
فعال بودم و آيت
اهلل شريعتمداري ،از نظر ساواك و مأموران شهرباني كمتر مورد
به آيت
هاي امام و فضالي
تعقيب قرار داريد و بهمين دليل چاپ بعضي از اعالميه
گذاشت و من آنها را در «چاپخانه حكمت» متعلق
حوزه را به عهده من مي
كردم و چون مجله «مكتب اسالم» هم در
به «برادران برقعي» چاپ مي
ظن قرار
رسيد ،رفت و آمد من ،كمتر مورد سوء
اين چاپخانه به چاپ مي
گيري جناب آقاي دكتر احمد
ها را از نظر غلط
گرفت ...اغلب اعالميه
مي
يافت و
احمدي كه به عنوان مصحح كتب علمي ،در چاپخانه حضور مي
ظن قرار گيرد ،انجام مي
توانست خيلي مورد سوء
باز نمي
داد و البته پس
ها بود ،باز بعهده
از پايان كار ،مرحله خطرناك ديگر كه حمل اعالميه
گرفت
هاي امنيتي! انجام مي
حقير بود كه به ياري حق و با مراعات احتياط
هاي
و يكبار كه احتمال دادم موردتعقيب مأمور شهرباني هستم ،بسته
اهلل شريعتمداري بردم و در آبدارخانه آنجا
ها را به بيرون منزل آيت
اعالميه
مخفي كردم و دست خالي! بيرون آمدم و رفتم ...و اوائل شب ،برگشتم
و آنها را از آبدارچي تحويل گرفتم ...وقتي نوبت پرداخت پول چاپخانه
شد.
رسيد ،آنهم باز بعهده فرمانده! بود ،كه باز اقدام مي
مي
هاي كار مبارزاتي ،همراه ايشان به
يكبار براي تهيه بخشي از هزينه
منزل يكي از مراجع رفتيم كه «پيشكار» ايشان از ما استقبال كرد و وقتي
ها مطرح
آقاي رفسنجاني مبلغ پنجاه هزار تومان را براي كمك به فعاليت
نمود ،نامبرده انجام آنرا غيرمقدور دانس���ت و فقط مبلغ كمي ـ شايد
پنج درصد مبلغ پيشنهادي ـ پرداخت كرد ...از آنجا كه بيرون آمديم
آقاي رفسنجاني گفت :بايد براي تأمين امور مالي مبارزه خودمان يك
كار اقتصادي مستقل راه بياندازيم و در انتظار كمك ديگران نباشيم ...و
سازي
اهلل هاشمي ،به امر ساختمان
اي زده شد و آيت
از همين نقطه جرقه
پرداخت...
نشريهمخفيبعثت
اي سياسي
در تداوم مبارزه به پيشنهاد فرمانده ،قرار شد كه نشريه
بخش از «حوزه علميه قم» منتشر گردد .براي اين منظور
خبري آگاهي
چند نفر از دوستان مورداعتماد به همكاري دعوت شدند كه آغاز اين
كند:
اي ،چنين بيان مي
اهلل هاشمي در ضمن مصاحبه
مرحله را ،آيت
« ...كار مهمي كه ما شروع كرديم در اين موقع ايجاد نشريه مخفي
بود كه خيلي موثر بود تا به حاال هم تاريخ اين نشريه روشن نشده ،براي
كنم اگر بتوانيد نسخه
مبارزين ،من فكر مي
هاي اين مبارزه را از آرشيو
ساواك بگيريد جالب باشد .يك نشريه بنام بعثت كه من و آقاي باهنر
و آقاي سيد محمود دعائي و آقاي سيدهادي خسروشاهي اين نشريه
را راه انداختيم و دوستان ديگري هم كمك مي
كردند .نشريه سياسي
ـ اجتماعي بود( »...مجله عروةالوثقي نشريه حزب جمهوري اسالمي،
شماره  68مورخ  60/11/22صفحه  38چاپ تهران)
البته در اينجا اين توضيح ضروري است كه آرشيو ساواك ،فاقد
حتي يك شماره از نشريه بعثت بود ...ولي بياري حق ،اينجانب دوره كامل
آن را در اماكن مختلف ،نگهداري كرده بودم كه بعد از انقالب توسط
«مركز اسناد انقالب اسالمي» با مقدمه حقير به چاپ رسيد و تاريخ و
چگونگي اين مبارزه هم به تفصيل و با اسناد و مدارك ،توسط اينجانب
در كتاب« :درباره نشريات مخفي حوزه علميه قم» به شكل كتابي مستقل
به سال  1391توسط «كلبة شروق» ـ قم منتشر شده است.
اهلل هاشمي در كتاب خاطرات خود ،هم درباره اين نشريه و
آيت
نويسد:
آثار آن ،چنين مي
« ...از اساس���ي
ترين كارهاي ما در آن چند ماه ايجاد تشكيالتي
اي،
ش���د ،آقايان :خامنه
بود كه مركزيت آن از يازده نفر تش���كيل مي
اي،
منتظري ،رباني شيرازي ،قدوسي ،مصباح يزدي ،اميني ،محمد خامنه
آذري ،مش���كيني ،حائري تهراني و من .نش���رية مخفي بعثت و انتقام
در حقيق���ت ارگان همين جمعيت بود ك���ه در كارهاي اجرايي آن
آقايان :س���يدمحمود دعايي ،مصباح ،علي حجتي كرماني و سيدهادي
خسروشاهي و من ،همكاري داشتيم .نشرية «بعثت» بيشتر جنبة سياسي
و پرخاش و افشاگري داشت و نشرية «انتقام» جنبة ايدئولوژيكي آن قوي
بود ،كه شايد براساس احساس چنين نيازي پس از «بعثت» منتشر شد .در
هاي مؤتلفه داشتند.
حل مسايل مالي هم نقش اساسي را هيأت
اي هم نوشته شد كه بعدها در
نامه
براي اين تش���كيالت اساس
خانة آقاي آذري ،كه مورد تفتيش ساواك قرار گرفت ،به دست
كتاب
رژيم افتاد و آن تشكيالت به آن صورت ادامه پيدا نكرد و اعضا آن
تحت تعقيب قرار گرفتند .البته مطابق قرار ،پوشش كار را هدف اصالح
امور حوزه قرار داده بوديم كه قرار بود در صورت كش���ف ،همه جا
يك زبان همين را بگوييم .رژيم حساسيت شديدي روي تشكيالت
سياسي داشت( »...كتاب :دوران مبارزه ،ـ خاطرات آقاي رفسنجاني ـ ج1
ص  ،190چاپ تهران  1376ـ دفتر نشر معارف اسالم).
ترديد اين نشريه مخفي كه در «قم» تهيه و تنظيم
 ...در واقع و بي
گرديد ،نقش بسيار موثري در زنده
شد و در سراسر ايران توزيع مي
مي
سازي مردم مسلمان ايران داشت و به مدت دو
نگهداشتن نهضت و آگاه
سال انتشار يافت و ساواك و مأموران شهرباني ،نتوانستند ناشران و محل
چاپ و تكثير آن را پيدا كنند و سرانجام با دستگيري اينجانب ـ پس
اهلل رفسنجاني و ديگران در حادثه روز شهادت امام صادق(ع)ـ
از آيت
در قم كه ماشين جيپ شهرباني در جلو مدرسه فيضيه توسط طالب
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شدند و ساواك در
به آتش كشيده شد ،كم كم! به هدف نزديك مي
نويسد:
گزارشي ،كه ضميمه پرونده اينجانب كرده بود چنين مي
سند!
از ساواك قم
شماره  2983رقم
تاريخ 43/12/20
به :رياست ساواك تهران
درباره :اعزام سيدهادي خسروشاهي فرزند سيدمرتضي
پيرو تلگراف شماره 649ـ43/12/9
ب���رده فوق كه يكي از محركين تظاهرات روز ( 43/12/8كه
نام
مصادف با وفات امام جعفر صادق و روز زد و خورد در مدرس���ه
باشد همراه با  12برگ پرونده اعزام گرديد .به طوري كه
فيضيه قم) مي
گردد ،وي به طور
هاي موجود در پرونده مشاراليه استنباط مي
از اطالعيه
كلي در تحريكات روحانيون از ابتدا در فعاليت بوده و به طوري كه گفته
باشد.
شود نام برده از نويسندگان نشريه بعثت و انتقام مي
مي
رييس سازمان اطالعات و امنيت قم ح .بديعي ـ محرمانه ـ
سند شمارة 2
در س���اعت  10:40سند  43/12/21دو نفر زنداني غيرنظامي به
هاي:
نام
 .1هادي شهرت خسروشاهي فرزند مرتضي
 .2حسين شهرت نبي
پور فرزند حسن
توسط ساواك تهران تحويل زندان قزل قلعه گرديد .افسر نگهبان
ستوان دوم غفوري 43/12/21
 ...پس از دس���تگيري و اعزام ما به تهران و زندان قزل قلعه كه
اي از فضالي حوزه در بند دو آن
اهلل هاش���مي هم همراه عده
آيت
زنداني شده بودند .من نخستين سئوالم از ايشان اين بود كه آيا مطلبي
اند؟ و ايشان
درباره بعثت و نش���ريات مخفي طالب از ايشان پرسيده
چه جوابي داده است؟
اهلل هاشمي گفت :اين
آيت
ها در واقع از هيچ چيز خبر ندارند و
 ،ولي هرگز
ام
ممكن است به دروغ به شما بگويند كه من اعتراف كرده
ب���اور نكنيد و مطلق ًا هم چيزي را اعتراف نكنيد ،چون يك اعتراف
كوچك ،همراه با شكنجه براي اعتراف
هاي ديگر خواهد بود ...و اگر
اي رسيديد كه مجبور شديد موضوع را بگوئيد،
خداي نكرده به مرحله
سعي كنيد كه مسئوليت كامل آن را خود بعهده بگيريد و اسامي بقيه
دانند.
دوستان را نگوييد كه اينها نمي
هاي مقدماتي ،من هيچ نوع اقرار و
 ...خوش���بختانه در بازجوئي
اهلل هاشمي
قلعه بوديم ،آيت
اعترافي نكردم ...و پس از مدتي كه در قزل
و حجت
االسالم والمسلمين شيخ رضا گلسرخي را به «بند انفرادي»
منتقل كردند و در همين دوران بود كه ايشان به اتهام همكاري با موتلفه
ها قرار گرفت تا آنجا كه
ترين شكنجه
تحت وحشيانه
در ترور منصور،
هاي نامردان ،شكست و
هاي پاي چپش زير شالق
بخشي از استخوان
همزمان ،كف پاي ايشان با اتوي داغ سوزانده شد و درنتيجه به علت
عفونت پا ،مجبور شدند ايشان را براي معالجه به بيمارستان ارتش ـ
چهارراه حسن
آبادـ منتقل كنند...
امالكنجومي!
اهلل
نمائي ،عليه آيت
 ...يكي از اتهامات و اكاذيبي كه براي س���ياه
هاشمي رفسنجاني در سالهاي اخير رواج يافت ،مسئله زندگي اشرافي!
و ثروتمندبودن ايشان و داشتن «امالك نجومي» بود.
شخصي درباره آيت
اهلل هاشمي كتابي نوشته كه هنوز به چاپ
نامه معروف! بتدريج منتشر
نرس���يده ،ولي فصولي از آن در يك هفته
ها درباره امالك نجومي! ايشان است و جالب
گردد .يكي از اين فصل
مي
آنكه سرآغاز شرح اين امالك ،موضوع يك خانه كوچك مسكوني در
«قم» است كه اصوالً زمين آن منزل مانند صدها ،بلكه هزاران منزل ديگر
اهلل هاشمي
اي» است و آيت
ها« ،آستانه
در قم« ،وقفي» و به اصطالح قمي
آن ملك  280متري وقفي را از «توليت آستانه مقدسه» مانند ديگران ،اجاره
اي براي خود ساخته بود ...و پس از مدتي ،بعلت ضرورت
كرده و خانه
هجرت به مركز ،آن را فروخت كه اينجانب خريدار آن بودم و ايشان
مبلغ حاصله را به عنوان «سرمايه اوليه» در امر ساخت و ساز «تهران و
گويند:
كرج» بكار برده است .خود ايشان در اين باره مي
« ...با آمدن به تهران وضعم فرق كرد .اوالً بخشي از درآمدهايي
را كه در قم داشتم مثل كاركردن براي نشريه «مكتب تشيع» از دست
دادم .به عالوه ،كراية خانه و هزينة زندگي در تهران خيلي بيشتر از قم
بود .ضمن ًا مايل هم نبودم از سهم امام و وجوه شرعي استفاده كنم .از
هاي
اينجا بود كه به تدريج به فكر افتادم كه براي پوشش امنيتي فعاليت
اقتصادي داشته باشم .با توجه به امكانات موجود به سمت ساختمان
سازي
اي در حدود سيصد متر در قم داشتم.
رفتم .يك خانه در زمين موقوفه
آن خانه را به آقاي س���يدهادي خسروش���اهي كه از طالب مبارز و از
دوستانمان بود به مبلغ بيست و نه هزار تومان فروختم .اين برايم يك
س���رماية اوليه ش���د و با همان سرمايه در تهران و سپس در كرج كار
هاي من بنا بود
زاده
ساختماني را ادامه دادم .البته چون يكي از همشيره
و عم ً
س���ازي را ايشان انجام مي
ال كار ساختمان
داد وقت كمي از من
گرفت( .كتاب :هاشمي بدون رتوش ،گفتگوي دكتر صادق زيباكالم
مي
با هاشمي رفسنجاني چاپ تهران  1387انتشارات روزنه)
بانوي مكرمه عفت مرعشي همسر گرامي آيت
اهلل هاشمي هم درباره
گويد ...« :مخارج زندگي را بهر طريقي
اين منزل ،در خاطرات خود مي
كرديم .با فروختن خانه قم به آقاي سيدهادي خسروشاهي
بود تأمين مي
به مبلغ گويا هيجده هزار تومان ،قطعه زميني را در محله قلهك با شراكت

آقا شيخ محمدهاشميان (پسرعموي ايشان) خريداري كرديم و شروع به
ساختن دو ساختمان نموديم( »...پا به پاي سرو ،خاطرات و مخاطرات
بانو عفت مرعشي ،چاپ تهران  ،1391ص .)115
پس با فروش منزل قم به مبلغ بيست و نه هزار تومان ،به اينجانب
سرمايه اوليه ساخت و ساز تجاري و مسكوني ،در تهران آغاز مي
شود
فروش
و طبع ًا در اين زمينه اخذ وام از بانك رهني و غيره ،و يا پيش
گردد و با فروش بعضي
ها ،هزينه كامل تأمين مي
مقدماتي بعضي از واحد
هاي تكميل شده ،كار ديگري آغاز شود...
از ساختمان
اهلل هاشمي
اي كه بخط آيت
چگونگي معامله اين منزل ،در قولنامه
اهلل ابوالمكارم رباني املشي «پدر
رفسنجاني و با امضاء ايشان و تأييد آيت
گيرد.
آقاي رباني املشي» و قبولي اينجانب ،انجام مي
اهلل هاشمي پرسيدم كه با بيست هزار تومان چگونه
يكبار من از آيت
كار س���اخت و س���از را در تهران و كرج آغاز كرديد؟ گفتند :البته اين
سرمايه اوليه بود و بيست هزار تومان هم پول كمي نبود و زمين هم در
آن دوران بسيار ارزان بود و از سوي ديگر با چند نفر از رفقا و برادران
گذاري كردند و دريافت وام
مؤتلفه نيز شريك شديم و آنها هم سرمايه
هم خيلي آسان بود ،بهرحال در مجموع توانستيم در اين زمينه پيشرفت
كنيم و سودي به دست آوريم و به بناي ديگر مشغول شويم ...و البته
من شخص ًا معتقدم كه پول شما خيلي بركت داشت و نيت ما هم خير
بود ،و اين بود كه خداوند كمك و ياري رساند و ما در اين كار موفق
هاي بعدي مبارزات و كمكها به ديگران،
دانيد كه هزينه
شديم و البته مي
شد...
بويژه زندانيان سياسي از همين راه پرداخت مي
متن قولنامه بخط ايشان چنين بود:
بسمهتعالي
فروش���نده :اكبر هاشمي دارنده شناسنامه شماره  308رفسنجان
فرزند علي هاشمي
خريدار :آقاي سيدهادي خسروشاهي داراي شناسنامة شماره50295
تبريز فرزند مرحوم سيدمرتضي خسروشاهي
مبيع :اعياني يكباب خانه واقع در اراضي موقوفة آستانه مقدسه قم
ـ در خيابان صفائيه خيابان ممتاز كوچه  ...پالك شماره
ارزش مبيع :دويست و نود هزار ريال كه بيست و نه هزار تومان
است.كه مبلغ بيست هزار تومان آن را نقدا ً بپردازند و حدود مبلغ پنج
هزار تومان بدهي بانك رهني است ايشان به تدريج بپردازند و بقيه آن كه
در حدود چهار هزار تومان است در رأس يكسال پرداخت نمايند.
تاريخ فروش :پانزدهم خرداد ماه سال  1346است كه از اين تاريخ
به بعد اجاره منزل را آقاي خريدار از مستأجر تحويل خواهند گرفت.
اكبر هاشمي .الحاج سيدهادي خسروشاهي
با اطالع اينجانب در قم شد .ابوالمكارم رباني املشي
اينجانب از نوع معامله اطالع دارم .محمدمهدي رباني
مبلغ پانزده هزار تومان كه يكصد و پنجاه هزار ريال است توسط
جناب آقاي خسروشاهي به اينجانب اكبر هاشمي رسيد اكبر هاشمي
الذكر به اينجانب رسيد اكبر هاشمي
 1346/3/15كليه وجه معامله فوق
1351/12/16
اهلل هاشمي ،در راستاي اهداف مبارزاتي
البته پس از اين ماجرا ،آيت
و اس���تقالل مالي ،به خريد بخش���ي از اراضي ساالريه قم ،از مرحوم
طور موروثي مالك آنجا بود ،اقدام نمود كه باز
ابوالفضل توليت ،كه به
دوستان ديگري در اين امر شريك و سهيم شدند و با فروش قطعاتي
به كار اقتصادي توسعه دادند ...و بخشي را با كشت درخت پسته ،آماده
برداري و توليد نمودند ولي پس از پيروزي انقالب اس�ل�امي ،تا
بهره
آنجا كه من اطالع دارم ،اغلب قطعات اراضي ساالريه كه سهم ايشان
طور رايگان به بعضي از فضال و طالب و كساني كه منزل و
بود ،به
مسكن نداشتند ،اهداء گرديد كه خود اقدام به ساخت خانه نموده و
صاحب منزل شدند...
نمايي ،اقدامي
اين نوع فعاليت اقتصادي مشروع و قانوني را با سياه
غيرصحيح قلمداد كردن ،به دور از عدل و انصاف است و هيچ ربطي
هم به «مالك بزرگ» بودن و يا داشتن «امالك نجومي» ندارد و صاحبان
آن را «مالك بزرگ» و «فئودال» ناميدن با منطق و موازين ش���رعي و
اخالقي سازگار نيست...

بُعد علمي ـ حوزوي

اهلل هاشمي كه در طي حوادث دوران،
 ...يكي از ابعاد شخصيت آيت
به عمد و يا به سهو ،از آن غفلت شده است ،بُعد علمي ايشان است كه
حتي در محافل حوزوي هم توجه الزم به آن نشده است.
اهلل هاشمي به تفصيل آمده است كه ايشان
در ش���رح حال آيت
هاي مقدماتي علوم حوزوي ـ سنتي و مرسوم را اعم از ادبيات
دوره
عرب ،نحو و صرف و انشقاق و قرائت و سپس معاني و بيان و منطق
و اصول در حوزه علميه قم به سرعت به پايان بردند و در همين رابطه
با تكيه به حافظه نيرومندي كه داشتند عالوه بر سوري از قرآن مجيد،
هزاربي���ت اب���ن مالك را درباره ادبيات عربي ،در كنار تهذيب المنطق
اهلل بروجردي به
حفظ كردند و با توجه به صغر س���ن و توجه آيت
اي ايشان را مورد امتحان قرار
طالب نوجوان خوش استعداد ،در جلسه
دادند و به علت موفقيت كامل در اين آزمون ،مورد تقدير و تشويق
اهلل بروجردي قرار گرفتند.
آيت
مراحل بعدي دروس حوزوي ـ سطوح نيز با پشتكاري خاص،
به پايان رس���يد و س���پس در درس خارج فقه و اصول و تفس���ير
اهلل
فلسفه و تفسير در جلسات تدريس علما بزرگ حوزه مانند :آيت
اهلل عالمه سيدمحمدحسين
اهلل محقق داماد ،آيت
اهلل خميني ،آيت
سيد روح
اهلل شيخ حسينعلي منتظري حضور يافتند كه اين مرحله
طباطبائي ،آيت

نيز با موفقيت همراه بود.
هاي
اهلل هاشمي ،با بررسي خطبه
براي شناخت موقعيت فقهي آيت
ها و محتواي ديگر سخنراني
جمعه
ها و با مراجعه به تفسير راهنما و
ها
هاي مربوط به «آيات االحكام» از برداشت
فرهنگ قرآن ،به ويژه بخش
توان آگاه شد .البته ايشان هم شايد مانند
هاي فقهي ايشان مي
و ديدگاه
مرحوم عالمه طباطبايي در تفسيرالميزان در موضوع آيات
االحكام ،ورود
كامل و كافي نداشته باشند ولي با ارجاع مسائل به مآخذ و منابع معتبر
شود.
فقهي ،اهميت موضوع آشكار مي
اهلل هاش���مي ايشان براي يافتن
در يك موردي ،طبق اظهار آيت
پردازد و
كار عمل���ي و ح���ل فقهي با مراجع عظام قم به مذاكره مي
راه
اهلل
گيرد .آيت
سرانجام با موفقيت مسئله مورد توجه بزرگان علما قرار مي
گويند ...« :حكمي
هاشمي در ديداري با اصحاب فرهنگ و رسانه مي
گويد همسران نمي
وجود دارد كه مي
توانند از زمين ارث ببرند؟ اين
گويد و تنها
مسأله براي من قابل توجيه نبود؛ چرا كه قرآن اين را نمي
بحث يك چهارم از اموال همسر مطرح است ...پس از اينكه به قم رفتم
و با مراجع ديگر صحبت كردم ،آنها گفتند با احتياط و مصالحه در اين
زمينه عمل شود .صحبتي هم با رهبر معظم انقالب در اين زمينه داشتم،
باره بحث
هاي پنجشنبه در اين
ايشان دستور دادند علما در جلسه شب
كنند .آيت
اهلل شاهرودي اين بحث را آغاز كرد و اين فتوا خيلي اصالح
هاي ميداني،
شد ...و به مجلس فرستادند و نمايندگان هم پس از بررسي
قانوني را تصويب كردند تا اين ظلم تاريخي جبران و يا حداقل جلوي
گسترش آن گرفته شود( »...ايرنا)94/12/17 ،
نكته مهي كه بايد بهآن اشاره شود اين است كه پس از پيروزي
اي از اعضاي شوراي انقالب مانند
انقالب و تشكيل نظام اسالمي ،عده
اهلل شهيد بهشتي و آيت
آيت
اهلل موسوي اردبيلي مسئوليت طراحي و
هاي
اجراي قوانين قضائي كش���ور ش���دند و بقيه نيز هر كدام سمت
اهلل هاش���مي رفسنجاني
يت
اجرائي را به عهده گرفتند .در اين ميان آ
پس از انتخاب به نمايندگي مجلس قانونگذاري كشور و كسب آراء
گذاري
دار سيستم قانون
نمايندگان براي رياست مجلس ،در واقع عهده
كشور شدند كه چون اين امر با تدوين و تصويب قوانين بنيادين نظام
بايست مسئول آن با مباني فقهي آشنائي
اسالمي همراه بود ،قاعدت ًا مي
كامل داشته باشد تا در هدايت نمايندگان محترم براي تنظيم لوايح و
ها در مجمع فقهاي
قوانين نقش خاص خود را ايفا نمايد و در تثبيت آن
شوراي نگهبان ،پاسخگو باشد.
براي دريافت نظرات فقهي ايش���ان تحقيق در مشروع مذاكرات
مجلس تدوين قانون اساسي ،مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسالمي،
هاي
يك ضرورت خواهد بود كه اميدواريم پژوهشگران موفق حوزه
هاي فقهي
علمي ،در اين راستا پيشگام شوند و با استخراج برداشت
اهلل هاشمي در اين منابع بعد فقاهتي ايشان را نيز روشن سازند.
آيت
بُعدتفسيرقرآن
ها
درباره مسائل مباحث قرآني ،عالوه بر موضوعاتي كه در سخنراني
و خطبه
هاي جمعه در تبيين معارف اسالمي ،با استناد به آيات قرآني مطرح
شده است ،دو تأليف گرانسنگ و ماندگار تفسيري باقيمانده از ايشان،
تواند نشانگر بُعد پژوهشگري قرآني و تفسيري ايشان باشد.
مي
دوره 22جلدي «تفسير راهنما» و 33جلدي «فرهنگ قرآن» گستره
دهد
اهلل هاشمي را نشان مي
تحقيقات و تفسيري قرآن از ديدگاه آيت
كه خوشبختانه در اختيار عموم مردم به ويژه فضال و طالب محترم
ها قرار دارد.
حوزه
«تفس����ير راهنما» محصول دوران دوم بازداشت ايشان در «زندان
اوين» اس����ت كه از اواخر سال 1354تا پيروزي انقالب اسالمي تهيه و
تنظيم ش����ده است .يعني مجموعه يادداشتهاي قرآني آيتاهلل هاشمي
كه در  22دفتر دويست برگي نوشته شده بود ،به تدريج در هرمالقاتي
با همسر گرامي خود ،بانو عفت هاشمي به طور پنهاني تحويل ايشان
داده شده تا از يورش احتمالي دژخيمان به زندان و مصادره نوشتهها در
امان باشد .در اين يادداشتها32 ،هزار برداشت با  8هزار عنوان تنظيم
شده بودكه هستههاي اصلي تفسير راهنما را تشكيل ميداد .اين فيشها
و يادداشتها در سال  1366به مسئولين محترم دفتر تبليغات اسالمي
حوزه علميه قم تحويل گرديد تا گروهي از پژوهش����گران آن موسسه،
زير نظر خود آيتاهلل هاشمي به تدوين و تكميل نهايي تفسير راهنما
و سپس دايرهالمعارف فرهنگ قرآن بپردازند و در نهايت ،عالوه بر 22
جلد تفسير راهنما 33 ،جلد فرهنگ قرآن هم به مثابه كليد راهيابي به
موضوعات و مفاهيم آماده شود و خوشبختانه گروه فرهنگ و معارف قرآن
دفتر تبليغات اسالمي قم اقدام كردند و عالوه بر تفسير مجمع البيان و
تفس����ير الميزان كه آيتاهلل هاش����مي در زندان آنها را در اختيار داشت.
پژوهشگران و فضال؛ گروه فرهنگ و معارف قرآن ،با مراجعه به تفاسير معتبر
ديگر مانند :الكشاف ،نورالثقلين ،روحالبيان ،مفاتيح الغيب ،كشفاالسرار،
البرهان ،و فيظالل القرآن ،در تدوين نهائي كتاب موفق شدند.
اهلل هاشمي
و البته در هر دو مورد :تفسير راهنما و فرهنگ قرآن آيت
 ،با نظارت
با دقت كامل ،اش���راف داشت و همه مراحل تدوين كتاب
شد.
مستقيم ايشان انجام مي
در مورد اهميت اين تفس���ير گرانسنگ ،برادر مكرم ،پژوهشگر
االسالم والمسلمين محمدعلي مهدوي را كه خود
قرآني ،جناب حجت
در تنظيم آن ،با گروه فرهنگ معارف همكاري داشت ،درباره اهميت
كند كه نقل خالصه آن براي تكميل
اين دو تفسير به نكاتي اشاره مي
ها ،مي
اين بخش از يادداشت
تواند روشنگر باشد:
شناسي كل كشور مرهون نگارش
« ...جريان قرآن پژوهي و قرآن
ي اصلي مركز فرهنگ و
تفسير راهنما و فرهنگ قرآن است .زيرا بن مايه

اهلل هاشمي رفسنجاني و نگارش
هاي آيت
معارف قرآن ،تدوين يادداشت
ي ديگري كه بايد به آن تأكيد كنم اين است كه
تفسير راهنماست .نكته
ي  34جلدي فرهنگ قرآن ،كليد راهيابي به موضوعات قرآني
مجموعه
است .براساس اطالعاتي كه دارم «فرهنگ قرآن» در طرح ابعاد موضوعي
ي
ترين عرضه كننده
ترين ،كارآمدترين و سالم
 ،عميق
ترين
قرآن ،گسترده
ها قبل توسط
بندي موضوعي از قرن
موضوعات قرآني است .البته طبقه
ي حديثي كبير «بحاراالنوار» انجام شده .تا
عالمه مجلسي در موسوعه
نگارش «فرهنگ قرآن» ،كتاب دوجلدي «المعجم المفهرس للمعاني القرآن
بندي موضوعي آيات قرآن كريم بود اما در
ترين منبع طبقه
كريم» دقيق
ي معاصر ،فرهنگ قرآن كه برآمده از دل تفسير راهنماست ،عمال
دوره
از منطوق آيه استفاده نمي
شد .بلكه از لوازم آيات ،آيه در سياق ،روايت
ي ارزشمند فراتر از
شد .بنابراين اين مجموعه
و ژرفاي آيه استفاده مي
كارهاي قبلي است .به عنوان مثال در هيچ جاي قرآن به صراحت از
آزادي س���خن به ميان نيامده در حالي كه قطعا ابعاد مفهوم آزادي به
گستردگي در آيات قرآن مورد بحث قرار گرفته .در فرهنگ قرآن ،يك
 .به نام كارگري به
ي آزادي مطرح ش���ده .يا موضوعي
مبحث درباره
صورت مستقيم مطرح نشده اما در مفاهيمي مانند سعي و كسب و ...اين
موضوع قابل بررسي است .در «فرهنگ قرآن» ،موضوعات از دل آيات
اند .در نتيجه با اين رويكرد ،فرهنگ قرآن بسيار گسترده
استخراج شده
شده .بنابراين كامال مشهود است كه نگرش
هاي سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي نويسنده در تفسير
هاي فرهنگي
راهنما جريان دارد .به عبارت ديگر مديريت و سياست
مورد نياز جامعه از متن قرآن استخراج شده و راهنماي عمل است».
(ماهنامه «آيه» سال هشتم شماره  57ص 57اسفندماه).1395
***
آيت
اهلل هاشمي عالوه بر دو اثر گرانسنگ تفسير ،آثار و تأليفات
هاي مختلف دارند كه بعضي از آنها چاپ شده و
ديگري نيز ،در زمينه
بعضي ديگر ،هنوز مخطوط است .از جمله آثار چاپي عبارتند از:
1ـ انقالب و پيروزي2 ،ـ جهان در عصر بعثت 3ـ همبس���تگي
امت اسالمي 4ـ آزادانديشي اسالمي 5ـ مسير مطالعه در قرآن 6ـ زن
و عدالت اجتماعي 7ـ اميركبير 8ـ سرگذشت فلسطين 9ـ انقالب و
ها و خطبه
دفاع مقدس 10ـ جمعه
ها و سرانجام :مجوعه كامل «خاطرات
تواند نوعي «روزشمار انقالب» محسوب شود و
يوميه» كه در واقع مي
از اين مجموعه مجلداتي به چاپ رسيده و گويا هفت يا هشت مجلد
آن هنوز آماده چاپ نشده است كه اميدواريم مسئولين مؤسسه «معارف
اسالمي» در نشر آنها اقدام كنند.
سردارمظلوم
آخر عمر
ها ،سردار بود و در دهه
اهلل هاشمي در همه زمينه
آيت
ها و مقاومت صبورانه در
ها و تهمت
پربركت خود با تحمل اهانت
ها ،سردار مظلوم اين عرصه شد ولي كساني
مهري
ها و بي
برابر بداخالقي
اهلل
كه از روي جهل و ناداني و يا غرض و مرض ،با قلم و زبان ،آيت
هاي ناجوانمردانه خود قرار دادند ،بايد بدانند
هاشمي را مورد هجمه
ها را در حق كسي روا داشتند كه يك عمر تمام در
كه بزرگترين ظلم
تالش و كوشش و نبرد و مبارزه ،در راستاي تحقق اهداف اسالمي بود
و هرگز در اين راه كوتاه نيامد و طبق اجتهاد و برداشت خود ،اقدام كرد
گران داخلي« ،مقابله به مثل» ننمود،
و هيچگاه هم در برابر هجمه تخريب
بلكه او هدايت همگان را از خداوند متعال خواستار بود و همه آنهايي
را كه ناآگاهانه در اين راه قدم گذاشتند ،بخشيد و آنهائي را كه از روي
نمائي پرداختند ،به خداي سبحان واگذار
علم و عمد به تخريب و سياه
نموده با اين روش و منش ،مصداق واقعي بيت زير گرديد:
وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم
كه در طريقت ما كافريـــــست رنجيدن
ها سردار بود ،البته نظام اسالمي ايران ،پس
سردار در همه زمينه
از پيروزي انقالب ،مظلومان ديگري نيز داش���ت كه نمونه بارز آنان،
اهلل سيدمحمد حسيني بهشتي بود ،ولي در اين دوران ،مسأله
شهيد آيت
اهلل بهشتي،
گران آيت
بسيار ناگوارتر از دوران پيشين بود ،زيرا تخريب
ها بودند ولي در اين برهه ،عاملين
گرايان و سكوالر
منافقين و چپ
گران سابق! و اصول
باوران و اصالح
اصلي ،دين
طلبان بظاهر با ايمان
ها ،به ميدان آمدند و حتي در
بودند كه در لباس دفاع از اسالم و ارزش
نماز جمعه هم عليه وي شعار دادند و حرمت نماز جمعه را هم پاس
هايي را
ها برخالف تمام موازين شرعي و اخالقي نسبت
نداشتند .اين
اهلل هاشمي و خانواده او دادند كه جملگي
ها ـ به آيت
ـ در همه زمينه
ها بود ...و نقل آنها قبل از ثبوت شرعي ،شامل حد
به دور از واقعيت
و تعزير بود ...
البته ما غير از انبياء و ائمه معصومين ،هيچ كس ديگري را در هر
اهلل هاشمي
دانيم و آيت
مقام و موقعيتي كه باشد« ،قديس» و «معصوم» نمي
هاي ديگر ،خالي از اشتباه و نقص نبود و
ترديد مانند همة انسان
هم بي
تواند مورد نقد و بررسي
رفتارهاي او در دوران تصدي رسمي امور ،مي
قرار گيرد ،ولي فاصله تنقيد با تخريب ،نقل واقعيت با جعل حديث ،از
بايست كه يك عنصر خدوم و فداكار بزرگ
زمين تا آسمان است و نمي
ترديد عالوه بر اينكه
گرفت و اين بي
در معرض اتهامات واهي قرار مي
غيرشرعي بود ،نوعي قدرنشناسي از يك انسان بزرگ بود...
براي ثبت در تاريخ
در يك دهه اخير ،مدعيان پيروي از واليت ،با قلمي كه به گفته
ي آن
افكنانه و ضد ارزش 
امام خميني ،به علت محتواي تفرقه
ها ،در واقع
«قلم ش���يطان» بودند ،همواره چنين وانمود كردند كه آنان ،از صميم
هاي خود« ،منويات رهبري»
قلب! از اهالي واليت! هستند و با نوشته

كنند و با اين توطئه شيطاني پنهان ،هر آنچه را كه خواستند
را پياده مي
نوشتند كه اگر صحت هم داشت ،اشاعه فحشاء في
الذين آمنوا بود
و اگر دروغ بود ـ كه بود ـ عملي غيرشرعي و غيراخالقي به شمار
توانند مدعي پيمودن راه حق
رفت و صاحبان آن اقالم ،هرگز نمي
مي
و واليت بشوند.
اهالي واليت! ،به جاي پيروي از «منويات رهبري» ـ كه اين ادعا
درباره اين
صحت نداشت ـ چرا از اظهارات صريح و شفاف معظم له،
قبيل مسائل و حوادث پيروي نكردند و چرا حتي از نشر اين اظهارات
بيّن و روشن را در جريده خود ،منتشر نساختند؟
ما براي ثبت در تاريخ ،چند نمونه از بيانات معظم له را در اين
كنيم تا روشن گردد كه
گونه توضيح و تفسيري نقل مي
رابطه ،بدون هيچ
چه كساني به نام دفاع از واليت ،بر ضد واليت عمل كردند:
اي در تاريخ  7تير ماه  1384در ديدار ساالنه
اهلل خامنه
1ـ آيت
ها،
رئيس و مقامات عاليرتبه قوه قضائيه ضمن محكوم كردن تخريب
شوند.
گيري و شناسائي و مجازات عوامل تخريب مي
خواستار پي
« ...در خالل اين انتخابات ،برخي كارهايي انجام گرفت كه بنده
به عواملي كه اين كارها را انجام دادند ،بدبينم؛ اين تخريب
هايي كه
توجهي بود؛ بعضي
ها البته از روي بي
صورت گرفت ،بعضي از تخريب
هايي نسبت به
از آقايان و نامزدها يا طرفداران آنها با محاسباتي ،حرف
بينانه نبود؛ خيلي از مثبتات نظام ،از كارهاي بزرگ نظام،
نظام زدند كه واقع
هاي عظيمي كه به وسيله
نمايي شد و پيشرفت
ناديده گرفته شد و سياه
ها به وجود آمده ،ناديده گرفته شد؛ اينها از روي
ها در اين سال
دولت
ها از روي غفلت نبود ،تعدادي
غفلت بود ،لكن بعضي از اين تخريب
جمهوري مورد تخريب قرار گرفتند،
از نامزدهاي انتخابات رياس���ت
هاي غيرمنصفانه و ناجوانمردانه؛ حتي شخصيت موجهي مثل
تخريب
اي است ،از َد ِم
آقاي هاشمي رفسنجاني كه شخصيت محترم و با سابقه
ها در امان نماند ،اين حادثه بدي بود .رحمت الهي را نبايد
اين تخريب
كه ما تأكيد كرده بوديم ،امروز چون
گونه كارها آلوده كرد؛ با اين
با اين
كنم؛ اما مسئوالن قضايي و غيرقضايي،
گذشته است ،من نصيحت مي
ها را
غير از نصيحت ،وظايف ديگر هم دارند؛ آنها عوامل اين تخريب
تعقيب كنند و آنها را پيدا كنند .يك عده به طور مسلم از روي جهالت
و غفلت اين كار را كردند ،كه البته فعل حرامي انجام گرفت( ».پايگاه
رساني دفتر مقام معظم رهبري  7تيرماه )84
اطالع
اي در تاريخ  9شهريورماه  1385هم در ديدار با
اهلل خامنه
2ـ آيت
هاي
هاي شخصيت
ها و تخريب
نمايي
مسئوالن نظام ضمن انتقاد از سياه
گويند:
نظام چنين مي
خواهم عرض بكنم ،اين نگراني و
اي را كه مي
« ...م���ن نكت���ه
اي است كه بنده به مناسبت حضور موسم انتخابات در كشور ما،
دغدغه
ها دارم .متأسفانه چند وقتي است كه رايج شده؛ من حقيقت ًا
از تخريب
شود ،نگرانم .نه
اي كه در گوشه و كنار مشاهده مي
گيري
از اين جهت
اينكه حاال افراد زياد هم هستند ،نه ،عده كمي هستند؛ منتها همان تحرك
كند؛ مثل يك جمعيت هزار
ي كم ،فضاي جامعه را خراب مي
ع���ده
اند ،پنج ،شش نفر هم دچار
نفري يا دو هزار نفري كه يك جا نشسته
كنند؛ اين كار فضاي مجلس
اند و دائم سرفه مي
سرماخوردگي و سرفه
هاي
اي با انگيزه
كند؛ واقع ًا اين طوري است .متأسفانه عده
را خراب مي
هايشان هم از همان نزديكي
شود ،تخريب
گوناگون ،تا فصل انتخابات مي
هاي سياسي و بعضي با
شود .حاال بعضي با انگيزه
انتخابات شروع مي
هاي ديني،
هاي سياسي ،چهره
هاي حتي ديني ،اشخاص ـ چهره
انگيزه
هاي علميه و حتي محترمين از علما و
هاي انقالبي موجهين حوزه
چهره
دهند .اين چه كاري است؟! اين نه
روحانيون ـ را مورد تخريب قرار مي
منطق شرعي دارد و نه منطق عقاليي؛ نه شرع با اين كار موافق است،
كند فالن كس
اي كه خيال مي
گيري
انسان از يك جهت
نه عقل .اگر واقع ًا
گيري هستند ،ناراضي است،راهش تخريب
يا فالن كسان در آن جهت
و اهانت به اشخاص نيست ،راهش اسم آوردن از اين و آن نيست،
راهش تبيين است .از اول ،حركت انقالب براساس تبيين به وجود آمد
و حقايقي تبيين شد .وقتي انسان يك جايي روشنايي را معرفي كرد،
تاريكي به خودي خود معرفي خواهد شد .عيبي ندارد تاريكي را هم
هاي محترم و
معين كنند .اسم آوردن از اشخاص ،تخريب كردن چهره
خواهند
موجه ،منطق عقلي ندارد .اگر كساني هدفشان اين است كه مي
يك خط انحرافي را كور و خراب كنند ،راهش اين نيست؛ اين ،آن
كند.
مقصود را حاصل نمي
از نظر شرعي هم كه معلوم است .اين طور كارها عادت ًا خالي
از افتراء ناخواسته ،دروغ ناخواسته و قول به غيرعلم ناخواسته ،نيست.
گويد« :لوال اذ سمعتموه ظن المومنون و المومنان بانفسهم
قرآن به ما مي
خيرا و قالوا هذا افك مبين»؛ چرا به هم حسن ظن نداريد؟ چرا حمل
كنيد؟ خوب شما كسي را قبول نداريد ،آن اثري را كه
بر صحت نمي
مترتب نكنيد؛ اما اين
شود،
بر قبول داشتن مترتب مي
كه انسان بيايد دست
به تخريب بزند ،اين بسيار كار بدي است ...مراقب باشند انتخابات را
ـ به خصوص انتخابات خبرگان را ـ با فضاي تخريب و مخدوش
هاي علميه ،چه
كردن چهره افراد ،متهم كردن اشخاص ـ چه در حوزه
ها ـ آلوده نكنند .اين از جمله چيزهايي
در تهران ،چه در شهرس���تان
است كه همه بايد به آن توجه كنند و به آن اهميت بدهند( .پايگاه
رساني مقام معظم رهبري  9شهريور )1385
اطالع
3ـ در آستانه چهاردهمين دوره انتخابات مجلس خبرگان ،در ديدار
با مسئوالن نظام ،در هيجدهم مهرماه  1385ضمن انتقاد از تهمت
ها و
ها ،چنين فرمودند:
تخريب
كنند؛ تخريب كردن ،اهانت
« ...بعضي فضاي انتخابات را خراب مي

هاي گوناگون ،همه برخالف اقتضاي
كردن و خُ رد كردن ش���خصيت
سالمت انتخابات است .هم مطبوعات ،هم راديو و تلويزيون ،هم كساني
ها
كه به ابزارهاي گوناگون ارتباط جمعي ديگري مجهز هستند ـ رايانه
اي ـ هم كساني كه يك منبري براي سخن گفتن
هاي رايانه
و شيوه
دارند؛ مثل خطباي جمعه و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي؛ همه
توجه داشته باشند كه تخريب ،فضاي انتخابات را خراب مي
كند .شما
منديد ،دفاع كنيد؛ هيچ مانعي ندارد؛ اما به آن
از آن كسي كه به او عالقه
كسي كه رقيب اوست ،مطلق ًا حمله نكنيد؛ تخريب نكنيد .اين تخريب
ها ،نه حجيت دارد براي مستمعان،
ها و اهانت كردن
و اين حرف زدن
كند .بنابراين مسأله
كه فضا را خراب مي
و نه جايز است؛ به خاطر اين
حفظ سالمت خود انتخابات و حفظ سالمت فضاي انتخابات ،خيلي
رساني  18 ...مهرماه )1385
مهم است( .پايگاه اطالع
اهلل!
4ـ س���ياه رويان عصر ما كه مانند خوارج نهروان ،قربت ًا الي
اي
خواند»! ،س���عي كردند از هر بهانه
مدعي بودند كه «علي نماز نمي
اهلل هاش���مي استفاده كنند و در همين راستا مدعي
براي كوبيدن آيت
شدند كه موسسات :هواپيمائي ماهان ـ خودروسازي كرمان ـ شركت
صنعتي و مهندسي تأسيسات دريايي ايران ،تعاوني توليدكنندگان پسته
عصر رفسنجان و حتي «ارگ بم» و ...متعلق به
رفسنجان ،دانشگاه ولي
اهلل هاشمي است!...و عليرغم تكذيب و نفي
ي آيت
منسوبين و خانواده
ها ـ همچنان بر اموال و دارائي موهوم خاندان
آن موسسات و شركت
اي در ديداري با رئيس و كاركنان قوه
اهلل خامنه
افزودند تا باالخره آيت
قضائيه رسم ًا اعالم كردند با افرادي كه امنيت و آبروي افراد را به خطر
اندازند برخورد جدي بعمل آيد:
مي
ِ
تالعب دست
ي اسالمي ،حيثيت افراد نبايد مورد
« ...در جامعه
ها بايد
كنند .دستگاه
افرادي قرار بگيرد كه هيچ احساس مسئوليتي نمي
برخورد كنند .آبروي افراد را بردن ،اتهام به افراد واردكردن ،اشخاص
ي
را بدون دليل ـ از مسئول و غيرمسئول ـ زير سئوال بردن ،درباره
آنها شايعه ايجاد كردن ،چيزي است برخالف احكام اسالمي؛ برخالف
ي اسالمي است .فرض بفرماييد
ش���رع اسالمي است؛ برخالف رويه
ي مالي بزنند ،كه تا او بيايد ثابت بكند
استفاده
به يك نفر تهمت سوء
چنين چيزي نبوده ،زمان زيادي صرف خواهد شد .اين چيزها؛ امنيت
ي مهمي است و بايد
ي اسالمي ،امنيت آبرويي ،مسأله
حيثيتي در جامعه
ي قضاييه در اين زمينه و در استقرار اين امنيت
به آن توجه بشود .قوه
ي قضاييه اين است كه با متخلف،
نقش دارد .در همه جا نقش قوه
برابر قانون برخورد كند .كسي كه تخلف كرد ،بر حسب قانون ،متخلف
سر جاي خود نشانده شود ،كه اينها همه در ساخت نظام اسالمي و
هاي
در زندگي صحيح و در رسيدن به اهداف جمهوري اسالمي نقش
رساني دفتر مقام معظم رهبري ،ديدار
بسيار مهمي دارند( »...پايگاه اطالع
با رييس و مسئوالن قوه قضاييه 7 ،تيرماه .)1386
اما آيا اين مدعيان پيروي از واليت از نشر اتهام و كذب دست
برداشتند؟ و آيا قوه قضائيه ،به وظيفه خود در اين رابطه عمل كرد؟...
دانند!
سئوالي است كه پاسخ آن را همگان مي
ها در
ها و جعل حديث
اما بايد ديد كه نتيجه نهائي اين تخريب
ميان توده مردم مسلمان ايران چه بوده و بازده آن چگونه تبلور يافت؟...
اهلل هاشمي پس از اعالم نتيجه
مناسبت نيست كه از پيام آيت
نتيجه را بي
انتخابات خبرگان رهبري نقل كنيم:
« ...اين افتخار بزرگي براي يك طلبه است كه در طول 28سال
بعد از پيروزي انقالب اسالمي در اكثر قريب به اتفاق يازده انتخابات
سراسري مجلس شوراي اسالمي ،مجلس خبرگان رهبري و رياست
جمهوري ،رتبه اول را در كسب آراي ارزشمند مردم داشته باشد .از
خداوند مهربان خواستارم كه در مهلت محدود بقيه عمرم بتوانم در
هاي ملت عزيز و بزرگوار
كنار رهبر معظم انقالب و با تكيه بر حمايت
نظير اسالمي و به كشور و مردم بزرگ ايران
ايران به اين انقالب بي
اي انجام دهم و به خصوص در مجلس خبرگان رهبري
خدمت شايسته
هاي مهم و حساس اين نهاد مقدس برآيم».
بتوانم از عهده مسئوليت
ي افق حوزه 4 ،دي ماه  ،1385ص .)3
نامه
(هفته
ها و استمرار هجمات ناجوانمردانه را سرانجام
البته پاسخ اهانت
مردم در تشييع و بزرگداشت ميليوني خود ـ بقول بعضي از آقايان
«غيرقابل انتظار و تصور»! ـ اعالم نمودند.
بيان امام خميني(ره) در دعواهاي مشابه!
 ...ما نسل اول انقالب ،خوب بخاطر داريم كه در اوائل امر ،پس
اي براي كسب
از پيروزي انقالب اسالمي و تعدد آراء و نظرات ،عده
يا حفظ قدرت با اقداماتي مشابه اقدامات عصر ما ،به نشر مقاالتي به
پراكني و نش���ر اكاذب و اشاعه فحشا ،در جامعه نوپاي اسالمي
لجن
پرداختند كه امام خميني قلم نويسندگان آنها را ،كه در نهايت موجب
گرديد« ،قلم
ايجاد تفرقه و عداوت در بين آحاد جامعه اسالمي نوپا مي
شيطان» ناميدند و سرانجام هم و پس از بارها ،و ماهها نصيحت و
خواهي را چنين
هشدار و ديدار و گفتار ،دعواي اين افراد مدعي اسالم
توصيففرمودند:
« ...دعواهاي ما دعوائي نيس���ت كه براي خدا باشد ...همة ما از
گوش���مان بيرون كنيم كه دعواي ما براي خدا است .ما براي مصالح
كنيم ...دعواي من و شما همه كساني كه دعوا مي
اسالمي دعوا مي
كنند،
همه براي خودشان است( »...صحيفه امام جلد  14صفحه .)479
توانند مدعي شوند كه دعواي
با اين هشدار ،آيا دوستان امروز مي
اند كه
آنها هنوز! در راه خدا و براي اسالم است؟ آيا هنوز باور نكرده
با تبعيت از هواي نفس ،بجاي حمل بر صحت عملكرد افراد ،برخالف
دارند؟ آيا دعواي آنها براي خودشان نيست؟
شرع گام برمي
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ياد و خاطره اي از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
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دكتر سيدمحمد اصغري
خبر به س���ان «انفجاري در س���كوت» ،ناگهان همة آفاق
كشورمان را پر كرد و ساعتي نرفته بود كه گستره جهاني گرفت،
زده و ميخكوب شدند:
و دوست و غير دوست بهت
اهلل هاشمي رفسنجاني به ملكوت اعال پيوست!».
«آيت
باورم نشد ،گفتم «شايعه» است ،آخر او كه ماللي نداشت.
ب���ه برادر عزي���زم «دعايي» زنگ زدم ،با لحني اندوهبار گفت:
«خسارت عظيمي است» ،ديگر نتوانستم چيزي بگويم با آقاي
اهلل هاش���مي تماس گرفتم ،آخر قرار بود چند
ترابي ،دفتر آيت
روز ديگر فرصت ديداري با آن بزرگوار داش���ته باش���م .ترابي
در بيمارس���تان بود ،و پاسخم فريادهايي كه از آن سوي تلفن
سوزي كه تا عمق جان
هاي درهم و تاب
رسيد و ناله
بگوش مي
كرد:
شنونده نفوذ مي
«خداحافظ پدر
هاي سخت
خداحافظ ،مرد ميدان
خداحافظ قهرمان روزهاي دشوار» و...
واقعيت اين اس���ت كه مردم آقاي «هاش���مي» را دوست
گويد:
داشتند ،همان حقيقت نابي كه قرآن كريم مي
مي
«الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان و ّداً»!1
همين نكته را روزي مرحوم آذري قمي در جلسة علني
مجلس( ،مجلس دوم) گفت ،گويا در جدالي كه بر سر مقوله
شود كرد؟ خداوند نوعي
ماليات در گرفته بود .او گفت« :چه مي
نفوذ كلمه ،و حالوت ،به گفتارهاي هاشمي داده است ...سخن
شود به شيريني پذيرفت!»2
تلخ ايشان را هم مي
هاي تلخ و شيريني كه از
اش���كها جاري بود ،و خاطره
كرد .ثمرة  38سال همكاري و آشنايي و
صفحة ذهنم عبور مي
ارادت و محبّت ،در مجلس ،دولت و ...مثل
هم���ه م���ردم ،به راه افتاديم تا با «يار امام» و
چريك پير انقالب كه اين بار آرام و مطمئن
در گوشة حسينيّه آرميده بود وداع كنيم ،و باز
هاي آشناي جماران را در غياب امام
هم كوچه
آساي جمعيّت چنان بود كه
ببينيم .هجوم سيل
ها باراني
آخرين وداع هم ممكن نشد ،چشم
زده و ملتهب ،همه جا حيرت
بود و شهر غم
بود و َحسرت و احساسي گنگ و درهم.
«قهيار ديلمي» ش���اعر بزرگ شيعي و
سرودة ماندگار او ،بار ديگر توجهم را جلب
كرد .ش���عري كه دردمندانه در رثاي مرادش
«شيخ مفيد» گفته است:
ت روزگار آن توان و تطاول بيابد كه
«گمان نداش���تم دس 
ي يَذبُ���ل آويزد و آن را واژگون كند«،اما تو آن درفش
در ُق ّل���ه

آيتاهلل هاشمي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري،
حدود سالهاي  1369يا  ،70دعوت چين را پذيرفت و از آن
كشور ديدار كرد« .برنامه سفر» را كه ديدم ،مالقات با يكي از
شخصيتهاي چيني نظرم را جلب كرد و آن ديدار با «رئيس
مجلس اسبق» بود ،سياستمردي كه شانزده يا بيست سال قبل
رياست «كنگره خلق چين» را برعهده داشته ،و در زمان حضور
هيئت ايراني در آن كشور ،در سنين هشتاد و چندسالگي
روزگار ميگذراند .دليل چنين جلسهاي را از راهنماي چيني
پرسيدم گفت :در عرف سياسي ما نگهداشت حرمت و پرستيژ
مسئوالن سابق و اسبق اهميت به سزا و برجستهاي دارد.
مسئوالن بعدي كه بر سركار ميآيند .موظفاند كه از مكانت
سياسي و احترام اجتماعي خدمتگذاران اسبق و سابق
پاسداري كنند ،افزون بر آن ملزم به بهرهگيري از تجارب آنها
هستند ،و برنامهها را به صورتي تنظيم و تدوين ميكنند
كه مديران و مقامات قبلي از روابط و مناسبات جديد بيخبر
نباشند و در عين حال ،احساس انزوا و«خانهنشيني» نكنند؟!
در واقع قدرداني از تالشهاي مسئوالن گذشته يك واجب
اخالقي است
اي كه گذر روزگاران ،هيچگاه
افراش���ته و به ابّديت پيوس���ته
نياردت فرسود!».
گذاش���ت ،خاطرة
ها يك لحظه آرامم نمي
س���يل خاطره
ش���هادت دكتر بهشتي مظلوم ،شهادت جانكاه رجايي و باهنر،

خاطرات س���فر به كشورهاي خارج ،خاطره سالها همكاري و
اي از پيش
متبسم و صبور «هاشمي» لحظه
آشنايي و ...و چهره ّ
ترين
شد ،چهره مص ّمم و استواري كه سنگين
ديدگانم محو نمي
ها نتوانست كمر او را خم كند
ترين يورش
ها و وحشيانه
تهمت
و آن مجاهد راستين را رو در روي نظام قرار دهد ،چيزي كه
بزرگترين آرزوي «خناسان» بود ...و افسوس كه خيلي از مدعيان
هم نتوانستند ،زواياي شخصيت او را بشناسند .يورش را از هر
تر كردند ،و همين مصيبت و مظلوميت مضاعفي بود
سو سنگين
داد.
كه هرجان آگاه و وجدان سليم را آزار مي
***
نخستين ديدار

هاي هاش���مي چهار سال طول كشيد ،و در
آخرين زندان
پائيز  1357بود كه آزاد شد.
ي گويد« :گاه گوش پيش از چش���م عاش���ق
عارفي م 
شود!»
مي
به محض ش���نيدن خبر آزادي ،با جمعي از دانش���جويان
دانش���كده حقوق ،كه ناديده مريدش بودند ،به ديدار «هاشمي
رفسنجاني» رفتيم ،در همان خانه خيابان دولت .اولين بار كه از
آمد،
تر از سن خود به نظر مي
ديدم .جوان
نزديك ايشان را مي
نيرومند بود و پرنشاط ،گويي سالها زندان و شكنجه و درد و
شكني همراهان بدعهد ،هرگز او را خسته و رنجور
داغ ،و پيمان
نكرده بود ،كساني كه نمك خورده و نمكدان را شكسته بودند.
پس از سالها رنج و آوارگي عزم و ايمان را به راحتي در چهره
رو بود و كم حرف .يكي از دانش���جويان ،از
او ميديدي .خنده
هايش پرسيد ،در پاسخ فقط گفت:
وضع زندان و سختي
ي گرانبها و مغتنمي بود»!
«بهر صورت تجربه
رايت اِالّ جمي ً
ال»!
يعني كه« :ما ُ
از آن تاريخ هرچه نزديك و نزديكتر شدم ،جز اخالص،
صراحت ،ايثار ،و صداقت در عمل از ايشان نديدم و به مرور
ت آقاي «هاشمي» تأللؤ
هاي روح و عظمت شخصي 
ايّام بزرگي
و درخشندگي بيشتري يافت .از ريا و خودنمايي و عوام فريبي
ديد،
بيزار بود و «عقالنيّت و معنويّت» را الزم و ملزوم هم مي
خواس���ت .در برابر ستم و
و صميمانه خير و رفاه مردم را مي
تفاوت نبود ،و عليرغم تص ّور برخي كه بدبختانه
تبعيض هرگز بي
اند نسبت به آزاديها و حقوق مردم
مدّعي روشنفكري و دانايي
حساس و نگران بود ،و اينهمه را
و قانونمندي جامعه بس���يار ّ
نمودهايي از غناي «اسالم» و سرافرازي و شكوهمندي «انقالب
دانست .او براي پيروزي انقالب نه فقط از مال ،كه
اسالمي» مي
توانست
از جان و راحت و هستي خود گذشته بود ،چگونه مي
ها نگران نباش���د! او خود را در پيشگاه مردم
در برابر نامردمي
متعهد مي
حريت
ديد ،و زندگي را در مبارزه براي رس���يدن به ّ
اي از ثمرات
كرد ،و خشنودي مردم را ثمره
و عدالت تفسير مي
ديد و ...امام خميني(ره) آنهمه شجاعت و
انقالب اسالمي مي
ايمان و ايثار و مناعت را در جملة كوتاه ،اما ماندگاري جمع
كرد و فرمود« :هاشمي زنده است ،تا نهضت زنده است»!
***
مسئوليت فرماندهي:

حساس و
سال  ،67از زواياي گوناگوني در تاريخ انقالب ّ

هاي نبرد چندان مطلوب و
ساز بود .وضع ما در جبهه
سرنوشت
هاي بزرگ از پيروزي نيروهاي
به سامان نبود .آمريكا و قدرت
مسلح ايران نگران بودند ،و با هر وسيله ،و به هر طريق ممكن
آساي والفجر10
كردند .بعد از عمليات برق
از صدّام حمايت مي
بود كه به گفته برخي بغداد در خطر س���قوط قرار گرفت ،و
بيني شده بود.
ديگر شكست دشمن قابل پيش
فارس نقاب را كنار زد ،و
در اين مرحله ،آمريكا در خليج
مستقيم ًا عليه ايران وارد جنگ شد .مشكالت عظيم اقتصادي
داد و
المللي نيز اوضاع را تيره و تار نشان مي
و فشارهاي بين
هاي متعدّد و مختلفي كه در مجلس سوم ارائه مي
گزارش
شد،
كننده بود.
بسيار نگران
اهلل هاش���مي به
در چنان اوضاع بحراني و خطرناكي ،آيت
عنوان «جانشين فرماندهي كل قوا» منصوب شد .مسئوليتي كه
پذيرش آن ،در آن موقعيت خطير و دشوار ،جز فداكاري نبود،
خواست و غير از ايشان هم ديگري نمي
دل دريايي مي
توانست
مانند
پيشنهاد شود .ايماني به وسعت دريا و ايثار و شجاعتي بي
طلبيد.روزي در مجلس حضور ايش���ان رسيدم و به عنوان
مي
همكاري كوچك و به زعم خود دلسوز(!) ،گفتم ،آخر در چنين
موقعيتي ،چگونه مسئوليت عظيم فرماندهي را يكتنه به عهده
شود مث ً
ايد؟! منظورم اين بود كه آيا نمي
گرفته
ال يك هيئت سه
دار مس���ئوليت شود ،و تمام كار به عهدة يك نفر
نفري عهده
بازنگردد! هاشمي تبسمي كرد و با نگاهي صميمي و حكيمانه
چيزي به اين مضمون گفت:
«آيا به نظر ش���ما وظيفه امثال من جز اين است؟ مگر نه
ها
دستور ايشان براي ما حجت شرعي است؟ آيا همه سختي
ها بايد بر عهدة امام باشد»!؟
و مسئوليت
اهلل ،در برابر نظر بلند و صداقت آن بزرگوار شرمنده
سبحان
نگري خود اعتراف كردم ،درس بزرگي
بيني و كوته
شدم ،و به كج
بود كه آموختم ،و روح بزرگي كه بيش از پيش او را شناختم.
خواست بگويد:
ايشان به زبان شاعر عارف مي
«نماند احمد مصحف���ي گو ممان ـ اگر مصحف احمدي
ماندا»
ها،
نمايي
ها و سياه
ها و تحريف
مردم هم با وجود همه تهمت
ايشان را بر صدر نشاندند
او را شناختند و در انتخابات «خبرگان»
جا اضافه كنم
هاي الزم را به بدگويان دادند .و همين
و پاس���خ
كه در سال  1363يا  ،64مدتي ارزاق و اقالم مورد نياز مردم ،و
اصطالح كاالهاي مصرفي در بازار بسيار كم شد ،و انتخابات
به
دور سوم (مجلس) هم نزديك بود .در منزل يكي از نمايندگان
جمعي از وزرا هم بودند ،يكي از وزرا در
تهران دعوت داشتيم،
ا ...هاش���مي موضوع را مطرح كرد و گفت :آقاي
حضور آيت
هاش���مي ،كاالهاي مصرفي و مورد نياز در بازار خيلي اندك
توانيم از فالن تبصره استفاده كنيم و به ورود كاالهاي
است ،مي
مصرفي اختصاص دهيم تا در آستانه انتخابات ،رضايت افراد را
تا حدودي جلب كنيم و !...آقاي هاشمي بار ديگر با همان نگاه
گوييد ،در عين جنگ و بحران و كمبود
متبسم گفت ،يعني مي
بودجه ،با پول نفت كاالهاي مصرفي وارد كنيم؟! و ...آن موقع،
هاي گوناگون هنوز كاالهاي درجة
با وجود جنگ و گرفتاري
ها هم اين همه
چندم چيني بازار ايران را فتح نكرده بود ،و برج

سر به فلك نبرده بودند ،پايتخت كشور انقالبي هم ،اين همه
روح و خطرآفرين ،نشده بود.
زمخت و بي
***

اشك قهرمان:

«ارتحال» حضرت امام در سال  68مقارن با پايان مجلس
س���وم بود ،آن موقع در مجلس و مؤسسة كيهان انجام وظيفه
كردم .شب درگذشت امام(ره) ،چون گروههاي پرشمار مردم،
مي
تا صبح خوابم نبرد.
رفتم ،از همراهم كه جوان
صب���ح زود ك���ه به مجلس مي
ا »...چه تيتري براي
مخلصي از پاسداران بود پرسيدم «آقا فتح
اهلل در حالي كه متأثر بود،
روزنامة امروز كيهان انتخاب كنيم؟ فتح
پس از تعارفاتي گفت :راستش من هم در همين انديشه بودم
كنيد! به نظرم اين تيتر خوب
كه ش���ما چه عنواني انتخاب مي
است .بنويسيم« :روح خدا به خدا پيوست»!
پيرايگي از دلي
اين جمله با همة سادگي و كوتاهي و بي
صاف برآمده بود والجرم بر دل نشست و چنان اثري داشت
كه هر دو لحظاتي متأثر شديم .ساعت حدود  7صبح بود كه
ا ...هاشمي رفتم ،قبل از
براي تسليت و مشورت به دفتر آيت
جلسة علني ،و اينكه برنامه چيست؟ آيا درگذشت حضرت امام
شود؟ و...
امروز اعالم مي
البته نگراني در مورد خأل رهبري و چگونگي انتخاب جانشين
گير بود ،سئواالتي پرسيدم و در نهايت اينكه آيا نظر
امام نيز همه
خاصي درمورد اعالم خبر و انتخاب عنوان دارند؟ عنوان يا تيتري
دهندة وحدت
كه گوياي عظمت مصيبت و در همان حال نشان
صفوف و همبستگي ملي و اجتماعي باشد.ايشان در مورد رهبري
اي سربسته گفت :انشاءاهلل
آيندة نظام توضيح چنداني نداد و به گونه
مشكلي نخواهد بود .در خصوص اعالم عمومي خبر فرمود :آري
خبر به اطالع عموم خواهد رس����يد ،اما در مورد نحوة اعالم و
ايد؟ عنوان
عنوان روزنامه گفت ،شما چه چيزي را انتخاب كرده
را گفتم ،همان تيتري كه همراهم مطرح كرده بود.
تا آن روز گريه و تأثر شديد آقاي هاشمي را نديده بودم،
نه در شهادت مظلومانه شهيد دكتر بهشتي و همراهان ،و نه در
وزيري و شهادت رجايي و باهنر .ايشان در
فاجعه انفجار نخست
آمد
هاي سنگين و در حوادثي كه پيش مي
ها و مصيبت
بحران
گفت كه من
بسيار مقاوم بود و بر اعصاب خود مسلط .گاه نيز مي
كنم ،اما با شيندن آن جمله ديدم دست بر پيشاني
كمتر گريه مي
ريخت ،بيرون آمدم،
لرزيد و اشگ مي
هايش مي
نهاده بود و شانه
و تيتر روزنامه همان شد كه همراه عزيز من گفته بود .عنواني
كه در تاريخ انقالب يكي از تيترهاي ماندگار روزنامه كيهان شد.
ا ...هاشمي با حضرت امام(ره) تنها رابطه استادـ
آري رابطة آيت
دانست.
شاگردي نبود .امام او را محرم اسرار و استوانه انقالب مي
بديلي كه حلقة وصل «امام
نظير ،بلكه بي
شخصيت انقالبي و كم
العقد» قدرت و ملت بود .و چنين
اصطالح «واسطه
و امت» و به
اند ،در يكي از سفرهايي كه آقاي هاشمي رفته بود،
بود كه گفته
كنند!
امام براي سالمت ايشان نذر كرده و قرباني مي
در شوروي سابق :يك بار هم تأثر شديد آن بزرگوار را
ديدم .در «باكو» ،در سفر به شوروي سابق .سفري كه پس از
درگذشت اندوهبار امام(ره) انجام گرفت .آن موقع هنوز آقاي
هاش���مي مسئوليت رياست مجلس را بر عهده داشت .سفري
پربار و شكوهمند بود ،و در آن موقعيت و شرايط زماني آثار
گران غربي و هم به اين
خوبي داش���ت .هم از ديدگاه تحليل
دليل كه پس از فقدان امام خميني(ره) استقرار نظام و وحدت
داد .زماني كه «گورباچف» بر سر كار
و وفاق ملي را نشان مي
بود و «مرد سال» هم معرفي شده بود و مدام از گالس نوست

گفت ،آن هم در شوروي
و پروستريكا ،و فضاي باز سخن مي
ها س���ال ديوار آهنين به دور خود كش���يده بود و دنياي
كه ده
اي را تداعي مي
وهم انگيز و بسته
كرد.
گورباچف در استقبال از رئيس مجلس ايران و هيئت همراه
س���نگ تمام گذاش���ته بود و تشريفات و احترامات ،نه در حد
يك رئيس مجلس ،كه فراتر از رؤساي جمهور هم بود .تجربه،
ها،
هاي آقاي هاش���مي در مذاكرات و رايزني
صالبت و آگاهي
گورباچف را شيفته ايشان كرده بود 4.همان موقع آقاي نوبري
سفير ايران ،براي من گفت:
«آقاي گورباچف با كمتر شخصيتي اين همه گرم و صميمي
ها
و در عين حال محرمانه برخورد كرده است .او بعد از مالقات
اهلل هاشمي گويي دوست صميمي و بسيار
و مذاكرات با آيت
بلند مرتبه
اي را بازيافته است ».و...
آخرين روز سفر ،به «باكو» رفتيم .تمام راه از فرودگاه تا
شد ،سرشار از استقبال
مركز شهر كه حدود پانزده كيلومتر مي
كنندگاني بود كه به عالمت سوگواري امام ،لباس سياه پوشيده
بودند ،محل ديدار با مردم ،مسجد جامع باكو بود .جمعيت بسيار
انبوهي آمده بودند ،و در آن زمان كه هنوز س���ايه «ديكتاتوري
شد .فرياد:
حاكم بود ،فريادها و ش���عار تا يك لحظه قطع نمي
رفت.
«هاشمي هاشمي تسليت تسليت» و امثال آن به آسمان مي
كردند ،باشور
تمام شعارهاي انقالبي را ياد گرفته و تكرار مي
اهلل هاشمي چندبار سخنان خود را
كننده ،آيت
و اشتياقي خيره
شروع كرد ،اما فريادهاي تسليت و شعارهايي در رثاي امام امان
داد و احساسات به همراه با اشك مردم سخنراني را قطع
نمي
كرد .در نهايت آقاي هاشمي گفت:
مي
«برادران و خواهران عزيز و مسلمان ،امام به همه شما عشق
ورزيد و محبت شما در دل مهربان او جاي داشت و»...
مي
ها طوفان ديگري به راه انداخت ،طوفاني از اشك
اين جمله
توانم آن همه را توصيف كنم .در اين لحظات
و فرياد كه نمي
بود كه بار ديگر تاثر شديد آن «مجتهد مبتكر» و مجاهد را ديدم،
هايش
لرزيد و اين بار اشك شوق بود كه برگونه
هايش مي
شانه
باريد .ش���يفتگي مردم نس���بت به امام و انقالب و اسالم ،و
مي
احساساتي كه همه را بهت زده كرده بود ديگر با سخنراني و
چيان وزير فعلي كه همراه
بيان قابل توصيف نبود .به آقاي چيت
بود گفتم ،گويي در يكي از شهرهاي ايران هستيم ،انقالب مرزها
هاي شورانگيز
ها و جذبه
را در هم ريخته است .همين صحنه
در تركيه ،در شهرهاي استامبول و قونيه چهره نمود كه شرح
طلبد و...
ن مجال وسيعي مي
آ
افسوس كه آن همه محبت و ارادت پاسخ مناسبي نيافت
ها و
و ما نتوانس���تيم ،چنانكه بايد جوابگوي دريايي از عش���ق
ها باشيم و...
دلدادگي
***
 ...و درسي كه بايد آموخت:

اهلل هاشمي پس از پيروزي در انتخابات
اگر اشتباه نكنم «آيت
هاي  1369يا  ،70دعوت چين
رياست جمهوري ،حدود سال
را پذيرفت و از آن كشور ديدار كرد« .برنامه سفر» را كه ديدم،
هاي چيني نظرم را جلب كرد و
مالقات با يكي از شخصيت
آن ديدار با «رئيس مجلس اسبق» بود ،سياستمردي كه شانزده يا
بيست سال قبل رياست «كنگره خلق چين» را برعهده داشته ،و
در زمان حضور هيئت ايراني در آن كشور ،در سنين هشتاد و
اي را از راهنماي
گذراند .دليل چنين جلسه
چندسالگي روزگار مي
چيني پرسيدم گفت :در عرف سياسي ما نگهداشت حرمت و
اي دارد.
پرستيژ مسئوالن سابق و اسبق اهميت به سزا و برجسته
اند كه از مكانت
آيند .موظف
مسئوالن بعدي كه بر سركار مي

روايتي از زندگي و زمانه
گريه در سكوت

هاشمي« :امام كه رحلت كردند ،فوري و قبل از اين كه اعالم شود ،به خبرگان
اطالع داديم كه از سراسر كشور جمع شوند .قرار گذاشتيم فوت امام را اعالم نكنيم.
ظاهرا آن شب اعالم نشد .حتي وقتي خانواده امام خبر رحلت را شنيدند ،صداي گريه
از اندرون خانه بلند شد و ما كه در بيمارستان بوديم ،شنيديم .رفقا به من گفتند :تو
ها بگو بنا نيست امشب اعالم كنيم و سعي كنند صداي گريه آنها بيرون
برو به خانم
نرود .خيلي سخت بود .يكي از كارهاي سخت براي من همين بود .داخل منزل امام
هاي امام جمع بودند .خواستم به آنها دلداري بدهم كه خودم بدتر بودم.
شدم .بچه
آمد .باالخره بر خودم مسلط شدم و گفتم باالخره
ريختم و صدايم بيرون نمي
اشك مي
اين مصيبت پيش آمده و اگر همين االن اعالم كنيم ،شايد تا تصميم خبرگان كشور
دچار مخاطره شود .هنوز مسئله آتش بس ما با عراق مشكل داشت و هميشه احتمال
ها در كمين بودند كه بعد از امام كاري بكنند .لذا
داديم .به هر حال خيلي
حمله مي
وقتي كمي صحبت كردم ،خانواده امام خميني زود مطلب را گرفتند .قرار شد ديگر
صداي گريه از داخل بيت امام در بيرون شنيده نشود .واقعا بيرون نرفت».

سياسي و احترام اجتماعي خدمتگزاران اسبق و سابق پاسداري
گيري از تجارب آنها هس���تند،
كنند ،افزون بر آن ملزم به بهره
كنند كه مديران و
ها را به صورتي تنظيم و تدوين مي
و برنامه
خبر نباشند و در
مقامات قبلي از روابط و مناسبات جديد بي
نشيني» نكنند؟! در واقع قدرداني
عين حال ،احساس انزوا و«خانه
از تالش
هاي مسئوالن گذشته يك واجب اخالقي است.
ي عبرت انگيز و در خور تاملي بود ،خصوص ًا براي
نكته
ما كه مدعي دين و اخالق و معنويت هستيم ،و آئين ما سرشار
دانيم چرا در
ها و دستورات اخالقي است 5.اما نمي
از توصيه
ايم
ايم ،و خو گرفته
بوته عمل و آزمايش همه را فراموش كرده
ها ،بزرگي چون آيت
پرستي
ها و مرده
اخالقي
ها و بي
به كژي
اهلل
هاشمي را با دريايي از تجربه و كوله بار ساليان خدمت و مبارزه،
هاي تهمت و افترا و دروغ ،شخص
نه تنها منزوي كه با تازيانه
كنيم،
و شخصيت او و منسوبين به او را ،ملكوك و منهدم مي
شود كه جامه «فرهنگ» اجتماعي
و اين روش چندان تكرار مي
پوشد .فرهنگي در جامعه اسالمي و ديني شكل مي
مي
گيرد كه
السالم
هيچگونه سنخيّتي با اسالم و سنّت «معصومين» عليهم
هاي ناروا نه
ندارد .گويي «تهمت و افترا و دروغ» و نس���بت
تر آنكه اين «فرهنگ»
شود .طرفه
جرم ،كه گناه هم محسوب نمي
غيراسالمي دامن مسئوالن شاغل و حتي بلندمرتبه نظام را هم
گسترد كه فضاي زيست را مسموم
گيرد و چنان دامن مي
مي
نمايد.
سازد و اعتماد جمعي و «عفت عمومي» را مخدوش مي
مي
گاه مسئوالني بلندپايه هم از اين فرهنگ مسموم عقب نمانده
تازند كه گويي اساس ًا نظم و نظام و قانوني
و چنان به هم مي
رسد كه «اجماع
وجود ندارد و بفرموده امام(ره) كار به جايي مي
گيرد ،در چنين فضا و
مركب» بر فساد و تباهي همه شكل مي
برند ،و آنچه مظلوم و
اند كه سود مي
گفتماني ،تنها دشمنان نظام
افتد ،جز اسالم و انقالب و مردم و اعتماد و اطمينان
مهجور مي
ها
عمومي و اجتماعي نيست .فرهنگي كه قرنها گريبان سلسله
و دربارها را آلوده بود ،و قهرماناني چون اميركبير و قائم مقام
و مدرس و صدها خدمتگزار ديگر را به خاك و خون كشيد.
به هر قيمتي بايد جلو رشد چنين فرهنگ شوم و مخربي
هاي از دست رفته)
ها( ،نه فقط نعمت
را گرفت و قدر نعمت
را پاس داشت وگرنه اين روند منحوس هرگز سرباز ايستادن
ندارد و تنها به مظلواني چون شهيد بهشتي و هاشمي بزرگوار
كند .بايد تالش كرد كه «حماسه تشييع» و حماسه
بسنده نمي
«تولد دوباره» هاشمي ،درسي براي وحدت و انسجام اجتماعي
و ملي باشد ،كه «بر سر شاخ نشستن و بن بريدن كار دانايان
تر
ورتر و سوزنده
نيست» ،آتشي است كه به گذشت زمان شعله
گيرد ،و چنين مباد.
شود و دامن همگان را مي
مي
ا...
ي عظيم و فقدان ناگهاني و دردناك آيت
در نهايت« ،ثلمه»
هاش���مي را به همه بستگان و فرزندان عزيز ،خصوص ًا همسر
ي شكيبائي و پاكي فداكاري هستند،
صبور ايش���ان كه «اسوه»
كنم.
تسليت عرض مي
دانشگاه تهران95/11/23 /
پي نويس:
1ـ  /96سورة مريم.
هاي سفر ،ص 37را ببينيد.
2ـ «دو برگ سبز» ،يادداشت
3ـ «اَوا َ َّن َك َّف الدهر يقوي بَطشها ـ َحتي تظ ّفر في ذوآب ِة يَ ُذبلي»!
ها با حافظ اسد و
4ـ همين حالت در مذاكرات و رايزني
اي از اين ديدارها و گفتگوها
ش���د ،خالصه
قذافي نيز ديده مي
در دفتر «دوبرگ سبز» منعكس و چاپ شد.
5ـ «وقي���روا كبارك���م ،وارحم���و اصغارك���م و»...
البالغه شريف.
نهج

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني
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مهندس حسين محلوجي :

دوران سازندگي و تدابير فراجناحيهاشمي رفسنجاني

ويژهنامه
چهلمين روز
درگذشت
آيتاهلل
هاشمي
رفسنجاني

دولتهاي آقايهاشمي مجموعهاي از مديراني با انديشههاي سياسي متفاوت و متنوع بود.ايشان
از صدر تا ذيل دستگاههاي دولتي را عوض نكرد تا مملكت دچار شكاف عريض و ژرفي در مديريت نشود
اشاره :مدت دو سال استاندار لرستان ،يك سال قائم مقام وزير،
هفت سال نماينده مجلس شوراي اسالمي ،هشت سال وزير معادن
و فلزات و همزمان چهارسال رئيس كميته ملي المپيك و بيشتر از
اي درخشان در
هشت سال رئيس باشگاه پرسپوليس و ...اينها كارنامه
عملكرد مردي اس���ت كه در مقام مسئوليت دولتي داشته درحاليكه
روي ديگر سكه ،مربوط به دهها و صدها فعاليت عمراني ،فرهنگي
و اجتماعي وي است.
مهندس حسين محلوجي بدون شك شاگرد اول تيم اقتصادي
هاشمي رفسنجاني بود كه توانست با مديريت
دو دوره دولت مرحوم
ممتاز خود ،بخش معادن و فلزات كهنه و مقروض را به بخش فعال
و پويا در صحنه اقتصادي كشورمان تبديل ساخت تا براي نخستين
اي فعال وارد
بار در تاريخ صنايع معدني ،ايران به عنوان صادر كننده
چرخه تجارت جهاني شود.

ي هاشمي در چه شرايطي كار خود را آغاز كرد؟ با چه موانع
دولت آقا 
و مشكالتي مواجه بود؟

چهارشنبه
 27بهمن 1395
سال نود و يكم
شماره 26659
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 21فروردين،1371
روز انتخابات
مجلسچهارمشوراي
اسالمي ،بازديد
هاشمي از ستاد
انتخابات كشور

امروز كه س���اليان زيادي از آن دوران گذش���ته خيلي راحت
ي هاشمي سخن گفت،
هاي دولت آقا 
توان درباره كم و كاست
مي
ولي واقعيت س���ال  1368اين بود كه در كش���ور انقالب شده ،بعد
هاي آمريكا شروع شده ،كلي هم مساله و مشكل در داخل
تحريم
ايد كه دشمن
وجود داشت؛ هشت سال هم جنگي را متحمل شده
شما تا دندان مسلح بوده و همه كشورهاي بزرگ جهان هم به او
هايي از كشور در غرب و جنوب به ويرانه
اند و بخش
داده
سالح مي
ي هاشمي «سازندگي» بود .كسي
تبديل شده بود .بنابراين ،برنامه آقا 
هاي
خواهد تمام هدف
كرد كه مي
هم ادعا نمي
انقالب و قانون اساسي را به سرعت برق و باد
محقق كند .من هم به عنوان عضوي از دولت
سازندگي ،مسئوليت وزارت معادن و فلزات را
داشتم و در هشت سالي كه مسئول بودم ،به
شهادت دوست و دشمن و به شهادت اسناد
هاي موجود ،اين وزارتخانه از قعر
و گزارش
به اوج رس���يد .ضمن اين كه من شهادت
هاشمي ،توسعه به
دهم كه در دولت آقاي
مي
معن���اي آزادي احزاب و آزادي مطبوعات و
ايج���اد تحول فرهنگي هم مدّنظر بود ،ولي
اي
وقتي حتي عرصه بر مدير آرام و با حوصله
ش���ود و از
مانند آقاي خاتمي هم تنگ مي
رود ،آقايهاشمي چه
وزارت ارشاد كنار مي
توانست بكند؟ قانون اساسي را هم داريم
مي
جمهوري همه كاره و
دهد رئيس
كه نشان مي
ي هاشمي داشت،
فعال مايشاء نيست .با تمام قدرت و آبرويي كه آقا 
بين به دست افتاده بودند
اي ذره
از دست تندروها ذلّه شده بود .عده
سازي
دنبال وزيران و مديران دولت و صبح تا شب عليه آنها پرونده
كردند .ببينيد چند وزير استيضاح شدند!
مي
بهاي نفت هم به شدت سقوط كرده بود و دولت خزانه پر و
پيماني هم نداشت تا كارهايش را خوب و فوري و كامل انجام بدهد
هايي از چپ و راست بود.
و آماج حمله
كه مملكت ما تاريخي
به يك نكته ديگر هم توجه كنيد و آن اين
چندهزار ساله داشته و ساختاري دارد كه با يك دولت و دو دولت
قابل تغيير نيست .اگر قابل تغيير بود بفرماييد كه چرا آقاي خاتمي كه

شعارش توسعه سياسي و توسعه اجتماعي و توسعه فرهنگي بود در
هاشمي ،حتي اگر بگوييد در توسعه
كارش موفق نشد؟ در دولت آقاي
ها مجتمع صنعتي بزرگ ساخته شد و
جانبه موفق نبوده ،الاقل ده
همه
برداري رسيد.
صدها پروژه زيربنايي به بهره
دهد كه حركتي عظيم
هاي توليدي نشان مي
بسياري از شاخص
به راه افتاده بود .ساخت و ساز چند استان ويران شده بر اثر جنگ
هم به عهده دولت بود .در سياست خارجي هم دولت با دشوارترين
سازي نكرد و فضاي مثبتي ايجاد كرده
ها روبرو بود؛ ولي بحران
چالش
هاشمي اين بود كه ايشان با
بود .يك نقطه درخشان ديگر در دولت آقاي
اي
هاشمي مجموعه
هاي آقاي
كرد .دولت
هاي سياسي كار مي
همه جناح
هاشمي از
هاي سياسي متفاوت و متنوع بود .آقاي
از مديراني با انديشه
صدر تا ذيل دستگاه دولت را هم عوض نكرد ،در حالي كه در دو
ترين
نژاد تا پايين
دولت آقاي خاتمي و به ويژه در دولت آقاي احمدي
ها را هم عوض كردند و مملكت دچار چنان
هاي بعضي دستگاه
رده
شكاف عريض و ژرفي در مديريت شد كه نتوانست كمر راست كند
دهد.
و امروز هم خسارت آن را مي

چ�ه ش�د كه به وزارتخانه معادن و فلزات رفتي�د؟ و برنامههايتان را
چگونهاجراكرديد؟

شناختند.
خوبي مرا مي
هاشمي از وقتي رئيس مجلس بودند به
آقاي
هفت س���ال عضو كميسيون صنايع و معادن بودم .شناخت بيشتر
دست آمد كه به من محول
هايي به
ايشان از من در جريان مسئوليت
كردند .در دوره دوم مجلس به عنوان عضو هيأت رئيسه مجلس
مي
انتخاب شدم .طي آن يك سال نحوه مديريتم توجه ايشان را جلب
هاشمي به دليل ارتباط وسيعي كه با افراد گوناگون داشتند،
كرد .آقاي
توانستند مديران را با يكديگر مقايسه كنند.
خوبي مي
به
يك روز در اوايل مرداد س���ال  1368به من خبر دادند كه
خواهند شما را ببينند .به ديدار ايشان رفتم .گفتند
هاشمي مي
آقاي
كميسيون صنايع شما را براي تصدي يكي از سه وزارتخانه صنايع
سبك ،صنايع سنگين و معادن و فلزات پيشنهاد كرده است تا يكي
كرد كدام وزارتخانه باشد.
را انتخاب كنم .البته براي من فرقي نمي
خودشان اشاره كردند كه معادن و فلزات به خاطر معادن كشور و
هاي اساسي زيربنايي فوالد ،مس و آلومينيوم بسيار اهميت دارد.
پروژه
من هم پذيرفتم .هيچ حزب و گروهي در اين كار دخالت نكرد .در
هاش���مي با  150رأي موافق و در دولت دوم هم با
دولت اول آقاي
 166رأي موافق به عنوان وزير معادن و فلزات انتخاب شدم .اين را
هاشمي در گزينش همكارانشان ،فراجناحي عمل
هم بگويم كه آقاي
كردند من گرايش سياس���ي به معناي تمايل به گروه خاصي از
مي
سياسيون را نداشتم .عملكرد و رفتارم بيانگر رويكردي غيرافراطي و
رو بودم و كار اصلي خودم را مشاركت در
معتدل بود .هميشه ميانه
دانستم.
توسعه اقتصادي كشور مي

راهان�دازي فوالد مباركه يك برنامه مهم در دوران وزارت ش�ما بود،
چگونه اين برنامه اجرايي ش�د؟ آيا آقايهاش�مي از اين برنامهها حمايت
ميكرد؟

كه به مجلس دادم متعهد شده بودم توليد فوالد،
اي
در برنامه
هاي رسيدن به اين هدف،
مس و آلومينيوم را افزايش دهم .يكي از راه
هاشمي
اندازي پروژه فوالد مباركه بود .در سال  1372خدمت آقاي
راه
خواهيم فوالد مباركه را راه بياندازيم ،اگر موافق
رسيدم .به ايشان گفتم مي
هستيد پيشنهادي دارم .گفتند خيلي خوب است .پيشنهادتان چيست؟
گفتم شرطش اين است كه اعتبارات دو سال را امسال تخصيص دهيد.
اندازي
توانيم فوالد مباركه را راه
گفتند هيچ كس اعتقاد ندارد كه مي
كنيم .يك به يك نام بردند كه وزيران صنعتي و نمايندگان مجلس
اندازي كنيم .گفتم كافي
توانيم فوالد مباركه را راه
گويند نمي
همگي مي
است شما اين پول را بدهيد ،من وزير شما هستم ،اگر اين كار انجام
اندازي نشد،
عالي است ،اگر راه
شد كه باعث افتخار دولت حضرت
لياقت را بركنار كنيد .ايشان موضوع را به آقاي مسعود
اين وزير بي
زنجاني رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه منتقل كردند كه
روغني
اندازي شد.
موقع راه
منابع مالي الزم را تأمين و فوالد مباركه به

دومين طرح بزرگ فوالدي كه در دوران وزارت شما راهاندازي شد،
طرحقائمبود.برخوردديگرانازجملهآقايهاشميرفسنجانيبااينطرح
چگونهبود؟

آهن اصفهان گفت
يك روز مهندس صادقي مديرعامل ذوب
طرحي دارد كه هزينه پايلوت آن حدود  500تا  600ميليون تومان
خواهد در مدتي كوتاه حدود  40روز آن را اجرا
شود و مي
برآورد مي
هايي كه
كند .طرح پيشنهادي ايشان را پذيرفتم و با وجود همه مخالفت

رفسنجاني
هاشمي
شد ،آن را اجرا كرديم و در مراسمي با حضور آقاي
مي
و مسئوالن كشوري با عنوان طرح قائم افتتاح شد .من با پشتيباني از
طرح قائم ،در واقع دنبال آن بودم كه به متخصصان ،مديران ،دانشمندان
و جوانان تحصيلكرده اين كشور بگويم نبايد ترسيد ،مي
شود با ابتكار و
ها
ها را حل كرد و وابستگي به خارجي
خالقيت ،مشكالت و نارسايي
را از اين طريق به حداقل رساند.

موض�وع واگذاري فعاليتهاي معادن و فلزات به بخش خصوصي،
يك�ي ديگ�ر از طرحهاي مهم دوران وزارت ش�ما بود ،آقايهاش�مي چه
برخوردي در اين رابطه داشت؟

ها به بخش
عالي معادن موضوع واگذاري فعاليت
در ش���وراي
شد ،به غير
هايي كه مي
خصوصي را مطرح كردم و با وجود مخالفت
آهن بافق را
گهر و سنگ
از چهار معدن مس سرچشمه ،چادرملو ،گل
برداري به بخش خصوصي واگذار
قرار شد بقيه معادن را براي بهره
جمهوري اطالع دادم .آن را تأييد كردند و
كنيم .موضوع را به رئيس
ايد .در مورد صنايع زير پوشش ،همين
گفتند كار بسيار مهمي انجام داده
سازي واحدهاي
ديدگاه را اعمال كرديم ،با اين تفاوت كه خصوصي
صنعتي به مصوبه دولت نياز داشت .مقدمات كار را فراهم كرديم و
موضوع را در جلسه هيأت دولت مطرح كردم كه تصويب هم شد.
هاشمي تأكيد كردند كه براي پيشگيري از بروز هر مسأله
البته آقاي
آهن به همراه يكي ـ
سياسي ،فوالد مباركه و مس سرچشمه و ذوب
سازي حذف شوند ،همانند آن
دو شركت ديگر از فهرست خصوصي
ها به
هاي اين شركت
چهار معدن ،ولي پذيرفتند كه بخشي از فعاليت
بخش خصوصي انتقال يابد.

بزرگترين رخداد سياسي در دوران هشت ساله دولت آقايهاشمي،
موضوع استيضاح شاگرد اول تيم اقتصادي دولت بود ،در اين باره توضيح
بدهيد.

كشي انجام
بايد بگويم استيضاح من در مسير همان جريان نخبه
هاشمي درباره
ش���د كه همواره بر كشورمان حاكم بوده است .آقاي
كه مجلس
استيضاح من تعابير جالب توجهي به كار بردند از جمله اين
خواهد شاگرد اول كابينه را استيضاح كند .در هنگام تقديم اليحه
مي
بودجه به مجلس در سال  1374هم گفتند كه مجلس با استيضاح
كند.
محلوجي داستان كشتن سنمار را تكرار مي
از  22پرسش���ي كه در جلسه اس���تيضاح از من كردند21 ،
سئوال مربوط به فوالد و كارهاي بزرگي بود كه در آن حوزه انجام
شده بود.
اي
به بياني ديگر ،اين نقاط قوت و عملكرد درخشان مجموعه
از مديران توانا بود كه مورد حمله واقع ش���د نه نقاط ضعف آنان.
اي خواهان استيضاح و
در آن جلسه گفتم چه كساني با چه انگيزه
بركناري وزير هستند.
آنها در پي حل مشكالت اصلي و اساسي كشور نبودند .فقط
هاي
خواستند مرا بركنار كنند .در نتيجه ،نقاط قوت مرا هدف حمله
مي
هاي من
ها و حرف
اي اس���تدالل
خود قرار دادند .در چنين جلس���ه
اهميتي نداشت 99 .نفر از نمايندگان آن دوره تصميم گرفته بودند
و هم قسم شده بودند كه به من رأي ندهند .از ميان آنان فقط يك
نفر پس از شنيدن سخنان من رأي خود را تغيير داد! البته مديران و
كارشناس���ان وزارت معادن و فلزات خيلي زحمت كشيدند .آمار و
ارقام و مستندات الزم را تهيه كردند و در جريان استيضاح در اختيارم
دادند .كار سختي بود .تصور كنيد چندين ساعت سخن گفتن
قرار مي
را در حالي كه مذاكرات مجلس به صورت زنده و مستقيم از راديو
شود و در سرتاسر كشور و حتي در خارج از كشور به آن
پخش مي
بندي شده ،منظم و
دهند و شما سعي داريد مطالب را دسته
گوش مي
منطقي و صادقانه ارائه دهيد و خط قرمزها را هم رعايت كنيد ،واقع ًا
كنند كه
فرسايي بود .بيش از  10نفر مواردي را مطرح مي
كار طاقت
كنند تا
ايد .آنها ابتدا سئوال را كلي مطرح مي
از قبل از آنها مطلع نشده
به طور قانوني بتوان استيضاح را مطرح كرد ،ولي در جريان استيضاح
پردازند كه گاه هيچ ارتباطي به سئوال اصلي ندارد و
به جزئياتي مي
ها طي زمان استيضاح كه خيلي كوتاه است ،پاسخ
شما بايد به همه اين
بدهيد .تا خودتان چنين ماجرايي را تجربه نكنيد ،دشواري و سختي
كار برايتان قابل تصور نخواهد بود.
دو گروه تندروهاي راس���ت و چپ با هم متحد ش���دند و با
دستور گرفتن از رهبرانشان اين استيضاح را به راه انداختند .كارشان
هم به ثمر نرسيد و استيضاح رأي نياورد و من و همكارانم تا سال
 1376كارمان را ادامه داديم.
زاده
رضا حيدر
گفتگو از :محمد

مرد دريا دل
حجت االسالم والمسلمين اکبر حميدزاده
دريا دلي ،س���عه صدر ،يا همان
ش���رح صدر ،ارزش اخالقي پربهايي
براي عموم مردم ،و ويژگي تأثيرگذاري
براي رهبران ،و سلسله مراتب مديريتي
خرد و کالن کشور و مردم است ،که هر
بها ،و ارزش
اندازه از اين سجيه گران
اخالقي پيامبرانه ،بيش���تر برخوردار
توانند ،از عهده خدمت
باشند ،بهتر مي
و ارش���اد و هدايت مردم برآيند و در
حوزه مس���ئوليت و مديريت خويش
سرفراز انجام وظيفه کنند .شرح صدر،
يعنى تحمل و ظرفيت و سعه وجودي
داش���تن ،از عقده و كينه ش���خصى آزاد بودن ،تحت تأثير
تر را
توزىها قرار نگرفتن ،مصالح عالي
احساس���ات و كينه
گيرىهاي ناروا،
رعايت كردن و از تنگ نظرى و س���خت
ها
برحذر بودن ،که سيره و روش اخالقي ،عفوها ،گذشت
هاي رسول اکرم(ص) را در فتح مكه و جاي
و بزرگواري
کند.
جاي تاريخ اسالم تداعي مي
از نگاه امام خميني «انساني كه داراى شرح صدر باشد،
هر چه از كمال و جمال و مال و منال و دولت و َح َشم در
خود ببيند ،به آن اهميّت ندهد و در نظرش بزرگ و مهم
نيايد .سعه وجودي چنين انسانى ،به قدرى است كه بر تمام
واردات قلبى غلبه كند ...و سعه صدر ،از معرفت حق تعالى
پيدا شود؛ در موا ّد مستعدّه اليقه انس با خدا ،قلب را به مقام
اطمينان و طمأنينه رساند و ياد حق تعالى دل را از منازل
و مناظر طبيعت منصرف كند و تمام جهان و جهانيان را از
نظر او ببيند ،و دلبستگى به احدى غير از حق پيدا نكند ،و
با هيچ چيز دل خوش نكند و ه ّمتش به مرتبه [اى] رسد
كه تمام عوالم وجود ،در پيش نظرش نيايد ...و هر چه غير
از حق و آثار جمال و جالل او است ،در نظرش كوچك
باشد و اين خود ،منشأ تواضع براى حق شود و به تبع براى
1
خلق؛ زيرا كه خلق را نيز از حق بيند».
ش���رح صدر ،هنر بزرگ مرداني است که از ظرفيت
اي براي رهبري جامعه برخوردارهستند و به آساني
شايسته
گمراه را در مس���ير هدايت
توانن���د مردم گمراه يا نيمه
مي
اي،
توحيدي پيش ببرند ،برخالف اشخاص تنگ نظر و بسته

خودي نش���ان
كه افق ديد محدودي دارند ،وس���واس بي
كنند و آنها را
دهند ،در جزئيات زندگى مردم ،دخالت مي
مي
سازند
در بند ضيق صدر و کوتاه بيني خودشان ،گرفتار مي
هاي
و چه بسا در ادامه راه ،از دين و معنويت و ديگر ارزش
کنند!.
وحياني نيز ،دل مرده و بيزارشان مي
اهللهاشمي رفسنجاني ،نه تنها يک مبارز
حضرت آيت
ناپذير بود و در شرايطي که نام و نان و نشاني مطرح
خستگي
نبود ،سالهاي زندان و تبعيد را سرفرازانه پشت سرگذاشت
و الگوي ماندگاري براي مبارزان راه آزادي و انقالب شد؛
ن���ه تنها يک عالم عالم به زمان به معناي واقعي کلمه بود
که هرگز در لواپس پيش آمده و شبهات اعتقادي و سياسي
و مديريتي گرفتار نيامد و پيوسته با درايت و دور انديشي
هاي پيش آمده پيروزمند
س���تايش برانگيز ،از گشودن گره
هاي علميه
بيرون آمد؛ نه تنها يک شاگرد فهيم امام و حوزه
بود که هرگز از راه و روش و تدبير و عقالنيت امام دست
برنداشت و پيوسته رابطه مريد و مرادي خودش را با روح
خدا حفظ کرد و تا آخر عمرش دلسوزانه دل درگرو عشق
هاي بلند او گذاشت؛ نه تنها يک سياستمدار
خميني و انديشه
گرا و به روز و کار آشنا بود که در شدت
خردورز و واقع
هاي پرخطر انقالب که با
ها ،حتي در لحظه
بحرانها و نگراني
رحلت امام پيش آمد ،به خوبي توانست استمرار نظام را با
انتخاب رهبري مديريت كند؛ نه تنها يک مشاور امين و عاقل
گاه مطمئن براي انقالب و نظام
براي امام و رهبري و تکيه
بود و در هر مقطعي از تاريخ انقالب رويکرد تأثيرگذاري
االطراف خودش را به نمايش گذاشت
از ش���خصيت جامع
و حکيمانه به سياستمداران درس حکمت و مديريت داد؛
نه تنها يک فرمانده اليق نظامي و جانشين فرماندهي کل
رغم افراط
قوا در مديريت جنگ هش���ت ساله بود و علي
ها توانس���ت به خوبي از عهده ماموريت هدايت
و تفريط
هاي
ها و موقعيت
و فرماندهي جنگ و درک حساس���يت
آيد و در ظرف زماني مناسب
اس���تراتژيک دفاع مقدس بر
دشمن را زمينگير و کشور را در آستانه پيروزي قرار دهد؛
بلکه ترجمان شرح صدر پيامبر بزرگوار اسالم بود ،سنگ
صبور نظام و انقالب بود ،دلش براي امام ،خاندان امام ،مردم
سوخت ،بيت امام را يادگار و ذخيره روزهاي
و انقالب مي
ش���ناخت ،در جريان انتخابات  88با
خطر براي انقالب مي
زير پا گذاشتن همه عناوين و القاب و پشت پا زدن به همه
اش را به خواست مردم اختصاص
ها ،آخرين خطبه
موقعيت
داد و دردمندان���ه آخرين حديث جمعه را به گوش تاريخ

انقالب رساند و نگراني خويش را از حوادث پيش آمده بر
رويد؟
زبان راند که يک وقتي به ايشان گفتم ديگر نماز نمي
فرمود :چرا اگر به آن چند موردي که گفتم عمل ش���ود
روم وگرنه ،نه! ،که متأسفانه عمل نشد و کرسي خطابه
مي
جمعه همچنان چشم انتظار او ماند ،که ماند! و در دوران
بايکوت شدن و رد صالحيتش براي رياست جمهوري ،در
اش
کردند ،ايشان با تبسم هميشگي
حالي که همه گريه مي
به همگان اميد داد و سر سالمتي انقالب را آرزو کرد و در
آقا با تأثر و تأسف تمام
اهلل حاج حسن
رد صالحيت آيت
فرياد زد؛ چرا چنين کرديد؟ شما که هر چه داريد از امام
است چه کسي شما را بر مسند قضا نشاند؟ چه کسي شما
را بر مقدرات اين مردم مس���لط کرد؟ چه کسي اسلحه به
دست شما داد؟ چه کسي بلندگوهاي جمعه و جماعت را
در اختيار شما گذاشت و چه کسي صدا وسيمارا در اختيار
شما گذاشت؟ کلماتش درد و کالمش مرثيه مظلوميت امام
ص هاشمي را بايکوت کردند،
بود! .حدود  13س���ال شخ 
هايش را پوشش ندادند ،به خاندانش جسارت
س���خنراني
ادبي و
هاي بي
کردند ،خاندان رفس���نجاني را سيبل تمرين
حرمت شکني خودشان قرار دادند ،صدا و سيما بر محور
ن هاشمي تمرکز کرد،کساني که در آستانه پذيرش
شکست 
هاي خاموش رفتند و
طلبانه به جبهه
قطعنامه  598فرصت
نام رزمنده را غاصبانه عاريت گرفتند ،حرمت شکنانه حريم
فرماندهي جبهه و جنگ را شکستند و بر سر سفره غنائم
پس از جنگ نشس���تند ،آن چنان که حتي به خود اجازه
دادند پس از مرگ نيز ،گستاخانه جسارت ورزند .اما اين
ب
ذين آ َمنُوا إ ِ َّن اللهَّ َ ال يُ ِح ُّ
حق است که «إ ِ َّن اللهَّ َ يُداف ِ ُع َعنِ الَّ َ
اند دفاع
ُك َّل خَ َّوا ٍن َك ُفورٍ» 2خداوند از كسانى كه ايمان آورده
مىكند .و اين ياري خدا بود که در س���يل مردم کوچه و
خيابان خودش را نشان داد و بار ديگر بر موقعيت ممتاز و
اش تأكيد و امروز اين ما هستيم
با کرامتهاشمي و خانواده
هاي ماندگارهاشمي ،که اميد است ملت بزرگ
و انديش���ه
اي براي آن باشد و راههاشمي را با
ايران پاس���دار شايسته
گرهاشمي ادامه دهد.
چراغ فکر و انديشه روشن و روشن
بار ديگر اين ضايعه غم بار را به همه انسانهاي مسئول و
کنم.
شناس و خانواده آن عزير تسليت عرض مي
حق
1ـ ش���رح حدي���ث جنود عقل و جهل(طب���ع جديد)، ،
ص338:

ـ الحج38 :

2

روايتي از زندگي و زمانه
خشم
خوشه

هاشمي روي آوردن به مبارزه مسلحانه را يكي از نتايج خفقان پس
هايي كه  15خرداد به طرفداران
داند؛ «يكي از درس
از  15خرداد مي
شود به حرف زدن و
جدي مبارزه داد اين بود كه براي هميشه نمي
اعالميه دادن اكتفا كرد؛ چون رژيم با گسترش تشكيالت اطالعاتي و
آورد.
امنيتي خود مبارزين را از پا در مي
اي خواهد خورد؛ لذا بعد
اي زد ،ضربه
فهميد كه اگر ضربه
بايد رژيم مي
از  15خرداد زمينه مبارزه مسلحانه فراهم شد و اولين گروهي كه دست به
عمل زد شاخه نظامي موتلفه بود كه بخشي از گروه بخارايي ،اماني ،هرندي،
نيك نژاد و همفكرانشان بودند و راه خود را از ديگران جدا كردند و
ها
تصميم به كار نظامي گرفتند ».موتلفه اسالمي جمعي از بچه مسلمان
اهلل خميني و نمايندگاني كه
و مبارزان تهراني بودند كه با تأييد آيت
او معرفي كرده بود از سال  41منسجم شده بودند.
آقاي هاشمي نيز با آنها ارتباط نزديكي داشت .آنها قصد داشتند
جواب دولتي كه امام را تبعيد كرده است با گلوله بدهند .توكلي بينا
از اعضاي موتلفه و گروه فدائيان اسالم« :آقايان بهشتي و هاشمي نيز
گفتند
معتقد بودند بيانيه تنها براي محكوميت تبعيد امام فايده ندارد .مي
اي انجام شود و چند نفر ازسران رژيم زمين بيفتند.
العاده
بايد كار فوق
اين بود كه جريان ترور سران در شاخه نظامي مطرح شد».
نامه اي كه هاشمي براي امام خميني نوشته
بود پيش از آنكه به دست امام برسد در
اختيار ساواك بو د و مهر ماه  1350زنداني
ديگر برايش رقم زد.
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سيدمسعود رضوي

حاال كه گرد و خاك سياست از سر و روي نسل ما تكانده شده ،آشفته ميشوم كه چه خواهد شد؟ در
اين روزگاران دلهرهآميز ،وجود هاشمي ،استعاره آرامش براي نسلي بودكه سخت بدان نياز داشت
نويس ،غالب ًا معطوف
ه���اي من به عنوان روزنامه
فرصت
به امور فرهنگي و پژوهشي بود .به ديدار بزرگان فرهنگ و
شتافتم و بسيار خرسند بودم كه در روزگار
ادب و تحقيق مي
توانم
معاص���ر ،صاحب اقبال و بختي بلند هس���تم؛ زيرا مي
آوران عرصه قلم و انديشه را از نزديك زيارت
استادان و نام
نشيني با اين گوهرهاي تابناك
كنم و فيض هم سخني و هم
ه���اي برين ،همچون ادبيات ،تاريخ ،حكمت و
را در عرصه
شناسي ،دين و كالم،
فلس���فه ،عرفان و تصوف ،زبان و زبان
هاي
هنر و زيباشناس���ي ،علوم اجتماعي و ...بسياري از زمينه
پرجاذبه تفكر و تحقيق را مستقيم ًا از زبان و در بيان مراجع
ها ،ديدار با واپسين
شان تجربه كنم .اين تجربه
مانند
يگانه و بي
نمايندگان بزرگي بود كه در دوران پسا مشروطيت باليده و
به موازات ش���كوفايي خود ،شكوهي به فرهنگ و هنر اين
اند.
كشور بخشيده
كند؛
اما گويا تقدير ،فراتر از اراده و انتظارات ما عمل مي
هايي كه
كوشيدم دامن عزلت گزينم و با عرصه
زيرا هرچه مي
شد
بدان تعلق خاطر داشتم همنشين باشم ،كمتر ممكن مي
گاهي روزگار و گاهي ميل سركش بر قلم و قدم و فكر غلبه
شدم .سياست ،بخشي از زندگي
كرد و وارد عالم سياست مي
مي
گاه نتوان توضيحي براي
و ذهن و ضمير ما نبود ،و شايد هيچ
اين نكته ظريف تاريخي يافت كه :چگونه سياس���ت سراسر
زندگي روحي و اجتماعي و عيني و ذهني نسل ما را در بر
گرفت و تمام آبشخورهاي فرهنگ و دانش و حتي انگيزه و
نيّت ما را به خود معطوف داشت .سياست با وقوع انقالب
اسالمي ،به حرفه و حيات ما بدل شد و سوانح و ماجراهاي
پس از اين رخداد عظيم ،يكي پس از ديگري ،مجال توقف
هاي انقالب ،جوانان پانزده
را از ما س���تادند.در نخستين سال
اي همچون من ،با سرعتي شگرف ،درگير دانستن
شانزده ساله
ها و
عملي ،ماندن و رفتن ،و انتخاب
و ندانستن ،عمل و بي
دوراهي
هاي بزرگي ش���دند كه كمتر نسلي با آن روبرو شده
آوري بود كه
هاي ماه گاهي نقيضين شگفت
اس���ت .انتخاب
اي
گريز و گزيري ننهاده و تنها ،جاده
هايش هيچ
در پس پرده
آلود بود كه به قول اخوان « :چه مي
مه
ديده است آن غمناك/
روي جادة نمناك»...
در اين راه لغزنده كه افرادي مثل من ،نه معمارش بودند و
توانستند از آن كناره گيرند ،ابتدا تعلق خاطر و هيجاناتي
نه مي
ب���زرگ پديد آمد .ماجراهاي���ي كه جوانان در به در دنبالش
مي
گردند و اين ماجراها هر روز و در هر لحظه در انقالب
داد .به گفته آندره مالرو« :تاريخ همچون تانكي
اسالمي رخ مي
از روي س���رما مي
گذشت ».هر روز ،چون سالي هولناك و
پرمخاطره بود تا آنكه جنگي نامنصفانه و سراسري به ملتي

هنگام نخستوزيري مهندس بازرگان و خواندن حكم ايشان
در مدرسة رفاه ،نخستين آشنايي عمومي و م ّلي با چهرة اكبر
هاشميرفسنجاني اتفاق افتاد .مردي كه از اغلب رهبران و
مديران انقالب جوانتر به نظر ميرسيد ،با چشماني هوشمند
و لحن و صدايي سنجيده و لهجهاي از صفحات مركزي ايران؛
اما سخت معتمد امام و مشاور يگانة بنيانگذار انقالب و نظام
جمهوري اسالمي ايران
اي به ظاهر ناپايدار تحميل ش���د
تازه انقالب كرده و جامعه
و هش���ت س���ال دوام آورد و شبانه روز ملتي را در كام خود
هاي معطوف به
كشيد.اينجا بود كه همان تعلق خاطر و انگيزه
كارساز شد و ما توانستيم از ملت و ميهن و
اميدهاي انقالبي
عقايد و خاكمان با سربلندي دفاع كنيم و متجاوز را از بالهتي
كه مرتكب شده بود ،پشيمان سازيم .سياست با اين رخدادهاي
وار بر زمين عيش و معيشت ،و انديشه و اميدهاي ما
صاعقه
نازل مي
شد و ناگزير ،هر يك از ما براي خود سياستگر بود و
نظر ...همه در بحث و فحص سياسي و تحليل اخبار
صاحب
شدند و برخي
كردند ،برخي خبره مي
و رويدادها شركت مي
كردند .هيچ
هاي سياسي پر مي
نيز اوقات خويش را با جدل
توان در جهان معاصر ،با ايرانيان برابر دانست و
ملتي را نمي
اگر ميشل فوگو در مواجهه با انقالب اسالمي ايران ،اين پرسش
اساسي را مطرح كرد كه« :ايرانيان چه رؤيايي در سردارند؟»
زنند
توانست اين باشد كه :ايرانيان سياست را مي
پاسخش مي

توان
اند كه هنوز نمي
اي شده
و با آن وارد معركه و مس���ابقه
پيروز ميدان را تشخص داد...
باري ،با اين س���وابق ،اكنون كه مشغول نگارش مطلبي
اهلل اكبر
براي سياس���تگر فقيد و برجستة ايران ،مرحوم آيت
رفس���نجاني هستم ،خاطرات خود را در اين باره به
هاشمي
گويم؛ زيرا چند باري فرصت ديدار ايشان را داشتم
اختصار مي
و چندين نوبت مطالبي نوشتم كه مستقيم ًا با ايشان مربوط بود
و نيز به طور خاص ،كتابي دربارة آن مدير و معمار برجستة
جامعة نوين ايران نوشتم كه احتماالً نخستين كتاب در نوع
اي بر آن
اهلل هاشمي چنان پسنديد كه مقدمه
خود بود و آيت
نگاشت و در آن بزرگوارانه از «نويسندة جوان» كتاب به نيكي
و محبت ياد كرد.
اهلل هاشمي رفسنجاني را از طريق دو كتاب
1ـ من آيت
«سرگذشت فلسطين» و «اميركبير» شناختم .اين دو كتاب را
پدر بزرگوار و فقيدم در كتابخانة جالب و ارزشمندش داشت
هاي تمايالت سياسي در من و
ترين زمينه
و شايد يكي از مهم
ام ،همين منابع و مراجع بود .به خاطر دارم كه كتاب
خانواده
«سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار» اثر اكرم زعيتر
رفسنجاني (كه بعدا ً دانستم ناشر به
اكبر هاشمي
و ترجمة علي
اي به نام ايشان افزوده و همين موجب اشتهار
اش���تباه افزونه
اكبر هاشمي» شد) ،با دستخطي
رفسنجاني به «علي
اكبر هاشمي
از مرد بزرگ و روحاني وارسته و پاكباز مرحوم شيخ احمد
كروبي به پدرم اهدا شده بود .طنين اين دستخط و موضوع
ّ
هاي زندگي و جامعه
كتاب ،براي جواني كه تازه به سوي افق
توانست باشد؟
جويد ،جز جاذبة سياست چه مي
راه مي
وزيري مهندس بازرگان و خواندن
2ـ هنگام نخس���ت
حكم ايشان در مدرسة رفاه ،نخستين آشنايي عمومي و م ّلي
رفسنجاني اتفاق افتاد .مردي كه از اغلب
با چهرة اكبر هاشمي
رسيد ،با چشماني
تر به نظر مي
رهبران و مديران انقالب جوان
هوش���مند و لحن و صدايي سنجيده و لهجه
اي از صفحات
مركزي ايران؛ اما سخت معتمد امام و مشاور يگانة بنيانگذار
انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران.
3ـ در هنگامة جنگ هش���ت ساله ،همان ابتداي جنگ،
ها شدم .در زمستان  ،1360در جبهة چ ّزابه
من هم راهي جبهه
مش���غول نبرد بودم،
روزي براي كاري به سوسنگرد بازگشتم،
هاي خالي از سكنة شهر ،يك جيپ ارتشي
هنگام عبور از خيابان
ايستاده بود و دوربين و ميكروفون براي مصاحبه ،جلوتر كه
رفتم ديدم آقاي هاشمي مشغول مصاحبه است .صداي سوت
رسيد ،يكي از باال سر ما رد شد
ها مدام به گوش مي
خمپاره
و مصاحبه
كنندگان خميدند و نشستند؛ اما هاشمي نگاهي به
آسمان انداخت و شنيدم كه گفت« :رد شد ،رفت» و قبل از
ادامة صحبت با دست به من اشاره كرد و رفتم به ديدارشان،
احوالپرس���ي كردند و سپس پرسيدند« :كجا مستقر هستيد و
اوضاع چگونه است؟» به اختصار جواب دادم .آرزوي توفيق
كردند و من به دنبال كارم رفتم .هيچ تصنّعي در كارش نديدم
و خاطرم هست بسيار پسنديدم كه در آن موقعيت به ميدان
هراس در آن مكان حضور يافته است.
آمده و بي
فروتن بود و هنگام سخن گفتن هيچ كبر و خودبرتربيني
در وجودش نيافتم .اين خصوصيات همان بود كه دو سه دهة
بعد ،او را از بسياري از مديران و خبرگان عرصة سياست برتر
داشت و محبوبيتي عظيم به آن مرد يگانه بخشيد.
4ـ هنگامي كه در دهة  1370در روزنامة همشهري مشغول
كار بودم ،تصميم گرفتم كتابي دربارة تاريخ سياسي ايران از
ها و منابع تاريخي ،مربوط
انقالب به بعد بنويسم ،بيشتر كتاب
به پيش از انقالب بود.
اي درباره كودكي و زندگي
وقتي شروع كردم ،با مجموعه
اهلل هاشمي ،به صورت اسناد خام روبرو شدم .اين مجموعه
آيت
حدود صد و پنجاه ،شصت صفحه بود و مربوط به دفتر نشر
معارف ،مركز اس���ناد و انتشارات آيت
اهلل هاشمي رفسنجاني
ب���ود .پ���س از تماس با اين دفتر ،فرصتي پيدا كردم تا كتاب
خود را بر محور زندگي و نقش ايشان در انقالب تدوين كنم.
با زحمت زياد و خوانش هزارها برگ سند ،به ويژه صورت
مذاكرات و مكاتبات ش���وراي انقالب ،كتاب خود را تمام
كردم ،با عنوان تاريخ سياسي ايران از انقالب تا جنگ «و نام
اش :هاشمي و انقالب» ،از طريق آقاي غالمحسين
تازه
اصلي
كرباسچي ش���هردار وقت تهران و آقاي مهندس عطريانفر،

س���ردبير روزنامه همشهري،
كتاب را براي اظهارنظر خدمت
اهلل هاشمي فرستادم .دلم
آيت
خواست ايشان فقط ببينند و
مي
اگر نظري دارند ،اظهار نمايند .مدتي گذشت تا آن كه روزي
گيري
اي برايم آوردند .ديدم متن كتاب را به دقت غلط
بسته
ها را گوشزد
اند و نكات جالب ويرايشي و برخي سهوالقلم
كرده
شان فاضالنه و
اند! مقدمه
اي نيز بر كتاب نوشته
كرده و مقدمه
شيوا بود و در عين حال تفقد و محبتي هم نسبت به مؤلف
ابراز داشته بودند كه برايم بسيار دلگرم كننده بود...
5ـ در هنگامه انتخابات مجلس شش���م گروهي از قلم
بدس���تان تازه سر از تخم درآورده ،بدون توجه به حساسيت
وضع كش���ور و بدون در نظر گرفتن نقش كليدي هاشمي
هاي سياسي ايران ،شروع به سمپاشي كردند
در تعادل جريان
اش را
و به سرعت جرياني ناهنجار عليه هاشمي و خانواده
سازي
فكر با افسانه
ساماندهي كردند .گروهي چپ زده و بي
از امپراتوري و اشرافيت هاشمي ،او را عاليجناب سرخپوش
و يارانش راكه مديراني برجس���ته و كارآمد بودند عاليجنابان
اي
هاي زنجيره
خاكستري پوش نام دادند مسائلي همچون قتل
هاي
پردازي
ها پرونده مرموز را بر اساس خيالبافي و داستان
و ده
شبه جاسوسي به آن سياستمدار صالح انديش منتسب و مربوط
ساختند .خساراتي كه آنان وارد كردند ،هيچگاه قابل محاسبه
اهلل هاشمي رفسنجاني در
نيست .من شخص ًا با نامزدي آيت
مجلس ششم موافق نبودم ،زيرا زمينه مساعد نبود و سمپاشي
هاي نو دولت مزبور ،زمينه منفي غريبي ايجاد كرده بود.
گروه
در يادداشتي اين مسئله را ابراز كردم؛ اما به ناچار در نشريه
لوكس مقاله مفصلي با عنوان «كالبدشناسي يك سياستمدار»
اهلل هاشمي رفسنجاني به تفصيل
نوشتم و از اهميت نقش آيت
هاي تندرو و
سخن گفتم .هدفم مدارا و نزديك كردن گروه
افراط���ي تازه
اي بود كه پس از دوم خرداد و روي كار آمدن
دولت اول اصالحات ،به جريان معروف به كارگزاران و شخص
اهلل هاشمي به عنوان حلقة واسط بود .خاطرم هست كه
آيت
يادداشت ديگري دربارة واسطه
هاي سياسي و اهميت آنها در
ها در روزنامه كارگزاران نوشتم و
پر كردن شكاف ميان جناح
البته هرچه بودگويي سر بر در بسته كوفتن بود!
نگاران
 6ـ از آن پس ،چندين نوبت با اجتماعاتي از روزنامه
ها
رفتيم گاليه
به ديدار رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مي
ها را مي
و تحليل
شنيدند و به سماحت و دورانديشي رهنمود
اي كه بارها از ايش���ان شنيدم ،تكيه بر تحول
دادند .نكته
مي
خود ايش���ان و زمامداران انقالب و نياز به تغييرات مناسب
و اصالحگرانه ،هم در س���اختارهاي نظام و هم در قوانين و
نص���وص بود؛ ام���ا آنچه بيش از همه در خاطرم مانده ،اين
ديدارهاي نزديك نيست ،بلكه شنيدن خطابة آخرين نماز جمعه
ايشان بود كه تالشي عظيم از سوي سياستمداري مصلح و
عاشق ايران براي جلوگيري از صدمات و بهبود امور و اوضاع
ج���اري بود .براي نزديكي دلها و حفظ وحدت؛ براي ايران،
انقالب ،اسالم و ملت ايران بود...
نيا كتابي دربارة ايشان
6ـ دوست گرامي جعفر شيرعلي
با عكس و تفصيالت و بس���يار نفيس منتشر كرد و انجمن
مورخان بنده را هم دعوت كردند ،تا براي رونمايي اين كتاب
به ديدار ايشان در مجمع تشخيص مصلحت برويم اين آخرين
اهلل هاشمي خوشحال و سرزنده بود و همانجا،
ديدار بود .آيت
سخنان نغز و جالبي بيان كرد كه فلسفة سازنده و پر اميد او
كرد؛ اما يك عبارتش در ضميرم ماند و
را همچنان تفسير مي
گيري را پس
توانم راحت بميرم!» اين نتيجه
آن اينكه« :حاال مي
از بيان مواضع و انتخابات دقيق مردم در مواضع و مس���ائل
اي در ضمن بيان و سخني از
اخير گفتند؛ اما براي من كنايه
رسيد.
سر فروتني به نظر مي
حاال كه گرد و خاك سياس���ت از س���ر و روي نسل ما
شوم
ها پايان نيافته ،گاهي آشفته مي
تكانده شده ،هنوز دغدغه
كه چه خواهد شد؟ و چه بايد كرد؟ خبرها هيچگاه اطميناني
ها همراه است .در اين
دهد و اميدها همواره با بيم
قطعي نمي
آميز ،وجود هاشمي،
هاي خطرخيز و اين روزگاران دلهره
برهه
اس���تعاره آرامش براي نسلي بود كه سخت بدان نياز داشت.
اكنون بايد بدون اين استعارة بلند و متين ،راهي براي آينده
جستجو كرد و اين اص ً
ال آسان نيست ...والسالم.

هلل هاشمي به بوشهر
خاطرات استاندار از آخرين سفر آيتا 

هلل
يك روز با آيتا 

مصطفيساالري
هلل هاش���مي
ا 
امروز به عنوان ميزبان آخرين س���فر آيت
رفسنجاني ،رفتيم تا بدرقه کننده سفر آخرتش باشيم .جمعيت
ها و
كننده بود .در نگاه
و باالخ���ص حضور جوان���ان ،خيره
خوان���دي كه همه با عش���ق و عالقه و براي
ه���ا مي
چهره
اند.
قدرشناسي آمده
چه باعزت رفت،ولي ناگهاني .اين عروج آسماني ،ملتي را
به اندوه فرو برد زيرا نگاهش به آينده ،همواره اميدآفرين بود

بي نظير ،دست همه حاضران و ميزبانان را به گرمي و صميمانه
هايي با آقاي باستي (معاون
فشرد.هنگام صرف شام ،صحبت
مي
عمراني اس���تانداري و از رزمندگان دفاع مقدس) در مورد
عمليات والفجر  8و كربالي  5داشتند.شب در مهمانسرا ،با
همه همكاران احوالپرسي كرد و چه باحوصله و متواضع ،به
ت.
گرف 
ايستاد و عكس مي
درخواست آنها مي
صبح زود ،خالصه اخبار را روي لپ تاپ به ايش���ان
دادند و خواندند و شنيدند ،سپس آمدند براي صبحانه.لحظات
بازديدايش���ان ازتاسيسات بندري ودهكده گردشگري دراين

و چه نعمتي برتر از اميد.حين مراسم تشييع تا پايان تدفين،
لحظه به لحظه ،آخرين سفر استاني و حضورشان در بوشهر از
كند .لحظاتي كه در خارگ ،از صنايعي
جلو چشمانم عبور مي
كه عمليات اجرايي آنها در زمان رئيس
جمهوريشان در دولت
كرد و شوق و لبخند
سازندگي شروع شده بود ،را بازديد مي
ديد.
ايشان از اين كه اكنون آنها را فعال و مولد مي
هنگام���ي كه با مردم خارگ نشس���ت و درددل
ها و
هايشان را شنيدكه گفتند :ماهمانيم كه درسال57
مندي
گاليه
وپي���ش از پيروزي انقالب به عن���وان يك مبارز آمديد و
مش���كالت مارا ديديد،ماهمانيم كه دردفاع مقدس ،متوسط
هرروزيك باربا كاركنان صنعت نفت،مورد حمله هوايي صدام
بوديم ،ما همانيم كه با هم عهد بس���تيم تا مبارزه كنيم تا با
اهلل در پاسخ گفت :كالمتان
هم شهيد و مجروح شويم ...آيت
اي نيستم ولي به زنگنه توصيه مي
درست است ،من کاره
کنم
تا اين گاليه مندي را حل و فصل كند.(بنده هم از مهندس
زنگنه خواهم خواست اين كالم و قول آيت اهلل را بر زمين
نگذارد.)هنگامي كه در استقبال و بدرقه در خارگ ،با خضوع

ت.موقعي كه يكي از شهروندان
سفر ،همه فراموش ناشدني اس 
غافلگيرانه دستشان را بوسيد و گفت« :آقاي هاشمي شما را
دوست دارم» ،چه زيبا گفتند« :هركسي را دوست داري ،اين
كار را با او نكن ،مغرور مي
شود».هيچ ميهماني به قدر ايشان،
به توسعه دهكده گردشگري بوشهر و تأثيرش بر روي شهر
اي است كه بايد ادامه
و استان تأكيد نكرد.گفت« :كار خالقانه
بدهيد .از اين ظرفيت طبيعي براي گردشگري و اشتغالزايي
هاي اين كار را از
اس���تفاده كنيد ».و با اين سخنان ،خستگي
تنمان زدود.در تمام سفر ،آقايان سعادت و خدري (نمايندگان
استان در مجلس) همراه بودند .گفتم كه از مجلس مرخصي
اند تا ميزبان شما باشند .با اينكه آقاي سعادت كسالت
گرفته
شديد هم داشت ولي بنا به عالقه مندي ،آمده بود تا به رسم
ادب ،ميزباني كند.
در نشست با نخبگان اجتماعي و اقتصادي ،وقتي يكي از
حضار در تمجيد از وي ،به زندگي پر فراز و نشيبش اشاره
اش بازگو
كرد و به طور اختصار خدماتش را با طبع هنرمندانه
كرد ،اشك از چشمانش سرازير بود.صحبت بقيه را هم با
مي

روايتي از زندگي و زمانه
تيم اقتصادي هاشمي

ترين دغدغه هاش���مي بازسازي كشور و رونق اقتصادي بود .هاشمي« :به
مهم
وزرا گفتم اولويت شما اين است كه كارهايتان را خوب انجام دهيد .مايل نبودم كه
شان را در كارهاي بيهوده صرف كنند .مديران را با همين آهنگ وارد كار كرده
وقت
بايست
بودم .دوره جنگ و دوران انقالب و ميراث شاه ما را عقب انداخته بود و مي
با س���رعت كار كنيم تا كمبودهاي واقعي كش���ور را جبران نماييم .هشت سال كافي
نبود ولي فرصت خوبي بود كه ما اين كار را شروع كرديم و با تاكيدات من آهنگ
ها پيش از انتخابات رياست جمهوري
سازندگي در كشور جدي گرفته شد ».هفته
ها براي انتخاب كابينه آغاز شده بود و پيشنهادهاي بسياري به آقاي هاشمي
رايزني
اي با حضور آقايان محمدحسن حبيبي ،محمدعلي نجفي،
رسيد .هاشمي كميته
مي
بندي
ها را جمع
محسن نوربخش و برادرش محمد تشكيل داد تا پيشنهادها و مشاوره
كنند .دو روز پس از انتخابات رياست جمهوري در جلسه با رهبري ليست وزراي
كابينه را نهايي كردند.
كردند .در آخر
هاشمي« :دو نفري نشستيم و تنظيم كرديم .ايشان يادداشت مي
كه همه وزرا تكميل شدند ،به خط ايشان نوشته شد».
هاشمي رفسنجاني در ديدار از فعاليت هاي اقتصادي كشور

كرد.
احترام و دقت گوش مي
در سخنانش از مرحوم نبوي (نماينده پيشين استان در
مجلس) گفت و از عالقه اش به ايشان و اينكه از همرزمان
انقالبي اش در بوشهر بوده و اين که در مبارزاتشان از رئيسعلي
گرفتيم و سپس با شناخت دقيق
دلواري شما الهام و الگو مي
از بوشهر سخن گفت و اينكه بوشهر ،قبال دروازه ايران بوده
است و االن هم بايد همين گونه شود.آن لحظه كه در نشست
عصر با اهل س���نت اس���تان ،عصر بخير گفت و با يكايك
افراد با صميميت احوالپرس���ي و دست داد .جالب اينكه در
هنگام عكس گرفتن با اهل سنت ،چهره دو همكاري كه بين
ايم».
مهمانان بودند ،را شناخت و گفت« :شما كه با هم بوده
باز از حافظه ايشان متعجب شدم.موقع خروج از ميهمانسرا،
با يكايك كاركنان آنجا ،خداحافظي كرد و به درخواست آنها
ت.
عكس يادگاري گرف 
وقتي س���وار ماشين شديم براي رفتن به عاليشهر ،چند
متر كه رفتيم ،وقتي پاس���داران استان كه طبق ضوابط ،حلقه
 2حفاظت از ايشان را عهده دار بودند و چند نفر همكاران
ديگر را در محوطه ديدند ،به راننده گفتند بايستد .پياده شد .با
حدود  20-25نفر كه بودند دست داد و تشكر كرد و برگشت
و سوار ماشين شد.در عاليشهر ،در جمع مدرسين و كاركنان
دانش���گاه آزاد نيز چه نيك و دقيق از تكنولوژي جديدتر از
.پس از جلسه عاليشهر ،همانجا ،من و آقاي
نانو سخن گفت
زرين فر (معاون استانداري) و يكي از همكارانش ،پشت سر
ايشان نماز مغرب و عشاء را به جماعت خوانديم و سپس
عازم فرودگاه شديم.
براي بدرقه ،پشت سر ايشان ،پلكان هواپيما را باال رفتم،
خواستيم ميزبان خوبي
گفتم كه اين دو روز با تمام وجود مي
شد كه
باشيم و ايشان لبخندي زدند و گفتند كه« :چه كاري مي
شما نكرديد؟» و با اين سخن رضايت آميز ،لذت حضورشان
را دو چندان كرد و اين پيام را به همكاران نيز ابالغ كردم.
در فرودگاه بوشهر با اين كالم ايشان ،بدرقه آخرين سفر
استاني آيت اهللهاشمي رفسنجاني خاتمه يافت و امروز بدرقه
سفر اخروي ايشان .ولي اولي چه نشاط بخش بود و دومي
چه تلخ و حزن انگيز.فضاي حرم امام هم سنگين و اندوهگين
بود .چه قبل از تدفين كه پشت سر حاج سيدحسن آقا ،نماز
خوانديم و چه پس از آن كه دكتر جهانگيري ،دكتر الريجاني،
حاج سيدحسن آقا و ...در اتاقي با حضور چندين نفر ديگر،
لحظاتي نشستيم و اندوه سنگيني حاكم بود.مي گويند حدود
 3/5ميليون نفر جمعيت براي تش���ييع آمدند و ش���اهد اين
جمعيت بودم که تنها و تنها از سر عالقه و قدرشناسي آمده
بودند.ام���روز بزرگمردي تأثيرگذار را بدرقه كرديم كه مردم
ايران در فراقش اندوهناكند .فردا نيز ( 22دي ماه) ،يادش را
داريم؛ بوشهر ،حسينيه سيدالشهداء بهشت صادق،
گرامي مي
ساعت  10:30تا اذان ظهر.
يادش گرامي و آرمانهايش پر رهرو باد.
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