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تقدیم به روح بلند و آسامنی پدر بزرگوارم

منصور محمودی
هم او که از کودکی بذر محبّت آیت الله 

هاشمی رفسنجانی را با زمزمه هایش در 

قلبم کاشت، آنجایی که می گفت: »خداوند 

به واسطه صرب آیت الله هاشمی رفسنجانی 

این انقاب را از گزند دشمنان و بدخواهان 

محفوظ و مصون خواهد داشت.«
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سخن نخست

سخن گفنت از اکرب هاشمی رفسنجانی، امری سهل و ممتنع است:

 سـهل از آن رو کـه مـی تـوان دربـاره او بسـیار گفـت، از خلقیـات و رفتـارش، تـا 

دانـش و عملکـردش، از خاطراتـش تـا آثـارش، از اهدافـش تـا دسـتاوردهایش، بسـیار 

گفتـه انـد و بسـا کـم گفته شـده اسـت.

امـا ممتنـع و ناممکـن از آن جهـت کـه ادا کردن حـق این بزرگمرد تاریـخ پرافتخار 

ایـران، اگـر نگوییـم محـال، امـری دشـوار اسـت، چگونـه می تـوان در قالـب واژگان و 

فرصتـی محـدود بیش از شـصت سـال مجاهـدت خالصانـه و مبتنی بـر عقانیت، صرب 

و امیـد را به نـگارش درآورد.

بـا ایـن وجـود، وظیفـه مـا تـاش در جهـت تبییـن و ثبـت این عمـر پربرکـت برای 

نسـل های آینـده وتاریـخ معارص اسـت.

در مجموعـه پیـش رو جنـاب آقـای علی اکرب محمودی، از نویسـندگان خوش قلم و 

دلسـوز کشـور که یکی از دوسـتداران خالص آیت الله هاشـمی رفسـنجانی محسـوب 

می شـود، تـاش کـرده اسـت کـه زندگانـی ایـن ابرمـرد ایـران معـارص را در حجمـی 

محـدود تلخیـص و روایـت کند.

ایــن مــرور کوتــاه و گــذارا شــاید بــرای نســل جــوان کــه بــه مطالعــه نوشــتارهای 

موجــز و فــرشده عاقه مندنــد از آثــار تفصیلــی و مرشوحــی کــه دربــاره ایشــان بــه 

نــگارش درآمــده اســت، جذاب تــر باشــد.

بـه نوبـه خـود از زحـامت و تاشـهای نویسـنده در نـگارش این مجموعـه قدردانی 

کـرده و امیـداوارم همـه مـا بتوانیـم بـا ایفـای مسـئولیت گرانسـنگ خـود در قبـال 

جامعـه و وطنـامن، پـای در مسـیر طوالنی بگذاریم که آیت الله هاشـمی رفسـنجانی 

از سـابقون و پیشـتازان آن بـود.

یارس هاشمی رفسنجانی

ت
خس

ن ن
سخ
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والیتمداری و جدا نشدن از ملت دو مولفه مهم شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی 

بود كه باعث شده بود تا ایشان به عنوان محور اعتدال ایران به حساب آید. ایشان با 

تكیه بر این دو عنرص توانسته بودند تا به این زمان و امروز با همه نامایامت داخلی 

بروند.  پیش  به   استوار  و  بین املللی و عنادگران داخلی، منظم و مستحکم  و خارجی 

میلیون ها انسان دل در گرو اهداف  برنامه ها و هدایت های آیت الله هاشمی دارند چرا 

كه ایشان محوری برای تعادل و میانه روی در جامعه اسامی است.

اهداف  به  رسیدن  برای  تاکنون  جوانی  از  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  حرضت 

اقدامی  از هیچ  عزیز  دینی  مردم ساالری  تقویت  و  تثبیت  و  استقرار  و  مردم ساالرانه 

فروگذار نکرده بودند و آنچه در توان علمی و عملی و وجودی خود داشتند برای این 

مردم ادا و اجرا کرد.

آیت الله هاشمی در عامل سیاست، جامعه و میدان عمل، هیچ گاه فرد نبود، بلکه 

شخصیتی بزرگ، تاریخ ساز، ملت ساز، حکومت ساز، دولت ساز و رهربی معتدل و عادل 

بود. امروز منی توان از همه خصائص حرضت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت چراكه 

شخصیت ایشان در ابعاد مختلفی همچون اسام شناسی، مبارزه، انقابی گری، تفسیر 

با مردم، قابل تفسیر و تبیین است. می توان از  قرآن، اخاق مداری، رافت، همراهی 

خاطرات ایشان در ساخت و ایجاد لحظه لحظه این انقاب نوشت و آن را منترش کرد 

تا برای تاریخ مباند و درسی برای آیندگان باشد تا سال های سال ایشان را بشناسیم و در 

مكتب ایشان درس بگیریم و مسیر خویش را بیابیم.

انقاب  این  لحظه  لحظه  است  درآورده   تحریر  به  ایشان  که  ماندگاری  خاطرات 

را تفسیر می کند و اجازه منی دهد تا نابخردان، ناکسان و تندرویان و آنانی که همه 

خصلت های این ملت عظیم را برای اهداف زود گذر خود می خواهند با تندروی و با 

جسارت دستاوردهای بزرگ این انقاب را تخطئه كنند.

آیت الله هاشمی هیچ گاه هدف را فراموش نکرد و در همه تاطم ها، سختی ها و 

گرفتاری ها و رشایط بسیار سخت و سنگین كه در مقاطع مختلف تاریخ انقاب اسامی 

بروز می کرد، هیچ گاه هدف را فراموش نکرد و دچار گرفتاری های روزمره نشد و مسائل 

روزانه و مسائل مبتدیانه ایشان را گرفتار نکرد تا از مسائل اصلی و اهداف بزرگ انقاب 
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یک لحظه جدا شود و آن ها را نادیده بگیرد.

حرضت آیت الله هاشمی رفسنجانی عاوه بر خصایص انقابی، اسام شناس و مفرس 

بزرگ قرآن كریم بود.ایشان عاوه بر تفسیر با تالیف كتاب هایی، برای رهروان خویش 

مسیر راه را مشخص می كرد كه از ابتدای انقاب و قبل از انقاب با نگارش كتاب هایی 

همچون امیرکبیر و فلسطین شاخه های اصلی این مسیر روشن شد که برای آبادانی كشور 

باید در مسیر سازندگی و ماندگاری حرکت کرد و برای مبارزه با استکبار و ستمگران نیز 

حرکت های انقابی را تداوم بخشید.

حرضت آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در مدیریت جامعه نیز نقش بسیار 

ارزنده ای را ایفا کردند، ایشان یک اسرتاتژیست و راهربدگرای بزرگ با اتكا به هوش 

رسشار بود. حرضت آیت الله هاشمی انسانی است که هیچ گاه هدف های خرد را فدای 

هدف های اساسی و اسرتاتژیک کشور و جامعه نكرد چرا كه مدیری آینده نگر بود و 

این امر نه تنها در زبان بلكه در بیان، رفتار و منش ایشان قابل مشاهده بود. آیت الله 

هاشمی رفسنجانی یک فرد تصمیم ساز و تصمیم گیر بود و در رشایط بسیار سخت 

کشور هیچ گاه اسیر مسائل مرحله ای و جزیی زمان نشد هرچند در این بین رصفا 

در مسائل کان هم غوطه ور نشد و به مسائل جزیی و به مسائلی که می توانست 

کوچک ترین تغییر و تفسیر غلطی از فعالیت ها و مسیر اصلی امام راحل)ره( و اسام و 

انقاب ایجاد كند، توجه می كرد.

حرضت آیت الله هاشمی رفسنجانی فردی ریسک پذیر، اثر گذار و پیش برنده امور 

بود كه هیچ گاه رصفا به گذشته و به حال فکر منی كند و حرکت جامعه را رو به سوی 

آینده و برای آینده ای روشن و هدفمند پیش می دانست. ایشان همچنین هیچ گاه در 

زمان متوقف نشده و هر روز و هر لحظه در حال حرکت و مسیریابی در جهت رفع 

مشكات و مسائل بود. ایشان با این مسلك، کشور و ملت را همراه خویش به سمت و 

سوی اهداف عالی، بلند نظام و انقاب اسامی و والیت هدایت می کرد.

حرضت آیت الله هاشمی رفسنجانی با همه فشارها و تهمت ها، با آن همه نامایامت 

و سختی ها که بر ایشان گذشت همچون کوهی استوار با قلبی فراخ در مقابل همه 
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آنها ایستادگی كرد و در حالیکه دشمنان داخلی و خارجی ایشان انتظار شكسنت ایشان روا

را می كشیدند اما آیت الله هاشمی رفسنجانی هیچ گاه نشکست و سرتگ و محکم در 

مقابل این نابخردان ایستادگی كرد و با منش و منطق خود آن ها را منفور كرد.

پیوند هامن  این  یا عناد مسائلی را مطرح می کنند که  نادانی  از رس  امروز برخی 

نامایامتی است که دیگران برای اینکه تا ایشان را از خط ملت و رهربی و امام )ره( جدا 

کنند داشتند و اما حقانیت ایشان با سعه صدر برای جامعه بزرگ ایران اسامی به وضوح، 

روشن شده است.

سعه صدر آیت الله هاشمی باعث شده بود تا آبی بر آتش سهمگین نابخردان بریزد 

و پاسخی محکم به همه عنادگران باشد چراكه ایشان هیچ گاه از خط مستحكم ملت و 

والیت جدا نشد همواره در كنار آنان حركت كرد.

ایشان در مقاطع مختلف و مسیرهای مختلف به ویژه در صحنه های مختلف انقاب 

فردی گوشه نشین و منزوی نبود بلکه انسانی حارض در صحنه های اجتامعی، اقتصادی و 

سیاسی كشور و همواره کارساز و مسیر گشا بود.

حرضت آیت الله هاشمی انسانی تحول گرا و تحول خواه بود و هیچ گاه از اهداف 

بلند تحوالت و نیازهای جامعه دور منی ماند به طوری كه اگر اتفاقی برای امروز كشور 

و ملت نیاز بود آن را انجام می دهد و اگر با انجام اصاحات نیازی برای سال های بود با 

جرات و جسارت در مسیر اصاح آن حرکت می كرد.

افسوس كه با وفات ایشان آنگونه كه باید نتوانستیم متامی ابعاد شخصیتی ایشان را به 

خوبی درك كنیم اما همین اندازه درمی یابیم كه صرب و سكوت حرضت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی فریادی به بلندای آسامن و ارساری به وسعت دریاهاست. بی تردید سال ها 

تا بدانیم یاردیرین  خواهد گذشت و مطالبت بسیاری به تحریر درآورده خواهد شد 

امام)ره( كه بود، چه كرد و چه به یادگار گذاشت.

     

        مرتضی بانک

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
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مقدمه

یا َمن ُهَو یَبَقی َو یَفَنی کُّل َشی ٍء

نگارش برخی مطالب با داشنت اطاعات پس زمینه ای گاه آسان به نظر می آید اما در 

این میان کنار هم چیدن واژه ها درباره برخی شخصیت ها آن چنان سخت و دشوار است 

که نگارنده را برای واژه ای تا دوردست ها رهنمون خواهد ساخت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی، مردی که متامی افراد ایران و بسیاری از مردم و سیاستمداران 

جهان نام وی را شنیده و درباره اش مطالبی نگاشته و اطاعاتی کسب کرده اند، اما شناخت 

این شخصیت از ابعاد مختلف نیازمند نگاهی دقیق تر و عمیق تر است.

این  که  است  حقیقت  این  بیانگر  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  زندگی  به  نگاهی 

شخصیت سیاسی تأثیرپذیری بسیاری از قرآن دارد. نگاهی به زندگی ایشان مبین چندین 

رویکرد مشخص است اما بی تردید مهم ترین شاخصه ایشان را می توان صرب این شخصیت 

دانست. صربی که نشان از درک صحیح آیت الله هاشمی رفسنجانی از کام خداوند دارد.

رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  کشور  مردم  به  اتفاق  اکرثیت  قریب   میان  این  در 

نگاه  از  ناشی  به عنوان یک سیاست مدار برجسته می دانند، شناختی که می تواند  را 

بیرونی باشد اما در حقیقت آنچه شاکله وجودی آیت الله هاشمی رفسنجانی را شکل 

و زینت داده انس ایشان با قرآن است که از دوران کودکی مسیر زندگی ایشان را 

ترسیم کرده است.

ایشان در مورد مبانی فکری و اعتقادی خود از جوانی تاکنون و نقش موثر حرضت 

امام در شکل گیری شخصیت اعتدالی ایشان می گوید: »متام اصولی که از قرآن و روایات 

و مدرسین خود به ویژه امام راحل یاد گرفته ام شیوه اعتدال گرایی است. مطالعات دینی ، 

تجربیات سیاسی و مدیریتی ام از دوران نوجوانی در روستا، طلبگی در قم، مبارزه و 

مسئولیت های مختلف در کشور نیز بر اعتدال در متامی زمینه ها و مراحل زندگی برش 

صحه می گذارد. امام راحل نیز در زندگی شخصی عاوه بر اینکه از زهد فروشی و ریا 

به شدت پرهیز داشتند و به طور کامل مشی اعتدال گرایانه را رعایت می کردند و همواره 

به شاگردان خود نیز به حفظ حالت اعتدال تأکید داشتند«.
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یــ
با این اوصاف به نظر می رسد تفکر عده ای تندرو در طول سالیان پس از پیروزی روا

انقاب این بوده که جلوه و شخصیت قرآنی و تفاسیر ارزشمند ایشان از قرآن، برای 

مردم آشکار نشود.

آیت الله معرفت درباره نگاه قرآنی آیت الله هاشمی رفسنجانی می فرماید: »بهرت است 

مفرسان قرآنی شیوه خود را عوض کنند و با الگوبرداری از تفسیر قرآن آیت الله هاشمی 

رفسنجانی به بیان پیام های درونی آیات برای مردم بپردازند«. خود این پیام تا حدودی 

بیانگر شخصیت قرآنی آیت الله هاشمی رفسنجانی و لزوم شناخت این مشی است.

در کنار شاخصه قرآنی آیت الله هاشمی رفسنجانی، هامن گونه که در پیام ایشان اشاره 

شد مهم ترین خصلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را مشی اعتدالی می توان برشمرد، 

مسیری که در طول زندگی مبارک ایشان به ویژه پس از پیروزی انقاب اسامی موردحمله 

و هجمه تندروهای افراطی قرار گرفت و البته با تقابلی صبورانه و اعتدال گرایانه همراه 

می شد تا جایی که حتی گاه اعرتاض همراهان را مبنی بر پاسخ کوبنده به این هجمه ها 

را به همراه می داشت اما پاسخ ایشان تنها دعوت به صرب و اعتدال بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص برخوردهای گاه وبیگاه دوگانه اصاح طلبان 

و اصولگرایان در مقاطع مختلف زمانی با ایشان می گوید: »لفظ هایی چون محافظه کار، 

رادیکال و معتدل همیشه وجود داشته و به گروه و جناح خاصی تعلق ندارد. من در 

اصول و مبانی فکری اعتدالی خود همواره ثابت بوده ام و به همین دلیل هم در مقطعی 

از زمان برخی اصاح طلبان افراطی و در مقطعی دیگر اصولگرایان افراطی به دلیل حب 

و بغض های افراط گرایانه شان رفتاری دوگانه با من داشتند«.

ــه در دوره  ــود ک ــده ب ــه هاشــمی رفســنجانی باعــث گردی ــی آیت الل مشــی اعتدال

ــاف  ــل اخت ــرای ح ــی ب ــه کانون ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان، مجل ــس ایش ــت مجل ریاس

جناح هــای سیاســی تبدیــل گــردد و روزانــه مراجعــات بســیاری بــه ایشــان بــرای حــل 

ــه  ــب اینجاســت ک ــه جال ــردد. نکت ــف گ ــن جریان هــای مختل ــت بی ــاف و حکمی اخت

ــوان  ــنجانی به عن ــمی رفس ــه هاش ــواره ب ــز هم ــت نی ــا اقلی ــرتض و ی ــای مع جناح ه

تکیــه گاه می نگریســتند چراکــه بــاور داشــتند ایشــان بــا مشــی اعتدالــی خــود حقیقــت 

ــد. ــت منی کن ــت و سیاس ــدای مصلح را ف

از همین روست که نهضت آزادی و در برهه ای جناح موسوم به چپ نیز در هنگام 

مشکات خود به آیت الله هاشمی رفسنجانی مراجعه می کردند.
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در این کتاب سعی شده تا در کامل تاش و باوجود متام کاستی ها، منونه های بسیاری 

از اعرتاض به شعار مرگ بر  از مشی اعتدالی آیت الله هاشمی رفسنجانی ذکر شود، 

بازرگان در مناز جمعه تا شفاعت قطب زاده و آیت الله رشیعتمداری نزد امام در ماجرای 

کودتای نوژه یا سفارش جهت مواظبت بیشرت و تقبیح خشونت علیه آیت الله منتظری 

پس از استعفای ایشان از قائم مقامی رهربی و مواردی از این  دست که در قالب واژه ها 

و صفحات بیان می شود.

آیـت اللـه هاشـمی رفسـنجانی در طـول ۸2 سـال عمر بابركـت خویش همـواره با 

حركـت در مسـیر اعتـدال و میانـه روی بـه الگـو و اسـوه ی صـرب سیاسـتمدارانه تبدیل 

شـد. ایشـان كـه در طول سـال های پـس از انقاب بارهـا از تفكر ناصواب معاندنشـان 

پیشـه  سـكوتی  و  همـواره صـرب  می گرفتنـد،   قـرار  افـرتا  و  تهمـت  و  مـورد هجمـه 

می كردنـد كـه جـای سـوال و اعـرتاض اطرافیانشـان را نیـز بـه وجـود مـی  آورد. صـرب و 

سـكوتی كه نتیجه آن را می توان در اشـك و اندوه همین افراد ناشـی از اقداماتشـان 

در زمـان درگذشـت آیـت اللـه هاشـمی رفسـنجانی مشـاهده كـرد. فـوج عظیـم ملت 

در بدرقـه آیـت اللـه هاشـمی رفسـنجانی تـا دیـار باقـی آنچنـان تلـخ و، بی تكـرار و 

اندوهگیـن بـود كـه قلـم در وصـف و بیان آن ناتوان اسـت. خیابان های تهـران،  كوچه 

و دیوارهـا و حـال و هـوای شـهرها و روسـتاهای ایـران اسـامی در روزهـای ۱۹ تـا 2۱ 

دی مـاه ۱۳۹۵، تاثـر و تـامل مـردم و ملـت بزرگ ایـن رسزمین را در غم از دسـت دادن 

یـاور و رسدار و پشـتیبان بی ادعـا و بی انتهـا را بـه یـاد می آورد. روزهایی كه چشـم ها 

گریـان از فـراق و دل هـا غمنـاك فقـدان بـود. انـدوه و تـامل خاطـر وصف ناپذیـر ملت 

و مسـئوالن كـه منونـه آن پـس از درگذشـت امـام خمینـی )ره( بی نظیـر بـود را الگـو 

و مشـی خویـش در نـگارش ایـن كتـاب دانسـتیم و در وصـف مـراد صرب و ایسـتادگی 

خویـش كـه تـا بـی نهایـِت زمـاِن تاریـخ اسـتوار خواهـد مانـد، ایـن گونه قلم فرسـایی 

كردیـم؛ تـا ابد اسـتوار.

علی اکرب محمودی

فروردین ماه ۱۳۹۵

مه
قد

م



۱۴

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
���������������������������� 7	�روا سخن نخست

�	8 ����������������������������������� پیشگفتار
�	11 ��������������������������������������� مقدمه

فصل اول
دوران کودکی����������������������������� 22	�
ورود بــه حــوزه و تأثیرپذیــری از 	�

شخصیت امام   )ره(����������������������� 23
پیوستن به نهضت امام������������� 25	�
و 	� مبـــارزه  ســـخت  ســـال های 

زندان��������������������������������������� 27
پیروزی انقالب اسالمی�������������� 36	�

فصل دوم
نقــش هاشــمی در تشــکیل حــزب 	�

40 ����������������������� جمهوری اسالمی
ــس از 	� ــات پ ــن انتخاب ــزاری اولی برگ

41 ����� انقالب، جمهوری اسالمی آری
فتنــه 	� آتــش  شــدن  شــعله ور 

ــا حمایــت  تجزیه طلبــی در کشــور ب
41 ����������������������������������� بیگانگان

ــون اساســی و تشــکیل 	� تدویــن قان
مجلس خبرگان������������������������� 42

ــز 	� ــام محبت آمی ــرور هاشــمی و پی ت
43 ������������������������� حضرت امام )ره(

مالقــات مرحــوم بــازرگان بــا هیــات 	�
آمریکایــی و بــاال گرفتــن اعتراضــات 
ضدآمریکایی در کشور���������������� 44

تسخیر سفـــــارت آمریکا توســط 	�
دانشجویــــان مسلمــــــان پیرو 
خـــــط امام و استعفای دولــــت 
موقت�������������������������������������� 45

ــه 	� ــی ب ــام خمین ــم ام ــت مه ماموری
46 �������������������������� شورای انقالب

انتخابــات 	� دوره  اولیــن  برگــزاری 
48 ����������������������� ریاست جمهوری

شـــورای 	� مجلـــس  در  حضـــور 
اسالمی������������������������������������ 49

فصل سوم
مرزهــای 	� در  دشــمنان  تحــرکات 

کشور و غفلت بنی صدر������������� 54
جنـــگ 	� آ غـــاز  شـــهریور؛   31 روز 

54 ����������������������������������� تحمیلی
�	56 ��������������������������� غائله بنی صدر
ــی 	� ــزل بن ــت و ع ــدم کفای ــرح ع ط

59 ���������������������������������������� صدر
انفجــار حــزب جمهــوری _ شــهادت 	�

جمعی از یاران امام و انقالب������� 60
ریاســت 	� دوره  دومیــن  برگــزاری 

جمهــوری _ انفجــار دفتــر نخســت 
ــی و  ــر رجای ــری و شــهادت دکت وزی
یاران با وفایش�������������������������� 61

انتخابــات ســومین دوره ریاســت 	�
اهلل  آیــت  انتخــاب   _ جمهــوری 
رئیــس  عنــوان  بــه  خامنــه ای 
جمهــور _ آغــاز عصــر طالیــی در 
همکاری دولت و مجلس����������� 62

در 	� درخشــان  پیروزی هــای  آغــاز 
جبهه ها در سایه وفاق مّلی��������� 63

اهمیـــت بـــه ارتقـــای ســـطح 	�
تاســـیس   _ جوانـــان  دانـــش 
دانشگاه آزاد ���������������������������� 66

نقــش مشــی اعتدالــی هاشــمی در 	�
ایجاد وفاق مّلی در کشور����������� 67

اّول _ 	� بررســی عملکــرد مجلــس 
رئیس مجلس مقتدر������������������ 70

ــات نخســتین دوره مجلــس 	� انتخاب
خبرگان رهبری��������������������������� 71

انتخابــات دومیــن دوره مجلــس 	�
ــزب  ــالل ح ــالمی _ انح ــورای اس ش
انشــعاب   _ اســالمی  جمهــوری 
مجمــع روحانیــون مبــارز از جامعــه 
72 �������������������������� روحانیت مبارز

تشـــخیص 	� مجمـــع  تشـــکیل 
مصلحت نظام�������������������������� 74

انتخــاب مجــدد آیــت اهلل خامنــه ای 	�



۱۵

ب
طال

ت م
رس

فه
75 ��������������� به عنوان رئیس جمهور

ــالف در 	� ــل اخت ــأت ح ــکیل هی تش
ماجرای تعیین اعضای کابینه������� 80

�	80 ����������������������������� مجلس سوم
مذاکــرات و رایزنی هــای جهانــی 	�

ــا ایــران در مــورد پایــان جنــگ _  ب
81 ���������������������� جنگ نقت کش ها

پذیــرش قطعنامــه 598 از ســوی 	�
ایــران _ نقــش پررنــگ هاشــمی در 
83 ������������������������������ پایان جنگ

حملــه تندروهــا بــه هاشــمی جهــت 	�
خاتمه دادن به جنگ����������������� 86

ــران 	� ــه ای ــراق ب ــش ع ــم ارت تهاج
 _ قطعنامــه  پذیــرش  از  پــس 
شکســت تاریخــی منافقــان کــوردل 
در تنگه مرصاد��������������������������� 90

فصل چهارم
برکنــاری قائــم مقــام رهبــری _ 	�

94 ��������������� بازنگری قانون اساسی
ــی _ 	� ــام خمین ــاری ام ــدید بیم تش

ــبانه  ــراری ش ــه اضط ــزاری جلس برگ
94 ������������������������������� سران نظام

ـــت  	� ـــه سرنوش ـــام _ جلس ـــت ام رحل
ــت  ــرگان جهـ ــس خبـ ــاز مجلـ سـ
انتخاب رهبر����������������������������� 95

خاطــرات گره گشــای هاشــمی در 	�
97 ����������������� جلسه تعیین رهبری

فصل پنجم
ریاســـت جمهـــوری 	� انتخابـــات 

100 ��������������������������������������� پنجم
بازتــاب انتخــاب آیــت اهلل هاشــمی 	�

در  جمهــور  رئیــس  عنــوان  بــه 
رسانه های بیگانه����������������������� 100

بررســی شــرایط کشــور در آغــاز 	�
اهلل  آیــت  جمهــوری  ریاســت 
هاشمی رفسنجانی���������������������101

�	102 ������������� رونق سازندگی در کشور
ــه 	� رعایــت اعتــدال در چینــش کابین

ــی  ــاق مّل ــاء وف ــمی سرمنش _ هاش
104 ���������� بین احزاب سیاسی کشور

تشکیل شورای عالی جوانان������ 105	�
توجه به مناطق محروم�������������� 106	�
�	106 ���������� بهبود روابط خارجی ایران
ــان 	� ــه می ــی رابط ــر طالی ــاز عص آغ

ایران و عربستان����������������������� 107
ویــژه 	� جایــگاه  و  محبوبیــت 

ــزد ســران و  هاشــمی رفســنجانی ن
110��������� شخصیتهای سیاسی جهان

ــا 	� ــران ب ــط ای ــی در رواب ــر طالی عص
112 ����� کشورهای تازه استقالل یافته

بــا 	� تنــش  و  میکونــوس  دادگاه 
کشورهای اروپایی��������������������� 113

توجه به امور زنان��������������������� 114	�
�	 _ ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات 

روی گردانی چپ ها از هاشمی���� 114
هشــت 	� عملکــرد  بــه  نگاهــی 

_ ســازندگی  دولــت   ســاله 
 دوران طالیی شکوفایی کشور���� 116

تعامل با مطبوعات��������������������122	�

فصل ششم 
ــوری 	� ــت جمه ــس از ریاس دوران پ

ــک دوره  ــد ی ــا تمدی ــت ب _ مخالف
124 �������������� دیگر ریاست جمهوری

�	 _ اصالحــات  دوران  در  هاشــمی 
بــرای  تندروهــای چــپ  تــالش 
تخریب وجهه ایشان���������������� 125

ســازماندهی 	� رســانه ای  حمــالت 
آســتانه  در  هاشــمی  بــه  شــده 
انتخابات مجلس ششم������������ 127

�	 _ ششـــم  مجلـــس  انتخابـــات 
شـــبهه افکنـــی در آرای هاشـــمی _ 
128 ���������������������������� بازشماری آرا

انصراف از حضور در مجلس������ 129	�
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سـرانجام بی فرجـام مجلـس ششـم 	�روا

_ انحالل حزب مشارکت����������� 130

فصل هفتم
بـــرای معرفی 	� احزاب  ســـردرگمی 

آستانـــــه  در  واحد  کاندیـــدای 
انتخابـــات ریاســـت جمهوری نهم
134 ����������������������������������������������

�	 _ انتخابــات  عرصــه  در  حضــور 
تبلیغــات منفــی ســازمان یافتــه 
139 ��������������������������� علیه هاشمی

برگــزاری انتخابــــات ریاســـــت 	�
جمهــــوری دهـــــم _ حمایــت 
دیرهنـــــگام منتقــدان دیــروز از 
هاشمی در دور دّوم انتخابات���� 142

انتخابــات 	� دّوم  مرحلــه  برگــزاری 
ریاســت جمهـــــوری _ محمــود 
احمــدی نــــژاد رئیــس جمهــور 
ایران شد��������������������������������� 144

هشــدار نســبت بــه انحــراف از 	�
145 ������������������������� اهداف انقالب

در 	� هاشــمی  بــا  دولــت  تقابــل 
آســتانه انتخابــات خبــرگان رهبــری 
ــب  ــرای تصاح ــت ب ــالش دول _ ت
دانشگاه آزاد���������������������������� 146

�	 _ دولــت  ناکارآمــدی  بــروز 
شــعارگرایی حربــه ای بــرای انحــراف 
148 ������������������������� اذهان عمومی

جعلــی 	� جریان ســازی های  ادامــه 
ــار  ــن ب ــمی ای ــواده هاش ــه خان علی
149 ��������� با پدیده ای به نام پالیزدار

القــای وجــود اختــالف میــان مقــام 	�
ــری و هاشــمی توســط  معظــم رهب
حامیان دولت��������������������������� 151

فصل هشتم
حضــور 	� بــه  هاشــمی  دعــوت 

پــای  مــردم  حداکثــری 

154 ���������������������� صندوق های رأی
�	 _ کاندیداهــا  نــام  ثبــت  آغــاز 

در  حضــور  از  خاتمــی  انصــراف 
انتخابات��������������������������������� 157

بیانیــه اســتادان دانشــگاه شــریف _ 	�
انتقاد از عملکرد دولت نهم�������� 158

ــرای 	� ــت ب ــالش دول ــه ت ــراض ب اعت
ــاح  ــی از افتت ــرداری سیاس ــره ب به
159 ���������������������������������� پروژه ها

مناظــرات جنجالــی کاندیداهــا _ 	�
ــس  ــاس رئی ــات بی اس ــراد اتهام ای
ــام از  ــزرگان نظ ــه ب ــم ب ــت نه دول
رسانه مّلی�������������������������������� 160

حرمــت شــکنی حامیــان دولــت در 	�
حــرم امــام _ واکنــش مقــام معظــم 
ســخیف  اظهــارات  بــه  رهبــری 
رئیس دولت در مناظرات����������� 161

عــدم توجــه صــدا و ســیما بــه 	�
نامــه   - هاشــمی  درخواســت 
رهبــر  بــه  رفســنجانی  هاشــمی 
163 ������������������������������������ انقالب

علیــه 	� جنجــال حامیــان دولــت 
هاشــمی _ دیــدار مقــام معظــم 
رهبری با هاشمی��������������������� 168

عذرخواهــی پالیــزدار از آیــت اهلل 	�
هاشمی رفسنجانی������������������� 169

ریاســت 	� انتخابــات  برگــزاری 
جمهــوری دهــم _ دعــوت هاشــمی 
صحنــه  در  مــردم  حضــور  بــه 
انتخابات���������������������������������� 170

پیــروزی احمــدی نــژاد در انتخابــات 	�
ــج ــه نتای ــا ب ــراض کاندیداه _ اعت
171 �����������������������������������������������

بــا 	� دیــدار میرحســین موســوی 
مقــام معظــم رهبــری _ تاکیــد 
رهبــری بــر حفــظ آرامــش و حرکت 
171 �������������������������� در سایه قانون

پــس 	� اعتراضــات  گرفتــن  بــاال 
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بــه  نــژاد  احمــدی  توهیــن  از 
172 ����������������������� طرفداران رقیب

از 	� پــس  جمعــه  نمــاز  اولیــن 
انتخابــات بــه امامــت مقــام معظــم 
172 ������������������������������������ رهبری

اهلل 	� آیــت  جمعــه  نمــاز  آخریــن 
هاشــمی رفســنجانی _ همــه آمــده 
بودنــد _ ارائــه راهــکار بــرای بــرون 
رفت از  بن بست���������������������� 174

ــی 	� ــان انحراف ــی جری ــات منف تبلیغ
علیــه هاشــمی _خاطــره ناطــق 
179 ������ نوری از والیتمداری هاشمی

ــور _ 	� ــس جمه ــذ رئی ــم تنفی مراس
181 ����������� غیبت چهره های شاخص

بیــم تندروهــا از حضــور مجــدد 	�
هاشــمی در نمــاز جمعــه _ وداع 
ــه ــاز جمع ــون نم ــا تربی ــمی ب هاش
181 �����������������������������������������������

دادگاه متهمــان حــوادث پــس از 	�
انتخابــات _ اعتــراض مقــام معظــم 
اعترافــات  پخــش  بــه  رهبــری 
متهمان����������������������������������� 182

بازتــاب اعترافــات متهمیــن حــوادث 	�
پــس از انتخابــات در رســانه های 
بیگانــه _ هشــدار هاشــمی بــه 
توســط  رهبــری  کــردن  هزینــه 
رئیس جمهور��������������������������� 184

ــای 	� ــه چهره ه ــی ب ــام زن ــوج اته م
خــدوم انقــالب _ نوبــت بــه یــادگار 
امــام رســید _ هشــدار هاشــمی بــه 
185 ����������� معترضین به یادگار امام

هشــدار هاشــمی نســبت بــه خطــر 	�
ــان  ــط جری ــت توس ــذف روحانی ح
حفــظ  بــر  تاکیــد   _ انحرافــی 
جایگاه رهبری�������������������������� 185

رعایــت 	� بــه  هاشــمی  دعــوت 
و  افــراط  از  پرهیــز  و  اعتــدال 
بــه  اعتــراض هاشــمی  تفریــط- 

ــام  ــال حضــرت ام ــه تمث ــن ب توهی
در روز دانشجو������������������������� 188

ــرای 	� ــر ب ــه پس ــی ب ــات واه اتهام
191 ��������������������� تخریب وجهه پدر

عملکــرد 	� از  رهبــری  تقدیــر 
هاشــمی  اهلل  آیــت  هوشــمندانه 
رفســنجانی در خنثــی کــردن نقشــه 
194 ������������������������������������ دشمن

در 	� هاشــمی  پیش بینــی  تحقــق 
مــورد دولــت دهــم _ یــازده روز 
ــور در  ــس جمه ــینی رئی ــه نش خان
اعتــراض بــه تصمیــم رهبــری _ 
افتــادن نقــاب والیتمــداری از چهــره 
مدعیان����������������������������������� 195

اشــاره هاشــمی بــه چالش هــای 	�
ــه  ــده _ ارائ ــت آین ــش روی دول پی
ــده  ــور آین ــس جمه ــه رئی ــکار ب راه
برای برون رفت از مشکالت������� 197

فصل نهـــم
ــردم از 	� ــزاب و م ــای اح ــیل تقاض س

ــه  ــور در عرص ــرای حض ــمی ب هاش
انتخابــات _ همــه هاشــمی را ناجــی 
کشور می دانند������������������������� 202

ــک 	� ــردم لبی ــوت م ــه دع هاشــمی ب
ــگفت  ــان ش ــور و هیج ــت _ ش گف
انگیــز مــردم از حضــور هاشــمی
203 ����������������������������������������������

ــام و 	� ــن ام ــار دیری ــت ی رد صالحی
رهبــری از ســوی شــورای نگهبــان _ 
رد پــای حلقــه نزدیــک دولــت در رد 
204 �������������������� صالحیت هاشمی

�	206 �������������������������� تدبیر هاشمی
تاکیــد هاشــمی بــر اهمیــت نقــش 	�

پــر رنــگ مــردم در تصمیــم حضــور 
207 ��������� ایشان در عرصه انتخابات

تدبیــر هاشــمی زمینه ســاز شکســت 	�
اصولگرایــان _ پیــام تشــکر هاشــمی 
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ــه روا ــق حماس ــت خل ــردم باب ــه م ب

ریاســت  انتخابــات  در  تاریخــی 
209 ���������������������� جمهوری یازدهم

آغــاز عصــر تدبیــر در مدیریــت 	�
بیــن  مذاکــرات  آغــاز   _ کشــور 
مســئله  رفــه  جهــت  المللــی 
هســته ای _ حمایــت رهبــری از تیــم 
مذاکره کننده ایران با غرب���������212

توافــق تاریخــی ایــران و 1+5 در 	�
مسئله هسته ای����������������������� 213

ــت اهلل 	� ــی آی ــچ تاریخــی در زندگ پی
هاشمی����������������������������������� 216

ــس 	� ــای مجل ــام کاندیداه ــت ن ثب
ــت  ــری _ رد صالحی ــرگان رهب و خب
ــراض  ــان _ اعت ــترده اصالح طلب گس
ــادگار  ــت ی ــه رد صالحی ــمی ب هاش
امام���������������������������������������� 218

تکــرار اتهامــات واهــی بــه هاشــمی 	�
ــی  ــات _ انگلیس ــتانه انتخاب در آس
خوانــدن لیســت امیــد توســط 
ــه  ــمی ب ــد هاش ــون _ تاکی افراطی
ــات جهــت  حضــور مــردم در انتخاب
پایان دادن به تندروی ها����������� 219

در 	� هاشــمی  یــاران  پیــروزی 
221�������������� انتخابات سرنوشت ساز

و 	� اصولگرایان  معقوالنـــه  رفتـــار 
انتخابات در  پذیـــرش شکســـت 
225 ���������������������������������������������

ــات 	� ــروز در انتخاب ــاح پی ــد جن تاکی
آحــاد  هم زبانــی  و  همدلــی  بــر 
مّلت��������������������������������������� 226

اصــالح طلبــان مســرور از پیــروزی _ 	�
تاکیــد عــارف بــر نقــش سرنوســت 
ــت  ــمی در ثب ــت اهلل هاش ــاز آی س
پیروزی تاریخی����������������������� 228

�	230 ������������ آخرین پیام سال 1394
ــمی 	� ــت اهلل هاش ــوروزی آی ــام ن پی

رفسنجانی������������������������������� 231

فصل دهــم
ــان 	� ــانه ای جریـ ــاز هجمـــه رسـ آغـ

شکســـت خـــورده انتخابـــات بـــه 
آیـــت اهلل، بـــه بهانـــه ســـفر بـــه 
کیش������������������������������������� 234

ــرای 	� ــه ای ب ــا، بهان ــای گفتمان ه دنی
تالفی عقده های شکست��������� 235

نامــزدی 	� از  اهلل  آیــت  انصــراف 
ریاســت مجلــس خبــرگان، تندروهــا 
ــاز  ــطرنج ب ــر ش ــر در براب ــار دیگ ب
قهــار عالــم سیاســت کیــش و مــات 
شدند...���������������������������������� 236

تاکیــد بــر حفــظ و رعایــت حقــوق 	�
شهروندی������������������������������� 237

نمــای 	� نــخ  ســناریوری  تکــرار 
انتخابــات،  خــوردگان  شکســت 
دســتاویز قــرار دادن ســخنان آیــت 
اهلل در مــورد بودجــه نظامــی کشــور
239 ���������������������������������������������

از برخوردهــای 	� آیــت اهلل  انتقــاد 
سلبی با منتقدان���������������������� 241

آخریــن دیــدار آیــت اهلل بــا اصحاب 	�
ــت  ــر رعای ــدد ب ــد مج ــانه، تاکی رس
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در این فصل می خوانیم:

Ó دوران کودکی

Ó 
ورود به حوزه و تأثیرپذیری از شخصیت امام  )ره(

Ó 
پیوسنت به نهضت امام )قدس ره(

Ó سال های سخت مبارزه و زندان

Ó عضویت در شورای انقاب

Ó پیروزی انقاب اسامی

فصل اول
هاشمی، از کودکی تا
دوران سخت مبارزه
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دوران کودکیروا

در  رفسـنجان  شهرسـتان  توابـع  از  بهرمـان  روسـتای  در   ۱۳۱۳ شـهریورماه  سـوم  در 

خانـواده ای مذهبـی، فرزنـدی زاده شـد کـه در آن هنـگام کمرت کسـی تصـور می کرد که 

تـا چـه انـدازه ای تاریـخ معـارص ایـران متأثـر از اندیشـه ها و سیاسـت های مدبرانـه او 

خواهـد بـود. نـام کودک را اکرب گذاشـتند. پدرش میرزاعلی از مـاکان و متدینین منطقه 

بـود کـه به واسـطه شـهرت خـوب خانوادگـی اش؛ امیـن مردم منطقـه بود و مـادرش ماه 

بی بـی، عـاوه بـر خانـه داری در امـور زندگـی پابه پـای همـرسش تـاش می کـرد.

خانواده میرزاعلی متشکل از پنج پرس و چهار دخرت بود. با توجه به فشارهایی که در 

دوره پهلوی اول به متدینین وارد می شد؛ میرزاعلی عمیقاً مورد اعتامد مردم بوده و 

به نوعی پاسخگوی امور مذهبی و اجتامعی مردم بود.

به دلیل فقر بی سابقه مردم که به واسطه عدم شایستگی شاهان قاجار به وجود آمده و 

گریبان گیر مردم شده بود و با توجه به ظهور پهلوی اول که بنای توسعه اقتصادی در 

کشور را نهاده بود؛ منزل میرزاعلی به دلیل متکن مالی مناسب که از نسل ماکان منطقه 

بود، ملجأ و مأوایی برای فقرا و مستمندان بوده و مرهمی بر زخم های آنان شده بود.

اکرب در چنین خانواده ای و تحت تعالیم پدر و مادرش راه و رسم مردم داری و همراه 

مردم بودن را آموخت. تعالیمی که بعدها در وادی سیاست به عنوان رمز ماندگاری و 

محبوبیت باالی ایشان شد. پنج ساله بود که به همراه برادرش حاج قاسم تحصیل در 

مکتب خانه را آغاز منود.

در مکتب عاوه بر دروس رسمی، گلستان سعدی و قرآن را آموخت؛ اما برای کودکی که 

قرار بود تاریخ سیاسی آینده ایران را متحول کند این تحصیات کافی نبود.

در همین هنگام اتفاقی بزرگ به وقوع پیوست که در به وجود آمدن بینش سیاسی 

اکرب  درحالی که   )۱۹۳۹ )سپتامرب   ۱۳۱۸ شهریور  نهم  در  داشت.  عمیقی  تأثیر  ایشان 

پنج ساله بود و مشغول کسب علوم؛ جنگ جهانی دوم آغاز شد. جنگی که دامنه آن 

علیرغم اعام بی طرفی ایران؛ خسارات زیادی به کشورمان وارد کرد.

در سالروز تولد 7 سالگی اش کشور عزیزمان توسط نیروهای اتحاد جامهیر شوروی از 

شامل و رشق و نیروهای بریتانیای کبیر از جنوب و غرب مورد تاخت وتاز و حمات 

زمینی و دریایی قرار گرفت. نیروهای مهاجم علت این مداخله را وجود کارشناسان آملانی 
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در ایران در جریان جنگ جهانی دوم ذکر کردند.

در این روز پهلوی اول با دریافت خربهای مربوط به متاشـی شـدن ارتش خود و پیش 

روی قـوای متفقیـن، با ارسـال تلگرافی بـه روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا خواسـتار 

جلوگیـری از پیـرشوی قـوای مهاجـم بـه کشـور شـد؛ امـا دولـت آمریکا به رصاحـت این 

درخواسـت را رد کرد.

درنتیجه گفتگوها و رایزنی های انجام شده برای ترک تخاصم؛ فروغی نخست وزیر کهنه کار 

که به تازگی بر مسند نشسته بود، سفرای بریتانیا و شوروی را متقاعد کرد با استعفا و 

خروج پهلوی اول و حامیت از جانشینی پهلوی دوم به جای پدر؛ دست از تخاصم بردارند.

اگرچه این تهاجم با استعفا و تبعید رضاشاه به جزیره موریس پایان یافت ولی تبعات و 

آثار منفی آن سال ها در اقتصاد کشور بر جا ماند.

فقر و گرسنگی مردم، قحطی و ویرانی های به جامانده باعث شد تا تصویر کودکی اکرب 

با سیاست و تحوالت سیاسی نقش ببندد. مشاهدات آن روزها و دیدن صحنه های تلخ 

او  تا  اتحاد و یکپارچگی کشور باعث گردید  زندگی مردم و نقش مهم روحانیت در 

مسیر جدیدی برای زندگی خویش در پیش گیرد. از همین رو در ۱۴ سالگی به تشویق 

پرسعمویش جهت تحصیل علوم دینی به قم سفر کرد. سفر به قم برگ جدیدی در 

زندگی این نابغه سیاسی قرن گشود.

ورود به حوزه و تأثیرپذیری از شخصیت امام   )ره(
در قم در محرض اساتید بزرگ حوزه علمیه همچون آیات عظام بروجردی، امام خمینی، 

محقق داماد، محمدرضا گلپایگانی، سید محمدکاظم رشیعتمداری، عبدالکریم حائری 

یزدی، شهاب الدین نجفی مرعشی، عامه محمدحسین طباطبایی، حسین علی منتظری 

و زاهدی کسب علم منود. در محرض آیت الله خمینی به سیاست عاقه مند شد و به 

مخالفت با حکومت محمدرضا شاه پهلوی پرداخت.

در پاییز سال ۱۳۳7 با عفت مرعشی، از یک خانواده مذهبی و سادات؛ که نسب آنها 

به امام سجاد )ع( می رسید، ازدواج کرد و زندگی طلبگی خود را در شهر قم آغاز منود.

را فاطمه  نامش  اهدا کرد که  این زوج جوان دخرتی  به  در ۱۸ مرداد ۱۳۳۸ خداوند 

گذاشتند.

فروردین سال ۱۳۴0 آیت الله العظمی بروجردی مرجع بزرگ جهان تشییع رخت از جهان 
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فانی بست و مردم دین دار و عاشق اهل بیت ایران را در سوگ فروبرد. در همین ایام؛ روا

هاشمی جوان مشغول تحصیل و همچنین انتشار مجله مکتب تشیع بود.

ارادت و عاقه بی حد و حرص ایشان به امام خمینی باعث گردیده بود تا در این ایام برای 

مرجعیت امام خمینی تبلیغ و تاش بسیار مناید. چیزی که جایگاه هاشمی را بعدها نزد 

امام بی بدیل منوده بود، همین عشق، ارادت  و همراهی ها با امام بود.

دوم آبان ۱۳۴0 مصادف با ایام فاطمیه )س( خداوند پرسی به ایشان عطا کرد که نامش 

را محسن گذاشتند. چهل روزگی محسن با فوت پدر بزرگوار آیت هاشمی مصادف شد. 

فوت آمیرزاعلی برای هاشمی جوان بسیار سخت آمد؛ ولی چیزی که او را تسکین می داد، 

رش کت کردن استاد بزرگش حرضت امام خمینی و مناز گزاردن ایشان بر جنازه پدر بود. 

همین امر نشان دهنده میزان عاقه استاد نسبت به شاگردش بود.

تبلیغات هاشمی جوان برای مرجعیت استاد محبوبش امام خمینی ادامه داشت و از 

آنجا که پس از ارتحال آیت الله بروجردی انتخاب مرجعیت یکی از کارهای اساسی حوزه 

بود، هاشمی جوان در پیوند آشنایی مردم و روحانیت مبارز با اندیشه های امام خمینی 

تاش شبانه روزی می کرد. بارها با منرب رفنت، مردم را نسبت به سجایای اخاقی استادش 

آشنا می کرد.

در ۱7 دی ماه ۱۳۴۱ خداوند دخرتی به او عطا کرد که نامش را فائزه گذاشتند.

این ایام مصادف بود با مبارزات امام با مصوبه دولت در مورد انجمن های ایالتی 

یافت. چندی  پایان  امام  نفع  به  پیروزمندانه  با عقب نشینی حاکمیت،  که  والیتی  و 

بعد با مطرح کردن انقاب سفید، توسط شاه، بار دیگر مبارزات روحانیت به رهربی 

امام خمینی ادامه یافت. در این مدت منی توان از نقش هاشمی جوان در همراهی و 

همنوایی با استاد خویش به سادگی گذشت. در این اثنا طلبه جوان آن روزها تحت 

تعالیم استاد بزرگش به مرز پختگی و بلوغ سیاسی رسیده بود.

فروردین  دوم  روز  در  عمومی شد.  عزای  سال ۱۳۴2  عید  امام خمینی  اعام  با 

۱۳۴2 رژیم پهلوی با حمله به مدرسه فیضیه و برهم زدن مجلس سوگواری امام صادق 

ترساندن  و  زور  اعامل  با  فکر می کرد  پهلوی  رژیم  آورد.  بار  به  فاجعه ای عظیم  )ع( 

مردم و روحانیت می تواند مانع نهضت اسامی که توسط حرضت امام خمینی در حال 

شکل گیری بود؛ شود. خرب حمله به مدرسه فیضیه، در تهران و اکرث شهرهای کشور 

بازتاب بسیار زیادی داشت و نه تنها باعث رعب و وحشت هواداران نهضت امام خمینی 
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نگردید بلکه باعث گردآمدن مردم  به دور این مرجع عالی قدر شد. نهضت در حال 

پیرشوی و شکل گیری بود و هیچ مانعی منی توانست از میل و اراده مردم نسبت به 

مرجعیت شیعه و عاقه به ایجاد تحول بکاهد.

رژیم پهلوی با درک حرکات آزادی خواهانه حرضت امام و پی بردن به نقش شاگردان 

امام در این مهم، به لغو معافیت رسبازی روحانیون تاش کرد تا حلقه گردآمده دور 

حرضت امام را متفرق کنند. این امر بهانه ای شد تا بسیاری از طاب مبارز باألخص 

هاشمی رفسنجانی به خدمت اجباری رسبازی بروند.

در ۱2 خرداد ۱۳۴2 امام خمینی فضای امنیتی قم را شکسته و در میان انبوهی 

از جمعیت روحانیون و انقابیون و اقشار مختلف مردم در میان تبلیغات تهدیدآمیز 

و شایعات مختلف حمله، به مدرسه فیضیه رفته و سخرنانی معروف خویش را انجام 

دادند. این روز را هاشمی جوان به دلیل خدمت رسبازی و حضور در پادگان در محرض 

امام نبودند ولی بسیار نگران حال استاد خویش بود.

با دستگیری شبانه حرضت امام و انتقال ایشان به پادگان حشمتیه و اطاع مردم 

از دستگیری ایشان موجی از تظاهرات و اعرتاضات رسارس کشور را فراگرفت و این 

رشوعی بود برای به مثر نشسنت نهال انقاب در پانزده سال بعد.

پیوستن به نهضت امام
هاشمی جوان در دوران خدمت رسبازی فرصت را مغتنم شمرده و با کار کردن 

روی مسائل اعتقادی رسبازانی که از رسارس کشور گرد هم آمده بودند و آشنا منودن 

آنان با مسیر در پیش گرفته شده توسط امام خمینی، فصل جدیدی از تربیت نیروهای 

مسلامن و متدین و معتقد به اسام را رقم زدند. بدین جهت هاشمی جوان جزو اولین 

شاگردان حرضت امام بودند که به ترویج اندیشه های ایشان پرداختند.

همرس ایشان در کتاب "پابه پای رسو" به گوشه ای از خاطرات آن دوران اشاره  کرده 

و می گوید: »من در مرخصی هایی که می آمد به ایشان می گفتم: این که کار نشد؛ تو که 

رسباز نیستی؛ معافی داری؛ حتی زن و بچه هم داری به طور عادی از رسبازی بخشیده 

هستی. آنها برای اینکه رضبه ای به روحانیت بزنند شامها را به رسبازخانه بردند؛ و زور 

می گویند. باید جلوی زور ایستاد؛ زمانی که مرخصی می آیی باید برنگردی.« ایشان این 

حرف را قبول داشت ولی می گفت: »زمانی که موقعش شود این کار را خواهم کرد؛ 
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من حاال دارم روی رسبازها کار می کنم و آنها را برای مبارزه آماده می کنم. وقتی آنها روا

از کار ما اطاع پیدا کردند ما فرار می کنیم. هیچ جایی بهرت از رسبازخانه برای پرورش 

دادن نیرو برای مبارزه نیست. آنها از نقاط مختلف آمده اند. مسلامن متدین و معتقد 

به اسام هستند. آنها دوستان خوبی برای دوران مبارزه خواهند بود«.

بااین حال چندی نگذشت که رژیم از فعالیت های ایشان در پرورش نیروهای انقابی 

و ترویج اندیشه های امام در داخل پادگان مطلع گشتند. به همین دلیل هاشمی جوان 

به مرخصی آمد و دیگر به پادگان برنگشت.

با خروج از پادگان هاشمی رفسنجانی در کنار دیگر شاگردان حرضت امام همچون 

آیت الله منتظری و آیت الله مطهری تاش گسرتده ای در جهت تثبیت مرجعیت امام 

خمینی و خاصی ایشان از حکم اعدام احتاملی داشتند، چراکه رژیم پهلوی به علت 

تظاهرات گسرتده مردمی پس از سخرنانی های افشاگرایانه حرضت امام خمینی سعی 

در آن داشت که با محاکمه امام و اعدام ایشان؛ بزرگ ترین مخالف خود را از صحنه 

خارج سازد. در همین ایام ایشان کتاب رسگذشت فلسطین یا  کارنامه استعامر سیاه را 

تألیف کردند.

با افزایش تنش میان حکومت پهلوی و فقهای قم در سال ۴2 که با وقایع خرداد 

۴2 به اوج رسید؛ تاش های شبانه روزی هاشمی و شاگردان وفادار امام خمینی   )ره( در 

متقاعد ساخنت مراجع بزرگ تشیع، کارساز واقع گردید به نحوی که علامی قم با متسک 

به قانون اساسی مرشوطه، جان امام خمینی را از خطر اعدام نجات دادند.

در بیانیه ای که توسط آیت الله میانی مرجع تقلید اصلی قم در پنجم مرداد ۱۳۴2 

امضا و منترش شد، با استناد به قانون اساسی مرشوطه چنین استدالل شده بود: مطابق 

مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علامی طراز اول از قوانینی که از مجلس بگذرد 

ازنظر موافقت و مخالفت رشع حق رد و قبول دارند؛ بنابراین در مقامی فوق مجلسین 

قرارگرفته و حاکم بر هیئت قانون گذاران می باشند. آیا ممکن است حکام رشع که قانوناً 

حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند.

با خاصی از اعدام، حرضت امام به ترکیه و پس  از آن به نجف ارشف تبعید گردید. 

در این هجرت ۱۵ ساله و دوری امام از کشور نقش هاشمی جوان و دیگر شاگردان 

مبارز امام در تثبیت اندیشه های آن امام هامم و به مثر نشسنت نهال انقاب پررنگ تر 

از هر زمان دیگر بود.
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سال های سخت مبارزه و زندان
رژیم پهلوی با پی بردن به جایگاه هاشمی در اتصال حلقه بین مردم و طاب جوان 

جهت آشنایی با مکتب امام و بیداری مردم در مبارزه با خودکامگی رژیم پهلوی، ایشان 

را تحت تعقیب قرار داد و رسانجام در صبح ۱۱ اسفند ۱۳۴۳ ایشان را درحالی که نوار 

کاست سخرنانی امام خمینی و طومار ضد رژیم به همراه داشت، دستگیر کرده و به 

زندان قزل قلعه بردند.

به گفته بانو عفت مرعشی: »آشیخ اکرب از دو حال خارج نبود. یکی ترجمه و انتشار 

کتاب رسگذشت فلسطین و دیگری سخرنانی به طرفداری امام؛ چون ایشان آرام نداشت 

و متام وقتش را در مبارزه بر ضد رژیم می گذشت.

سخرنانی ها و جلساتی که داشت همه در ارتباط با دفاع از مبارزات امام بود. 

رها  را  مبارزه  اکرب  آشیخ  که  می دانستند  آنها  داشت.  نظر  زیر  را  او  مرتب  ساواک 

نخواهد کرد. او روحانی فعال و تیزهوشی بود و ساواک می دانست که آزاد بودنش 

به رضر رژیم است.

که دست  امید  این  با  انداختند؛  زندان  به  و سپس  بردند  به رسبازی  اول  را  او 

مردم  نزد  مبارزان  که  منی دانستند  برخوردهای خشن  این  با  اما  بردارد؛  مبارزه  از 

می شود. منفورتر  رژیم  و  شده  محبوب تر 

آنها که مبارزه را برای خدا رشوع کرده اند؛ از هیچ کسی منی ترسند و تا رسنگونی 

رژیم دست بردار ماجرا نیستند. آنها از زندان و شکنجه و حتی مرگ ابایی ندارند. در 

زندان شکنجه های بس دشوار و طاقت فرسا برای ایشان در نظر گرفته بودند«.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره آن دوران می گوید: »شاق و شکنجه همراه بود 

با فحاشی و اهانت. گاهی ما را به دیوار می چسباندند و چاقو را می گذاشتند زیر گلو 

و می گفتند رس می بریم. یک بار برای اهانت مرا لخت کردند. برای خواندن مناز اجازه 

گرفتم و به زحمت توانستم مناز بخوانم. تا حدود ساعت چهار بعد از نصف شب این 

وضعیت ادامه داشت. شاق گوشت ها را بریده و به استخوان رسیده بود. چند روز 

بعد از بازجویی مرا با چشامن بسته و لباس مبدل به بیامرستانی در چهارراه حسن آباد 

بردند و دوباره مرا به سلول آوردند. قرآنی گرفتم و مقداری از آیات جهاد را خواندم. 

پیام این آیات برایم مفهومی زیبا داشت و حالت روحی خوبی به من دست داد. همه 
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دردها، غصه ها، اهانت ها و فحاشی ها را فراموش کردم«.روا

دوران سخت زندان بر خانواده ایشان به خصوص همرس و فرزندان بسیار سخت و 

دشوار گذشت. بهانه گیری فرزندان در فراق پدر که دل بستگی بسیاری به او داشتند و 

ممنوع املاقات بودن ایشان باعث گردیده بود تا فرزندان در دوری پدر، بیامر و رنجور 

شوند و این رشایط بسیار سختی را بر همرس مکرم ایشان تحمیل می کرد.

شکنجه گران منی دانستند آنها از زندانی و شکنجه و حتی مرگ ابایی ندارند. عوامل 

رژیم تشخیص منی دادند که این حرکات خشن و آزار و اذیت زندانیان و بی توجهی و 

بی احرتامی عمدی به خانواده های آنان باعث می شود نیروهای مبارزی از بین آنها به 

وجود آیند که به رضر رژیم استبدادی متام خواهد شد.

رسانجام پس از چهار ماه در تاریخ ۱۳۴۴/۴/۱۴ هاشمی جوان از زندان آزاد شد. این 

بار نه تنها دست از فعالیت سیاسی خود و همراهی با نهضت امام خمینی نکشید، بلکه 

با همراهی آیت الله منتظری که از شاگردان برجسته امام خمینی و مناینده تام االختیار 

ایشان در ایران بود به ترویج اندیشه های امام خمینی و روشنگری مردم پرداخت و در 

پیوند مردم با امام خمینی نقش به سزا و اساسی داشتند.

در این دوره تا بهمن ۵7 نقش مبارزاتی و همراهی های هاشمی رفسنجانی با نهضت 

امام و در مثر نشسنت نهال انقاب بسیار اساسی بود، به نحوی که با پخش اعامیه ها و 

از ظلم ستم شاهی و  امام راحل نقشی مؤثر در روشنگری مردم  نوار سخرنانی های 

انقابی گری مردم داشت. نقش افشاگری های هاشمی  تقویت حس آزادی خواهی و 

جوان و حلقه متصله ایشان با مردم به نحوی بود که در هامن ایام، توسط ساواک 

ممنوع املنرب شد.

با کشف یک گروه مبارز ایشان به زندگی مخفیانه روی آورد و این مسئله باعث 

و  ادامه دهد  مبارزات  به  فرزندان  راحتی  از  با خیالی آسوده  گردید هاشمی جوان 

خانواده ایشان هم پس از سال ها لذت در کنار پدر خانواده بودن را تجربه می کردند و 

از تنهایی خاصی یافته بودند.

اما این خوشی چندی بیش دوام نیاورد و هاشمی در تاریخ ۱۳۴۶/۸/۱2 مجدداً 

عراقی،  مهدی  حاج  شهید  همچون  دوستانی  و  مبارزین  با  زندان  در  شد.  دستگیر 

آقایان بهشتی، دکرت عباس شیبانی، محمدجواد حجتی، خاقانی، محمد باقری، احمد 

امام  و  انقاب  اندیشه های  تبیین  برای  فرصتی  از هر   ... و  منتظری  شهاب، محمد 
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می کردند. استفاده  خمینی 

طول  ماه  سه  زندان  از  دوره  این 

کشید و رسانجام در تاریخ ۱۳۴۶/۱۱/۱7 

از زندان آزاد شد. در سال ۴۶ هاشمی به 

تألیف کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با 

استعامر پرداخت. این کتاب در آن فضای 

افراد  تشویق  به  به نوعی  سیاسی  بسته 

ستم شاهی  علیه  مبارزه  برای  انقابی 

می پرداخت.

مهم ترین  از  یکی  کتاب  این  تألیف 

گسرتش  جهت  جوان  هاشمی  اقدامات 

اواخر  بود.  جوانان  انقابی  حس 

مهدی  را  نامش  که  عنایت منود  ایشان  به  فرزند پرسی  سال ۱۳۴۸ خدا  شهریورماه 

گذاشتند. در همین ایام آقای هاشمی به اتفاق آقای باهرن و آقای رجایی مدرسه رفاه 

را بنا نهادند تا مأمنی برای پرورش نیروهای انقابی آینده و پوششی برای جمع شدن 

باشد. مبارزه  تدارک  برای  یکدیگر  کنار  در  مبارزین 

در این مدرسه فرصت مناسبی به وجود آمده بود تا خانواده های مبارز و انقابی 

فرزندان خود را به محیطی که در آن اندیشه های انقاب و حکومت اسامی تدریس 

می شود، بسپارند.

اوایل سال ۱۳۵0 مدرسه رفاه به یکی از پایگاه های ضد رژیم تبدیل  شده بود که در 

آن نسبت به مفاسد دوره پهلوی روشنگری می شد و با تشکیل جلسات منظم نسبت 

به وقایع و اتفاقات روز صحبت می شد. این ایام رشوع مجدد اسارت انقابیون بود.

در تابستان ۱۳۵0 خداوند فرزند دیگری به نام یارس به ایشان عنایت فرمود. هنوز 

متولدشده  تازه  کودک  به  پدر  دل بستگی های  و  کوچک  فرزند  تولد  از  ماهی  چند 

نگذشته بود که تاریخ ۱۳۵0/7/۱۳ بار دیگر آقای هاشمی توسط ساواک دستگیر و به 

زندان قزل قلعه منتقل شد.

مأمورین  و  مبارزین  بین  مسلحانه  گروه های  آنها،  رفنت  لو  و  مبارزین  اعدام  با 

برای روحانیت  را  در اقصی نقاط کشور شکل می گرفت. مبارزات مسلحانه رشایط 
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با روا و مبارزین مسلامن سخت و حاد کرده بود. مطالعه کتاب های اسامی و آشنایی 

تعالیم اسامی و اندیشه های انقابی امام خمینی در میان نسل جوان رونق گرفته و 

پایگاه هایی در منازل و مساجد و بعضاً دانشگاه ها جهت تربیت افراد مبارز انقابی 

شکل گرفته بود. دیگر نهال اندیشه های امام بارور شده بود و درخت انقاب در میان 

متام اقشار جامعه ریشه دوانده بود.

در ایام زندان، هاشمی رفسنجانی در کنار مرحوم آیت الله طالقانی نقش اساسی در 

تشکیل جلسات پخش اعامیه و تکثیر نوار سخرنانی های امام خمینی داشتند تا به این 

صورت اندیشه های ایشان را در سطح جامعه ترویج دهند.

زندان های کشور دیگر فقط شاهد روحانیون نبود بلکه گروه های فدایی، مجاهد، 

دانشگاه، کشاورزان و معلامن، همه و همه در  استاد  تجار،  آموزان،  نهضتی، دانش 

پیش برد اهداف انقاب نقش داشته و بعضاً پس از دستگیری با جرم سیاسی زندانی 

می شدند.

این  در  و  تشکیل  رفسنجانی  هاشمی  دادگاه  باتکلیفی  ماه ها  از  پس  باالخره 

دادگاه به هفت ماه زندان محکوم شدند و رسانجام در تاریخ ۱۳۵۱/2/۵ با امتام دوره 

محکومیت از زندان آزاد شدند. اما این آزادی نیز زیاد دوام نیاورد.

در تاریخ ۱۳۵۱/۶/۶ آقای هاشمی در رفسنجان توسط ساواک دستگیر و به تهران 

منتقل شد. در آن ایام اگرچه گسرته گروه های سیاسی دربرگیرنده اقشار مختلف مردم 

بود و هر گروهی برای خود تبلیغ کرده و انگیزه و دید متفاوتی را دنبال می کرد ولی 

درنهایت، هدف همه گروه ها رسنگونی رژیم شاهنشاهی بود.

پیگیری  مبارزه  در  را  خویش  اهداف  خمینی  امام  دستورات  تحت  مذهبی ها 

از  عظیمی  طیف  و  داشتند  گروه ها  سایر  به  نسبت  بیشرتی  مقبولیت  و  می کردند 

روحانیون، معلمین، دانشگاهیان و بازاریان را در برمی گرفتند. کم کم انقاب فراگیر 

شده بود. مذهبی ها که نقش فراگیرتری با توجه به بافت مذهبی اکرث خانواده های 

ایران داشتند در مساجد و مدارس و دانشگاه ها اقدامات خویش را پیش می بردند.

شد.  آزاد  زندان  از  دیگر  بار  تاریخ ۱۳۵۱/7/۱۹  در  رفسنجانی  هاشمی  رسانجام 

روحانیون مبارز همچون آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، اکرب هاشمی رفسنجانی و 

آیت الله خامنه ای در زمان زندان با تشکیل جلسات سخرنانی به روشنگری می پرداختند 

و زمان آزادی از زندان نیز در مساجد نسبت به خط فکری امام سخرنانی داشتند و این 
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حرکات خوب و منظم شاگردان امام در رسارس کشور طرفدار داشته و تبدیل به خط 

اول مبارزه با رژیم پهلوی گردیده بود.

انقابیون و مذهبی ها بیشرت فعالیت خود را در پوشش مراسم مذهبی، امور خیریه، 

مجالس ختم و سوگواری، امور حج و هجرت روحانیت به شهرستان ها، انجام می دادند. 

کم کم جلسات سخرنانی شیخ اکرب هاشمی رفسنجانی به یکی از پرطرفدارترین جلسات 

علیه رژیم تبدیل گردید و همین مسئله باعث شده بود تا ساواک با بخشنامه ای در کل 

کشور او را ممنوع املنرب کند.

اکرب هاشمی در این ایام تصمیم گرفت برای ادامه مبارزه و حل مشکات و اختافات 

مبارزان ایرانی در خارج از کشور و ایجاد انسجام و هامهنگی بین گروه های مبارز 

خارج از کشور، از ایران خارج شود. این اقدام رشوعی بر مسافرت های ایشان به آملان، 

فرانسه، هلند، سوئد، انگلستان، سوریه، ایتالیا، ترکیه، لبنان، بلژیک، آمریکا و عراق شد.

در این سفرها ایشان ماقاتی با مبارزین مستقر در خارج از کشور داشتند. در این 

ماقات ها جلسات هامهنگی منسجمی در جهت هامهنگی بیشرت بین مبارزین خارج از 

کشور با داخل کشور و همچنین هامهنگی این دو گروه با مرجعیت بزرگ شیعه، امام 

خمینی   )ره( جهت پیش برد اهداف انقاب داشتند.

در فرانسه با آقایان ابوالحسن بنی صدر، حسن حبیبی و صادق قطب زاده که در 

رأس مبارزین ساکن اروپا بودند ماقات کرده و اختافات بین بنی صدر و قطب زاده را 

حکمیت کرده و با ترشیح وضعیت نیروهای مبارز داخل کشور و اتحاد بی سابقه آنها 

درراه رسیدن به هدف، آنها را با یکدیگر آشتی داده و متحد کرد.

در آملان با آقای صادق طباطبایی و حسین طارمی و در لندن با حسین باقرزاده 

جلساتی برگزار کردند و آنها را در جریان برنامه های مبارزه علیه شاه قرار داده و به 

بررسی اندیشه های حرضت امام خمینی پرداختند.

در سوریه و لبنان با آقایان موسی صدر، دکرت مصطفی چمران و جمعی از طاب 

مبارز ایرانی ماقات کرده و برنامه ریزی هایی در جهت سازمان دهی و هامهنگی بین 

نیروهای مبارز خارج و داخل کشور انجام دادند.

در انگلیس برای دانشجویان و افراد ضد رژیم جلسات مختلفی تشکیل داده و ضمن 

بررسی اندیشه های حرضت امام بابت هامهنگی و دنبال کردن یک هدف واحد توسط 

این گروه ها برنامه ریزی وسیعی انجام دادند.
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سفر بعدی آقای هاشمی به آمریکا بود. در آنجا ایشان همراه با دانشجویان ایرانی، روا

علیه شاه اعرتاضاتی انجام دادند که افکار عمومی دنیا را متوجه منفور بودن شاه نزد 

ایرانیان کرد و بازتاب وسیعی در رسانه های دنیا داشت.

فعاالن  با  دیدار  و  دنیا  مختلف  کشورهای  به  مسافرت  از  هاشمی  که  اهدافی 

دانشجویی دنبال می کرد، آشنایی با اهداف و نهضت امام و تعیین اسرتاتژی مشخص و 

واحد جهت مبارزه با رژیم و هامهنگی حرکت دانشجویان خارج از کشور با مبارزان 

داخلی و ایجاد پایگاه برای روحانیت در انجمن های اسامی خارج از کشور بود. این 

مهم به خوبی توسط ایشان صورت گرفت و درنتیجه انسجام بی سابقه ای بین فعاالن 

مبارز خارج از کشور به وجود آمد.

در پایان این سفرها اکرب هاشمی پس از سال ها موفق به دیدار با استاد عزیزش شد. 

در سفر به عراق به محرض امام خمینی   )ره( رشفیاب شد. در این جلسه ایشان با ترشیح 

اطاعات به دست آمده از وضعیت مبارزان خارج از کشور علیه شاه و ارائه اطاعات 

ارزشمند مبارزان داخل کشور خدمت امام، در جریان آخرین رهنمودهای امام خمینی 

مبنی بر لزوم هامهنگی و هم افزایی بیشرت نیروها در جهت حرکت علیه رژیم قرار 

گرفتند. در مدت اقامت در نجف عاوه بر دیدار با اشخاص مختلف؛ با تشکیل جلساتی 

به حل اختاف نیروهای مبارز خارج از کشور و ایجاد اتحاد بین آنها پرداختند.

در این ایام همچنین جلساتی با آقای دعایی داشتند. ایشان با توجه به ایجاد یک 

برنامه رادیویی فارسی  زبان به نام نهضت روحانیت در ایران؛ توانست اطاعات مؤثری 

در مورد وضع نیروهای مبارز، جریان های ضد مبارزه و مشکات مبارزان، در اختیار 

آقای هاشمی قرار دهد. پس از امتام مأموریت و بازگشت به کشور؛ ساواک که در 

جریان متام جلسات و ساماندهی مبارزان خارج از کشور توسط ایشان قرار داشت، در 

تاریخ ۱۳۵۴/۹/۱ مجدداً ایشان را دستگیر و به زندان انتقال داد.

در این سال، مبارزه به باالترین حد خود رسیده بود و ساماندهی خیلی منسجمی 

بین برنامه ها و اهداف گروه های مختلف سیاسی با یک هدف واحد یعنی رسنگونی 

رژیم پهلوی صورت گرفته بود و سخت گیری رژیم پهلوی نه تنها نتیجه ای دربر نداشت؛ 

بلکه روزبه روز به تعداد کتاب ها و مقاالت و اطاعیه ها و شعرهای انقابی افزوده 

می شد و مردم مبارزه را یک اصل و مبارزین را به چشم قهرمان ملی نگاه می کردند.

در این ایام با مطلع شدن رژیم حاکم از فعالیت های انقابی هاشمی رفسنجانی، در 
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مدرسه راهنامیی و دبیرستان رفاه، که متأثر از اندیشه های امام بود، او را دستگیر کردند.

بار دیگر هاشمی دادگاهی شد و در دادگاه به شش سال زندان محکوم شد ولی 

پس از درخواست تجدیدنظر به سه سال کاهش یافت. چیزی که این رشایط دشوار و 

دوری پی درپی از خانه و فرزندان را برای هاشمی آسان می کرد، اعتقاد به این مسئله 

بود که این کارها را برای رضای خدا انجام می دهند و خداوند، خود متام این کارها را 

اصاح خواهد کرد. البته مسائلی هم بود که بسیار برای ایشان گران می آمد و آن این 

مسئله بود که بسیاری از دوستان این کار ایشان را بی فایده و مبارزه با شاه را حرام 

می دانستند.

و  بپردازند  راهنام(  )تفسیر  قرآن  تفسیر  به  تا  یافت  فرصتی  زندان هاشمی  در 

انجام داده و بی کار ننشیند، به اتفاق آقایان  اینکه رسالت خود را در آنجا نیز  برای 

طالقانی، منتظری، مهدوی کنی، الهوتی، کروبی و ... جلسات مباحثه و کار عملی به 

راه می انداختند و سهم بسزایی در تنویر افکار عمومی مبارزین کمونیست و مجاهدین 

خلق داشتند.

اول آبان ۱۳۵۶ اتفاقی افتاد که به ترسیع پیروزی اندیشه های امام مبنی بر تشکیل 

یک حکومت اسامی و پایان یافنت بساط شاهنشاهی از کشور کمک شایانی کرد. در 

این روز حاج آقا مصطفی پرس بزرگ حرضت آقای خمینی در نجف به طور مشکوک 

قم،  در  ختم  و  عزاداری  و  سوگواری  مجالس  ایشان  درگذشت  خاطر  به  درگذشت. 

تهران و اکرث شهرستان های کشور برگزار گردید. در بعضی شهرستان ها این جلسات به 

تظاهرات علیه شاه تبدیل شده بود.

در روز ۱7 دی ماه سال ۱۳۵۶ در روزنامه اطاعات مقاله ای بسیار توهین آمیز و به سفارش 

ساواک علیه حرضت امام خمینی منترش شد. با آگاهی از این مطلب روحانیون و طلبه های 

قم در منزل آقای رشیعتمداری متحصن شدند، که با درگیری با پلیس خامته یافت. دیگر 

سدی منی توانست جلودار مردم باشد و دامنه تظاهرات به اکرث شهرهای کشور رسیده بود. 

مردم کشور تحت آموزه های دینی و اسامی خود و با گردن نهادن به تصمیامت مرجعیت 

عالی شیعه، امام خمینی، علیه ظلم و ستم خاندان شاهنشاهی بپا خواسته و خواهان تشکیل 

حکومت اسامی شده بودند و به چیزی غیرازاین رضایت منی دادند.

رژیم ستم شاهی در  علیه  راهپیامیی عظیمی  در  صبح جمعه ۱۳۵7/۶/۱7 مردم 

میدان ژاله رشکت کردند. با به گلوله بسنت تظاهرکنندگان توسط مأموران شاه حادثه ای 
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بس غم بار در تاریخ مبارزات شکل گرفت که امام خمینی از آن به عنوان جمعه سیاه روا

یادکردند. در شهرهای بزرگ کشور حکومت  نظامی اعام شد. با اعام حکومت نظامی 

و بیم قرار گرفنت رسبازان در مقابل مردم و به وجود آمدن کشتار بیشرت، امام اعامیه 

دادند که رسبازان از پادگان ها فرار کنند.

با فرار رسبازان و افرسان از پادگان ها و پیوسنت آنها به جمع انقابیون هسته های 

نظامی انقاب قدرمتندتر گردید. با فشار شاه و ساواک به دولت عراق امام تصمیم به 

ترک عراق گرفتند و پس از نپذیرفنت دولت کویت از حضور ایشان در این کشور؛ امام 

به فرانسه رفته و در دهکده نوفل لوشاتو ساکن شد.

با ورود امام به فرانسه دانشجویان ایرانی از رسارس اروپا به ایشان پیوستند و به نوعی 

نوفل لوشاتو کانون فرماندهی مبارزات علیه رژیم گردید. حضور در نوفل لوشاتو این 

فرصت را برای امام فراهم کرده بود تا با مصاحبه های فراوان با خربنگاران رسانه های 

رسارس دنیا، ذهن جهانیان را نسبت به ظلم و ستم روا داشته به مردم توسط رژیم 

پهلوی و اهداف و پیام انقاب روشن سازد.

شاه برای خروج از بن بست، امیرعباس هویدا که سال ها نخست وزیر ایران و از 

نزدیکان ایشان بود و تیمسار نصیری رئیس سابق ساواک و سفیر وقت ایران در پاکستان 

را زندانی کرد. رژیم برای فریب افکار عمومی بخش اعظمی از زندانیان سیاسی را آزاد 

منود و یکی از افرادی که مورد بخشش رژیم قرار گرفت، اکرب هاشمی رفسنجانی بود 

ولی ایشان این بخشش را نپذیرفت و اعام کردند: »که چند روز دیگر محکومیت من 

متام می شود و نیازی به بخشش ندارم«.

رسانجام در تاریخ ۱۳۵7/۸/۴ ایشان از زندان آزاد شدند.

چیزی که دیگر کاماً قابل درک بود این بود که انقاب به زودی پیروز خواهد شد. 

خیل مشتاقان به انقاب روزبه روز بیشرت می شد تا رسانجام شاه را مجبور کرد که به 

تلویزیون آمده و خطاب به مردم بگوید: »من صدای انقاب شام را شنیده ام« و مجبور 

به عذرخواهی شود. اعتصابات کارگری در حامیت از انقاب رسارس کشو را فراگرفته 

بود. یکی از این اعتصابات، اعتصاب کارکنان رشکت نفت در آستانه فصل رسما بود که 

نابسامانی هایی برای مردم به وجود آورده بود.

در این میان امام به منظور رعایت حال مردم هیأتی را به ریاست مهندس مهدی 

بازرگان و به عضویت دکرت سحابی و آقای هاشمی و مهندس کتیرایی و مهندس حبیبی 
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جهت تأمین نیازهای مردم تعیین کردند. این هیأت با سفر به خوزستان، بوشهر و فارس 

به خوبی مشکل به وجود آمده را مدیریت کرد. نقش روحانیت مبارز در این برهه از 

زمان بسیار تاریخی و تعیین کننده بود.

آقایان طالقانی، مطهری و منتظری به عنوان محوریت پایگاه انقابیون داخل کشور 

بودند. آقای هاشمی هم به اتفاق آقایان بهشتی، باهرن، موسوی اردبیلی و دیگران به 

سازمان دهی تظاهرات و تبیین هر چه بیشرت اندیشه های امام و انقاب می پرداختند.

عضویت در شورای انقالب
امام به شهید مطهری دستور تشکیل شورای انقاب را دادند. امام در دستور خود به 

شهید مطهری پنج نفر از مبارزین و معتمدین را به عضویت این شورا منصوب کردند که 

شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهرن، آقای موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی با 

دستور امام به عضویت در شورای انقاب درآمدند. همچنین طبق دستور حرضت امام 

افراد جدید باید به پیشنهاد جمع و اتفاق آرا و تصویب ایشان اضافه شود. این مسئله 

به خوبی مؤید اعتامد بسیار امام به هاشمی رفسنجانی بود اعتامدی که تا دوران حیات 

ایشان پابرجا بود و به نوعی هیچ شخصی را در نهضت امام منی توان یافت که تا این حد 

مورد اعتامد ایشان واقع شده باشند.

در اولین قدم، آقای هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی و آیت الله طالقانی 

را به امام پیشنهاد دادند که مورد تأیید امام قرار گرفت. در مرحله بعدی آیت الله 

هاشمی رفسنجانی دوست و یار قدیمی خویش آیت الله خامنه ای را برای عضویت در 

شورا پیشنهاد دادند. 

خود آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد نحوه عضویت آیت الله خامنه ای در 

کتاب خویش )دوران مبارزه( این مسئله را بدین نحو توضیح داده است: »در مورد 

آیت الله خامنه ای بحثی شد که ایشان برای هدایت مبارزات در مشهد باشند، زیرا در 

این روزها عاوه بر تهران و قم روی مشهد نیز خیلی حساب می شد. بعضی ها موافق 

باشند. ولی وقتی بررسی کردیم  ایشان برای هدایت مبارزات در مشهد  نبودند که 

دیدیم وجودشان در تهران رضوری تر است و ایشان دیگر منی توانند از مرکز مبارزه 

غایب باشند؛ بنابراین جمع تصمیم گرفت که ایشان بیاید و ایشان اضافه شدند.

در مرحله بعد به ترتیب آقایان بازرگان، دکرت سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی 
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یــ
و مهندس کتیرایی نیز با پیشنهاد شورا و نظر نهایی امام به شورای انقاب پیوستند.«روا

ذکر این خاطره به خوبی روشنگر این مسئله است که رفاقت و صمیمیت آیت الله 

خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی از دیرباز برقرار بوده است. 

در این ایام منزل هاشمی پایگاهی جهت اجتامع مردم انقابی و از طرفی محل 

برگزاری جلسات خاص انقابیون شده بود. دیگر صدای انقاب به وضوح در متام کشور 

شنیده می شد.

در این میان خطری که انقاب پیش رو را تهدید می کرد خطر انحراف انقاب از 

مبانی اصلی آن و مخالفت های مارکسیست ها و کمونیست ها و دیگر احزاب بود که 

رهربی یک مرجع دینی را نپذیرفتند. این اقدام در حالی صورت می گرفت که مردم 

خواهان برچیده شدن بساط پادشاهی و تثبیت حاکمیت دین و اسام در کشور بودند.

افرادی که در مصادره نشدن انقاب مردمی توسط این جریانات نقش  از  یکی 

بسیار اساسی و تعیین کننده داشت هاشمی رفسنجانی بود که با بینش و تجربه باالی 

مبارزاتی و انقابی خود و با شناخت بسیار مؤثر از روحیات مردم انقابی که به واسطه 

همراهی چندین ساله ایشان با مردم به وجود آمده بود، توانست این مهم را به خوبی 

مدیریت مناید.

پیروزی انقالب اسالمی
رسانجام روز 2۶ دی ماه شاه از کشور خارج شد و انقاب به پیروزی نزدیک تر گردید. 

با خروج شاه از کشور، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران که حاال به عنوان 

مکانی برای مراجعه مردم و انقابیون تبدیل گردیده بود و جلسات متعدد و مختلفی 

در آن صورت گرفته و تصمیم گیری هایی در آنجا انجام می شد، می رفت و به سخرنانی 

می پرداخت. 

استقبال میلیونی مردم  پانزده سال در میان  از  امام پس  رسانجام ۱2 بهمن ۵7، 

مشتاق به کشور بازگشت و در بدو ورود به بهشت زهرا رفته و سخنان مهم و تاریخی 

را ایراد منود.

بود  ایشان  اقامت  محل  که  علوی  مدرسه  به  کشور  از رسارس  دسته دسته  مردم 

مراجعه می کردند و امام برایشان سخرنانی می کرد. رسانجام روز دیدار بین مردم و 

امام فرارسید و هاشمی رفسنجانی بعد از مدت ها موفق به زیارت امام گشت. امام 



۳7

رزه
مبا

ت 
سخ

ن 
دورا

ی تا 
ودک

ز ک
ی، ا

شم
ها

ل: 
ل او

ص
ف

وقتی ایشان را دیدند با یک لحن گله آمیز و درعین حال محبت آمیز فرمودند: »ما دو 

روز است که اینجا هستیم، شام کجایید؟« 

هاشمی در جواب گفت: »کارهای فوری تر داشتم و نشد خدمت برسم.« 

امام نیز عذرشان را پذیرفتند و جویای حالشان شدند. این مسئله به خوبی نشانگر 

عاقه قلبی و عاطفی امام نسبت به هاشمی بود.

در تاریخ ۱۳۵7/۱۱/۱۶ با حکم امام، دولت موقت تشکیل شد. حکم نخست وزیری 

مهندس بازرگان در حضور حرضت امام توسط آقای هاشمی قرائت گردید. درنهایت 

در تاریخ 22 بهمن ماه رادیو و تلویزیون به دست مردم انقابی افتاد و پیام پیروزی 

انقاب و به مثر نشسنت اندیشه های امام و پایان 2۵00 سال پادشاهی در ایران به گوش 

جهانیان رسید.

مسئولیت هاشمی در این روزها بسیار سنگین تر شده بود. روز 2۳ بهمن ۱۳۵7 

امام خمینی  )ره(، ایشان و شهید مطهری را مأمور کردند که به صداوسیام رفته و با کمک 

صادق قطب زاده که روز قبل حکم ریاست صداوسیام را دریافت کرده بود به اصاح 

وضعیت موجود بپردازند. این گونه شد که هاشمی رفسنجانی در همین روز سخرنانی 

با موضوع )دو چهره از انسان( یعنی حالت شیطانی و حالت انسانی را انجام دادند.
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۳۹

در این فصل می خوانیم:
Ó نقش هاشمی در تشکیل حزب جمهوری اسامی

Ó برگزاری اولین انتخابات پس از انقاب، جمهوری اسامی آری

Ó شعله ور شدن آتش فتنه تجزیه طلبی در کشور با حامیت بیگانگان

Ó تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس خربگان

Ó )ترور هاشمی و پیام محبت آمیز حرضت امام  )ره

Ó ماقات مرحوم بازرگان با هیات آمریکایی و باال گرفنت اعرتاضات ضد آمریکایی در کشور

Ó تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلامن پیرو خط امام و استعفای دولت موقت

Ó ماموریت مّهم امام خمینی به شورای انقاب

Ó اقدامات اساسی هاشمی در کسوت وزارت کشور

Ó آغاز دوران سازندگی

Ó برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری

Ó حضور در مجلس شورای اسامی

Ó رئیس مجلس مقتدر

فصل دوم
نقش هاشمی

بعد از پیروزی انقاب
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یــ
نقش هاشمی در تشکیل حزب جمهوری اسالمیروا

پس از پیروزی انقاب و باز شدن فضای سیاسی کشور در اثر اوج گیری نهضت 

اسامی، رضورت تشکیل یک حزب بیش ازپیش احساس می شد. برای طرح این مسئله و 

گرفنت موافقت امام خمینی، هاشمی رفسنجانی مأمور گشت تا نزد ایشان رفته و نظر 

ایشان را در این خصوص جویا شود. اگرچه در این میان بنا به برخی ماحظات، حرضت 

امام چندان موافق وجود حزب نبودند؛ اما هاشمی رفسنجانی با بیان این مسئله که: 

»بناست حزب، مجموعه ای از افکار مختلف نیروهای اسامی طرفدار انقاب اسامی 

باشد و نه جناح فکری محدود؛ که در این صورت حزب می تواند حالت پدری خودش 

را در جامعه حفظ مناید.« امام را متقاعد به تشکیل حزب منوده و موافقت ایشان را 

کسب منودند.

بعد از کسب موافقت امام خمینی، در تاریخ ۵7/۱۱/2۸ حزب جمهوری اسامی 

رسامً اعام موجودیت کرد. الزم به ذکر است در این حزب آیت الله بهشتی، آیت الله 

هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، دکرت باهرن و آیت الله خامنه ای به عنوان 

اعضای مؤسس بودند. نگاهی به تحوالت و ذکر این خاطرات به خوبی مؤید جایگاه 

ویژه هاشمی رفسنجانی در نزد امام خمینی می باشد. ذکر خاطره ای از آیت الله وحید 

خراسانی نیز بیش از پیش جایگاه ویژه هاشمی و معنویت باالی ایشان را نزد امام 

نشان می دهد.

آیت الله وحید خراسانی با ذکر خاطره ای از دیدار خود با حرضت امام در ابتدای 

پیروزی انقاب می فرماید: »وقتی امام خمینی آمدند من وقت خواستم که به خدمت 

ایشان برسم. فوری وقت دادند و من به ماقات ایشان رفتم. با آقای ارشاقی داماد 

امام، در محرض حرضت امام خمینی نشسته بودیم. دیدم که شیخ جوانی آمد و فردی 

را مطرح کرد و گفت: »این آقا مناسب است استاندار اصفهان باشد.« و امام خمینی 

قبول کردند. چند دقیقه بعد آمد و فرد دیگری را به امام خمینی معرفی کرد و گفت: 

»این آقا مناسب است استاندار فان استان باشد.« امام بازهم تأیید فرمودند. دوباره 

آمد خدمت امام خمینی و گفت: »آقای امامی کاشانی مناسب است مسئول مدرسه 

سپهساالر باشد.« بازهم امام خمینی بی درنگ قبول کردند.

برای من عجیب بود. پیش خودم گفتم که این شیخ کیست که رهرب انقاب این همه 
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به او اعتامد دارد و حرفش را می پذیرد؟ از آقای ارشاقی پرسیدم این شیخ کیست؟ 

ایشان جواب دادند: »ایشان آشیخ اکرب هاشمی رفسنجانی است.«.

برگـزاری اولیـن انتخابات پـس از انقـالب، جمهوری 
آری اسالمی 

حرکت  بود.  پرمخاطره ای  و  پرالتهاب  روزهای  انقاب  پیروزی  از  پس  روزهای 

اعرتاضی،  راهپیامیی های  سیاسی،  برپایی هامیش های  با  داخلی ضدانقاب  مخالفان 

انتشار بیانیه ها و اطاعیه های اعرتاضی و ضدانقابی فضای جامعه را ملتهب می کرد.

اسامی  به جای جمهوری  اسامی  دموکراتیک  پذیرفنت جمهوری  مخالفان  هدف 

توسط امام بود.

امام در تاریخ ۱۳۵7/۱2/۱۵ با انتقاد از عملکرد دولت موقت پیشنهاد برگزاری یک 

رفراندوم جهت تعیین نظام آینده کشور و رأی مردم به اینکه آیا خواهان جمهوری 

اسامی بی یک کلمه کم وبیش هستند یا خیر شد. 

رسانجام لحظه رسنوشت ساز تاریخ انقاب اسامی فرا رسید و در میان خوابهای 

مخالفان نظام که در رس رویای تشکیل جمهوری دموکراتیک را می پروراند، با رأی ۹۸/2 

درصدی مردم به جمهوری اسامی )آری( در تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱2 این توطئه نیز خنثی شد.

شــعله ور شــدن آتــش فتنــه تجزیه طلبــی در کشــور 
بــا حمایــت بیگانگان

ایام ضدانقاب از هر فرصتی برای رضبه زدن به انقاب نوپای اسامی  این  در 

استفاده می کردند. مسئله بعدی که ضدانقاب در کشور رواج یافت، ایجاد منازعات 

قومی و منطقه ای و ترویج خواسته های تجزیه طلبانه بود. در همین جهت با حامیت 

وابستگان و قدرت های خارجی آتش فتنه تجزیه طلبی در کشور یکی پس از دیگری 

در  کُرد، سپس  ایجاد خودمختاری خلق  بهانه ی  به  و  کردستان  در  ابتدا  شد.  روشن 

خوزستان با راه اندازی قائله خلق عرب، در ترکمن صحرا خلق ترکمن، در بلوچستان 

خلق بلوچ و در آذربایجان خلق تُرک را به راه انداختند. با سیاست شورای انقاب و 

دولت موقت مبنی بر پرهیز از اقدامات نظامی و حل بحران به واسطه روشن گری افکار 
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عمومی و گفت وگو، این قائله ها به خوبی پایان یافت. سیاست امام خمینی در حل این روا

قائله ها اعزام هیئت هایی به مناطق مسئله دار برای حل وفصل مساملت آمیز مشکات و 

قرار گرفنت در جریان مشکات مردم از نزدیک بود.

به همین منظور امام دستور رفنت مهندس بازرگان به تربیز و خوزستان، آیت الله 

خامنه ای به سیستان و بلوچستان و آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله طالقانی، آقای 

دکرت بهشتی و آقای بنی صدر به کردستان جهت بررسی مسائل و مشکات را صادر 

کردند.

خوشبختانه این اقدام آثار بسیار مقبولی به همراه داشت. سخرنانی آیت الله هاشمی 

رفسنجانی در مسجد جامع سنندج باعث گردید تا مردم با درک صحیح از توطئه ها و 

برنامه های ضدانقاب مسیر خود را از استقال طلبان جدا منایند.

تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس خبرگان
ایجاد آن به  تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسامی آنچه بیش ازپیش رضورت  با 

چشم می آمد داشنت یک قانون اساسی در کشور بود. به همین دلیل در جلسات مختلف 

انقاب و دولت موقت لزوم اجرائی شدن هرچه رسیع تر پیش نویس قانون  شورای 

بابت طرح  دولت  و  انقاب  اعضای شورای  منظور  به همین  گردید.  اساسی مطرح 

نظرها و پیشنهادهای خود در این زمینه به محرض امام خمینی رفتند. پس از بحث 

و بررسی های طوالنی مدت، امام خمینی پیشنهاد آیت الله طالقانی نسبت به تشکیل 

مجلس برای بررسی و تدوین قانون اساسی را پذیرفت و شورای انقاب و دولت موقت 

را موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس جهت تدوین نهایی قانون اساسی 

کردند.

این مجلس که با تأکید امام در جهت استفاده از نخبگان و صاحب نظران در رسارس 

کشور و هم چنین منایندگان اقلیت های مذهبی جهت تنظیم و بررسی قانون اساسی که 

در آن کلیه حقوق و آزادی ها و فرصت های رشد و تعالی و استقال کشور بر مبنای 

موازین اسامی در حال تشکیل بود، مجلس خربگان نام گرفت.

نهایتاً منت پیشنهادی قانون اساسی در تاریخ ۱۳۵۸/۳/2۴ به اطاع عموم مردم رسید. 

در این اثنا اتفاقی بسیار غیرمنتظره به تیرت اول رسانه های داخلی و بین املللی تبدیل شد.
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ترور هاشمی و پیام محبت آمیز حضرت امام )ره(
شامگاه جمعه ۱۳۵۸/۳/۴ هاشمی رفسنجانی در منزل خویش توسط دو عضو گروه 

فرقان ترور شد. هرچند با مداخله به موقع همرس آقای هاشمی و درگیری با مهاجامن 

خوشبختانه این ترور نافرجام ماند لیکن آقای هاشمی از ناحیه کبد و ریه آسیب دید 

و در بیامرستان شهدای تجریش بسرتی شد. با اعام خرب ترور نافرجام آقای هاشمی، 

حرضت امام خمینی )ره( برای سامتی ایشان نذر کرده و پیام تاریخی برای ایشان 

ارسال فرمودند که بیش  از پیش نشان از دل بستگی حرضت امام خمینی )ره( نسبت به 

ایشان بود. این پیام که توسط سید احمد خمینی در بیامرستان به آقای هاشمی اباغ 

شد در ادامه آمده است:

»بسم الله الرحمن الرحیم«

جناب حجت االسالم مجاهد متعهد آقای هاشمی عزیز:

مرحوم مدرس که به امر رضاخان ترور شد از بیامرستان پیام داد: »به رضاخان 

بگویید من زنده هستم.« مدرس حاال هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. 

بد خواهان باید بدانند هاشمی زنده است؛ چون نهضت زنده است.

آمریکا و دیگر ابرقدرت ها بدانند، ملت ما زنده است. اجتامعات عظیم این دو سه 

روز شاهد زنده بودن انقاب است. اینان با این تاش های احمقانه منی توانند انقاب 
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اسامی ما را ترور کنند.روا

منی توانند شخصیت انسانی - اسامی مطهری و هاشمی را ترور کنند. هرچند ترورها 

حساب شده و سازمان یافته باشد؛ و از البه الی آنها جای پای ابرقدرت ها و جنایتکاران 

بین املللی به چشم می خورد. ملت با متام قوا باید در مقابل دسیسه ها مقاومت کنند 

و توطئه ها را بشکنند. باکامل مراقبت انقابی، این جنایتکاران را شناسایی کنند و به 

دادگاه های انقابی معرفی کنند.

انقابی  ارزنده  این شخصیت های  از  آنان موظف اند  انقاب و رؤسای  پاسداران 

حفاظت کنند و رفت وآمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند، اگرچه خود آنان راضی 

نباشند. ملت بزرگ اسامی مصمم است به نهضت اسامی خود ادامه دهد و اجازه 

دخالت خیانت کاران را در کشور خود ندهد.

ما ملت های بزرگ اسامی را به همکاری در نهضت اسامی ایران دعوت می کنیم. 

باید دست جنایتکاران از ماملک اسامی و از عموم مستضعفین قطع شود و وعده الهی 

به همت اقشار ملت های اسامی تحقق یابد.

من به آقای هاشمی فرزند برومند اسام تربیک می گویم که درراه هدف تا نزدیک 

شهادت به پیش رفت. سامت و ادامه خدمت ایشان را از خدای تعالی خواستارم.

والسام علیه و علی عبدالله الصالحین

روح الله املوسوی الخمینی

مالقات مرحوم بازرگان با هیات آمریکایی و باال گرفتن 
اعتراضات ضدآمریکایی در کشور

در تیرماه ۱۳۵۸ و با باال گرفنت نارضایتی از دولت بازرگان که ناراحتی های مکرر 

ایشان و اعضای دولت را در پی داشت؛ جلسه مشرتک شورای انقاب و دولت موقت 

در حضور حرضت امام )قدس رسه( برگزار گردید؛ و در بین راه حل ها و پیشنهادهای 

در  جایگاه  حفظ  با  موقت  دولت  در  انقاب  شورای  که  شد  آن  بر  قرار  مختلف، 

یکدیگر ادغام شوند و به نحوی که برخی از اعضای شورای انقاب در دولت مسئولیت 

اجرایی بگیرند و عده ای از اعضای دولت موقت نیز وارد شورای انقاب شده و در 

و  وظایف  با  نهاد  دو  هر  آشنایی  با  به این ترتیب  باشند.  سهیم  آن  تصمیم گیری های 
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مشکات یکدیگر زمینه حل مشکات و رسعت بخشیدن به امور به وجود بیاید.

در همین رابطه آیت الله خامنه ای معاونت وزارت دفاع در دولت موقت را بر 

عهده گرفت؛ و آیت الله مهدوی کنی و آیت الله هاشمی رفسنجانی در سمت معاونت 

وزارت کشور و آقایان محمدجواد باهرن و ابوالحسن بنی صدر در معاونت وزارتخانه های 

آموزش وپرورش و امور اقتصاد دارائی قرار گرفتند. همچنین از جمع اعضای دولت 

موقت نیز آقایان فروهر، کتیرایی، صباغیان، میناچی و صادق طباطبائی وارد شورای 

انقاب شدند.

مسائل و اتفاقات این سال در تاریخ جمهوری اسامی بی سابقه است. روزی نبود 

که به واسطه عدم درک صحیح دولت موقت از انقاب در کشور مشکلی به وجود 

نیاید. یکی از این اتفاقات مهم و تأثیرگذار ماقات بازرگان با برژینسکی مشاور امنیتی 

رئیس جمهور آمریکا در حاشیه ی جشن استقال الجزایر و بدون توجه به سخنان امام و 

جو ضدآمریکایی داخل کشور بود.

ایام که هاشمی رفسنجانی به اتفاق آیت الله خامنه ای و اعضای خانواده  در این 

به منظور رشکت در مراسم معنوی حج متتع در مکه حضور داشتند، با نگرانی اخبار 

و وقایع داخل کشور را دنبال می منودند. یک روز پس از ماقات بازرگان با هیئت 

آمریکایی، احزاب و جمعیت های سیاسی کشور راه پیامیی گسرتده ضدآمریکایی را بعد 

از اقامه مناز عید قربان در تاریخ ۵۸/۸/۱0 انجام دادند. جو ضدآمریکایی در کشور به راه 

افتاده بود و مردم کشور با توجه به حضور شاه در آمریکا و با نارضایتی از سیاست های 

چند دهه گذشته این کشور در ایران، درصدد کوتاه کردن دست این کشور در مسائل 

و اتفاقات سیاسی ایران بودند. مردم ایران هنوز واقعه 2۸ مرداد ۱۳۳2 را که با دخالت 

سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( منجر به برکناری دولت مصدق گردیده بود را 

فراموش نکرده بودند.

تسـخیر سفارت آمریکا توسـط دانشجویان مسلمان 
پیرو خـط امام و اسـتعفای دولت موقت

رسانجام در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در پی برگزاری راهپیامیی به مناسبت سالگرد 

تبعید امام خمینی در سال ۱۳۴2 و حمله رژیم شاه به دانش آموزان و دانشجویان در 

سال ۱۳۵7 به وقوع پیوسته بود، دانشجویان مسلامن پیرو خط امام اقدام به اشغال 
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سفارت آمریکا در تهران کردند.روا

این اقدام که با مخالفت و بدون هامهنگی با شورای انقاب و دولت موقت بود 

منجر به دستگیری ۶۶ دیپلامت آمریکایی به جرم جاسوسی علیه کشورمان گردید. این 

خرب خیلی زود در رأس اخبار متام روزنامه ها و رسانه های بین املللی قرار گرفت. این 

اتفاق باعث شد که دولت موقت بازرگان در هامن روز و در مخالفت با این اقدام 

استعفای خود را تقدیم امام خمینی کند. رسانجام در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۵۸ امام خمینی 

با استعفای دولت موقت موافقت کردند. واقعه اشغال سفارت آمریکا که امام خمینی 

از آن به عنوان انقابی بزرگ تر از انقاب اول یادکردند، درنهایت منجر به قطع رابطه 

ایران و آمریکا گردید.

هاشمی  آیت الله  و  خامنه ای  آیت الله  ایام  همین  در  شد  اشاره  که  هامن طور 

رفسنجانی برای رشکت در مراسم حج در مکه رس می بردند؛ و با آگاهی از تحوالت 

داخل کشور به رسعت به ایران بازگشتند. در این ایام اخبار ایران در رأس اخبار بین املللی 

قرار داشت.

امام خمینی با رد تاش منایندگان ویژه رئیس جمهور وقت آمریکا، شورای انقاب 

را از برگزاری جلسه با آمریکایی ها منع کرده و اسرتداد شاه و دست کشیدن آمریکا از 

جاسوسی و مخالفت با انقاب اسامی را به عنوان دو رشط اصلی برای پایان یافنت این 

مسئله و آغاز مذاکرات نام بردند.

ماموریت مهم امام خمینی به شورای انقالب
پس از پذیرفنت استعفای بازرگان، امام خمینی در نامه ای به شورای انقاب این شورا 

را مأمور رسیدگی و اداره امور کشور و اجرای تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی، 

تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای اسامی، تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور و 

رسیدگی به وضع رفاه حال طبقات مستضعف کردند. در همین ایام مشخص بود که 

تا تشکیل مجلس شورای ملی، کشور بدون نخست وزیر اداره می شود و اعضای انقاب 

تصمیم گیرندگان تراز اول کشور خواهند بود. از همین رو تغییراتی در ترکیب دولت به 

وجود آمد. ازجمله این تغییرات آیت الله هاشمی رفسنجانی با دستور و نظر رصیح امام 

به وزارت کشور رفته و به عنوان رسپرست آن وزارتخانه منصوب گردید.

هاشمی رفسنجانی با درک صحیح از نیاز مردم کشور به داشنت آسایش، امنیت و 
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رفاه اجتامعی و در جهت رفع بیکاری با رسعت بخشیدن به طرح های اجرائی کشور 

در تحقیق این مسائل اقدامی جدی و عملی را ایجاد کرد. از مهم ترین مسائل سیاسی 

که وزارت کشور با آن درگیر بود، منازعات قومی در اکرث نقاط کشور بود. از مسائل 

مهم دیگری که پیش روی وزارت کشور در آن ایّام قرار داشت، بحث برگزاری رفراندوم 

قانون اساسی مصوب مجلس خربگان بود.

البته قطع رابطه با آمریکا و بلوکه کردن ذخایر ارزی و دارائی های کشورمان و 

ایران، باعث سنگین تر شدن مسئولیت  مطرح شدن اقدام نظامی توسط آمریکا علیه 

وزارت کشور شد.

انتشار منت نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خربگان راه را برای برگزاری رفراندوم 

قانون اساسی هموار کرد. رسانجام با حضور یکپارچه مردم در پای صندوق های رأی 

در روزهای ۱۱ و ۱2 آذرماه ۱۳۵۸ تأیید و تثبیت قانون اساسی به تأیید ۹۹/۵ درصدی 

مردم کشور رسید.

بتواند  که  جامع  طرحی  اجرای  رضورت  و  کشور  در  بیکاری  بحران  تشدید  با 

در  آیت الله هاشمی رفسنجانی  باشد در دوران تصدی  نیازهای جامعه  دربرگیرنده 

با تصویب  قرار گرفت.  آن وزارتخانه  برنامه های  برنامه در رأس  این  وزارت کشور 
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طرح اشتغال بیکاران کشور که توسط هاشمی رفسنجانی پیگیری می شد، در شورای روا

انقاب مقرر گردید به طور رضبتی واحدهایی در مناطق مختلف کشور احداث گردد؛ 

که در این واحدها تحت عنوان واحدهای تولیدی تعاونی با به کارگیری افراد بیکار و 

دادن آموزش های الزم و حامیت مالی از آنها جهت احیای کشاورزی، دام پروری و قطع 

وابستگی به صنایع خارجی اقدام شود.

با اجرای دقیق این طرح می شد امیدوار بود که همه صنایع و واحدهای کوچک 

صنعتی در آینده ای نزدیک، کشور را از واردات قطعات صنعتی بی نیاز کنند.

طرح رضبتی شورای انقاب برای جلوگیری از ترور و اغتشاش، طرح شورایی شدن 

استان ها، طرح جلوگیری از ترصف اموال و اماک مردم، طرح اصاح مدیریت استان ها 

و برکناری عنارص ناصالح و به کار گرفنت مدیران صالح و انقابی، الیحه انتخابات ریاست 

جمهوری و مجلس شورای ملی و فراهم آمدن امکانات اجرای این انتخابات از اقدامات 

مؤثر دوران تصدی وزارت کشور توسط ایشان بود.

بازگشت امام به تهران در پی کسالت قلبی ایشان و نیاز به مراقبت های پزشکی و 

درمانی مستمر که منجر به اقامت حرضت امام در جامران گردیده بود؛ باعث گردید تا 

هاشمی رفسنجانی با اقامت در منزلی در مجاورت حرضت امام در جامران بیش ازپیش 

به ایشان نزدیک گردد.

برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری
در دوره تصدی وزارت کشور ایشان با برگزاری یک انتخابات سامل و بی طرفانه 

نقش  پیروزی  این  در  شد.  انتخاب  پیروز  قابل توجه  اکرثیتی  با  بنی صدر  ابوالحسن 

نیروهای مذهبی و روحانی و مبارز ازجمله جامعه روحانیت مبارز تهران بی تأثیر نبود.

به هرحال با توجه به تقارن این ایام با بسرتی بودن حرضت امام خمینی )ره( در 

بیامرستان قلب تهران، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۵۸/۱۱/۱۵ در 

بیامرستان قلب تهران برگزار گردید. پس از انجام مراسم و با توجه به رشایط آن روزهای 

کشور و با توجه به خالی بودن جای مجلس در کشور، مقرر گردید تا تشکیل مجلس، 

شورای انقاب وظایف قوه ی مقننه و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده بگیرد.

بنی صدر بدون توجه به حسن نیت شورای انقاب که در تاریخ ۵۸/۱۱/۱۶ او را به 

ریاست شورای انقاب که در حقیقت ریاست قوه مجریه و مقننه به صورت یکجا بود 
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و بدون در نظر گرفنت این مسئله که به پیشنهاد این شورا به امام، او به فرماندهی کل 

قوا منصوب گردیده بود، مخالفت هایی با شورای انقاب انجام داد و در عمل مسیر 

خود را از این شورا جدا منود.

و  رفسنجانی  هاشمی  آقایان  از  خود  به رشایط جسامنی  توجه  با  امام  حرضت 

آیت الله خامنه ای خواستند که با معرفی شخصی جهت واگذاری مسئولیت فرماندهی 

کل نیروهای مسلح را که ازجمله وظایف رهربی در قانون اساسی بود انجام دهند.

در جلسه ای با حضور دکرت بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، دکرت باهرن، آیت الله 

خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی مقرر گردید که با توجه به نیاز مترکز بیشرت در 

اداره امور کشور و ازآنجاکه آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب 

شده بودند، بنا بر مصلحت نظام این مقام به ایشان تنفیذ شود. با اعام نتیجه جلسه 

به حضور امام، ایشان در تاریخ ۵۸/۱۱/۳0 آقای بنی صدر را به سمت فرماندهی کل 

نیروهای مسلح برگزیدند.

بنی صدر با اتکا به قدرت تازه ای که به دست آورده بود نه تنها از این ظرفیت جهت 

همدلی و همبستگی با روحانیت استفاده نکرد، بلکه با اقداماتی از قبیل مصاحبه و 

نوشنت مقاالت، حمات شدیدی را متوجه سایر رقبا که آنها را مانع اصلی قدرت سیاسی 

آینده خود می دانست انجام داد.

با اوج گیری مخالفت و تبلیغات گمراه کننده بنی صدر علیه روحانیت و اظهارات 

رصیح او مبنی بر اینکه اگر مجلس با من هامهنگ نباشد ایران منفجر خواهد شد، یا 

تهدید ایشان مبنی بر کناره گیری از ریاست جمهوری در صورت تابع نبودن مجلس از 

ایشان، آقایان هاشمی رفسنجانی، دکرت باهرن، دکرت بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی 

و آیت الله خامنه ای نامه ای خدمت حرضت امام خمینی نوشتند و در آن نامه خطر 

متجددهای رشق و غرب زده در مخالفت با انقاب و احتامل تکرار تاریخ مرشوطه را 

هشدار داده و از امام کسب تکلیف کردند.

حضور در مجلس شورای اسالمی
با نزدیک شدن به زمان انتخابات اولین دوره ی مجلس شورای اسامی و با اعام 

کاندیداتوری ایشان در انتخابات پیش رو، بنی صدر و طرفدارانش با پخش شایعات و 

اتهامات می کوشیدند تا بی طرفی وزارت کشور را زیر سؤال بربند. در این ایام آیت الله 
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هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای به ترتیب استعفا از مناصبشان در رسپرستی روا

اعام  را  دفاع  وزارت  معاونت  و  اسامی  پاسداران  سپاه  وزارت کشور و رسپرستی 

داشتند.

قرار  موافقت  مورد  انقاب  در شورای  در جلسه ۵۸/۱2/۸  که  استعفا  پس ازاین 

گرفت، آقای مهدوی کنی به عنوان رسپرست وزارت کشور منصوب گردید.

رسانجام انتخابات اولین دوره مجلس با مشارکت بیش از ۵2 درصدی مردم در 

تاریخ ۵۸/۱2/2۴ در میان هجمه های تبلیغاتی طرفداران بنی صدر نسبت به روحانیت 

که حضور چشم گیری در انتخابات داشته و مورد اقبال مردم قرار داشتند، انجام پذیرفت. 

با مشخص شدن نتایج انتخابات که حاکی از پیروزی قاطع کاندیداهای نیروهای اسامی 

و انقابی داشت، این بار حاشیه ای دیگر از جانب طرفداران بنی صدر در کشور مطرح 

گردید و آن ایجاد شبهات در نتایج انتخابات و ادعای تقلب و تخلف در آن بود. ناتوانی 

مدعیان تخلف و نداشنت دالیل و مدارک مستند موجب طوالنی شدن مسئله بررسی 

صحت انتخابات و تشکیل کمیسیونی دراین ارتباط گردید.
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رسانجام در تاریخ ۵۹/۱/۱۴ نتایج قطعی انتخابات اعام گردید. دراین بین آیت الله 

خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان کاندیداهای دیگر که اکرثیت آنها از 

فهرست حزب جمهوری اسامی و جامعیت روحانیت مبارز بودند به مجلس راه یافتند. 

با انتخاب هیئت رئیسه مجلس آقای هاشمی رفسنجانی با کسب ۱۴۶ رأی از ۱۹۶ رأی 

موجود به عنوان اولین رئیس مجلس شورای اسامی پس از انقاب انتخاب گردید. با 

رسمیت یافنت جلسات مجلس شورای ملی، شورای انقاب پس از حدود ۱۸ ماه فعالیت 

رسمی در تاریخ ۵۹/۴/2۶ به کار خود پایان داد.

با توجه به اصل ۱2۱ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ مراسم تحلیف رئیس جمهور 

در مجلس انجام شد و به این ترتیب ابوالحسن بنی صدر رسامً و قانوناً رئیس جمهور ایران 

شد.

یکی از اقدامات بسیار مؤثر آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دوران حامیت از 

اجرای طرح مرتو تهران بود. این طرح که انجام مطالعات آن قبل از انقاب به پایان 

رسیده بود و عماً پس از انقاب هیچ گونه پیرشفتی نداشت در شورای انقاب بررسی 

گردید.

یکی از دالیل مخالفت با این طرح، هزینه سنگین اجرای شدن آن بود. از سویی نیاز 

به حمل ونقل عمومی رسیع تر با توجه به رشد جمعیت دلیل اصلی موافقان برای اجرای 

این طرح بود. رسانجام الیحه ی قانون تأسیس رشکت راه آهن شهری تهران و حومه در 

تاریخ ۵۹/۴/۱۵ با هدف رسعت بخشیدن به روند اجرای آن با حامیت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی به تصویب رسید.

هاشمی با قرار گرفنت در مسند ریاست مجلس حل مسئله مسکن، گرانی و بیکاری 

را به عنوان اولویت های کاری مجلس قرار داد.
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در این فصل می خوانیم:
Ó تحرکات دشمنان در مرزهای کشور و غفلت بنی صدر

Ó آغاز جنگ تحمیلی
Ó سقوط خرمشهر 
Ó غائله بنی صدر 

Ó طرح عدم کفایت و عزل بنی صدر 
Ó انفجار حزب جمهوری 

Ó شهادت جمعی از یاران امام و انقاب 
Ó برگزاری دومین دوره ریاست جمهوری 

Ó انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور 
Ó آغاز عرصی طایی در همکاری دولت و مجلس 

Ó آغاز پیروزی های درخشان در جبهه ها در سایه وفاق ملّی 
Ó اهمیت به ارتقاء سطح دانش جوانان 

Ó تاسیس دانشگاه آزاد 
Ó نقش مشی اعتدالی هاشمی در ایجاد وفاق ملّی در کشور 

Ó بررسی عملکرد مجلس اول 
Ó رئیس محلس مقتدر 

Ó انتخابات نخستین دوره مجلس خربگان رهربی 
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Ó انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسامی 
Ó انحال حزب جمهوری اسامی 

Ó انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز 
Ó تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 

Ó انتخاب مجدد آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور 
Ó تشکیل هیات حل اختاف در ماجرای تعیین اعضای کابینه 

Ó انتخابات مجلس سوم 
Ó مذاکرات و رایزنی های جهانی با ایران در مورد پایان جنگ 

Ó جنگ نفت کش ها 
Ó ورود رسمی آمریکا به جنگ مستقیم با ایران در خلیج فارس 

Ó حمله ناجوامنردانه به همواپیامی مسافربری ایران 
Ó 598 پذیرش قطعنامه 

Ó نقش پررنگ هاشمی در پایان جنگ 
Ó انتخاب عراق به عنوان متجاوز 

Ó حمله تندروها به هاشمی جهت خامته دادن به جنگ 
Ó تهاجم ارتش عراق به ایران پس از پذیرش قطعنامه 
Ó شکست تاریخی منافقان کور دل در تنگه مرصاد 

فصل سوم
آغاز جنگ تحمیلی و رشوع هشت 

سال دفاع مقدس
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تحرکات دشمنان در مرزهای کشور و غفلت بنی صدرروا

ارصار مسئوالن ایران برای تحویل و محاکمه شاه که با عدم همراهی آمریکایی ها 

موجب طوالنی شدن مسئله گروگان ها شده بود باعث گردید که در تاریخ ۵۹/۱/۱۹ 

عماً رابطه سیاسی ایران با آمریکا قطع گردید. ماحصل این اقدام گسرتش تحریم های 

اقتصادی، بلوکه کردن دارائی های ایران در آمریکا، اخراج دیپلامت های ایرانی، جلوگیری 

از صادرات نفت ایران و هم چنین فشار به کشورهای اروپایی برای همراهی با آمریکا 

علیه ایران را در پی داشت.

با تحریک آمریکا رژیم بعث عراق تحرکات و تجاوزاتی در برخی از نقاط مرزی 

ایران انجام داد. دولت عراق در یک اقدام بی سابقه حدود ۱۵ هزار ایرانی ساکن عراق 

را از آن کشور اخراج کرد و با حمله به بیوت مراجع، بسیاری را دستگیر و برخی را 

نیز به شهادت رساند. درصحنه بین املللی نیز کوشید تا به ادعای مطالبه جزایر سه گانه 

ایرانی، حامیت کشورها و دولت های عربی را برای مقابله با ایران جلب کند.

متأسفانه در این زمان نیروهای مسلح که شخص بنی صدر به عنوان جانشین فرمانده 

کل قوا را باالی رس خود می دید، هیچ گونه اقدام مهمی در جهت تنبیه حکومت عراق 

و پیش گیری از تجاوزات آنها انجام نداد. در همین اثنا و با توجه به ضعف بنی صدر در 

تجزیه وتحلیل مسائل در نیمه شب پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ نیروهای رضبتی ارتش 

آمریکا با شش فروند هواپیامیی غول پیکر وارد صحرای طبس شدند. در همین حال ۸ 

فروند بالگرد نظامی آمریکا نیز با پرواز از عرشه ناوهای هواپیامبر از خلیج فارس به 

آنها پیوستند. این عملیات که »عملیات دلتا« نام گرفته بود در جهت رهایی جاسوسان 

و گروگان های آمریکائی صورت گرفته بود ولی وجود طوفان شن این عملیات را خنثی 

از  ناموفق موجی  این عملیات  کرده و باعث شکست و رسافکندگی آمریکا گردید. 

اعرتاضات و مخالفت های جهانی علیه آمریکا را به همراه داشت.

روز 31 شهریور؛ آ غاز جنگ تحمیلی
روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی عراق با حامیت آمریکا حمات خود را علیه 

ایران آغاز منود و این آغازی بود بر رشوع یک جنگ هشت ساله میان دو کشور. رژیم 

بعثی عراق در روز اول جنگ تعداد زیادی از فرودگاه ها و پایگاه های نظامی کشور، در 
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ف شهرهای تهران، همدان، تربیز، دزفول و دیگر شهرهای کشور را موردحمله هوایی قرار 

داد. حمله عراق به ایران که در جهت رسکوب انقاب اسامی و جلوگیری از نفوذ آن 

به کشورهای جهان بود؛ با حامیت اکرث کشورهای عربی منطقه و با تحریک آمریکا و 

هم پیامنانش صورت گرفت.

آمریکا، در طول هشت سال جنگ تحمیلی نقش کارگردان و طراح را بازی می کرد 

و به نوعی عراق سیاست های آمریکا را در قبال جمهوری اسامی اجرا می کرد. در آغاز 

جنگ تحمیلی، ارتش ایران متأثر از انقاب اسامی به یک تجدید ساختار و پاک سازی 

در درون خود دست زده بود.

اگرچه سپاه پاسداران یک سال قبل از جنگ به فرمان امام خمینی تشکیل گردیده 

بود ولی بسیار جوان و فاقد امکانات و تجربه الزم در امور نظامی بود.

رئیس جمهور نیز به عنوان فرماندهی کل قوا عماً هیچ توجهی به جنگ نداشت و 

بیشرت درگیر بازی های حزبی و ایجاد اغتشاش در کشور جهت بیرون راندن مخالفان و 

رقبای خویش از میدان سیاست بود.

رژیم بعث عراق نیز با سوءاستفاده از رشایط درون کشور و با توجه به استقال طلبی 

به خوبی  این خأل  از  – عربی  قومیتی  دادن شعارهای  با  و  در خوزستان  خلق عرب 

استفاده کرده و در روزهای ابتدایی حمله به ایران توانست موافقت برخی از رسان 

عرب قبایل خوزستان را نیز به دست آورد. ارتش بعثی عراق در ماه های اولیه جنگ از 

خأل موجود به خوبی استفاده کرد و توانست بخش عظیمی از شهرهای مرزی کشور ما 

با عراق را به ترصف دربیاورد.

اگرچه ارتش جمهوری اسامی ایران نیز در چندین مرحله با انجام عملیات گسرتده 

زمینی و هوایی توانست رضبه های مهلکی به ارتش بعث عرق وارد مناید ولیکن به 

دلیل نبود فرماندهی مقتدر در جنگ و پراکنده بودن حمات نتایج دلخواه به دست 

منی آمد. یکی از دالیل عمده این پراکندگی را می توان در روحیه بنی صدر مبنی بر 

خوداتکا بودن و عدم پذیرش نظر جمعی و عدم مشورت در تصمیم گیری ها ُجست. 

درحالی که بخش وسیعی از ایران در اشغال عراقی ها بود، یارس عرفات برای میانجیگری 

صلح در تاریخ ۵۹/7/۴ وارد کشور شد. پس ازآن ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان به 

همراه دبیر کل سازمان کنفرانس اسامی وارد تهران شدند و ماقاتی طوالنی جهت 

پذیرش آتش بس با مقامات ایرانی داشتند.
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امام رفع تجاوز و تنبیه متجاوز را به عنوان رشط پذیرش صلح مطرح فرمودند و روا

عنوان داشتند: »صدام حسین دستش را دراز کرده برای اینکه با ما مصالحه کند، ما با 

او مصالحه نداریم.« به همین دلیل هیئت فوق بدون به دست آوردن هیچ دستاورد 

روشنی از کشور خارج شد.

از مناطق  اگرچه در روزهای نخست جنگ، ارتش عراق خیلی زود در بسیاری 

پیرشفت وسیعی داشت؛ اما به فرمان امام و با به میدان آمدن مردم و فداکاری های 

در  نیز  متحد  ملل  زمین گیر شدند. سازمان  مناطق  از  بسیاری  در  زود  ارتش، خیلی 

روزهای نخستین جنگ با صدور قطعنامه ۴7۹ شورای امنیت، دو کشور را به پرهیز از 

جنگ و پذیرش آتش بس توصیه کرد، ولی از محکومیت متجاوز و خروج اشتغال گران 

از خاک ایران هیچ گونه سخنی به میان نیاورد.

در همین ایام حرضت امام خمینی با فرمانی در تاریخ ۵۹/7/20 و در جهت به 

انسجام رسیدن سیاست های جنگی و عملیاتی، دستور تشکیل شورای عالی دفاع را 

صادر فرمودند. با فرمان امام، آقایان هاشمی رفسنجانی، خامنه ای، رجایی، بنی صدر، 

پرورش، محمد منتظری، جواد فکوری و محسن رضایی در این شورا عضو شدند اما 

استبداد فردی بنی صدر به عنوان جانشین فرمانده کل قوا و رئیس شورای عالی دفاع 

مانع از اتخاذ تصمیامت مشخص می شد. این استبداد رأی باعث گردید تا متأسفانه 

شهرهای زیادی ازجمله خرمشهر به دست نیروهای بعثی عراق افتاده و بخش وسیعی 

از کشور زیر آتش ارتش دشمن قرار گیرد که متأسفانه عده زیادی از هم وطنان به 

شهادت رسیدند.

غائله بنی صدر
در این میان برخی از شهرهای کشور به تحریک لیربال ها و مخالفان انقاب که از 

دفرت رئیس  جمهور حامیت می شدند، تحرکاتی در مشهد، قم و تهران برای تضعیف 

روحانیت صورت گرفت.

و  نخست وزیر  رئیس جمهور،  از  دعوت  با  مبارز  روحانیت  جامعه  میان  این  در 

آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس جلسه ای در جهت حل اختافات 

برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد مسائل مورد اختاف در ارسع وقت در این هیئت طرح و 
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ف بررسی شده و طرفین متعهد شدند که بعدازاین از طرح مسائل اختاف انگیز خودداری 

کنند؛ و از طرفداران و روزنامه های مرتبط به خویش هم بخواهند که ازاین گونه کارها 

حذر کنند. با باال گرفنت جنگ، بنی صدر به بهانه بی تجربه بودن سپاه از همکاری با آن 

و تأمین نیازهای سپاه در جبهه رس باز می زد. در همین ایام به دنبال مصوبه مجلس 

برای حل وفصل گروگان های آمریکایی هیئتی از ایران در جلساتی که به میزبانی الجزایر 

جهت میانجیگری در این مسئله رشکت کردند.

در بیانیه الجزایر بر عدم مداخله آمریکا در امور ایران، اسرتداد دارائی های ایران 

که در اختیار بانک های آمریکایی بود، لغو تحریم های تجاری و برگشت دارائی های 

خانواده شاه سابق تأکید شده بود. رسانجام پس از امضا این بیانیه توسط دولت های 

ایرانی و آمریکا بیش از ۵0 نفر گروگان آمریکایی در تاریخ ۵۹/۱۱/۳0 و بعد از ۴۴2 روز 

آزاد گشته و این مسئله پایان یافت.

نیروهای  اکرث نقاط کشور باعث زمین گیر شدن  درحالی که مقاومت مردمی در 

متجاوز به کشور شده بود، بنی صدر با بی توجهی به نیروهای بسیج و سپاه پاسداران و 

تحریک هواداران خود زمینه ساز وقوع یکی از اختافات داخلی شدید در کشور شده 

بود. اوج این اختافات در غائله ۵۹/۱2/۱۴ در هنگام سخرنانی رئیس جمهور در دانشگاه 

تهران به وجود آمد.

عمدتاً  که  رئیس جمهور  طرفداران  بین  لفظی  درگیری  سخرنانی  این  جریان  در 

ملی گرا و مجاهدین خلق بودند با جمعی از نیروهای هوادار انقاب رشوع گردید. 

در این میان، سخرنانی تند رئیس جمهور علیه نیروهای انقابی بر شدت ماجرا افزود. 

انقاب  نیروهای هوادار  و شتم  به رضب  ایشان  تحریک  با  رئیس جمهور  طرفداران 

پرداختند. بافاصله پس ازاین واقعه امام خمینی عکس العمل نشان داده و از دستگاه 

قضائی تعقیب و محاکمه مجرمین و محرکین را خواستار شدند.

در جلسه ۵۹/۱2/۱7 مجلس شورای اسامی اعرتاضات گسرتده منایندگان بسیار باال 

گرفت و اکرث منایندگان طرح احتاملی استیضاح رئیس جمهور را نیز مطرح کردند.

تفرقه افکنانه  رفتارهای  از  نارضایتی  اعام  و  مردمی  مخالفت های  اوج گیری  با 

بنی صدر، وی با انتشار بیانه ای در تاریخ ۵۹/۱2/۱۸ خود را از مسائل پیش آمده ُمرّبا 

دانست و مردم را به همراهی از خود در جهت مقابله با مخالفین فراخواند و به 

طبع آن در تاریخ ۵۹/۱2/2۳ شهید یهشتی رئیس دیوان عالی کشور، دکرت رجایی رئیس 
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دولت و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را دعوت به مناظره کرد. با پذیرفته شدن روا

برگزاری مناظره از جانب نامربدگان، بنی صدر از مواضع خود عقب نشینی کرد. در پی 

این اختافات امام خمینی به مسئله ورود کرده و جلسه ای با حضور ایشان و آقایان 

بنی صدر، رجایی، خامنه ای، بهشتی، موسوی اردبیلی، بازرگان و هاشمی رفسنجانی در 

تاریخ 2۵ اسفند ۵۹ در جامران برگزار شد.

در این جلسه طرفین به بیان اختافات فی مابین خود پرداختند ولی موضع هاشمی 

رفسنجانی بسیار رصیح تر و روشن تر بود. ایشان دالیل اختاف خود را با بنی صدر بر 

رس آرمان ها و اهداف اسامی و ملی انقاب دانستند و از امام خواستند که در این 

اختاف داوری کنند.

در پایان هامن روز امام خمینی در بیانیه ای بسیار مهم با تأیید ارگان های رسمی و 

مرشوع کشور و تعیین حدود مسئولیت ها و حوزه اختیارات هرکدام، طرفین را به رعایت 

قانون فراخواند و از طرفین خواست که تا پایان جنگ اعرتاضی نکرده و به جای آن با 

یکدیگر برادرانه همکاری کرده و با کمک یکدیگر مشکات کشور را حل منایند. هم چنین 

از جانب امام هیئتی در جهت رسیدگی به شکایات و حل اختافات تشکیل گردید. اعضای 

این هیئت یک نفر از طرف رئیس جمهور، یک نفر از طرف دیگر و یک مناینده نیز از جانب 

امام خمینی بود که رأی اکرثیت هیئت مذکور معترب و قابل اجرا باشد. اعضای این گروه 

آیت الله مهدوی کنی، آیت الله محمد یزدی و آیت الله ارشاقی بودند.

سال ۱۳۶0 با بحران های شدید در زمینه های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی 

برای کشور آغاز شد. این سال که به تعبیر کارشناسان به عنوان بحرانی ترین سال تاریخ 

انقاب از آن یاد می کنند دارای حوادث تلخ و دردناک بود که منجر به شهادت عده 

بی شامری از یاران انقاب گردید.

عملکرد نامناسب بنی صدر که باعث به وجود آمدن تشنج در فضای سیاسی کشور 

و اختاف میان ارتش و سپاه گردیده بود باعث تحکیم موانع ارتش عراق گردیده بود.

بنی صدر با حامیت نیروهای ضدانقاب باعث گردیده بود امنیت کشور به مخاطره 

بیفتد و همچنین روزبه روز بر طبل اختاف خود با مجلس می کوبید. روابط بنی صدر 

این   ۱۳۶0/۳/۱۸ در  آنکه  تا  می شد  گسرتده تر  روزبه روز  خلق  مجاهدین  سازمان  با 

سازمان حامیت کامل و یکپارچه خود را از بنی صدر اعام منوده و به نهادهای انقابی 

و مسئوالن حمله کرد.
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طرح عدم کفایت و عزل بنی صدر
سازمان  می گردد.  عزل  قوا  کل  فرماندهی  از  بنی صدر   ۱۳۶0/۳/20 تاریخ  در   

مجاهدین خلق طی اطاعیه ای با حامیت کامل از بنی صدر خواستار حراست از جان 

رئیس جمهور شد. همزمان با تصویب دو فوریت طرح عدم کفایت رئیس جمهور در 

مجلس کلید خورد. در روز شنبه ۱۳۶0/۳/2۳ هاشمی رفسنجانی برای جویا شدن نظر 

امام دراین باره به ماقات ایشان می رود.

امام در این جلسه نظرشان را خیلی رصیح بیان منودند. ایشان فرمودند: »ترجیح 

داشتم بنی صدر تابع قانون شود و رئیس جمهور مباند؛ اما به ظن قوی ایشان تسلیم 

قانون نخواهد شد. لذا ما باید امتام حجت کنیم و حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم 

اگر تسلیم نشد، چاره ای نیست باید به قانون عمل کرد.«

در همین ایام سازمان مجاهدین خلق یک بار دیگر با اعام حامیت از بنی صدر و 

طی اعامیه ای تهدیدآمیز منایندگان مجلس را از رشکت در جلسه بررسی عدم صاحیت 

با تصویب طرح دوفوریتی  بر حذر داشت. در روز سه شنبه ۶0/۳/2۶  رئیس جمهور 

عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ناگهان بنی صدر از انظار عمومی ناپدید می گردد.

در روز جمعه ۶0/۳/2۹ میلیون ها انقابی که در مناز جمعه رشکت کرده بودند با 

برپایی تظاهرات خواستار محاکمه و عزل بنی صدر شدند. در روز شنبه ۶0/۳/۳0 بررسی 

طرح عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس آغاز شد. در همین روز سازمان مجاهدین 

به خیابان ها  بنی صدر  از  تا در جهت حامیت  بود  کرده  از هوادارانش دعوت  خلق 

بیایند. طی درگیری های وسیعی که در چندین نقطه تهران اتفاق افتاد، اعضای سازمان 

مجاهدین به مبارزه مسلحانه علیه نظام پرداختند.

تا پاسی از شب با تخریب و قتل و غارت و آشوب در تهران و  این درگیری ها 

بسیاری از شهرستان ها همراه بود و با مداخله نیروهای سپاه و کمیته به پایان رسید.

رسانجام در جلسه علنی روز یکشنبه ۶0/۳/۳۱ مجلس شورای اسامی، منایندگان 

مجلس با ۱77 رأی از ۱۹0 رأی بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی دادند و بنی صدر 

نیز به صورت مخفیانه از کشور خارج شد.

بی شک هاشمی رفسنجانی باذکاوت استثنایی خود که حاصل سال ها تجربه مبارزاتی اش 

بود در شناسایی توطئه بنی صدر نقش تعیین کننده ای داشت. با بصیرت ایشان، کشور از 
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یک خطر بزرگ رهایی یافت. هم چنین با تاش های هاشمی رفسنجانی، عزل بنی صدر از روا

فرماندهی کل قوا و سپس تصویب طرح عدم کفایت سیاسی به رسانجام رسید.

انفجار حزب جمهوری _ شهادت جمعی از یاران امام و 
انقالب

متأسفانه در همین روز خرب رسید که دکرت مصطفی چمران به شهادت رسیدند. 

پس از شهادت شهید چمران، امام خمینی آیت الله هاشمی رفسنجانی را به عضویت 

اقدامات طرفداران  به واسطه  کردند. فضای کشور  منصوب  دفاع،  عالی  در شورای 

بنی صدر که عمده آن را اعضای سازمان مجاهدین خلق تشکیل می دادند، پرتنش 

شده بود.

در روز شنبه ۶0/۴/۶ در مسجد اباذر تهران سوءقصدی به جان آیت الله خامنه ای 

صورت گرفت. هاشمی رفسنجانی که در همین هنگام در شهر زرند کرمان به رس 

می برد در خاطرات خود در ترشیح آن روز چنین می گوید: »رسوان سجادی فرمانده 

ایشان  با بشارت نجات  ژاندارمری، خرب سوءقصد به جان آقای خامنه ای را همراه 

داد، گفت: مببی در ضبط صوت کار گذاشته و در مسجد اباذر روی میز خطابه ایشان 

رفنت  دست  از  متوجه  همراهان  شد.  تاریک  نظرم  در  دنیا  یک لحظه  گذاشته اند.« 

تعادل من شدند. فوراً به شهر آمدم حدود ساعت ۶ بعدازظهر به فرودگاه رسیدیم. 

ساعت ۸:۳0 شب به تهران رسیدیم و مستقیامً به بیامرستان قلب رفتم و از آقای 

خامنه ای عیادت کردم. دکرتها گفتند: هفتاد درصد خطر رفع شده، خونریزی زیاد 

باید پیوند شود.  شده؛ دست راست ایشان با قطع عصب از کار افتاده است، بعداً 

عروق و اعصاب ناحیه راست سینه قطع شده، برای قطع خونریزی، ایشان را به اتاق 

عمل بردند و من به خانه آمدم. در اثر اندوه و غم و نگرانی از حال آقای خامنه ای 

مدت طوالنی بیدار بودم و سعی می کردم نگرانی ام را مخفی کنم«.

ذکر این خاطره به خوبی نشانگر ایجاد رابطه عاطفی بسیار شدید بین این دو 

یار همیشگی هست. اقدامات و هنجارشکنی های گروهک مجاهدین خلق به اینجا 

خامته نیافت. در جلسه حزب جمهوری اسامی که در دفرت مرکزی آن واقع در خیابان 

رسچشمه برگزار می شد انفجار مهیبی باعث شهید شدن 7۵ نفر از اعضا این حزب 

که همگی از افراد مؤثر نظام بودند شد. در میان کشته شدگان نام شهید بهشتی به 
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ف چشم می خورد. هاشمی رفسنجانی با یادآوری خاطره آن روز می گوید: »با اعام خرب 

شهادت آقای دکرت بهشتی کمرم شکست«.

مورد  در  مجلس  مناینده  حجازی  فخرالدین  جمهوری،  حزب  انفجار  پس  از 

ضـرورت حفظ رسمایه های نظام و جلوگیری از خطر احتاملی رسان انقاب سخرنانی 

بسیار زیبایی داشت که در آن به نقش هاشمی در خروج کشور از بحران پس  از 

انفجار حزب جمهوری اشاره دارد.

فخرالدین حجازی در بخشی از سخنان خویش گفت: »تا این بحران هست ما از 

شام منی خواهیم مناز جمعه بیایید. من به آقای هاشمی ارادت دارم؛ ممکن است از 

لحاظ شخصی از ایشان دلخور باشم اما به حرضت عباس )ع( قسم، هاشمی رفسنجانی 

مغز متفکر این انقاب است. آن روز که جریان انفجار حزب جمهوری اتفاق افتاد 

اگر رفسنجانی نبود در آن انفجار حزب و نخست وزیری مملکت رفته بود. رهربی 

و هدایت امام بود اما حسن تدبیر و اداره رفسنجانی هم بود. ما به این مغز متفکر 

نیاز داریم بنابراین از ایشان خواهش می کنم کمرت به مناز جمعه بیاید«.

برگــزاری دومیــن دوره ریاســت جمهــوری _ انفجــار 
ــر رجایــی و  دفتــر نخســت وزیــری و شــهادت دکت

یــاران بــا وفایــش
انتخابات ریاست  تاریخ 2 مرداد ۱۳۶0 دومین دوره  بنی صدر، در  از عزل  پس 

جمهوری برگزار گردید که دکرت محمدعلی رجائی با کسب دوازده میلیون و هفتصد 

و هفتاد هزار و پنجاه رأی یعنی در حدود نود درصد آراء به عنوان رئیس جمهور 

تنفیذ  مراسم  فطر  عید  با  مرداد ۱۳۶0 همزمان   ۱۱ تاریخ  در  و  انتخاب شد  ایران 

ریاست جمهوری ایشان در حسینیه جامران برگزار گردید.

متاسفانه عمر این دولت انقابی زیاد نبود و فقط پس از 2۸ روز، در روز یکشنبه 

۱۳۶0/۶/۸ با انفجار دفرت نخست وزیری توسط مجاهدین خلق، ایشان به همراه یار 

دیرین خود دکرت باهرن و جمعی از یارانش شهید شدند      .
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یــ
انتخاب روا  _ ریاست جمهوری  دوره  انتخابات سومین 

آیت اهلل خامنه ای به عنوان رئیس جمهور _ آغاز عصر 
طالیی در همکاری دولت و مجلس

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری  به فاصله بسیار کم  این حادثه  از  پس 

برگزار گردید.

در تاریخ ۶0/7/۱0 این انتخابات در حالی برگزار می شد که بحران های شدید سیاسی 

و امنیتی همچون ترور شخصیت های عالی رتبه نظام که باعث از دست رفنت چهره های 

شاخص نظام گردیده بود، امام را مجاب کرد تا به روحانیت اجازه حضور در عرصه 

انتخابات ریاست جمهوری و به دست گرفنت سکان اجرایی کشور را دهد. در این دوره 

آیت الله خامنه ای با کسب نودوپنج درصد آراء رئیس جمهور ایران شد.

حضور بیش از هفتادوچهار درصدی مردم در پای صندوق های رأی در میان تبلیغات 

وسیع ضدانقاب مبنی بر تحریم انتخابات و به آشوب کشیدن آن، نقشه دشمنان نظام 

را نقش بر آب کرده و حامیت مردم از دولت و امام را بار دیگر یادآور شد. در جریان 

رأی گیری هاشمی رفسنجانی در هنگام انداخنت رأی خود به صندوق گفت: »این رأی 

امام، روحانیت و مجلس است.« بدین نحو بار دیگر بر رفاقت و حامیت همه جانبه خود 

از یار دیرینش تأکید کرد.

با انتخاب آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری، نظم و اتحاد جدید و بی سابقه ای 

میان مسئوالن نظام به وجود آمد. ماحصل آن حامیت همه جانبه از جبهه های جنگ، 

سامان بخشیدن به مسائل نیروهای مسلح و توجه ویژه به جنگ و جبهه ها و به تبع آن 

آغاز پیروزی های پی درپی و رسنوشت ساز در جبهه ها گردید.

از  بهره گیری  جمهور،  رئیس  به عنوان  خامنه ای  آیت الله  انتخاب  مثرات  از  یکی 

متام ظرفیت های نظام در جهت پیشربد اهداف انقاب بود. پس از پیروزی انقاب 

تا انتخاب ایشان به عنوان ریاست جمهوری همواره تضاد و تعارض در میان مسئوالن 

تصمیم گیرنده در کشور مانع دستیابی به اهداف انقاب گردیده بود. منونه عینی آن 

اختاف بنی صدر با دیگر ارکان نظام بود که باعث تثبیت موقعیت جنایت کاران بعثی 

در جبهه های جنگ گردیده بود.

این انتخاب با توجه به رفاقت دیرینه آیت الله خامنه ای در مقام ریاست قوه مجریه 
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ف و آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست قوه مقننه و هامهنگی بین این دو باعث 

به وجود آمدن عرصی طایی در همکاری مشرتک دولت و مجلس گردید که منجر به 

 شتاب بیشرت در دستیابی به اهداف انقاب و پیروزی در جبهه های جنگ و کمک به 

بهبود وضع معیشتی محرومین و مستضعفان گردید.

سال ۱۳۶۱، سال برقراری آرامش نسبی در کشور و هامهنگی بیشرت بین مسئوالن 

نظام بود. فضای عقانیت و همدلی بین ارکان نظام باعث گردیده بود تا با فراموشی 

حواشی گذشته دولت و مجلس به جربان کاستی ها در جهت تحقق اهداف انقاب 

استبداد  و  تفکر خودرأی  اختافات و حواشی گذشته که حاصل  متأسفانه  ب پردازند. 

دولت بنی صدر بود رضبه ای اساسی به همدلی و وحدت، کلمه موردنظر امام خمینی 

وارد کرده بود.

اتفاقات و حواشی باعث گردیده بود که بخش اعظمی از انرژی امام خمینی و 

مسئوالن عالی رتبه نظام رصف حل وفصل اختافات بین دولت و نیروهای انقاب گردد.

با انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور که ازقضا خود یکی از یاران و 

نزدیکان دوران مبارزه و نهضت امام خمینی بود، این فرصت به وجود آمد تا کشور 

به واسطه درک صحیح مسئوالن عالی رتبه نظام از مسائل، اتفاقات خوبی در عرصه های 

مختلف شاهد باشد و فرصت بیشرتی برای اخذ تصمیم گیری های کان به وجود آید.

آغاز پیروزی های درخشان در جبهه ها در سایه وفاق 
مّلی

یکی از مهم ترین اتفاقات این سال را می توان به آزادسازی خرمشهر اشاره منود. در 

این سال و در سایه وفاق ملی و همدلی بین مسئولین ارشد نظام و مردم باعث گردید 

تا رزمندگان اسام به پیروزی های درخشانی در جبهه های جنگ دست یابند.

خرمشهر، شهری که آزادسازی آن به هدف مشرتک متام مردم کشور تبدیل گردیده 

بود. در روز سوم خرداد و پس از ۵7۸ روز اشغال توسط رژیم بعثی عراق در جریان 

عملیات بیت املقدس آزاد شد و اعام خرب آزادسازی آن ایران را غرق در شادی و رسور 

کرد. پس از فتح خرمشهر جلسه شورای عالی دفاع در دفرت امام جهت اتخاذ تصمیامت 

آینده جنگ برگزار شد.
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یــ
امام در این جلسه اعام منودند که در مورد ادامه جنگ بسیار قاطع و مصمم اند. روا

یکی از دالیل مصمم بودن امام نگرانی خانواده شهدا و ایثارگران از پذیرش آتش بس 

بود. آنها معتقد بودند که با این عمل خون عزیزانشان پایامل می شود.

فضای جنگی کشور و انتظارات باالی مردم و به خصوص رزمندگان به گونه ای بود 

که این گونه پیشنهادات با مخالفت جدی افکار عمومی مواجه می شد.

امام با توجه به مطالبات و انتظارات مردم از ایشان به ادامه جنگ و ورود به 

خاک عراق موافقت می کند و در بحث ها به گونه ای عمل می کند که جای هیچ گونه 

تردید برای افراد حارض در جلسه منی گذارد. در این جلسه امام به هاشمی رفسنجانی 

مأموریت می دهد تا با توجه به نفوذ کام خود با مردم در جهت اولویت مسئله جنگ 

صحبت مناید.

در این سال بازار رفت وآمدهای هیئت های میانجی از کشورهای اسامی جهت 

پایان دادن به جنگ داغ بود. این رفت وآمدها باعث گردید تا منایندگان مجلس نیز با 

برپایی جلسات متعدد با فرماندهان نظامی مخالفت خود را با مذاکرات صلح اعام 

کرده و به ادامه جنگ تا سقوط صدام و ایجاد حکومت اسامی در عراق تأکید کنند.

البته این عده امروز پس از سی وچند سال از این واقعه و به تصور ضعف حافظه 

تاریخی ملت به تحریف واقعیت های جنگ می پردازند و در کامل تعجب در نوشته ها و 

گفته های خود ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر را زیر سؤال برده و به نوعی قصد دارند 

مسئولیت ادامه جنگ را بر عهده هاشمی رفسنجانی بیندازند تا بدین وسیله با تحریف 

واقعیات جنگ به اهداف موردنظر حزبی و سیاسی خویش دست یابند. هامن طور که 

قباً نیز گفته شد مطالبات مردم از مسئوالن جهت ادامه جنگ تا پیروزی کامل، نقش 

اساسی در تعیین سیاست ادامه جنگ توسط ایران داشت.

در همین زمینه در جلسه ای که با حضور متامی سفرای خارجی مقیم ایران در 

مجلس شورای اسامی برگزار شد؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی با ارائه پیام کتبی خطاب 

پایان دادن به  بر  ایران مبنی  به متامی دولت های کشورهای جهان به ترشیح موضع 

جنگ پرداخت. در بخشی از این پیام ها آمده است: »کشورهای جهان باید عراق را 

به عنوان متجاوز اعام کرده و دادگاهی برای کیفر متجاوز تشکیل دهند. رشایطی را 

که ما برای خامته جنگ مطرح می کنیم نه تنها عادالنه است بلکه مقداری گذشت و 

اغامض در آن وجود دارد. اگر مردم مایل به ادامه جنگ نبودند ما به هر قیمتی جنگ 
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ف را متام می کردیم.« این مسئله به خوبی بیانگر نقش مطالبات مردم و پیگیری آن توسط 

دولتمردان جهت ادامه جنگ است.

به هرحال آزادسازی خرمشهر در میان بهت و حیرت رژیم بعث عراق و حامیانش 

در سایه رهربی هوشمندانه امام خمینی و اتحاد و همدلی مسئوالن نظام انجام گرفت.

دراین بین نقش هاشمی رفسنجانی که پس از شهادت دکرت مصطفی چمران به عنوان 

عضو و رئیس شورای عالی دفاع انتخاب شده بود بسیار مهم و اساسی بود؛ اما مردم 

یک صدا ادامه جنگ تا تنبیه متجاوزان را خواستار بودند. دشمن بعثی با متحمل شدن 

خسارات فراوان به عقب نشینی از خاک ایران پرداخت.

عراق که قافیه را باخته می دید در میان سکوت مدعیان حقوق برش با استفاده از 

ساح های ممنوعه و حمله به هواپیامهای غیرنظامی، حمله به شهرهای کشور و شهید 

کردن افراد بی گناه و هدف قرار دادن زیرساخت های نفتی و اقتصاد کشور، عماً متام 

قوانین بین املللی را زیر پا گذاشت. اگرچه در داخل کشور تحریم های ناجوامنردانه غرب 

علیه ایران مشکات و معضاتی را برای کشور به وجود آورده بود و لیکن مردم کشور 

یک صدا و همدل با امام و انقاب بر این مشکات غلبه می کردند.

در اواسط جنگ و پس از عملیات رمضان و والفجر مقدماتی اختافات بین سپاه 

و ارتش بسیار جدی شد و فرماندهان این دو نیرو منی توانستند با یکدیگر توافق کنند؛ 

زیرا اسرتاتژی جنگ سپاه و ارتش با یکدیگر فرق داشت.

با باال گرفنت دامنه اختافات، فرماندهان سپاه و ارتش خدمت امام می رسند و 

پیشنهاد می کنند که با توجه به غیرقابل حل بودن اختافات، شخصی که طرفین حرفش 

را قبول دارند به عنوان فرمانده جنگ منصوب شود. در همین زمینه امام خمینی، آیت 

الله هاشمی رفسنجانی را که مورد قبول دو طرف بود را به عنوان رئیس شورای عالی 

دفاع منصوب کردند. در پی این انتصاب و انسجام حاصله بین مسئوالن و جبهه های 

کشور شاهد پیرشفت بسیار خوبی در زمینه جنگ تحمیلی شدیم. هاشمی با به کارگیری 

توان باالی مدیریتی خویش توانست نیازهای جبهه ها را به بهرتین نحو ممکن تهیه کرده 

و در جهت اتحاد بین ارتش و سپاه تاش مضاعفی مناید. کم کم اثرات و مثرات اقدامات 

مدیریتی مطلوب هاشمی نتیجه داد.

نیروهای رسافراز اسام شکست های سختی را به ارتش رژیم بعث متحمل منوده و 

ضمن کسب غنائم جنگی فراوان، بسیاری از اراضی اشغال شده را آزاد منوده و آسیب 
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یــ
جدی به یگان های ارتش عراق وارد کردند. در داخل کشور به واسطه هامهنگی بین روا

دولت و مجلس و قوه قضاییه، اوضاع امنیتی و اجتامعی کشور بسیار بهبود یافت که 

این امر منجر به مأیوس شدن ضدانقابیون و استکبار جهانی و اثبات هرچه بیشرت نظام 

را در پی داشت. قطعاً نقش رسان سه قوه و پرهیز آنها از نزاع و کشمکش های بیهوده 

در این امر بسیار پررنگ و اساسی بوده است.

روحیه اعتدال گرایی هاشمی حتی در مواجهه با دشمن بسیار موثر بود و ایشان در 

مصاحبه با شبکه های بین املللی و رسانه های خارجی و حتی از طریق تریبون مناز جمعه 

بارها به مسئله عدم خشونت طلبی توسط جمهوری اسامی صحبت کرد. به عنوان مثال 

ایشان در بخشی از خطبه دوم مناز جمعه دوم فروردین ۱۳۶۴ خطاب به جهانیان گفتند: 

»ما منی خواهیم از دریای خون عبور کنیم، ما می خواهیم با حداقل تلفات از دو طرف، 

ملت عراق را از رش این جنایتکاران نجات بدهیم.«

در مقابل تجاوزگری و ددمنشی رژیم بعثی که از هیچ اقدام وحشیانه ای علیه ایران 

دریغ منی کرد قوای مسلح جمهوری اسامی ایران، تحت فرماندهی هاشمی رفسنجانی 

به خاطر تعهد اسامی و انسانی ماحظه حال مردم عراق را می کرد.

نربدهای مستقیم شکست خورده می دید روی  در  را  که خود  بعثی عراق  رژیم 

به ارتکاب جنایاتی ازجمله مبباران و موشک باران شهرها، هدف قرار دادن یا ربودن 

هواپیامهای مسافربری، هدف قرار دادن کشتی های حامل نفت و کاال و تأسیسات 

نفتی ایران در خلیج فارس و استفاده از انواع ساح های شیمیایی و میکروبی آورده بود.

اهمیـت به ارتقای سـطح دانش جوانان _ تاسـیس 
آزاد  دانشگاه 

یکی دیگر از اقدامات به یادماندنی آیت الله هاشمی رفسنجانی که نشان از درک 

صحیح ایشان از نیازهای آینده کشور و باال بردن سطح دانش علمی جوانان داشت، 

تأسیس دانشگاه آزاد اسامی بوده است. در سال ۱۳۶۱ به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی 

و با موافقت حرضت امام خمینی دانشگاه آزاد تأسیس شد. این دانشگاه که هم اکنون 

واحد  اولین  می کشد،  یدک  را  دانشجو  تعداد  ازنظر  جهان  دانشگاه  سومین  عنوان 

دانشگاهی خود را در شهر تربیز تأسیس کرد.
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ف این دانشگاه که محصول اندیشه خاق و تاش خستگی ناپذیر آیت الله هاشمی 

رفسنجانی بود، ضمن کمک به اجرای عدالت آموزش و توزیع عادالنه امکانات فرهنگی 

آگاهی، شناخت، شعور  کیفی سطح  و  افزایش کمی  با  و  و علمی در رسارس کشور 

فردی و اجتامعی افراد جامعه و زایندگی تولید اندیشه و دانش و فرهنگ، به پرورش 

نیروهای فرهیخته و کارآمد اهتامم داشته است.

اعتامد حرضت امام خمینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی باعث گردید تا ایشان 

ضمن تأیید طرح تأسیس دانشگاه آزاد با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان، گامی اساسی 

اتحادیه  دانشگاه هم اکنون عضو  این  بردارند.  دانشگاه  این  اجرایی  روند  در ترسیع 

دانشگاه های جهان اسام و یکی از افتخارات و تجربه های موفق پس از انقاب می باشد.

ــاق  ــاد وف ــمی در ایج ــی هاش ــی اعتدال ــش مش نق
ــی در کشــور مّل

یکی از مهم ترین روش های آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایجاد وفاق ملی در 

کشور و همدل منودن مسئوالن با مردم، روحیه نقدپذیری و پرهیز ایشان از ورود به 

مناقشات بیهوده و رعایت روحیه و مشی اعتدال در همه امور می باشد. این روحیه 

اعتدال تا جایی پیش رفت که ایشان از تریبون مناز جمعه به شعارهایی چون »مرگ بر 

بی حجاب« و »مرگ بر بازرگان« اعرتاض کرد.

با  بود  او  اندیشه های  و  بازرگان  ایشان درحالی که فضای سیاسی کشور مخالف 

برشامری خدمات طوالنی بازرگان در به مثر نشسنت نهضت به دفاع از ایشان پرداخته 

به شعارهایی  ایشان نسبت  نفرینی ندانست. همچنین  بازرگان را مستحق چنین  و 

همچون »مرگ بر بی حجاب« در مناز جمعه در سال ۱۳۶۱ اعرتاض کرده و با توجه به 

رشایط کشور این مسئله را مغرضانه و دشمن تراشی تلقی کرده و بیان آن را مانعی در 

جهت وفاق ملی دانستند. ایشان حتی روحیه و مشی اعتدال خود را درزمانی که ادارات 

و نهادها در حال پاک سازی مخالفان بودند نیز حفظ کردند.

از  عفو  مسئله  به  پاک سازی  بر  نظارت  عالی  هیئت های  با  ماقاتی  در  ایشان 

گناهان کوچک و البته سخت گیری در مورد مأموران فاسد تأکید داشتند و با ترشیح 

اهداف انقاب و تفاوت آن با انقاب های مارکسیستی خاطرنشان ساختند: »انقاب 
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ما منی خواهد مثل انقاب های مارکسیستی کارکنان رژیم سابق را از کار برکنار کند و روا

درعین حال، منی خواهیم مثل کودتاها فقط به تغییر رأس حکومت اکتفا کنیم. انقاب 

هدف، محتوا و رسالت دارد. باید روی شناسایی افراد صالح و ناصالح و گناهکار تحقیق 

کنیم و وقت و نیرو مرصف کنیم.«

یکی دیگر از موارد اعتدال گرایی ایشان در امور را می توان به حامیت ایشان از 

سید محمد خامتی در جریان رأی اعتامد ایشان دانست، با توجه به این که سید محمد 

خامتی در جناح مقابل آقای هاشمی قرار داشت، این حامیت باعث اعرتاض گسرتده 

جناح راست گردید. ایشان در بخشی از سخرنانی حامیتی خویش از آقای خامتی؛ خطاب 

به مخالفین رأی اعتامد به ایشان گفت: »بنده آقای خامتی را از سال ۱۳۴۳ می شناسم. 

دوستان ما اکرثاً آنهایی که سابقه زیاد در حوزه دارند ایشان را می شناسند. از آن روزی 

که ما ایشان را در حوزه شناختیم و تا امروز همیشه به عنوان یک چهره زحمتکش، 

محصل و خوش فکر برای ما مطرح بوده است. همیشه این طوری بوده، یعنی من در 

متام دوره ای که با ایشان آشنا هستم، یک نقطه ضعف مشخصی از ایشان ندارم. برای ما 

که در کارهای ظریف با اینها کار می کردیم، باید این مسائل روشن تر از دیگران باشد. 

ایشان در سال ۵7 وقتی که بنا شد به آملان بروند، با شهید بهشتی، مشورت کردیم به 

نظر ما ایشان از بهرتین چهره هایی بود که الزم بود آنجا برود. من ایشان را این طوری 

می شناختم. شام کیهان پیش از رفنت ایشان و کیهان بعد از رفنت ایشان را در نظر بگیرید. 

آن جوری قضاوت نفرمایید«.

این سخنان هاشمی رفسنجانی اگرچه باعث گرفنت رأی اعتامد سید محمد خامتی 

و تصدی ایشان به عنوان وزیر ارشاد در دولت میرحسین موسوی گردید، اما با اعرتاض 

گسرتده جناح مخالف قرار گرفت و آنها نقش هاشمی رفسنجانی در رأی اعتامد به آقای 

خامتی را بسیار پررنگ دانسته و به انتقاد از ایشان پرداختند.

یکی دیگر از رموز موفقیت ایشان اعتامد بیش ازحد امام خمینی نسبت به ایشان بود 

و این مسئله باعث گردیده بود دوران ریاست ایشان بر مجلس به یکی از طایی ترین 

دوران مجلس تبدیل گردد. در این دوران هاشمی رفسنجانی با بهره گیری از تجربیات 

خود نقشی اساسی در حل اختافات مسئوالن بلندپایه نظام داشت. هاشمی مأمنی برای 

حل اختاف بین نیروهای اجرایی کشور بود و همگان حکمیت ایشان را در اختافات 

به وجود آمده قبول می کردند.
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ف طرح  و  مسئولین  مراجعه  برای  پایگاهی  مجلس،  در  هاشمی  دفرت  ایام  این  در 

مشکات و موارد مورد اختاف بود. بعضاً روزانه چندین ماقات در این زمینه صورت 

می گرفت. در بین مردم نیز ایشان به عنوان گوش شنوا و مرجع رسیدگی به مشکاتشان 

شناخته می شد.

روحیه مردم داری و عمل گرایی هاشمی باعث شده بود که دفرت ایشان در مجلس 

بیشرتین مراجعات مردمی را به خود اختصاص داده و ایشان با توجه به حجم باالی 

کاری خود روزانه چندین ماقات مردمی در جهت رفع مشکات داشته باشد.

از  اعتدال گرایی هاشمی رفسنجانی در ماجرای پس  از مصادیق مهم  یکی دیگر 

»کودتای نوژه« است. آیت الله سید کاظم رشیعتمداری از مراجع تقلید شیعه بود که 

پس از رحلت آیت الله بروجردی به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعه مشخص گردید. 

ایشان در سال ۱۳۴۴ شمسی با هدف تربیت مبلّغ دینی و مقابله با تبلیغات ضد دین و 

ضد شیعه مؤسسه دارالتبلیغ اسامی را در شهر مقدس قم بنا نهاد. ایشان پس از پیروزی 

انقاب به عنوان یکی از شخصیت های طراز اول روحانیت مطرح گردید و مبادرت به 

تأسیس حزب خلق مسلامن در برابر حزب جمهوری اسامی منود. این حزب در تربیز 

تحرکاتی را موجب شدند که منجر به اشغال سه روزه صداوسیامی تربیز در سال ۱۳۵۹ 

شد و با افشای کودتای نوژه که در آن قرار بود بیت حرضت امام، فرودگاه مهرآباد، 

دفرت نخست  وزیری، ستاد مرکزی سپاه پاسداران، ستاد مرکزی کمیته های انقاب، پادگان 

ولی عرص، پادگان امام حسین و چند نقطه دیگر توسط خلبانان هوادار شاپور بختیار 

مبباران شود، نام ایشان و صادق قطب زاده به عنوان افراد مطلع و حامی کودتاچیان به 

میان آمد. در پی افشای توطئه کودتا، وی در تلویزیون به اطاع خود از کودتا اعرتاف 

کرده ولی عنوان منود که آن را تأیید نکرده است. در پس آن جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم ایشان را از مرجعیت خلع منودند.

در این  بین آیت الله رشیعتمداری بارها به آقای هاشمی رفسنجانی تلگراف زده 

و از ایشان در مقابل تندروها استمداد طلب منودند. آقای هاشمی نیز با پیگیری خود، 

خواهان حفاظت سپاه از خانه ایشان جهت جلوگیری از تعرض معرتضین به ایشان شد 

و حتی در ماقاتی با امام خمینی پیشنهاد عفو متهامن کودتا ازجمله صادق قطب زاده 

را می دهد. این مسئله اگرچه امروز به عنوان دستاویزی برای حمله مخالفین به ایشان 

گشته است؛ اما به خوبی مؤید روحیه اعتدال طلبی آیت الله هاشمی رفسنجانی می باشد.
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بی شک یکی از رموز موفقیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقبولیت ایشان در روا

نزد آحاد مردم و مسئوالن، منش و مشی اعتدالی ایشان می باشد. هامن طور که در 

قبل هم اشاره شد یکی از مسائلی که به خروج نیروهای نظامی کشور از بن بست به 

وجود آمده در دوران بنی صدر انجامید، مقبولیت باالی هاشمی رفسنجانی نزد مردم 

و رزمندگان اسام بود. ایشان به خوبی توانسته بود ریشه اختافات بین ارتش و سپاه 

را حل کند و با اتحاد این دونیروی نظامی، کار آیی رزمندگان اسام در جبهه های جنگ 

چند برابر شد.

پرسنل  جمع  در  مهمی  سخنان  مسئوالن  با  مردم  همراهی  اهمیت  در  ایشان 

شهربانی در سال ۱۳۶۴ ایراد کردند؛ که نشان از اعتقاد قلبی ایشان به خدمت گزاری 

به مردم است. در بخشی از صحبت های ایشان آمده است: »اگر ما و دیگر مسئوالن با 

مردم نبودیم تا حاال بازنده شده بودیم به طورکلی کادر دولتی باید با مردم و دلسوزان 

باشد. اگر این طور شد مردم هم از آنها حامیت می کنند. این حامیت های مردمی را 

که می بینید به خاطر خدمت صادقانه به آنهاست و ان شاءالله بیشرت خواهد شد و 

شام به طرف هر چه بیشرت شدن روابط با مردم پیش بروید.« آقای هاشمی بعدها نیز 

این مشی خود را ادامه داد و بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند رمز ماندگاری و 

محبوبیت روزافزون هاشمی همراهی با مردم است.

بررسی عملکرد مجلس اّول _ رئیس مجلس مقتدر
مجلس  سیاسی ترین  و  متنوع ترین  می توان  را  اسامی  شورای  مجلس  اول  دوره 

در طول حیات جمهوری اسامی خواند. البته همین مسئله زمینه ساز به وجود آمدن 

تنش ها و حتی درگیری های فیزیکی در مجلس بود. یکی از مشکات که مجلس اول با 

آن دست به گریبان بود ناامنی کشور به واسطه اقدامات نیروهای مجاهدین خلق پس از 

انقاب و بروز جنگ ایران و عراق بود.

اولین دوره مجلس شورای اسامی را می توان یکی از پرکارترین مجلس های پس از 

انقاب نامید. مدیریت مؤثر هاشمی رفسنجانی که فارغ از تعصب های حزبی و جناحی 

بود، باعث گردیده بود تا خیلی از افراد و گروه های دیگر در هنگام بروز مشکات 

به ایشان مراجعه می کردند و اشتیاق باالی ایشان در پیگیری حل مشکات و شنیدن 

نظرات و درد دل های متضاد و گوناگون جناح های سیاسی باعث گردیده بود، مجلس 
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ف به معنای واقعی در رأس امور به وجود بیاید.

نگاهی گذرا به عملکرد مدیریتی هاشمی رفسنجانی در مجلس نشان می دهد که 

ایشان فارغ از تعصبات حزبی و جناحی با هیچ یک از گروه های سیاسی کشور در تضاد 

نبود. حساسیت ایشان فقط در راه کسب آرامش برای به مثر رساندن انقاب و دستیابی 

به اهداف عظیم آن بود و به همین دلیل ایشان به متام جناح های مختلف نظام احرتام 

گذاشته و آنها نیز متقاباً از ایشان به نیکی یاد می کنند.

هاشمی رفسنجانی سعی کرد در این دوره باالترین تعامل را بین دولت و مجلس 

برقرار کند و از رابطه حسنه بین خود و رئیس جمهور به نحو احسن در جهت پیشربد 

مصالح کشور بهره گیرد.

به خوبی  ایشان  اول  دوره  مجلس  ریاست  تصدی  دوران  در  که  نکاتی  از  یکی 

آسیب شناسی شده و به تصویب رسید، پیشنهاد »جهاد خانه سازی« توسط ایشان بود 

که موردتوجه قرار گرفت. با توجه به کمبود و نیاز به دو میلیون مسکن ایشان پیشنهاد 

کردند که در شهرستان ها زمین به مردم تحویل شود و اقدامات حامیتی جهت ساخت 

مسکن نیز از آن ها به عمل آید.

انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری
در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱۹ انتخابات نخستین دوره مجلس خربگان رهربی برگزار شد. 

این انتخابات در رشایطی برگزار شد که بیش از دو سال از تجاوز رژیم بعثی به خاک 

ایران می گذشت. در آن ایام بخش عمده ای از توان کشور رصف مقاومت در مناطق 

از فقهای واجد رشایط  از جمعی  جنگی می شد. مجلس خربگان رهربی که متشکل 

می باشد، بر اساس اصل ۱07 قانون اساسی مسئولیت تعیین و نظارت بر رهرب جمهوری 

اسامی را دارد و مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط 

رأی مستقیم مردم انتخاب می گردد هشت سال می باشد.

با کسب دو میلیون و شش صد و  انتخابات هاشمی رفسنجانی  از  این دوره  در 

هفتادوپنج هزار و هشت نفر به عنوان نفر دوم پس از آیت الله خامنه ای به مجلس 

خربگان راه یافتند.

در انتخابات هیئت رئیسه این مجلس آیت الله علی مشکینی به عنوان اولین رئیس 

مجلس خربگان انتخاب گردید و آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان نایب رئیس 
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انتخاب گردید.روا

در  اول  اجاس  کرد.  برگزار  فوق العاده  اجاس  از مجلس خربگان سه  دوره  این 

تاریخ ۱۳۶۴/۸/۱۹ بود که آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهربی انتخاب شدند. 

هرچند بعدها حوادثی پیش آمد که منجر به استعفای ایشان و عزل وی از قائم مقام 

رهربی شد. دومین اجاس در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و در پی ارتحال حرضت امام خمینی 

)ره( برگزار گردید؛ که در این جلسه حرضت آیت الله خامنه ای به عنوان رهرب جدید 

جمهوری اسامی ایران انتخاب شد؛ و سومین جلسه فوق العاده مجلس خربگان هم در 

مرداد ۱۳۶۸ بعد از تصویب بازنگری قانون اساسی که توسط مردم برگزار شد که در این 

اجاس ازآنجاکه انتخاب رهرب جدید درزمانی انجام گرفت که قانون اساسی هنوز تغییر 

نکرده بود و در آن قانون مرجعیت از رشایط رهربی تعیین شده بود، بار دیگر رهربی 

آیت الله خامنه ای برای جلوگیری از شبهات احتاملی مورد تأیید قرار گرفت.

انتخابـات دومیـن دوره مجلس شـورای اسـالمی _ 
انحـالل حـزب جمهوری اسـالمی _ انشـعاب مجمع 

روحانیـون مبـارز از جامعه روحانیـت مبارز
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسامی در تاریخ ۱۳۶۳/۱/2۶ برگزار شد. نکته 

مهم این انتخابات پیروزی قاطع کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری 

اسامی ایران بود. در این دوره از مجلس با تشدید اختافات بین نیروهای مذهبی 

که در مواجهه باسیاست ها و اقدامات اقتصادی دولت بروز منود، باعث انحال حزب 

جمهوری اسامی و سازمان مجاهدین جمهوری اسامی و به وجود آمدن توده جریان 

فکری چپ و راست با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز بود. 

این مجلس که در تاریخ ۱۳۶۳/۳/7 با قرائت پیام امام خمینی خطاب به منایندگان که در 

آن منایندگان را دعوت به انسجام و وحدت، تأکید بر همکاری با دولت، ساده زیستی، 

توجه به عدالت اسامی و به ویژه توصیه جهت رسیدگی به وضع محرومان کرده بود، 

رسامً آغاز به کار کرد. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، آقای هاشمی رفسنجانی بار 

دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

نقش هاشمی رفسنجانی در این دوره از مجلس را می توان با توجه به ارتباط مؤثر 
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ف و حسنه ایشان با مقامات اجرایی و قضایی مثبت ارزیابی کرد. اگرچه در این دوره با 

توجه به ترکیب مجلس تصور می شد که مجلس در مقابل دولت قرار دارد ولی عماً 

با درایت آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس از تضاد بین مجلس و دولت 

جلوگیری شد و عماً در طول دوره ۴ ساله مجلس دوم باالترین تعامل بین مجلس و 

دولت صورت گرفت.

یکی از مشکات نظام در این دوره اختاف نظر شورای نگهبان با مصوبات مجلس 

و دولت در مسائل سیاسی اقتصادی و اجتامعی بود که چالش های بین مجلس و شورای 

نگهبان در مصوبات بروز می کرد. یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این دوره 

نامه مهم آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به امام بود که از ایشان درخواست کرده 

بودند این مشکل نظام و کشور را به عنوان وظیفه رهربی و مرجعیت موردبررسی قرار 

دهند. نامه ای که رسآغازی شد بر تشکیل یکی از مهم ترین نهادهای نظام به نام مجمع 

تشخیص مصلحت نظام.

یکی از ماندگارترین مصوبات مجلس دوم که با تاش و پیگیری همه جانبه آقای 

هاشمی انجام شد، تصویب طرح احداث مرتو در تهران بود. مطالعه طراحی و نظارت 

برساخت مرتو تهران در رژیم سابق توسط یک رشکت فرانسوی انجام  گرفته بود و کار 

اجرایی آن آغاز شده بود ولی با پیروزی انقاب و مخالفت های صورت گرفته این طرح 

متوقف شده بود.

بعد از پیروزی انقاب و در مجلس اول هاشمی رفسنجانی تاش هایی برای احیای 

اما به خاطر جنگ تحمیلی و کمبود بودجه این طرح پیرشفت  این طرح آغاز کرد 

نداشت. به هرحال هاشمی رفسنجانی ناامید نگشته و با پیگیری مضاعف در مجلس 

دوم توانست منایندگان مجلس و هیئت دولت را متقاعد به تصویب این طرح کند.

با توجه به تبلیغات منفی توسط چهره های چپ گرا هاشمی مجبور شد برای تنویر 

افکار عمومی، اهمیت انجام این طرح و آثار و مزایای مهم اقتصادی، اجتامعی، امنیتی، 

روانی و بهداشتی آن را از تریبون مناز جمعه مطرح کند. این اقدام مخالفان را وادار 

به عقب نشینی کرده و کار اجرایی آن را آغاز منایند. امروز پس از گذشت چند دهه 

از  برد که نشان  ایشان پی  به درستی تصمیم  به خوبی می توان  این طرح  از تصویب 

آینده نگری ایشان دارد.
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تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظامروا

اقدامات مجلس دوم تصویب تشکیل  از مهم ترین  یکی  گفته شد  که  هامن طور 

مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. طبق قانون اساسی روند تصویب قانون در کشور 

بدین صورت است که پس از تصویب منایندگان مجلس شورای اسامی این مصوبات باید 

به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و این شورا وظیفه دارد که به بررسی قوانین 

پرداخته تا در صورت عدم مغایرت با رشع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند. در صورت 

عدم تأیید شورای نگهبان مصوبات به مجلس عودت داده می شود تا اصاحات موردنظر 

دلیل  به  اسامی  از مسائل مجلس شورای  پاره ای  در  اما  گیرد  انجام  نگهبان  شورای 

رضورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می کرد بر مواضع خود ارصار می ورزید. 

پیش می آمد که طرح های  این مسئله ای  برخی موارد  انقاب در  اولیه  در سال های 

برگشتی از شورای نگهبان با ارصار مجلس برای تصویب آن مواجه شوند. لذا در سال 

۱۳۶0 آیت الله هاشمی رفسنجانی اعرتاض مجلس بابت رد یکی از مصوباتش توسط 

شورای نگهبان را طی نامه ای به امام خمینی اطاع داده و خواستار اعامل تنفیذ مقام 

رهربی در رابطه با قانون کار که مورد اختاف بین مجلس و شورای نگهبان بود شد.

امام در تاریخ ۱۳۶0/۵/2۹ طی جوابیه ای به ایشان اعام کردند که: »پس از تشخیص 

موضوع به وسیله اکرثیت وکای مجلس شورای اسامی با ترصیح به موقت بودن آن، 

مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود؛ مجازند 

در تصویب و اجرای آن«، اما در سال ۱۳۶۶ در جریان مجلس دوم بار دیگر این بحث 

آیت الله  رئیس جمهور،  خامنه ای  آیت الله  که  نامه ای  طی  و  شد  مطرح  به طورجدی 

هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور 

میرحسین موسوی )نخست وزیر( خدمت حرضت امام نوشتند خواستار تعیین مرجعی 

برای حل عملی مسائل و تشخیص رضورت و مصلحت شدند.

امام خمینی در جوابیه خود در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱7 دستور تشکیل مجمعی مرکب از 

فقهای شورای نگهبان، آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله توسلی، 

آیت الله موسوی  خوئینی ها و آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص 

مصلحت نظام را صادر کردند.

امام در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند: »آقایان توجه داشته باشند که مصلحت 
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ف نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسام عزیز می گردد. 

امروز جهان اسام نظام جمهوری اسامی ایران را تابلوی متام عیار معضات خویش 

می نامند«.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اصاح قانون اسامی در سال ۱۳۶۸ در قانون 

گنجانده شد و بدین ترتیب از ۱۳۶۸/۱۱/۱7 تاکنون آقای هاشمی رفسنجانی ریاست 

این مجمع را به عهده دارد.

انتخــاب مجــدد آیــت اهلل خامنــه ای به عنــوان 
ــور ــس جمه رئی

شد.  برگزار   ۱۳۶۴/0۵/2۵ تاریخ  در  جمهوری  ریاست  دوره  چهارمین  انتخابات 

مشارکت مردم در این انتخابات با توجه به تهدیدهای رژیم عراق مبنی بر مبباران 

شهرها در زمان برگزاری انتخابات، خوب و تعیین کننده بود. در این انتخابات آیت 

الله خامنه ای بار دیگر به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد. پس  از این انتخابات 

پیشنهاداتی از سوی شخصیت ها و احزاب به آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر پذیرش 

پست نخست وزیری شد؛ که ایشان قاطعانه رد کردند.

روزنامه finational times )فاینشنال تایمز( در مقاله ای نوشت: »ناظران آگاه در 

تهران می گویند: اکنون به نظر می رسد حجت االسام هاشمی رفسنجانی جای رئیس 

مقاله ای  چاپ  پی  در  گیرد.«  قرار  ایران  آینده  نخست  وزیر  مقام  در  ایران،  پارملان 

از  برخی  از  که  رفسنجانی خواسته شد  آقای  از  آن  در  که  تایمز  تهران  روزنامه  در 

مسئولیت های کنونی خود کناره گیری کرده و پستی را بپذیرد که در مقام آن بتواند 

کنرتل کامل کشور را در اختیار داشته باشد، این شایعات قوت گرفت که رفسنجانی در 

حال حارض دومین مرد قدرمتند ایران بعد از امام خمینی محسوب می شود و دیدار اخیر 

وی از پایتخت های غربی و همچنین دو کشور رشق دور نیز بدون شک مقام و قدرت 

کنونی وی را فزونی بخشیده است.

پس  از انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور، ایشان درصدد انجام تغییر 

در پست حساس نخست وزیری بودند به همین منظور زمزمه هایی مبنی بر معرفی 

به گوش می رسید.  به مجلس  آقای میرحسین موسوی  به جای  آقای علی اکرب والیتی 

با توجه به ترکیب مجلس که عمدتاً شکل  گرفته از جریان راست موسوم به جامعه 
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روحانیت مبارز بود و از لحاظ فکری در تضاد با برنامه های دولت میرحسین موسوی روا

قرار داشت، این زمزمه ها کم کم به صورت جدی تر به  گوش می رسید. از طرفی امام 

خمینی نیز با توجه به رشایط کشور و رشایط جبهه های جنگ تغییر نخست وزیر را به 

مصلحت ندانست و نگرانی خود را بابت این مسئله در جلسه ای به آیت الله خامنه ای 

اباغ کردند.

امام خمینی در ابتدا با تغییر نخست وزیر موافق بود ولی گویا با زمزمه این تغییر 

محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه، خدمت امام رسیده و گفته بود که: »موقعیت 

ایشان نخست وزیر  اگر  به گونه ای است که  بین رزمندگان  آقای موسوی در جنگ و 

نشوند، جنگ لطمه می خورد.« طبیعی است که برای امام در آن برهه از زمان هیچ 

مسئله ای مهم تر از مسئله جنگ نبود. لذا بعد از گزارش محسن رضایی، امام خمینی 

احساس کردند که نباید جنگ لطمه بخورد و به همین دلیل با تغییر نخست  وزیر 

مخالفت کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتاب )امید و دلواپسی( که شامل خاطرات سال 

۱۳۶۴ ایشان است می گوید: »احمد آقا هم آمد و به طور مفصل مذاکرات آقای خامنه ای 

و امام را درباره نخست وزیر آینده اعام کرد و گفت: ))نظر امام این است که تعویض 

مهندس ]میرحسین موسوی[ مصلحت نیست و مایل اند که این نظرشان گفته شود.((

درست برخاف نظر آیت الله خامنه ای و پس از مشاوره به این نتیجه رسیدیم که 

اگر نظر امام این باشد، باید بر همین روال عمل شود. ولی آقای خامنه ای اگر اختیار 

داشته باشد به هیچ وجه حارض نیست که نخست وزیری ایشان را بپذیرند و می گویند 

فقط در صورت حکم امام حارضند ایشان را معرفی منایند و در این صورت در کارها 

دخالت نخواهند کرد و انتخاب وزرا را هم به میل آقای موسوی تصویب می کنند. 

به هرحال مشکل بزرگی در پیش داریم.«

رسانجام آیت الله خامنه ای با پذیرش خواست امام خمینی یک بار دیگر میرحسین 

موسوی را به عنوان نخست وزیر جهت اخذ رأی اعتامد به مجلس معرفی می کنند.

البته هاشمی رفسنجانی در این زمان و با توجه به رفاقت و صمیمیت چندین ساله 

خویش با آیت الله خامنه ای خدمت امام رفته و در این زمینه رایزنی می کنند تا امام را 

متقاعد سازند که به آیت الله خامنه ای اجازه دهند تا باب سلیقه خویش نخست وزیر 

را انتخاب کنند ولی حرضت امام تغییر دولت را صاح ندانسته و از آقای هاشمی 
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ف رفسنجانی می خواهد که با آقای خامنه ای صحبت کرده و ایشان را قانع کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با ترشیح اتفاقات آن دوران در کتاب خاطرات خود 

می گوید: »آیت الله خامنه ای متایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با ارصار ماها و نیز 

خواست امام پذیرفتند و هامن وقت نظرشان را بابت کابینه گفته اند و اکنون حجت 

دارند و منی خواهند از نظر امام تخلف کنند«.

آقای هاشمی بعد از انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور در خطبه های 

مناز جمعه در این باره این چنین به اظهارنظر پرداختند: »ما از ملتامن برای تشخیص 

خوبشان تشکر می کنیم برای اینکه رأی باالیی به رئیس جمهور صالح ما، امام جمعه تهران 

جناب آقای خامنه ای دادند. این شخصیتی که ما مثل ایشان در کشورمان یا نداریم، یا بسیار 

کم داریم. کسی که تقریباً متام عمرش را از آن وقتی که به سن تکلیف رسیده تا امروز 

همیشه درصحنه مبارزه بوده و در زمان طاغوت دامئاً در زندان ها و تبعیدها به رس برده 

و قلم و بیان و نوشته ها و عمل و فکرش، همیشه چراغ راه بوده و عملکردش در دوران 

چهارساله ریاست جمهوری برای ملت ما، بهرتین سند بود که بازهم همه آن نقطه مطلوب 

را بشناسند. الحمدالله مردم با قدرشناسی از این عملی که در این چهار سال از ریاست 

جمهوری خودشان دیده بودند – که ما انتظاری غیرازاین هم نداشتیم - این شخصیت را 

برگزیدند و همین هم باعث خشم دشمنان ما شده است«.

به عنوان  خامنه ای  آیت الله  تحلیف  مراسم   ۱۳۶۴/7/۱۸ تاریخ  در  رسانجام 

رئیس جمهور در مجلس شورای اسامی برگزار شد. در این مراسم آیت الله هاشمی 

با انجام یک نطق تاریخی بار دیگر ارادت و وفاداری همیشگی خود را  رفسنجانی 

نسبت به یار دیرینش ابراز داشت.

می تواند  که  کسی  بهرتین  می کنم  فکر  »من  فرمودند:  سخرنانی  این  در  ایشان 

امروز در مورد جناب آیت الله خامنه ای حرف بزند من هستم، نه مناسب تر ولی جزو 

افتخار  مناسب ترین افرادی که ایشان را می شناسند. بیش از 2۵ سال است که بنده 

این 2۵ سال هیچ روزی بر من  ایشان را دارم و خدا می داند که در متام  با  آشنایی 

نگذشته است که ارادتم نسبت به ایشان از روز قبل کمرت باشد. همیشه مراحل شناسایی 

و آشنایی ام هرقدر بیشرت می شود ارادتم و مراتب اخاصم را نسبت ایشان در وجودم 

بیشرت احساس می کنم. به خاطر اینکه می بینم در وجود ایشان جز از حق خواهی و 

حقیقت چیزی نیست و این افتخاری که خداوند به این ملت داده که ریاست جمهوری 
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مبارز و مددکار و بدون کوچک ترین سابقه روا کاردان،  پیغمرب، مجتهد، عابد،  از ساله 

سوء در متام دوران زندگی داشته باشد اگر ما توجه بکنیم چنین افتخاری نصیب هیچ 

کشوری نشده است یا الاقل ما منی دانیم. ما امروز در پشت کره زمین، رئیس جمهور با 

مشخصات رئیس جمهور خودمان که ملتامن انتخاب کردند، رساغ نداریم.

من در دوران مبارزات، شخصاً به چند نفر ارادت زیادی داشتیم و بارانداز روحی 

من آنها بودند که بعضی هایشان در حال حارض نیستند، نام می برم شهید بهشتی، شهید 

برای من و  آقای خامنه ای  آنها جنـاب  میان همه  باهرن و بعضی دوستان دیگر. در 

برای کسانی که باهم کار می کردیم از محبوب ترین و جدی ترین افراد درصحنه بودند 

و وقتی که ایشان در زندان یا در تبعید بودند و بین ما نبودند، همه ما احساس خأل 

می کردیم؛ یعنی عدم حضور ایشان برای ما واقعاً خأل جدی در کار مبارزه ایجاد می کرد.

ازلحاظ اطاعت از امام، خوب همه ما ارادت داشتیم ولی آقای خامنه ای در میان 

ما ازاین جهت هم یک ویژگی هایی داشت. ما در شخص امام امت که مرجع همه ما 

بود و ما در سایه افاضات ایشان روحیه داشتیم و کاری می کردیم و شخص حرضت 

ما  ایشان مراد  بود و هنوز مثل گذشته  ما  استاد همه  آیت الله العظمی منتظری که 

هستند. بنده در دنیا، در محیط کار خودم در حوزه علمیه و در کل نظام مبارزه مان 

بدون اغراق عرض می کنم به هیچ کس به اندازه آقای خامنه ای ارادت و اعتامد نداشتم 

و این برداشت شخص من است که هامن طور مانده و ان شاءالله تا ابد هم خواهد ماند.

سمبل جریان حامیت از مستضعفین در بین ما آقای خامنه ای و توجه خاص ایشان 

به مسائل طبقه جوان و مبارزات جوانان بخصوص در میان ما ایشان ویژگی خاص 

داشت و روی این مسئله بیشرت از همه ما تأکید می کردند. ما یک مدتی هردویامن 

فراری بودیم و از قم به تهران آمده بودیم و در یک خانه دوطبقه زندگی می کردیم. 

من زندگی داخلی ایشان را هم با همسایگی که داشتیم و با فقری که بر زندگی ایشان 

حاکم بود می دیدم و امروز هم که ایشان رئیس جمهور هستند و بعد از امام شخص 

اول مملکت هستند، من می بینم نه روحیه متفاوت دارد و نه زندگی و خداوند چنین 

نعمتی را به انسان های معدودی در تاریخ برشیت می دهد. بسیاری از همدرسان و 

را در  آقای خامنه ای  امروز همه شان به حق لقب آیت الله دارند،  ایشان که  دوستان 

زمان تحصیل و امروز می دانیم که سطح سوادشان از آنها یا باالتر بوده یا مساوی بوده 

خاضعانه حارض نیستند حتی در مسائل علمی ازاین گونه القاب استفاده کنند«.
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ف در هامن روز رادیو بی بی سی در گزارشی از مراسم تحلیف آیت الله خامنه ای چنین 

گفت: »رئیس  جمهور ایران امروز در مجلس سوگند وفاداری یاد کرده است. رئیس 

آیت الله  از  بعد  او  که  و گفت  را ستود  او  رفسنجانی  اکرب هاشمی  اسامی،  مجلس 

خمینی مهم ترین شخصیت جمهوری اسامی است. مراسم ادای سوگند آغاز دوره دوم 

ریاست جمهوری سید علی خامنه ای، صبح امروز در مجلس شورا انجام گرفت. این 

مراسم در حضور اعضای شورای نگهبان، منایندگان مجلس، هیئت وزیران، اعضای شورای 

عالی قضایی و بازماندگان شهدا که به عنوان مدعوین ویژه حضور یافته بودند، انجام 

گرفت و طی آن رئیس جمهور در مقابل آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی 

کشور و در برابر قرآن کریم سوگند یادکردند. پیش ازاین مراسم، رئیس مجلس به حدی 

بی سابقه آقای خامنه ای را موردستایش قرار داد و احتامالً بدین وسیله خواست که به 

کلیه شایعات مربوط به اختافات خود با رئیس جمهور پایان دهد. 

آقای هاشمی رفسنجانی گفت: »سابقه دوستی و همکاری بیست وپنج ساله اش با سید 

علی خامنه ای وی را بهرت از هر کس دیگر در موقعیت اظهارنظر درباره او قرار می دهد.« 

رئیس مجلس شورای اسامی سپس گفت: »ذکر ویژگی های سید علی خامنه ای در 

دوران حیات او مقدور نیست و پس از شهادت اوست که اوج و منزلتش عیان خواهد 

از آقای خامنه ای گفت:  پایان قدردانی های مکرر خود  شد.« هاشمی رفسنجانی در 

»ریاست جمهوری او مایه مباهات ملت ایران است«.

چند روز بعد، جلسه رأی اعتامد کابینه نخست وزیر در مجلس برگزار شد. قبل از 

رسمی شدن جلسه، آیت الله هاشمی رفسنجانی به منایندگان تذکر داد و اعام کرد: »قلت 

آرای موافق نخست  وزیر باعث رنجش امام از مجلس و خوشحالی دشمنان از نفوذ بین 

منایندگان می شود. آقای منتظری هم خواسته اند که تعداد آرای موافق به خاطر امام کم 

نباشد. با اعام رصیح و کتبی امام درباره نخست وزیر آینده که توسط آیت الله هاشمی 

رفسنجانی اعام شد جو قالب در مجلس به نفع آقای موسوی تغییر پیدا کرد«.

پس از سخنان موافق و مخالف توسط منایندگان از مجموع 2۶۱ رأی آقای موسوی با کسب 

۱۶2 رأی موافق و ۹۹ رأی مخالف توانست رأی اعتامد کسب کند. پس از مشخص شدن مخالفت 

۹۹ نفر از منایندگان -علی رغم اعام نظر رصیح امام خمینی- جناح در حال شکل گیری چپ که 

به شدت از نخست  وزیری آقای موسوی حامیت کرده بود، جناح راست را به مخالفت با والیت 

 فقیه متهم ساخت و در انتخابات سومین دوره مجلس نیز از همین مسئله استفاده کرده و به 
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پیروزی قاطع دست  یافت. به این ترتیب تقابل فکری دو جناح مجلس که درباره میزان دخالت روا

دولت در اقتصاد باهم اختاف داشتند ظهور بیشرتی به خود گرفت.

تشـکیل هیـأت حـل اختـالف در ماجـرای تعییـن 
اعضـای کابینـه

اگرچه مسئله نخست وزیری با ازخودگذشتگی و تبعیت مثال زدنی آیت الله خامنه ای 

از دستور حرضت امام ختم به خیر شد، اما اختافات بر رس تعیین اعضای کابینه پابرجا 

بود. در همین زمینه آیت الله خامنه ای برای کسب تکلیف خدمت حرضت امام می روند 

و امام به ایشان می فرمایند که »اگر با آقای میرحسین موسوی بر رس وزرا به توافق 

و موسوی  احمد خمینی  رفسنجانی، سید  نفر هاشمی  از سه  نفر  دو  رأی  نرسیدید 

اردبیلی حاکم باشد«.

البته به این جمع بعدها به درخواست آیت الله هاشمی، آیت الله منتظری نیز اضافه 

گشت. اگرچه با این تدبیر امام مسئله به خوبی حل وفصل گردید ولی بیان این مسئله 

به خوبی جایگاه بی بدیل آیت الله هاشمی رفسنجانی را در نزد امام مشخص می مناید. 

رسانجام با حامیت های ارزشمند هاشمی رفسنجانی دولت موسوی از مجلس عبور 

کرده و توانست رأی اعتامد کسب کند.

مجلس سوم
با برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسامی این مجلس رسامً از تاریخ 

7 خرداد ۱۳۶7 آغاز به کار کرد. این مجلس که اکرثیت آن را اعضای مجمع روحانیون 

برگزاری  زمان  در  خمینی  امام  مهم  رهنمودهای  دلیل  به  می دادند،  تشکیل  مبارز 

انتخابات به سمت حامیت از دولت پیش رفت. در این دوره عماً هیچ حزب رسمی 

در کشور وجود نداشت و تنها حزب رسمی کشور یعنی حزب جمهوری اسامی ده 

ماه قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات دوره سوم مجلس، به پیشنهاد و درخواست 

آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی و با موافقت امام خمینی در تاریخ 

۱۳۶۶/۳/۱۱ تعطیل شده بود.

در آستانه مجلس سوم و هنگامی که جامعه روحانیت مبارز اقدام به تهیه لیستی 
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ف از کاندیداهای پیشنهادی برای مجلس منود، اختافات قبلی بین روحانیون طرفدار و 

مخالف دولت موسوی باال گرفت که به تولد دو حزب روحانیت مبارز و روحانیون 

مبارز انجامید. این انشعاب به تأیید امام خمینی نیز رسید و ایشان انشعاب تشکیاتی و 

اظهار عقیده مستقل را به معنای اختاف ندانست و طی نامه ای اعام کرد: »چون دو 

گروه مذکور در اصول باهم مشرتکند، آنها را تأیید می کنم زیرا در اسام باب اجتهاد باز 

است ولی انتقاد سازنده باعث رشد جامعه می شود.«

در آستانه انتخابات و از چند ماه قبل رژیم بعث عراق از تاریخ ۱۳۶۶/۱2/۹ حمله 

به شهرها و مناطق مسکونی کشور را با مبباران هوایی و موشک باران آغاز کرد. حمات 

هوایی و موشکی عراق تا دو ساعت مانده به انتخابات ادامه داشت و حتی با حمات 

موشکی و هوایی به اکرث شهرهای کشور سعی در ایجاد جنگ روانی برای مردم ایران و 

عدم مشارکت آنها در انتخابات داشت. این مسئله باعث گشته بود تا برخی از مسئوالن 

خدمت امام رسیده و تقاضای تأخیر در انتخابات را مطرح کنند. امام خمینی این نظر را 

با قاطعیت رد کرده و اعام منودند انتخابات باید در موعد مقرر انجام شود.

در این انتخابات آیت الله هاشمی رفسنجانی با کسب یک میلیون و دویست هزار و 

چهارصد و نوزده رأی به عنوان نفر اول از حوزه انتخابی تهران وارد مجلس گردید. البته 

خاطرنشان می شود در سال ۱۳۶۸ و با انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور، آقای مهدی 

کروبی پس از ایشان به عنوان رئیس مجلس انتخاب گردید.

مذاکـرات و رایزنی هـای جهانـی بـا ایـران در مـورد 
پایـان جنـگ _ جنـگ نقت کش هـا

هامن طور که پیش تر اعام شد با باال گرفنت جنگ و کشیده شدن دامنه آن به شهرهای 

بی دفاع که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم می گردید و استفاده نامتعارف 

صدام از ساح های شیمیایی، خاویر پرز دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل در 22 دی ماه 

۱۳۶۵ اعام کرد که اعضای شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ مصمم اند و نظریات و 

دیدگاه ها باید برای تحقق این هدف به هم نزدیک شوند و شکل اجرایی به خود بگیرند. 

بر همین مبنا مذاکرات برای تهیه پیش نویس قطعنامه ۵۹۸ به رسعت آغاز شد.

دبیر کل سازمان ملل با استناد به قطعنامه ۵۹۸ از ایران و عراق خواست تا برای 
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دستیابی به راه حل جامع و عادالنه دست از جنگ کشیده و وارد روند مذاکره شوند. روا

همچنین دبیر کل سازمان ملل در راستای شناسایی متجاوز به یک هیئت بی طرف 

مأموریت داد تا پس از تحقیق درباره مسئول واقعی جنگ گزارش خود را در ارسع 

وقت به شورای امنیت ارائه کنند.

در تابستان ۱۳۶۶ به دنبال درخواست دولت کویت از آمریکا و شوروی برای تأمین 

حفاظت نفت کش ها در خلیج فارس، نیروی دریایی کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس 

وارد خلیج فارس می شوند. در این ایام رونالد ریگان در ۱۳۶۶/۶/۳۱ در سخرنانی خود 

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را تهدید کرد که در صورت قبول نکردن 

قطعنامه ۵۹۸ چاره ای جز اقدام عملی علیه ایران ندارد. این تهدید در حالی صورت 

گرفت که دقیقاً یک روز قبل با حمله یک بالگرد جنگی آمریکا به کشتی کوچک ایرانی 

به نام ایران اجر آمریکا رسامً وارد جنگ با ایران شده بود.

شهر  متوحشانه،  اقدام  یک  در  عراق  بعثی  رژیم  و  صدام   ۱۳۶۶ سال  اواخر  در 

کردنشین حلبچه را به دلیل همکاری نیروهای کرد با نیروهای نظامی ایران مبباران 

شیمیایی کرد. در این فاجعه ۵00 هزار غیرنظامی بی گناه کشته شدند. در روزهای 2۸ 

و 2۹ فروردین نیروهای عراقی که این بار آمریکا را به عنوان متحد رسمی در کنار خود 

می دیدند با حامیت بالگردهای آمریکایی و مبباران شیمیایی توانستند جزیره فاو را از 

دست ایران باز پس گیرند. بی شک سکوت بین املللی در فاجعه رخ داده در شهر حلبچه 

و جزیره فاو بیش ازپیش ادعاهای توخالی مدعیان حقوق برش را عیان ساخت.

حامیت آمریکا از رژیم بعث عراق به همین مورد خاصه نشد چراکه یک روز بعد 

ایاالت متحده به نفت کش ها و سکوهای نفتی غیرنظامی ایران در خلیج فارس حمله 

کرد. در این هنگام دو ناوچه نیروی دریایی ایران یعنی سهند و سبان مورد هدف 

نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتند.

بود.   ۱۳۶7 تیر   ۱2 فاجعه  ایران  ضد  بر  آمریکا  خصامنه  تاش های  اوج  نقطه 

بود،  ایران شده  یو اس اس وینسنس درحالی که وارد آب های رسزمین  ناو آمریکایی  

هواپیامیی مسافربری ایرباس ایران را مورد حمله قرار داد. متأسفانه متامی 2۹0 مسافر 

و خدمه هواپیام در جریان این تهاجم کشته شدند. سکوت جامعه بین املللی در قبال این 

فاجعه و همچنین استفاده عراق از ساح های شیمیایی برگ سیاهی در کارنامه مدعیان 

حقوق برش به وجود آورد.
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پذیرش قطعنامه 598 از سـوی ایـران _ نقش پررنگ 
هاشـمی در پایان جنگ

بیان خاطره اى از پدر شهيد محمد جهان آرا می تواند وضعیت جبهه ها و حال و 

هوای مردم در آن ایام را روشن تر مناید. پدر شهید جهان آرا می گفت: »وقتی خرمشهر 

در محارصه بود، رشایط به قدری سخت شده بود که رزمندگان حتی نان خشک هم 

برای خوردن نداشتند، آتش از زمین و آسامن می بارید و هیچ خودرویی جسارت ورود 

به محارصه را جهت کمک رسانی نداشت.

در میان دود و آتش و غبار، دیدم که کاروانی از کامیون های حاوی مواد غذایی و 

دارو از راه رسید و پیشاپیش کاروان یک تویوتای لندکروز وارد شهر شد که نخست 

وزیر )آقای مهندس موسوی( در آن ماشین کنار راننده نشسته بود، جلو رفتم گفتم آقای 

مهندس، جلو آمدن شام خیلی خطرناک است، چطور راننده های کامیون را راضی کردید 

زیر این آتش، وارد شهر شوند؟

مهندس گفت به راننده ها گفتم بچه های رزمنده گرسنه اند، مگر شام غیرت ندارید؟ 

مگر مرد نیستید؟ یکی از راننده ها با طعنه گفت اگر شام مردی بیفت جلو تا ما هم 

پشت شام حرکت کنیم، برای همین هم من جلوتر حرکت کردم تا کامیون ها وارد شهر 

شوند.«

در این ایام کاهش درآمد نفتی ایران از ۱۵ میلیارد دالر به کمرت از ۶ میلیارد دالر نیز 

باعث شده بود تا فشارهای اقتصادی بر دولت افزایش یافته و وضعیت اقتصادی کشور 

در بدترین رشایط خود قرار گیرد.

در همین زمان محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران طی نامه ای به امام 

را  آینده  سال  در ۵  ادامه جنگ  برای  نظامی  نیروهای  نیازهای  از  فهرستی  خمینی 

ارائه داد. با ارجاع نامه به نخست  وزیر، میرحسین موسوی رصیحاً اعام کرد: »دولت 

ظرفیت اختصاص منابع مالی الزم برای تهیه چنین فهرستی را ندارد«.

پایانی جنگ  ماه های  روزها و رشایط دشوار  آن  در ترشیح  رفسنجانی  هاشمی 

تحمیلی می گوید: »در آن روزها، غربی ها و شوروی به صدام اجازه داده بودند که از 

ساح های غیرمتعارف استفاده کند و هامن کاری را که در حلبچه انجام داده بودند در 

شهرهای بزرگ ایران تکرار کند. این کار البته قبل از آن هم انجام شده بود اما نه به طور 
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وسیع. موشک های عراق به شهرهای ما می رسید. هواپیامهای پیرشفته ای هم که در روا

اختیارشان قرار گرفته بود، می توانست شهرهای ما را مبباران کند. من فکر می کردم 

اگر شهرهای بزرگ مثل اصفهان و تهران مبباران شیمیایی شوند، عقبه دفاع ما سست 

خواهد شد و جنگیدن با مشکل روبرو می شود. اگر چنین حالتی پیش می آمد باید 

آتش بس را می پذیرفتیم«.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره دوران دفاع مقدس ادامه داد: »دولت مهندس 

میرحسین موسوی در آن موقع اعام کرد که دیگر قادر به تدارک مالی نیست. از لحاظ 

ابزار جنگ هم آقای محسن رضایی نامه ای به امام نوشت و تجهیزات متعددی از جمله 

چند صد هواپیام و تعداد زیادی توپ و تانک خواست. از طرفی صدام اجازه گرفته بود 

که مبباران شیمیایی شهرهای ما را مثل شلمچه رشوع کند. آمریکا هم وارد جنگ شده 

بود. مجموعه این عوامل ما را به این نتیجه رساند که ادامه جنگ بیش از آن درست 

نیست. من از شلمچه به جلسه رسان سه قوه آمدم. در آنجا به اجامع رسیدیم که جنگ 

را متام کنیم. خدمت امام رسیدیم و بحث طوالنی صورت گرفت. پذیرش پایان جنگ 

برای امام سخت بود«.

هاشمی رفسنجانی گفت: »امام تعبیری را به کاربردند که ما را مأیوس کردند. من 

تعبیری را که امام به کاربردند منی گویم. دیدم بحث به بن بست رسید. عرض کردم الزم 

نیست پایان جنگ را شام اعام کنید. بنده به عنوان فرمانده جنگ مسئولیت پذیرش 

قطعنامه را بین مردم و رزمندگان بر عهده می گیریم و اگر مشکلی به وجود آمد بنده 

را محاکمه کنید«.

پذیرش  با  »این جانب  می فرماید:  امام  هاشمی،  آقای  حرف  این  شنیدن  از  پس 

قطعنامه موافقت کرده و خود مسئولیتش را بر عهده می گیرم.« بعد فرمودند: »بروید 

علام و شخصیت ها را جمع کنید و آنها را توجیه کنید و بحث هایی را که در این جلسه 

با راه حل  نیاید.« بدین صورت  آنها در میان بگذارید که اختافی پیش  با  مطرح شد 

هاشمی جنگ به پایان رسید.

تاریخ  در  ایران  جمهور  رئیس   امضای  با  نامه ای  طی  قطعنامه  پذیرش  رسانجام 

اعضای  دبیر کل سازمان ملل تسلیم گشت و در نشست غیررسمی  به   ۱۳۶7/۴/27

شورای امنیت در تاریخ ۱۳۶7/۵/2۹ تاریخ برقراری آتش بس اعام می گردد.

امام خمینی در ۱۳۶7/۴/2۹ طی پیامی با تشبیه پذیرفنت قطعنامه به نوشیدن جام 
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ف زهر، این خرب را به اطاع مردم می رساند. امام در قسمتی از نامه خود فرمود: »و اما 

در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً 

برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به هامن شیوه دفاع و مواضع 

اعام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقاب را در اجرای آن می دیدم، 

ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعاً خودداری می کنم و به امید خداوند 

در آینده روشن خواهد شد، و با توجه به نظر متامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح 

باالی کشور که من به تعهد دلسوزی و صداقت آنان اعتامد دارم، با قبول قطعنامه 

و آتش بس موافقت منودم ... خداوندا این دفرت و کتاب شهادت را همچنان به روی 

مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز 

در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ 

و نگهبان باش. خوشا به حال شام ملت! خوش به حال شام زنان و مردان! خوشا به حال 

جانبازان و ارسا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز 

مانده ام، جام زهره آلود قبول قطعنامه را رس کشیده ام و در برابر عظمت و فداکاری 

این ملت بزرگ احساس رشمساری می کنم«.

حرضت امام با درک صحیح از مشکات کشور در نامه ای محرمانه که چند روز قبل 

از پذیرش قطعنامه خطاب به مسئوالن لشکری و کشوری نوشتند نیز دالیل خود را از 

پذیرش قطعنامه چنین عنوان داشتند:

»حال که مسئوالن نظامی ما اعم از ارتش و سپاه که خربگان جنگ می باشند، رصیحاً 

اعرتاف می کنند که ارتش اسام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد 

و نظر به اینکه مسئوالن دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسامی ایران از این 

 پس جنگ را به هیچ وجه به صاح کشور منی دانند، با قاطعیت می گویند که یک دهم 

ساح های را که استکبار رشق و غرب در اختیار صدام گذارده اند، به هیچ وجه و با هیچ 

قیمتی منی شود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان  دهنده فرمانده سپاه پاسداران 

که یکی از ده ها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست های اخیر به این جانب 

رسیده و به اعرتاف جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه یکی معدود 

فرمانده هایی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می باشد و 

با توجه به استفاده گسرتده دشمن از ساح های شیمیایی و نبود وسایل خنثی کننده آن، 

این جانب با آتش بس موافقت می منایم. برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم 
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تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ ۶7/۴/2۶ نگاشته شده است، اشاره شد.روا

شام عزیزان از هر کس بهرت می دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده 

است ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از 

جمهوری اسامی ایران اگر آبرویی داشته باشم خرج می کنم. خداوندا ما برای دین تو 

قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می کنیم...

گفتم جلسه ای تشکیل گردد و آتش بس را به همه مردم تفهیم منایند. مواظب 

باشید ممکن است افراد داغ و تند با شعارهای انقابی شام را ازآنچه صاح اسام است، 

دور کنند. رصیحاً می گوییم باید متامی همتتان در توجیه این کار باشد. قدم انحرافی 

حرام است و موجب عکس العمل می شود. شام می دانید که مسئوالن رده باالی نظام با 

چشمی خون بار و قلبی ماالمال از عشق به اسام و میهن اسامی مان چنین تصمیمی 

گرفته اند خدا را در نظر بگیرید و هرچه اتفاق می افتد از دوست بدانید ... «.

بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸، در جهت اجرای بند ۶ قطعنامه، یک هیئت بلژیکی 

انتخاب و مسئول شد که متجاوز جنگ را شناسایی و به دبیر کل سازمان ملل متحد 

از پذیرش  این هیئت قبل  این کار  به  ایران ارصار داشت زمان رشوع  معرفی مناید. 

قطعنامه از جانب ایران باشد که درنهایت این گونه عمل نشد. این هیئت درنهایت در 

۱۸ آذر ۱۳70 مصادف با ۹ دسامرب ۱۹۹۱ میادی طی گزارشی به دبیر کل وقت سازمان 

ملل متحد عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. دبیر کل وقت سازمان ملل متحد 

نیز این گزارش را طی یک جلسه رسمی به شورای امنیت تفهیم کرد.

حمله تندروها به هاشمی جهت خاتمه دادن به جنگ
با توجه به نقدهای بسیاری که درباره قبول کردن قطعنامه توسط امام خمینی 

بیان شده است عده ای با اهداف سیاسی و در جهت تخریب وجهه آیت الله هاشمی 

رفسنجانی و با نادیده گرفنت خدمات و زحامت ایشان در طول جنگ، ایشان را مسئول 

نوشاندن جام زهر به امام خمینی می دانند. این منتقدان درحالی که از رشایط کشور در 

آن برهه حساس آگاهی داشته و دارند، مدعی هستند که ایران از آمادگی الزم برای 

ادامه جنگ بعد از سال ۱۳۶7 برخوردار بوده است و آیت الله هاشمی رفسنجانی و 

میرحسین موسوی را مسئول پذیرفنت آتش بس توسط امام خمینی دانستند. حال آنکه 

تأکید امام خمینی در نامه به مسئوالن لشکری و کشوری به خوبی مؤید این نکته است 
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ف که حرضت امام با پیش بینی از وجود و طرح چنین مسائلی در آینده و با درک صحیح 

از مشکات کشور با پذیرش قطعنامه موافقت کرده است.

البته قطعاً یکی از بهرتین اسناد برای نشان دادن نگرش امام خمینی درباره پذیرش 

قطعنامه، پیام ایشان در سال ۱۳۶7 و به مناسبت سالگرد کشتار مکه می باشد. حرضت 

امام در بخشی از این پیام می فرمایند: »و اما در موردقبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله 

بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بوده است، این است که چند روز 

قبل معتقد به هامن شیوه دفاع و مواضع اعام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و 

کشور و انقاب را در اجرای آن می دیدم، ولی به واسطه حوادث ملی که فعاً از ذکر آن 

خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد با توجه به نظر متامی 

کارشناسان سیاسی و نظامی سطح باالی کشور که من به تعهد، دلسوزی و صداقت آنان 

اعتامد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت منودم و در مقطع کنونی آن را به 

مصلحت نظام و انقاب می دانم«.

امام خمینی همچنین در فرازی از پیام خود افرادی را که در آینده جنگ و قطعنامه 

را زیر سؤال خواهند برد را مورد خطاب قرار داده و می فرمایند: »در این روزها ممکن 

است بسیاری از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها 

و نبایدها بکنند. هرچند این مسئله به خودی خود یک ارزش بسیار زیباست اما اکنون 

وقت پرداخنت به آن نیست. چه بسا آنهایی که تا دیروز در برابر این نظام جبهه گیری 

کرده بودند و فقط به خاطر سقوط نظام و حکومت جمهوری اسامی ایران از صلح 

نیز با هامن هدف سخنان فریبنده دیگری  و صلح طلبی ظاهری دم می زنند، امروز 

را مطرح مناید و جیره خواران استکبار، هامن ها که تا دیروز در نقاب دروغین صلح، 

خنجرشان را از پشت به قلب ملت فرو کرده بودند، امروز طرفدار جنگ شوند«.

حرضت امام خمینی به خوبی با تحلیل رشایط انقاب پس از خود مدعیان طرفدار 

ادامه جنگ را که امروز به خاطر اهداف سیاسی دست به هر اقدامی می زنند را مورد 

خطاب قرار داده بود.

این افراد در حالی امروز سعی در القای پذیرش قطعنامه و خوراندن جام زهر به 

امام توسط رسان وقت کشور را دارند که گویا فراموش کرده اند که حرضت امام خمینی 

با استقال رأی خود و بدون تأثیرپذیری از قدرت های بین املللی اقدام به قبول و پذیرش 

قطعنامه کردند.
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یــ
امام خمینی در نامه فوق با اشاره به استقال مسئوالن نظام در پذیرش قطعنامه روا

تأکید می کند: »من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از جام زهر کشنده تر است 

ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. نکته ای که تذکر آن 

الزم است این است که در قبول این قطعنامه فقط مسئولین کشور ایران به اتکای خود 

تصمیم گرفته اند و کسی و کشوری در این امر مداخله نداشته است«.

همچنین بعدها آیت الله خامنه ای با رد ادعای این افراد در مناز جمعه ۵ مهر سال 

۱۳70 فرمودند: »این قطعنامه نتیجه تاش های فراوانی بود که از همه طرف کشیده 

شد. تاش هایی که درنهایت شورای امنیت وابسته به غرب را مجبور به صدور این 

قطعنامه کرد.

قطعنامه ای که به جنگ پایان می داد و رشط اجرایی شدنش قبول آن از سوی حرضت 

امام خمینی بود. امام خمینی بر اساس آنچه گزارش ها رسیده از مقامات وقت درباره 

جنگ و وضعیت کشور اعام شد، زیر قطعنامه ۵۹۸ را امضاء کرد و به این ترتیب جنگ 

ایران و عراق بر اساس اسناد بین املللی پایان یافت«.

بعدها آیت الله هاشمی رفسنجانی با انتشار منت سخرنانی منترششده وی در سال 

۱۳۶۹ به ترشیح روند پذیرش قطعنامه و رشایط پس ازآن پرداخت. در این منت که در 

پایگاه اطاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی منترش شده است ، آمده است: »قطعنامه 

۵۹۸ هشتمین قطعنامه ای است که برای جنگ عراق علیه ما در سازمان ملل به تصویب 

رسید. پیش از قطعنامه ۵۹۸، شورای امنیت قطعنامه ۵۸۸ را در تاریخ ۱۳۶۵/7/۱۶ تصویب 

کرده بود که ایران آن را نپذیرفت و دبیر کل در گزارش خود به شورای امنیت، خاصه ای 

از مواضع ایران و عراق را در قبال قطعنامه عنوان منود و اعام کرد که درحالی که عراق 

متایل خود را برای پذیرش قطعنامه شورای امنیت اعام داشته، ایران به دالیلی که ذکر 

کرده این قطعنامه را نپذیرفته است.

پس از قطعنامه ۵۸۸ ایران عملیات های موفقیت آمیز زنجیره ای را در خاک عراق 

انجام داد )سلسله عملیات های فتح، کربا، والفجر و نرص(. حاصل این عملیات ها نزدیک 

شدن رزمندگان اسام به شهر برصه شد که عامل دقت و حساس شدن شورای امنیت 

به مسئله جنگ شد«.

ایشان همچنین می افزایند: »بر این اساس، اعضای دائم به صورت یک گروه، کار 

آغاز  ایران و عراق  به جنگ  پایان بخشیدن  برای  را  مشرتک و سازمان دهی شده ای 
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ف منودند. کار این گروه مشرتک به صورت محرمانه بود که حاصل بررسی های آنها در 

پنج ماه منجر به نوشنت پیش نویس قطعنامه ۵۹۸ شد. آنها قطعنامه را صادر کردند. با 

رشایطی که برای ما درست کرده بودند فکر می کردند ما می پذیریم. چند عقب نشینی 

نیروهای ما آنها را امیدوار کرده بود که ما می پذیریم«.

پذیرش  زمان  در  کشور  وضعیت  ترشیح  ضمن  خود  سخنان  ادامه  در  هاشمی 

قطعنامه تأکید می کند که پذیرش قطعنامه به معنای امتام جنگ نبود. ایشان می افزاید: 

»ما الزم دیدیم که بعد از پذیرش قطعنامه در رشایط مناسبی باید رضب شستی به آنها 

بدهیم که آنها متوجه شوند که قدرت تهاجمی ما رس جای خود باقی است. وقتی که 

عراقی ها بعد از پذیرش قطعنامه دوباره حمله کردند و تا نزدیک اهواز هم رسیدند 

و از خرمشهر و جاهای مهم عبور کردند و معلوم شد ادعای صلح طلبی عراق دروغ 

است با یک دفاع جانانه ظرف یک روز آنها را رس جایشان برگردانیم. در طرف شامل 

جبهه ها هم که منافقین فعالیت می کردند، در عملیات مرصاد پاسخ خود را گرفتند و 

آن گونه زمین گیر و متاشی شدند. در عملیات مرصاد فقط منافقین نبودند و نیروهای 

هوایی و لجستیک عراق با اینها بودند. لذا توانستیم هم منافقین و هم پشتیبانی آنها را 

از کار بیندازیم. آنها فهمیدند که تحلیل رفنت قدرت تهاجمی و دفاعی ما درست نیست 

و نیروهای ما می توانند مثل گذشته جنگ را ادامه دهند«.

ایشان همچنین افزود: »قطعنامه ای که صادر شد اشکاالتی داشت و ما هم با یک 

اسرتاتژی درست با آن برخورد کردیم یعنی خدمت امام رفتیم و پیشنهاد دادیم. قرار 

بر این شد که ما از یک جهت عملیات زمینی و جنگ را باقدرت ادامه دهیم و نیروها 

را هم تجهیز کنیم و ستاد کل را بر این اساس تشکیل دادیم. برای اینکه دولت بیشرت 

از گذشته برای پشتیبانی جنگ در میدان باشد، مردم هم دعوت شدند که برای جنگ 

آماده شوند. این یک فاز بود. فاز سیاسی را هم رشوع کردیم و آن این بود که مذاکره 

کنیم تا مفاد قطعنامه مطلوب ما شود؛ یعنی قطعنامه ای باشد که با قبول آن به اهداف 

خود برسیم«.

درحالی که شواهد و قرائن تاریخی محکم و مستند حکایت از پذیرش قطعنامه 

توسط امام و باانگیزه جلوگیری از وارد شدن هزینه های بیشرت دارد اما هنوز برخی 

افراد با هدف رضبه زدن به شخصیت و جایگاه واالی هاشمی رفسنجانی در نزد مردم، 

اعام می کنند که  ادعاهایی بی اساس  با طرح  برده و  را زیر سؤال  پذیرش قطعنامه 
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یــ
امام خمینی بی خرب از تدوین قطعنامه و تحت تأثیر فشارهای سیاسی و نفوذ آیت الله روا

هاشمی رفسنجانی به پذیرش قطعنامه تن داده است.

این افراد سعی در القای ناراحتی امام از آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از پذیرش 

قطعنامه دارند. درحالی که آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از روزهای 

پایانی عمر مبارک حرضت امام خمینی می گوید: »بااینکه دیروقت بود به بیامرستان 

قلب جامران رفتم. امام با زحمت حرف می زدند. با صدای ضعیف به من فرمودند: 

"داروی زهری که قطعنامه را پذیرفتم برای من تلخ بود و تعبیر به جام زهر کردم اما 

امروز که می بینم بعد از مرگ من کشور مشکل جنگ ندارد، آن تلخی برایم شیرین 

است."«.

به تصمیم صحیح  ایشان  اعتامد  امام خمینی و  باتدبیر حرضت  این گونه بود که 

آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر توقف جنگ و پذیرش قطعنامه، دو کشور ایران و 

عراق پس از هشت سال جنگ فرسایشی که باعث میلیاردها دالر خسارت به کشور و 

شهادت جمع کثیری از هم وطنان عزیز و تخریب زیرساخت های کشور و ویرانی های 

به جامانده از جنگ گردید، به صلح برسند.

تهاجـم ارتش عراق به ایـران پس از پذیرش قطعنامه 
_ شکست تاریخی منافقان کوردل در تنگه مرصاد

هامن طور که در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی به آن اشاره شد، پذیرش قطعنامه 

باعث امتام تجاوز به خاک ایران توسط رژیم بعثی نشد. صدام با حامیت و پشتیبانی از 

منافقان کوردل از مرز غربی کشور تهاجامتی را به ایران انجام داد. این عملیات که منافقان 

کوردل آن را فروغ جاویدان نام نهادند در تاریخ ۱۳۶7/۵/۴ انجام شد. چند روز قبل از 

این نیز و تنها چهار روز پس از پذیرش قطعنامه ارتش بعث در ۱۳۶7/۴/۳۱ در رشایطی 

که وزیر خارجه وقت ایران در حال مذاکره با دبیر کل سازمان ملل بود، تهاجم خود را از 

دو محور کوشک و شلمچه و در منطقه جنوب کشور آغاز کرده و تا ۳0 کیلومرتی شامل 

خرمشهر پیرشوی داشتند. با فراخوان حرضت امام، مردم و نیروهای بسیجی با حضور در 

جبهه ها و دفاع از خاک میهن و همزمان پیام ایشان سپاه پاسداران برای دفع تهاجم و بیرون 

راندن مهاجمین جنگ گسرتده ای آغاز گردید. قوای مسلح بار دیگر در مدت بسیار کوتاهی 
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ف متجاوزین را از خاک وطن بیرون راندند.

رسنوشت اما در مرزهای غربی به گونه ای دیگر رقم خورد. منافقین کوردل که 

توسط رژیم بعث عراق تا دندان مسلح شده بود و در تصورات باطل خویش فتح 

۴۸ ساعته تهران را در رس می پروراندند، با کمین نیروهای مردمی سپاه پاسداران و 

ارتش ایران به فرماندهی شهید صیاد شیرازی در تنگه چهارزبر مواجه شدند. این 

تنگه بعدها به تنگه مرصاد معروف شد.

در این عملیات قریب به پنج هزار نفر از نیروهای فریب خورده مجاهدین خلق کشته یا 

زخمی شدند. هاشمی رفسنجانی در مورد جنگ مرصاد می گوید: »جنگ و صحنه به گونه ای 

درست شد که اینها توی کیسه آمدند و ما در کیسه را بستیم. تدارک منافقین خیلی وسیع 

بود و رضبه وارده بر آنها خیلی عمیق است«.

هامن طور که اشاره شد، با فراخوان مجدد حرضت امام انقابی در انگیزه و روحیات 

مردم ایران به وجود آمد. با رسازیر شدن مردم به جبهه ها مشخص شد که تصور دشمن از 

ضعف کشور و ناتوانی نیروهای نظامی کشور تصوری باطل و بیهوده بوده است. دشمن 

که در جنگ جدید قصد داشت رسزمین های بیشرتی از ایران را ترصف مناید خیلی زود 

به اشتباه خویش پی برد زیرا می دید مریدان امام خمینی متام توان خویش را برای خلق 

حامسه ای دیگر به کار گرفته بودند. این موضوع باعث گردید تا دولت عراق نیز آتش بس را 

پذیرفته و با قطعنامه موافقت کند.

اگرچه رژیم بعثی عراق اعام کرد که قطعنامه را پذیرفته ولی برای برقراری آتش بس 

تحویل اروندرود را رشط پذیرش قرار داد، البته ایران با این طرح مخالفت کرد. با پایان 

جنگ ایران و عراق این کشور تبدیل به یک کشور بدهکار شده بود و این مسئله برای 

صدام که مدعی بود به منایندگی از جهان عرب با ایران جنگیده و به دنبال ملی گرایی عربی 

بود رشم آور به نظر می رسید. صدام از کویت خواست که بدهی های عراق به کویت را 

ببخشد که با مخالفت کویت مواجه شد به همین دلیل صدام به فکر حمله به کویت افتاد. 

تنها نگرانی صدام حل وفصل شدن مناقشات با همسایه رشقی خود یعنی جمهوری اسامی 

ایران بود. او قبل از لشکرکشی به کویت تصمیم گرفت به منظور در امان ماندن از جانب 

ایران اختافات خود با جمهوری اسامی را حل و فصل کند. لذا نامه نگاری هایی با آیت الله 

هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران انجام داد. این نامه نگاری ها در جریان بود که 

ناگهان در ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ ارتش عراق با حمله به کویت این کشور را به اشغال درآورد.
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یــ
صدام در نامه نگاری هایش پیشنهاد امضای پیامن صلح میان دو کشور داد و امیدوار روا

بود تا بتواند ایران را متقاعد به نقض تحریم های تجاری علیه عراق کند. رسانجام پس از 

نامه نگاری های متعدد رئیس جمهور عراق در ششمین و آخرین نامه خود به رئیس جمهور 

ایران را که پذیرش معاهده ۱۹7۵ اجرای  ایران که در ۱۳۶۹/۵/2۳ نوشته شد، رشایط 

قطعنامه و حل اختاف در چهارچوب قطعنامه ۵۹۸، عقب نشینی از اراضی اشغالی ایران و 

تبادل ارسا بود را پذیرفت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی چهار روز بعد در تاریخ ۱۳۶۹/۵/27 در آخرین پاسخ خود 

به صدام نوشت: »اعام پذیرش مجدد معاهده ۱۹7۵ از سوی شام، راه اجرای قطعنامه و 

حل اختافات در چهارچوب قطعنامه ۵۹۸ و تبدیل آتش بس موجود به صلح دائم و پایدار را 

هموار ساخت. رشوع عقب نشینی نیروهای شام از اراضی اشغالی ایران را دلیل صداقت و 

جدی بودن شام درراه صلح با جمهوری اسامی ایران به حساب می آوریم.« 

بدین وسیله با پذیرش دوباره عهدنامه ۱۹7۵ از سوی صدام، عراق پذیرفت تا به نشانه 

حسن نیت عقب نشینی از اراضی اشغالی ایران را از روز جمعه 2۶ مرداد ۱۳۶۹ آغاز کند.

در همین روز اولین کاروان آزادگان نیز به کشور بازگشتند. آیت الله هاشمی رفسنجانی 

از این روز به عنوان یکی از بهرتین روزهای عمر خویش یاد می کند.



۹۳

در این فصل می خوانیم:

Ó برکناری قائم مقام رهربی 

Ó بازنگری قانون اساسی 

Ó تشدید بیامری امام خمینی 

Ó برگزاری جلسه اضطراری شبانه رسان نظام 

Ó رحلت امام 

Ó جلسه رسنوشت ساز مجلس خربگان جهت انتخاب رهرب 

Ó خاطرات گره گشای هاشمی در جلسه تعیین رهربی 

فصل چهارم
دوران پس از امام )ره(
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یــ
برکناری قائم مقام رهبری _ بازنگری قانون اساسیروا

سال ۱۳۶۸ یکی از مهم ترین مراحل زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است. در 

این سال اخبار ناخوشایندی مبنی بر تشدید بیامری امام خمینی به گوش می رسید. 

امام خمینی در فروردین ماه ۱۳۶۸ با استعفای آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام 

رهربی موافقت فرمودند. در همین حال ایشان آیت الله خامنه ای را مأمور به تشکیل 

هیئت بازنگری قانون اساسی ایران منودند. اعضای این هیئت که متشکل از چند مناینده 

مجلس و چند مناینده امام خمینی بودند به بازنگری قانون اساسی پرداختند. در این زمینه 

پست نخست وزیری حذف گردید و اختیارات ولی فقیه به قانون اساسی اضافه گردید. در 

این برهه آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز یکی از اعضای این شورا بودند.

این هیئت به ریاست آیت الله مشکینی چند تغییر عمده در قانون اساسی انجام داد. 

یکی از مهم ترین موارد اصاح شده حذف رشط مرجعیت برای مقام رهربی بود. 

یکی دیگر از تغییرات مهم در قانون اساسی حذف شورای رهربی و افزایش اختیارات 

رهرب بود.

همچنین افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

حذف مقام نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسامی از 

دیگر مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی بود. 

تشـدید بیمـاری امـام خمینـی _ برگـزاری جلسـه 
اضطـراری شـبانه سـران نظـام

در این ایام حرضت امام خمینی به دلیل بیامری در بیامرستان جامران بسرتی شد و 

مورد چند عمل جراحی سخت و طوالنی قرار گرفت.

این ایام برای دوست داران امام بسیار ناراحت کننده بود. دیدن آن مرد بزرگ و 

آسامنی بر روی تخت بیامرستان و خواندن قرآن و دعای نافله و منازهای اول وقت آن هم 

با رشایط سخت بیامری و وصل بودن رسم و دستگاه های تنفسی به ایشان، اگرچه نشان از 

آرامش و طأمنینه امام داشت؛ اما مشتاقان ایشان را در غم و اندوه فروبرد.

پس  از آنکه تیم پزشکی معالج امام خربهای مأیوس کننده ای از روند درمان ایشان 

دادند و پیش بینی می کردند که حرضت امام تا ساعاتی دیگر دنیای فانی را ترک خواهد 
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گفت، جلسه ای اضطراری با حضور برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، روسا 

قوای سه گانه و برخی دیگر از شخصیت ها برگزار گردید.

این جلسه که دقیقاً ساعاتی قبل از ارتحال حرضت امام در بعدازظهر روز ۱۳ خرداد 

انجام گرفت، در آن آقایان خامنه ای، مشکینی، موسوی اردبیلی، امینی، هاشمی رفسنجانی، 

طاهری خرم آبادی، خلخالی و احمد خمینی حضور داشتند.

در این جلسه پیش از هر چیز اعضای جلسه بر تدوین برنامه ای منسجم برای رویارویی 

با رحلت امام و مسئله رهربی پس از امام تأکید و مشورت داشتند؛ و هر یک از اعضا 

دیدگاه خود را مطرح کرده و بعضاً نام افرادی را مطرح می کردند؛ اما رسانجام به این 

نتیجه رسیدند که با توجه به شخصیت کاریزماتیک امام در نزد مردم، همچون حرضت امام 

رساغ نداریم و باید از شورای رهربی استفاده کرد.

رسانجام جلسه بدون خروجی مشخصی پایان یافت ولی دغدغه اعضا از مسئله انتخاب 

رهربی پس از امام کامکان پابرجا بود.

این جلسه در حالی پایان می یافت که هیچ یک از اعضای آن منی دانستند که تا ساعاتی 

دیگر پیرمراد و رهرب معنوی خویش را که سالیان سال در رکابش برای تثبیت حاکمیت اسام 

در کشور کوشیده بودند، به سوی معبود خویش نقل مکان کرده و شاگردان پرورش یافته 

مکتبش را در آزمون سخت الهی پیش روی تنها خواهد گذاشت.

رحلت امام _ جلسـه سرنوشت سـاز مجلس خبرگان 
جهـت انتخاب رهبر

رسانجام در ساعت 22:20 شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۶۸ حرضت امام خمینی به وصال محبوب 

خویش می شتابد و دل میلیون ها عاقه مند و مشتاق به خویش را غرق اندوه می مناید.

ساعت هفت صبح روز چهارده خرداد مردم ایران با صدای گوینده خرب رادیو رسارسی، 

اطاع یافتند که پیرمرادشان به ملکوت علی پیوست.

در هامن روز جلسه اضطراری مجلس خربگان رهربی تشکیل گردید. در ابتدای جلسه 

وصیت نامه امام خمینی )قدس رسه( در میان حزن و اندوه و گریه های مکرر اعضای 

مجلس خربگان توسط آیت الله خامنه ای قرائت گردید. پس  از آن بحث و تبادل نظر برای 

تعیین جانشینی امام راحل آغاز گردید.

خربگان  فوق العاده  اجاس  کار  دستور  در  که  مهمی  بسیار  موضوعات  از  یکی 



۹۶

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
قائم مقامی روا سمت  از  منتظری  آقای  استعفای  مسئله  بررسی  گرفت؛  قرار  رهربی 

رهربی بود. اگرچه امام راحل دراین باره نظر قطعی خود را اعام کرده بودند، اما 

برای جلوگیری از هرگونه شبه پراکنی این موضوع به بحث گذاشته شد و اکرثیت  

تاریخ  در  که  را  منتظری  آقای  استعفانامه  جلسه  در  حارض  اعضای  قریب به اتفاق 

۶۸/۱/7 به حرضت امام نوشته بودند را پذیرفتند.

اینکه  و  رهربی  منصب  تشکیل  چگونگی  درباره  مفصلی  مذاکرات  آن  از  پس  

در  و  شدند  انتخاب  نفر  دوازده  و حدود  شد  آغاز  فردی  یا  باشد  شورایی  رهربی 

خود  دیدگاه های  طرح  به  و  کرده  سخرنانی  شورایی  یا  فردی  رهربی  با  موافقت 

پرداختند. تقریباً ۶ نفر از اعضا از جمله حرضات آیات خامنه ای، هاشمی، موسوی 

اردبیلی و طاهری با بیان دالیلی از جمله رشایط حساس نظام نوپای اسامی، عدم 

در  قاطعیت  دارای  و  کاریزماتیک  شخصیت  نبودن  نظام،  کافی  ثبات  و  استحکام 

رهربی برخوردار از نفوذ کلمه همچون حرضت امام در بین رجال سیاسی پرداخته و 

موافق شورای رهربی بودند و اعتقاد داشتند که اگر منصب رهربی به صورت شورایی 

اداره شود این امر موجب رفع نواقص افراد خواهد شد. در مقابل کسانی که طرفدار 

رهربی فردی بودند با بیان اینکه والیت فقیه ادامه والیت رسول خدا و امئه اطهار 

است،  نشده  تعریف  به صورت شورایی  نیز منصب والیت  فقه شیعه  در  و  هست 

مخالفت خود را با رهربی شورایی بیان داشتند.

رسانجام پس از مذاکرات طوالنی به پیشنهاد یکی از اعضا قرار بر این شد که 

اصل شورایی یا فردی بودن رهربی به رأی گذاشته شود که پس از رأی گیری رهربی 

فردی رأی آورد.

بودند.  مطرح  خامنه ای  آیت الله  و  گلپایگانی  آیت الله  فردی  رهربی  بحث  در 

عده ای با استدالل اینکه قید مرجعیت در قانون اساسی برای رهربی ذکر شده است 

از آیت الله العظمی گلپایگانی حامیت کردند و عده ای نیز با اشاره به ضعف جسامنی 

آیت الله گلپایگانی و اینکه ممکن است ایشان توانایی انجام این امر را نداشته باشند 

از آیت الله خامنه ای حامیت کردند.
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خاطرات گره گشای هاشمی در جلسه تعیین رهبری
در حالی که پیش بینی می شد مذاکرات به نتیجه خاصی منجر منی شود و به بن بست 

رسیده است، ذکر چند خاطره از امام توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی این جلسه را از 

بن بست خارج منوده و به نتیجه رساند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفتند: »در جلسه ای که با حضور روسای سه قوه و برخی 

از آقایان خدمت امام رسیده بودیم و نگرانی خود را از خأل رهربی بعد از عزل آقای 

منتظری توسط ایشان ابراز کردیم امام فرمودند: »خأل رهربی پیش منی آید شام آدم دارید«.

گفتیم: »چه کسی؟« 

ایشان فرمودند: »همین آقای خامنه ای.«

بعدها در جلسه ای که تنهایی خدمت امام رسیدم مطالب خود را با رصاحت بیشرت 

بیان کرده و گفتم: »آقا با وضعیت به وجود آمده درباره رهربی چه کنیم؟ ما که کسی را 

نداریم.«

راه  خود  به  تردید  این قدر  چرا  خامنه ای  آقای  »باوجود  فرمودند:  امام  حرضت 

می دهید؟«

هاشمی رفسنجانی در این جلسه ادامه دادند: »چندی پیش حاج سید احمد آقا فرزند 

امام برای این جانب نقل کردند که وقتی آیت الله خامنه ای در سفر کره شاملی بودند، 

امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون می دیدند. منظره دیدار از کره، استقبال مردم، 

سخرنانی ها و مذاکرات آن سفر خیلی جالب بود. امام بعدازآنکه اینها را مشاهده کردند، 

فرمودند: »الحق ایشان – آیت الله خامنه ای - شایستگی رهربی را دارند.«

ذکر این چند خاطره کافی بود تا اعضای خربگان رهربی با قاطعیت و رأی باال ایشان 

را به عنوان رهرب انقاب انتخاب منایند. از مجموع 7۴ عضو حارض در جلسه ۶0 نفر یعنی 

بیش از دوسوم اعضای جلسه در هنگام رأی گیری به ایشان رأی داده و ایشان را که از 

شاگردان امام خمینی و چهره های درخشان انقاب اسامی و از یاران امام در متام دوران 

نهضت امام بود، برای این رسالت خطیر انتخاب کردند. این انتخاب بازتاب بسیار وسیع و 

گسرتده ای در جوامع بین املللی داشت.
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در این فصل می خوانیم:

Ó انتخابات ریاست جمهوری پنجم  

Ó بازتاب انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور در رسانه های بیگانه 

Ó رونق سازندگی در کشور 

Ó رعایت اعتدال در چینش کابینه 

Ó هاشمی رسمنشاء وفاق ملّی بین احزاب سیاسی کشور 

Ó تشکیل شورای عالی جوانان 

Ó توجه به مناطق محروم 

Ó بازسازی ویرانی های کشور 

Ó بهبود روابط خارجی ایران 

Ó اصالت دادن به جایگاه ایران در منطقه 

Ó آغاز عرص طایی رابطه میان ایران و عربستان 

Ó محبوبیت و جایگاه ویژه هاشمی رفسنجانی نزد رسان و شخصیتهای سیاسی جهان 

Ó دادگاه میکونوس و تنش با کشورهای اروپایی 

Ó توجه به امور زنان 

Ó انتخابات ریاست جمهوری ششم 

Ó رویگردانی چپ ها از هاشمی 

Ó نگاهی به عملکرد هشت ساله دولت سازندگی 

Ó دوران طایی شکوفایی کشور 

Ó تعامل با مطبوعات 
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فصل پنجم

رسدار سازندگی

Ó آغاز عرص طایی رابطه میان ایران و عربستان 

Ó محبوبیت و جایگاه ویژه هاشمی رفسنجانی نزد رسان و شخصیتهای سیاسی جهان 

Ó دادگاه میکونوس و تنش با کشورهای اروپایی 

Ó توجه به امور زنان 

Ó انتخابات ریاست جمهوری ششم 

Ó رویگردانی چپ ها از هاشمی 

Ó نگاهی به عملکرد هشت ساله دولت سازندگی 

Ó دوران طایی شکوفایی کشور 

Ó تعامل با مطبوعات 
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انتخابات ریاست جمهوری پنجمروا

نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از رحلت جان گداز امام خمینی 

)قدس رسه( و انتخاب آیت الله خامنه ای به سمت رهربی، یک ماه و نیم زودتر از موعد 

مقرر در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ برگزار گردید. در این دوره که آقای هاشمی رفسنجانی 

و آقای دکرت عباس شیبانی به عنوان دو نامزد رشکت کننده در انتخابات بودند، آقای 

هاشمی با کسب پانزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار و پانصد و بیست وهشت رأی 

از مجموع شانزده میلیون و چهارصد و پنجاه ودو هزار و شصت و هفتادوهفت رأی 

مأخوذه یعنی با کسب ۹۴ درصد آراء به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.

بازتـاب انتخـاب آیت اهلل هاشـمی به عنـوان رئیس 
جمهـور در رسـانه های بیگانه

پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور، در میان حجم تبلیغات وسیع رسانه های 

بین املللی و تاش بی وقفه آنها برای مأیوس کردن مردم برگزار شد. ضد انقابیون در تاش 

بودند تا با برجسته کردن شعارهای دموکراسی خواهی و حقوق برش و ادعای پیگیری 

مطالبات مردم، مسیر افکار عمومی را به سوی خواسته های نامرشوع خویش روانه کرده و 

مردم همیشه درصحنه را از حضور در انتخابات و تعیین رسنوشت سیاسی خویش مأیوس 

سازد.

مردم فهیم ایران بار دیگر با حضور گسرتده خود پای صندوق های رأی بذر امید از 

آینده روشن پیش روی سیاست کشور را در دل ها جوانه زدند و با همبستگی و اتحاد 

و با امید داشنت آینده ای روشن پای صندوق های رأی رفته و یار دیرین امام و رهربی را 

به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب کردند. رسانه های مطرح دنیا با ابراز شگفتی از این همه 

قدرشناسی مردم، به اشتباه خود در عدم شناخت مردم ایران اذعان داشتند.

رافائل گوموپارا، خربنگار اسپانیایی: »برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی 

اصاحات قانون اساسی که به دنبال رحلت رهرب فقیه انقاب در ایران صورت گرفته است، 

بیانگر اعتامد مسئوالن جمهوری اسامی به ملت و تکیه آنان بر آراء و نظرات مردم است. 

همین حامیت عمومی از دولت و نظام همواره باعث به بن بست رسیدن تحلیلگران شده 

است که اساس نگرش خود را بر معیارهای مادی قرار می دهند.« وی همچنین رکورد 
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حمات تبلیغاتی علیه ایران در رسانه های خربی غرب را ناشی از ثبات و استحکامی دانست 

که جمهوری اسامی ایران علی رغم ارتحال رهرب کبیر انقاب اسامی، امام خمینی )ره( به 

جهان نشان داد.

شبکه تلویزیون آملان: »مردم بسیار شاد و امیدوار به پای صندوق های آرا رفتند. می گفتند 

که از انتخاب آقای رفسنجانی، به عنوان رئیس جمهور بسیار خوشحال هستند. چون او را 

فردی الیق برای کشور می دانند«.

شبکه دو تلویزیون آملان: »مردم به انتخاب آقای رفسنجانی بسیار امیدوارند و می گویند 

مشکات اجتامعی سیاسی در کشور به دست او حل خواهد شد«.

بررسـی شرایط کشـور در آغاز ریاسـت جمهوری آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی

آغاز ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی مصادف با وقایع بسیار حساسی 

بود که با مدیریت ایشان و درایت رهرب انقاب آیت الله خامنه ای، متامی نقشه های دشمنان 

اسام و نظام مقدس جمهوری اسامی شکست خورد و تاکنون انقاب با صابت و اقتدار 

به را خود ادامه می دهد. در ادامه برای روشن تر شدن وضعیت کشور، به مهمرتین وقایع و 

اتفاقات آن دوره اشاره شده است:

- مهمرتین واقعه در آن زمان، رحلت امام بود که دشمنان منتظر بودند بتوانند انقاب 

را منحرف منوده و زمینه نابودی آن را فراهم سازند. رحلت امام رشایط ملتهبی را بوجود 

آورده بود و دشمنان به زعم اینکه بسیاری از انقابات بعد از درگذشت رهرب نهضت 

شکست خورده اند، نقشه های شومی را در رس می پروراندند. این افراد در این دوره بیکار 

نبوده و بسیار پرتاش بودند.

- رشایط بد اقتصادی با توجه به پشت رس گذاشنت ۸ سال جنگ تحمیلی فرسایشی.

- بدهی ها و استقراض های ناشی از جنگ برای تهیه اسلحه و مهامت و اداره جنگ.

- قطعنامه های متعدد سازمان ملل بر ضد ایران.

- تعطیلی اغلب سفارتخانه ها و قطع رابطه با ایران.

- اعامل تحریم های مختلف از سوی اغلب کشورها و تحت فشار قرار دادن ایران به 

دلیل قبول نکردن قطعنامه های سازمان ملل.

- جنگ طلب نشان دادن ایران در اذهان مردم جهان به دلیل عدم قبول قطعنامه ها.
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- کمبود ارزاق عمومی به واسطه تحریم ها.روا

- جیره بندی ارزاق موردنیاز مردم و مشکات دولت برای تهیه این ارزاق.

- کاهش شدید درآمد دولت به واسطه حمله به نفت کش ها و محدود شدن صادرات نفت.

- خسارت های فراوان ناشی از جنگ و لزوم رسیدگی رسیع به آنها.

- رشد رسیع جمعیت در آن سال ها و توجه ویژه به نیازهای قرش جوان جامعه و 

خانواده ها.

- رانت های زیادی که در کشور به واسطه اختاف زیاد دالر آزاد و دولتی بوجود آمده 

بود و باعث به هدر رفنت توان زیادی از دولت برای تهیه ارز موردنیاز مردم می شد.

- صدمه به تاسیسات زیربنایی از جمله نیروگاه های تولید برق، باعث قطع مکرر و 

طوالنی برق در طول شبانه روز شده بود و برنامه قطع برق در مناطق مختلف از طریق 

تلویزیون به مردم اطاع رسانی می شد.

- عدم انجام پروژه های عمرانی در طول هشت سال دفاع مقدس به دلیل اولویت جنگ

- کمبود شدید در فضای آموزشی دانشگاهی که در رشایط جنگ به آن پرداخته نشده بود.

- مشکات و کمبودهای شدید امکانات شهری در تهران که منجر به معضات زیادی 

گردیده بود و به دلیل گسرتدگی مسایل و به ظاهر غیرقابل حل بودن آنها تصمیم به تغییر 

پایتخت داشتند.

- ناراحتی بعضی افراد از قبول قطعنامه و نگرانی از واکنش آزادگان به رحلت امام

- پیگیری وضعیت ارسا

-رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا، ارسا و جانبازان 

- پایین بودن قیمت جهانی نفت صادراتی

- انتظارات مردم برای بهبود رشایط اقتصادی بعد از پایان جنگ

رونق سازندگی در کشور
دوران ریاست جمهوری ایشان با توجه به دوران پس از جنگ، از مهم ترین دوران پس 

 از انقاب محسوب می شود. از مهم ترین دغدغه های پیش روی دولت، بازسازی ویرانه های 

به جامانده متأثر از هشت سال جنگ تحمیلی بود.

به همین دلیل دوران ریاست جمهوری ایشان به دوران سازندگی معروف است و خود 

ایشان نیز به خاطر خدمت گسرتده در این دوران به رسدار سازندگی شهرت یافتند.
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ایجاد تعادل بین دوران جنگ و پس ازآن، یکی از مهم ترین مسائل کشور بود و مسائلی 

همچون توجه به زیرساخت ها، نجات ارسای جنگ، رسیدگی به آسیب دیدگان جنگ و 

پیگیری اجرای قطعنامه ۵۹۸ از دیگر وظایف مهمی بود که این دولت با آن درگیر بود.

به طورکلی در متام جوامع برشی دنیا، سازندگی مأموریت ویژه و اول هر دولتی 

است که بافاصله بعد از جنگ روی کار می آید. دولت هاشمی در حالی روی کار آمد که 

بزرگ ترین دغدغه مردم پس از هشت سال جنگ تحمیلی، دغدغه سازندگی کشور و مبارزه 

با رشوه خواری ها و همچنین توسعه عدالت محور در مناطق محروم بود.

طبیعتاً یکی از مهم ترین مسائلی که در دوره سازندگی می بایست در اولویت قرار 

گیرد، بازسازی زیرساخت های نابودشده اقتصادی و عمرانی کشور درنتیجه جنگ تحمیلی 

است. به همین منظور هاشمی در چینش کابینه خود در وزارتخانه های اقتصادی دولت از 

وزیران با گرایش تکنو کرات بهره جست. به هرحال هاشمی برای جربان عقب ماندگی ها و 

بازسازی کشور، تفکر اقتصادی دولت خود را بر مبنای حضور افراد فنی و مسلط در حوزه 

اقتصاد پیش برد. همچنین هاشمی تصمیم گرفت سهم بودجه پروژه های عمرانی کشور را 

به طور چشم گیری افزایش داده و به عنوان اولویت اول نسبت به سایر فعالیت های دولت 

در نظر بگیرد.

بودجه  کرسی  می توان  را  زمان  آن  در  هاشمی  مهم  دغدغه های  از  دیگر  یکی 

پنجاه درصدی دولت دانست. دولت اول هاشمی توانست رشایط بودجه را که تا قبل از 

آن )در طول دوران هشت سال دفاع مقدس( با رشایط کرسی بودجه شدید مواجه بود، 

به توازن تبدیل کرد. از سوی دیگر اولویت دولت اختصاص بودجه برای راه اندازی و افتتاح 

طرح های بزرگ عمرانی و ملی بود.

مردم در رسارس کشور از نزدیک شاهد مثرات ناشی از افتتاح طرح های بزرگ عمرانی 

بودند. رشد تولید در این دوره در بهرتین رشایط قرار داشت و حامیت رئیس جمهور از 

بنگاه های اقتصادی و رفع موانع تولید نیز در این میان بی تأثیر نبود. بیکاری که یکی از 

معضات و مشکات بزرگ مردم بود به خوبی در حال برطرف شدن بود.

در این دوران با توجه به اینکه ایران به تازگی از جنگی خامنان برانداز رهایی یافته 

بود برای بازسازی کشور چاره ای جز جذب رسمایه های خارجی نبود. راه وارد شدن این 

رسمایه ها به کشور چیزی نبود به جز بهبود روابط با جهانیان و ترمیم چهره ای که به واسطه 

تبلیغات وسیع علیه کشور مخدوش گردیده بود. 
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باید در نظر داشت که اولویت اول دوران سازندگی، نوسازی و توسعه اقتصادی بود روا

و این موضوع بیش از هر موضوعی ذهن مسئوالن ارشد نظام را مشغول خود کرده بود. 

طبیعی است که برای تحول در سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران در این دوران باید به 

گفتامن واقع گرایانه روی آورد. این در حالی بود که هنوز عده ای در کشور به دنبال پیگیری 

زمینه های آرمان گرایانه مانند صدور انقاب بودند.

رعایت اعتدال در چینش کابینه _ هاشـمی سرمنشاء 
وفاق مّلی بین احزاب سیاسـی کشـور

هاشمی در کابینه خود از متام سایق و جناح های سیاسی کشور در جهت حفظ وفاق 

ملی بهره جست تا بتواند با کم کردن اختافات سیاسی و حزبی مرسوم، به تثبیت رشایط 

کشور پس از جنگ کمک کند.

با توجه به همزمان بودن این دوره با فعالیت مجلس سوم که ریاست آن تا قبل از انتخاب 

هاشمی به عنوان رئیس جمهور، به عهده خود او بود، می دانست که اکرثیت این مجلس از 

نیروهای موسوم به خط امام و مجمع روحانیون مبارز تشکیل شده است، لذا باوجود متایل 

شخصی هاشمی به انتخاب اعضای کابینه خود از نیروهای چپ، با تیزهوشی خاص خود این 

چینش را به نحوی مدیریت منود که ازنظر سیاسی دربرگیرنده متام جناح ها بود.

در پایان دوره مجلس سوم به دلیل رد صاحیت گسرتده کاندیداهای جناح چپ برای 

مجلس چهارم، مجمع روحانیون مبارز که در چهارساله اول به نفع هاشمی بود، در انتخابات 

دوره ششم ریاست جمهوری، موضع سکوت در پیش گرفته و حتی در رسانه های خود 

انتقادات تندی نسبت به عملکرد دولت هاشمی مطرح می کردند.

یکی از مهم ترین و بارزترین خصوصیات دولت سازندگی در پیش گرفنت مشی 

اعتدال و پرهیز از دعواهای جناحی و حزبی و هم گرایی و همراهی کامل دولت با 

رهربی بود. این امر باعث به وجود آمدن رشد چشم گیر اقتصادی و بازسازی کامل 

ویرانی های به جای مانده از جنگ گردید. همچنین تثبیت موقعیت ایران در منطقه 

به همراه زندگی مساملت آمیز با کشورهای همسایه و ایجاد امنیت متوازن در داخل 

کشور در سایه همین مشی اعتدال گرایی بود.

هاشمی رفسنجانی به خوبی توانسته بود رسمنشأ یک وفاق ملی بی سابقه بین کلیه 
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احزاب کشور گردد و با همدلی به وجود آمده در سایه این اتحاد به خوبی بر مشکات 

به جای مانده از گذشته فائق آید. اگرچه در این میان مخالفت ها و سنگ اندازی هایی در 

جهت ایجاد مانع بر رس راه سازندگی وجود داشت، اما تدبیر و شخصیت کاریزماتیک ایشان 

به خوبی مسائل را حل وفصل می کرد. در دوره سازندگی فضای سیاسی کشور آرام و بی 

حاشیه بود.

تشکیل شورای عالی جوانان
یکی از مهم ترین مسائل کشور لزوم توجه به جوانان است، لذا ایشان در سال ۱۳7۱ 

طرح شورای عالی جوانان را به شورای عالی انقاب فرهنگی برده و تصویب کرد. این 

کار یکی از خدمات شایسته و ماندگار هاشمی می باشد. این شورا موظف بود تا به طور 

تخصصی موضوعات جوانان را برنامه ریزی و اجرا مناید. توجه فوق العاده هاشمی به 

جوانان نشان از عزم ایشان برای حل مشکات جوانان داشت که همواره با توجه به 

جمعیت جوان کشور جزو دغدغه های اصلی مسئوالن نظام بوده است.

یکی از اقدامات مؤثر هاشمی توجه به باال بردن ظرفیت علمی کشور بوده است. 

این مسئله را در گذشته نیز با تأسیس دانشگاه آزاد به اثبات رسانیده بود.

به همین منظور یکی دیگر از اقدامات شایسته هاشمی رفسنجانی تصویب دانشگاه 

علمی کاربردی بود تا در کنار مراکز صنعتی، دانشگاه هایی تشکیل شود که کارکنان 

بتوانند در کنار اشتغال در کارخانه ها، سطح علمی و آموزشی خود را نیز باال بربند.

یکی دیگر اقدامات مؤثر ایشان در جهت ارتقای سطح تحصیل جوانان، باال بردن 

ظرفیت تحصیل در مقاطع کارشناسی در کشور بود که متناسب با رشد جمعیت، افراد 

به همین منظور در سال ۱۳7۱ تعداد  لذا  بودند.  تحصیل کرده ی کشور رشد نکرده 

زیادی رشته دکرتی و کارشناسی ارشد مصوب شده و اساتید موردنیاز جذب گردیده 

و آزمایشگاه ها نیز تقویت گردید که این کمک شایانی به ارتقای رشد علمی کشور در 

آن برهه از زمان کرد.
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توجه به مناطق محرومروا

به طبقات  توجه  دولت سازندگی  موردتوجه  از اصولی ترین سیاست  یکی دیگر 

ثروت  تقسیم  نامتوازن در کشور و  با توجه رشد  بود.  محروم و زجرکشیده کشور 

در رژیم سابق که منجر به محرومیت بیشرت مردم در مناطق دور افتاده شده بود و 

افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها را در پی داشت. مسئله مّهم دیگری که وجود 

داشت هشت سال جنگ تحمیلی بود که نه تنها ویرانی های زیادی در کشور ایجاد کرد 

بلکه فرصت خدمت شایسته به محرومان را در طول این هشت سال از نظام مقدس 

جمهوری اسامی گرفته بود. لذا در این دوره تاش بسیاری در جهت محرومیت زدایی 

صورت گرفت. متأسفانه به این مسائل زلزله بسیار ویران کننده رودبار در سال ۱۳۶۹ 

را هم باید اضافه کرد. زلزله ای که منجر به از دست دادن ۳۵ هزار نفر از هم وطنان 

عزیزمان گردید و تخریب بیش از 200 هزار واحد مسکونی را به دنبال داشت و منجر 

به بی خامنان شدن پانصد هزار نفر در کشور و تخریب تأسیسات زیربنایی و اماکن 

عمومی در استان های گیان، قزوین و زنجان گردید. این زلزله با توجه به وسعت آن در 

لیست مرگبارترین ده زلزله جدید در صدسال اخیر قرار گرفت. البته مهم ترین دستاورد 

این زلزله برای جامعه علمی و فنی کشور، تشکیل نخستین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی 

مرتبط با زلزله و تدوین آیین نامه ها و مقررات ملی ساختامن و استانداردها در جهت 

جلوگیری از فجایع و وقایع مشابه شد.

یکی دیگر از اقدامات درخشان هاشمی رفسنجانی که در جهت رفع محرومیت 

انجام گرفت و ایشان تحقق آن را آرزوی دیرینه خود می دانستند، مسئله بیمه های 

درمانی عمومی بود. با توجه به همه محدودیت ها و مشکات اقدامات مؤثری در این 

زمینه انجام گرفت.

بهبود روابط خارجی ایران
یکی از اتفاقات مهم دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این بود که جهان در 

آستانه تحوالت عمیق قرار داشت. پایان جنگ رسد و آغاز دوران جدیدی در سیاست جهانی 

که در آن عرصهای ایدئولوژیک به پایان رسیده بود. این موضوع اصلی ترین مبانی عملی 

تحول در سیاست خارجی ایران بود. دنیای پس از جنگ رسد بیش از هر چیز دنبال ایجاد 
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همکاری های متقابل بود.

ازاین رو هاشمی رفسنجانی با تیزهوشی و استفاده از فرصت به وجود آمده توانست 

به خوبی با بهبود روابط ایران با دیگر کشورهای جهان، از این فرصت در جهت بازسازی 

کشور به عنوان اصلی ترین دغدغه نظام بهره بربد. تجلی این موضوع را می توان در سیاست 

خارجی ایران در قبال کشورهای تازه استقال یافته شوروی سابق دید.

در دوران سازندگی تعامل با جهان به خصوص با کشورهای همسایه در اولویت قرار 

گرفت. ازاین رو هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور با سفرهای متعددی که در طول 

هشت سال ریاست جمهوری اش داشت، نقش فعالی در بهبود روابط خارجی به عهده 

گرفت. ازاین رو می توان این دوران را به یکی از فعال ترین دوران سیاست خارجی جمهوری 

اسامی ایران تعبیر کرد.

در جریان این سفرها هاشمی رفسنجانی به دنبال این بود که سیاست در راستای 

واقع گرایی در سیاست خارجی ایران ایجاد شود، چراکه نوسازی و توسعه اقتصادی 

در وسعتی که مدنظر مسئوالن عالی رتبه جمهوری اسامی بود باید با اعتامدسازی 

صورت می گرفت.

منطقه  در  ایران  ژئوپلیتیک  استثنایی  موقعیت  از  استفاده  با  رفسنجانی  هاشمی 

خاورمیانه، الگویی ایدئولوژیکی برای کشور متصور بود. الگویی که به راستی به جایگاه 

ممتاز منطقه ای و ژئوپلیتیکی ایران تأکید منوده و به دنیا فهامند که معادالت کشورهای 

منطقه خاورمیانه جز با مشارکت و وجود ایران صورت درستی نخواهد داشت. ازاین رو 

نگاه ایران در سیاست خارجی اش در این دوران بیش از هر چیز نگاهی منطقه ای و اصالت 

دادن به جایگاه منطقه ای ایران در کشورهای خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس بود. پیاده 

کردن الگوی این چنینی توسط ایران، کشورهای دنیا را به سمت هم گرایی و منافع متقابل 

نسبت به ایران ترغیب کرده و ایران نیز خود را با تحوالت سیاسی جدید جهان همراه کرد.

آغاز عصر طالیی رابطه میان ایران و عربستان
یکی از مسائل مهم و معضات پیش رو سیاست منطقه ای جمهوری اسامی ایران، 

مسئله رابطه با عربستان سعودی بود که همواره در طی سالیان بعد از انقاب دچار تنش 

و بی اعتامدی بین طرفین بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی را می توان معامر روابط ایران 

و عربستان دانست. ایشان مشکل بر رس راه روابط ایران و عربستان را تزاحم ایدئولوژی 
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بعضی روا در  دگامتیسم  و  تحّجر  است  ممکن   « معتقد هستند:  ایشان  از  بعد  می داند. 

ایدئولوژی ها وجود داشته باشد ولی اسامی را که من می-شناسم و به آن معتقدم و بسیاری 

هم مثل من فکر می کنند، دگم نیست؛ زیرا اسام دستور نداده است که با کسانی که مخالف 

عقیده ما هستند قطع رابطه شود یا صحبت نکنیم. مگر پیامرب مأمور نشد که به همه اهل 

کتابی که اطرافش بودند دستور دهد که مشرتکات را بگیرند و بقیه اختافات را رس جای 

خود باشد. )آیه ۶۴ سوره آل عمران(« 

بعد از کشتار حجاج ایرانی در عربستان روابط تهران و ریاض قطع شده بود. با 

آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ایشان بار دیگر با استفاده از مشی اعتدال 

کند.  اصاح  را  اسامی  بزرگ  این دو کشور  روابط  تا  کرد  بسیاری  خود تاش های 

به همین منظور در اجاس رسان کنفرانس اسامی که در ِسنگال برگزار شده بود، 

هاشمی و امیر عبدالله ولیعهد عربستان با یکدیگر ماقات می کنند. نکته جالب این 

ترمیم  به  بود که  اعتدال گرایانه و هوشمندانه هاشمی رفسنجانی  ماقات برخورد 

وجه ایران در نزد افکار مقامات سعودی کمک شایانی کرد.

خود هاشمی دراین باره می گوید: »آقای امیر عبدالله از طرف عربستان به آنجا آمده 

بود. من رئیس جمهور ایران بودم و ایشان ولیعهد عربستان بود. طبیعتش این بود که بر 

مبنای عرف دیپلامتیک اگر ماقاتی انجام می شود ایشان پیش من بیاید. از طرفی کشور 

ما هم بزرگ تر بود. وقتی بحث ماقات شد ایشان گفته بودند که فانی بیاید. درحالی که 

دوستان مخالفت می کردند بنده گفتم: »چه عیبی دارد ما می رویم. دو کشور مسلامن که 

باهم این حرف ها را ندارند.« این کار اولین تأثیرش را در نفس آنها گذاشت که ما آن گونه 

که فکر می کنند مغرور نیستیم«.

هامن طور که در خاطرات ایشان نقل شد به خوبی متوجه می شویم که ایشان با 

بهره گیری از هوش ذاتی و تجربه باالی سیاسی خود در جهت ایجاد روابط بین دو 

کشور به خوبی بهره جست.

وی  جمهوری  ریاست  دوران  اواخر  به  عبدالله  امیر  و  هاشمی  دیدار  دومین 

بازمی گردد. هاشمی با هیئت همراه عازم سفر به پاکستان برای رشکت در اجاس 

رسان کشورهای اسامی می شود. در این سفر وی با امیر عبدالله دیدار کرده و قرار 

می شود که بنا به دیدار قبلی این بار امیر عبدالله به دیدار هاشمی برود.

هاشمی دراین باره خاطره ای جالب نقل می کند: »در اجاس رسان در پاکستان 
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قرارمان این شد که با توجه اینکه بنده در سنگال به ماقات ایشان رفته بودم، این 

بار ایشان به اتاق بنده بیاید. من در مجلسی نشسته بودم که دیدم یک دفعه آمدند و 

گفتند: »امیر منتظر شامست.« آقای والیتی گفتند: »قرارمان این بود که ایشان بیایند. 

االن چه کار کنیم؟« گفتم: »برویم ما نباید تکرب کنیم و اصل بر حرف زدن است.« بلند 

شدیم و به طرف اتاقشان رفتیم. یک دفعه دیدیم که ملک عبدالله و همراهانش از 

اتاق برای استقبال ما بیرون آمدند و گفتند که ما آماده ایم به اتاق شام بریم. اصاً 

یک دفعه رشایط زیرورو شد؛ یعنی هامن حالت تواضعی که نشان دادیم ایشان را 

به آنجا آورد«.

و  ایران  روابط  ترمیم  در  و  داد  انجام  عربستان  به  متعددی  هاشمی سفرهای 

عربستان نقش اساسی ایفا کرد. این رابطه به حدی خوب شد که در دوره دولت 

هاشمی  نیامد.  وجود  به  اسامی  بزرگ  کشور  دو  میان  تنشی  هیچ گونه  سازندگی 

به خوبی توانست با ذره ای تدبیر و ازخودگذشتگی و به دوراز شعارگرایی بیهوده، از 

روابط دو کشور به نحو احسن برای تثبیت برنامه های کشور بهره بربد. این ارتباط 

تا حدی خوب بود که پس از دوران ریاست جمهوری ایشان و در هنگام برگزاری 

کنفرانس رسان کشورهای اسامی در تهران، امیر عبدالله که در این جلسه رشکت 

داشت شبی را به عنوان مهامن در خانه 

آیت الله هاشمی رفسنجانی سپری کرد 

یا اینکه در 20 خرداد ۱۳۸7 از وی که 

سمت رئیس مجلس خربگان رهربی و 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 

مهامن  به عنوان  داشت  عهده  بر  را 

گفتگوی  بین املللی  کنفرانس  ویژه 

اسامی دعوت به عمل آمد تا در این 

کنفرانس رشکت کند. یکی از مهم ترین 

مقامات  اجازه  سفر  این  دستاوردهای 

سعودی به آیت الله هاشمی رفسنجانی 

باغ  و  بقیع  قربستان  از  بازدید  جهت 

ریاست جمهوری  دوران  از  بود.  فدک 
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یاد می شود.روا عربی  و کشورهای  ایران  روابط  دوران طایی  به عنوان  هاشمی 

یکی دیگر از موارد اهمیت جایگاه هاشمی در نزد رسان و مسئوالن کشورهای 

جهان را می توان به رشط وزیر امور خارجه وقت عربستان در سال ۱۳۶۴ برای سفر 

به ایران دانست. سعود الفصیل وزیر امور خارجه عربستان رشط آمدن به ایران و 

انجام مذاکرات با ایران در آن مقطع را امکان ماقات و دیدار با آیت الله هاشمی 

دانست. رفسنجانی 

محبوبیـت و جایـگاه ویژه هاشـمی رفسـنجانی نزد 
سـران و شـخصیتهای سیاسـی جهان

یکی دیگر از منونه های میزان محبوبیت هاشمی و جایگاه ویژه آن در نزد رسان و 

شخصیت های کشورهای جهان را در سفر ایشان به لیبی در سال ۱۳۶۴ می توان یافت. در 

پایان این سفر از طرف رهرب لیبی یک قبضه شمشیر به عنوان سمبل مبارزات رهایی بخش 

به آقای هاشمی اهدا شد. ایشان پس از دریافت آن هدیه گفت: »امیدوارم این شمشیر 

هیچ وقت به نیام نرود تا اینکه رسزمین مقدس قدس رشیف را آزاد کنیم«.

یکی دیگر از منونه های مقبولیت آقای هاشمی در نزد سیاستمداران دنیا و تأثیر 

گفتامن خرداندیشانه ایشان را می توان در سفر ایشان به آفریقای جنوبی و دیدار با 

رهرب آزادی خواهان آفریقا مشاهده کرد. صادق کیایی سفیر سابق ایران در آفریقای 

جنوبی می گوید: »در ۱۳ سپتامرب ۱۹۹۶ بود آقای نلسون ماندال رئیس جمهور آفریقای 

به  از آیت الله هاشمی رفسنجانی  استقبال  برای  زانو داشت  جنوبی درحالی که درد 

فرودگاه آمده بود و با توجه به اینکه آقای هاشمی در سفر به زیمباوه بودند و پس ازآن 

برنامه سفر به آفریقای جنوبی داشتند از زیمباوه خرب رسید که آقای هاشمی با دو 

ساعت تأخیر خواهد رسید. من به آقای نلسون ماندال خرب را دادم و خواهش کردم که 

با توجه به درد زانو ترشیف بربند و منتظر منانند.«

آقای نلسون ماندال در پاسخ جواب دادند که: »آقای هاشمی غیر از ریاست جمهوری 

ایران، دوست و همراه من و آزادیخواهان آفریقای جنوبی بوده و من منتظر ایشان می مانم.« 

آن روز آقای ماندال بیش از دو ساعت منتظر آقای هاشمی شدند و پس از به زمین نشسنت 

هواپیامی ایشان، استقبال بسیار شایسته و کم نظیری را از ایشان به عمل آوردند.

این رابطه تا حدی خوب و صمیمی بود که در این سفر نلسون ماندال از آقای هاشمی 
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رفسنجانی می خواهد که برای ایشان خواستگاری مناید. هاشمی رفسنجانی با ذکر این خاطره 

از صمیمیت و احرتام بیش ازحد معمول نلسون ماندال نسبت به خود پرده برمی دارد. در 

بخشی از این خاطرات آمده است: »آقای ماندال و جمعی از اعضای کابینه به استقبال آمده 

بودند. نود درصد گارد احرتام، خانم های سفیدپوست بودند و فرمانده آنها هم خانم سفید 

بود. در صحبت های خصوصی رس میز شام از مشکات پیش آمده با همرسش؛ و قصد 

خودش برای ازدواج با بیوه رئیس جمهور سابق موزامبیک و متحد کنگره ملی آفریقایی 

را گفت؛ که فکر می کنم به دلیل روحانی بودن من، درد و دل می کرد. از من خواست 

که نامه ای به بیوه ساموراماشل بنویسم و از او بخواهم که با ازدواج ایشان موافقت کند. 

به حجت االسام مهدوی سفیر ایران در آفریقای جنوبی گفتم که اگر واقعاً جدی است 

خواستگاری رسمی کنند.« 

ذکر این دو خاطره، به خوبی مؤید جایگاه ویژه و مقبولیت باالی هاشمی رفسنجانی در 

نزد آزادیخواهان جهان می باشد. این ارتباط خوب باعث گردید تا در دوره ریاست جمهوری 

آقای هاشمی، نلسون ماندال به دعوت آقای هاشمی سفری به ایران داشته باشند.

یکی دیگر از موارد محبوبیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نزد رسان کشورهای دنیا را 

می توان در سفر رئیس جمهور ویتنام به ایران و ماقات ایشان با آیت الله هاشمی رفسنجانی 

دانست. آقای ترونگ تان سانگ رئیس جمهور ویتنام در این دیدار با اشاره به محبوبیت 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در کشورش گفت: »مردم ویتنام هاشمی رفسنجانی را معامر 

روابط دو کشور می دانند. مردم کشور ما سفر حرضت عالی که به عنوان رئیس جمهور ایران 

به ویتنام آمدید را فراموش منی کنند و مسئولین کشور ما در متام این سال ها هنوز بر اساس 

برنامه و توافقات سفر شام برنامه هایشان با ایران را دنبال می کنند«.

کنفرانس  در  رشکت  جهت  اندونزی  به   ۱۳7۱ شهریورماه  سفر  در  همچنین 

غیر متعهدها، استقبال بی نظیری از سوی رئیس جمهور اندونزی و مقامات و مسئوالن 

از سایر رسان  بیشرت  این سفر بسیار  اقامت صورت گرفت. در  این کشور در مدت 

کشورهای دعوت شده به این اجاس به آقای هاشمی توجه گردید. این نشان از جایگاه 

نتایج  ویژه ایشان در نزد رسان کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اسامی دارد. 

ماقات ها و مذاکرات خارجی در دولت سازندگی باعث گردید تا عرصی طایی در 

سیاست خارجی فعال این دولت به وجود بیاید.

یکی دیگر از کشورهای عربی که برای جمهوری اسامی دارای جایگاه ویژه و اسرتاتژیک 
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بوده است سوریه می باشد. این ارتباط تا حدی خوب بوده است که بشار اسد رئیس جمهور روا

سوریه در آخرین دیدارش با آقای هاشمی گفته بود: »پدرم به من وصیت منود که اگر 

روزی در اداره کشور یا زندگی شخصی ات به مشکلی برخورد کردی، حتامً با آقای هاشمی 

مشورت کن و از ایشان راه حل بخواه«. این مسئله به خوبی مؤید آن است که هاشمی 

رفسنجانی تا چه میزان در بین رسان کشورهای منطقه مقبول و مورداطمینان بوده است.

عصـر طالیـی در روابـط ایـران بـا کشـورهای تـازه 
اسـتقالل یافتـه

هامن طور که اشاره شد مقبولیت باالی هاشمی باعث گردیده بود که برخی از 

نام دنیا در مسائل خانوادگی و خصوصی  رسان کشورهای دنیا و سیاستمداران به 

خود نیز از نظریات ایشان بهره بگیرند.

یکی از اتفاقاتی که در منطقه با میانجیگری هاشمی رفسنجانی پایان یافت، حل 

ُمنازعه بین دولت و مردم تاجیکستان بود که بسیار بحرانی شده و تا آستانه سقوط 

آقای  با  ازبکستان  رئیس جمهور  اسام کریم اوف  بود.  رفته  پیش  تاجیکستان  دولت 

کشورهای  به  می توانست  که  تاجیکستان  بحران  ترشیح  با  و  گرفته  متاس  هاشمی 

همسایه نیز رسایت کند، تقاضا کرد که با توجه به محبوبیت باالی ایران و به خصوص 

شخص هاشمی رفسنجانی با طرفین درگیر وارد مذاکره شده و این مسئله را حل 

مناید.

آقای هاشمی با متاس با رحامن نبی اوف رئیس جمهور وقت تاجیکستان، آمادگی 

و  بین دولت  اجاس  برگزاری یک  از  و پس  اعام منوده  میانجیگری  برای  را  خود 

مخالفین با امضای اسناد همکاری این قائله را ختم به خیر کرد.

رئیس آکادمی علوم ترکمنستان در این مراسم با قدردانی از نقش هاشمی از 

پایان یافنت جنگی داخلی که می توانست دامن کشورهای همسایه را نیز در بربگیرد 

گفت: »امروز برای ما روز شیرینی است چراکه یکی از نامی ترین دانشمندان ایران 

و یکی از معروف ترین شخصیت های جهان، مهامن عزیز ماست«.

تازه  کشورهای  با  ایران  روابط  در  طایی  عرصی  سازندگی  دولت  دوره  در 

استقال یافته شوروی سابق به وجود آمد. این کشورها با توجه به ذخایر عظیم نفت 

و گاز و همچنین با توجه به اینکه اکرث مراکز مهم موشکی و فضایی شوروی سابق در 
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این کشورها وجود دارد از اهمیت باالیی برخوردار هستند. هاشمی رفسنجانی با 

درک و تحلیل درست از مسائل بین املللی سعی در گسرتش نفوذ ایران در کشورهای 

منطقه داشت. این ارتباط تا حدی خوب و مناسب بود که اکرث رؤسای کشورهای 

مشرتک املنافع از ارتباط بسیار خوب و نزدیکی با هاشمی رفسنجانی برخوردار بودند. 

استقال  از  پس  خود  حامی  بزرگ ترین  را  ایران  اسامی  جمهوری  دولت  به نوعی 

آقای  که  بود  و صمیمی  به حدی خوب  ارتباط  این  می دانستند.  سابق  شوروی  از 

حیدر علی اوف رئیس جمهور سابق آذربایجان در هنگام جنگ کشورش با ارمنستان 

از آقای هاشمی رفسنجانی تقاضای کمک و مشورت کرده و عبارت تاریخی: »هفده 

شهر ما متعلق به شامست و باید اینها را حفظ کنید. ما با شام هستیم.« را بر زبان 

جاری ساخت. یا آقای نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان که کشورش یکی از مراکز 

مهم گاز منطقه است به ایشان می گفت: »اختیار گاز ترکمنستان در دست شامست، 

هر آن گونه که صاح می دانید آن را معامله کنید«.

دادگاه میکونوس و تنش با کشورهای اروپایی
در انتهای دولت سازندگی به خاطر تحریک های رژیم صهیونیستی سیاست های موفق 

خارجی هاشمی دچار حاشیه هایی نیز گردید. پس از واقعه میکونوس و شیطنت البی های 

صهیونیستی و فشار آنان به دولت آملان، این کشور با برگزاری جلسات دادگاه، اتهاماتی 

را متوجه رسان جمهوری اسامی کرد. این مسئله باعث گردید در ماه های پایانی دولت 

سازندگی ارتباط ایران و کشورهای اروپایی دچار تنش شود.

پس ازاین حکم ایران و آملان سفرای خود را در دو کشور فراخواندند و به تبع آن، 

تحت فشار و شیطنت های البی صهیونیست، متامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سفرای 

خود را از ایران فراخواندند و روابط ایران با اتحادیه اروپا دچار بحران شد. سیاست خارجی 

هاشمی رفسنجانی حفظ و گسرتش روابط خوب با کشورهای منطقه و آب کردن یخ های 

روابط بود چراکه اعتقاد داشت قدرت واقعی ایران در منطقه حفظ می شود؛ یعنی مرکز 

اقتدار ایران در منطقه است. هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود سعی بسیار 

داشت که فضای دولت را از بیان اظهارات تند و نسنجیده در سیاست خارجی به دور دارد. 

ایشان مذاکره را بهرتین راه حل برطرف کردن اختاف می دانست.
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توجه به امور زنانروا

وی در دوران سازندگی باالترین توجه را به مسئله زنان داشت که این مسئله چندان 

مورد رضایت و استقبال تندروهای افراطی قرار نداشت. یکی از اقدامات سازنده و راه گشا 

در دولت سازندگی برای حل مشکات و معضات زنان در جامعه راه اندازی دفرت امور زنان 

ریاست جمهوری بود.

بدین نحو زنان برای اولین بار پس از انقاب دارای جایگاهی در هیئت دولت 

می شدند. مسئله دیگری که پس از انقاب به طورکلی فراموش گردیده بود، مسئله 

و  نیازها  و  موضوع  این  از  صحیح  درک  با  رفسنجانی  هاشمی  بود.  زنان  ورزش 

با تشکیل فدراسیون اسامی  نیز حل کرده و  این مسئله را  بانوان کشور  مطالبات 

ورزش زنان و سپردن امور به دست فرزند خود یعنی فائزه هاشمی از نزدیک در 

جریان روند رو به رشد مدنظر در جهت اعتای ورزش بانوان و ارتقاء سامتی در 

این حوزه قرار گرفت.

قطعاً تاش ها و زحامت شبانه روزی فائزه هاشمی، منجر به ارتقاء سطح ورزش 

زنان در منطقه و جهان گردید و امروزه کشور عزیز ما و بانوان ارزنده کشور ما 

یکی  دارند.  بین املللی  بسزایی در موفقیت های ورزشی کشور در عرصه های  سهم 

دیگر از مسائل مهم توجه شده در دولت توجه به اقلیت های دینی و یا قومیتی در 

کشور بود. 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری ششـم _ روی گردانـی 
چپ هـا از هاشـمی

با فاصله گرفنت گروه های چپ از هاشمی، راست گرایان سنتی و جامعه روحانیت 

مبارز که ازقضا هاشمی یکی از اعضای شورای مرکزی آن شناخته می شد و همچنین 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با پیش رشط ترمیم کابینه از هاشمی در انتخابات 

ششم ریاست جمهوری حامیت کردند.

انتخابات دوره ششم در 2۱ خرداد ۱۳72 در حالی انجام شد که احمد توکلی، 

عبدالله جاسبی و رجبعلی طاهری به عنوان سه رقیب هاشمی در میدان حارض بودند 

که با توجه به گرایش عبدالله جاسبی و رجبعلی طاهری به سمت هاشمی تنها دکرت 
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احمد توکلی رقیب واقعی وی محسوب می شد.

توکلی در تبلیغات انتخاباتی  خود رشد بی عدالتی اقتصادی و رفاه طلبی دولت 

عملکرد  به  انتقادی  راستا  این  در  می دانست.  از مشکات کشور  بسیاری  عامل  را 

پا کرد. به  هاشمی رفسنجانی 

با  رفسنجانی  هاشمی  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  ششمین  در  درنهایت 

کسب ده میلیون و پانصد و شصت وشش هزار و چهارصد و نودونه رأی از مجموع 

۱۶ میلیون و 7۶۹ هزار و 7۸7 رأی برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور منتخب 

گردید. انتخاب 

هاشمی رفسنجانی کابینه خود را با تغییر ۹ وزیر از 22 وزیر کابینه اول تشکیل 

دوم  دولت  در  درمجموع  کردند.  تغییر  ایشان  اول  کابینه  وزرای چپ  اکرث  و  داد 

هاشمی، سیاست توازن در کابینه و استفاده از همه جناح های سیاسی در کابینه را 

در پیش نگرفت و عمده دلیل آن فعالیت مجلس چهارم با اکرثیت متامیل به جناح 

راست سنتی است.

در این دوره از انتخابات و پس از اجرای موفق طرح های عمرانی و اقتصادی در 

کشور که باعث معروف گشنت دولت پنجم به دولت سازندگی و همچنین اعطای 

از تأیید عملکرد  لقب رسدار سازندگی به رئیس  جمهور شده بود به درستی نشان 

شبانه روزی رئیس جمهور توسط مردم گردیده بود. به واسطه تدابیر و اقدامات مثمر 

مثر دولت نظام خود را در وضعیت تثبیت شده تری می دید و فضای سیاسی کشور 

به کلی تغییر کرده بود.

و  فراوان کشورها  تبلیغاتی  تاش  با  ریاست جمهوری  دوره  انتخابات ششمین 

رسانه های غربی همراه بود که سعی در ایجاد تفرقه و نابسامان جلوه دادن اوضاع 

از  کشور و تیره وتار نشان دادن آینده پیش روی کشور جهت دلرسد کردن مردم 

حضور در پای صندوق های رأی داشتند. 

حضور پرشور مردم بار دیگر خط بطانی بر متام اندیشه های دشمنان انقاب و 

نظام کشید و رسانه های غربی با شگفتی از حضور مردم در پای صندوق های رأی، 

انعکاس وسیعی از این انتخابات داشتند.

رادیو آمریکا اعام کرد: »رئیس جمهوری ایران پیروزی خود در انتخابات را دال 

بر رأی اعتامد مردم به اصاحات اقتصادی خود می داند«.
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روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت: »هاشمی رفسنجانی پیروزی خود را نشانه روا

حامیت مردم از سیاست اصاحات اقتصادی مبتنی بر بازار توصیف کرد«.

خربگزاری ایسنا اعام کرد: »آقای هاشمی نسبت به پیروزی در انتخابات اعام 

خرسندی کرده و اعام کرده است که دولت مجوز کار خود را از مردم گرفته است. 

و  بین املللی  انزوای  از  خروج  انقاب،  اصول  معنای حفظ  به  رفسنجانی  برای  این 

حرکت به سوی اقتصاد آزاد است«.

 نگاهـی به عملکرد هشـت سـاله دولت سـازندگی _
 دوران طالیی شکوفایی کشور

یکی از مهم ترین اقدامات دولت هشت ساله هاشمی در حوزه اقتصاد، آغاز تهیه و 

تدوین برنامه های پنج ساله توسعه بود.

در دولت سازندگی در رشایط دشوار پس از جنگ هشت ساله تحمیلی، شاخص های 

اقتصادی کشور مثبت شد. به کارگیری سیاست های تثبیت سبب شد نرخ تورم از ۴۹/۴ به 

۳2/2 درصد از سال 7۵ کاهش یابد و درعین حال رشد تولید ناخالص داخلی از ۴/۵ درصد به 

۵/2 درصد، رشد رسمایه گذاری از ۳/2 درصد به ۸/۳ درصد بالغ شد و نرخ بیکاری از ۱0/۶ 

درصد در سال ۱۳7۴ به ۹ درصد در سال ۱۳7۵ تقلیل یافت. افزایش تراز بازرگانی خارجی به 

7/۴ میلیارد دالر، کاهش کل بدهی های خارجی و بهبود ساختار رسرسید بدهی ها، از دیگر 

موفقیت های سال ۱۳7۵ بوده است. هم چنین بیش از ۶0 سد مخزنی ساخته شده و توسعه 

شبکه های آبیاری و زه کشی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که محصوالتی نظیر 

گندم و محصوالت زراعی رشدی حدود ساالنه ۶0 درصد را تجربه کنند.

یکی از اقدامات بسیار مؤثر و ماندگار دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی توجه به 

پروژه های عمرانی و تبدیل چهره شهرهای کشور از بافت فرسوده به شهرسازی مدرن بود.

به همین منظور در دوران ریاست جمهوری ایشان شهرهای جدید اندیشه، هشتگرد، 

پردیس و پرند در چهار نقطه جغرافیایی اطراف تهران برای جلوگیری از روند بی رویه 

مهاجرت به تهران ساخته شد. با احداث شهرهای جدید سعی شد از جمعیت ساکنین تهران 

کاسته شده و به نوعی مشکل مسکن افراد شاغل و مهاجر در تهران حل شود.

از اقدامات دیگر در جهت نوسازی بافت فرسوده و ترمیم چهره شهر تهران طرح نواب 

بود. در سال ۱۳۶۹ پس از تأیید کمیسیون شورای عالی معامری و شهرسازی و با حامیت 
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مستقیم دولت طراحی و اجرای این بزرگراه در دستور کار قرار گرفت. اجرای این طرح در 

کاهش مشکات ترافیک تهران و ایمن سازی و نوسازی بافت فرسوده مرکز شهر و همچنین 

دسرتسی آسان شامل به جنوب تهران بسیار مؤثر بود. با توجه به تراکم جمعیت در جنوب 

تهران و کمبود فضای سبز و امکانات تفریحی، کشتارگاه قدیم تهران که عامل آلودگی شدید 

آن منطقه بود، تبدیل به یک فرهنگرسای مدرن و زیبا و پارک زیبای حاشیه آن گردید.

هامن طور که در فصل های گذشته گفته شد یکی از طرح های ماندگار که با پیگیری 

آیت الله هاشمی رفسنجانی به تصویب رسید پروژه احداث مرتو تهران بود. آیت الله هاشمی 

رفسنجانی ریاست وقت مجلس، لزوم احداث مرتو را در خطبه های مناز جمعه مطرح کرده 

و پس ازآن اجرای این طرح با پیگیری های ایشان در سال ۱۳۶۴ در هیئت وزیران تصویب شد.

اگرچه اجرای این طرح از سال ۱۳۶۶ به صورت جسته وگریخته آغاز شد. لیکن در دوره 

دولت سازندگی این طرح با شتاب بسیار زیادی پیگیری شده و منابع مالی جهت خرید 

تجهیزات مرتو فراهم گردید.

در  آن  احداث  کلنگ  که  سازندگی  دوران  مهم  بسیار  اقدامات  از  دیگر  یکی 

دولت سازندگی به زمین خورد، احداث فرودگاه امام خمینی )ره( بود. این طرح 

پیروزی  با  و  بود  رسیده  وقت  دولت  تصویب  به  آن  مقدمات  سابق  رژیم  در  که 

انقاب متوقف شده بود در سال ۱۳7۴ و با امضای قرارداد بین چند رشکت ایرانی 
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و فرانسوی وارد عملیات اجرایی شد. احداث این فرودگاه جهت استفاده از توان روا

ترانزیتی ایران بین اروپا و آسیا بود و هم اکنون یکی از فرودگاه های مهم منطقه در 

بار و مسافر می باشد. زمینه حمل 

یکی دیگر از اقدامات مؤثر دولت آقای هاشمی رفسنجانی ساخت بیامرستان و 

مراکز بهداشت و خانه بهداشت و مراکز درمانی در مناطق محروم و نقاط دورافتاده 

جهت بهره مندی افراد بی بضاعت از خدمات بهداشتی می باشد.

پانزده  ایشان در یکی از سخرنانی های خود در این زمینه می گوید: »ما حدود 

بیامرستان در رسارس کشور در دست ساخت داریم. این آینده را روشن می کند که 

نیازهای کّمی مراکز بهداشت و درمان پیش می رویم.  تأمین  ما به رسعت به طرف 

نکاتی که من می خواهم تکیه کنم که ان شاءالله دست اندرکاران توجه بکنند، یکی 

این است که ما باید به این طرف برویم که مردم محروم و نقاط دورافتاده کشور، از 

حق طبیعی بهداشت و درمان بهره گیرند و محروم منانند.

مشکل  همیشه  نداشتند،  کار  این  در  مشکلی  هیچ وقت  متمکنین  و  پولدارها 

خانه های  توسعه  می کنند.  تحمل  دورافتاده  نقاط  و  محروم  طبقات  را  کمبودها 

بهداشت، مراکز درمانی، بومی کردن تحصیات، همه اینها در این جهت دارد کار 

می کنند. یک مسئله مهم در زمینه بهداشت و درمان، بیمه است. ما بیمه را تا امروز 

در کشورمان جدی نگرفتیم و شاید جزو مهم ترین کارهای این نظام باشد که با بیمه 

درمانی برخورد واقعی بکنیم، نه شعاری. ما باید این بیمه را کاماً جدی بگیریم تا 

اینکه هرکسی از هر خانواده ای، هرقدر فقیر و محروم، مطمنئ باشد، در روز نیاز به 

درمان، دستش خالی نیست و به هر دکرتی که متایل دارد مراجعه بکند و هر دارویی 

که نیاز دارد، دریافت بکند و جایی هم خرج او را بدهد«.

از دیگر اقدامات بسیار مفید دوران سازندگی خارج کردن صنایع آالینده از تهران 

به شهرک های صنعتی اطراف تهران بود. در این طرح مسئله تولید، اشتغال، اصاح 

ساختار شهری و تأمین نیازهای بخش تولید کشور در آن لحاظ شده بود. در همین 

راستا شهرک سیصد هکتاری علی آباد در جاده گرمسار برای صنایع و گاوداری های 

مزاحم، چرم شهر با مساحت هفت صد هکتار برای صنایع چرم و صابون ازاین دست 

طرح ها بودند که با واگذاری زمین به صورت اقساط و به قیمت مناسب در اختیار 

مشاغل و صاحبان صنایع قرار گرفت.
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از اقدامات مهم دولت سازندگی در زمینه پیرشفت صنعتی کشور می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

Ó  احداث رسدخانه عظیم بیست هزار تنی در کنار بندر شهید رجایی جهت کم

کردن نیازها و امورات کشتی ها و تسهیل در امر واردات و صادرات.

Ó .احداث مجتمع آلومینیوم املهدی

Ó  احداث آزادراه های بی شامر در کشور جهت تسهیل دسرتسی به نقاط مختلف

کشور و کم کردن میزان تصادفات جاده ای و خسارات.

Ó .احداث کارخانه های متعدد سیامن

Ó  احداث مجتمع های پرتوشیمی فراوان در کشور جهت جلوگیری از خام فروشی

و به دست آوردن ارزش افزوده در صنعت نفت.

Ó .تولید برق به میزان بیشرت از نیاز کشور که بخش مازاد آن صادر می گردید

Ó .گسرتش دامنه برخورداری مردم کشور از تلفن

Ó .ورود تلفن همراه )موبایل( به کشور

Ó .افزایش میزان صادرات نفت

Ó .باال بردن درآمدهای دولت از طریق مالیات

Ó .قیمت واقعی ارز جهت باال بردن بهبود زندگی اقتصادی مردم

Ó .فعال منودن بخش معادن و استخراج مواد معدنی

Ó .توسعه رسدخانه ها و تصفیه خانه ها

Ó .توسعه تولید و توزیع گاز و پاالیشگاه و پرتوشیمی

Ó .توسعه صنایع خودروسازی و واگن سازی

Ó .توسعه صنایع نظامی

Ó .توسعه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

Ó .احداث مجتمع صنعتی برای روستاها

Ó .تقویت صنایع هوایی و دریایی و کشتی سازی

Ó .توسعه صنایع نیمه هادی و مخابراتی و فضایی

در بخش کشاورزی نیز تاش بسیار گردید تا تحول بزرگی در زمینه تغییر الگوی 

کشاورزی، از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن صورت بگیرد. به همین منظور با 

اصاح سیستم آبیاری و مهار آب ها، آبیاری تحت فشار در کشور آغاز گردید. توسعه 
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از روا کویرزدایی  همچنین  و  کشاورزی  جانبی  صنایع  توسعه  کشاورزی،  تعاونی های 

مهم ترین برنامه های دولت در این زمینه بود.

در بخش اداری و اجتامعی تأسیس شورای عالی اداری تأثیر بسیاری بر روان کردن 

بروکراسی ادرای داشت.

برنامه جدی دولت، تحول و اصاح نظام آموزشی عمومی و عالی کشور بود. یکی 

دیگر از اقدامات بسیار ارزنده دولت سازندگی در این زمینه، گسرتش توسعه فضای 

آموزشی در کشور بود. آموزش وپرورش در آن دوران با محدودیت هایی ازنظر توسعه 

فضای آموزشی روبه رو بود. لذا دکرت عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسامی 

و از نزدیکان آیت الله هاشمی رفسنجانی طرح جامعی برای ایجاد و توسعه مدارس 

روبه رو  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  با حامیت  که  داد  ارائه  کشور  در  غیرانتفاعی 

گردید. دولت سازندگی برای حل مشکات مدارس غیرانتفاعی زمین به نرخ منطقه ای 

و وام تبرصه سه و مصالح ساختامنی در اختیار متقاضیان این مدارس قرار می داد تا 

آنها را ترغیب به مشارکت در این بخش کند.

پذیری  ظرفیت  گسرتش  و  کمیت  افزایش  عالی  آموزش  در  دولت  سیاست 

مختلف  رشته های  مفید  کارایی  و  کیفی  توان  افزایش  برای  عمده  و رسمایه گذاری 
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بود. سیاست دولت در آموزش نظام متوسطه نیز گسرتش واحدهای آموزش فنی و 

حرف های جهت کسب ایجاد مهارت های مناسب جهت تربیت افراد تحصیل کرده و 

بود. کار  بازار  به  ورود  آموزش دیده جهت 

با توجه به اینکه دانشگاه ها تا آن زمان حالت تئوریک داشتند و بعضاً دانشجویان 

بیکار  بخصوصی  حرفه   و  فن  از  برخورداری  عدم  دلیل  به  التحصیلی  فارغ  از  پس 

می ماندند، دولت تأسیس دانشگاه های علمی و کاربردی در کنار شهرک های صنعتی 

را در دستور کار خود قرار داد و تصویب کرد. این دانشگاه ها با استفاده از امکانات 

مراکز صنعتی و ارتباط با مراکز علمی توانستند گامی بزرگ در جهت تربیت نیروهای 

متخصص و کارآزموده بردارند.

خود آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد دوران ریاست جمهوری خود گفته بود: 

»اولین دوره ریاست جمهوری من یعنی از سال ۶۸ الی 72 در بین همه ادوار ریاست 

جمهوری، چون فارغ از جنگ شده بودیم و به سازندگی روی آورده بودیم، بهرت است. 

البته به دو دلیل: اول اینکه خودم رئیس جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع 

مستند می کردم و دوم جدای از این، در سال ۶۸ در حالی ریاست جمهوری را قبول 

کردم که بودجه کشور به طور رسمی ۵۱ درصد کرسی داشت.

زیرساخت های کشور مثل راه، بندر، پاالیشگاه و سد یا وجود نداشت یا بسیار 

قدیمی بود یا اینکه در معرض حمات دشمن قرار گرفته بود. مهم تر از همه، مردم 

انتظار  نظام  از  به حق  رنج ها و کمبودها  و تحمل  از هشت سال دفاع مقدس  پس 

داشتند که برای رفاه آنها کاری بشود.

هرن دولت هشت سال سازندگی در آن رشایط این بود که اوالً بین روحیه دوران 

جنگ و پس ازآن تعادل برقرار کند و ثانیاً به زیرساخت ها توجه کند. همچنین نجات 

جنگ،  دیدگان  آسیب  به  رسیدگی  و   ۵۹۸ قطعنامه  اجرای  پیگیری  و  جنگ  ارسای 

ازجمله موارد فوریتی و اولویت دار بود«.

در مجموع دولت آقای هاشمی سیاستی را که برای اداره کشور دنبال می کرد 

تشکیل یک دولت کار بود. دولت سازندگی دولتی بود که به مسائل سیاسی و فاقد 

ارزش توجهی نداشته و متام همت و تاششان را در جهت کار کردن و سازندگی کشور 

به کار گرفته و آمده بودند تا زیرساخت های کشور را بسازند و باوجود کمبودهای 

اقتصادی، یک فعالیت اقتصادی ایجاد کنند تا رونقی به کسب وکار بازار داده شود.
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تعامل با مطبوعاتروا

بود.  مخالف  صدای  شنیدن  تحمل  سازندگی  دولت  مثبت  اقدامات  از  یکی 

به عنوان مثال روزنامه سام که در دهه 70 به مدیریت سید محمد موسوی خوئینی ها 

داشت.  دولت  به  نسبت  انتقادی  بسیار  منترش شد مشی  عبدی  عباس  و رسدبیری 

مدیران ارشد این روزنامه علی رغم شاغل بودن در بخش تحقیقات اسرتاتژیک نهاد 

ریاست جمهوری انتقادات تند و گزنده ای نسبت به عملکرد دولت داشتند. علی رغم 

این انتقادات دولت سازندگی هیچ گاه از این روزنامه شکایت نکرد و هیچ اقدامی 

برای محدودسازی آن انجام نداد.

مطبوعات  در  اندیشه  برخورد  تحمل  زمینه  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

می گوید: »این مقداری که االن در ایران برخورد اندیشه و مطبوعات هست، برخورد 

به نظر من سامل و سازنده است. اگر ما این مقدار حوصله و تحمل برخورد اندیشه 

را نداشته باشیم، منی توانیم یک جامعه آزادی را هدایت بکنیم. باید از متفکران، از 

باسوادهایامن و متخصص هایامن استفاده بکنیم. ما منی توانیم کسی که بیست، سی 

نکن!  فکر  من  مثل  کلیشه ای  تو  بگوییم  دارد،  باالیی  تخصص  و  درس خوانده  سال 

باالخره او هم توقعاتی دارد او هم باید به عواطفش برسد. یک مقدار باید زمینه را 

برای آنها هم باز بگذاریم. توهین نکنیم، اینها را تحقیر نکنیم و به خاطر عیبی که در 

آنها هست، شخصیتشان را خرد نکنیم، فراری شان ندهیم، نگهشان داریم«.
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در این فصل می خوانیم:

Ó دوران پس از ریاست جمهوری  

Ó مخالفت با متدید یک دوره دیگر ریاست جمهوری 

Ó هاشمی در دوران اصاحات 

Ó تاش تندروهای چپ برای تخریب وجهه ایشان 

Ó حمات رسانه ای سازماندهی شده به هاشمی در آستانه انتخابات مجلس ششم 

Ó انتخابات مجلس ششم 

Ó شبهه افکنی در آرای هاشمی 

Ó بازشامری آرا 

Ó انرصاف از حضور در مجلس 

Ó رسانجام بی فرجام مجلس ششم 

Ó انحال حزب مشارکت 

فصل ششم

هاشمی در دوران اصاحات
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دوران پس از ریاسـت جمهـوری _ مخالفت با تمدید روا

یک دوره دیگر ریاسـت جمهوری
با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری هاشمی، تاش هایی در مجلس در جهت 

تصویب قانونی مبنی بر حضور مجدد ایشان در انتخابات صورت گرفت که به نتیجه نرسید.

دراین بین عبدالله نوری مناینده مجلس که در دولت اول هاشمی وزیر کشور بود، گفت: 

»مصلحت نظام اسامی و منافع کشور ایجاب می کند تا دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی 

رفسنجانی برای بار سوم متدید شود. بنده معتقدم نباید با استناد منع قانون اساسی در مورد 

متدید ریاست جمهوری آقای رفسنجانی دست های خود را ببندید. از مردم می خواهم که 

به عنوان وظیفه و برای قدردانی از ایشان به استمرار برنامه های سازندگی و توسعه کشور 

نگذارند که وی کنار برود«.

وی ادامه داد: »البته شنیده ام که ایشان با متدید ریاست جمهوری مخالف هستند و 

می گویند نباید کشور به فرد خاصی وابسته باشد. ولی مردم ایران به عنوان قدرشناسی و 

استمرار برنامه های سازندگی وظیفه دارند نگذارند ایشان کنار برود«.

سیل طرفداران ریاست جمهوری مجدد ایشان، به راه افتاده بود و در مدت کوتاهی 

آقایان طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان، عطاءالله مهاجرانی، حسین مرعشی و حسن 

روحانی نیز سخرنانی هایی در حامیت از متدید دوره ریاست جمهوری انجام دادند. در 

این میان مخالفان نیز که عمدتاً از جناح راست سنتی و روحانیت مبارز بودند نیز به 

بیان دیدگاه های خود پرداختند.

تا اینکه رسانجام مقام معظم رهربی در این زمینه موضع گیری کردند و فرمودند: 

»رئیس جمهور محرتم، حقاً و انصافاً عمر وزندگی خود را چه پیش از انقاب و چه 

عهده  بر  تاکنون  که  سنگینی  مسئولیت های  متامی  در  و  کرده  اسام  بعدازآن وقف 

داشته، منشأ خدمات بزرگ و ارزنده ای بوده اند و بی تردید بعد از پایان دوره ریاست 

جمهوری نیز در مسئولیت های بزرگ دیگری که بر عهده می گیرند وجود ایشان برای 

نظام اسامی و انقاب و کشور بسیار نافع و ارزشمند خواهد بود.«

درهرصورت پس از مخالفت رصیح مقام معظم رهربی و اکرثیت جریان سیاسی 

کشور و مغایرت این طرح با قانون اساسی هیچ گاه این طرح به نتیجه نرسید. البته طبق 

گفته عبدالله نوری، خود آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز از ابتدا مخالف این جریان بود. 
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هاشـمی در دوران اصالحـات _ تـالش تندروهـای 
چـپ بـرای تخریـب وجهـه ایشـان

آیت الله هاشمی رفسنجانی اواخر دوران ریاست جمهوری خود در مهرماه ۱۳7۵ 

نیز در پاسخ به این پرسش که: »اکنون که اکرثیت مردم می خواهند حرضت عالی در 

دوره ی آینده هم رئیس جمهور باشید آیا شام خواسته ی مردم را خواهید پذیرفت؟« 

باشد من مصلحت منی دانم  اگر هم  ادعاست و  به نظرم  اکرثیتی  چنین  گفت: »اوالً 

بپذیرم. با توجه به مجموعه رشایطی که در کشور هست من مصلحت می دانم که به 

قانون اساسی دست نزنیم و میدان را برای بروز چهره های جدید باز بگذاریم. ما حتامً 

در بین شخصیت هایامن آدم های قادر صالح مدیر و مدبر زیاد داریم. باالخره افرادی 

می آیند و اطمینان مردم را جلب می کنند. باالخره روزی باید این تحول پیدا شود و 

جابه جایی مدیریت پیش بیاید. بهرت این است که همین موقع باشد که من هنوز امکان 

کمک دارم و می توانم کمک بکنم و برای این که مدیر بعدی موفق بشود این کار را 

خواهم کرد. مردم خیالشان راحت خواهد شد که دیگر انقاب و ایران با تکیه بر یک 

نفر و دو نفر و پنج نفر نیست. این دریای انسان ها از خودش شخصیت های مناسبی را 

حتامً تحویل می دهند و بنده هیچ نگرانی ندارم و الزم منی دانم و موافق هم نیستم که 

این تغییر قانون اساسی اتفاق بیفتد و ان شاءالله که نخواهد بود. من تازنده ام و نفس 

می کشم برای انقاب نفس می کشم و تا می توانم یک حرکتی بکنم برای اسام و انقاب 

حرکت می کنم. شکی نداشته باشید، من حارضم در هر سمتی به انقاب خدمت بکنم؛ 

یعنی اگر فردا الزم باشد که مثاً من استاندارد یک استان هم بشوم می آیم تا مشکات 

آنجا را حل بکنم و این مشکل نخواهد بود«.

با روی کار آمدن دولت اصاحات، اگرچه رابطه رئیس دولت اصاحات با آقای 

که  مشارکت  حزب  بدنه  در  تندروی ها  رسی  یک  ایجاد  ولی  بود  خوب  هاشمی 

به عنوان یکی از مطرح ترین احزاب اصاحات فعالیت می کرد، باعث به وجود آمدن 

فاصله بین هاشمی و اصاحات گردید. علی رغم حامیت هاشمی رفسنجانی از سید 

محمد خامتی در انتخابات دوم خرداد ۱۳7۶ رفتار اعضای حزب مشارکت علیه ایشان 

ایشان تعجب کارشناسان  از تخریب و تهمت علیه شخصیت  انداخنت موجی  و راه 

مسائل سیاسی را برانگیخت.
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پس از دوران ریاست جمهوری ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند. روا

آقای هاشمی به عنوان رئیس این مجمع مسئول رسیدگی و حل وفصل بین اختافات 

آستانه  و در  از گذشت دو سال  بودند. پس  نگهبان در مصوبات  مجلس و شورای 

انتخابات مجلس ششم و همزمان با ثبت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات 

سیاستمدار  این  وجهه  تخریب  جهت  در  سازمان یافته ای  بسیار  اقدامات  مجلس، 

کهنه کار از جانب تندروهای حزب مشارکت در جهت مامنعت از راه یابی ایشان به 

مجلس صورت گرفت.

ادعاهای  با طرح  عباس عبدی  و  اکرب گنجی  به رسکردگی  تندروهای مشارکت 

بی اساس و خاف واقع سعی داشتند که پرونده سیاسی هاشمی رفسنجانی را برای 

همیشه ببندند تا مبادا روزی بر رس راه اصاح طلبان قرار گیرد. اکرب گنجی و عباس 

عبدی همزمان و به موازات یکدیگر از هیچ اقدامی در جهت مخدوش ساخنت چهره ی 

آیت الله هاشمی رفسنجانی دریغ منی کردند. این دو در حالی با طرح ادعاهایی واهی 

مبنی بر وقوع قتل های زنجیره ای مخالفان نظام در دوره هاشمی و نوشنت مقاالت 

متعدد در روزنامه های زنجیره ای خود و با نوشنت کتاب جهت نیل به اهداف شوم 

خود اقدام می کردند که هیچ گاه نه تنها برخی از این ادعاها به اثبات نرسید، بلکه آنها 

هیچ گاه اسمی از مقتوالن خیالی خود نیز منی بردند و فقط به ترور شخصیتی ایشان 

در اذهان عمومی موج سواری از اقبال باالی مردم نسبت به اصاحات می پرداختند.

سناریوی بعدی مشارکتی ها برای حذف سیاسی هاشمی رفسنجانی، دامن زدن 

ادامه  در  رفسنجانی  دانسنت هاشمی  با مسئول  آنها  بود.  تحمیلی  مسئله جنگ  به 

جنگ پس از فتح خرمشهر مدعی بودند که امام راحل پایان جنگ را در آن زمان 

است. هاشمی  گردیده  راضی  ادامه جنگ  به  ارصار هاشمی  به  ولی  بود  خواستار 

رفسنجانی ضمن رد این اتهام در دفاع از خود عنوان داشت: »بعد از فتح خرمشهر، 

من مسئول جنگ نبودم، مناینده امام در شورای عالی دفاع بودم. تنها مسئله ای که 

آن موقع پیش آمد این بود که امام فرمودند که ما موافق نیستیم نیروهای ما وارد 

خاک عراق شوند ولی اصل جنگ را امام اجازه منی دادند کسی با ایشان بحث کند که 

جنگ متوقف شود یا آتش بس شود.

خوب شام یا حرف های امام را فراموش کرده اید. یا این که بعضی آقایان آن را 

ندیده می گیرند. امام حتی یک لحظه به کسی اجازه ندادند که با ایشان بحث کند 



۱27

ت
حا

صال
ن ا

دورا
 در 

ی
شم

ها
م : 

شـ
ل ش

ص
ف

که جنگ متوقف شود ... باالخره امام پذیرفتند که: "اگر وارد خاک عراق شدید؛ به 

آنجاهایی وارد شوید که مردم نباشند و یا کم باشند."«

حمالت رسـانه ای سـازماندهی شـده به هاشـمی در 
آسـتانه انتخابات مجلس ششـم

هرچه زمان انتخابات نزدیک تر می شد موج تخریب ها و طرح اتهامات بی اساس 

بیشرت از بیش می گشت. گام بعدی این تیم ترور شخصیتی، ایجاد شبهه در عملکرد 

درخشان هاشمی رفسنجانی در دوران سازندگی بود. طبق بررسی مطبوعات در طی 

یک هفته زمان تبلیغات مجلس ششم، هر تهرانی به طور متوسط روزانه ۳ مقاله و ۵ 

شایعه تازه و اتهام جدید در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده اش شنیده 

است. 

بازار هامیش ها  بودند.  فعال  از همه  بیش  میان  این  در  زنجیره ای  روزنامه های 

از  انتقاد  با  نقد عملکرد دوران سازندگی بسیار رواج داشت و مخالفین  و جلسات 

سیاست های دولت سازندگی هر چیزی حتی مسئله سازندگی ویرانه های کشور را که 

جزء افتخارات دولت سازندگی بودند به نقد و بررسی گذاشته، نسبت به آن انتقادات 

بی پایه و اساسی در جهت تخریب وجه آیت الله هاشمی رفسنجانی روا می داشتند.

یکی دیگر از منتقدین این ایام سعید حجاریان تئوریسین اصاح طلبان بود. حجاریان با 

انتقاد از مقبولیت باالی هاشمی که منجر به پذیرش ایشان در دو لیست موسوم به چپ و 

راست شده بود، نسبت به حضور ایشان در لیست جناح موسوم به چپ واکنش شدیدی 

نشان داد.

ایشان با انتقاد از مشی اعتدال گرایانه هاشمی که باعث مقبولیت ایشان نزد دو 

جناح شده بود گفت: »ما منی خواهیم حتی یک کاندیدای مشرتک با جناح راست داشته 

باشیم، حتی اگر او هاشمی رفسنجانی باشد. آقای هاشمی باید جای خود را در لیست 

راست قرار دهد یا در جبهه دوم خرداد«.

این انتقادات با نزدیک شدن زمان انتخابات روزبه روز افزایش یافته و با طراحی 

ایجاد موج توسط رسانه ها شدت می یافت. 
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انتخابـات مجلـس ششـم _ شـبهه افکنـی در آرای روا

هاشـمی _ بازشـماری آرا
رسانجام انتخابات پرحرف و حدیث مجلس ششم آغاز شد. در این انتخابات که 

با پیروزی قاطع جریان حامی اصاحات به پایان رسید، گزارش هایی مبنی بر تخلفات 

وسیع در زمان انتخابات به وجود آمد.

درحالی که حزب مشارکت رسمست و مرسور از پیروزی در انتخابات بود، یک 

مسئله ذهن تندروهای جناح پیروز را به خود مشغول کرده بود و آن اینکه علی رغم 

متام تخریب های صورت گرفته با اعام شامرش آراء، هاشمی رفسنجانی توانسته بود 

بار دیگر به عنوان مناینده مردم تهران به مجلس راه یابد. هامن طور که اشاره شد با 

اعام نتایج انتخابات هاشمی رفسنجانی با کسب 2۵/۵۸ درصد آراء به عنوان نفر سی ام 

به مجلس راه یافت.

شکست خورده  تعیین شده  پیش  از  برنامه های  اجرای  در  را  خود  که  تندروها 

می دیدند و از اینکه نتوانسته بودند مانع راه یابی هاشمی رفسنجانی به مجلس گردند، 

با پیگیری سناریوی شبه افکنی در آراء هاشمی رفسنجانی و اتهام تقلب در انتخابات به 

نفع وی جنجال جدیدی را آغاز کردند.

در این ایام هاشمی رفسنجانی بامتانت و برای از بین بردن هرگونه شبه و خنثی 

کردن هر توطئه جدید با نوشنت نامه به شورای نگهبان خواستار بررسی دقیق موارد 

مطروحه گردید.

در جریان  وسیع  تخلفات  بر  مبنی  گزارش های  نگهبان،  رسیدگی شورای  از  پس 

انتخابات و بررسی این گزارش ها، شورای نگهبان وجود تخلفات گسرتده در انتخابات 

را تأیید و خواستار ابطال انتخابات بودند. در این میان آیت الله هاشمی رفسنجانی 

طی نامه ای به رهرب معظم انقاب نوشت: »با توجه به نتایج کنونی، در ۸۶7 صندوق 

بازشامری شده اشکال و تخلفاتی دیده شده است«.

مقام معظم رهربی در جواب، دستورالعمل چهار ماده ای برای تأیید آراء حوزه ی 

این دستورالعمل، آراء صندوق های مخدوش باطل  ارائه دادند. طبق  انتخابیه تهران 

اعام شود.  سامل  اساس صندوق های  بر  انتخابات  نتیجه  و  متوقف  آراء  بازشامری  و 

می بایست متخلفین در جریان انتخابات شناسایی و مجازات شوند.
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بافاصله پس از حکم رهربی ۵۳۴ صندوق آراء باطل گردید و با تأیید بقیه آراء 

آقای هاشمی رفسنجانی با کسب رتبه 20 به عنوان مناینده مردم تهران به مجلس راه 

انتخابات کشور و  انتخابات تهران، سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد  از  یافت. پس 

آیت الله آذرمن فرماندار تهران به جرم تخلف در انتخابات به دادگاه فراخوانده شدند 

که درنتیجه مصطفی تاج زاده از خدمات دولتی منفصل گردیده و فرماندار تهران نیز 

به چند ماه زندان محکوم شد.

انصراف از حضور در مجلس
با اعام نتایج انتخابات تندروهای مشارکت که هاشمی را سدی درراه اهداف خود 

در مجلس می دیدند با رواج شایعات تقلب به اتهام زنی خود ادامه دادند. دراین بین 

هاشمی رفسنجانی برای پایان بخشیدن به منازعات سیاسی خسته کننده در نامه ای 

تاریخی انرصاف خویش را از حضور در مجلس اعام داشت. منت نامه ایشان به رشح 

زیر می باشد:

این جانب برخاف  »مردم رشیف و بزرگوار تهران، هامن طور که مطلع هستید 

تصمیم قبلی و متایل شخصی و قلبی ام، حسب وظیفه ی رشعی و رسالتی انقابی و 

میهنی و در پی ارصار و تأکید چهره های محرتم و شخصیت های صاحب نظر نظام، در 

انتخابات مجلس شورای اسامی رشکت منودم؛ اما حجم سنگینی از تبلیغات منفی و 

خاف پیش از برگزاری انتخابات و در دوره ی تبلیغات و به هنگام رأی گیری و شامرش 

آراء بر صحنه ی میدان رقابت های انتخاباتی عارض گشت و حتی دشمنان خارجی و 

داخل انقاب سم پاشی هایی علیه اصل نظام و دستاوردهای انقاب و دفاع مقدس و 

سازندگی منودند. در جریان انتخابات و حتی پس از اعام نتایج، فضای شبهه ناک و 

ابهام آلودی به وجود آمد. 

خوشبختانه تدبیر مقام معظم رهربی مانع بروز مشکات سیاسی و اجتامعی شد. 

به رغم ارصار و درخواست این جانب از مسئوالن اجرایی و نظارتی مبنی بر رفع هرگونه 

ابهام و کشف متام حقیقت و تاش ها شورای نگهبان و وزارت کشور هنوز ابهامات 

و شبهاتی در نتایج انتخابات تهران باقی است که می تواند دستاویز دشمنان ملت و 

مخدوش کننده وحدت نیروهای معتقد به نظام اسامی گردد. 

اکنون با توجه به رشایط جاری، انجام وظیفه به صورت مطلوب و تاش برای وفاق 



۱۳0

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
ملی و تقویت سازندگی که از اهداف مهم و عمد ی حضورم و عذرخواهی از مردم روا

رشیف و موکان عزیز تهرانی از پست منایندگی مجلس شورای اسامی اعام انرصاف 

می منایم. 

وظیفه ی خود می دانم نسبت به اعتامد همه کسانی که به رغم تبلیغات فراوان ناروا 

به این جانب رأی داده اند، ابراز تشکر منایم و به آرای کسانی که به هر دلیل منتخبشان 

من نبوده ام، به دیده احرتام بنگرم. 

ناخواسته  خدای  یا  به اشتباه  که  معنوی  گروه های  و  افراد  به  نسبت  هم چنین 

کینه توزی و عداوت به ناحق مرتکب تهمت، غیبت یا انتقاد ناساملی در مورد این جانب 

شده اند گذشت منوده و از درگاه خداوند متعال برای خود و همگان طلب بخشش و 

تنبه منایم. 

امیدوارم با تاش و هوشیاری همه منایندگان محرتم، نهاد قانون گذاری مجلس ششم، 

سنگر عزت، اقتدار و همدلی نیروهای وفادار به نظام و انقاب و تقویت هم کاری قوای 

سه گانه و نهادها و ارگان های کشور باشد؛ و این جانب در هر عرصه ای که مصالح و 

منافع نظام اسامی حکم مناید به انجام وظیفه خواهم پرداخت«.

اکرب هاشمی رفسنجانی

سـرانجام بی فرجـام مجلس ششـم _ انحـالل حزب 
مشارکت

تندروی های  مجلس ششم شاهد  از مجلس عماً  انرصاف هاشمی رفسنجانی  با 

بی سابقه حزب مشارکت بود. در فضای خالی از عقای سیاسی متأسفانه شاهد بروز 

مسائل بی سابقه ای در این مجلس بودیم که عماً منجر به انحال حزب مشارکت و 

خروج و انزوای رسمی این حزب از معادالت سیاسی کشور شد. چه بسا اگر این حزب 

بر عدم ورود آیت الله هاشمی رفسنجانی به مجلس تأکید منی کرد، باوجود ایشان در 

مجلس هیچ گاه آن اتفاقات صورت منی گرفت. اکنون ما شاهد عدم به کارگیری جمعی 

از مدیران شایسته و الیق نظام به بهانه ی عضویت در حزب مشارکت منی شدیم و نظام 

می توانست تا سال های سال از خدمات و تجربیات این گونه مدیران استفاده کند. به 

تعبیری حزب مشارکت درون چاهی افتاد که خود آن را کنده بود.

هاشمی رفسنجانی در ترشیح آن روزها و روی کار آمدن دولت اصاحات می گوید: 
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»مردم با وضعی که بعد از دولت سازندگی دیدند آقای خامتی را انتخاب کردند که رأی 

خوبی هم آورد ولی کم کم بعضی از افراد کارها را به افراط کشیدند؛ یعنی گروهی از 

آدم های تندرو، خیلی ها را رنجاندند و مدتی هم امتیازات را از دست دادند.«

از اعتدال خارج شده بود و واقعیت کشور را در نظر  مجلس ششم یک مقدار 

نگرفت و شاید به زعم خودشان کارهایشان با سوءنیت نبود ولی با روحیه کلی جامعه 

سازگار نبود و نوعی تندروی بود. همین ها باعث شدند که در مقابلشان گروه هایی 

تندرو شکل گرفتند و افرادی که افکار آن گونه داشتند با برنامه ریزی آمدند. هاشمی 

هم چنین با انتقاد از تندرویی های جریان چپ گفت: »بهرتین نسخه برای نهادینه کردن 

اعتدال، عقانیت است؛ یعنی نیروهایی که باسواد هستند و عقانیت دارند و مرجع 

تشخیص هستند کارشناسی کنند«.

بعد از مدت کوتاهی که جناح چپ با توسل به بدترین شیوه ها و مجبور کردن 

هاشمی به ترک صحنه سیاسی شد با تحمل شکست سنگین اصاح طلبان در مجلس 

هفتم و انتخابات دومین دوره شورای شهر تهران، بار دیگر اقبال اصاح طلبان به سمت 

هاشمی گرایش پیداکرده و آن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۸۴ 

بود.
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در این فصل می خوانیم:

Ó رسدرگمی احزاب برای معرفی کاندیدای واحد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم 

Ó حضور در عرصه انتخابات 

Ó تبلیغات منفی سازمان یافته علیه هاشمی 

Ó برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم 

Ó حامیت دیرهنگام منتقدان دیروز از هاشمی در دور دّوم انتخابات 

Ó برگزاری مرجله دّوم انتخابات ریاست جمهوری 

Ó محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد 

Ó هشدار نسبت به انحراف از اهداف انقاب 

Ó تقابل دولت هاشمی در آستانه انتخابات خربگان رهربی 

Ó تاش دولت برای تصاحب دانشگاه آزاد 

Ó بروز ناکارآمدی دولت 

Ó شعارگرایی حربه ای برای انحراف اذهان عمومی 

Ó ادامه جریان سازی های جعلی علیه خانواده هاشمی، این بار با پدیده ای به نام پالیزدار 

Ó القای وجود اختاف میان مقام معظم رهربی و هاشمی توسط حامیان دولت 

فصل هفتم
اتحاد اسرتاتژیک دیر هنگام منتقدان دیروز 

با هاشمی و ظهور پدیده هزاره سوم
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سـردرگمی احزاب بـرای معرفـی کاندیـدای واحد در روا

آسـتانه انتخابات ریاسـت جمهـوری نهم
سال ۸۳ در حالی آغاز شد که اصولگرایان با پیروزی در انتخابات هفتمین دوره 

و  ورزی  عدالت  شعارهایی چون  تکیه  بر  با  بودند  توانسته  اسامی  شورای  مجلس 

کارآمدی، فضای سیاسی کشور را مشغول گفتامن خویش کنند. با توجه به انتخابات 

نهمین دوره ریاست جمهوری که در سال ۸۴ انجام می گرفت، گامنه زنی های بسیاری 

برای حضور چهره های مختلف در انتخابات صورت گرفت.

کاندیداتوری  از  صحبت  خرداد،  دوم  به  موسوم  طیف  هامن  یا  چپ  جناح  در 

میرحسین موسوی بود. چهره های شاخص اصاح طلب که در هفتمین دوره ریاست 

جمهوری نیز از او دعوت کرده بودند ولی با بی میلی مواجه شده و به تقاضایشان 

دست رد زده شده بود، بار دیگر از ایشان دعوت به حضور در عرصه انتخابات کردند. 

از سوی دیگر مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم نیز زمزمه هایی مبنی بر حضور خود 

در انتخابات مطرح می کرد.

در جبهه اصولگرایان شورایی موسوم به شورای هامهنگی نیروهای انقاب که پس 

از شکست اصول گرایان در انتخابات دوم خرداد 7۶ و مجلس ششم به ریاست علی اکرب 

ناطق نوری تشکیل شده بود، مسئولیت گزینش کاندیداهای اصول گرایان را بر عهده 

گرفت. در این گروه پنج نفره، علی اکرب ناطق نوری، حبیب الله عسگراوالدی، محمدرضا 

باهرن، حسین فدائی و محمدرضا جمشیدی )عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(؛ 

عضو بودند.

از طرفی ضلع سومی در انتخابات در حال شکل گیری بود.

کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه که متشکل از طرفداران چپ و راست 

آیت الله هاشمی رفسنجانی بودند از ایشان دعوت به حضور در انتخابات کردند. در 

این گروه که نام های مطرحی همچون دکرت حسن حبیبی، غامحسین کرباسچی، دکرت 

حسن روحانی، حسین کاملی و محمدباقر نوبخت حضور داشتند و از جانب برخی از 

علامی صاحب نفوذ حوزه علمیه نیز حامیت می شدند. درخواست های مکّرری مبنی بر 

حضور هاشمی صورت گرفت ولیکن ایشان، در جواب این درخواست ها گفتند: »مایل 

به آمدن نیستم؛ اما اگر ببینم کاندیدایی که بتواند آراء گسرتده مردمی و توان اداره 
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کشور را داشته باشد، درصحنه حارض نیست، خواهم آمد«.

نیروهای  هامهنگی  شورای  رفسنجانی،  هاشمی  آیت الله  حضور  زمزمه  از  پس 

انقاب )اصول گرایان( اعام آمادگی کردند تا در صورت ورود ایشان به عرصه انتخابات، 

از ایشان حامیت کنند. لیکن تردید آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ورود به عرصه 

و نزدیک شدن به زمان انتخابات باعث گردید تا این شورا رساغ گزینه های دیگری 

علی اکرب  توکلی،  احمد  الریجانی،  علی  قالیباف،  محمدباقر  رضایی،  محسن  همچون 

والیتی و شهردار نه چندان مطرح آن روزهای تهران محمود احمدی نژاد برود.

بیانیه ای عدم رغبت خود  انتشار  با  در آوردگاه اصاح طلبان میرحسین موسوی 

برای حضور در انتخابات را به اطاع رساند. همین مسئله باعث گردید تا از اردوگاه 

اصاح طلبان نیز چندصدایی و عدم توافق بر روی کاندیدای واحدی به گوش برسد. بر 

همین اساس مهندس محسن مهرعلیزاده و دکرت معین نیز آمادگی خود را برای رشکت 

در انتخابات پیش رو اعام داشتند.

بر روی معرفی  با بررسی کاندیداهای مطرح در جبهه اصول گرائی اختاف نظر 

در  که  احمدی نژاد  محمود  اساس  بر همین  بود.  منایان  بیش ازپیش  واحد،  کاندیدای 

نظرسنجی های صورت گرفته از هیچ بخت و اقبالی برای پیروزی در انتخابات برخوردار 

نبود، با ارسال نامه ای انرصاف خویش را از حضور در این شورا اعام کرد و از قصد خود 

به عنوان ورود به انتخابات به عنوان کاندیدای مستقل خرب داد.

جریان  رهرب  به عنوان  که  نوری  ناطق  علی اکرب  حجت االسام  زمینه  همین  در 

اصول گرایان مطرح بود، خاطره جالبی را نقل می کند. ایشان با مطرح کردن چهاراصل 

اساسی اعتقاد به اسام، انقاب، امام و رهربی- در گزینش افراد اعام کرد: »در قصه 

ریاست جمهوری سال ۸۴ ماجرا این گونه بود که از جبهه اصولگرایان ۵-۶ کاندیدا وجود 

داشت و کاری ما باید می کردیم این بود که بنشینیم با اینها صحبت کنیم که یا آنها را 

قانع کنیم که کنار بروند یا مکانیسمی پیش بیاوریم تا یکی از آنها در عرصه باقی مباند. 

آمدیم و آقایان هم قبول کردند که شورای مرکزی نیروهای انقاب به هر تصمیمی 

رسیدند، آنها قبول کنند، خوب با همین آهنگ جلو آمدیم. تک تک کاندیداها را در 

همین اتاق خواستیم. با این هدف که از برنامه ها، اهداف و انگیزه های آنها باخرب شویم 

و کاندیداها هم آمدند و توضیحاتی دادند. یک جلسه هم به صورت خصوصی با آقایان 

داشتیم که به صورت شفاف و راحت، اشکاالت در مدیریت های قبلی و سؤال هایامن 
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ایشان روا بود.  کاندیداها  آقای احمدی نژاد هم جزء همین  آنها مطرح می کردیم.  با  را 

اجازه  ندارند. شام هم  نامزدها  بقیه  اداره کشور دارم و  برای  می گفت: »من طرح 

منی دهید من طرحم را بدهم.« ما با کاندیداهای دیگر دو جلسه داشتیم با ایشان اما 

سه جلسه برگزار کردیم.

یک روز به آقای باهرن گفتم یک وقتی به آقای احمدی نژاد بدهید چون می گویند 

من برای اداره کشور یک طرح ویژه دارم. جلسه زمانش هامهنگ شد و ایشان به 

همین دفرت بنده آمد. مرحوم آقای عسگراوالدی، آقای باهرن و برخی دیگر از دوستان 

بودند. ایشان در آن جلسه دو ساعت طرحش را توضیح داد. بنا هم بود تا پایان طرح 

ایشان حرفی نزنم. ایشان وقتی حرفش را متام کرد، من رئیس جلسه بودم و اگرچه 

منشی جلسه شخص دیگری بود ولی برای اینکه مطالب یادم مباند چیزهایی را نوشتم 

که خود آن چیزها چهار صفحه شد. قبل از اینکه من حرفی بزنم آقای عسگر اوالدی رو 

کردند به بنده و حرفی را زدند که شاید تا االن هم نشنیده باشید. آقای عسگراوالدی 

گفت: »این برادر ما احساس می کند که اسام را فقط او می شناسد.« بنده هم خطاب 

به آقای احمدی نژاد گفتم: »آقای احمدی نژاد! بنده حرف های شام را خیلی دقیق گوش 

دادم حقیقتاً هر چه دقت کردم هیچ نفهمیدم، یا سطح معلومات شام خیلی باال است 

و ما منی فهمیم شام چه می گویید یا اینکه حرف های باالی ابری می زنید.« جایی از 

من سؤال شد که شام ایشان را چگونه می بیند؟ من عرض کردم: »ایشان فضایی فکر 

می کند.« به هرحال بعد از آن جلسه آقای احمدی نژاد قهر کرد و رفت و فردایش هم 

نامه نوشت که من دیگر با جمع شام نیستم«.

درحالی که هنوز بحث ها بر رس رسیدن به کاندیدای اصلح در شورای هامهنگی 

اصولگرایان ادامه داشت، علی اکرب والیتی به علت تأخیر شورای عالی هامهنگی در 

تصمیم گیری از حضور در این جمع کناره گیری کرده و اعام کرده مستقل خواهد آمد. 

باالخره در اوایل اسفند ۱۳۸۳ شورای هامهنگی اصول گرایان، علی الریجانی را به عنوان 

کاندیدای خود معرفی منود.

کاندیداهای  بود.  اصولگرایان  مشابه  وضعیت  نیز  اصاح طلبان  آوردگاه  در 

اصاح طلبان به حکمیت بزرگان خود تن نداده و هر یک اعام حضور در انتخابات 

کردند. بسیاری این اقدام اصاح طلبان را به منزله خودکشی سیاسی تلقی کردند. اگرچه 

طیف عظیمی از جریان های دوم خرداد، مصطفی معین را به عنوان کاندیدای خود 
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مطرح کردند ولیکن حجت االسام مهدی کروبی و مهندس مهرعلیزاده نیز از عزم خود 

برای حضور در انتخابات خرب دادند.

هر چه به زمان انتخابات بیشرت نزدیک می شد؛ بازار گامنه زنی ها در مورد حضور یا 

عدم حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش رو داغ تر می شد. با نزدیکی 

به زمان مهلت ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، موجی از تقاضاها از ایشان جهت 

حضور در انتخابات شکل گرفت.

در همین حال هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت: »اگر با آمدن من مشارکت اضافه 

شود و آرای رئیس جمهور بیشرت و تشنج کمرت شود، در آن صورت احساس وظیفه 

می کنم و می آیم«.

درحالی که تردیدها در مورد حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داشت، ایشان 

در اردیبهشت ۱۳۸۴ در جمع عده ای از کارشناسان کشاورزی گفت: »فکر می کنم باید 

داروی تلخی را مرصف کنم، اتفاقی که مایل نبودم بیفتد ظاهراً در حال وقوع است.« 

رسانجام هاشمی رفسنجانی با ثبت نام در انتخابات عماً به درخواست طرفدارانش 

پاسخ گفت و وارد کارزار انتخابات شد.

برای  تصمیمش  شدن  نهایی  چگونگی  مورد  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

کاندیداتوری در انتخابات نهم ریاست جمهوری می گوید: »قبل از ثبت نام در انتخابات 

چند بار خدمت مقام معظم رهربی رسیدم و به رصاحت به ایشان گفتم بنده بنا ندارم 

وارد صحنه انتخابات شوم و شام هم روی آمدن من حساب نکنید و به فکر شخص 

مناسبی باشید. پس ازآنکه شخص مناسبی ثبت نام نکرد، خدمت آقا رسیدم و گفتم برای 

آمدن احساس رضورت می کنم. ایشان فرمودند: »رضورت چیست؟«

در پاسخ گفتم من سه رضورت را برای آمدنم احساس کردم: یکی اینکه معتقدم 

باید کسی بیاید که دوگانگی فعلی را از بین بربد تا کشور به یک نقطه متکی بشود. 

دوم ممکن است کوتوله هایی بیایند که شأن نظام را پائین بیاورند و سوم آنکه احساس 

کردم کسانی که قبولشان هم داریم ممکن است بیایند و کوتوله هم نباشند، اما با رأی 

کم رئیس جمهور شوند. دراین باره مثال زدم و گفتم مثاً ممکن است ۶ نفر در انتخابات 

رشکت کنند و مجموعاً 7 تا ۸ میلیون رأی بیاورند که در این صورت انتخابات به مرحله 

دوم کشیده می شود و این امر برای نظام مشکل ساز خواهد بود؛ بنابراین احساس کردم 

اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، حتامً باید بیایم«.
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فکر روا و همگی  اجامع منی رسند  به  اصولگرا  کاندیدای  چند  بود  معلوم  ازآنجاکه 

می کردند که امام زمان آنها را مأمور کرده که بیایند و آقا هم از تََشتُت نگران بودند و 

درعین حال می گفتند: »من منی خواهم دخالت کنم.« به من فرمودند: »تو دخالت کن.« 

من گفتم: »اینها به حرف من گوش منی دهند و خود را رقیب من می دانند. درعین حال 

من برای اتحاد آنها تاش بسیاری کردم.«

رئیس تشخیص مصلحت نظام ترصیح کرد که آقا پس از سخنان من فرمودند: »پس 

شام از این به بعد بگویید اگر اختاف میان نامزدها ادامه یافت، من می آیم و تاش 

می کنم که اختاف رفع شود.« این را گفتند تا جهت حرکت مشخص باشد. دوهفته ای 

این را گفتیم و آخرین بار آقای حداد و باهرن که وساطت می کردند، پیش من آمدند و 

گفتند: »که ما منی توانیم نظر شام را تأمین کنیم. فعاً بگذارید اینها به صحنه بیایند و 

بعد ببینیم چه می شود.« من هم گفتم: »یا بروید متحد شوید یا من می آیم.« و عرص 

سه شنبه همه مشورت ها را کردم و نتیجه این شد که من بیایم.

مشارکت  یک  می کردند.  پیگیری  را  هدف  سه  انتخابات  این  در  آمریکایی ها 

حداقلی، دوم کمی آرای رئیس جمهور منتخب و سوم تنش بعد از انتخابات که اسرتاتژی 

آمریکائی ها بود. من گفتم: »ضد این را باید انجام داد« و این سه را بحث کردیم و 

ناچار شدیم همین را عمل کنیم. عرص سه شنبه خود را پیش خداوند محاکمه کردم و 

با توکل به خدا آمدم.

در آن روز پس از مناز استخاره کردم ازاین جهت که در آن زمان آقا از سفر کرمان 

برگشته بودند. ما معموالً سه شنبه به دیدن آقا می رویم، اما آن سه شنبه دعوت نکردند. 

گفتم شاید معذوریت دارند یا خسته اند. گفتم اگر پیش آقا بروم و مسئله انتخاباتم را 

مطرح کنم یا می گویند نیایید که من هم منی آیم و بعد اگر در جامعه مشکلی پیش 

آمد به عهده رهربی می افتد که صحیح نیست. یا می گویند بیایید که این اصل ایشان 

که نباید از کاندیدایی خاص حامیت کنند، دور می شود. یا هیچ منی گویند و می گویند 

خودت می دانی که این هم زیبنده ارتباط ما دو نفر نیست. بعدازآن، همه مسائل را به 

خدا واگذار کردم که هرچه صاح نظام انقاب است پیش آید و بعدازاین هم هر چه 

پیش آید برای من تفاوتی منی کند«.

بعدها هاشمی به ذکر خاطره ای دیگر پرداخت و از آن به عنوان یکی از مهم ترین 

دالیل حضور خود در انتخابات ۸۴ نام برد. ایشان با ذکر خاطره ای از ماقات خود 
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 و 
با همرس مکرمه حرضت امام خمینی و درخواست ایشان از وی برای حضور وی در 

انتخابات گفت: »در آن سال واقعاً راضی نبودم که برای انتخابات ریاست جمهوری 

اما  می شد؛  انجام  متعددی  سخرنانی های  و  می آمدند  مختلفی  مقامات  شوم.  حارض 

من زیر بار منی رفتم. یک روز همرس امام صدایم کرد. خدمت ایشان رسیدم. ایشان 

فرمودند: »امام این انقاب را به شام سپرده است. شام می خواهید آن را به چه کسی 

بسپارید؟ چقدر کسانی که آمده اند را می شناسید؟« من از این حرف تکان خوردم و 

حارض شدم در انتخابات رشکت کنم«.

حضـور در عرصه انتخابات _ تبلیغات منفی سـازمان 
یافته علیه هاشـمی

در  با حضور  و  آمد  میدان  به  رفسنجانی  هاشمی  روز ۱۳۸۴/2/20  در  رسانجام 

وزارت کشور، رسامً برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد. با حضور هاشمی رفسنجانی، 

علی اکرب والیتی که پیش تر هم اعام کرده بود در صورت حضورت هاشمی رفسنجانی 

از انتخابات کنار خواهد رفت، انرصاف خود را اعام کرد. در روزهای منتهی به انتخابات 

و درحالی که مشخص شده بود آقای الریجانی کاندیدای شورا هامهنگی اصول گرایان 

رأی منی آورد، به تقاضای ناطق نوری جهت اعام انرصاف به نفع آیت الله هاشمی 

رفسنجانی پاسخ منفی داده و از عزم خود برای رشکت در انتخابات سخن گفت.

از تخریب های بی سابقه  تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری موجی  با رشوع 

علیه ایشان صورت گرفت. در همین ایام هاشمی رفسنجانی در جمع روحانیون از 

با  اگر  بیاید  کار  که رس  دولتی  »هر  کرد:  پیش بینی  و  کرده  دغدغه خویش صحبت 

روحانیت ناسازگار باشد بدترین روزگار را برای مردم رقم می زند و مشکات زیادی 

بار می آورد«. به 

منفی  تبلیغات  و  تخریب ها  موجب  می شد،  نزدیک تر  انتخابات  زمان  چه  هر 

سازمان یافته علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی بیشرت از پیش می شد. ایشان با اعرتاض 

به تخریب های صورت گرفته آن را اشکال اساسی این انتخابات عنوان کرد و گفت: 

»کارهای ضد اخاقی برخاف خواست مقام معظم رهربی و ترصیح و تحریم ایشان 

به طورجدی رواج یافته است.« هاشمی رفسنجانی پخش شب نامه ها در رسارس کشور 



۱۴0

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
این گونه روا هزینه  »مطلعیم  گفت:  و  کرد  عنوان  تخریب ها  نوع  این  از  را  خود  علیه 

تخریب ها از چه محلی تأمین و چه کسانی آن را توزیع می کنند. جریان های مرموز، 

بدترین تهمت ها به ویژه در زمینه مسائل مالی را بدون اینکه اساسی داشته باشد، خلق 

می کنند. در این قضیه دفاع از خود را مهم منی دانم. دفاع من از انقاب است تا مردم 

فکر نکنند که شخصی که همیشه همراه انقاب بوده است، این اشکاالت را دارد. این 

مطلب را برای اولین و شاید آخرین بار اعام می کنم، قبل از پیروزی انقاب خانواده ما 

از متکن مالی خوبی برخوردار بودند. بعد از انقاب ثروت خود را برای انقاب هزینه 

کردم یا به نیازمندان دادم و مقداری از آن را برای اداره ی زندگی فرزندانم بخشیدم. 

به عنوان مثال خانه ای که در آن زندگی می کردیم هزار مرت )مربع( مساحت داشت که 

آن را بین بچه های خود تقسیم کردم و آنها با ساخت آپارمتان در آن زندگی می کنند. 

از همین جا به مدعیان این گونه شایعات وکالت می دهم هر آنچه ادعا می کنند که من 

یا خانواده ام به غیراز آنچه اعام کرده ایم، دارا هستیم، پس از اثبات آن را متلک کنند«.

هاشمی با اعام اینکه در زمان مسئولیت اجرائی خود میزان ثروت شخصی خودش 

و خانواده اش را دومرتبه به قوه قضائیه اعام کرده است، گفت: »آیت الله یزدی رئیس 

وقت قوه قضائیه پس از بررسی این قوه اعام کرد ثروت من و خانواده ام در زمان 

مسئولیتم کمرت شده است. این افتخاری برای نظام است که شخصی از اول تا االن در 

مسئولیت های باال بوده میزان ثروتش نسبت به زمان پیروزی انقاب کمرت شده است. 

ضد انقابیون در ساخت این شایعات مؤثر بودند و در این انتخابات نیز برخی افراد از 

این شایعات سوءاستفاده می کنند. این گونه عوام فریبی ها و تخریب واقعیت ها، ظلم به 

نظام است و امیدوارم مسببان آنها ازاین گونه کارها توبه کنند«.

هر چه پایان تبلیغات و موعد انتخابات نزدیک تر می شد، موج تخریب ها و هجمه ها 

علیه هاشمی رفسنجانی بیشرت و سازمان یافته تر می شد. این مسئله که با سازمان دهی 

عجیبی در سطح کشور در حال انجام بود رسانجام واکنش هاشمی رفسنجانی را در پی 

داشت. تا جایی که ایشان در روز آخر تبلیغات با صدور رنج نامه ای از بی اخاقی های 

من  پیش  در  »قدرت  نوشت:  مردم  به  و خطاب  کرد  ناراحتی  اظهار  گرفته  صورت 

جذابیت ندارد. گفته بودم متایلی برای حضور درصحنه ی انتخابات ندارم. گفته بودم 

که دوست دارم جلوه ی اتحاد را در سیامی نیروهای جدید انقاب ببینم. گفته بودم که 

سینه ام از 2۶ سال رازداری انقاب زخم دار است و گفته بودم که این داروی تلخ را در 



۱۴۱

ی
شم

ها
 با 

روز
ن دی

قدا
منت

ام 
نگ

ر ه
ک دی

اتژی
ستر

اد ا
تح

م : ا
فتـ

ل ه
ص

ف
وم

ه س
هزار

ده 
پدی

ور 
ظه

 و 
این سال های کهن سالی مجبور به نوشیدن هستم. مردم عزیز ایران! 2۶ سال است که 

با یکدیگر در عرصه های مختلف برای رسیدن به ایرانی بزرگ و آزاد مقاومت کرده و 

می کنیم. 2۶ سال است که هر جا شام ایستادید ما نیز به عزت و آبروی شام ایستادیم. 

شاهد این مدعا آن روزی است که در سال های سخت جنگ و در رشایطی که همه ی 

قدرت های آن روز جهان، کمر به بسنت شاهرگ حیاتی ایران عزیز بسته بودند؛ باعزت 

و افتخار از طرف شام ملت عزیز، تهدید بربسنت تنگه ی هرمز منودم. شاهد این مدعا 

2۶ سال خطابه ها و گفتگوهایی است که همه در برابر دیگران به رساترین وجهی و 

اینها نفی کننده ی  به پشت گرمی شام عزیزان رسافرازانه بیان شده است؛ اما همه ی 

انتقادات و مباحثات درونی من نیست. در این طرف مدعا نیز شاهد من، تاش برای 

بر چهره ی  آن متضمن خدشه های جدی  ادامه ی  آن مقطع  در  که  بود  پایان جنگی 

ایران بزرگ بود و یا نوشته های بعضی مطبوعات و گفته های بعضی از شخصیت های 

ایران است که در برابر آنچه در سال ۶۸ از سوی این جانب در جهت رشد و گسرتش 

آزادی های مدنی شهروندان مطرح شده بود، گفتند. آنچه گفتند و رفتند به راهی که 

جواب آن را در سال 7۶ گرفتند. آن روز نیز با شام پیامن بستم که به رأی شام احرتام 

می گذارم و خیانت را در آن به هیچ وجه جایز منی دانم و امروز نگرانم. نگران آنچه در 

طول این سال ها، کوچک یا بزرگ، درست یا نادرست، کم یا زیاد به دست آمده و در بر 

ماست. در ایران عزیز، در آستانه ی دنیای نو صداهایی شنیده می شود که به واقع دل 

همه ی دردمندان و دلسوزان این کهن بوم و بر را به درد می آورد. صدای ملت ایران، 

صدایی آشناست و در هراسم که این صدای آشنا در بحبوحه ی احساسات گرم شام به 

پژواکی غریب برای جهانیان بدل شود. امروز آمده ام و خود را در معرض رأی فرد فرد 

شام ملت ایران قرار می دهم. آرامش و رونق، آسایش و نشاط و آزادی و رفاه حق شام 

ملت پیروز و استوار است. آن را ارزان به دست کسانی که بر طبل خشونت می کوبند، 

ندهیم. ملت عزیز! نگاهی به سوابق و مناصب این جانب در سال های مختلف، گویای 

رنگ باخنت جنبه های جذاب قدرت در نگاه من است؛ اما به یاد داشته باشید روزی 

کسی به شام گفت که حق خود را ارزان از کف ندهید. مواظب باشید تا تصویر آرامش 

و نشاط و رونق واقعی خود را در سیامی آینده ببینید و این انتخاب شام، انتخابی دقیق 

و رسنوشت ساز خواهد بود. در راه رسیدن به عزت اسامی، تداوم سازندگی و آبادانی 

ایران، امید و اتحاد بزرگ ترین پشتوانه ی ماست«.
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به روا مانده  از هاشمی چند روز  احزاب و چهره های سیاسی  بیشرت  به جز حامیت 

انتخابات جامعه روحانیت مبارز تهران طی بیانیه ای حامیت خویش را از آقای هاشمی 

اعام کرد. جمع کثیری از علام و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه ای از هاشمی 

دکرت حسن  از طرف  جالب ترین حامیت ها  از  یکی  اما  و  کردند  رفسنجانی حامیت 

غفوری فرد، عضو شورای مرکزی موتلفه اسامی رخ داد. وی در یک میتینگ انتخاباتی 

گفت: »بزرگ ترین گناه هاشمی رفسنجانی این است که آدم بزرگی است و افراد کوچک 

منی توانند آدم های بزرگ را ببینند. از روزی که قطعیت کاندیداتوری هاشمی مطرح 

شد، سیل رسمایه گذاری به سوی ایران جریان یافت و بازار راکد بورس رشوع به رشد 

کرد. هاشمی تنها به خاطر احساس مسئولیت قدم جلو گذاشت و اگر کاندیدا منی شد 

کشور دچار مشکات عدیده ای می شد. عده ای که امروز به فرمانده سپاه بودن خود 

افتخار می کنند، نباید از یاد برده باشند که هاشمی نیز از سوی امام )ره( فرماندهی کل 

قوا را به عهده داشت. تخریب هاشمی تخریب نظام است؛ و متأسفانه برخی نامزدها 

برای مطرح کردن خود، همه ی دستاوردهای نظام را زیر سؤال می برند«.

برگزاری انتخابات ریاسـت جمهـوری دهم _ حمایت 
دیرهنـگام منتقـدان دیـروز از هاشـمی در دور دّوم 

انتخابات
در نهایت نهمین دوره انتخاب ریاست جمهوری در تاریخ ۸۴/۳/27 با حضور هفت 

کاندیدا و با مشارکت پرشور مردم برگزار گردید. این انتخابات تنها انتخابات ریاست 

جمهوری پس از انقاب اسامی بود که به دور دوم کشیده شد. در دور اول هاشمی 

رفسنجانی و محمود احمدی نژاد حائز اکرثیت آراء شده و به مرحله دوم راه یافتند.

پس از کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم، برخی از مشاوران ایشان با اشاره 

به اعرتاض برخی از کاندیداها به آرای محمود احمدی نژاد که باعث به وجود آمدن 

هاشمی  آیت الله  انرصاف  خواستار  بود،   شده  کاندیداها  برخی  جانب  از  اعرتاضاتی 

انتخابات شدند. رفسنجانی از حضور در مرحله دوم 

دوم  مرحله  در  از حضورش  روز ۱۳۸۴/۳/2۹  در  اطاعیه ای  با صدور  ایشان  اما 

انتخابات خرب داد. حضور هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات با حامیت کاندیداهای 
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 و 
شکست خورده مرحله اول از ایشان، فصل جدیدی از روابط ایشان و اصاح طلبان را 

رقم زد. اصاح طلبان که با اشتباه اسرتاتژیک خود در انتخابات توفیقی کسب نکرده 

بودند، در مرحله دوم به اتحاد اسرتاتژیک با چهره ای دست یافتند که در طول هشت 

سال گذشته ایشان را آماج حمات خود قرار داده بودند.

مفرسان سیاسی بسیاری بر این باور بودند که اگر اصاح طلبان با یک کاندیدای 

واحد در انتخابات حضور می یافتند، امید بسیاری برای حضور کاندیدایشان در مرحله 

دوم وجود داشت ولیکن حضور سه کاندیدای اصاح طلب باعث تشتت آراء در اردوگاه 

اصاح طلبی شده بود. عدم مدیریت و رهربی در اردوگاه اصاحات مسئله مهم دیگری 

بود که منجر به شکست اصاح طلبان در انتخابات ۸۴ شد. باوجود اختافات شدید 

بین اصاح طلبان و هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات اصاح طلبان مجبور به 

حامیت از ایشان شدند. با نگاهی به رفتار هشت سال دولت اصاحات و تندرویی های 

صورت گرفته توسط برخی عنارص اصاح طلب علیه هاشمی می توان دریافت که در 

آن زمان اصاح طلبان چنان مست قدرت بودند که هر چه خواستند درباره هاشمی 

گفتند و نوشتند. این تندروی ها تا جایی ادامه داشت که حتی حارض به ورود ایشان به 

مجلس ششم هم نبودند و اتفاقاتی را به وجود آوردند که در نهایت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی را مجبور به انرصاف از حضور در مجلس ششم کردند.

اما به یک باره ورق برگشت و اصاح طلبان برای جلوگیری از خروج کامل خود از 

دایره قدرت دست دوستی به سمت آیت الله هاشمی رفسنجانی دراز کردند. موج 

حامیت ها از هاشمی رفسنجانی به خانواده حرضت امام )ره( رسید و مرضیه دباغ دبیر 

کل جمعیت زنان جمهوری اسامی، خرب از حامیت قاطع خانواده حرضت امام خمینی 

از هاشمی رفسنجانی داد.

مصطفی معین کاندیدای اصاح طلب شکست خورده نیز با صدور پیامی از طرفداران 

خویش خواست که به ایشان رأی بدهند.

محسن مهرعلیزاده کاندیدای دیگر اصاح طلبان نیز در بیانیه ای اظهار داشت که به 

ائتاف ملی هاشمی رفسنجانی می پیوندد.

شورای هامهنگی جبهه اصاحات و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز 

با فراخوان مردم جهت رشکت در مرحله دوم انتخابات، حامیت خویش را از هاشمی 

رفسنجانی اعام کردند.
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در ادامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با اعام حامیت از هاشمی، از روا

طرفداران خویش خواستند که به ایشان رأی بدهند. یکی از افرادی که در این ایام با 

نوشنت نامه ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی حامیت کرد، همرس شهید رجائی بود. با 

توجه به شعار طرفداران محمود احمدی نژاد که او را با شهید رجائی مقایسه می کردند، 

نامه ای نوشت: »آقای احمدی نژاد  اعرتاض کرده و طی  این مسئله  به  ایشان نسبت 

سنخیت و نسبتی با شهید رجائی ندارد. خانواده شهید رجائی او را منی شناسند و با 

احمدی نژاد هیچ ارتباطی ندارند«.

برگـزاری مرحلـه دّوم انتخابـات ریاسـت جمهوری _ 
محمـود احمـدی نـژاد رئیـس جمهور ایران شـد

رسانجام انتخابات مرحله دوم در روز ۸۴/۴/۳ برگزار شد و محمود احمدی نژاد 

از  انتخاب گردد. روز بعد  توانست حائز اکرثیت آراء شود و به عنوان رئیس جمهور 

با وی دیدار کردند. انتخاباتی هاشمی  انتخابات دست اندرکاران ستاد 

در این جلسه کرباسچی اشاره ای جالب به حامیت اصاح طلبان از آقای هاشمی 

داشت. وی گفت: »یکی از دستاوردهای این انتخابات دفاع و حامیت کسانی از آقای 

هاشمی بود که خود در گذشته، بیشرتین نقش را در تخریب ایشان داشتند و این خود 

دستاوردی مهم و بسیار ارزنده است و باید آن را اساس یک حرکت عظیم در آینده 

ساخت«.

از  بیانیه ای ضمن تشکر  با صدور  این دیدار، هاشمی رفسنجانی  از  ساعاتی پس 

حضور مردم در پای صندوق های رأی که باعث استحکام نظام اسامی و پاسخ مناسب 

به تبلیغات مسموم و دلرسدکننده دشمنان ایران اسامی شد، ابراز امیدواری کرد که 

رئیس جمهور منتخب به خوبی از عهده این مسئولیت خطیر برآمده و بتواند به وعده ها 

عمل کند. ایشان همچنین از آحاد ملت خواستند که ایشان را در راه خدمت به مردم 

یاری دهند.

در بخش دیگری از این نامه ایشان با اشاره به شبهات در مورد تخلفات انتخاباتی 

صورت گرفته اعام کردند: »بنا ندارم که در مورد انتخابات شکایت به داورانی که 

نشان دادند منی خواهند یا منی توانند کاری بکنند، بربم و شکایت خود را فقط هامنند 

مورد قبل در دادگاه عدل الهی مطرح می کنم. خدایی که با توکل به او و برای جلب 
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 و 
رضایتش به صحنه آمدم و با او معامله کردم و می دانم در انتقام الهی اگر کسی معاقب 

شود، قطعاً مردم، انقاب اسامی و ایران نخواهند بود و فقط مجرمان واقعی مجازات 

می شوند«.

رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری نهم در حالی با پیروزی محمود احمدی نژاد 

به پایان رسید که سه نامزد مطرح انتخابات یعنی مهدی کروبی، مصطفی معین و 

آیت الله هاشمی، شبهاتی در نحوه برگزاری انتخابات داشتند اما ترجیح دادند با توجه 

به فضای پیش روی کشور سکوت کرده و اعرتاض خود را با صدور یک بیانیه به پایان 

برسانند.

هشدار نسبت به انحراف از اهداف انقالب
درخواست رهربی  مبنای  بر  رفسنجانی  آیت الله هاشمی  انتخابات  پایان  از  پس 

سیاست سکوت و حامیت از دولت را در پیش گرفت. در همین سال هاشمی رفسنجانی 

با مشاهده برخی سیاست های اشتباه در پیش گرفته شده توسط دولت نهم و احساس 

خطر نسبت به آینده کشور و انقاب ماقاتی را با مراجع تقلید و علامی قم برگزار کرد. 

هاشمی رفسنجانی در دیدارهایی با آیت الله مشکینی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله 

مکارم شیرازی و آیت الله صانعی به بررسی و ترشیح سیاست های دولت و تأثیر آن بر 

انزوای ایران از سوی کشورهای جهان پرداخت.

ایشان در این جلسات ادامه این روند را منجر به بحرانی شدن اوضاع کشور و قرار 

گرفنت ایران در مشکات شدید و اعامل تحریم های بی سابقه دانستند.

علیه  بی سابقه ای  موج  آن  طرفداران  و  دولت  نهم،  انتخابات  از  پس  سال  یک 

به واسطه  افراد  این  انداختند.  راه  به  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  روشنگری های 

برخورداری از سیستم رسانه ای بی شامر خود موج حمات بی سابقه ای را علیه ایشان 

به حاشیه  در  اساس سعی  و  بی پایه  اتهامات  و  تهمت ها  ایراد  با  و  انداختند  راه  به 

راندن آیت الله هاشمی رفسنجانی را داشتند. در همین ارتباط دریکی از موارد در 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم حرضت معصومه  تاریخ ۱۳۸۵/۳/۱۵، سخرنانی 

با  به تشنج کشیده شد. یک روز پس ازاین ماجرا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

انتشار اطاعیه های جداگانه به شورای عالی حوزه، مدیریت حوزه علمیه قم، شورای 

هامهنگی تبلیغات اسامی، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم 
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مقامات روا برخورد  آیت الله هاشمی، خواستار  در سخرنانی  ایجادشده  تنش های  کردن 

امنیتی و قضایی با عوامل و مسببان این قضیه شدند.

را  رفسنجانی  به هاشمی  توهین  ملی،  اعتامد  قائم مقام حزب  منتخب نیا  رسول 

توهین به انقاب و نظام توصیف کرد و گفت: »اگر باب حرمت شکنی گشوده شود، 

توسعه می یابد و اگر امروز حرمت هاشمی رفسنجانی و خامتی شکسته شود قطعاً این 

حرمت شکنی در قبال همه مقامات صورت خواهد گرفت.« آیت الله صانعی نیز با ابراز 

انزجار از این واقعه گفت: »در زمانی که کشور دچار مشکات شدید و عدیده اقتصادی 

و اجتامعی و سیاسی است؛ اخال و اغتشاش در سخرنانی آیت الله هاشمی رفسنجانی 

که از معدود چهره های ارزشمند انقاب و نظام است، کار انسان های سبک مغزی است 

که حتی راه و رسم مبارزه و مخالفت را هم بلد نیستند«.

تقابل دولت با هاشـمی در آستانه انتخابات خبرگان 
رهبری _ تالش دولت برای تصاحب دانشـگاه آزاد

تیم  رهربی  خربگان  دوره  مجلس  چهارمین  انتخابات  زمان  به  شدن  نزدیک  با 

رسانه ای و نزدیکان دولت نهم موجی از انتقادات علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی 

به راه انداخته و سعی در القای خارج شدن هاشمی از ریل انقاب داشتند. آیت الله 

هاشمی رفسنجانی در این انتخابات که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم را حامی خود می دید، توانست با کسب یک  میلیون و پانصد و شصت وچهار 

هزار و صد و هشتادوهفت رأی به عنوان نفر اول از تهران به این مجلس خربگان راه 

یابد و بدین وسیله ترفندهای تیم رسانه ای و نزدیکان دولت کارساز نشد.

تقابل دولت با آیت الله هاشمی رفسنجانی روزبه روز جدی تر شده و وارد فضاهای 

جدیدتری می گشت. اقدام بعدی دولت نهم در تقابل با آیت الله هاشمی، تاش برای 

تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد بود. دولت نهم در نظر داشت با تغییر اساسنامه از قدرت 

و نفوذ آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاهی که خود مؤسس و بنیان گذار آن بود، 

بکاهد.

این اقدام از جایی آغاز گردید که رئیس جمهور در پاییز ۸۴ انتقادات خود را علیه 

نحوه مدیریت دانشگاه آزاد اعام کرد. همچنین ایشان در سال ۱۳۸۵ در جمع مردم 
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 و 
پیشوای ورامین اعام داشت: »اگر دانشگاه آزاد شهریه ها را کاهش ندهد درباره این 

دانشگاه تصمیم انقابی خواهیم گرفت«.

اگرچه رئیس دولت دهم برای دستیابی به اهداف سیاسی خود، موجه و غیرسیاسی نشان 

دادن این عمل و همچنین همراهی اذهان عمومی با انجام آن، بار دیگر از واژه انقابی گری 

استفاده کرد، اما همگان می دانستند که این مسئله به ادامه سیاستهای احمدی نژاد نسبت به 

آیت الله هاشمی رفسنجانی ارتباط دارد. دو هفته پس از اشاره به تصمیم انقابی، احمدی نژاد 

به عنوان رئیس شورای عالی انقاب فرهنگی، به پنج تن از اعضای این شورا برای ارائه طرح 

ترمیم هیئت مؤسس و اساسنامه دانشگاه آزاد مأموریت داد. 

پس  از این اقدام آیت الله هاشمی رفسنجانی در آذر ۸۵ با اعرتاض به این رفتار گفت: 

»امیدواریم رشارت هایی که می شود تا دانشگاه آزاد را به عنوان واحد ملی و جهانی 

تضعیف کند، رشش را از رس دانشگاه کوتاه کنیم. مطمنئ باشید برخی موذیگری ها نسبت 

به حرکت اساسی دانشگاه آزاد شکست خواهد خورد.« ایشان همچنین با دفاع از عملکرد 

مدیریت دانشگاه آزاد، رشوع کار این دانشگاه را یک جهاد توصیف کرد و گفت: »تشکیل 

این دانشگاه در دهه اول انقاب بر اساس تشخیص نیاز ما بوده است.«
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یــ
ــه ای روا ــعارگرایی حرب ــت _ ش ــدی دول ــروز ناکارآم ب

ــی ــان عموم ــراف اذه ــرای انح ب
در دی ماه ۱۳۸۵ اقدامات ناموفق دولت در حوزه سیاست خارجی باعث گردید 

از عرف  الفاظ خارج  تا کشور بیش ازپیش خطر جنگ را احساس کند. به کار بردن 

دیپلامتیک و سخنان تهدیدآمیز ایشان باعث گردیده بود تا آمریکا و رژیم صهیونیستی 

پروژه ایران هراسی در جهان را به راه بیندازند. 

در میان درگیرها و تهدیدهای لفظی دو طرف نسبت به هم، ناگهان محسن رضایی 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی ویژه خربی با انتقاد از برخی اقدامات 

دولت در حوزه سیاست خارجی اعام کرد آمریکا ظرف یک ماه آینده به ایران حمله 

خواهد کرد.

روشنگری های آیت الله هاشمی رفسنجانی و انتقاد از وضعیت کشور که به واسطه 

ضعف مدیریت و عاقه وافر دولت نهم به شعارگرایی و استفاده ابزاری از واژه هایی 

چون انقابی گری، عدالت  گسرتی و شایسته ساالری، باعث گردیده بود تا دولت نهم 

دست به تقابل رودررو با نزدیکان آیت الله هاشمی رفسنجانی بزند تا به واسطه آن و 

جنجال رسانه ای، اذهان عمومی را نسبت به ضعف عملکرد خود منحرف سازد.

تیم  ارشد  عضو  موسویان  حسین   ۱۳۸۶ سال  اردیبهشت  در  راستا  همین  در 

مذاکره کننده سابق هسته ای و معاون دکرت حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی به 

شد. بازداشت  و جاسوسی  کشور  از  خارج  به  محرمانه  اطاعات  انتقال  اتهام 

تیم رسانه ای دولت خوراک مناسبی پیدا کرده بود تا به واسطه آن و هنوز درحالی که 

هیچ اتهامی ثابت نشده بود موج جدیدی از اتهامات از قبیل وابستگی به بیگانگان و 

خیانت به وطن را علیه هاشمی رفسنجانی و نزدیکانش به راه بیندازند. واکنش آیت الله 

هاشمی رفسنجانی در مورد اتهامات به نزدیکانش سکوت و تنها ذکر جمله: »به زودی 

حقیقت معلوم می شود.« بسنده کرد.

دیری نپایید که سخنگوی قوه قضائیه اعام کرد که موسویان از اتهام های جاسوسی 

و نگهداری اسناد محرمانه تربئه شده است. چندی بعد نیز، قاضی پرونده اعام کرد: 

»اتهام جاسوسی موسویان احراز نشده است«. با مشخص شدن حقایق و اهداف پشت 

پرده تیم رسانه ای دولت، احمدی نژاد بیکار ننشسته و در یکی از سخرنانی هایش اعام 
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 و 
کرد: »کار را به جایی رساندند که جاسوس فرستادند و اطاعات درون سیستم را به طور 

منظم به آنها گزارش می دادند. البته اگر این جاسوس به دادگاه هم برود به قاضی فشار 

می آورند تا او را تربئه کنند«.

در این سال و پس از فوت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خربگان رهربی، آیت الله 

هاشمی رفسنجانی در رقابت با آیت الله جنتی توانست به عنوان رئیس مجلس خربگان 

انتخاب گردد.

عملکرد نامناسب دولت نهم در حوزه سیاست خارجی و شعارگرایی دولت در 

تحقق عدالت اجتامعی، انجام سفرهای پرهزینه استانی رئیس جمهور وقت و تصویب 

صد طرح بدون کارشناسی در جلسات چندساعته هیئت دولت در هر سفر استانی، 

باعث به وجود آمدن نارضایتی کارشناسان مسائل اقتصادی گردیده بود. کارشناسان 

اقتصادی تصویب این گونه طرح ها را عوام فریبی تلقی کرده و از آن به عنوان یک دام 

خطرناک برای آینده اقتصاد کشور نام بردند.

نزدیک تر  دهم  دولت  ریاست جمهوری  انتخابات  و  نهم  دولت  پایان  به  هرچه 

نهم  بیشرت می شد. دولت  نهم  تبلیغاتی دولت  می شدیم، موج وعده ها و شعارهای 

عماً خود را در تحقق شعارهای انتخاباتی اش ناتوان تر می دید سعی در انحراف اذهان 

عمومی از مسائل و مشکات بوجود آمده به واسطه بی تدبیری و عملکرد نامناسب 

داشت. خود 

ــواده  ــه خان ــی علی ــازی های جعل ــه جریان س ادام
هاشــمی ایــن بــار بــا پدیــده ای بــه نــام پالیــزدار

از روشنگری ها و اخطارهای آیت الله هاشمی رفسنجانی نسبت  دولت نهم که 

به انحراف از اصول انقاب و اعرتاض به شعارگرایی دولت به ستوه آمده بود، طرح 

جدیدی برای اتهام زنی به آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیش گرفت.

بر این اساس در اردیبهشت ۸7 عباس پالیزدار با انجام سخرنانی در دانشگاه بوعلی 

سینای همدان خربساز شد. در این سخرنانی که در یک اقدام هامهنگ شده با انتشار 

سی دی های سخرنانی به رسعت در کشور پخش گردید، پالیزدار اتهاماتی به فرزندان 

اقتصادی و اخاقی  آنها را متهم به فساد  آیت الله هاشمی رفسنجانی وارد کرده و 

و  تقلید  مراجع  از  دیگری  تعداد  هاشمی،  آیت الله  بر  عاوه  این سخرنانی  در  کرد. 
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شخصیت های برجسته نظام مورد اتهام قرار گرفتند.روا

پس از شکایت بعضی از مراجع، نامربده دادگاهی و به زندان محکوم گردید. 

اظهارات عباس پالیزدار بعدها دستامیه ای برای ظهور ادبیات معروف به بگم، بگم 

انتخابات ریاست جمهوری دهم  رئیس جمهور نهم گشت. اگرچه بعدها در جریان 

عباس پالیزدار راجع به سوءاستفاده جریان انحرافی، از خود پرده برداشت و اعام 

داشت: »جریان انحرافی به دنبال زدن ریشه و اصل اسام است، من جریان انحرافی 

را بسیار خطرناک تر از همه مشکات و مصائب دیگر نظام می دانم«.

علیه  انحرافی سندسازی  به  اظهار داشت: »هدف جریان موسوم  وی همچنین 

جریان اصاح طلبی و شخص هاشمی رفسنجانی، جهت استفاده تبلیغاتی در انتخابات 

پیش رو بود«.

جواد ترابی یکی از همکاران عباس پالیزدار در پروژه موسوم به تحقیق و تفّحص 

مجلس از قوه قضائیه درباره سوءاستفاده جریان انحرافی از عباس پالیزدار می گوید: 

»برای پالیزدار دام پهن کرده بودند. پالیزدار کاندیدای شورای شهر تهران شد، آن 

زمان لیستی به نام رایحه ی خوش خدمت و لیست ستادهای مردمی حامیان دکرت 

این لیست ها قرار گرفت ولی رأی نیاورد. در  پالیزدار هم در  احمدی نژاد بود که 

باید  بیاوری  رأی  آینده  در  می خواهی  اگر  که  می شود  پیشنهاد  او  به  حین  همین 

چهره شوی و برای چهره شدن باید در دانشگاه ها سخرنانی کنید«. ترابی در مورد 

اطاعات افشاشده توسط پالیزدار می گوید: »ایشان اطاعات نه چندان درستی که با 

یک بار مطالعه گزارش صد و هشتاد صفحه ای به دست آورده بود را افشا کرد و 

روند تحقیق و تفحص را تغییر داد.«

اگرچه بعدها پالیزدار از زندان نامه ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته و 

با ابراز ندامت از اظهارات جعلی خود گفت: »اینجانب بدون هیچ مستنداتی و به 

اتکا شنیده های غیرمستند از نزدیکان احمدی نژاد مطالبی گفتم و در سخرنانی هایم 

گفته ام که هیچ پرونده ای راجع به حرضت عالی و خانواده شام ندیده ام. پیشاپیش از 

صرب و بردباری شام که در طول این یکسال هیچ شکایتی از اینجانب ننموده اید تشکر 

می کنم، علیرغم اینکه تنها کسی که محق بر شکایت بود شام بودید.«
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 و 

القـای وجـود اختـالف میان مقـام معظـم رهبری و 
هاشـمی توسـط حامیـان دولت

انتقادهای آیت الله هاشمی، نسبت به عملکرد دولت نهم و تصویب طرح هایی 

چون نظارت مجمع تشخیص مصلح نظام بر قوای سه گانه، باعث شد که در طول دولت 

نهم روابط بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت به یکی از بحرانی ترین زمان های 

خود تبدیل گردد تا بدان جا که رئیس دولت نهم تصمیم به عدم رشکت در جلسات 

مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتند.

در مرداد ۱۳۸7 آیت الله هاشمی رفسنجانی از پایان مدارای مجمع تشخیص مصلحت 

نظام با دولت نهم در زمینه نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی خرب 

داد و گفت: »مقام معظم رهربی در ابتدای فعالیت دولت نهم از ما خواستند مدتی با 

این دولت مدارا کنیم. اکنون زمان مدارا به پایان رسیده است«. در این زمان رسانه های 

و  مقام معظم رهربی  بین  اختاف  القای وجود  در  دولت سعی  به  نزدیک  پرشامر 

آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به شبهات موجود و القای اختاف بین ایشان 

و مقام معظم رهربی و چگونگی حل اختاف می گویند: »البته که اختافاتی داریم، مگر 

می شود دو تا انسان با یکدیگر هیچ گونه اختافی نداشته باشند. احتامالً آن چیزی که 

موجب پرسش شامست، اختاف در امور مهم و سیاست های کان کشور در داخل و 

خارج است. من و رهربی در موارد اختافی، با یکدیگر بحث می کنیم تا یکی از دو نفر 

مجاب شود. اگر من قانع شدم که تکلیف روشن است، اگر مقام معظم رهربی ادله و 

توجیهات مرا پذیرفتند، خوب مطابق تکلیف خود عمل می کند؛ اما اگر هیچ کدام از ما 

نظرات دیگری را نپذیرفتند و از براهین و توضیحات ارائه شده متقاعد نشدند، چه باید 

کرد؟ این موضوع را با آقا به مباحثه گذاشتیم و رسانجام با دلیلی که می گویم، بنده خود 

را مکلف دیده و می بینم که از نظرات و اوامر ولی امر، متکین و تبعیت کنم و آن دلیل 

این است که ایشان در فرض عدم قناعت، حجت رشعی در پذیرفنت نظرات مرا ندارند، 

ولیکن من جهت عمل به نظرات و تصمیامت اخذشده از سوی ایشان به عنوان رهربی، 

عندالله حجت رشعی و قانونی دارم«.
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در این فصل می خوانیم:روا

Ó دعوت هاشمی به حضور حداکرثی مردم پای صندوق های رأی  

Ó آغاز ثبت نام کاندیداها -انرصاف خامتی از حضور در انتخابات 

Ó بیانیه استادان دانشگاه رشیف و انتقاد از عملکرد دولت نهم 

Ó اعرتاض به تاش دولت برای بهره برداری سیاسی از افتتاح پروژه ها 

Ó مناظرات جنجالی کاندیداها 

Ó ایراد اتهامات بی اساس رئیس دولت به بزرگان نظام از رسانه ملّی 

Ó حرمت شکنی حامیان دولت در حرم امام 

Ó واکنش مقام معظم رهربی به اظهارات سخیف رئیس دولت در مناظرات 

Ó عدم توجه صدا و سیام به درخواست هاشمی 

Ó نامه هاشمی رفسنجانی به رهرب انقاب 

Ó جنجال حامیان دولت علیه هاشمی 

Ó دیدار مقام معظم رهربی با هاشمی 

Ó عذرخواهی پالیزدار از آیت الله هاشمی رفسنجانی 

Ó برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم 

Ó دعوت هاشمی به حضور مردم در صحنه انتخابات 

Ó پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 

Ó اعرتاض کاندیداها با نتایج 

Ó دیدار میرحسین موسوی با مقام معظم رهربی 

Ó تاکید رهربی به حفظ آرامش و حرکت در سایه قانون 

Ó باال گرفنت اعرتاضات پس از توهین احمدی نژاد به طرفداران رقیب 

Ó اولین مناز جمعه پس از انتخابات به امامت مقام معظم رهربی 

Ó آخرین مناز جمعه آیت الله هاشمی - همه آماده بودند 

Ó ارائه راهکار برای برون رفت از بن بست 

Ó تبلیغات منفی جریان انحرافی علیه هاشمی 

Ó خاطره ناطق نوری از والیتمداری هاشمی 

Ó مراسم تنقیذ رئیس جمهور – غیبت چهره های شاخص 

Ó بیم تندروها از حضور مجدد هاشمی در مناز جمعه – وداع هاشمی با تریبون مناز جمعه 

Ó دادگاه متهامن حوادث پس از انتخابات 

Ó اعرتاض مقام معظم رهربی به پخش اعرتاضات متهامن 
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Ó بازتاب اعرتاضات متهمین حوادث پس از انتخابات در رسانه های بیگانه 

Ó هشدار هاشمی به هزینه کردن رهربی توسط رئیس جمهور 

Ó موج اتهام زنی به چهره های خدوم انقاب – نوبت به یادگار امام رسید 

Ó هشدار هاشمی به معرتضین به یادگار امام 

Ó هشدار هاشمی نسبت به خطر حذف روحانیت توسط جریان انحرافی 

Ó تاکید بر حفظ جایگاه رهربی 

Ó دعوت هاشمی به رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط 

Ó اعرتاض هاشمی به توهین به متثال حرضت امام در روز دانشجو 

Ó اتهامات واهی به پرس برای تخریب وجهه پدر 

Ó تیزهوشی هاشمی در مسئله انتخابات خربگان رهربی – تیر جریان انحرافی به سنگ خورد 

Ó تقدیر رهربی از عملکرد هاشمی در خنثی کردن نقشه دشمن 

Ó تحقق پیش بینی هاشمی در مورد دولت دهم 

Ó یازده روز خانه نشینی رئیس جمهور در اعرتاض به تصمیم رهربی 

Ó افتادن نقاب والیتمداری از چهره مدعیان 

Ó اشاره هاشمی به چالش های پیش روی دولت آینده 

Ó ارائه راهکار به رئیس جمهور آینده برای برون رفت از مشکات 

فصل هشتم
هاشمی و انتخابات ۸۸
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دعــوت هاشــمی بــه حضــور حداکثــری مــردم پــای روا

صندوق هــای رأی
سال ۱۳۸۸ یکی از حساس ترین سال های پس از انقاب اسامی ایران بود. دهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری در این سال برگزار شد. با توجه به انتخابات پیش رو، 

گامنه زنی ها و فعالیت های جناح های مختلف سیاسی بسیار شدید شده بود. دولت 

نهم و حامیانش سعی در القای حامیت رهربی از خود در انتخابات پیش رو نزد اذهان 

عمومی داشتند. این مسئله با صحبت های هوشمندانه مقام معظم رهربی در جمع 

زائران حرم امام رضا )ع( در نوروز ۸۸ بی اثر شد.

مقام معظم رهربی در پاسخ به شایعات حامیت ایشان از کاندیدای خاص فرمودند: 

»درباره موضع رهربی در مورد انتخابات، گامنه زنی و شایعه همیشه بوده و خواهد 

بود. بنده یک رأی دارم و آن را در صندوق رأی می اندازم. به یک نفر رأی خواهم داد و 

به هیچ کس دیگر هم نخواهم گفت به چه کسی رأی بدهید و به چه کسی رأی ندهید. 

این تشخیص خود مردم است. بنده گاهی از دولت حامیت و دفاع می کنم. بعضی افراد 

سعی می کنند برای این کار معنای نادرستی جعل و ابداع کنند. نه، من از دولت ها 

همیشه دفاع می کنم، این مربوط به اعام موضع انتخابی نیست«.

پس از اعام رصیح مقام معظم رهربی نسبت به مواضع خود، آیت الله هاشمی 

رفسنجانی در اولین خطبه مناز جمعه در این سال با اشاره به بیانات مقام معظم رهربی، 

اعام کردند: »نکته ای که در سخنان ایشان مهم بود و به شایعات زیادی پایان داد، این 

بود که فرمودند: »من از هیچ کس در انتخابات قانونی که باید انجام شود، حامیت 

منی کنم. یک رأی دارم و این رأی را به هرکسی که ترجیح بدهم اصلح تر است به او 

می دهم«؛ بنابراین به حساب ایشان نباید گذاشته شود که از کسی حامیت می کنند یا 

حامیت منی کنند. این قانون است، قانون اگر صاحیت افراد را تأیید کرد وارد رقابت 

می شوند و حقی هم دارند. این حق را باید مجریان و ناظران فراهم کنند. این رصاحتی 

که رهربی داشتند جای نگرانی نیست«.

انتقادات  و  نهم  دولت  از  رهرب  مکرر  علت حامیت  درباره ی  همچنین  هاشمی 

خویش از دولت گفت: »من این جوری خودم را راضی و قانع می کنم که رهرب معظم 

انقاب اسامی، تحلیلی را از اوضاع دارند و تشخیصشان این است که اگر از دولت 
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دفاع و پشتیبانی نکنند، ممکن است دولت برای ادامه ی کار با مشکل مواجه شوند. در 

رشایط فعلی این به صاح نیست. موضع من در حق دولت نهم هامن سکوت من است 

و فکر منی کنم که رهرب انقاب در این زمینه چیز بیشرتی از من بخواهد، زیرا ایرادات 

و انتقادات مرا به این دولت در ابعاد گوناگون مستحرض می باشند«.

ایام هاشمی در پاسخ به پرسش خربنگار روزنامه همشهری مبنی بر  در همین 

از وجود یک نگرانی  انتخابات که حاکی  ایشان در مورد سامت  هشدارهای مکرر 

در ایشان که عقبه آن به حوادث انتخابات نهم ریاست جمهوری برمی گردد، گفت: 

»حوادث سال ۱۳۸۴ در هشدارهای من بی تأثیر نیست. دیدم کسانی که خود را قیّم 

مردم می دانند، در انتخابات دخالت کردند و من هم به خاطر مصالح انقاب به خداوند 

واگذار کردم و در بیانیه ام گفتم که خدا می داند چگونه عمل کند که آسیبی به مردم 

نرسد؛ و مقرصان آن آسیب ببینند؛ اما هشدارهای اخیر من دالیل مختلف دارد. در 

طول این سی سال همیشه در آستانه ی هر انتخابی این حرف ها را می زنم. می توانید 

به آرشیو سخنان من مراجعه کنید و ببینید. حتی پس از پایان دوره ی دوم ریاست 

جمهوری خودم در سال ۱۳7۶ یک سخرنانی معروف در مناز جمعه کردم که مؤید 

این حرف من است. در آن سخرنانی از هیچ کس طرفداری نکردم. آن روز وقتی برای 

مناز جمعه به مصا می رفتم در اتاق استقرار قبل از خطبه ها، منایندگان هر دو جریان 

انتخابات آمده بودند و ابراز نگرانی می کردند. 

می گفتند: »اطاعات زیادی داریم؛ که وزیر کشور هم منسوب به یکی از جناح ها 

بوده است.« 

من وقتی آن حرف ها را شنیدم هامن جا در مناز جمعه به مردم گفتم: »به عنوان 

و  تقلب شود  انتخابات منی گذارم  برگزاری  و مسئول  اساسی  قانون  اجرای  مسئول 

جلوی هرکسی که بخواهد تقلب کند می ایستم.« واقعاً هم ایستادم و برایم مهم نبود 

که چه کسی و از کدام جناح باشد. چون حفظ مصالح نظام و اقتدار جمهوری اسامی 

برایم مهم بود. هنوز هم چنین است، همه می دانستند که من به حرفی که زدم عمل 

می کنم. این حرف ها مربوط به زمانی بود که به عنوان رئیس جمهور مسئول برگزاری 

به دولت خاصی نیست. یک منونه  بنابراین حرف های من مربوط  انتخابات بودم؛ 

دیگر از سال های اول پیروزی انقاب بگویم. من به عنوان رسپرست وزارت کشور در 

زمان دولت موقت، مسئول برگزاری انتخابات بودم. وقتی به وزارت کشور رسیدم 
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گروهی از کارشناسان برگزاری انتخابات که در وزارت کشور از زمان رژیم پهلوی روا

مانده بودند، به من گفتند: »ما تجربه داریم که چگونه کسانی را انتخاب کنیم شام 

بفرمایید شام به چه کسانی و جریانی نظر دارید تا هامن صندوق ها بیرون بیاید.« 

من با آنها برخورد کردم و گفتم: »در این صورت چه فرقی بین نظام اسامی و رژیم 

پهلوی است؟«

االن احساس می کنم که متأسفانه کسانی پیدا شدند که روزی مؤلفه القلوب بودند 

و االن متولی شدند و این افراد خود را قیّم می دانند. به خربنگاران توصیه می کنم 

به آرشیو سخنان من در ماه های قبل از برگزاری هر انتخاباتی در طول این سی سال 

مراجعه کنید و ببینید که چه هشدارهایی را به عنوان وظیفه ی انسانی ملی، اسامی 

و مسئولیتی خود می دادم. چون می دانم که اگر قرار این است که نظام اسامی مباند، 

باید رأی مردم محرتم باشد. حکومت بدون رضایت مردم اسامی نیست و هیچ لذتی 

هم ندارد و مثل لشکرکشی کشورگشایی است«.

در این سال آیت الله هاشمی رفسنجانی به دو موضوع حضور حداکرثی مردم 

از آرای آنها تأکید ویژه داشتند. ایشان در خطبه های  انتخابات و لزوم صیانت  در 

مناز جمعه تاریخ ۸۸/2/۴ با اشاره به نقش مردم در تعیین رسنوشت خود فرمودند: 

افکار  سامت  پاسدار  باید  ما  است.  انقاب  مقاوم  پایگاه  بهرتین  عمومی  »افکار 

عمومی باشیم، مردم را باید برای تصمیم درست آماده کنیم. نقطه درست این است 

که از مردم توقع داریم توقع ملی دینی و انقابی ما از مردم این است که می توانیم 

بیش از چهل میلیون رأی در صندوق بریزیم. اگر کمرت بریزیم نشان بی تفاوتی است. 

بی تفاوتی مردم رضر دارد. هم برای کشور هم برای انقاب و هم برای خودشان. 

مردم رسنوشت خود و فرزندانشان را منی توانند نادیده بگیرند. قهر کردن از صندوق 

رأی جز رضر برای خود مردم ندارد. اگر مردم نروند پای صندوق های رأی باالخره 

و  رأی می دهند  اقلیتی  نیایند  توده ی مردم  وقتی  بیرون می آید.  از صندوق کسی 

یکی درمی آید. این به نفع هیچ کس نیست. اعتبار نظام هم مخدوش می شود. مردم 

فکر  من  است.  رقابتی  انتخابات  فضای  االن  بدهند.  رأی  می کنند  وظیفه  احساس 

می کنم با تأکیدی که شد نظام و کشورمان را بیمه کرده ایم«.
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آغـاز ثبت نـام کاندیداها _ انصـراف خاتمی از حضور 
در انتخابات

با آغاز ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، افراد شاخص ثبت نام کردند. 

موسوی،  حسین  سید  مهندس  رضایی،  محسن  دکرت  نگهبان  شورای  بررسی  از  پس 

نهایی  کاندیدای  به عنوان  احمدی نژاد  محمود  دکرت  و  کروبی  مهدی  حجت االسام 

شدند. معرفی 

درحالی که سید محمد خامتی رئیس جمهور سابق ایران در روز ۸7/۱۱/20 رسامً 

نامزد دهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام خواهد  اعام کرده بود که به عنوان 

ایشان در  انتخابات،  برای حضور در  نامزدی میرحسین موسوی  اعام  از  کرد، پس 

بیانیه ای که در ۱۳۸7/۱2/2۶ منترش شد، رسامً از رشکت در انتخابات انرصاف داد.

در فاصله چهل روز مانده به برگزاری انتخابات منایندگان مجلس هشتم با عدم 

تصویب دو فوریت الیحه ارائه شده از طرف دولت نهم برای کاهش سن رأی دهندگان 

از ۱۸ سال به ۱۵ سال، عماً قانون قبلی را برای انتخابات ریاست جمهوری تثبیت 

کرده و مانع بروز حاشیه در آستانه انتخابات شدند. دولت نهم در الیحه ارائه شده 

عنوان داشت که با تصویب این قانون چهار میلیون از جوانان امکان مشارکت در 

انتخابات را به دست خواهند آورد. طرح دیگر دولت که با واکنش منتقدان دولت 

نفع دکرت  به  تبلیغ  انتخابات و  بر روند  اثرگذاری  برای  را تاش  بوده و آن  همراه 

و  انرژی  و  سوخت  رایانه های  حذف  برای  دولت  طرح  می دانستند،  احمدی نژاد 

توزیع بخشی از آن به صورت نقدی میان برخی طبقات جامعه بود که در دولت و 

کمیسیون تلفیق تصویب شد. در جریان تصویب الیحه بودجه این طرح با مخالفت 

منایندگان مواجه گردید.

با اعام برخی از احزاب کشور برای تحریم انتخابات، آیت الله هاشمی رفسنجانی 

تأثیر حضور و رأی مردم در انتخابات را غیرقابل انکار دانسته و با دعوت از مردم 

با  کردن  قهر  با  می کنند  فکر  که  »کسانی  گفت:  انتخابات  در  پرشور  حضور  برای 

انتخابات مسئله ای حل می شود سخت در اشتباه اند چراکه در این صورت حق تعیین 

رسنوشت خود را از دست می دهند«.

در این ایام میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصاح طلب ضمن ابراز 
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نگرانی از صحت انتخابات، »کمیته صیانت از آرا« را تشکیل دادند.روا

یک  در  »انتخابات  فرمودند:  پیش تر  نیز  رهربی  معظم  مقام  زمینه  همین  در 

مردم ساالری  است.  انتخابات  همین  ما  نظام  پایه ی  نیست.  منایشی  حرکت  کشور 

دینی با حرف منی شود. مردم ساالری دینی با مشارکت مردم، حضور مردم، اراده ی 

مردم، ارتباط فکری و عقانی و عاطفی مردم با تحوالت کشور صورت می گیرد. این 

انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست.  با یک  هم جز 

کنم  عرض  مردم  به  که  است  این  انتخابات  اول  درجه ی  در  همواره سعی ام  بنده 

اخاقی  و  و فکری  است. مسئله یک مسئله سیاسی  انتخابات مهم  در  حضور شام 

محض نیست، یک مسئله همه جانبه است. انتخابات با رسنوشت مردم رسوکار دارد 

بخصوص انتخاب ریاست جمهوری که سپردن قوه اجرائیه کشور به دست یک نفر 

و یک مجموعه است که کشور را برای چند سال اداره کنند. آن قدر این انتخابات 

دارد«. اهمیت 

تهران  جمعه  مناز  خطبه های  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  زمینه  همین  در 

ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهربی گفت: »در این دو ماه آینده باید کار بسیار 

بزرگی بکنیم. من باز تأکید می کنم روی صحبت های مقام معظم رهربی که حقیقتاً 

نکته  دو، سه  انتخابات  این  در  که  نخبگان  و  مردم  توده ی  به  داد  آرامش خاطری 

هست که باید مراعات شود. چیزی که مربوط به مسئوالن است سامت انتخابات 

است، سامت انتخابات باید برای مردم مشخص شود. مردم با خیال راحت باید پای 

صندوق های رأی بروند. االن فضای انتخابات رقابتی است. من فکر می کنم با تأکیدی 

نیرومندی  انتخابات  بتوانیم  اگر  است.  تضمین  انتخابات  سامت  مسئله ی  شد  که 

برگزار کنیم برای چند سال آینده نظام کشورمان را بیمه کرده ایم«.

ــاد از  ــریف _ انتق ــگاه ش ــتادان دانش ــه اس بیانی
ــم ــت نه ــرد دول عملک

درحالی که سفرهای تبلیغاتی کاندیداها آغاز شده بود، صدوبیست و پنج نفر از 

استادان دانشگاه صنعتی رشیف طی بیانیه ای خواستار تبلور عقانیت در مدیریت 

و  بودند  کشور  برنامه ریزی های  در  متخصصان،  و  اساتید  فعال  مشارکت  و  کشور 
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ایرادات اساسی و تأثیرگذار دولت که مهم ترین آنها شامل: »خارج کردن تدریجی 

واردات  گسرتش  مدیریتی،  ثبات  عدم  تصمیم گیری،  دایره ی  از  باتجربه  متخصصان 

کاالهای مرصفی به بهای رضبه به تولیدات داخلی، به رکود کشاندن اقتصاد برای 

و  رشد  شاخص های  بهبود  عدم  گذشته،  بی برنامگی های  و  ارساف کاری ها  جربان 

انتقاد از پیرشفت شاخص های خط  بیکاری و تورم باوجود درآمدهای کان نفتی، 

تنزل  از  انتقاد  از حسابرسی و قوانین مصوب،  اقتصادی و گریخنت  نابرابری  فقر و 

گفتامن اجتامعی رصفاً به دادوستدهای پولی باوجود ادعاهای ارزش مدارانه، تکیه بر 

شعارهای عوام پسند نظیر مبارزه با مافیا و مظلوم منایی باوجود در اختیار داشنت متام 

ابزار قدرت، تحقیر مردم و سعی در تطمیع آنان به نام عدالت طلبی از خزانه ی ملی، 

پاک  احساسات  از  سوءاستفاده  همچنین  و  اندیشمندان  و  بزرگان  حرمت  شکسنت 

دینی و عدالت طلبانه ی مردم در جهت فعال کردن شکاف های فرهنگی و طبقاتی با 

ایجاد تضاد و تفرقه در سطح ملی.« بود را یادآور شدند.

این بیانیه پس ازآن توسط استادان دانشگاه صنعتی رشیف امضاء شد.

اعتـراض به تـالش دولت برای بهره برداری سیاسـی 
از افتتـاح پروژه ها

دولت نهم در آستانه ی انتخابات دست به اقداماتی زد که با اعرتاض کاندیداهای 

دیگر مواجه شد. اقداماتی از قبیل توزیع سهام عدالت، افتتاح پیش از موعد راه آهن 

اصفهان-شیراز و کرمان- زاهدان که منجر به بروز حادثه و تعطیلی آن سه روز پس از 

افتتاح شد. بهره برداری از آزادراه پردیس-تهران که یک روز پس از افتتاح به دلیل تکمیل 

نبودن، مجدداً بسته شد، عدم ارائه آمارهای اقتصادی سال ۸7 که به گفته منتقدان مانع 

انتشار کارنامه دولت شد، آزمایش و پرتاب موشک بالستیک، توزیع سیب زمینی رایگان 

همزمان با سفر استانی رئیس جمهور به سمنان، اقداماتی بود که منتقدان دولت آنها 

را به عنوان تاش دولت برای بهره برداری سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

می دانستند.
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ــات روا ــراد اتهام ــا _ ای ــی کاندیداه ــرات جنجال مناظ

بی اســاس رئیــس دولــت نهــم بــه بــزرگان نظــام از 
رســانه مّلــی

انتخابات  برای  تبلیغات  با اعام رسمی کاندیداهای حائز رشایط، زمان  رسانجام 

آغاز گردید. یکی از موارد در نظر گرفته شده در این انتخابات مناظرات تلویزیونی 

بین کاندیداها از تاریخ ۸۸/۳/۱2 تا ۸۸/۳/۱7 بود. در این مناظرات کاندیداهای ریاست 

جمهوری به صورت مستقیم رودرروی یکدیگر قرارگرفته و با ترشیح برنامه های خود، 

نسبت به برنامه های یکدیگر صحبت و تبادل نظر کردند. یکی از مهم ترین مناظرات، 

مناظره بین دو کاندیدایی که در نظرسنجی ها دارای باالترین بخت تصدی پست ریاست 

جمهوری بودند یعنی مهندس میرحسین موسوی و دکرت محمود احمدی نژاد بود که در 

تاریخ ۸۸/۳/۱۳ برگزار گردید.

این مناظره طبق پیش بینی کارشناسان بسیار جنجالی و دارای حواشی فراوان بود.

در خال برگزاری مناظره بین میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد از رسانه 

ملی و در یک اقدام کم سابقه، محمود احمدی نژاد اتهاماتی را از رسانه ملی علیه آیت الله 

هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان مطرح کرد که با شگفتی کارشناسان مسائل سیاسی 

همراه شد.

این شگفتی بیشرت بابت آن بود که رئیس جمهور وقت در این مناظره بجای بیان 

دیدگاه های خود، در یک اقدام روبه جلو و با ایراد اتهام به آیت الله هاشمی، مسیر 

مناظره را تغییر داده و به اظهار کارشناسان، مانع نقد و بررسی عملکرد نه چندان 

مطلوب دولتش توسط میرحسین موسوی شد.

البته محمود احمدی نژاد اتهاماتی را علیه دیگر یار دلسوز امام و رهربی یعنی 

آیت الله هاشمی  به  مناظره  این  در  رئیس جمهور  کرد.  وارد  نیز  نوری  ناطق  آقای 

و  فرزندش، غام حسین کرباسچی  نوری و  ناطق  فرزندانش، علی اکرب  و  رفسنجانی 

همرسش، محسن صفایی فراهانی از منایندگان متحصن دوره ششم مجلس شورای 

اتهاماتی وارد ساخت. همچنین در اواخر این مناظره، احمدی نژاد پرونده  اسامی 

زهرا رهنورد همرس میرحسین موسوی را روبروی دوربین قرار داد و ادعا کرد که او 

به صورت غیرقانونی دو مدرک فوق لیسانس گرفته، بدون کنکور مدرک دکرتا گرفته 
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و حتی رئیس دانشگاه شده است.

به  اعرتاض  با  و  مواجه شد  میرحسین موسوی  اعرتاض  با  احمدی نژاد  اقدام  این 

رئیس جمهور وقت گفت: »آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری چه ارتباطی با من 

دارند؟« در ادامه احمدی نژاد اعام کرد: »قباً هم وعده کرده بودم که بگویم باور من 

این است که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست. بلکه سه 

دولت پی درپی در برابر بنده قرارگرفته اند. هم آقای موسوی، هم آقای هاشمی و هم 

آقای خامتی که این سه در گذشته باهم بودند. در دوره گذشته آقای موسوی هم از آقای 

خامتی و هم از آقای هاشمی حامیت کرد؛ و هم آقای خامتی از آقای هاشمی حامیت 

کرد. درواقع اینها همه باهم بودند. از روز اولی که این دولت تشکیل شد هجوم ها بود 

برای رضبه زدن، البته مردم اینها را می دانند اما باید جوان ها هم بدانند که بنده در 

برابر یک کاندیدا نیستم، در برابر یک مجموعه ای هستم؛ که با محوریت آقای هاشمی 

و همکاری آقای موسوی و خامتی علیه بنده حرکت کرده اند«.

حرمت شـکنی حامیان دولـت در حرم امام _ واکنش 
مقـام معظـم رهبـری بـه اظهـارات سـخیف رئیس 

دولـت در مناظرات
البته اتهامات احمدی نژاد به آیت الله هاشمی رفسنجانی به اینجا ختم نشد و در 

رسانه ملی مدعی تاش هاشمی رفسنجانی با حامیت کشورهای عربی برای ساقط 

کردن دولت در پی شکست در انتخابات قبل شد. وی گفت: »آنها در انتخابات قبل 

صف آرایی کردند؛ اما ملت بر آنها غلبه کرد. در طول این چهار سال تاش کردند که 

دولت را ناموفق جلوه دهند و بشکنند اما خدای متعال عنایت کرد و با حامیت مردم 

تا اینجا آمدیم. در انتخابات قبل از داخل و خارج کشور رقیب من پشتیبانی و کمک 

شد. در هامن اوایل این دولت، آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه 

خلیج فارس فرستاد که شام نگران نباشید ظرف شش ماه این دولت ساقط می شود«.

روز ۱۴ خرداد ۱۳۸۸ در مراسمی که به مناسبت سالگرد امام راحل در حرم مطهر 

ایشان برگزارشده بود، رسان نظام ازجمله احمدی نژاد، موسوی، هاشمی و ناطق نوری 

در کنار یکدیگر قرار گرفتند. صحبت های خصوصی رسپایی هاشمی و احمدی نژاد از 
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حاشیه های جالب این مراسم بود.روا

ایشان و  بعدها آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد سخنان ردوبدل شده بین 

ایشان گفتم: "حرف های  امام در مرقد به  احمدی نژاد می گوید: »در سالگرد رحلت 

ناقص گفته اند. ترجیح می دهم خودشان اصاح کنند وگرنه ناچارم توضیح بدهم"«.

همچنین آیت الله مهدوی کنی یکی از مهم ترین حامیان احمدی نژاد بود، در گفتگوی 

کوتاهی که با او داشت، از اظهاراتش ابراز نگرانی شدید کرد.

در این مراسم علیرغم سخنان آیت الله خامنه ای در راستای حفظ آرامش و ایجاد 

جو سامل انتخاباتی، حامیان محمود احمدی نژاد در حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی 

به فحاشی و شعار دادن علیه وی پرداختند.

در این مراسم مقام معظم رهربی با اشاره به مناظره نسبت به اظهارات احمدی نژاد 

واکنش نشان داد. ایشان در بخشی از صحبت های خود با اشاره به مناظره فرمودند: 

»صحیح و موردپسند نیست که یک نامزد در سخرنانی در جمع مردم یا نطق های 

تلویزیونی، برای اثبات خود، به نفی نامزد دیگر متوسل شود. بنده با مناظره و گفتگو 

و انتقاد مخالفتی ندارم، ولی همه سعی کنند که در چارچوب های درست رشعی و 

دینی انجام شود«.

مناظرات  در  زنی  اتهام  و  تخریب  روند  به  خود  سخنان  در  رهربی  درحالی که 

انتخاباتی اعرتاض کرده بودند ولی رئیس جمهور دولت نهم بی توجه به تذکر رهربی به 

سخنان پیشین خود تأکید ورزیده و در برنامه گفتگوی ویژه خربی گفت: »یک سؤال 

جدی دارم. مگر ما پیرو آن امامی نیستیم که وقتی ناظر بر بازار اهواز دچار انحراف 

مالی شد نامه نوشت به حاکم اهواز که به محض دریافت این نامه باید آن فرد را برکنار 

کنی و آبرویش را بریزی و مبادا در مجازات او غفلت کنی که نزد خدا خوار می شوی؟ و 

امام می فرماید: »اگر این کار را نکنی من تو را به زشت ترين شكيل بركنار خواهم كرد.«

بعضی ها به من گفتند: »چرا اسم ها را اعام کردی؟« مشکل ما در حلقه مدیریت 

این بود که مردم و انقاب و منافع ملی را فدای یک عده ای کردیم! یعنی یک عده 

آن قدر مقدس شدند و آن قدر باال رفتند که حریم آنها شد حریم ممنوعه! درحالی که 

در مشی انقاب و اسام، در مشی امیراملؤمنین، در مشی مردم، در مشی امام راحل 

و در مشی والیت و رهربی همیشه منافع ملی بر منافع افراد ترجیح دارد؛ یعنی 

هر جا تضاد پیدا شود، افراد را باید قربانی کنیم. حتی به دستور امام علی )ع( باید 
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انگ ننگ را بر پیشانی شان بچسبانیم. اینها را بربیم توی بازارها تا همه بفهمند که 

دست اندازی به بیت املال، ویژه خواری و امتیازخواهی یک ننگ ابدی است تا به ضد 

ارزش تبدیل شود«.

عـدم توجـه صدا و سـیما به درخواسـت هاشـمی - 
نامـه هاشـمی رفسـنجانی به رهبـر انقالب

از  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  درخواست  موافقت  عدم  با  مناظرات  حین  در 

و  احمدی نژاد  اظهارات  به  پاسخگویی  جهت  برنامه ای  در  حضور  جهت  صداوسیام 

موکول کردن آن به بعد از انتخابات، دفرت آیت الله هاشمی رفسنجانی از نوشنت نامه ای 

توسط ایشان به مقام معظم رهربی خرب داد که به رسعت در رأس اخبار خربگزاری های 

داخلی و بین املللی قرار گرفت.

دنبال  »به  کرد:  اعام  بیانیه ای  صدور  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  دفرت 

این  بزرگان  از  خاف گویی ها و تهمت های دکرت محمود احمدی نژاد درباره بسیاری 

کشور، ازجمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، مبارز نستوه انقاب از سال ۴2 تا ۵7، عضو 

کمیته حل مشکات سوخت مردم در زمستان ۵7 برای مذاکره با اعتصابیون رشکت 

انقاب،  آبادان، عضو هیئت حل مشکات کردستان در سال ۵۸، عضو شورای  نفت 

از سال ۶0  رسپرست وزارت کشور در دولت موقت، رئیس مجلس شورای اسامی 

تا ۶۸، فرمانده هشت سال دفاع مقدس، رئیس جمهور ایران از سال ۶۸ تا 7۶، رئیس  

مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خربگان رهربی، بسیاری از مردم رشیف 

ایران در رسارس کشور به عناوین مختلف خواستار پاسخ آیت الله هاشمی رفسنجانی به 

اتهامات و دفاع از دستاوردهای ارزشمند نظام اسامی شدند و دفرت ایشان نیز در اولین 

فرصت از صداوسیام خواستار تعیین وقتی برای پاسخگویی شد، اما صداوسیام انجام 

این مهم را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کرد که عماً تأثیری نخواهد داشت.

ازآنجایی که طی روزهای اخیر موج اعرتاض های مردمی از اقصی نقاط کشور برای 

علت عدم پاسخ به این دروغ سازی ها افزایش یافته و به خاطر اینکه موج سواران بیش از 

این با احساسات پاک و صادقانه مردم بازی نکنند، آیت الله هاشمی رفسنجانی تصمیم 

گرفته اند پاسخ به اتهامات رئیس جمهور را به مقام معظم رهربی و از طریق معظم 

له به مردم رشیف ایران بدهند تا حداقل تاریخ انقاب اسامی در آینده های دور این 
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تجربه تاریخی را در اختیار نسل های متامدی ایران عزیز قرار دهد که نگذارند پدیده روا

زشت دروغ، افرتا و تهمت در این کشور نهادینه شود.«

»بسم الله الرحمن الرحیم«

مقام معظم رهربی آیت الله خامنه ای زیده عّزه

متأسفانه اظهارات عاری از حقیقت و غیرمسئوالنه آقای احمدی نژاد در جریان 

خاطرات  بعدازآن،  حوادث  و  قبل  مقدمه چینی های  و  موسوی  مهندس  با  مناظره 

تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهک های ضدانقاب در سال های اول بعد از 

پیروزی انقاب و نیز تهمت زدن ها در انتخابات ۸۴ و انتخابات مجلس ششم و لجن 

پراکنی های باند پالیزدار که در دادگاه محکوم شده را به منایش گذاشت و ازآنجاکه 

بخشی از این اظهارات قباً در رسانه های دولتی و آتش تهیه آن در سخرنانی مشهد 

مقدس مطرح شده، ادعای اینکه مطالب او تحت تأثیر فضای مناظره گفته شده و فاقد 

برنامه ریزی قبلی است، پذیرفتنی نیست. گویا برای تحت الشعاع قرار دادن گزارش های 

مستند و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقوداالثر بودن یک میلیارد دالر و ارتکاب 

چند هزار تخلف در اجرای بودجه ها می باشد و شاید هم رقیب اصلی خود را افتخارات 

ربع قرن انقاب اسامی می داند.

ده ها میلیون نفر در داخل و خارج ناظر دروغ پردازی ها و خاف گویی هایی بودند 

که برخاف رشع و قانون و اخاق و انصاف، افتخارات نظام اسامی مان را نشانه گرفته 

بود.

زیر سؤال بردن تصمیامت بنیان گذار جمهوری اسامی ایران و تاش های امام راحل 

و مردم مسلامن و متعهد و روحانیت عظیم القدر که در نیم قرن گذشته با مجاهدت های 

خویش توانستند بنای باشکوه نظام اسامی را ایجاد و مستقر و بالنده کنند، از این بدتر 

منی شد. دوران مشعشعی که خود شام پشت رس امام )ره( در قامت مجاهد پیشتاز، 

رئیس جمهور و نهایتاً رهربی نظام، نقش و مسئولیت های ممتازی به عهده داشته اید.

نقطه قابل توجه در این تهمت ها این است که غیرمستقیم، مقام والیت در زمان 

رصیح،  اظهارات  با  و  بوده اید  دولت ها  هادی  که  جناب عالی  و  راحل  امام  رهربی 

تأیید و تحسین قرار داده اید، نشانه گرفته است. را مورد  مدیریت ها 

بعد از جریان شوم ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۹ با ارشاد امام و بنیان گذار جمهوری اسامی، 
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شهید مظلوم دکرت بهشتی و جناب عالی و این جانب که در شعارهای مردمی به عنوان 

بخصوص  و  انقابی  نیروهای  همراهی  با  بودیم،  شده  شناخته  خمینی«  یاور  »سه 

زدودن  در جهت  توانستیم  اسامی  و حزب جمهوری  اول  متعهد مجلس  منایندگان 

غبارهای ابهامات و سم پاشی ها اقدامات مؤثری انجام دهیم و امام راحل دردآشنا با 

تشکیل گروه حقیقت یاب و داور، بخشی از حقایق را آشکار کردند. نتایج آن، آگاهی 

بیشرت مردم و رسوایی فتنه گران و درنهایت نجات کشور از خطری بود که دشمنان 

استکباری و ضدانقاب طراحی کرده بودند.

البته این جانب قصد ندارم که دولت موجود را مثل دولت بنی صدر معرفی کنم یا 

رسنوشتی شبیه آن دولت برای این دولت هم بخواهم، بلکه مقصود این است که باید 

مانع گرفتار شدن کشور به رسنوشت آن روزگار شد.

این جانب برای پرهیز از آلوده شدن فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات به 

تشنجات بیشرت، از عکس العمل فوری که مورد انتظار ملت است، خودداری کردم.

در مراسم بزرگداشت سالگرد امام )ره( به آقای احمدی نژاد گفتم که در اظهارات 

او خاف گویی های فراوانی وجود داشته و ادعای کذب متاس تلفنی من با یکی از رسان 

عرب و ادعای کارگردانی مبارزات انتخاباتی رقبا و اتهامات ناروا به جمعی از بزرگان 

نظام، ازجمله جناب آقای ناطق نوری و فرزندان من و بدتر از همه زیر سؤال بردن 

اقدامات امام راحل را یادآوری و پیشنهاد کردم با رصاحت اتهام های نادرست را پس 

بگیرید که نیازی به اقدامات قانونی افراد و خانواده هایی که ناجوامنردانه و مظلومانه 

هدف تیرهای ناسزاگویی قرارگرفته اند، نباشید.

از صداوسیام هم خواسته شد که فرصتی در اختیار طرف های ذی حق بر اساس 

مقررات سازمان قرار دهد که از خود دفاع منایند. گرچه در گذشته به بخشی از این 

اتهامات پاسخ داده شده و رئیس قوه قضائیه وقت جناب آقای یزدی در پایان کار ریاست 

جمهوری این جانب در عمل به اصل ۱۴2 قانون اساسی رسامً اعام پاکی و منزه بودن 

خانواده رئیس جمهور و حتی کم شدن دارایی ها در دوران مسئولیت را منودند، ولی 

تکرار اتهام تکرار جواب را می طلبد.

هم  معظم  رهرب  و  پذیرفته نشده  عماً  خیرخواهانه  پیشنهاد  دو  این  مع األسف 

صاح را در سکوتشان دیدند و بی شک جامعه و بخصوص نسل جوان نیازمند اطاع از 

حقیقت است. حقیقتی که بااعتبار نظام و همدلی ملت ارتباط جدی دارد و اگر محدود 
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به حق چند نفر بود، اقدام به نوشنت چنین نامه ای منی کردم.روا

معتقدم جناب عالی به خوبی می دانید که این جانب و بسیاری از بزرگان تأثیرگذار 

انقاب و حتی خود جناب عالی از دوران مبارزه و سال های اول انقاب و در چندین مقطع 

موردتهاجم افراد الابالی و ضدانقاب بوده ایم و همیشه صبورانه تهمت ها و اهانت ها 

را پشت رس گذاشته ایم. در دور جدید تهمت ها و هجمه ها هم از حدود پنج سال پیش 

تاکنون دندان روی جگر دارم و به خاطر خداوند و مصالح انقاب و کشور اندوه خویش را 

مکتوم می دارم. ازاین جهت هم مورد گایه بسیاری از دلسوزان اسام و انقاب و بستگانم 

قرار می گیرم. مهم این است که این بار این تهمت ها توسط رئیس جمهور و در رسانه ملی 

مطرح شده است. البته در موقع مناسب انحرافات و حق کشی های ناگفته انتخابات و 

اعامل دولت نهم در اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت.

تاریخ گواه است که اکرثیت مردم متعهد و انقابی مان کمرت تحت تأثیر خاف گوئی ها 

قرار می گیرند و دلیل آن آراء افتخارآمیز مردم به این جانب در آخرین انتخابات مجلس 

خربگان رهربی است. خوب می دانید که در جریان انتخابات جاری، تاکنون به خاطر 

مسئولیت های رسمی ام در رسانه ها مطلبی به نفع یا رضر افراد و جریان های درگیر 

در انتخابات نگفته ام و در موارد رضوری به  کلیاتی مبتنی بر حضور حداکرثی مردم 

در پای صندوق ها و سامت انتخابات اکتفا کرده ام و رسامً گفته ام برنامه رشکت در 

انتخابات ندارم.

چهار نامزد موجود برای آمدن به صحنه ها بااطاع ازنظر و سیاست این جانب از من 

نظر نخواسته اند و بعد از نامزدی هم از این جانب درخواست حامیت نکرده اند. اگر هم 

در جلساتی به هم رسیده باشیم چیزی جز هامن کلیات فوق الذکر را از من نشنیده اند. 

اگر حزب یا گروهی در مورد جهت گیری در انتخابات نظر خواسته اند گفته ام بر اساس 

آیین نامه خود عمل کنند و حقیقتاً آنها با تصمیم خودشان و همکارانش درصحنه اند و عمل 

می کنند و انصافاً تهمت دست نشانده بودن آنان ستم و بی حرمتی غیرقابل توجیه است.

بجاست که به این حقیقت هم توجه شود که احتامالً عوامل دولت ازنظر این جانب 

مطلع اند که من ادامه وضع موجود را به صاح نظام و کشور منی دانم و خود جناب عالی 

هم ازنظر این جانب مطلعید و دالیل آن را هم می دانید. ولی این نظر را رسانه ای 

نکرده ام و خود عوامل دولت در این مورد بزرگنامیی کرده اند که هدف بزرگنامیی در 

آن مناظره روشن شد.
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دهم،  ادامه  گذشته  مشی  به  صبورانه  این جانب  اینکه  برفرض  بااین همه 

برمنی تابند  پیش ازاین  را  وضع  این  جریان ها  و  احزاب  و  مردم  از  بخشی  بی شک 

در جامعه شکل  تغذیه می شوند،  سینه های سوزان  درون  از  که  آتش فشان هایی  و 

خواهد گرفت که منونه هایی از آن را در اجتامعات انتخاباتی در میدان ها، خیابان ها 

می کنیم. مشاهده  دانشگاه ها  و 

اگر نظام نخواهد یا نتواند با پدیده های زشت و گناه آلودی مثل تهمت ها، دروغ ها 

و خاف گویی های مطرح شده در آن مناظره برخورد کند و اگر مسئوالن اجرای قانون 

نخواهند یا نتوانند به تخلف های رصیح خاف قانون در اعان افراد به عنوان فاسد که 

فقط بعد از اثبات تخلف در دادگاه قابل اعان است، رسیدگی کنند و اگر فردی در 

موقعیت ریاست جمهوری بدون مراعات شأن منصب مقدسش خود را مجاز به ارتکاب 

چنین گناهان کبیره و اخاق شکن علیرغم سوگند به مراعات رشع و قانون بداند، 

چگونه می توانیم خود را از پیروان نظام مقدس اسامی بدانیم؟

رهربی معظم انقاب؛ اکنون که امام راحل )ره( آن پیر فرزانه و حال مشکات و 

ملجأ همه و یار صبور و دیرینه هردوی ما آیت الله شهید مظلوم دکرت بهشتی و بسیاری 

از هم سنگران قدیم که یا به فیض عظامی شهادت رسیدند یا به دیار باقی شتافتند در 

بین ما حضور ندارند، شام مانده اید و من و معدودی از یاران و همفکران قدیم. از 

جناب عالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتتان انتظار است برای این مشکل 

و برای رفع فتنه های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا 

قابل مشاهده است، هرگونه که صاح می دانید اقدام مؤثری بنامیید و مانع شعله ورتر 

شدن این آتش در جریان انتخابات و پس ازآن شوید.

نظر می رسد خواسته حق حرضت عالی و  به  باقی مانده رضوری  لذا در فرصت 

مردم در خصوص انجام انتخاباتی سامل و پر ابهت و حداکرثی تحقق یابد. کاری که 

می تواند عامل نجات کشور از خطر و باعث تحکیم وحدت ملی و اعتامد عمومی باشد 

و فتنه گران نتوانند با حدس و گامن نص پیامتان در مشهد و در مرقد امام راحل را با 

هوس خود تحریف کنند و با نادیده گرفنت قانون، بنزین بر آتش افروخته بریزند.

چو پر شد نشاید گرفنت به پیل رسچشمه شاید گرفنت به بیل    

دوست، همراه و هم سنگر دیروز، امروز و فردایتان

اکرب هاشمی رفسنجانی



۱۶۸

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
مقام روا دیدار   _ هاشمی  علیه  دولت  حامیان  جنجال 

معظم رهبری با هاشمی
انتشار این نامه موجی از اعرتاضات توسط جناح اصول گرا و حامیان دولت نهم و 

دهم را علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی به راه انداخت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با ترشیح چرایی نگارش این نامه برای مقام معظم 

رهربی می گوید: »در سالگرد رحلت امام در مرقد به ایشان گفتم حرف های ناقص 

گفته اند. ترجیح می دهم خودشان اصاح کنند وگرنه ناچارم توضیح بدهم. چند روز 

هم صرب کردم و جوابی ندادم. پس ازآن نامه ای تهیه کردم. چون می بایست جواب آن 

حرف ها داده می شد.

می گویند چرا قبل از انتخابات نامه را دادم. این سؤال دیگر سفسطه است چون مگر 

ایشان هدفی غیر از انتخابات در طرح آن مباحث خاف واقع داشت؟ نامه را تهیه کردم 

و در آخرین فرصت قبل از انتخابات که عرص سه شنبه بود برای رهربی فرستادم. چون 

اگر سه شنبه می دادم روزنامه ها چهارشنبه می نوشتند و اگر چهارشنبه می دادم، پنج شنبه 

جواب  می خواستم  می شد.  متام  تبلیغات  فرصت  چون  بنویسد.  نداشت  حق  کسی 

آن حرف ها را بدهم. در کنار آن کارها، در رفت وآمد و اخبار موثق شور و اشتیاق 



۱۶۹

88
ت 

خابا
و انت

ی 
شم

ها
م : 

شتـ
ل ه

ص
ف

مردم را می دیدم. از برنامه های محافل مجریان انتخابات هم خرب داشتم. به هرحال 

برای رهربی معظم فرستادم و متأسفانه در آن فاصله  باقی مانده  در هامن فرصت 

دوساعته باقی مانده نامه را به ایشان نداده بودند. چون جوابی به من نرسیده بود. در 

آخرین لحظاتی که می خواستم خدمت ایشان بروم منترش کردم«. ایشان با یادآوری 

ماقات خود با مقام معظم رهربی پس از انتشار نامه و عکس العمل مقام معظم رهربی 

می گوید: »وقتی رفتم، ایشان فرمودند: داشتم نامه شام را از روی کامپیوتر می خواندم«؛ 

یعنی پس ازاینکه پخش شده بود هم هنوز منت اصلی را به ایشان نداده بودند!

پرسیدم ازنظر شام چگونه بود؟

ازلحاظ محتوا هیچ ماحظه ای ندارم و فقط یک نکته دارم که آقای  فرمودند: 

احمدی نژاد شخص شام را به فساد متهم نکرد و درباره بچه های شام گفت.

گفتم: فضا به گونه ای بود که اگرچه از من اسم نربد، اما همه چیز متوجه من شد.

ایشان فرمودند: واقعاً هیچ ماحظه ای روی نامه ندارم. ولی اگر جای شام بودم بعد 

از انتخابات منترش می کردم.

گفتم: خواست خدا بود که شام تا قبل از انتشار نبینید، چون اگر می خواندید و به 

من می گفتید، منترش نکن، منترش منی کردم و این مناسب نبود و اگر بعد از انتخابات 

درست  که  بخورد  احمدی نژاد شکست  آقای  اگر  داشت:  حالت  دو  می کردم  منترش 

نیست با ایشان درگیر شوم. چون اخاقاً کار درستی نیست. اگر هم پیروز شود که اصاً 

درست نیست با منتخب مردم درگیر شوم و جشن انتخابات را در کام مردم تلخ کنم. 

ولی االن حق من است که جواب بدهم و دادم. ایشان هم در مقابل این منطق من 

اعرتاض نکرد«.

عذرخواهی پالیزدار از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
پس از نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به رهرب و اعرتاض به اظهارات رئیس جمهور 

که آن را برگرفته از اظهارات باند پالیزدار می دانستند، ناگهان از جانب عباس پالیزدار 

برای آقای هاشمی نامه ای نوشته شد که در آن ضمن عذرخواهی طلب حالیت از 

رئیس مجلس خربگان کرده بود. این نامه حکایت از تاش های دولت نهم جهت رضبه 

زدن به جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی و روحانیت داشت.

در این نامه که از زندان نوشته شده بود آمده است:
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حرضت آیت الله هاشمی رفسنجانی دام عزه ریاست محرتم مجلس خربگان رهربی روا

و مجمع تشخیص مصلح نظام

با سام، با توجه به تعبیر آن بزرگوار در نامه به رهربی به »باند پالیزدار« احرتاماً 

موارد ذیل به استحضار می رسد:

۱- این جانب یک بسیجی جانباز معتقد به انقاب اسامی و والیت فقیه می باشم 

هیچ باندی ندارم و فقط به وظیفه خود در تحقیق و تفحص مجلس عمل کرده ام.

هیچ  مجلس  تفحص  و  تحقیق  موردبررسی  پرونده  چهار  و  صدوبیست  در   -2

پرونده ای از حرضت عالی و فرزندان شام نبود و در گزارش تحقیق و تفحص هم مدعی 

وجود پرونده علیه شام نشده ام.

از خانواده شام  پایان سخرنانی در دانشگاه همدان، دانشجویی  ۳- متأسفانه در 

سؤال کرد و این جانب بدون هیچ مستنداتی به اتکای شنیده های غیر مستند از نزدیکان 

آقای احمدی نژاد مطالبی گفتم و در سخرنانی ها هم گفته ام که هیچ پرونده ای راجع به 

حرضت عالی و خانواده شام ندیده ام. لذا بدین وسیله از محرض حرضت عالی عذرخواهی 

بر دوش من در  باری  تا  بپذیرید  به عنوان جربان  را  این مخترص  امیدوارم  و  می کنم 

صحرای محرش نباشد.

۴- پیشاپیش از صرب و بزرگواری شام در طول این یک سال که هیچ شکایتی از 

این جانب ننموده اید تشکر می کنم، علی رغم اینکه تنها کسی که محقق بر شکایت بود 

شام بودید«.

جریان  سوی  از  که  کرد  اعام  محکومیتش  دوران  یافنت  پایان  با  پالیزدار  بعدها 

انحرافی مورد سوءاستفاده قرارگرفته و این جریان تا جایی از او حامیت کرده که به 

برسد. تبلیغاتی خود  هدف های 

برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری دهـم _ دعوت 
هاشـمی به حضور مـردم در صحنـه انتخابات

رسانجام انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۸۸/۳/22 برگزار شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات پس از انداخنت رأی خود به صندوق، 

تاریخ جمهوری اسامی خواند.  انتخابات  انتخابات را یکی از رسنوشت سازترین  این 
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ایشان با ترشیح رشایط منطقه و پرونده سازی هایی که علیه کشور در شورای امنیت 

ایران در  صورت گرفته، حضور مردم در پای صندوق های رأی را باعث تأثیرگذاری 

معادالت جهانی دانست. ایشان رسیدن ایران به جایگاه اصل و شایسته را آرزوی خود 

توصیف کرده و گفت: »بسیار مهم است که این انتخابات به گونه ای برگزار شود که 

هیچ کس نتواند شبهه افکنی کند و همه بپذیرند آنچه از صندوق بیرون می آید هامن 

باشد که مردم رأی دادند؛ زیرا هیچ امانتی باالتر از رأی مردم نیست و مسئولین اجرائی 

و نظارتی توجه کنند که هیچ امانتی باالتر از آن نیست، چون رسنوشت ایران، انقاب 

و حتی جهان اسام به این انتخابات وابسته است«.

ــراض  ــات _ اعت ــژاد در انتخاب ــدی ن ــروزی احم پی
ــج ــه نتای ــا ب کاندیداه

پس از اعام نتایج انتخابات که حاکی از پیروزی دکرت احمدی نژاد و انتخاب ایشان 

نتیجه  به  بیانیه ای  با صدور  دیگر  کاندیدای  داشت، سه  رئیس جمهور دهم  به عنوان 

انتخابات اعرتاض کرده و خواستار انتشار نتایج شامرش آراء به تفکیک در شعب اخذ 

رأی و حوزه های انتخابیه شدند.

همچنین در پی اعام نتایج آراء و به ویژه ابهامی که در اطاع رسانی از شبکه خرب 

وجود داشت اعرتاضات مردمی نسبت به نتیجه آراء شهرهای مختلف کشور را در 

برگرفت.

دیــدار میرحســین موســوی با مقــام معظــم رهبری 
ــت در  ــش و حرک ــظ آرام ــر حف ــری ب ــد رهب _ تاکی

ســایه قانــون
در همین حین در روز ۱۳۸۸/۳/2۵ میرحسین موسوی یکی از معرتضین به نتایج 

انتخابات به دیدار مقام معظم رهربی رفت. در این دیدار مهندس موسوی ضمن ارائه 

گزارش دیدگاه خود را درباره ی روند انتخابات بیان کرد.

رهرب معظم انقاب با تأکید بر لزوم حفظ آرامش و متانت و تأکید بر پیگیری 

مسائل از طریق مراجع قانونی تأکید کردند و فرمودند: »در دوره های قبلی انتخابات 
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نیز برخی افراد و نامزدها مسائلی داشتند که از طریق شورای نگهبان به عنوان مرجع روا

قانونی رسیدگی به شکایات انتخاباتی پی گیری کردند. طبعاً در این دوره نیز مسائل 

باید از طریق قانونی دنبال شود«.

رهرب انقاب با اشاره به تحریکات دشمن و برخی طراحی های پشت صحنه برای به 

آشوب کشاندن در خیابان ها، خطاب به آقای موسوی افزودند: »جنس شام با این گونه 

افراد متفاوت است و الزم است کارها را با متانت و آرامش پی گیری کنید«.

در همین هنگام سید محمد خامتی نیز در بیانیه ای خطاب به هواداران میرحسین 

حق  مساملت آمیز  روش های  با  شام  پرنشاط  و  شاداب  »حضور  کرد:  اعام  موسوی 

از  و  کنید  توصیه می کنم که همچنان رعایت  و  را رعایت کرده اید  آن  که  شامست 

چهارچوب قانون خارج نشوید و آرامش و متانت خود را حفظ کنید«.

بـاال گرفتـن اعتراضات پـس از توهین احمـدی نژاد 
رقیب طرفـداران  به 

دیدار مهندس موسوی با مقام معظم رهربی در حالی صورت گرفت که اعرتاضات 

مردمی به واسطه اظهارات شگفت انگیز محمود احمدی نژاد در جریان برگزاری جشنی 

به مناسبت پیروزی ایشان در انتخابات، گسرتش یافته بود. محمود احمدی نژاد در این 

مراسم با اهانتی آشکارا به طرفداران کاندیدای رقیب گفته بود: »ملت ایران یکپارچه 

است، در یک مسابقه فوتبال که پنجاه یا هفتاد هزار متاشاچی می روند آن کسی که 

تیمش باخته است عصبانی است و به هر دری می زند. در ایران و در انتخابات چهل 

میلیون نفر خودشان تعیین کننده ی اصلی بودند، حاال چهارتا خس و خاشاک در این 

گوشه ها یه کاری می کنند، بدانید که این رودخانه زالل ملت جایی برای خودمنایی آن ها 

باقی نخواهد گذاشت«.

اولیـن نماز جمعه پـس از انتخابات بـه امامت مقام 
رهبری معظم 

از  پس  جمعه  مناز  اولین  برگزاری  منتظر  همگان  خیابانی  اعرتاضات  گسرتش  با 

انتخابات به امامت مقام معظم رهربی بودند. مقام معظم رهربی در این مناز جمعه 
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ضمن دفاع از یار دیرین خود در برابر اتهامات بی اساس جریان انحرافی، به اختاف نظر 

خود با آیت الله هاشمی اشاره کردند و آن را، به امری طبیعی که دیگران نباید از 

آن دچار توهم شوند و چیزی دیگر فکر کنند، تعبیر کردند. ایشان در خطبه های مناز 

جمعه ی 2۹ خرداد ۸۸ با انتقاد از مطالب مطرح شده توسط رئیس جمهور در مناظرات 

تلویزیونی که در آن اتهامات بی اساس و اثبات نشده ای را به یاران دیرین انقاب مطرح 

کرد، فرمودند:

»اسم بعضی از اشخاص برده شد که اینها شخصیت های این نظام اند. اینها کسانی 

هستند که عمرشان را در راه این نظام رصف کردند. بنده در مناز جمعه هیچ وقت 

رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم؛ اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم 

اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی و از آقای ناطق نوری من الزم 

است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد مالی نکرده، حاال 

در مورد بستگان هرکسی هر ادعایی دارد بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات شود 

و قبل از اثبات منی شود اینها را رسانه ای کرد.

اگر چیزی اثبات شود فرقی بین آحاد جامعه نیست اما اثبات نشده را منی توان مطرح 

کرد و قاطعانه ادعا کرد. وقتی این جور حرف ها مطرح می شود تلقی های نادرست در 

جامعه به وجود می آید. جوان ها چیز دیگری خیال می کنند، چیز دیگری می فهمند.

آقای هاشمی را همه می شناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقاب 

و مسئولیت های بعد از انقاب نیست. من از سال ۱۳۳۶ یعنی ۵2 سال قبل ایشان را 

از نزدیک می شناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود. 

از مبارزین جدی و پی گیر قبل از انقاب بود. بعد از پیروزی انقاب از مؤثرترین 

شخصیت های جمهوری اسامی در کنار مردم بود. بعد از رحلت امام هم کنار رهربی 

بود تا امروز. این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفته و قبل از انقاب اموال خودشان 

را رصف انقاب می کرد.

بعد از انقاب ایشان مسئولیت های زیادی داشت. در طول این مدت هیچ مورد را 

رساغ نداریم که ایشان برای خودش از انقاب یک اندوخته ای درست کرده باشد. اینها 

حقایقی است که باید دانست. در حساس ترین مقاطع ایشان در خدمت انقاب و نظام 

بوده. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختاف نظر داریم که طبیعی هم 

هست ولی مردم نباید دچار توهم بشوند و چیز دیگری فکر کنند. البته بین ایشان و 
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بین آقای رئیس جمهور )احمدی نژاد( از هامن انتخاب سال ۸۴ تا امروز اختاف نظر بود، روا

االن هم هست. هم در زمینه مسائل خارجی اختاف نظر دارند، هم در زمینه نحوه ی 

اجرای عدالت اجتامعی اختاف نظر دارند، هم در برخی مسائل فرهنگی اختاف نظر 

دارند و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک تر است ... «.

پس از صحبت های رصیح مقام معظم رهربی و حامیت از یار دیرینش و درخواست 

ایشان از طرفین برای رعایت قانون و پیگیری مطالبات خویش از طریق مجاری قانونی، 

ایشان  فرمایشات  دادن  قرار  خطاب  فصل  با  معرتض  گروه های  که  می رفت  انتظار 

به سوی رعایت قانون بروند.

ولی متأسفانه تحریک معرتضان از جانب طرف های درگیر باعث به وجود آمدن 

صحنه های تلخی گردید که قطعاً دل هر عاشق انقاب و کشور از بیان آن به درد 

می آید. اعرتاضات خیابانی از حالت عادی خود خارج شده و اظهارات نسنجیده برخی 

از طرفداران نزدیک به دولت با عکس العمل میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه 

بود و این بر آتش اختافات می افزود.

عادی  زندگی  وحشت  و  رعب  و  ناامنی  ایجاد  و  خیابانی  اعرتاضات  درحالی که 

بزرگان نظام گوش  به نصایح  بود، طرفین درگیری  را مختل کرده  تهران  شهروندان 

نکرده و به ادامه اعرتاضات تا تحقق اهداف خود تأکید داشتند. دراین بین رسانه های 

بیگانه با پوشش قرار دادن اعرتاضات خیابانی، بخش اعظمی از برنامه های خود را به 

تفسیر مسائل انتخاباتی و تحریک معرتضین در داخل کشور اختصاص داده بودند.

آخریـن نمـاز جمعه آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
_ همـه آمـده بودنـد _ ارائـه راهـکار بـرای بـرون 

رفـت از  بن بسـت
در این  بین پس از یک ماه اعرتاضات خیابانی به نتیجه انتخابات، مناز جمعه 2۶ 

تیرماه ۱۳۸۸ به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از مهم ترین اتفاقات سال بود.

در این مناز جمعه که با حضور کاندیداهای معرتض و طرفدارانشان برگزار گردیده 

بود، ایشان در ابتدای بحث اعام داشتند: »قبل از اینکه بحث خطبه مناز جمعه را آغاز 

کنم الزم می دانم که به منازگزارانی که امروز در دانشگاه تهران و اطراف دانشگاه در 
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خیابان ها حضور دارند یک تذکر اساسی بدهم و آن این است که مواظب باشید جایگاه 

مناز جمعه و قداست مناز جمعه با اظهارات و شعارهایی که جنبه عمومی و اصولی 

ندارد آلوده نشود.« 

ایشان با اشاره به شباهت های مناز جمعه اول که با حضور آیت الله طالقانی برگزار 

گردیده بود با مناز جمعه امروز فرمودند: »مناز جمعه امروز بی شباهت نیست به مناز 

جمعه های اول انقاب که آیت الله طالقانی اقامه می کردند و جمع زیادی از همه سلیقه ها 

در آن مناز رشکت می کردند. ان شاءالله ما بتوانیم از اجتامع امروز برای آینده بهرت کشورمان 

و حل مشکامتان و ایجاد وحدت و همدلی و همراهی و حرکت در جهت اهداف انقاب 

اسامی است که هامن حرکت در جهت راهی است که پیغمرب اکرم از طریق آسامن برای 

ما آورده اند حرکت کنیم. ان شاءالله با صرب و تحمل و هوشیاری این نتیجه به دست آید«.

بخش  کردند.  تقسیم  بخش  سه  به  را  رفسنجانی سخنان خود  هاشمی  آیت الله 

اول سخنان ایشان به مسئله بعثت پیامرب اختصاص داشت. در بخش دوم ایشان به 

غائله کشتار مسلامنان در چین پرداختند. در سومین خطبه که همگان از آن به عنوان 

یاد  اسامی  جمهوری  تاریخ  جمعه  مناز  خطبه های  به یادماندنی ترین  و  تاریخی ترین 

می کنند، آیت الله هاشمی رفسنجانی با بررسی مسائل کشور، پیشنهاداتی جهت حفظ 

وحدت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان قسم خورده نظام داشتند.

این خطبه ها اگرچه بعدها بهانه ای برای سوءاستفاده جریان انحرافی و حامیان 

دولت نهم گردید؛ که از هر فرصتی برای رضبه زدن به آیت الله هاشمی رفسنجانی 

استفاده می کردند و سعی در القای بروز اختاف بین ایشان و مقام معظم رهربی و 

خارج شدن ایشان از مسیر انقاب  داشتند. 

تندروها با استفاده ابزاری از بعضی فرازهای خطبه ایشان، سعی در القای حامیت 

هاشمی از معرتضین انتخابات داشتند. برای روشن شدن این مسئله متام خطبه ایشان 

را در زیر آورده ایم تا با بررسی آن به تبلیغات شوم جریان انحرافی در این زمینه پی 

بربید. ایشان در خطبه سوم مناز جمعه تاریخی 2۶ دی گفتند:

»این انتخاباتی که ما انجام دادیم اگر مشکاتی در آن پیش منی آمد ما در سی سالگی 

االن  من  برمی داشتیم.  اسامی  تحقق  جهت  در  را  بزرگامن  گام  بهرتین  انقامبان 

این طور شد. منی خواهم بگویم برنداشتیم، می خواهم بگویم چرا 

آنچه من می فهمم و راه حل از درونش می خواهم دربیاورم این است که در اواخر 
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دوران تبلیغات ما دچار تردید شدیم؛ یعنی افرادی پیدا شدند، تردید کردند و بذر تردید روا

را در اذهان مردم بکارند. حاال به هر دلیل، تبلیغات نادرست یا عمل نادرست صدا و 

سیام یا چیزهای دیگر، باعث بوجود آمدن تردید در ذهن مردم شد. ما تردید را بدترین 

مصیبت می دانیم. این تردید مثل خوره افتاد به جان ملت ما. البته دو جریان هستند، 

یک عده که تردید ندارند، قاطع اند، ایستاده اند و کار خودشان را می کنند. یک عده هم 

هستند که آنها هم کم نیستند. بخش زیادی از مردم فهیم کشور و عامل کشور ما هستند 

می گویند، ما تردید داریم و برای رفع تردید اینها باید کار کنیم.

امروز رشایطی که بعد از اعام انتخابات و نتیجه پیش آمد دوران تلخی است. من 

فکر می کنم هیچ کس از هر جناحی دلش منی خواست این طور بشود. االن همه رضر 

کردیم، همه رضر کردیم چرا این طور باید بشود؟ ما امروز بیشرت از همیشه نیاز به 

وحدت داریم. کشورمان باید متحد در مقابل این همه خطری که ما را تهدید می کند 

و امروز باج خواهی شان بیشرت شده و دارند جلو می آیند که این زحمت طوالنی ما را 

در به دست آوردن هایتک ها و به خصوص هسته ای، اینها را از دست ما بگیرند. البته 

خداوند به اینها مهلت منی دهد ولی آنها به هوس افتاده اند. 

اوالً  شام  را  بنده  جریان ها!  همه  من،  خواهران  من،  برادران  می کنم  فکر  من 

همیشه  کنم.  استفاده  جناحی  نخواسته ام  تریبون  این  از  هیچ وقت  من  می شناسید. 

فرا جناحی حرف می زنم. االن هم همین طور می گویم. من االن نظر به هیچ طرف 

ندارم. نظرم این است که همه ی ماها باید فکر کنیم، راهی پیدا کنیم که متحد، همه 

کشورمان را به پیش بربیم. هم از این آثار بد خطرناکی که کینه هایی دارد بروز می کند، 

از این نجات پیدا کنیم. هم دشمنامنان را مأیوس می کنیم که چشم طمع به ما نبندند. 

چه کار باید بکنیم تا این اتفاق بیفتد؟

من چند تا پیشنهاد به ذهنم رسید. البته این پیشنهاد را در جمعی از خربگان و 

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که به فکرشان اعتامد دارم مطرح کردم و به اینجا 

رسیدیم. من اینها را به عنوان راه حل عرض می کنم. شاید دیگران هم بپذیرند و عمل 

کنند و ان شاءالله که با اخاص. مسئله مهم ما این است که آن اعتامدی که مردم را با 

آن وسعت وارد میدان کرد، امروز یک مقدار مخدوش شده ما این اعتامد را برگردانیم. 

این هدف مقدس ما باید باشد.

این اعتامد باید برگردد این که چگونه برگردانیم را حاال عرض می کنم. این چیزها را 
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لطفاً یادداشت کنید. یک: ما باید همه مان چه نظام، حکومت، دولت و مجلس، نیروهای 

امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم یعنی به اصطاح معرتضان، همه باید در چهارچوب 

قانون حرکت کنیم. ما اگر از قانون تجاوز بکنیم، دیگر هیچ مرزی ندارد. باید با قانون 

مسائلامن را مطرح کنیم. با قانون حل کنیم و همه قانع باشیم. قانون همه هرچه شد. 

با این قانون حاال اگر کسانی از بعضی قوانین دل خوشی ندارند، باید بعداً سعی کنند این 

قوانین اصاح شود و هر وقت که الزم است این اشکاالتی که حاال دیده شده یک روزی حل 

می شود. ولی بیاییم چهارچوب را قانون قرار دهیم و همه قانون را بپذیرند. دوم: این است 

که به گونه ای عمل کنیم که آن اعتامد را بازسازی کنیم. البته یک روز و یک شب منی شود. 

این جریان نسبتاً طوالنی است. باید انجام بدهیم. باالخره باید یک فضایی به وجود آوریم 

که همه ی افراد بتوانند بیایند آنجا حرفشان را بزنند و هر یک منطقی، بدون دعوا، بدون 

مشاجره، منطق حاکم باشد. البته عمده ی این کار مال صداوسیامست که باید انجام بدهد 

که مستمعین زیادتری دارد و سایر رسانه ها هم باید این کار را بکنند. بحث ها هم باید 

منطقی باشد. برادرانه، خواهرانه بنشینند باهم حرف بزنند این دلیلش را بگوید و آن هم 

دلیلش را بگوید. باالخره مردم دراین بین خودشان می فهمند. آخرش هم می شود از مردم 

پرسید. یک طوری باشد که ما این اعتامد را برگردانیم.

متأسفانه از این فرصتی که رهربی انقاب به شورای نگهبان دادند پنج روز وقت 

اضافه دادند و گفتند که بروید عقا و موجهین را بیاورید. بررسی کنند و اعتامد مردم 

را جلب بکنیم – استفاده ی خوبی نشد. من هم االن منی خواهم بگویم تقصیر کی بود 

که نشد ولی به هرحال نشد دیگر، آن گذشت، از آن مرحله گذشتیم. االن مرحله دیگری 

است. من فکر می کنم برای آینده برای اتحاد، برای جلوگیری از به خطر افتادن نظام و 

برای حفظ این ارزش هایی که انقاب خلق کرد، برای این بنای باشکوهی که امام راحل 

و خون شهدا و مجاهدات مردمی که در این راه تاش کردند و رزمندگان ما برای ما 

مانده. برای نسل سوم و چهارم و نسل های بعد مباند.

در این مقطع ما می توانیم این حرکات را بکنیم. خوب اگر این دو کار را بپذیریم که 

قانونی باشد و راه برای مناظره و مذاکره و مباحثه و استدالل باز باشد، شاید در مدت 

کوتاهی به قناعت برسیم. در این فاصله باید یک کارهای دیگری بکنیم. الزم نیست 

در این رشایط ما افرادی را با این نامی که االن هست در زندان داشته باشیم. اجازه 

بدهیم اینها بیایند به خانواده هایشان برسند. نگذاریم که به خاطر زندانی بودن یک 
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عده، دشمنان ما را رسزنش کنند. شامتت کنند و به ما بخندند. برای ما نقشه بکشند ما روا

این قدر خودمان باید رشادت علم و صرب داشته باشیم که همدیگر را تحمل کنیم.

مسئله ی بعدی ما این است که با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید هم 

دردی و دلجویی شود. آنهایی که عزادارند هم به آنها تسلیت بدهیم و هم دل آنها را 

دوباره با نظام نزدیک کنیم و این کار شدنی است. کسانی که وفادار به انقاب باشند 

و ببینید که نظام به رساغشان می رود آنها زود می توانند با دل وجانشان با ما همراهی 

کنند. این کار را باید انجام دهیم.

با سعه ی صدر از اینها دلجویی بکنیم. دیگر الزم نیست ما در اینجا خودمان را 

انجام  این زمینه  گرفتار کنیم. بگذاریم رسانه هایامن آزادانه فعالیت خودشان را در 

دهند، باالخره این رسانه ها اگر با معیارهای قانونی اجازه گرفته اند محدودشان نکنیم، 

در حد قانون فعالیت کنند. من عرض کردم ماک قانون است چهارچوب قانون است. 

نه رسانه ها انتظار داشته باشند بیشرت از اجازه ی قانونی عمل کنند نه نظام از آنها توقع 

بکند که حق قانونی شان را نادیده بگیرند.

همه باهم بگذاریم یک فضای آرام آزاد انتقادی یا تائیدی – هردویش – به وجود 

بیاید. من فکر می کنم همه عضو یک خانواده هستیم، همه آسیب دیده ی درراه انقاب 

هستیم. همه جزو کسانی هستیم که در این جهاد طوالنی دفاع مقدس رسمایه گذاری 

کردیم. همه مان شهید در گلزارهای شهدا داریم. همه مان جانباز در منزل داریم. چرا 

بپیچند؟ ما  بیایند و برای ما نسخه  از راه های دور  باشد که دیگران  باید یک جوری 

خودمان هستیم، ما این قدر عاقل نیستیم؟ ما این مبانی را نداریم؟ ما تجربه سی سال 

اداره ی کشور را نداریم؟ ما علام را نداریم؟

مراجع ما که همیشه پشتیبان و حقیقتاً بدون توقع در حوزه های علمیه در خدمت 

بوده اند چرا باید بعضی شان برنجند؟ باید آنها را کنار خودمان حفظ کنیم. باید آنها 

پشتیبامنان باشند. باید همه مان به آنها متکی باشیم، این یکپارچگی را اگر ان شاءالله 

بتوانیم فراهم کنیم.

من امیدوارم این خطبه ی مناز جمعه رشوع یک تحولی در آینده باشد و بتوانیم 

از این مشکلی که متأسفانه می شود اسم بحران رویش گذاشت به خوبی عبور کنیم و 

دوباره شاهد هم دلی و هم رزمی و همراهی و رقابت سامل باشیم. هرکسی را که مردم 

خواستند آن طور باشد.«
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تبلیغـات منفـی جریـان انحرافـی علیـه هاشـمی _
خاطـره ناطـق نـوری از والیتمـداری هاشـمی

هامن گونه که در خطبه های فوق مشاهده شد ایشان ضمن دعوت طرفین و معرتضین 

به حفظ آرامش و رعایت قانون و لزوم همبستگی و اتحاد ملی در جهت حفظ انقاب 

مطالبی را در جهت ایجاد وفاق ملی عنوان منودند. بدون شک این خطبه های آیت الله 

هاشمی رفسنجانی جزء ماندگارترین و سیاسی ترین و هوشمندانه ترین خطبه های مناز 

جمعه بوده است.

جریان انحرافی و حامیان نزدیک دولت بسیار کوشیدند تا با وارونه نشان دادن 

مسائل بر تبلیغات سوء خود مبنی بر همراهی آیت الله هاشمی رفسنجانی با معرتضین 

و ایجاد شکاف بین ایشان و مقام معظم رهربی دامن زده و به اهداف موردنظر خود 

با  انحرافی و حامیان دولت  در زمینه حذف روحانیت بکوشند. در حالی که جریان 

انتخاب بخش هایی از سخرنانی ایشان سعی در القای اختاف شدید و عمیق ایشان با 

رهربی معظم داشتند. ذکر خاطره ای از حجت االسام ناطق نوری در این میان بسیار 

شنیدنی می باشد. آقای ناطق نوری با اشاره به یکی از ماقات های خود با آقای هاشمی 

رفسنجانی در زمان اتفاقات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ می گوید: »چند وقت پیش 

دیدم آقای هاشمی یک رسی قرص از توی جیبش درآورد، آب هم خواست و خورد. 

گفتم شام که اهل قرص خوردن نیستید. می دانید که بنیه هاشمی خیلی قوی است 

با اینکه پنج سال از آقا سنش باالتر است تا حاال عینک نزده است و گوشش هیچ گونه 

ندارد.« مشکلی 

آقای ناطق می گفت، پرسیدم: »که آقای هاشمی شام قرص می خورید؟«

گفت: »بله«

گفتم: »شام که اهل قرص نبودید؟«

گفت: »دچار رسگیجه می شوم گاهی وقت ها هم که از خواب بلند می شوم زمین 

می خورم. رفتم دکرت این قرص ها را تجویز کرد.«

گفته  ایشان  به  هاشمی  آقای  که  می کند  نشان  خاطر  چنین  هم  نوری  ناطق 

بود: »من هر وقت از خواب بیدار می شوم یاد این نکته می افتم که اگر یک وقت 

خدای ناکرده آقای خامنه ای را از دست بدهیم می بینم که هیچ کس نیست و همین 
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فکر است که من را زمین می زند و قرص ها را هم برای همین است که می خورم.«روا

آقای هاشمی می گفت: »که به زنم و به بچه هایم هم رصیح گفته ام که خانم ها 

اسامی  روی جمهوری  یکی  معامله منی کنم  باکسی  چیز  تا  دو  روی  من  آقایان،  و 

ایران و یکی هم در مورد آقای خامنه ای. رس این دو تا معامله منی کنم و محکم پایش 

می ایستم.«

در حالی که جریانی انحرافی و حامیان دولت با مستمسک قرار دادن خطبه های 

آیت الله هاشمی رفسنجانی، ایشان را آماج حمات رسانه ای خود که از تریبون های 

و  از معرتضین  ایشان  القای حامیت  در  و سعی  داد  قرار  مختلف پخش می گردید 

دانشجویی  فعاالن  از  با جمعی  دیدار  در  آیت الله هاشمی  داشتند،  تظاهرکنندگان 

به دفاع از اظهارات خود پرداختند و فرمودند: »در آن خطبه هیچ نظری درباره ی 

انتخابات ریاست جمهوری ندادم و همین االن در بین شام هم قضاوت منی کنم چون 

تحمل منی کنند. در آن خطبه نگفتم که انتخابات درست بود یا باطل بود گفتم به هر 

دلیل برای بخش مهمی از جامعه تردید پیدا شد. این حالت که منکر ندارد. بعضی ها 

گفتند: »چرا در خطبه سخن از بذر تردید کردید؟« مطمئناً چند میلیون جمعیت که 

به خیابان ها می آمدند و تظاهرات می کردند یقین داشتند و من سخن از تردید کرده 

بودم. گفتم گروهی از مردم با تردیدی که پیدا کردند، معرتض شدند. راه درست این 

بود که تردید مردم را برطرف کنیم و جواب قانع کننده بدهیم. راه آن هم روشن 

است که چگونه می توان عمل کرد«.

ذکر این خاطرات به خوبی نشانگر عاقه قلبی و شدید آیت الله هاشمی رفسنجانی 

به مقام معظم رهربی است.

در جریان حوادث پس از انقاب و با باال گرفنت درگیری ها و اعرتاضات خیابانی 

مردمی،  احساسات  از  عنارص فرصت طلب  با سوءاستفاده  موارد  از  بسیاری  در  که 

به اغتشاش و درگیری با نیروهای انتظامی و تخریب اموال عمومی کشیده می شد، 

سیاسی،  فعاالن  و  انتخابات  نتایج  به  معرتضین  از  نفر  هزار  چهار  به  قریب  تعداد 

دستگیر و روانه زندان شدند.

برای  زندانیان سیاسی  آزادی  نیز خواستار  قباً  آیت الله هاشمی رفسنجانی که 

جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان نظام گردیده بود، بار دیگر در دیدار خود با جمعی 

از اساتید دانشگاه با نقل خاطره ای از رهرب معظم انقاب گفت: »امید من به رهربی 
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است که با توجه به افکار و تجربه خودشان برای حل مشکات جاری اقدام کنند 

مناز جمعه  در  که  است  پیشنهاد هایی  کوتاه مدت هامن  برای حل  نظر خود من  و 

مطرح کردم. این جانب بارها از زبان رهربی معظم شنیده ام که فرمودند: "اینها که 

به آسانی مردم را به زندان می برند اگر مثل من و تو طعم زندان را چشیده بودند 

منی کردند."«. چنین 

نیز  خامنه ای  آیت الله  حرضت  که  است  نکته  این  مؤید  به خوبی  خاطره  این 

از  زندانی شدن عده ای  به  آمده که منجر  به وجود  تندروی ها و مسائل  برخی  از 

هستند.  مخالف  و  بوده  ناراحت  شده  معرتضین 

مراسـم تنفیـذ رئیـس جمهـور _ غیبـت چهره هـای 
شـاخص

محمود  دکرت  جمهوری  ریاست  تنفیذ  مراسم   ۸۸/۵/۱2 تاریخ  در  رسانجام 

احمدی نژاد در حضور مقام معظم رهربی برگزار شد. در این مراسم آیت الله هاشمی 

رفسنجانی به همراه سیدحسن خمینی، ناطق نوری، میرحسین موسوی، سید محمد 

خامتی و مهدی کروبی غائب بودند.

مجلس  در  جمهوری  ریاست  تحلیف  مراسم  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

انداخنت موج جدید  راه  به  باعث  دو مسئله  این  بودند.  غائب  نیز  اسامی  شورای 

از تیم  با استفاده  حمات از جانب حامیان دولت به ایشان گردید. حامیان دولت 

رسانه ای فراوان خود سعی در القای ادعای همیشگی خود مبنی بر اختاف هاشمی 

با رهرب معظم انقاب و همراهی ایشان با رسان معرتضین و خروج ایشان از قطار 

گردید. انقاب 

بیم تندروهـا از حضور مجدد هاشـمی در نماز جمعه 
_ وداع هاشـمی بـا تربیون نماز جمعه

یکی از مهم ترین اتفاقات این دوره عدم حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در 

مناز جمعه می باشد. با توجه به خطبه های سیاسی ایشان در تاریخ ۸۸/۴/2۶ که منجر 

به سوءاستفاده جریان انحرافی و حامیان دولت از آن، جهت رضبه زدن به آیت الله 
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هاشمی رفسنجانی گردیده بود، گامنه زنی های بسیاری برای حضور مجدد ایشان در روا

مناز جمعه در سطح جامعه صورت می گرفت. مخالفین از بیم تکرار اتفاقات و حواشی 

پس از آخرین مناز جمعه ایشان، مصلحت منی دانستند که در رشایط فعلی کشور بار 

با باال گرفنت گامنه زنی ها دفرت هاشمی رفسنجانی در  دیگر به مناز جمعه برگردد. 

تاریخ ۸۸/۵/۱۹ در غالب انتشار بیانیه ای اعام کرد: »با توجه به متاس های بی شامر 

مردمی مبنی بر صحت وسقم اقامه مناز جمعه این هفته به امامت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی به اطاع می رساند رئیس مجلس خربگان رهربی و رئیس مجلس تشخیص 

مصلحت نظام به خاطر جلوگیری از درگیری های احتاملی در مراسم سیاسی عبادی مناز 

جمعه اقامه مناز رشکت نخواهد داشت«.

دادگاه متهمـان حوادث پس از انتخابـات _ اعتراض 
مقـام معظم رهبری بـه پخش اعترافـات متهمان

یکی از مسائل مهم آن ایام برگزاری دادگاه متهامن حوادث پس از انتخابات ریاست 

جمهوری بود. در این دادگاه که از تلویزیون نیز پخش می شد، تعدادی از متهامن در 

دادگاه با خواندن منت هایی، به اعرتاف علیه خود و برخی از رسان اصاحات پرداختند. 

واکنش های  و  اعرتاضات  آمدن  وجود  به  باعث  صداوسیام  از  اعرتافات  این  پخش 

با اعرتاض مقام  این قضیه حتی  گسرتده ای در سطح مسئوالن نظام و مردم گردید. 

معظم رهربی نیز مواجه شد.

هاشمی  آیت الله  به  مسائل  برخی  انتصاب  و  اعرتافات  این  پخش  درحالی که 

رفسنجانی جهت همراهی با رسان معرتضین برای انتقام گیری از احمدی نژاد بسیار 

موردتوجه رسانه های حامی دولت قرارگرفته و با استفاده از این اعرتافات موج جدیدی 

جهت تخریب وجهه آیت الله هاشمی، برای دست یافنت به اهداف موردنظر خود به 

راه انداخته بودند.

مقام معظم رهربی در خطبه های مناز عید سعید فطر به این گونه اقدامات اعرتاض 

کرده و این گونه اعرتافات را فاقد ارزش دانستند. ایشان در بخشی از فرمایشات خود 

فرمودند: »من هیچ موافق نیستم از این که فضای جامعه را فضای سوءظن و فضای 

بدگامنی قرار بدهیم. این عادت را از خودمان باید دور کنیم. متأسفانه باب شده که 
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روزنامه و رسانه و دستگاه های گوناگون ارتباطی که امروز روزبه روز بیشرت و گسرتده تر 

و پیچیده تر می شود، روشی را پیش گرفته اند برای متهم کردن یکدیگر. این چیز خوبی 

نیست، دل ما را تاریک می کند. فضای زندگی ما را ظلامنی می کند، هیچ منافات ندارد 

که گناهکار تاوان گناه خود را ببیند؛ اما فضا، فضای اشاعه ی گناه نباشد. تهمت زدن، 

دیگران را متهم کردن به شایعات به خیاالت. همین جا من این را هم بگویم این که در 

دادگاه ها که در تلویزیون پخش می شود از قول یک متهمی چیزی راجع به یک کس 

دیگری گفته می شود، من این را بگویم که این رشعاً حجتیت ندارد. حجت نسبت این 

حرف مهملی است، حرف بی ارزش است؛ نه هر حرفی، هر اعرتاضی کند؛ نه ممنوع 

نیست نباید با تهمت و گامن سوء پر کرد؛ اما مجازات مجرم که از طرف قانون جرم 

او ثابت شده غیرازاین است که به گامن، به خیال تهمت، یکی را متهم کنیم، بدنام کنیم 

توی جامعه دهن به دهن بگردانیم این که منی شود.

این فضا فضای درستی نیست یا دیگران، خارجی ها، بیگانه ها، تلویزیون های مغرض 

علیه کسانی که حرف بزنند ادعا کنند که اینها فان جا خیانت کردند، فان جا خطا 

کردند، ما هم عین هامن را پخش می کنیم. این ظلم است این مورد قبول نیست.

رسانه های بیگانه کی دلشان برای ما سوخته است؟ کی خواستار حقایق بوده اند؟ در 

این مورد همه روشن باشند، حرف هایی که می زنند ادعاهایی که می کنند، نباید گفت. 

اینها شفافیت نیست. این کدر کردن فضاست. شفافیت معنایش این است که مسئولی 

در جمهوری اسامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد. این 

معنای شفافیت است. باید هم بکنند.

اما این که ما بیایم این وآن را بدون اینکه جرمشان اثبات شده باشد بگیریم زیر بار 

فشار تهمت و چیزهایی را به آنها نسبت بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد، 

اما تا مادامی که ثابت نشده است، ما حق نداریم آن را بیان کنیم. این آن را متهم می کند 

و آن این را متهم کند. از رسانه های بیگانه )رسانه های مغرض انگلیس( شاهد برایش 

بیاوریم. بعد هم یک نفر از آن طرف پیدا شود و کل نظام را به اموری که شایسته ی 

نظام اسامی نیست و نظام اسامی شأنش بسیار باالتر است از این چیزهایی که بعضی 

به نظام اسامی نسبت می دهند، متهم بکند. این اشکال بر آنها هم بیشرت وارد است. 

تهمت زدن به یک شخص گناه است. تهمت زدن به یک نظام اسامی )به یک مجموعه( 

گناه بسیار بزرگی است. پروردگارا با تقوای خود ما را از این گناهان دور کن«.
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بازتـاب اعترافـات متهمین حوادث پـس از انتخابات روا

در رسـانه های بیگانـه _ هشـدار هاشـمی بـه هزینه 
کـردن رهبری توسـط رئیـس جمهور

رسانه های  در  فراوانی  بازتاب  انقاب،  از  پس  حوادث  متّهامن  اعرتافات  پخش 

ضدانقاب و بیگانه داشت. این رسانه ها که در طول تاریخ جمهوری اسامی بارها 

دشمنی خود را با انقاب و نظام بروز داده بودند، در این ایام نیز با اختصاص برنامه های 

فراوان سعی در ایجاد ارتباط با معرتضین داخل کشور و خط دادن به آنها جهت رسیدن 

به اهداف خود بودند.

با  مصاحبه  در  ایشان  نیویورک،  به  رئیس جمهور  سفر  هنگام  در  و  ایام  این  در 

شبکه رادیویی NPR در پاسخ به سؤال خربنگار مبنی بر وجود زندانیان سیاسی پس 

از انتخابات به دلیل مخالفت با شام، گفتند: »من شخصاً از اینکه کسی در زندان باشد 

به زندان  ایران، کسی بی دلیل  ناراحت و متأسف هستم. ولی در جمهوری اسامی 

منی رود. هیچ کس به دلیل مخالفت با من به زندان نرفته است«.

هاشمی  آیت الله  گردید.  مواجه  بسیاری  واکنش های  با  رئیس جمهور  مصاحبه 

رفسنجانی این مطلب را هزینه کردن حامیان دولت از جایگاه والیت و شخص مقام 

معظم رهربی در اشتباهات و خطاهای شخصی و گروهی خود دانسته و گفتند: »مشکل 

دیگری که من غصه می خورم این است که آنچه امروز دولت و بعضی از نیروهای 

امنیتی می کنند و بعضی از مبلغین خام حرف های نابجایی می زنند همه راه به حساب 

رهربی می گذارند. االن کار به جایی رسیده که رئیس دولت آن هم در خارج از کشور 

و به خربنگاران خارجی می گوید: »هیچ کس در ایران به خاطر من زندانی نیست.« 

سپاه که می گوید: »ما که از خود ایده ای نداریم، فقط فرمان می بریم.« پس این وسط 

چه کسی است؟ زندانی برای چه کسی در زندان است؟ دولت که می گوید من نیستم، 

حتّی می گوید: »من نامه می نویسم زندانیان را آزاد کنید.« سپاه که می گوید: »ما فقط 

فرمان می بریم.«، راست هم می گویند، چون نظامی های ما فرمان برند. منتها فرمان 

فرمانده  و  رهربی  که  آن گونه  نه  و  می برند  می خواهند،  خودشان  که  به گونه ای  را 

می خواهند. فکر می کنم یکی از رضرهای عمده ای که در رشایط فعلی می کنیم، این 

است که بسیاری از مسائلی که رهربی از آنها بیزار است به اسم ایشان نوشته می شود«.
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مـوج اتهـام زنـی بـه چهره هـای خـدوم انقـالب _ 
نوبـت بـه یـادگار امام رسـید _ هشـدار هاشـمی به 

معترضیـن بـه یـادگار امام
موج اتهام زنی به چهره های خدوم انقاب، باال گرفته بود. یکی از افرادی که به 

دلیل همراهی و حامیت از آیت الله هاشمی رفسنجانی بسیار مورد هجمه طرفداران 

حامیت  دلیل  به  بود.  امام  یادگار  خمینی،  حسن  سید  آیت الله  گرفت؛  قرار  دولت 

همیشگی آیت الله سید حسن خمینی از یار دیرین امام و رهربی ایشان یعنی آیت الله 

هاشمی رفسنجانی، جریان انحرافی بر آن شد تا با سبیل قرار دادن ایشان، خط فکری 

ایشان را از امام و رهربی جدا دانسته تا بدین وسیله یاران و مریدان واقعی امام راحل 

را از ایشان دور کنند.

جریان انحرافی برای این امر و در متثیل های خویش، پرس نوح با بدان بنشست را 

حجت و تأیید انحراف آیت الله سید حسن خمینی دانسته و از هیچ گونه بی احرتامی 

نسبت به ایشان کوتاهی منی کرد. با باال گرفنت بی احرتامی ها و تعرض به ساحت بیت 

امام )ره( و یادگار ایشان، آیت الله هاشمی رفسنجانی اعرتاض شدید خود را نسبت به 

این امر بیان فرمودند.

ایشان در بخشی از سخنان خویش در مراسم تجدید میثاق منایندگان مجلس خربگان 

رهربی با آرمان های امام خمینی، با اشاره به اهانت ها و توهین های مکرر به بیت امام 

گفت: »امروز به بیت امام )ره( و به شخص امام – که اینها نباید از انقاب جدا شوند 

– حمله می شود. اگر روزی کسانی به خود اجازه بدهند که این بیت و این آثار امام و 

یادگار امام را از انقاب جدا کنند و بین انقاب و آنها فاصله بیندازند، بزرگ ترین خیانت 

را مرتکب می شوند«.

هشدار هاشمی نسبت به خطر حذف روحانیت توسط 
جریان انحرافی _ تاکید بر حفظ جایگاه رهبری

انحرافی  برنامه های جریان  از  را،  الله هاشمی رفسنجانی حذف روحانیت  آیت 

دانسته و نسبت به این خطر هشدار داده است. ایشان در دیدار جمعی از روحانیون 

ابتدای انقاب تاش  از  با اشاره به خطر حذف روحانیت گفتند: »منافقین  و وعاظ 
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می کردند هر شخصیت روحانی که در انحرافات عقیدتی آنها، همراهی شان منی کنند روا

را حذف فیزیکی و شخصیتی منایند و امروز نیز در پوشش های دیگر در حال فعالیت 

هستند«.

ایشان بارها و بارها با درک صحیح از مسائل سیاسی و پشت پرده مطالبات جریان 

انحرافی و با احساس خطر از اقدامات افراطیون جریان انحرافی در جهت رضبه زدن 

به اسام، انقاب و روحانیت را هشدار می دادند. ایشان در دیدار جمعی از اعضای 

افراطیون  انقاب  پیروزی  از  اعتدال و توسعه فرمودند: »پس  شورای مرکزی حزب 

هرگاه زمینه ی حضور و فعالیت پیداکرده اند، نتایج خوبی را شاهد نبوده ایم و اقدامات 

این گونه افراد برای ضدانقاب و جهت رضبه زدن به اسام، نظام و رهربی فضا ایجاد 

می کرده است«.

ایشان همچنین در نطق افتتاحیه هفتمین اجاس از دوره ی چهارم مجلس خربگان 

با انتقاد از اعامل و عملکرد عده ای از افراد تندرو گفتند: »نباید کاری کنیم تیرهایی که 

نباید سمت رهربی و نظام برود، به آن سمت برود. برای ما مهم است که این مجموعه 

را درصحنه نگهداریم و کاری نکنیم که رهربی سبیل شود. من بیش از همه می دانم که 

رهربی می خواهند صحنه داغ نشود و کسی آسیب نبیند. هامن طور که بعد از حادثه 

کهریزک ایشان بیانیه زدند و درخواست دلجویی کردند و دستور مجازات عامان را دادند. 

نباید به خود اجازه بدهیم که در مسائل جزئی از این رسمایه مهم سوءاستفاده شود«.

ایشان همچنین در مراسم تجدید بیعت اعضای مجلس خربگان با امام و شهدا گفت: 

»خوشبختانه کسی مانند رهربی را در رأس کشور داریم که تفسیر امام را بیشرت از همه 

می داند و آن را بیان می کند؛ اما متأسفانه افراد ناآگاه به جای این که مسئولیت کارهای 

خودشان را بپذیرند به گونه ای رفتار می کنند که همه ی مسئولیت ها را به عهده ی آقا 

می اندازند و با جاخالی دادن و حرف های نامربوط باعث می شوند ترکش کارهایی را 

که مردم از آنها قبول منی کنند به طرف رهربی برود«.

در این ایام تیم تبلیغاتی و رسانه ای جریان انحرافی با آگاهی از برما شدن نقشه های 

شوم خود توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی تبلیغات بسیار وسیعی را در رسانه های 

خود علیه ایشان به راه انداختند. جریان انحرافی بدون واهمه با طرح مسائلی دروغین 

و اتهاماتی بی اساس نسبت به ایشان مدعی اختاف شدید رهربی با آیت الله هاشمی 

رفسنجانی بوده و همیشه دم از والیت مداری خویش می زدند.
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در حالی که اهتامم جریان انحرافی به این امر روزبه روز بیشرت می شد و تقریباً روزی 

نبود که از این مسائل غافل شوند؛ صحبت های آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم 

تجدید میثاق منایندگان خربگان رهربی با آرمان های امام و تحلیل ایشان از رشایط روز، 

برگی دیگر از روشنگری ایشان نسبت به خطر انحراف انقاب به واسطه اقدامات جریان 

انحرافی بود. ایشان در این زمینه اظهار داشتند: »به نظر می رسد کسانی از روز اول با 

این انقاب رس سازگاری نداشتند و راه امام را منی پسندیدند و مخالف بودند و همچنین 

قدرت های استعامری که فهمیده بودند که چه عامل بزرگی وارد تاریخ شده است، 

فرصت پیدا کردند تا دستاوردهای ملت ایران را مخدوش کنند. ما باید این راه "راه امام 

)ره(" را ادامه بدهیم و این نظامی که شدیداً موردتهاجم همه ی گروه های استکباری و 

ضدانقاب قرارگرفته، حفاظت کرده و به نسل های بعدی منتقل کنیم«.

ایشان همچنین با تأکید بر حفظ انقاب اسامی با عنوان هدیه الهی و تأکید بر اصل 

اصیل والیت، بار دیگر تبعیت خود را از رهربی را اعام داشته و فرمودند: »نسل انقاب 

آن قدر واقف هست که خودش را گم نکند؛ اما می بینیم که این قدر تهاجم زیاد شده 

که به اصل اصیل والیت که دستاورد اساسی انقاب است حمله ناجوامنردانه می شود«.

ایشان بارها بر مسئله حفظ جایگاه رهربی و اصل والیت فقیه تأکید داشته و دارند 

و این مسئله بارها در سخرنانی های ایشان تکرار گردیده است. ایشان در جمع وعاظ 

و روحانیون نیز با اشاره به اهمیت این مطلب فرمودند: »حفظ اصل والیت فقیه و 

جایگاه رهربی از رضوریات است و همگان باید در این مسیر حرکت کنند و با شناختی 

که از رهربی دارم با تدبیر ایشان به رشط همکاری دیگران، مشکات سیاسی و اقتصادی 

قابل حل است و باید فعاالن عرصه ی سیاسی کشور به دوراز هرگونه تندروی ایشان را 

در این مسیر یاری دهند«.

هامن گونه که پیش تر اشاره گردید علی رغم جنجال تیم رسانه ای جریان انحرافی، 

با  یار دیرین خود، در دیدار  از  اندیشمندانه مقام معظم رهربی در حامیت  سخنان 

اعضای مجلس خربگان، متامی برنامه های جریان انحرافی را در این زمینه بر باد داد. 

ایشان در قسمتی از سخنان خود به نظرات آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی 

از افراد خربه، آگاه و فهیم که با مسائل کشور و یا مسائل جهانی آشناست اشاره کرده و 

فرمودند: »این بلواهای بعد از انتخابات به نظر آدم های خربه و آگاه، برنامه ریزی شده 

بود. دیروز من به آیت الله هاشمی رفسنجانی همین را عرض کردم. گفتم اینها همه 
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برنامه ریزی شده بود. ایشان گفتند: »قطعاً« یعنی همه این را می فهمند که این کار روا

برنامه ریزی شده بود و این یک کار دفعی نبود که بخواهیم بگوییم یک چیزی پیش آمده. 

مثاً دفعتاً کسی بلند شد حرفی زد؛ نه این کار برنامه ریزی شده بود. از یک مرکزی 

هدایت می شد«.

دعوت هاشـمی بـه رعایت اعتـدال و پرهیـز از افراط 
و تفریـط- اعتـراض هاشـمی بـه توهیـن بـه تمثال 

حضرت امـام در روز دانشـجو
با نزدیک شدن روز دانشجو رسانه های بیگانه تدارک وسیعی برای دعوت مردم به 

برپایی تظاهرات خیابانی کردند. متأسفانه برخی از شخصیت ها این ایام سکوت اختیار 

کردند. در این میان آیت الله هاشمی؛ با هدف دفاع از انقاب و نظام اسامی بارها 

از دشمنان نظام برائت کرد و به گروه ها و جریانات داخل کشور تذکر داده و آنها را 

به خویشنت داری و در پیش گرفنت مسیر قانون دعوت کرد. اگرچه جریان انحرافی و 

حتی حامیان دولت بارها ایشان را متهم به ساکت نشسنت در جریان اعرتاضات پس از 

انتخابات کردند، لیکن نگاهی به مواضع و سخرنانی های ایشان به خوبی مؤید بی اساس 

بودن اتهامات جریان انحرافی علیه ایشان است.

هامن گونه که اعام شد در آستانه روز دانشجو ایشان در دیدار جمعی از فعاالن 

دانشجویی با اعام نگرانی از کشیده شدن دامنه اعرتاضات به برخی اقشار و صنوف در 

صورت عدم برخورد منطقی با معرتضان گفت: »باید درگیری های میدانی در خیابان ها 

و دانشگاه ها را متام کنیم. این روزها می بینیم که هر وقت مسئولی وارد دانشگاه 

می شود، دانشجویان این طرف و آن طرف منی گذارند آن مسئول صحبت کند و حرفش 

را بزند. باهم دعوا می کنند و علیه هم شعار می دهند. این حالت که مسئله را حل 

منی کند. چند شعار علیه همدیگر می دهند که کینه ها را بیشرت و دل ها را از هم دور 

می کند. در این رشایط مسئله به هیچ وجه حل منی شود. یا در خیابان ها جمع شوند و 

این طرفی ها شعار بدهند و آن طرفی ها را بزنند و به همدیگر اهانت کنند. واقعاً چگونه 

و کی این مشکل حل می شود؟« ایشان راه حل خروج کشور از این رشایط را حفظ 

خونرسدی و رعایت قانون توسط طرفین دانسته و اعام داشتند: »تنها راهکاری که 
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به منطق برسیم، این است که درگیری های خیابانی و زدوخوردهای داخل دانشگاه ها 

را کم کنیم. می ترسم به تدریج این مسائل به نوجوانان ما در مدارس یا به کارگران در 

کارخانه و واحدهای تولیدی برسد. واقعاً االن منی توان جامعه را با رسکوب اداره کرد«.

ایشان هم چنین راه کار برون رفت کشور از وضعیت نامطلوب را رعایت اعتدال، 

نفی افراط وتفریط، دوری از فضای هیجان مداری و ایجاد فضای عقانیت دانسته و 

گفتند: »باید بگوییم که موضع من از اول انقاب و حتی پیش از انقاب و در مبارزه 

روشن بود. همیشه با افراط وتفریط مخالف بودم. راه عقانی، معتدل و عرفی را راه 

درست تشخیص می دادم که مستند به آیات قرآن و ادله بود. در متام این دوران هم در 

هر رشایطی نوعی از افراط در مقابل من بود. البته انسان منی تواند توقع داشته باشد 

که همه سلیقه ها در همه جا او را بپذیرند. فکر می کنم اگر اعتدال در جامعه و کشور ما 

حاکم باشد بسیاری از مسائل قابل حل است. همیشه یک جریان افراطی گاهی در جناح 

راست و گاهی در جناح چپ بوده است و هنوز هم این گونه است. االن تندروی هایی 

را از دو طرف می بینیم که متکی به تندروهاست که یا افراطی یا تفریطی و یا هر 

آنان است که اشاره ای به من بکنند. تندروهای  نیز شاید مصلحت  امروز  دو است. 

با فکر  این طرف که به اصطاح اصولگرا و محافظه کار امروز هستند، هم هیچ وقت 

اعتدال موافق نبودند و هرگونه که دلشان می خواست عمل می کردند. ولی اکرثیت 

جامعه و به خصوص تحصیل کرده های اصیل اعتدال را می خواهند«.

مسئوالن  دیگر  و  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  هشدارهای  علی رغم  متأسفانه 

نظام مبنی بر رعایت قانون و پیگیری مطالبات از مسیر قانون و دعوت طرفین به 

از خشونت در جریان مراسم روز دانشجو و در درگیری به  خویشنت داری و پرهیز 

وجود آمده میان طرفین که به خشونت انجامید و فضای دانشگاه ملتهب گردید. در 

این میان عده ای فرصت طلب نیز با سوءاستفاده از احساسات پاک دانشجویان اقدام به 

پاره کردن و به آتش کشیدن تصاویر حرضت امام خمینی و مقام معظم رهربی کرده و 

اهانت هایی به آنها روا داشتند.

پخش تصاویر این اهانت از صداوسیام باعث گردید که در ظرف مدت کوتاهی 

اعرتاض  با  مسئله  این  کنند.  تصاویر  این  پخش  به  اقدام  بین املللی  شبکه های  اکرث 

و  اقدام  این  گردید.  مواجه  صداوسیام  به  خمینی  امام  آثار  نرش  و  تنظیم  موسسه 

هنجارشکنی باعث گردید تا دو طرف درگیر این مسئله را به یکدیگر ربط داده و 
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اقدام بدانند.روا این  از  طرفداران خود را مربا 

این اهانت شکل  همزمان راهپیامیی های گسرتده ای در رسارس کشور نسبت به 

گرفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز با صدور اطاعیه ای اهانت به متثال امام خمینی 

و رهرب انقاب را از سوی هرکسی و با هر هدفی محکوم کرده و اظهار داشتند: »اهانت 

به متثال مبارک امام راحل و مقام معظم رهربی از سوی هرکسی و با هر هدفی که 

ناروا و زیان بخش و سزاوار تقبیح است. هوشیاری و نشان دادن  انجام یافته، عملی 

حساسیت از سوی اقشار ملت و به خصوص سلسله جلیله ی روحانیت، درسی تاریخی 

به منایش گذاشت که امید می رود ازاین پس کسی جرئت این گونه هتاکی ها را به خود 

راه ندهد. این جانب به منایندگی از سوی اعضای محرتم مجلس خربگان رهربی و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام از هوشیاری مردم عزیزمان تشکر می کنم و امیدوارم بروز این 

احساسات پاک درس عربتی به بدخواهان باشد«.

درحالی که عده ای در داخل کشور می کوشیدند با موجه جلوه دادن رفتار و عملکرد 

خود و انتساب آن به برخی از دستگاه های مهم دولتی هرروز بیش ازپیش به تحریک 

مردم پرداخته و با اقدامات خودرسانه خود هزینه هایی برای نظام به وجود بیاورند. 

هاشمی رفسنجانی بارها با گوشزد کردن نقش مردم در انقاب به رفتار و عملکرد 

نیروهای خودرس اعرتاض می کرد.

مواضع  به  انتقاد  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  شجاعانه  اظهارات  از  یکی  در 

ادعای  با  اتفاقات کشور را متوجه عملکرد گروهی خواند که  رئیس جمهور منتخب 

حامیت از اسام انقاب و دفاع در حال توطئه بر ضد جمهوری اسامی هستند. ایشان 

اعتامد مردم را رسمایه نظام دانسته و در دیدار جمعی از استادان دانشگاه های قم اظهار 

داشتند: »ساختار نظام اسامی متکی بر اسام و رسمایه اعتامد مردم است و هرگونه 

انحراف از آن می تواند آسیب های جربان ناپذیری به همراه داشته باشد. اسامیت و 

جمهوریت در قانون اساسی جداشدنی نیستند«.

ایام هاشمی رفسنجانی برهه حساس کنونی کشور را آزمایش  همچنین در این 

همه  کنونی  حساس  برهه  »در  گفت:  و  دانست  نظام  دلسوزان  همه  برای  بزرگی 

دلسوزان نظام در معرض آزمایش بزرگی هستند و باید نهایت تاش خود را به کار 

بیاییم«. ببندیم که از آن رسبلند بیرون 

این که در حال حارض جز حفظ نظام و منافع کشور و مردم و  بر  تأکید  با  وی 
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کرد:  ترصیح  نداریم،  آرزویی  کشور  اداره کننده ی  به عنوان  اسام  از  دفاع  همچنین 

»بزرگ ترین آرزوی من این است که اهدافی که پیشتازان انقاب در بدترین رشایط به 

دنبال آن بودند، پی گیری شود«.

اتهامات واهی به پسر برای تخریب وجهه پدر
این  رفسنجانی،  آیت الله هاشمی  با  انحرافی  بین جریان  اختافات  گرفنت  باال  با 

جریان مهدی هاشمی فرزند ایشان را نشانه گرفته و اتهاماتی علیه ایشان مطرح کرد. 

یکی از موضوعات چالش برانگیز سال ۸۸ مسافرت مهدی هاشمی جهت ادامه تحصیل 

و بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات خارج از کشور دانشگاه آزاد بود. با خروج مهدی 

هاشمی اتهامات متعددی علیه ایشان مطرح شد. 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی رصاحتاً هدف خروج فرزندش از کشور را 

انجام مأموریت کاری محوله از سوی هیئت امنای دانشگاه آزاد و همچنین ادامه تحصیل 

عنوان کرده و در مورد شبهات مطرح شده درباره ی پرونده ایشان اعام داشت: »خیال 

مهدی از پرونده هایش راحت است. بارها در این مسائل به مراکز مسئول جواب داد. 

در جریان استات اویل مجلس وارد شد و پس از تحقیق و تفحص اعام کرد که ایشان 

مربا است. وزارت اطاعات دو سال کار کرد و گزارش داد که مربا است. وزارت نفت 

یک تیم را مشخص کرد و من از رهربی خواهش کردم برادر ایشان هم عضو آن تیم 

باشد تا همه ی رشایط را به ایشان بگوید که آن تیم گزارش داد، ما دلیلی برای این اتهام 

ندیدم. من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی جز در مسئله کمیته صیانت 

از آراء دخالت نداشت«.

در حالی که جنجال تبلیغاتی طرفداران دولت دهم همچنان ادامه داشته و تقریباً 

روزی نبود که در رسانه های مختلف و متعدد حامی دولت، اتهاماتی تازه علیه ایشان 

مطرح نشود. پس از انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه، مهدی هاشمی به همراه اعضای 

خانواده در نامه ای به آیت الله آملی الریجانی خواستار تشکیل مرجعی صاحیت دار برای 

رسیدگی به همه ی شایعات و تهمت های مطرح شده و اعام نتایج آن به مردم شدند.

مهدی هاشمی در این نامه با اشاره به گزارش های وزارت اطاعات بازرسی کل 

کشور و هیئت ویژه ی رهربی در مورد پرونده استات اویل اشاره کرده و خواستار اعام 

نتایج گزارش ها جهت تنویر افکار عمومی شد. مهدی هاشمی همچنین اعام داشت که 
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علی رغم درخواست های مکّرر و مرصانه آنها و انتظار افکار عمومی جهت ارجاع موارد روا

به محاکم، این مسئله با طرح شایعات و سناریوهای مختلف پیگیری می شود. مهدی 

هاشمی طرح شایعات را متوجه حامیان دولت و جریان انحرافی دانست و اعام کرد 

دولت احمدی نژاد همه ی اسناد را در اختیار دارد.

رسانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۱۳۹۱/7/2 به کشور بازگشت.

ریاسـت  انتخـاب  در مسـئله  تیزهوشـی هاشـمی 
خبـرگان رهبـری _ تیـر جریـان انحرافـی بـه سـنگ 

د ر خو
در سال ۸۹ و هم زمان با نزدیک شدن به انتخابات هیئت رئیسه مجلس خربگان 

موج تبلیغات منفی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی حامیان دولت دهم جهت 

عدم انتخاب مجدد ایشان به عنوان رئیس مجلس خربگان رهربی انجام گرفت. در این 

سال تیم رسانه ای نزدیک به دولت متام توان خویش را در جهت تخریب وجهه آیت الله 

هاشمی رفسنجانی به کار گرفت.

این میان  ایشان روزبه روز گسرتده تر می شد. در  اتهامات علیه  و  بازار تهمت ها 

گامنه زنی های بسیاری جهت آینده رسنوشت سیاسی هاشمی رفسنجانی مطرح بود. 

درحالی که هر چه به زمان انتخابات مجلس خربگان رهربی نزدیک تر می شدیم، موج 

حمات به آیت الله هاشمی رفسنجانی بیشرت گردیده و ایشان توسط حامیان دولت 

به بی بصیرتی متهم و به حامیت از معرتضان پس از انقاب محکوم می شد. این تیم 

رسانه ای از هیچ کوششی جهت اشاعه این تفکر و القای التزام خویش به والیت مداری و 

محکوم کردن آیت الله هاشمی رفسنجانی به مخالفت با والیت فقیه فروگذار منی کردند.

انتخاب  برای  مجلس خربگان  دوره ی  چهارمین  اعضای  اجاسیه  نهمین  رسانجام 

هیئت رئیسه در تاریخ ۸۹/۱2/۱7 برگزار شد. این اجاسیه با سخرنانی آیت الله هاشمی 

رفسنجانی آغاز شد. ایشان با اشاره به اتفاقات چند ماه گذشته، فرمودند: »می بینید 

که در چند ماه اخیر چه غوغایی بر رس این مسئله به وجود آمده، من از دو سه ماه 

است،  ریاست خربگان شده  برای مسئله  نوعی سازمان دهی  که  احساس کردم  پیش 

البته از راه های ناثواب، باید این مسئله را خیلی جدی گرفت. در اجاس قبلی از آقای 
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مهدوی کنی خواهش کردم بیاید، قبل از آن با آیت الله طبسی مکّرر صحبت کردم. این 

بزرگواران نپذیرفتند«.

ایشان با لزوم فراجناحی عمل کردن این نهاد گفتند: »بیش از هشتاد مجتهد عادل 

با انتخاب مردم، دارای صاحیت هستند. این مجموعه، کم رسمایه ای نیست. تفرقه را 

اینجا مرض می دانم آن هم این نوع تفرقه. دیگر از دست خود افراد روحانی بیرون رفته 

و دست آدم های خاص در خیابان ها و کوچه ها افتاده است هرچه کردند که هنوز هم 

دارند انجام می دهند«.

ایشان به دعوت خود از آیت الله مهدوی کنی برای پذیرش ریاست خربگان خرب داده 

و گفتند: »واقعاً احساس خطر کردم من یک طرف آن هستم و فکر کردم اگر می توانم 

مسئله را حل کنم، چرا حل نکنم. هامن موقع به آیت الله امامی گفتم از طرف من پیش 

آیت الله مهدوی بروید و بگویید که ترشیف بیاورید و نامزد هم بشوید. من هم از شام 

حامیت می کنم، شاید مسئله حل شود. اگر ایشان حارض شوند مسئولیت را بپذیرند، 

مطمئناً بنده نامزد منی شوم، برای اینکه رفع اختاف بشود و از ناحیه اسم من این نهاد 

مقّدس آسیب نبیند. اگر ترشیف نیاورند هر یک از آقایان دیگر که می پذیرند همراهی 

می کنند، ان شاءالله که این مسئله درست حل شود«.

ایشان با اشاره به این مسئله که تاکنون از جانب خود، نامزد هیچ پستی نبوده 

و تاکنون با تکلیف یا فشار راضی به پذیرش مسئولیت ها می شده، گفت: »رشایطی 

را دیدم که منی خواهم مسئله را االن بگویم، چون تجدید اختاف می شود. رشایطی 

را دیدم که تصمیم گرفتم دیگر در هیچ انتخاباتی به عنوان کاندیدا رشکت نکنم؛ اما 

همیشه مردم را جهت رشکت در انتخابات تشویق می کنم. هجمه زیادی در انتخابات 

خربگان بر من وارد شده است. در دوره ی انتخابات قبلی خربگان، آیت الله مهدوی کنی 

و آیت الله یزدی بسیار ارصار کردند و نیامدن من را مساوی با خیلی خطرها می دیدند 

و می گفتند بیایید. رفتم با رهربی صحبت کردم. رهربی گفتند: متعیّن و واجب است. 

قباً هم از طریق آقای طبسی و آقای روحانی این پیام را به من رسانده بودند. انتخابات 

به خاطر اینکه امر بود پذیرفتم«. 

ریاست  کاندیدای  کنی  مهدوی  آیت الله  رفسنجانی،  هاشمی  آیت الله  ارصار  با 

مجلس خربگان شد و توانست با کسب اکرثیت آراء به عنوان رئیس مجلس خربگان 

گردد. انتخاب 
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اهلل روا آیـت  هوشـمندانه  عملکـرد  از  رهبـری  تقدیـر 

هاشـمی رفسـنجانی در خنثی کردن نقشـه دشـمن

حرضت آیت الله خامنه ای در تاریخ ۸۹/۱2/۱۹ در دیدار اعضای مجلس خربگان 

رهربی با تقدیر از عملکرد هوشمندانه آیت الله هاشمی رفسنجانی در خنثی کردن 

از جناب  به خصوص  آقایان تشکر می کنم  »از همه ی  دسیسه های دشمن فرمودند: 

آقای هاشمی برای اینکه در این اجاس انتظار خصامنه ای که دشمنان داشتند، خنثی 

کردند. آنها انتظار داشتند که بین خربگان امت اختافات بیفتد. رقابت ها به رقابت 

منفی در ترصف مراکز و جایگاه ها تبدیل شود که این به حمدالله نشد. ُخب از جانب 

آقای هاشمی انتظار هم همین بود. با توجه به سابقه ی عقل و احساس مسئولیتی که 

در ایشان همیشه ما مشاهده کردیم«.

اگرچه مسئله انتخاب ریاست مجلس خربگان که جریان انحرافی بسیار مصّمم 

بود از آن به عنوان حربه ای جدید برای هجمه واردکردن به آقای هاشمی رفسنجانی 

استفاده کنند، با هوشیاری و سیاست مداری آیت الله هاشمی رفسنجانی ختم به خیر 

می کرد،  را مشغول  ایشان  که همواره ذهن طرفداران  مسائلی  از  یکی  لیکن  شد. 

چرایی عدم پاسخگویی آیت الله هاشمی رفسنجانی و سکوت ایشان در برابر تهمت ها 

و انتقادها بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی مجمع 

زمینه  این  در  از حارضین  یکی  به سؤال  پاسخ  در  اسامی،  ادوار مجلس  منایندگان 

گفت: »سکوت نکرده ام و همواره برای کمک به حل مشکات بدون جنجال خربی 

تاش خود را کرده ام. راه حل هایی را به تشخیص خود برای حل مشکات پیش آمده 

قباً بیان کرده ام و تکرار مداوم آن را رضوری منی بینم. مضافاً این که متأسفانه برخی 

افراد آلوده به اغراض سیاسی و جناحی دنبال جوسازی و ایجاد جنگ روانی در کشور 

هستند که ادامه ی این روند را به صاح کشور منی دانم«.
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تحقق پیش بینی هاشمی در مورد دولت دهم _ یازده 
روز خانه نشینی رئیس جمهور در اعتراض به تصمیم 

رهبری _ افتادن نقاب والیتمداری از چهره مدعیان
هاشمی  پیش بینی های  تا  گردید  باعث  اتفاق  یک  بروز   ۱۳۹0 سال  ابتدای  در 

رفسنجانی در مورد دولت دهم محقق گردد. تا همگان بیش ازپیش به شم سیاسی 

باالی ایشان پی بربند. ماجرا ازاین قرار بود که در پی اختافات بین وزیر اطاعات 

دولت دهم و رئیس جمهور، استعفای حیدر مصلحی در تاریخ ۹0/۱/2۸ با موافقت 

رئیس جمهور همراه شد. مقام معظم رهربی این برکناری را به مصلحت ندانسته و 

خواستار بازگشت وزیر اطاعات به سمت خود شد.

رئیس جمهور با بازگشت ایشان مخالفت کرده و به نشانه ی اعرتاض به تصمیم 

متام  لغو  باعث  احمدی نژاد  خانه نشینی  شد.  خانه نشین  روز  یازده  مدت  به  رهرب 

برنامه ها و فعالیت های دولت در این ایام گردید. در این مدت تاش های بسیاری از 

جانب منایندگان مجلس، سیاستمداران و حامیان دولت برای بازگشت ایشان و تبعیت 

از فرمان رهربی صورت گرفت. آیت الله یزدی که یکی از بزرگ ترین حامیان دولت 

بود درباره ی دیدار خود با رئیس جمهور و تاش برای بازگشت ایشان می گوید: »برای 
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رئیس جمهور توضیح دادم که سیستم حاکمیت والیت فقیه این است که وقتی ولی روا

امر حرفی را زد باید خواند و عمل کرد. نگرانم که ختم این پرونده با رودرروئی و 

درگیری با رهربی ختم شود«.

مقام  با  دیداری شخصی  در  رئیس جمهور  خانه نشینی  روز  یازده  از  پس  نهایتاً 

و  تحلیل ها  تا  گردید  باعث  اتفاق  این  بازگشت.  خویش  کار  بر رس  رهربی  معظم 

پیرامون  انحرافی  جریان  وجود  مورد  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  هشدارهای 

رئیس جمهور که متأسفانه اصل نظام و ریشه های آن را نشانه گرفتند محقق شود. 

بود. داده  از دست  نیز  را  رئیس جمهور دیگر حتی حامیان خود 

موج انتقادها روزبه روز نسبت به عملکرد ایشان بیشرت می شد. دیگر شعارهای 

انقابی و ادعاهای نزدیکان ایشان به والیت مداری و متهم ساخنت رقیبان به عدم 

تبعیت از والیت جایگاهی نداشت. چهره های مطرح سیاسی حامی احمدی نژاد گوئی 

پس از چند سال از خواب بیدار شده و پی به ماهیت ایشان بردند. یکی از افرادی که 

در گذشته نه چندان دور از حامیان رسسخت احمدی نژاد بود، دکرت حداد عادل بود 

که در دوره ی ریاستش در مجلس هفتم، مقارن با دو سال اول ریاست جمهوری نهم، 

متهم به مدارا با دولت بود. ایشان با انتقاد از رفتارهای احمدی نژاد پس از انتخابات 

۸۸ گفت: »دولت آقای احمدی نژاد در چهار سال دوم خود هزینه های بسیار باالیی را 

به نظام تحمیل کرد. همه ی این هزینه ها و خسارت ها به پای اصولگرایان نوشته شد«.

حداد عادل در مورد نبود شهامت پذیرش اشتباه اصولگرایان در مورد احمدی نژاد 

امتیاز  اصاح طلبان  مبادا  که  نداشتیم  فریاد  امکان  احمدی نژاد  مقابل  »در  گفت: 

بگیرند.« ایشان همچنین در مورد دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد گفت: »در 

احمدی نژاد  آمدن  با  اما  بود؛  اصولگرایان حاکم  بین  سال آخر خامتی فضای خوبی 

از اصولگرایان دچار رسدرگمی شدند«. بسیاری 

سید مهدی طباطبائی عضو جامعه روحانیت مبارز درباره ی حامیت اصولگرایان 

از احمدی نژاد گفته بود: »برخی اصولگرایان در حامیت از احمدی نژاد اشتباه کردند 

اما شهامت و جرأت آن را نداشتند«.

فاصله گرفنت اصولگرایان و حامیان دیروز احمدی نژاد در سال منتهی به انتخابات 

۹2 شدت بیشرتی گرفت. اصولگرایان به دلیل نارضایتی طیف عظیمی از مردم کشور 

تفکیک  به  ناچار   ۹2 انتخابات  در  شکست  از  فرار  برای  دهم،  دولت  عملکرد  از 
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احمدی نژاد از خود بودند. شاید یکی از تندترین این تعابیر مربوط به پژمان فر از 

اعضای جبهه پایداری باشد که پس از حضور احمدی نژاد در مشهد به مناسبت سالگرد 

ارتحال امام راحل گفت: »زنده کردن یک مرده اشتباه بزرگی است، احمدی نژاد متام 

شد و رفت«.

با  نیز  رهربی  و  امام  خط  پیروان  جبهه  سخنگوی  سجادی  کامل  سید  اینکه  یا 

ترشیح فضای سیاسی پیش روی کشور گفت: »تفکر احمدی نژاد جایگاهی در فضای 

این تفکر متام شده تلقی می شود«. آینده کشور ندارد و  سیاسی 

اشـاره هاشـمی بـه چالش هـای پیـش روی دولـت 
آینـده _ ارائـه راهـکار بـه رئیـس جمهور آینـده برای 

بـرون رفت از مشـکالت
اظهارات اصولگرایان که روزی حامی پر و پا قرص احمدی نژاد بودند و حتی ایشان 

را پدیده هزاره سوم می نامیدند، اگرچه رنگ فرافکنی دارد اّما بوی پشیامنی هم از آن 

به مشام می رسد. این اظهارات در حالی توسط حامیان دیروز احمدی نژاد مطرح می شد 

که اعرتاضات احزاب و شخصیت های مخالف عملکرد دولت دهم در طی سال های 

گذشته و به ویژه پس از انتخابات ۸۸ نادیده گرفته می شد. درحالی که دلسوزان نظام و 

به ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی بارها نسبت به اقدامات احمدی نژاد انتقاد کرده و 

هشدار داده بودند، اّما این انتقادات نیز به جرم تضعیف دولت از سوی حامیان پر و 

پا قرص آن تخطئه شد.

در این زمینه آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۳۹2/2/۸ با اشاره به برائت 

دیرهنگام و بی فایده حامیان دیروز احمدی نژاد گفت: »سیاست دولت در این هشت 

سال این بوده است که نیروهای باسابقه را به بهانه روی کار آوردن نسل جدید مدیران 

امام حرف  از دوره ی  آنها گذشته زیر سؤال بود ولی  از میدان به در کنند. به نظر 

منی زدند. چون آن زمان، رهربی، رئیس جمهور بودند. آنها مدیرانی که سابقه درخشان 

داشتند را خانه نشین کردند و حاال نسل جدید مدیران، ارزشی را منی شناسد«.

با  بعدی  »دولت  گفت:  بعدی  دولت  روی  پیش  چالش های  به  اشاره  با  ایشان   

بدهی های زیادی رسوکار دارند. هم اکنون دولت به مردم پانصد هزار میلیارد تومان 
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بدهکار است. همچنین دویست میلیارد تومان به بانک ها، پنجاه هزار میلیارد تومان روا

و  بنگاه ها  عقب افتاده  حقوق  هم  تومان  میلیارد  دویست  و  مشارکت  اوراق  بابت 

است«. پیامنکاران 

ایشان وضعیت فعلی کشور را در مرحله خطر ارزیابی کرده و گفتند: »دو سال قبل 

این حرف را زدم. رسانه های معلوم الحال از کلمه خطر رنجیدند ولی من برای اثبات 

حرف هایم مدرک دارم«.

ایشان با اشاره به پی گیری های خود در مجلس خربگان افزودند: »ما در مجلس 

خربگان رهربی کمیسیونی داریم به نام کمیسیون تحقیق که دوازده عضو با رأی خربگان 

مسئولیت بررسی نقاط ضعف دستگاه های زیرمجموعه رهربی را دارند تا اگر موردی 

پیدا شد، گزارش کنند.

احمدی نژاد  آقای  با  شام  که  آمدند  من  دفرت  به  کمیسیون  این  آقایان   ۸7 سال 

مشکل دارید و بیایید مشکات را برطرف کنیم. البته اینها هامن آقایانی بودند که از 

ایشان حامیت می کردند. تائید تقدس سازی هم داشتند. به من گفتند: »مشکل شام 

چیست؟«

من نشستم و به مدت دو ساعت و نیم فهرست مشکات گذشته و امروز و آینده 

را بازگو کردم تا جایی که آنها گفتند: »اگر می دانستیم منی گذاشتیم وضع این طور رقم 

بخورد«.

می خواهم بگویم من متام این جلسات را روی نوار ضبط کرده ام و یکی دست 

دبیرخانه شورای نگهبان و دیگری هم دست خودم است و منی خواهم فاش شود. ولی 

همه را جزوه کرده ام. من اهل وحدت هستم، نه تفرقه اندازی«.

ایشان با اشاره به تحقق متامی حرف های خویش در مورد پیش بینی آینده گفتند: 

»متام حرف هایی که درباره ی آینده گفتم و روی نوار ضبط شده، محقق شد. اگر به 

برای  چون  منی شدیم   ۸۸ سال  رشارت های  گرفتار  امروز  می شد  عمل  بنده  نظرات 

من این اتفاقات روشن بود. در سیاست خارجی هم خیلی بد عمل شده است. ندای 

)َهل ِمن مبارز( می طلبیدند که بیایید دعوا کنیم بعد می گویند قطعنامه ها کاغذ پاره 

است. بروید آب زیرش را بخورید. عهدنامه شورای امنیت برای لغوش باید دوباره 

اجامع شود. این اجامع برای کشور هزینه زیادی دارد. باید کلی از ما باج  بگیرند«.

ایشان با ارائه دو راهکار برای موفقیت رئیس جمهور آینده گفت: »برای برون رفت 
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از وضعیت فعلی کشور دو راهکار داریم. هر شخصی که رئیس جمهور شود اگر این 

دو راه کار را عمل کند قطعاً موفق خواهد شد. اولین راه کار این است که باید بداند 

حکومت برای مردم است این منی شود که هر کس هر کاری دلش خواست انجام دهد 

و به مردم اجازه ندهد اعرتاض کنند؛ مردم صاحب حکومت هستند. خدا هم حق 

حکومت را تنها به دوازده امام معصوم داد و بعدازآن هر فردی که مسئول حکومت 

شد به رأی مردم آمد. اگر دولت بر مردم تحمیل شود مردم در رشایط خطر همکاری 

منی کنند و هیچ دولت دیکتاتوری منی تواند در دنیا موفق شود. راه کار دوم موضوع 

ترمیم سیاست خارجی است«.

ایشان با بیان انتظار خود از انتخابات پیش رو عنوان داشت: »انتظار داریم کسانی 

و  را می شناسند  که صاحیت دارند بی جهت رد نشوند. چراکه مردم خودشان اصل 

منی گذارند کشور خراب شود. من در کابینه ام از همه طیف های سیاسی استفاده کردم 

که این مدل االن هم قابل پیاده کردن است«.
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در این فصل می خوانیم:

Ó سیل تقاضاهای احزاب و مردم از هاشمی برای حضور در عرصه انتخابات   

Ó همه هاشمی را ناجی کشور می دانند 

Ó هاشمی به دعوت مردم لبیک گفت 

Ó شور و هیجان شگفت انگیز مردم از حضور هاشمی 

Ó رد صاحیت یار دیرین امام و رهربی از سوی شورای نگهبان 

Ó رد پای حلقه نزدیک دولت در رد صاحیت هاشمی 

Ó تدبیر هاشمی 

Ó تاکید هاشمی بر اهمیت نقش پر رنگ مردم در تصمیم حضور ایشان در عرصه انتخابات 

Ó تدبیر هاشمی زمینه ساز شکست اصولگرایان 

Ó پیام تشکر هاشمی به مردم بابت خلق حامسه ای تاریخی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 

Ó آغاز عرص تدبیر در مدیریت کشور 

Ó توافق تاریخی ایران و 1+5 در مورد مسئله هسته ای 

Ó پیچ تاریخی در زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی 
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Ó ثبت نام کاندیداهای مجلس و خربگان رهربی 

Ó رد صاحیت گسرتده اصاح طلبان 

Ó اعرتاض هاشمی به رد صاحیت یادگار امام 

Ó تکرار اتهامات واهی به هاشمی در آستانه انتخابات 

Ó انگلیسی خواندن لیست امید توسط افراطیون 

Ó تاکید هاشمی به حضور مردم در انتخابات جهت پایان دادن به تندروی ها 

Ó پیروزی یاران هاشمی در انتخابات رسنوشت ساز 

Ó رفتار معقوالنه اصولگرایان و پذیرش شکست در انتخابات 

Ó تاکید جناح پیروز در انتخابات بر همدلی و هم زبانی آحاد ملت 

Ó اصاح طلبان مرسور از پیروزی 

Ó تاکید عارف به نقش رسنوشت ساز آیت الله هاشمی در ثبت پیروزی تاریخی 

Ó پیام نوروزی آیت الله هاشمی رفسنجانی 

فصل نهـــم
پیروزی گفتامن هاشمی بر افراطیون
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سـیل تقاضای احزاب و مردم از هاشـمی برای حضور روا

در عرصـه انتخابـات _ همه هاشـمی را ناجی کشـور 
می دانند

در ماه های پایانی سال ۹۱ و با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 

دولت یازدهم، بازار گامنه زنی ها در مورد رئیس جمهور آینده رونق گرفته بود. در این 

ایام فشارها بر آیت الله هاشمی رفسنجانی برای رشکت در انتخابات از جانب مردم 

و محافل سیاسی بسیار باال گرفت. اتفاقات هشت سال ریاست جمهوری دولت نهم و 

دهم باعث انتقادات بسیاری از روند اداره کشور در سطح جامعه گردید.

برای نخستین بار پس از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، رشد اقتصادی ایران 

در دو سال پیاپی منفی بوده و صادرات نفت ایران به موجب تحریم های ناجوامنردانه 

غرب علیه کشور بسیار کاهش یافته بود. این مسئله باعث شتاب فزاینده تورم در کشور 

و متعاقب آن ورشکست شدن صنایع داخلی گردیده بود. در اثر این اتفاقات میزان 

نارضایتی از عملکرد دولت بسیار باال گرفته بود و حتی این اعرتاضات به حامیان دولت 

نیز رسایت کرده بود.

مجموع این اتفاقات باعث شده بود تا کارشناسان و تحلیل گران این نابسامانی ها را 

به عنوان مهم ترین چالش پیش روی دولت یازدهم بداند. در همین زمینه آیت الله نارص 

مکارم شیرازی با انتقاد از عملکرد دولت دهم، این دولت را مسبب ایجاد مشکات 

متعدد در کشور معرفی کرده و اعام داشت: »مشکات پیچیده ای توسط دولت دهم 

به وجود آمده که حل کردن آنها توسط دولت یازدهم کار سختی است. تاکنون دولتی 

در ایران بر رس کار نیامده که در ابتدای فعالیت خود با چنین مشکاتی روبرو شده 

باشد«.

با میزان بدهی دویست و پنجاه هزار  به این ترتیب کارشناسان دولت یازدهم را 

میلیارد تومان که عمده این بدهی ها مربوط به پیامنکاران طرح های عمرانی است، 

این مسئله را به عنوان میراثی  انقاب دانسته و  پیروزی  از  بدهکارترین دولت پس 

خطرناک از دولت دهم برای دولت یازدهم می دانستند. هامن گونه که اعام شد با 

نزدیک شدن به زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری؛ آیت الله هاشمی 

رفسنجانی با موج گسرتده تقاضاهای جناح ها و شخصیت های سیاسی و مردمی جهت 
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حضور در انتخابات مواجه گردید.

بسیار  دهم  و  نهم  دولت  سال  در طول هشت  که  رفسنجانی  آیت الله هاشمی 

مورد هجمه و تخریب رسانه های حامی دولت قرار گرفته بود به هیچ وجه قصد ورود 

مجّدد به عرصه اجرائی کشور را نداشت. در دولت نهم و دهم رادیکال ترین حمات 

علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفته بود. حامیان دولت روزبه روز بر شدت 

حمات تخریب گرایانه خود می افزودند چنانکه در دوران اصاحات نیز چنین هجمه ای 

علیه ایشان صورت نگرفته بود. از طرفی رسانه های داخلی با گامنه زنی درباره حضور 

هاشمی در انتخابات گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و کارشناسان اقتصادی حضور 

هاشمی را به معنای ثبات اقتصاد کشور و تنها راه حل قطعی مسائل اقتصادی می دانستند.

کارشناسان سیاسی نیز با توجه به مقبولیت باالی هاشمی رفسنجانی در بین رسان 

منطقه و کارکُشتگی ایشان در مسائل بین املللی، از ایشان به عنوان بازکننده قفل مسئله 

هسته ای و بهبود سیاست خارجی یاد می کردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی که تا آخرین 

لحظه های ثبت نام در مقابل درخواست های متعدد رجال سیاسی و آحاد مردم مقاومت 

کرده بود، در پاسخ به درخواست های متعدد که ایشان را به عنوان تنها ناجی کشور در آن 

رشایط می دانستند؛ اعام داشت: »این که میگویید در کشور تنها من هستم که می توانم 

مشکات را برطرف کنم برای من رشمندگی است. اگر حرف های شام را بپذیرم یعنی 

اینکه در کشور، دیگر مردی توامنند نیست و ما نتوانسته ایم در این سی وچهار سال افرادی 

را برای مدیریت کشور تربیت کنیم. من منی گویم که منی آیم ولی می گویم که دولت بعدی 

با بدهی های زیادی رسوکار دارد. من در کابینه ام از همه طیف های سیاسی استفاده کردم 

که این االن هم قابل پیاده کردن است. نیاز نیست من بیایم. البته من منی گویم که منی آیم 

ولی می گویم رضورت نیست پیرمرد هشتادساله بیاید«.

هاشـمی بـه دعـوت مـردم لبیـک گفـت _ شـور و 
هیجـان شـگفت انگیـز مـردم از حضـور هاشـمی

ریاست جمهوری؛  انتخابات  ثبت نام  مهلت  پایان  به  منتهی  روزهای  واپسین  در 

آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور خود درصحنه را منوط به موافقت مقام معظم 

رهربی اعام کرد. آقای غامعلی رجائی مشاور ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی در 

این زمینه بیان می کند: »ساعت ۱۶:۳0 دقیقه آخرین روز ثبت نام، سه نفر از مشاوران 
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هاشمی به دفرتش آمدند و در ماقات با وی اظهار کردند شب گذشته درخواستی به روا

دفرت رهربی داده اند و هنوز منتظر جواب از جانب آنها هستند. ساعت ۱7:۳0 ایشان 

)هاشمی( از دفرت بیرون آمدند و اعام کردند به سمت وزارت کشور حرکت می کنیم. 

درست پنج دقیقه به پایان مهلت ثبت نام مانده بود که به وزارت کشور وارد شدیم و 

چون از فرط عجله عکس از ایشان با خود نداشتیم، قرار شد هامن شب عکس ها را برای 

وزارت کشور بفرستیم که این گونه شد«.

با  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  نامزدها  از  ثبت نام  پایانی  دقایق  در  رسانجام 

حضور در وزارت کشور برای رشکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 

کرد. ثبت نام 

ثبت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با موج باورنکردنی و اقبال شگفت آور مردم 

روبرو شد. مردم پس از هشت سال ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد؛ با قاطعیت 

تصمیم خود را برای بازگشت از افراط و تندروی و گام نهادن در مسیر اعتدال برای 

ترسیم آینده ای بهرت برای کشور گرفتند. 

با اعام خرب ثبت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی موج امید و شادی در میان مردم 

شکل گرفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از ثبت نام طی مصاحبه کوتاهی هدف 

خود از رشکت در انتخابات و حضور در صحنه را خدمت به مردم اعام داشته و تأکید 

کردند: »این مردم هستند که حق دارند مرا انتخاب کنند یا نه«.

رد صالحیـت یـار دیریـن امـام و رهبـری از سـوی 
شـورای نگهبـان _ رد پـای حلقه نزدیک دولـت در رد 

هاشـمی صالحیت 
حضور و ثبت نام ایشان در انتخابات ریاست جمهوری و اینکه تأکید داشتند که 

یک بار دیگر خود را به آزمون آرای مردم می گذارند، بسیاری از مخالفین ایشان را شوکه 

کرد. رسانجام پس از اعام نتایج رسیدگی به صاحیت ها توسط شورای نگهبان خربی در 

رأس اخبار متامی رسانه های داخلی و بین املللی قرار گرفت که موجب تعجب بسیاری 

قرار گرفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین انقاب، امین امام راحل، هم سنگر و 

یار نزدیک مقام معظم رهربی، رد صاحیت شد.
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در  که  شورونشاطی  به  توجه  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  صاحیت  رد  خرب 

هنگام ثبت نام ایشان به فضای انتخاباتی و عمومی جامعه داده بود، بسیار شگفت آور 

و پررسوصدا بود. ایشان پس از شنیدن خرب رد صاحیت خویش طی بیانیه ای خطاب به 

مردم تأکید کرد: »اگر اعتای کشور و عزت و رفاه ملت در سایه نظام اسامی هدف 

اعا و آرزوی همه ماست رواست در این راه، مشکات و تلخی ها ما را از ادامه این 

راه مقدس بازندارد«.

ایشان در بخش دیگری از بیانیه خود خطاب به مردم گفتند: »اینک خاضعانه از 

ایران اسامی و همه شخصیت ها و بزرگان دینی و علمی و  متامی شام مردم عزیز 

دوستانی که چه قبل از ثبت نام و چه در مدت کوتاه پس ازآن، این جانب را مورد لطف و 

محبت صمیامنه خود قراردادند، به ویژه کسانی که در رسارس کشور با برپایی ستادهای 

خودجوش مردمی، زحامتی را متحمل و متقبل شده اند، تشکر و قدردانی می کنم و 

توصیه می منایم که فرصت تقویت وحدت و همدلی را که در ستادها، میان نیروهای 

معتدل اصاح طلب و اصولگرا ایجاد شد، به عنوان حسن آغازی برای تداوم این حرکت 

حفظ کنند«.

ایشان بعد از عدم احراز صاحیت خود از سوی شورای نگهبان و در دیدار با اعضای 

ستاد انتخاباتی خود گفت: »با توجه به رشایط موجود کشور، دولت آینده میراث دار 

سوء مدیریت های سال های اخیر و تحریم های ظاملانه، مشکات و معضات بسیاری در 

همه عرصه ها به ویژه اقتصادی و سیاسی خواهد بود. هر کس بتواند شانه خود را زیر 

بار سنگین مسئولیت ها و حل مشکات داده و رسالت آن را قبول کند، باید قدردان 

بود و به وی کمک کرد«.

وی تأکید کرد: »جامعه امروز، نیاز به وحدت و آرامش برای عبور از رشایط دشوار 

کنونی را دارد و باید ضمن پرهیز از ناامیدی با روحیه امید و آرامش و اتخاذ تصمیامت 

جهادی و عقایی برای حل تدریجی مشکات کشور چاره اندیشی کرد. تاش کنیم تا 

اقتصادی  بتواند مقدمه ای برای حامسه  تا  ایجاد شود  حامسه سیاسی مدنظر رهربی 

کشور باشد«.

رد  در  دولت  نزدیک  حلقه  نقش  از  پرده  بعدها  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

معاونانش،  و  اطاعات  وقت  وزیر  مصلحی  »آقای  گفت:  و  برداشته  خود  صاحیت 

برخاف آئین نامه شورای نگهبانی که حضور افراد خارج از شورا در بحث های انتخاباتی 
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را ممنوع می کند، به آنجا رفتند. با حضور مصلحی مخالفت شده بود که نباید او باشد. روا

خیلی ارصار کردند تا توانستند موافقت اعضای شورای نگهبان را به دست آورند. پس 

از ارصار فراوان، اعضای شورای نگهبان با حضور مصلحی موافقت کردند، ولی گفتند که 

معاونان ایشان نباید باشند. یکی از اعضای خربگان به من خرب داد که مصلحی در جلسه 

به آنها گفته بود که ما صبح و ظهر و شب، به طور مرتب آرای آقای هاشمی را رصد 

می کنیم که ساعت به ساعت باال می رود و االن به هفتاد درصد رسیده است؛ در این چند 

روز تا انتخابات اگر همین طور باال برود آرای ایشان از نود درصد باالتر می رود و ما 

مصلحت منی دانیم، چون اگر ایشان بیاید متام رشته های ما را پنبه می کند«.

بعدها عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان نیز گفت: »این شورا از 

طریق دکرت علی الریجانی و دکرت حسن روحانی به آقای هاشمی رفسنجانی پیغام داد 

که رد صاحیت شده و بهرت است انرصاف دهد؛ اما ایشان این توصیه را نپذیرفت.«

تدبیر هاشمی
در زمانی که عدم احراز صاحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان شوک 

عجیبی به مردم و نخبگان کشور وارد کرده بود، ایشان با ذکاوتی فوق العاده و به سبک 

سیاستمداران مشهور تاریخ که هیچ گاه ناامید منی شوند با این موضوع برخورد کرد و 

اجازه نداد موضوع عدم احراز صاحیتش مانعی برای کم شدن اعتدال خواهی مردم 

ایجاد کند.

در حالی که اکرث کارشناسان سیاسی داخلی و بین املللی، هاشمی رفسنجانی را تنها 

در  مدیریت صحیح  عدم  از  ناشی  از مشکات  برون رفت  برای  کشور،  نجات  گزینه 

دولت گذشته می دانستند، هاشمی توانست به خوبی وحدت و انسجام بی سابقه ای بین 

اصولگرایان معتدل و اصاح طلبان برقرار کرده و سپس با نهایت درایت آن را به سوی 

دکرت روحانی هدایت کند. 

انتخاباتی خود در  با توجه به تجربه باالی سیاسی خود، متامی ستادهای  ایشان 

رسارس کشور را به نفع دکرت حسن روحانی کاندیدای معتدل و یار دیرین خود بسیج 

کرد. این درایت باعث گردید تا ایشان با تشخیص رضورت یک کاندیدای واحد، زمینه 

انرصاف دکرت محمدرضا عارف نامزد اصاح طلب را به نفع دکرت حسن روحانی هدایت 

کند تا اصاح طلبان با کاندیدای واحد و اتفاق نظر بر روی آن بتوانند زمینه پیروزی 
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تاریخی خود را بر رقیب فراهم آورند.

این گونه بود که اصولگرایان در نهایت ناباوری شاهد اجامع اصاح طلبان بر گفتامن 

اعتدال دکرت روحانی بودند. با توجه به اینکه دکرت روحانی به عنوان شخصیت سیاسی 

بسیار نزدیک به آیت الله هاشمی رفسنجانی شناخته می شد، این موضوع در میان مردم 

با شعار »رأی به روحانی، رأی به هاشمی است.« زمینه ساز پیروزی تاریخی اصاح طلبان 

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گردید.

رسانجام در تاریخ ۹2/۳/2۴ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار گردید. در 

این انتخابات آقای دکرت حسن روحانی توانست بر پنج رقیب اصولگرای خود فائق 

گردیده و به عنوان هفتمین رئیس جمهوری کشور انتخاب گردند. آقای هاشمی در این 

انتخابات با هوشمندی فضا را به گونه ای مدیریت کرد که درنهایت رد صاحیتش را 

تبدیل به یک فرصت استثنایی کرده و زمینه پیروزی کاندید موردنظرش را فراهم آورد.

دکرت روحانی پس از اعام پیروزی وی در انتخابات رصاحتاً از حامیت های آیت الله 

هاشمی رفسنجانی تشکر کرد و در اولین اظهارنظر رسمی خود اعام کرد: »بی شک 

نقش امیدآفرین آیت الله هاشمی رفسنجانی که از چهره های درخشان این نظام در این 

خیزش خروش بودند شایسته قدرشناسی است«.

احمدی نژاد اگرچه در سال ۱۳۹2 سیاست را موقتاً ترک کرد اما آثار عملکرد ایشان 

و اتفاقاتی که در هشت سال ریاست جمهوری ایشان افتاد تا سال ها بعد حوزه های 

اقتصادی، سیاسی و اجتامعی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. در زمینه شکست 

حامیت  که  اعتقاددارند  سیاسی  مسائل  کارشناسان   ۱۳۹2 انتخابات  در  اصولگرایان 

اصولگرایان از آقای احمدی  نژاد به برند اصول گرایی آسیب بسیاری وارد کرده است که 

اثرات آن تا سال ها از ذهن مردم پاک نخواهد شد. در واقع اصولگرایان در انتخابات 

ریاست جمهوری یازدهم تاوان حامیت هشت ساله خود را از احمدی نژاد می دهند.

تاکیـد هاشـمی بـر اهمیت نقش پـر رنگ مـردم در 
تصمیـم حضور ایشـان در عرصـه انتخابات

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  خود  درباره حضور  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

یازدهم با یادآوری فشارهای وارده از سوی افراد و جناح های سیاسی گفتند: »در هر 



20۸

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
انتخاباتی بر اساس تقاضاهای مردم و نخبگان وارد صحنه شدم. در انتخابات سال ۹2 روا

از شش ماه قبل از انتخابات بر من فشار وارد می کردند که بیایم ولی من مقاومت 

می کردم. در زمان مجلس ششم هم تندروی ها را پیش بینی می کردم و دیدید که چگونه 

شد. در ایام ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در جلسه ای و پس از ارصار 

حارضان برای حضور من درصحنه انتخابات که با مخالفت این جانب مواجه شد. پدر 

انقاب دادیم و  این  برای  از شهدا به حالت بغض گفت: »ما فرزندان خود را  یکی 

شام از ترس سختی های پس از انقاب می خواهید راحت طلبی کنید.« به ایشان گفتم 

من مسائلی را می دانم که شام منی دانید. گفت: "یعنی از کشته شدن فرزندان ما هم 

است؟"«. سخت تر 

تأثیر خواست مردم برای مجاب شدن خود  آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره 

جهت حضور در انتخابات می گویند: »باور کنید در هر انتخاباتی اگر ارصار مردم و 

نخبگان و حتی مراجع و علامی قم و نجف نبود؛ منی آمدم و اگر می دیدم نامزدها 

می توانند اهداف انقاب را پیش بربند در همین مجمع با تدوین سیاست های کلی و 

حل اختافات مجلس و شورای نگهبان خدمت می کردم«.

ایشان همچنین در مورد دالیل رشکت خود در هر انتخابات نیز می گویند: »در هر 

انتخابات به دالیلی رشکت کردم، در قبل و بعد از هر انتخابات وقتی که می دیدم که 

بعضی ها به اسم اسام دارند کارهایی می کنند که به رضر انقاب، ایران و مردم است، 

خون دل می خوردم. ما که از اول مبارزه، پیروزی و تثبیت نظام بودیم می دانستیم و 

می دانیم که آرمان های امام، مبارزین و شهدا چه بوده است، وقتی که احساس می کردیم 

جریان هایی دارند مسیر انقاب را از آرمان ها منحرف می کنند ناراحت می شدیم«.

ایشان همچنین به بررسی علل حضور خود در دو مقطع انتخابات های دوره  نهم و 

یازدهم پرداخته و گفتند: »در هر دو مقطع انتخابات های ۸۴ و ۹2 خیلی فکر کردم و 

درمجموع به این نتیجه رسیدم که باید بیایم. احساس وظیفه می کردم که باید بیایم تا 

بعدها در تاریخ رشمنده نباشم که اگر کاری از دست من برمی آمد، چرا برای انقاب و 

مردم انجام ندادم؟ اتفاقاً اگر منی آمدم و رشایط هشت سال گذشته را می دیدم، خودم 

را رسزنش می کردم. ولی دیگر برای این موضوع پیش خداوند و مردم رشمنده نیستم«.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد تأثیر و اهمیت مردم در تصمیم گیری های 

خویش می گوید: »از امام آموختم که هرگز به خواست مردم پشت نکنم. در انتخابات 
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۸۴ رشایط به گونه ای بود که مردم و شخصیت ها رصاحتاً می گفتند اگر شام بیایید روند 

سازندگی ادامه پیدا می کند. ولی برای این انتخابات رشایط به گونه ای بود که مردم 

دیگر برای ادامه سازندگی درخواست حضور نداشتند بلکه تأکید می کردند که باید 

بیایید تا کشور نجات پیدا کند. دولت سابق با همه امکاناتی که داشت و حامیت هایی 

که می شد تجربه خوبی برای مردم بود و مطمئناً زمینه برای تجربه جدیدی در تاریخ 

انقاب پیدا شد«.

تدبیـر هاشـمی زمینه سـاز شکسـت اصولگرایـان _ 
پیـام تشـکر هاشـمی بـه مـردم بابت خلق حماسـه 

تاریخـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهم
هامن طور که اعام شد آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به تحلیل درستی که 

آقای  به سمت  را  آرای مردم  توانستند  اجتامعی کشور داشتند  از رشایط سیاسی و 

در  خود  محاسباتی  اشتباه  با  اصولگرا  جریان  درحالی که  دهند.  سوق  روحانی  دکرت 

ایشان و ترک صحنه  به قهر  از رد صاحیت معتقد  آقای هاشمی پس  رفتارشناسی 

سیاسی کشور بودند. برای اولین بار در طول سال های پس از انقاب آقای هاشمی 

پیروزی  برای  را  با مهندسی فوق العاده خود مسیر  از رد صاحیت،  رفسنجانی پس 

گفتامن اعتدال خواهی در کشور فراهم کرد. ایشان با درک صحیح از عوامل شکست 

اصاح طلبان در انتخابات گذشته که عمده ترین آن وجود چند کاندیدای اصاح طلب 

در صحنه انتخاباتی بود، این بار به خوبی این نقیصه را برطرف کرده و با اجامع متامی 

جریان های اصاح طلب و اصولگرایی معتدل بر روی دکرت روحانی توانست مقدمات 

پیروزی ایشان را فراهم مناید.

انتخابات سال ۹2 به خوبی نشان داد که آقای هاشمی رفسنجانی مرد تحول و تغییر 

از تحقق آرمان های  ایشان  برای منافع ملی است و نامایامت باعث دست کشیدن 

امام راحل و انقاب منی شود. آقای هاشمی رفسنجانی همواره نقش آفرینی صادق و 

مصلحی هوشمند است که در عرصه سیاست می کوشد تا با دفاع از ارزش ها در جهت 

حفظ منافع ملی گام بردارد.

در پی حامسه آفرینی ملّت ایران در انتخابات 2۴ خرداد ۱۳۹2، آیت الله هاشمی 
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رفسنجانی با صدور بیانیه ای ضمن تشکر خاضعانه و دست مریزاد به آحاد مختلف روا

مردم در اقصی نقاط کشور تأکید کرد: »انتخابات 2۴ خرداد فقط یک رویداد سیاسی 

نبود، بلکه یک اتفاق فرهنگی، یک هشدار اقتصادی و یک همراهی اجتامعی برای 

اعام انزجار از کله شقی، قانون گریزی، فرازوفرودهای افراط وتفریط و برگشت به راه 

اعتدال و عقانیت است که جانْ مایه رسالت نبوی و اساس تعالیم امئه هداست.« در این 

بیانیه که توسط دفرت ایشان منترش گردید آمده است:

هاتف آن روز به من مژده ی این دولت داد

که در آن جور و جفا، صرب و ثباتم دادند

مردم بزرگوار و رشیف ایران اسامی؛

آنچه روز جمعه؛ 2۴ خرداد با قدم ها و قلم های شام در صحیفه ی تاریخ این رسزمین 

رقم خورد؛ اوج شور و شعور ملّی و اسامی و بهرتین تعبیر برای اجتهاد سیاسی بود 

که خامتیت اسام را در توجه به رشایط زمان و مکان؛ در دنیا جاودان کرد. حضوری که 

اگرچه در امتداد انقاب اسامی؛ بر دوام بود؛ اّما زمزمه های شومی به گوش می رسید 

تا بر این آیینه  ی همدلی؛ همراهی و همکاری، غبار یأس و ناامیدی بنشانند.

این جانب خاضعانه از همه شام؛ مردان و زنان، دخرتان و پرسان و پیر و جوان 

تعبیر  در  سیاسی«  »حامسه  که  روستاها  و  شهرها  در  صنوف  و  قرشها  همه ی  از 

رهربی را عینیت بخشیدید؛ تشّکر و قدردانی می منایم و خود را در شادمانی سیاسی 

با شام مردم زمان شناس و فهیم، سهیم می دانم  اللهی  و شیرینی تحقق وعده های 

و به منتخب مردم؛ حجت االسام واملسلمین جناب آقای دکرت حسن روحانی تربیک 

می گویم و امیدوارم با رسمایه ارزشمند اعتامد و اطمینان مردم و حرکت در مسیر 

تحقق وعده های انتخاباتی و برنامه های ارائه شده؛ نور امید را با تدبیر دولت خویش 

هرروز در جامعه مشعشع تر مناید.

ابعاد سیاست داخلی و  نتایج معنادار آن درس های فراوانی در  انتخابات و  این 

بر  منطبق  تحلیل های  رضورت های  از  آن  یادآوری  و  واکاوی  که  داشت  خارجی 

را  ایران  مردم  که  داد  درس  ملل  مدعیان رسدمداری  و  جهانیان  به  واقعیت هاست. 

منی توانید پشت دیوارهای تحریم محصور منایید و شعار تعامل با ملت ها، بدون حضور 

صاحبان متمدن ترین و بافرهنگ ترین آنها، یعنی ایرانیان، مانند بهار بدون رسسبزی 

است و خزانی بیش نیست.
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به همسایگان مرزهای جغرافیایی این کشور درس داد که باید قدر هم جواری با 

مهربان ترین و با درایت ترین ملت منطقه را بدانند و بیهوده بر طبل اختاف نکوبند 

در  اندیشه ساز  بزرگان  به  بجویند.  ایران  با  در همکاری  را  و صاح مملکت خویش 

و  طردها  حذف ها،  بداخاقی ها،  دگم اندیشی،  تحّجر،  که  داد  درس  کشور،  داخل 

انحصارطلبی ها، متاعی بی بها و مقطعی است و جایی در طاقچه ی ذهن و زبان مردم 

این رسزمین ندارد و مهربانی، تعامل و اعتدال، بهرتین زبان برای گفتگوی با مردم است 

و به ویژه جوان ایرانی خوب می داند که چگونه در برگه های آرای خویش به سفیران 

عطوفت سام دهد.

به تحریف کنندگان تاریخ درس داد که مردم پازل های بریده شده از قیچی تحریف 

و سانسور را در واقعیت های جامعه پیدا می کنند و منی گذارند تحریف در تاریخ نهادینه 

اعام  برای  ممکن  فرصت  اولین  تا  دروغ پراکنی ها  مقبولیِت  شادمانِی  زماِن  و  شود 

بیزاری عمومی است و آنچه در دین مبین اسام ناپسند است، برای همه عقول با همه 

اختافات سلیقه ای و جناحی، ناپسندتر است.

اء َعَل  به کینه جوسازان و دشمن تراشان درس داد که مردم، به هنگام نیاز »أَِشدَّ

اِر« را با »ُرَحاَمء بَیَْنُهْم« در یک آیه تاوت می منایند و برای تبیین تعامل با جهانیان،  الُْکفَّ

به این کام نورانی قرآن پایبندند که »َو ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَیَُسبُّواْ الله 

َعْدًوا ِبَغیِْر ِعلٍْم«

انتخابات 2۴ خرداد فقط یک رویداد سیاسی نبود، بلکه یک اتفاق فرهنگی، یک 

هشدار اقتصادی و یک همراهی اجتامعی برای اعام انزجار از کله شقی، قانون گریزی و 

فراز و فرودهای افراط  و تفریط و برگشت به راه اعتدال و عقانیت است که جانْ مایه 

رسالت نبوی و اساس تعالیم امئه هداست.

به منتخب محرتم مردم که الحمدالله از السابقون عقای قوم و از آشنایان با رمز 

و راز دفاع منطقی از جمهوریت، اسامیت و متامیت ارضی ایران و از فرزندان فهیم 

حوزه و دانشگاه است، مشفقانه و برادرانه توصیه می منایم که فرصت ها و امتحان الهی 

چون ابرها می گذرند و باران نیز، اگر طریق افراط بپیامید، سیاب می شود و اگر معتدل 

ببارد، هم چشم انداز و هم واقعیِت طبیعت را عوض می مناید.

ایشان خوب می دانند که صدف های اصاح طلبی، اصول گرایی و مستقل های سیاسی، 

در این رسزمین پُر از مرواریدهای درخشان است که دلشان برای رسبلندی ایران می تپد 
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و رویگردانی مردم از تنگ نظری در استفاده از ظرفیت های انسانی و خانه نشین کردن روا

رسمایه های ملی و دینی است.

از  و  می گویم  »دست مریزاد«  ایران  عزیز  مردم  آحاد  به  دیگر  یک بار  این جانب 

دست اندرکاران برگزاری انتخابات که از ماه ها پیش زمینه های خلق این حامسه سیاسی 

را فراهم کردند، تشکر می  منایم و امیدوارم جناب آقای دکرت روحانی، در پایان رقابت ها 

و آغاز فصل رفاقت ها، درراه رسیدن به »حامسه اقتصادی« که وعده اش را در تبلیغات 

انتخاباتی داده بودند، از ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی استفاده منایند. 

والسام

آغـاز عصـر تدبیر در مدیریت کشـور _ آغـاز مذاکرات 
بیـن المللـی جهت رفه مسـئله هسـته ای _ حمایت 

رهبـری از تیـم مذاکـره کننده ایـران با غرب
برداشنت  با  قّهار  شطرنج باز  یک  همچون  رفسنجانی  آیت الله  که  بود  این چنین 

مهره های درست و اتخاذ تصمیم های هوشمندانه توانست قلعه مخالفین خویش را 

به خوبی تحت تسخیر خویش درآورده و بر هشت سال عداوت ورزی و ستیزه جویی 

آنها پایان دهد.

رشوع دوره ریاست جمهوری دکرت حسن روحانی با دهمین سال مذاکرات هسته ای 

ایران با کشورهای غربی مصادف شد. مذاکراتی که با مسئولیت دکرت حسن روحانی 

درحالی که  بود.  گردیده  آغاز   ۸2 سال  در  کشور  ملی  امنیت  شورای  دبیر  به عنوان 

لغو  درگرو  را  روحانی  حسن  دکرت  دولت  اقتصادی  وعده های  تحقق  کارشناسان 

تحریم های بین املللی علیه ایران، به واسطه به مثر نشسنت مذاکرات هسته ای ایران با 

کشورهای غربی می دانستند؛ که در طول سال های گذشته عماً دستاورد قابل توجهی 

در مذاکرات هسته ای به عمل نیامده بود.

اولین دور مذاکرات هسته ای ایران در خال سفر هیئت ایرانی در حاشیه رشکت 

در کنفرانس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل بود که برای اولین بار پس از انقاب دو 

وزیر خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر ماقات کرده و در خصوص حل مسئله هسته ای 

ایران صحبت کردند. پس ازاین مذاکرات، دولت دکرت روحانی متامی تاش خود را برای 
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به رسانجام رساندن مذاکرات هسته ای انجام داد.

در این میان اختاف نظر در داخل کشور بابت نحوه دستیابی به یک توافق جامع 

با حامیت های هوشمندانه و  منافع ملی وجود داشت که  از  و حفظ عزت و دفاع 

مؤثر مقام معظم رهربی، تیم هسته ای به رسپرستی دکرت محمدجواد ظریف توانست، 

این مذاکرات را به رسانجام برساند. قطعاً نقش تاریخی مقام معظم رهربی و تدابیر 

هوشمندانه ایشان در رشایط دشوار بسیار به کمک دولت و تیم مذاکره کننده آمد.

در حالی که کشورهای غربی برای التزام ایران به پایبندی به فعالیت های هسته ای در 

زمینه علمی و عدم ساخت مبب های هسته ای تأکید داشته اند فتوای مقام معظم رهربی 

در ممنوعیت تولید ساح هسته ای موردقبول کشورهای طرف مذاکره قرارگرفته و 

مسیر دستیابی به توافق را هموار کرد. اگرچه دولت دکرت روحانی در حالی ریاست 

را تحویل گرفت که کشور در رشایط بسیار حساس قرار داشت و دولت  جمهوری 

آمریکا در دو سال منتهی به دولت یازدهم شدیدترین تحریم ها را علیه کشورمان بکار 

گرفته بود ولی سیاست های مؤثر خارجی دولتی دکرت روحانی که ضمن توجه به حقوق 

مردم و پاسداشت همه حقوق ملت تاش می کرد با منطق و استدالل و تعامل سازنده با 

دنیا رشایطی را به وجود آورد که سایه تحریم های ناجوامنردانه را از رس کشور دور کند. 

دکرت روحانی در هامن ایام می گوید: »حتامً حق هسته ای حق مسلّم مردم ماست. کام 

اینکه صدها حق دیگر حق مسلّم مردم ما هست. توسعه کشور، بهبود زندگی مردم، 

ایستادگی در برابر تحریم ها و رفع تحریم ها هم حق مسلّم مردم ما است. رابطه خوب 

با دنیا، عزت و رسبلندی کشور ما هم حق مسلّم مردم ما است. به حقوق مسلّم کشور 

باید توجه کنیم و احرتام بگذاریم. ازجمله حق هسته ای که آن هم حق مسلّم ما است«.

ایشان هم چنین می گوید: »خیلی قشنگ است که سانرتیفیوژ بچرخد ولی به رشط 

اینکه امور کشور هم بچرخد؛ اما اگر سانرتیفیوژ بچرخد و کل کشور بخوابد چه فایده ای 

دارد؟«

توافق تاریخی ایران و 1+5 در مسئله هسته ای
رسانجام پس از بیست ودو ماه مذاکره تیم ایرانی به رسپرستی دکرت محمدجواد 

ظریف با گروه موسوم به ۱+۵ در تاریخ ۱۳۹۴/۴/2۳ توافق جامع و نهایی بر رس آینده 

برنامه هسته ای ایران انجام گرفت و خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
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اروپا و دکرت محمدجواد ظریف، در یک کنفرانس خربی، در وین پایتخت اتریش با روا

خواندن بیانیه ای توافق نهایی در برنامه هسته ای ایران را اعام کردند. این توافق پایانی 

بر دوازده سال مذاکرات ایران با قدرت های جهانی بر رس مسئله هسته ای بود.

مذاکرات هسته ای  انجام  زمان  در  روحانی  دکرت  دولت  حامیان  از  یکی  بی شک 

از لزوم تجدیدنظر در  ابتدای دولت  ایشان که در  آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. 

سیاست خارجی کشور و لزوم بهبود روابط با کشورهای دنیا سخن گفته و به دولت 

پیشنهاد کرده بود برای زدودن آثار و تبعات منفی ناشی از تحریم ها به سوی تعامل 

سازنده با دنیا جهت حل مسئله هسته ای و رفع تحریم ها گام بردارد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره تأثیر توافق هسته ای بر وضعیت اقتصادی و 

اجتامعی کشور می گوید: »این توافق باعث می شود که وضع کشور به حالت عادی 

بازگردد و کشور در حالت عادی مشکلی ندارد زیرا منابع زیادی در کشور هست که 

در ارتباط با همکاری های خارجی می توانیم هم بهرت نقد کنیم و هم بهرت بفروشیم 

و تکنولوژی های جدیدی الزم داریم که می توانیم آن را بیاوریم. روابط تجاری مان 

تقویت می شود، درنتیجه تولید کشور باال رفته و ارتباط جهانی مان تقویت شده و 

به یک باره تجارت مان چند برابر تقویت می شود. البته ممکن است ازلحاظ اقتصادی 

زود و فوری نتیجه ندهد ولی ازلحاظ روانی مثبت است«.

ایشان با اشاره به ظرفیت رسمایه گذاری در کشور گفت: »هم اینک خیلی از کشورها 

آماده رسمایه گذاری در کشور ما هستند، به خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور مایل 

هستند که به ایران بیایند و از این ظرفیت ها استفاده کنند. ظرفیت رسمایه گذاری در 

کشور بسیار باال است به خصوص در زمینه نفت و پرتوشیمی این توان وجود دارد که 

کشور به یکی از قطب های دنیا تبدیل شود«.

آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت آغاز توافقات برجام و رفع تحریم ها با ابراز 

خوشحالی از شادمانی مردم پیامی صادر کردند. منت کامل پیام رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام دراین باره به رشح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برداشنت  برای  ایران  اراده مردم فهیم  از  برخاسته  را  یازدهم  انتخاب دولت  اگر 

سیم خاردارهای سیاسی گرد ایران اسامی، آغاز تعامات سازنده و همچنین متاشی 
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کردن صخره های صاّمی کوه بی اعتامدی بین جمهوری اسامی ایران و جهان بدانیم 

که چنین بود، مطمئناً اصل و اساس برنامه ها و فعالیت های دولت تدبیر و امید در 

بعد سیاست های خارجی، برداشنت تدریجی سنگ های دیوار تحریم های ظاملانه و قطع 

ارتباط های سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مهم جهان بود که خدا را شکر، با 

تجربیات  ایران که سوابق و  تاریخ  تیم های دیپلامسی در  زبده ترین  از  انتخاب یکی 

مذاکرات عاقانه و فرشده برای احقاق حقوق ایران در ماجرای قطعنامه ۵۹۸ را در 

پرونده کاری خویش داشتند، این مهم، پس از دو سال و اندی جهاد سخت، فرشده و 

صبورانه دیپلامسی به نتیجه رسید و مانند صدام، دیکتاتور حزب بعث که پس ازآن همه 

جنایات در حق دو ملت ایران و عراق، در یکی از آخرین تبادل نامه ها قبل از آزادی 

آزادگان رسافراز به خود من، رصاحتاً اعام کرده بود که متام رشایط و خواسته های شام 

را پذیرفتیم. در موضوع برجام هم همه ی کشورهای جهان به پیش قراولی ۱+۵، پس از 

سیزده سال تبلیغات غیرواقعی و القائات مسموم درباره فعالیت های هسته ای ایران و 

همچنین اعامل تحریم های ظاملانه، از زبان دبیر کل سازمان بین املللی انرژی هسته ای 

و در حضور وزرای خارجه ی کشورهای قدرمتند جهانی، جلوی دوربین های خربنگاران 

اقصی نقاط جهان، رسامً اعام کردند که متام فعالیت های هسته ای جمهوری اسامی 

صلح آمیز است.

این اعرتاف بین املللی و لغو متام تحریم ها، مخصوصاً لغو یکجای شش قطعنامه 

ظاملانه را که در دولت نهم در حق ملت ایران اتفاق افتاد، به ملت عزیز و صبور ایران، 

اراده مردم، رهربی  از  تیم زحمت کش، صادق و صبور دیپلامسی، دولت برخاسته 

بزرگوار که در همه مراحل با حامیت های خویش جلوی تندروهای را می گرفتند و 

ملت های جهان سوم و دنیای اسام و همسایگان که دل درگرو انقاب اسامی داشته 

و دارند، تربیک می گویم و امیدوارم متام جناح ها و جریان های سیاسی مخصوصاً در 

آستانه انتخابات رسنوشت ساز اسفندماه، برای دو مجلس خربگان رهربی و شورای 

اسامی، با اتخاذ شیوه های اخاقی و عاقانه، آن گونه که در شأن و جایگاه یک کشور 

و  کنند  مهیا  مردم  آحاد  پرشور همه  برای حضور  را  میدان  است،  اسامی  متمدن 

بگذارند حامسه ی سیاسی دیگری در تاریخ انقاب اسامی رقم بخورد تا ان شاءالله 

سال ۱۳۹۵ در کنار اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و آغاز تعامات جهانی، 

سال حامسه ی اقتصادی در کشور باشد که آرزوی همه ی دلسوزان نظام، مردم عزیز، 
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خانواده های گرامی و جوانان پرشور است.روا

این جانب با تربیک مجدد این پیروزی سیاسی که می تواند مقدمه ی پیروزی های 

بین املللی  و  منطقه ای  داخلی،  در عرصه های  اجتامعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  بیشرت 

باشد، بر این نکته تأکید می کنم که عقانیت، رشط اساسی برای اجرای تصمیامت 

دیپلامتیک و مهم تر از آن اجرای کامل توافقات به ویژه پایبندی کامل طرف مقابل 

به همه تعهدات و قوانین است؛ و دولت یازدهم در این سال ها نشان داده است 

که عاوه بر حفظ عزت و اقتدار، احساسات سیاسی را هم بر اساس منافع ملی و 

عقل اجتامعی بروز می دهد و منی گذارد کشور دچار افراط روزمرگی و برنامه های 

انتزاعی شود.

اکرب هاشمی رفسنجانی

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیچ تاریخی در زندگی آیت اهلل هاشمی
آیت الله  فعالیت سیاسی  دوران  در  ایام  مهم ترین و رسنوشت سازترین  از  یکی 

هاشمی رفسنجانی را باید سال ۱۳۹۴ دانست. آیت الله هاشمی رفسنجانی که پس 

از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با نقش آفرینی بسیار مؤثر خود باعث 

پیروزی نزدیکرتین یار خود یعنی دکرت حسن روحانی گردیده بود در این سال در 

پی تثبیت موقعیت سیاسی خویش و پیروزی در دو انتخابات رسنوشت ساز پنجمین 

دوره مجلس خربگان رهربی و دهمین دوره  مجلس شورای اسامی بود.

جناح رقیب هنوز در شوک ثبت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹2 

و تدابیر ارزشمند ایشان پس از رد صاحیت که منجر به پیروزی گفتامن اعتدال و 

از نزدیک ترین یاران آیت الله هاشمی به عنوان رئیس جمهور به رس  انتخاب یکی 

می برد؛ طبق پیش بینی ها از شش ماه قبل از انتخابات اسرتاتژی تخریب ایشان را در 

دستور کار خود قرار دادند. اسرتاتژی مخالفان هاشمی، ناکارآمد جلوه دادن رئیس 

سابق قوای مقننه، مجریه، مجلس خربگان رهربی و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

بود.

معدود  از  انقاب  ابتدایی  روزهای  هامن  از  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

سیاستمدارانی بود که وابستگی سیاسی به هیچ کدام از جریان های مرسوم نداشت 
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می کردند.  حل  ایشان  محوریت  با  را  خود  مشکات  سیاسی  مختلف  جناح های  و 

مذاق  به  چندان  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  نقش آفرینی  قدرت  و  مسئله  این 

تندروهای سیاسی خوش منی آمد و آنها ایشان را به عنوان سدی در برابر تندروی های 

خود می دیدند و به همین دلیل از هیچ مسئله ای جهت تخریب وجه ایشان دریغ 

منی کردند.

با نزدیکی به زمان انتخابات، موج حمات نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی 

افزوده می شد. در این میان آیت الله هاشمی رفسنجانی با به کارگیری اسرتاتژی مؤثر 

خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر بر اتحاد بین گروه های 

اصاح طلب و اصول گرایان معتدل جهت پیروزی در انتخابات پیش رو تأکید داشت.

اسرتاتژی اصلی آیت الله هاشمی رفسنجانی مامنعت از پیرشوی تندروهایی بود 

بر هم زدن برجام  پای دولت دکرت روحانی و  به دنبال سنگ اندازی در جلوی  که 

بودند. تندروها در دو سال گذشته همواره به دنبال ایجاد مانع بر رس راه برنامه های 

و خربگان  اسامی  شورای  مجلس  انتخابات  شد  اعام  که  بودند. هامن گونه  دولت 

رهربی از چنان اهمیتی برخوردار بود که می توان اسفند ۱۳۹۴ را پیچ تاریخی در 

زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی نام نهاد. 

از  پس  کشور  سیاسی  جدید  فضای  تأثیر  انتخابات  این  اهمیت  دلیل  مهم ترین 

این  اینکه  به  توجه  با  بود.   ۱۳۹2 سال  جمهوری  ریاست  رسنوشت ساز  انتخابات 

یازدهم و  برای دولت  بود،  توافق هسته ای  از  اولین آزمون مردمی پس  انتخابات 

می شد. تلقی  دولت  سیاست های  تأکید  عدم  یا  تأیید،  معنای  به  رقیب  جناح 

برای  که  کشور  احزاب  سیاسی  آرایش  و  رسنوشت ساز  انتخابات  دو  همزمانی 

این  اهمیت  بود،  گردیده  رقیب  جناح  دو  در  واحد  تشکیل جبهه  باعث  بار  اولین 

بود. کرده  دوچندان  را  مقطع 

آیت الله  نقش آفرینی  متاشای  منتظر  دیگر  یک بار  چشم ها  متامی  میان  این  در 

هاشمی رفسنجانی در این انتخابات بود. حضور ایشان در انتخابات خربگان، اگرچه 

یک فرصت طایی برای اصاح طلبان بود، ولی بدون تردید آرایش سیاسی کشور را 

نیز به هم خواهد ریخت.
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یــ
ثبـت نام کاندیداهای مجلس و خبـرگان رهبری _ رد روا

صالحیت گسـترده اصالح طلبان _ اعتراض هاشـمی 
به رد صالحیت یـادگار امام

رسانجام آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۹۴/۸/۳0 با حضور در ستاد انتخابات 

کشور در پنجمین دوره انتخابات مجلس خربگان رهربی ثبت نام کرد. همزمان ثبت نام 

نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسامی نیز از تاریخ ۹۴/۸/2۸ لغایت 

۹۴/۱0/۴ برگزار گردید.

پس از اعام نتایج بررسی تأیید صاحیت کاندیداهای مجلس خربگان رهربی در 

مجلس شورای اسامی افراد رسشناسی، رد صاحیت شدند که مهم ترین آنان آیت الله 

سید حسن خمینی، نوه امام خمینی بود. پس از رد صاحیت آیت الله سید حسن خمینی 

که از جانب مراجع بانفوذ حوزه علمیه قم، اجتهاد ایشان مورد تأیید قرار گرفت ولی 

به دلیل عدم رشکت در آزمون سنجش علمی خربگان رهربی از سوی شورای نگهبان رد 

صاحیت گردید. این رد صاحیت با اعرتاض آیت الله هاشمی رفسنجانی مواجه گردید. 

ایشان در سخنانی با انتقاد شدید نسبت به رد صاحیت آیت الله سید حسن خمینی 

اعام کرد: »ما هر آنچه داریم از امام داریم. همه باید به امام و بیت ایشان خودمان 

را بدهکار حساب کنیم. بدهکارها هدیه خوبی در مقدمه انتخابات به امام ندادند. 

صاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی راحل است را قبول منی کنند«.

پس از اعام اسامی تأییدشدگان و اعام رد صاحیت آیت الله سید حسن خمینی 

که با تعجب بسیاری از عاقه مندان به ایشان همراه بود، آیت الله هاشمی رفسنجانی 

هامن گونه که در سال ۹2 با هوشمندی فضای جامعه پس از رد صاحیتش را به گونه ای 

مدیریت کرد که کاندیدای مورد حامیتش به پیروزی برسد، فضای پس از رد صاحیت 

به خوبی  دقیق  بسیار  به گونه ای  نیز  را  خمینی  حسن  سید  آیت الله  و  اصاح طلبان 

مدیریت کرد که منجر به پیروزی لیست موردنظرش در هفت اسفند شد. پس از اعام 

اسامی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکرت حسن روحانی و اصاح طلبان، در یک اقدام 

هامهنگ و بسیار بااهمیت و تاریخی به یک لیست مشرتک دست یافتند.

درایت و ذکاوت باالی آیت الله هاشمی رفسنجانی در این وحدت و اتحاد بسیار 

مؤثر بود. با نزدیکی انتخابات،  موج حمات به آیت الله هاشمی رفسنجانی بیشرت و 
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هدفمندتر می شد. در جبهه ی اصولگرایان لیست موسوم به ائتاف بزرگ اصولگرایان 

مطرح بود. در مجلس خربگان رهربی با رس لیستی آیت الله محمد یزدی و در مجلس 

شورای اسامی با رس لیستی دکرت غامعلی حداد عادل پا به عرصه انتخابات گذاشتند. 

و  اصاح طلبان  نگرفت.  قرار  فهرست  این  در  تندرو  اصولگرایان  از  برخی  نام  البته 

اعتدال گرایان و حامیان دولت با توجه به تجربه ناموفق انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ 

که منجر به عدم موفقیت آنها گردیده بود و از طرفی با الگو گرفنت از رویکرد مثبت 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹2 که منجر به پیروزی آنها گردیده بود، 

انتخابات اخیر به خوبی جهت اعتامدسازی و رفع کدورت ها استفاده  از  نیز  بار  این 

کردند.

حضور آیت الله هاشمی در انتخابات خربگان رهربی با توجه به درایت و هوش 

باال و توان مدیریت و نقش آفرینی در تعیین رسنوشت آینده کشور بسیار تأثیرگذار و 

بااهمیت و تاریخی خواهد بود.

تکرار اتهامات واهی به هاشـمی در آسـتانه انتخابات 
_ انگلیسـی خواندن لیسـت امید توسط افراطیون _ 
تاکیـد هاشـمی به حضـور مـردم در انتخابات جهت 

پایان دادن بـه تندروی ها
هامن گونه که عنوان شد در هنگام تبلیغات انتخاباتی، فضای تبلیغاتی بسیار شدیدی 

علیه ایشان شکل گرفت. ولی ایشان بازهم بنا بر سیاست پیشین خود، هیچ گاه در 

مقام اعرتاض و پاسخگویی برنیامده و با زیرکی هرچه متام تر، برنامه های مدنظر خویش 

را به پیش می برد. در جریان تبلیغات انتخابات، رسانه های بیگانه که هیچ گاه دوست 

واقعی ملت ایران نبوده اند با تبلیغات فراوان سعی در تفرقه افکنی و ایجاد شکاف بین 

مسئوالن نظام داشتند.

یکی از حربه های رسانه های بیگانه حامیت از لیست موردنظر آیت الله هاشمی 

رفسنجانی بود که این امر باعث گردید تا جبهه رقیب با تب وتابی فراوان سعی در القای 

حامیت بیگانگان از آیت الله هاشمی رفسنجانی کرده و اتهاماتی را از طریق رسانه های 

بی شامر خود به ایشان روا دارند. البته سیاست آیت الله هاشمی رفسنجانی در این 
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زمینه نیز دعوت از مردم برای رشکت در پای صندوق های رأی بود تا با ایجاد همدلی روا

بیشرت توطئه های رسانه های بیگانه را نقش بر آب سازند.

به همین منظور در فاصله کمرت از یک هفته به زمان انتخابات آیت الله هاشمی 

رفسنجانی با صدور بیانیه ای مردم را به حضور در انتخابات فراخواند. آیت الله هاشمی 

رفسنجانی در بیانیه انتخاباتی خویش، انتخابات هفتم اسفند را، یکی از فرصت های 

بسیار گران قدر برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی های سیاسی و افراط گری های 

دینی در جامعه دانست و از مردم برای مشارکت در تعیین رسنوشت خود دعوت کرد. 

منت کامل این بیانیه به رشح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم عزیز و بزرگوار ایران

برادران و خواهران بزرگوار در استان تهران

با توکل بر خدای الیزال، اعتقاد به مبانی اسام، تأکید بر اصول اسامی، تعالیم 

سال ها  از  پس  عمومی،  افکار  انتخاب  صداقت  به  کامل  اعتامد  با  و  اهل بیت)ع( 

بار خود را در  برای آخرین  انتصابی، یک بار دیگر و شاید  انتخابی و  مسئولیت های 

درستی  میزان  و هم  عملکرد  تا هم وزن  بزرگوار می گذارم  مردم  آرای شام  معرض 

و نادرستی مواضع خود را در ترازوی اندیشه های عام بسنجم و هم اگر رأی الزم و 

قانونی را برای ورود به مجلس خربگان رهربی به دست آوردم، بر اساس تکالیفی که 

منایم. انجام وظیفه  خواسته،  مجلس  این  منایندگان  از  به رصاحت  اساسی  قانون 

شاید برای شام مردم بزرگوار، تکراری باشد که اندیشه های اعتدالی بر اساس مکتب 

اسام، مذهب تشیع و تعالیم درسی، دینی و سیاسی امام راحل در وجودم ایجاد و بعدها 

در هفده سال مبارزه و سی وهفت سال مسئولیت های متعدد تقویت شد و خوشحامل 

که در رشایط کنونی، مردم فهیم و هوشیار، به ویژه بانوان و جوانان تحصیل کرده و 

بالنده ی جامعه هم پس از زخم های عمیق از تجاهل و تغافل افراط وتفریط، اعتدال 

اسامی را گمشده خویش می دانند و با نشانی هایی که در گفتار، رفتار، کردار و افکار 

مسئوالن می بینند، بر تقویت این اصل اسامی در جامعه می کوشند.

بی شک انتخابات هفتم اسفند، یکی از فرصت های بسیار گران قدر برای جلوگیری از 

نهادینه شدن تندروی های سیاسی و افراط کاری های دینی در جامعه است.
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کاش فرصت حضور همه ی صاحبان اندیشه و سایق در هر دو انتخابات اسفندماه، 

به طور کامل فراهم می شد، اما آنچه اکنون به عنوان اندیشه های سیاسی نامزدها مطرح 

می شود، خواسته های بخشی از جامعه را فراهم می مناید و این امر می تواند زمینه ساز 

حامسه ای بزرگ در تاریخ انقاب اسامی و تا حّدی مصداق انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۱۳۹2 باشد که علی رغم تبلیغات تخریبی علیه فرهنگ اعتدال، مردم با نهایت 

هوشیاری، مسیری را انتخاب و راه را باز کردند که تنها یکی از دستاوردهای بزرگ آن، 

ایجاد باور صلح جویی، قدرت استدالل، منطق و اندیشه ی مردم متمدن ایران در مراکز 

بین املللی و قدرت های جهانی بود و دیدیم چگونه کسانی که بر طبل جنگ، تهدید و 

تحریم می کوبیدند، به پای میز مذاکره برگشتند و حقانیت ایران اسامی را در استفاده 

صلح آمیز از مواهب انرژی هسته ای، قانونی و رسمی پذیرفتند و بر ناتوانی خود در 

مقابل قدرت دیپلامسی فعال و مذاکرات منطقی ملت ایران اذعان کردند.

فرصت را غنیمت می شامرم و از همه مردم عزیز در رسارس کشور، به ویژه در حوزه 

انتخابیه استان تهران می خواهم که جمعه، هفتم اسفند، اوالً فارغ از جناح بندی های 

سیاسی، به وحدت ملی و انسجام اسامی بیاندیشند و با حضور پرشور، احساسی و 

عاقانه خویش در پای صندوق های رأی، یک روز تاریخی را در تقویم انقاب اسامی 

انسانی و اسامی آن است و  ایران و فرهنگ  بزنند که زیبنده ی متدن دیرپای  رقم 

ثانیاً، به دنیا ثابت کنیم که تندروی ها، اعامل سلیقه های شخصی، تفسیر به رأی ها و 

افراطی گری ها، مربوط به یک عده ی محدود است و آنچه حقیقت اسام و برگرفته از 

آموزه های قرآنی است، پرهیز از جنگ و خونریزی و تأکید بر مهربانی، صلح، صفا و 

برادری است.

اکرب هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیروزی یاران هاشمی در انتخابات سرنوشت ساز
با لبیک به دعوت بزرگان خویش به پای  رسانجام در روز ۹۴/۱2/7 مردم کشور 

صندوق های رأی آمده و بار دیگر جهانیان را مبهوت خویش ساختند. انتخابات که با 

حضور بیش از سی ودو میلیون نفری مردم برگزار گردید، با پیروزی لیست امید در شهر 

تهران همراه شد.
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در روا دولت  مخالفین  حضور  مانع  امید،  لیست  به  خود  باالی  بارأی  تهران  مردم 

مجلس شورای اسامی گردیدند. در انتخابات خربگان رهربی نیز، آقای آیت الله هاشمی 

رفسنجانی با کسب دو میلیون و سیصد و یک هزار و نود و دو رأی، در صدر منتخبان 

اساس  این  بر  گرفت.  قرار  رهربی  خربگان  مجلس  دوره  پنجمین  برای  تهران  مردم 

آیت الله هاشمی رفسنجانی باالترین میزان رأی مردم تهران در سی سال گذشته را به 

خود اختصاص داد.

از لیست موردحامیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای مجلس خربگان رهربی در 

حوزه تهران نیز پانزده نفر از شانزده نفر سهمیه تهران را به خود اختصاص داد. ایشان 

ایران اسامی خواند و گفت:  تاریخ  ارزشمند در  پدیده ای  را  اسفند  انتخابات هفتم 

»حضور ستایش  برانگیزانه مردم در انتخابات تأکیدی در تداوم نقش آنان برای تقویت 

پایه های نظام بود؛ و باید از این رسمایه ارزشمند درراه ساخنت ایران اسامی بهرت و 

بیشرت استفاده کنیم«.

اسامی،  شورای  مجلس  و  رهربی  خربگان  مجلس  انتخابات  نتایج  اعام  از  پس 

آیت الله هاشمی رفسنجانی با ارسال پیام تشکر خویش به مردم ایران اسامی گفت: 

تحکیم  و  ایران  ساخنت  جهت  در  و  رفاقت ها  به  تبدیل  باید  انتخاباتی  »رقابت های 

باشد«. نظام  پایه های 

منت کامل پیام به رشح ذیل است:

امَّ َيُْكُروَن ِانَّ اللَّه َمَع  واْصرِبْ َوَما َصرْبَُك إاِلَّ ِباللِّه َوالَ تَْحَزْن َعلَيِْهْم َوالَ تَُك ِف َضيٍْق مِّ

ْحِسُنوَن. الَِّذيَن ُهم مُّ الَِّذيَن اتََّقواْ وَّ

و صرب كن و صرب تو جز به توفيق خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و ازآنچه نرينگ 

مى كنند، دل تنگ مدار، در حقیقت خدا باکسانی است كه پروا داشته اند و باکسانی است 

كه نيكوكارند. )سوره مبارکه نحل، آیات رشیفه ۱27 و ۱2۸(

مردم عزیز و بزرگوار ایران

برادران و خواهران بزرگوار در استان تهران

در اولین بیانیه انتخاباتی نوشته بودم: »پس از سال ها مسئولیت های انتخابی و 

انتصابی، یک بار دیگر خود را در معرض آرای شام مردم بزرگوار می گذارم تا هم وزن 

عملکرد و هم میزان درستی و نادرستی مواضع خود را در ترازوی اندیشه های عام 

بسنجم«.
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اکنون خدای بزرگ را شاکرم که آنچه به عنوان یکی از رسبازان ایران اسامی در 

متام این سال ها در گفتار و رفتار داشته  ام، موردپسند شام مردم بزرگوار قرار گرفت و 

مطمئنم موجبات رضایت خداوند متعال را نیز فراهم می مناید که: عبادت به جز خدمت 

به خلق نیست.

اگرچه از مدت ها قبل بخشی از امپریالیسم خربی با همه ی بنگاه های تبلیغاتی 

خارج نشین درحرکتی هامهنگ با غول رسانه ای داخلی، به انواع و اقسام تهمت ها، 

توهین ها و دروغ گویی ها متوسل شدند و با تعابیری زشت، مردم را از حضور در 

انتخابات می ترساندند؛ اما آنچه زن و مرد و پیر و جوان ایرانی در هفتم اسفند انجام 

دادند، اوج بلوغ سیاسی آنان و هوشیاری ملی و دینی در مقابل دسیسه ها و توطئه ها 

بود که با تواضع متام به خاطر عظمت این حضور در رسارس کشور و در استان تهران 

در مقابل عزیزانی که به این حقیر اعتامد کرده و رأی دادند و چه عزیزانی که به 

دیگر نامزدهای محرتم رأی داده اند، رس تعظیم و احرتام فرود می آورم و به همه 

مردم در همه ی شهرها و روستاهای این کشور بزرگ، دست مریزاد می گویم.

در  به ویژه  متأسفانه  که  تخریبی  خط  و  بداخاقی ها  به  تأمل  رس  از  نگاهی 

ارادت و  به خاطر  دنبال و تشدید می شد، نشان می داد که  انتخابات  از  این دوره 

به  دست  استیصال،  رس  از  داخلی  بدخواهان  روحانیت،  و  مردم  دوسویه  عاقه ی 

دامان انگلیسی ها، داعش و حتی وهابی های َسلفی شده بودند تا با احساسات پاک 

مردم عزیز بازی کنند که اگرچه تا حدودی کردند و بسیاری از مردم را به وحشت 

انداختند، اما اکرثیت مردم ایران آن وحشت را به جان خودشان انداختند و نشان 

ه َوَسطًا«، هشدار نبوی در »علیکم بالقصد،  دادند که کام خداوندی در »وَجَعلناكُم أُمَّ

باد میانه روی« و توصیه های امام مهربانی، علی )ع( در »العاقل من وضع  بر شام 

انجام  در جای خود  و  به وقت  را  کاری  که هر  است  عاقل کسی  االشیاء مواضعها، 

می دهد«، هنوز ـ و ان شاءالله تا همیشه در جامعه ایران اسامی جریان دارد و ملت 

عزیز با امید به آینده ی بهرت، از روح مردم ساالری دینی نظام اسامی حامیت خواهد 

کرد. خلق حامسه ی بی نظیر هفتم اسفند یکی از اتفاقات عربت آموز و ماندگار در 

تاریخ خواهد بود.

به ویژه  اسامی،  ایران  عزیز  مردم  شام  از  ایزدی،  درگاه  به  شکر  با  این جانب 

جوانان پرشور و بانوان گرامی که با تشکیل گروه های متعدد حامیتی در فضاهای 
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برای حضور روا مردم  ترغیب  و  تشویق  در جهت  تبلیغات  تنور  کردن  گرم  و  مجازی 

و  انقاب  که هم  می منایم  قدردانی  و  تشکر  کشیدند،  انتخابات، زحمت  در  بیشرت 

نظام اسامی را با این حضور خویش بیمه و هم به من به عنوان خادم خویش، مجدداً 

کردید. اعتامد 

با  با خدای خود عهد بستم و بعدها  ازل  از روز  بر اساس آنچه  باشید  مطمنئ 

رهربی های امام )ره( وارد مبارزات شدم و در حّد توانایی ها در پیروزی و تثبیت 

انقاب و همه ی مقاطع آن نقش داشتم، اکنون نیز با شام آن عهد دیرین را تجدید 

مکتب  و  اسام  دین  از  خرافات  زدودن  عزیز،  ایران  آبادانی  درراه  که  می منایم 

میانه روی  پایه های  تقویت  )ره( و شهدا،  امام  آرمان های  از  اهل بیت )ع(، حامیت 

دینی در جامعه و نهادینه کردن خط اعتدال و اعتامد متقابل میان مردم و نظام، 

دولت محرتم،  بزرگوار،  رهربی  به ویژه  نظام  مسئوالن  از همه ی  و  کوشید  خواهم 

این  در خلق  که  کسانی  و همه ی  امنیتی  نهادهای  اجرایی،  و  نظارتی  دستگاه های 

حامسه ی بی نظیر نقش داشته اند، تشکر می منایم؛ و امیدوارم آنچه به عنوان نتیجه 

و  فردی  زندگی  در  مردم  وضع  بهرت شدن  راستای  در  به دست آمده،  انتخابات  این 

باشد. اجتامعی 

 در پایان به همه نامزدها و حامیان آنها، چه کسانی که رأی آوردند و چه کسانی 

که رأی نیاوردند، یادآوری می منایم که رقابت های انتخاباتی باید تبدیل به رفاقت ها 

و در جهت ساخنت ایران و تحکیم پایه های نظام باشد و باید قدر رسمایه ی ارزشمند 

اعتامد مردم را بدانیم که یکی از مهم ترین عوامل حفظ امنیت در داخل است.

اوضاع منطقه را می بینیم و از تاش دشمنان ایران و تشیّع، برای ایجاد اختاف 

و بروز ناامنی ها خربداریم و باید بکوشیم تا امنیت کشور را که مرهون حضور مردم 

است، به عنوان نعمت خداوندی حفظ و تقویت شود که این مهم جزء با وحدت و 

همدلی، حامیت از برنامه های دولت، همراهی با رهربی نظام و خدمت صادقانه و 

بی منت به مردم میرس نخواهد شد.

 اکرب هاشمی رفسنجانی

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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رفتـار معقوالنـه اصولگرایـان و پذیرش شکسـت در 
انتخابات

بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات در تهران که با شکست اصولگرایان به پایان 

در  پیروز  جناح  به  معقوالنه  رفتار  و  پذیرش شکست  با  اصولگرایان شاخص  رسید، 

اصولگرایان  فراکسیون  میان دکرت حداد عادل رئیس  این  انتخابات تربیک گفتند. در 

مجلس نهم که در این انتخابات در جایگاه سی و یکم قرار گرفته بود با پذیرش نتیجه 

انتخابات گفت: »هامن طور که در یک شهرآورد ورزشی همیشه یک تیم برنده نیست 

در سیاست هم یک جناح منی تواند همیشه پیروز باشد«.

لیست  رس  به عنوان  که  رهربی  خربگان  مجلس  رئیس  یزدی  محمد  آیت الله 

اصولگرایان در انتخابات خربگان رهربی بود نیز با ابراز خوشحالی از رأی نیاوردنش و 

تربیک به همه کسانی که رأی آورده اند گفت: »خوشبختانه برای دوره پنجم خربگان من 

رأی نیاوردم و در آینده در خدمتتان نیستم. از این اتفاق و از این که این بار از دوش 

من برداشته شد، خوشحامل«.

محمد خوش چهره یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرای مجلس غرور و خودشیفتگی 

بیش ازحد نسبت به انتخابات را ویژگی بارز لیست ائتاف اصولگرایان دانست که این 

ویژگی باعث شد آنان آمادگی الزم و مطابق با حقایق را در انتخابات نداشته باشند.

امیر محبیان، تحلیل گر اصولگرا نیز در تبیین چرایی شکست اصولگرایان در تهران 

آنها مثل جبهه  پیام را فرستادند که همه  این  معتقد است: »اصولگرایان به جامعه 

پایداری فکر می کنند، ارسال این پیام نامحسوس کافی بود تا مردم تهران رأی خود را به 

نام کسانی بنویسند که در مقابل جبهه پایداری ایستاده اند«.

علیرضا زاکانی مناینده مجلس نهم از لیست اصولگرایان نیز با ترصیح بر رعایت 

به کمک  تکلیف  و  مردم  رأی  به  نهادن  ارج  و  قانون  از  در متکین  انتخاباتی  اخاق 

منتخبان مردم جهت خدمت شایسته بر اساس منافع ملی گفت: »از همه کسانی که 

رأی داده اند "چه کسانی که به ما رأی داده اند یا عزیزانی که به رقبای ما رأی داده اند" 

تشکر می کنم و اذعان دارم که رأی مردم ارزشمند بوده و مجاری قانونی فصل الخطاب 

خواهد بود«.

و  رأی دهندگان  شام  اکرثیت  »اکنون که  گفت:  زمینه  این  در  نیز  توکلی  احمد 
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موکان گرامی و بزرگوارم برای ایفای وظایف منایندگی خود به چهره های جدیدی روا

رأی داده اید و این خادم را از بار سنگین وکالت رهایی بخشیده اید، با ادب و احرتام 

و خلوص باطن سپاسگزارتان هستم و برایتان بهرتین ها را آرزو کرده و از رس تکریم 

شادباش  محرتم  منتخبان  به  صمیامنه  دینی،  مردم ساالری  به  قلبی  اعتقاد  و  قانون 

می گویم و خود و متام منتخبان محرتم را به اخاق، گفتگو، تفاهم و وحدت دعوت 

می کنم«.

تاکید جناح پیـروز در انتخابات بر همدلی و هم زبانی 
مّلت آحاد 

دکرت حسن روحانی نیز با انتشار پیامی اعام کرد: »با امتام انتخابات، وقت آن 

است که با همدلی و هم زبانی ملت و دولت، راهی تازه گشوده شود و با اتکا به 

توان داخلی و استفاده از فرصت های خارجی، فصلی نو در رشد و شکوفایی اقتصاد 

ملی گشوده شود«.

رئیس جمهور در این پیام ضمن تشکر از حضور باشکوه ملت ایران در انتخابات 

دهمین دوره مجلس شورای اسامی و پنجمین دوره مجلس خربگان رهربی افزود: 

»نتیجه انتخابات هرچه باشد، جمهوری اسامی ایران بلندآوازه تر شده است؛ نظام 

و رهربی و ملت پیروز شده اند و این مردم ایران هستند که بار دیگر اراده و قدرت 

انتخاب خود را به منایش گذاشتند تا عموم خدمتگزاران و به ویژه دولت برگزیده 

ملت، اعتبار و توان بیشرتی یابند«.

منت کامل پیام رئیس جمهور خطاب به ملت ایران به این رشح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یافت.  ماندگار  و  پرافتخار  ایران عزیز، رسنوشتی  تاریخ  در  اسفند ۱۳۹۴  هفتم 

شورای  مجلس  دوره  دهمین  و  رهربی  خربگان  مجلس  دوره  پنجمین  انتخابات 

اسامی، فرصتی شد تا اقتدار ایران اسامی دوباره رخ مناید و سیامی باعظمت این 

بدرخشد. جهانیان  منظر  در  تابان  دیگر چون خورشیدی  بار  وفادار،  ملت 

آفرین بر همت و عزم بلندتان، غیرت و پایمردی تان و بر عشق و احساسات پاک 

با حضور آگاهانه و همدلی، همواره وطن عزیز خود را در  ایرانیان که  همه شام 

آغوش وفا و اعتامد گرفته اید.
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بلندی  و  روح  مقابل عظمت  در  و  می گویم  سپاس  را  پرمهرتان  و  پویا  حضور 

همتتان رس تعظیم فرود می آورم. امروز همه مرسور و شادمانیم که دعوت به حضور 

با  انقاب اسامی حرضت آیت الله خامنه ای  گسرتده و رهنمودهای رهربی معظم 

حامسه آفرینی شام ملت بزرگ تحقق یافت.

این نظام برخاسته از اندیشه هدایتگر و الهی حرضت امام خمینی )ره(، آرمان های 

ملتی مؤمن و آزاده و جهاد و فداکاری شهدا و ایثارگران گران قدر است. اینک قدم ها 

و قلم های شام در هفتم اسفند، در امتداد هامن نهضت شورانگیز، امیدی دوباره و 

عظمتی مضاعف آفرید و به همه خدمتگزاران انگیزه خدمت بیشرت بخشید.

نتیجه انتخابات هرچه باشد، جمهوری اسامی ایران بلندآوازه تر شده است؛ نظام 

و رهربی و ملت پیروز شده اند و این مردم ایران هستند که بار دیگر اراده و قدرت 

انتخاب خود را به منایش گذاشتند تا عموم خدمتگزاران و به ویژه دولت برگزیده 

ملت، اعتبار و توان بیشرتی یابند.

رقابت پایان یافت؛ حال وقت آن است که با همدلی و هم زبانی ملت و دولت، 

راهی تازه بگشاییم؛ و به اتکا توان داخلی و استفاده از فرصت های خارجی، فصلی 

نو در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی بگشاییم.

از همه گروه ها، سلیقه ها و شخصیت های سیاسی و همچنین نامزدهای محرتم 

انتخابات که با حضور قانومنند و اخاقی، شورآفرین رقابت شدند؛ و همچنین شورای 

و  دستگاه ها  نظارت،  و  اجرایی  هیئت های  کشور،  محرتم  وزارت  و  نگهبان  محرتم 

نهادها، رسانه ها و فعاالن عرصه اطاع رسانی و نیروهای پرتاش نظامی و انتظامی 

که در تحقق این حامسه و افتخار نقشی ارزنده ایفا منودند؛ تقدیر می منایم.

دولت تدبیر و امید با هر فرد منتخبی که نام او از صندوق آراء بیرون آید، پیامن 

می بندد تا با همکاری یکدیگر آینده ای پرامید و باعزت را برای ایرانیان عزیز رقم بزند.

و  می آوریم  به جا  شکر  سجده  الهی  پیشگاه  در  بزرگ  نعمت  این  شکرانه  به 

تاریخ  افتخار  که  مردم  شام  به  و  می ایستیم  احرتام  به  ایران  بزرگ  ملت  برابر  در 

می فرستیم.« درود  هستید،  ایران زمین 
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اصـالح طلبـان مسـرور از پیـروزی _ تاکیـد عـارف بر روا

نقـش سرنوسـت سـاز آیـت اهلل هاشـمی در ثبـت 
تاریخی پیـروزی 

در این میان اصاح طلبان و حامیان دولت با پیروزی تاریخی خود در انتخابات، 

ابراز شادمانی پرداختند. علیرغم متامی کاستی ها به 

دکرت محمدرضا عارف رس لیست اصاح طلبان در انتخابات مجلس با صدور پیامی 

با قدردانی پرشور مردم در دهمین انتخابات مجلس شورای اسامی از همراهان خود 

در لیست امید خواست تا رفتار در چارچوب قانون و اخاق، گفتار برمدار صداقت و 

تصمیم برمبنای عقانیت را رسلوحه متام تصمیامت و اقدامات خود قرار دهند.

منت این پیام به رشح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا محول الحول و االحوال

ملت بزرگ ایران اسامی، روز دیگری از تقویم را تبدیل به حامسه کردند. از 7 

اسفند ۱۳۹۴ در تاریخ سیاسی این رسزمین به نام حامسه حضور و "بلوغ سیاسی" ملت 

یاد خواهد شد. حامسه شور و شعور مردم و تبلور مجدد اقتدار و عظمت جمهوری 

اسامی ایران.

پیروز این حامسه، متامی مردمان ایران زمین هستند، همه مردم آگاه، غیرمتند و 

وفادار به آرمان ها و ارزش های انقاب که با درک رشایط حساس داخلی و بین املللی، با 

متام وجود دل درگرو عزت و رسبلندی ایران رسافراز دارند.

به روح بلند رهرب فقید انقاب و شهدای رسبلند میهن درود می فرستم و الزم 

می دانم از متام کسانی که زمینه ساز این حضور حامسه ساز و چشمگیر شدند قدردانی 

کنم. از مقام معظم رهربی که با رهنمودهای حکیامنه خود، بخصوص دعوت از متامی 

سایق و تضمین سامت انتخابات با "حق الناس" خواندن رأی مردم، باعث دلگرمی متام 

بازیگران صحنه انتخابات شدند. همچنین از کلیه نهادهای برگزارکننده انتخابات به ویژه 

دولت محرتم و شورای محرتم نگهبان کامل قدردانی را دارم. همچنین به طور ویژه از 

متامی بزرگان و عزیزانی که با نگاه به آینده روشن و پر امید، اقدام به تشویق مردم و 

جوانان به خصوص اعام حامیت از "لیست امید" کردند، تشکر می کنم.
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از جوانان عزیز که همچون سایر صحنه های حساس انقاب به ویژه انتخابات خرداد 

۹2، نقش اصلی را در ایجاد این شور و شعور و خلق حامسه بر دوش کشیدند، به طور 

خاص قدردانم که در ایام فاطمیه با حفظ حرمت ایام سوگواری بانوی بزرگ جهان 

اسام، نشان دادند که خود پاسدار ارزش ها و حرمت ها هستند و ثابت کردند که نسل 

سوم و چهارم انقاب ظرفیت باالی اعتامد نسل اول را دارند و هر قدم اعتامد و اعتقاد 

به توامنندی و تعهد ایشان، ده ها قدم از همدلی و همراهی و وفاداری به نظام مقدس 

جمهوری اسامی را به دنبال دارد.

از رسانه های گروهی و اصحاب رسانه که در حامسه هفتم اسفند بسیار تأثیرگذار 

بودند و باعث شور انتخاباتی شدند تشکر و قدردانی می کنم.

مطمئناً رأی شام مردم بزرگوار به اعضای "لیست امید" مسئولیت خطیری را متوجه 

ما می کند که باید در برابر این وظیفه مهم و حساس به خوبی انجام وظیفه مناییم. در این 

مقطع زمانی باید به رقابت های انتخاباتی پایان داد و ضمن متکین به قانون، متام سعی 

و تاش خود را به رسانجام رساندن وعده های داده شده به ملت بزرگوار معطوف کرد.



2۳0

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
امید" قدردان و وام دار همه مردم و جوانان روا این جانب و همراهانم در "لیست 

عزیز هستیم و فراموش نخواهیم کرد که این شام بودید که با درک رشایط حساس و 

به خصوص با تحمل و گذشت از مشکات، یکی از حساس ترین و پرشورترین انتخابات 

تاریخ کشور را با حفظ آرامش و خویشنت داری برگزار گردید.

ضمن آرزوی توفیق برای متامی منتخبین مردم در مجلس شورای اسامی از درگاه 

ایزد متعال، از ایشان تقاضا دارم، رفتار در چارچوب قانون و اخاق، گفتار بر مدار 

صداقت و تصمیم بر مبنای عقانیت را رسلوحه متام تصمیامت و اقدامات خود قرار 

دهند تا با همدلی و هم زبانی همه کارگزاران نظام و با اتکا به توامنندی های موجود، 

تحقق برنامه های پیرشفت و توسعه به ویژه رونق اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی 

تسهیل و ترسیع شود و مسیر تحقق چشم انداز ایرانی آباد و پیرشفته هموارتر گردد.

با امید و توکل به خداوند متعال

 محمدرضا عارف

در  رفسنجانی  آیت الله هاشمی  نقش  مورد  در  عارف همچنین  دکرت محمدرضا 

پیروزی اصاح طلبان در انتخابات هفتم اسفند می گوید: »ایشان یک مهندس واقعی 

است؛ که هم مهندسی سیاسی را می فهمد، هم درک دقیقی از عدد و رقم دارد«.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز انتخابات هفتم اسفند را نشان از آگاهی، هوشمندی 

و بلوغ سیاسی مردم دانسته و گفتند: »رقابت ها متام شد و دوران وحدت و همکاری 

فرارسیده است. احتیاج به هامهنگی مثال زدنی داریم که این انتخابات طلیعه و مقدمه 

آن بود. هرچه بود و هرچه شد متام شد و نباید به مباحث اختاف برانگیز دامن زده 

شود چراکه دوران پس از انقاب، دوران تاش برای ساخنت کشور است«.

آخرین پیام سال 1394
در آخرین روزهای سال ۹۴ و در آستانه سال جدید آیت الله هاشمی رفسنجانی 

دلنوشته ای رسارس احساسی خطاب به مردم کشور نوشتند و در آن نوید آینده ای بهرت 

برای مردم در سایه ی اعتدال و پایان دوران افراطی گری و تندروی در کشور دادند. 

منت کامل دلنوشته ی ایشان که در پایگاه اطاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی منترش 

شد بدین رشح است:
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بسم الله الرحمن الرحیم

ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالُْعْرِف َوأَْعِرْض َعِن الَْجاِهلِنَي )سوره االعراف، آیه ۱۹۹(

گذشت پيشه كن، و به ]كار[ پسنديده فرمان ده، و از نادانان ُرخ برتاب

مردم عزیز ایران، سام!. سال نو بر شام مبارک. سال۹۴، سال شام بود. سال شام که 

به حق اّمت وسط هستید. سال شام که به همه درس اعتدال دادید. سال ۹۴، سال شام 

بود. که هم با برجام، به دنیا گفتید در پی تعامل هستید و از جنگ گریزانید و هم با 

رأی خود، نشان دادید که "روحانیت، بی مردم" حتی توان حفظ خود را هم منی یابد!

مردم عزیزم! اکنون شام در جایگاه استادی نشسته اید و همچون خمینی کبیر، که 

مردم را رهرب خود می دانست ما نیز در سال ۹۴ در کاس درس شام نشستیم و به 

قلب خود فهمیدیم گذشت شام را، از خطاهای گذشته و حامیتهای ناصواب. و به گوش 

خود شنیدیم و فریاد شام را در پذیرش »اعتدال« و برجام. و به چشم خود دیدیم روی 

برگرداندن معنادارتان را از عده-ای در انتخابات ۹۴.

پارسال برایتان نوشتم، چه من باشم یا نباشم ، فردا از آن شامست! و امروز در 

نوروز پیش رو قلبم عین دریا روشن است و گواهی می دهد که: سال ۹۵ هم، سال 

شامست. تا روز به روز در سایه حضورتان دایره تنگ افراطی ها تنگ تر و گشایش پنجره 

اعتدال فراخ تر گردد. همچون شاگردی در مقابل استاد همت و آگاهی شام را می ستایم 

و تعظیمش می کنم و همچون گذشته می گویم اگر آبرویی دارم از شامست و همیشه 

آماده ام در طبق اخاص پیشکش مرام و معرفت شام کنم. انشاءالله باشم و روزهای 

پررونق تان را ببینم.

اکرب هاشمی رفسنجانی

2۶ اسفندماه

پیام نوروزی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در پیام نوروزی خود، نوروز را به همه کسانی 

که در گسرته وسیع جغرافیای فرهنگی ایران، بهار را نقطه آغاز سال می دانند، تربیک 

گفت و با اشاره به نقش مردم در پیروزی انتخابات هفتم اسفند حضور چشمگیر، 

را  مردم  قاطبه  با  این رسزمین  و جوانان  زنان  معنادار  و همراهی  مؤثر، هدفمند 

مکّمل راهی دانست که از خرداد ۹2 رشوع کرده بودند.

منت کامل پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به این رشح است:
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»بسم الله الرحمن الرحیم«روا

نوروز، آغاز هم اعتدالی اجزای زمین و آب وهواست که نه رسمایش جان فرسا 

و نه گرمایش طاقت سوز است و جالب است که در الهام از همین رسمشق اعتدال، 

در بسیاری از برهه های زندگی اجتامعی و تاریخی ایرانیان، تبلور اراده و خواست 

مردم آگاه می شود.

حضور چشمگیر، مؤثر، هدفمند و همراهی معنادار زنان و جوانان این رسزمین 

با قاطبه مردم در آخرین ماه سالی که گذشت و حضور حامسی آنان در روز تاریخی 

هفتم اسفند، برای انتخاب منایندگان مجلس خربگان رهربی و مجلس شورای اسامی، 

مکّمل راهی است که از خرداد ۹2 رشوع کرده بودند که نشانه و سندی متقن، بر 

عمق و پیشینه روح حقیقت جوی ایرانیان است.

مردمی که »استقال و آزادی« را شعار محوری »جمهوری اسامی« برگزیده اند 

و با هامن صابتی که دوران دفاع مقدس را در تاریخ این رسزمین جاودانه کرده اند و 

از فردای پس از هشت سال جنگ تحمیلی، بازسازی، سازندگی و آبادانی خرابه های 

توسعه  برنامه  )ره(  امام  عنایت  و  اشاره  با  را  تاریخی  عقب ماندگی های  و  جنگ 

همه جانبه کشور قرار داده اند، پس از یک وقفه کوتاه، صلح، دوستی و آشتی طلبی 

خویش را نیز، با انتخاب مسئوالن و منایندگان به رخ جهانیان کشیده اند و همگان را 

به تحسین واداشته اند که منطق و استدالل، اساس تفکرات آنان در تصمیم سازی ها 

و تصمیم گیری هاست.

و اینک در نوروز باستانی، یک بار دیگر، باهم میثاق می بندیم که به یمن قدوم 

سفره های  کنار  در  ما  همه  قلبی  دعای  الحال«  »احسن  که  تحول آفرین  عید  این 

هفت سین است، حقیقت، صداقت، صلح جویی و احرتام به خرد جمعی را جایگزین 

می سازیم. و خودمحوری  دروغ، جنگ طلبی  ناراستی، 

با تربیک نوروز به همه ایرانیان در اقصی نقاط کشور و همه کسانی که در گسرته 

ایران، بهار را نقطه آغاز سال می دانند، دعا می کنیم که  وسیع جغرافیای فرهنگی 

در سال جدید، مسلامنان و ایرانیان در هرکجا که هستند، از ظلم و جنایت زیاده 

خواهان و کسانی که باعث بدنامی دین عزیز اسام و مکتب تشیّع شده اند، نجات 

یابند و دنیا با استفاده از فرهنگ اصیل اسام و آموزه های اخاقی انسان، آرامش را 

به مردمانش هدیه کند.
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فصل دهــم
صفحه آخر زندگی آیت اللِه مردم ...

در این فصل می خوانیم:

Ó آغاز هجمه رسانه ای جریان شکست خورده انتخابات به آیت الله، به بهانه سفر به کیش

Ó دنیای گفتامن ها، بهانه ای برای تافی عقده های شکست

Ó انرصاف آیت الله از نامزدی ریاست مجلس خربگان

Ó تاکید بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی

Ó تکرار سناریوری نخ منای شکست خوردگان انتخابات

Ó انتقاد آیت الله از برخوردهای سلبی با منتقدان

Ó آخرین دیدار آیت الله با اصحاب رسانه، تاکید مجدد بر رعایت اعتدال و پرهیز از تندروی

Ó واکنش آیت الله به اسناد جدید ویکی لیکس درباره انقاب ایران

Ó آخرین دیدار آیت الله با دانشجویان در روز دانشجو

Ó اشک های رسدار سازندگی در سوگ امیرکبیر

Ó ... آخرین سفر آیت الله به بوشهر، تاکید بر تکیه به اقیانوس مردم

Ó آیت الله در اربعین یار دیرین

Ó لحظه تلخ پرواز، پرواز آن پرنده غمگین
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خـورده روا شکسـت  جریـان  رسـانه ای  هجمـه  آغـاز 

انتخابـات بـه آیـت اهلل، بـه بهانـه سـفر بـه کیـش
سال ۱۳۹۵ هامنگونه که انتظار می رفت، سال تسویه حساب جریان تندرو و افراطی 

و تافی شکست انتخابات مجلس دهم و خربگان رهربی پنجم با آیت الله هاشمی، به 

عنوان متهم ردیف اول این اتفاق بود. بر این اساس استارت هجمه به آیت الله هاشمی 

از هامن روز آغازین سال ۱۳۹۵ و در جریان سفر نوروزی به جزیره کیش زده شد.

معموالً هر سال آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایام نوروز به همراه خانواده به 

کیش سفر می کرد. سال ۱۳۹۵ نیز در روز اول فروردین وارد جزیره کیش شدند و مورد 

استقبال مسئوالن محلی و مردم قرار گرفتند.

با سفر دکرت حسن  آغازین روزهای حضور ایشان در جزیره کیش، مصادف شد 

روحانی رئیس جمهور کشورمان به این جزیره برای افتتاح طرح های عمرانی. دکرت 

حسن روحانی با اطاع از حضور آیت الله هاشمی در جزیره کیش، به منظور بازدید 

نوروزی در محل اقامت ایشان حضور می یابد. این دیدار مقدمه ای می شود برای جریان 

سازی رسانه ای و رواج شایعات بی پایه و اساس جریان تندرو علیه این دو بزرگوار. به 

زعم شکست خوردگان انتخابات که هنوز زخم این شکست تاریخی را بر تن داشته و 

نقش آیت الله هاشمی را در این شکست پررنگ می دیدند، این میدان را محل مناسبی 

برای تسویه حساب و مرهم گذاشنت بر جراحت های خود می دیدند.

جریان رسانه ای و بنگاه های شایعه پراکن جریان شکست خورده انتخابات ۱۳۹۴، 

به دروغ و جعل اخبار سعی در القای مقدمه چینی دکرت روحانی و آیت الله هاشمی، 

برای کودتا در کشور دادند و حتی پا را فراتر نهاده و مدعی دیدار این دو بزرگوار با 

شخصیت های غربی و عربی جهت نیل به مقصود خود شدند.

با باال گرفنت شایعات دفرن رئیس تشخیص مصلحت نظام در اطاعیه ای اخبار منترش 

شده در سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به کیش را تکذیب کرد. در بخشی از این 

اطاعیه آمده است: »گویا قصه پردازان خیالی دست از کارهای خویش برمنی دارند و 

برانند تا شکست سیاسی خود در انتخابات سال گذشته را با انتشار اخبار غیرواقعی 

هاشمی  الله  آیت  نوروزی  سفر  از  حاشیه سازی  آنان،  اقدام  تازه ترین  منایند.  توجیه 

از  کینه جویانه تر  امسال  که  است  به جزیره کیش  روحانی  و دکرت حسن  رفسنجانی 
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گذشته دست به قلم برده-اند تا یک سفر کاماً معمولی و مانند سال پیش را امنیتی 

جلوه دهند. به خاطر متاس های مکرر مردم عزیز ایران از رسارس کشور و ابراز نگرانی 

آنها به خاطر خربهایی که یک گروه شناخته شده در فضای مجازی و شبکه های اجتامعی 

انتشار داده اند، دفرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به اطاع هموطنان عزیز می رساند که 

اخبار مربوط به حاشیه های سیاسی و امنیتی سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی کذب 

محض است و شدیداً تکذیب می شود.«

دنیـای گفتمان هـا، بهانه ای بـرای تالفـی عقده های 
شکست

هنوز جنجال تیم رسانه ای جریان شکست خورده انتخابات پیرامون سفر نوروزی 

آیت الله هاشمی رفسنجانی به کیش و دیدار دکرت روحانی با ایشان پایان نیافته بود 

که انتشار توئیتی در صفحه توئیرت منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی بهانه ای شد 

برای آغاز موج جدید حمات به ایشان. این توئیت که در آن آمده است: »دنیای فردا، 

دنیای گفتامن هاست، نه موشک ها ...«

با انتشار این توئیت جریان تندرو و افراطی و شکست خوردگان انتخابات ۱۳۹۴ در 

اقدامی هامهنگ و به بهانه نگرانی برای آینده انقاب تخریب وجهه آیت الله هاشمی 

رفسنجانی را در دستور کار خود قرار دادند.

جریان شکست خورده که فضا را برای تسویه حساب مناسب دیدند با تحلیل اینکه 

آیت الله هاشمی رفسنجانی صنایع دفاعی کشور را نشانه گرفته و کمر به حذف آن 

بسته است تا می توانستند به این بهانه عقده گشایی کردند.

در آن سوی میدان اّما آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار نوروزی خود با مدیران  

مجمع تشخیص مصلحت نظام به رصاحت از این توئیت تربی جستند و انتساب آن را به 

خود تکذیب کردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار گفت: »مسایل مربوط 

به موشک که به اینجانب نسبت داده شده است از مصادیق بی اخاقی است. جمله ای 

را به من نسبت داده اند که از اساس خاف واقع است و اصاً بیان نشده است. در حالی 

که همه می دانند ایجاد و توسعه صنایع موشکی از ابتدا توسط چه کسانی پایه ریزی 

شد و رشد منود.«

ایشان هم چنین اختافات داخلی را برای کشور و انقاب سم دانسته و گفتند: 
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»متاسفانه بعضی ها انتقادات سیاسی و نقد منصفانه را با بد اخاقی و تهمت و افرتا روا

اشتباه گرفته اند و به خود اجازه می دهند که مخالفان سیاسی خود را با بدترین تعابیر 

تخریب کنند که نه اسامی است و نه انقابی«. ایشان هم چنین با تاکید بر لزوم حفظ 

و توسعه این ابزار مهم گفتند: »ما زمان جنگ حتی یک موشک هم نداشتیم، اما بعداً به 

لحاظ علمی به جایی رسیدیم که می توانستیم موشک قاره پیام هم بسازیم.«

مجلـس  ریاسـت  نامـزدی  از  اهلل  آیـت  انصـراف 
خبـرگان، تندروهـا بار دیگـر در برابر شـطرنج باز قهار 

عالـم سیاسـت کیـش و مـات شـدند...
بازار گامنه  پنجم،  دوره  افتتاح مجلس خربگان رهربی  زمان  به  نزدیک شدن  با 

زنی ها میان مردم و جریانات سیاسی کشور مبنی بر انتخاب رئیس مجلس خربگان داغ 

بود. رسانه های دو جریان سیاسی کشور با تحلیل های خود و مصاحبه های گوناگون با 

فعاالن سیاسی سعی در تبلیغات برای انتخاب فرد موردنظر جریان سیاسی خود برای 

این جایگاه مهم داشتند.

در حالیکه جریان تندرو و افراطی و شکست خوردگان انتخابات ۱۳۹۴ در بوق و 

کرنا می دمیدند که: »هاشمی دورخیز کرده تا بنایی برای ۵ سال آینده بچیند و در سن 

پیری به فکر معرکه گیری افتاده است و کمر همت بسته تا بار دیگر پس از وقفه ای 

چند ساله ریاست مجلی خربگان را بازپس گیرد« باز هم تدبیر آیت الله هاشمی چاره 

کار گشت و تیر تندروهای افراطی به سنگ خورد.

تندروها که تصمیم داشتند با اعام آمادگی ایشان برای نامزد شدن جهت ریاست 

خربگان موج جدیدی از حمات و بی اخاقی های رسانه ای را علیه ایشان راه بیاندازند و 

از مدتها قبل با بسیج متام امکانات خود مهیای هجمه ای شدید علیه ایشان شده بودند با 

اعام ایشان مبنی بر اینکه: »بنا ندارم خود را برای ریاست مطرح کنم«، متام نقشه های 

خود را نقش بر آب دیده و با زیرکی ذاتی آیت الله هاشمی رفسنجانی فرصتی مناسب 

جهت تسویه حساب با ایشان را از دست رفته می دیدند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی که در طول سال های عمر با برکت خویش همواره نشان 

داد که مصالح انقاب را ارجح بر مصالح فردی خود می بیند، این بار نیز با پیش بینی نقشه 

شکست خوردگان انتخابات و رد صاحیت شدگان توسط مردم از رفنت جامعه به سمت 
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دوقطبی خطرناک باب میل تندروها جلوگیری کرد.

با اعام رصیح آیت الله هاشمی مبنی بر عدم عاقه برای نامزدی ریاست خربگان 

رهربی بازار تحلیل ها در فضای سیاسی و رسانه ای کشور داغ گردید و جریان شکست 

کردن  وارد  صدد  در  مردم«  رای  به  هاشمی  کردن  »پشت  طرح  با  بار  این  خورده 

هجمه ای جدید به ایشان شدند.

اما در میان تحلیل های مختلف، بهرتین تحلیل در این قضیه را دکرت صادق زیبا 

کام داشتند. ایشان با بیان اینکه آیت الله هاشمی هیچ گاه از مبارزه منی ترسد، گفنت: 

»عدم متایل هاشمی به ریاست به خاطر آن است که او تا حدی می خواهد اصول گرایان 

تندرو را آرام کند و با انرصاف خود به اصول گرایان تندرو پیام داد که: من برای ریاست 

نشان  از خود  غیرمتعارف  فعالیت-های  نشدن من  رئیس  برای  اینقدر  پس  منی آیم، 

ندهید« وی هم چنین با رد مسئله پشت کردن آیت الله هاشمی به مردم گفت: »اگر 

در کشور پیرامون ریاست خربگان رفراندوم شود مطمئناً هاشمی رفسنجانی با اختاف 

باالیی از رقیبش رای خواهد آورد. اّما ما در دنیای ایده آل نیستیم و هاشمی در سن ۸0 

سالگی به فکر آرمانگرایی نیست. او هم چنان دندان روی جگر می گذارد و با توجه به 

واقعیات عمل می کند.«

رسانجام در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۵ نشست افتتاحیه دور پنجم مجلس خربگان رهربی 

با قرائت پیام رهرب انقاب توسط رئیس دفرت ایشان آغاز گردید و آیت الله احمد جنتی 

با کسب ۵۱ رای از مجموع ۸۶ رای، به مدت دو سال به عنوان رئیس مجلس خربگان 

رهربی انتخاب گردید.

بدین ترتیب ذکاوت آیت الله هاشمی در این ماجرا باعث گردید که بار دیگر تندروها 

به بیهودگی کاری که انجام می دهند پی برده و با یک حرکت ساده در برابر شطرنج باز 

قهار عامل سیاست کیش و مات شوند.

تاکید بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی
پس از انتخابات ریاست مجلس خربگان و انرصاف آیت الله هاشمی از نامزدی 

ریاست مجلس تا مدت کوتاهی بازار حمله و هجمه به آیت الله هاشمی کساد شده و 

از رونق افتاد. تندروهای افراطی که عدم انتخاب آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان 

رئیس مجلس خربگان را به منزله پیروزی خود تلقی کرده و آن را به عنوان مرهمی 
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بر جراحت های برجای مانده از شکست انتخابات گذشته می دانستند تا مدت کوتاهی روا

مرسور از این اتفاق بودند ولی کامکان مرتصد فرصتی جهت رضبه زدن و آغاز حمله 

مجدد به ایشان بودند.

اما در این ایام آیت الله هاشمی رفسنجانی به ماقات های خود با مردم و گروه های 

مشتاق ماقات با ایشان می پرداختند. حجم درخواست ماقات با ایشان بسیار روند 

رو به رشدی در پیش گرفته بود و روزی نبود که درخواست چندین ماقات مسئوالن 

داخلی و خارجی و مردم و گروه های مختلف سیاسی به دفرت ایشان ارسال نشود.

یکی از این ماقات ها، دیدار ایشان با اعضای هیات رئیسه کنگره بین املللی حقوق 

شهروندی بود.

ایشان در این دیدار آگاهی مردم از حقوق شهروندی را باعث حفظ کلیت نظام و 

جلوگیری از سوء استفاده کسانی که به نام نظام و قانون اساسی به مردم ظلم می کنند 

الدین" اصلی اساسی در دین اسام و قرآن است و  اکراه فی  دانسته و گفتند: »"ال 

روح قانون اساسی در همه ابعاد است. در قانون اساسی آمده است که هیچ کس را 

منی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم 

قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب 

به رصف داشنت  را منی توان  تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس  مجازات است. 

عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و مهم تر از همه اینکه بازرسی و نرساندن 

نامه ها، ضبط و فاش کردن مکاملات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، 

عدم مخابره و نرساندن آنها، اسرتاق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم 

قانون.«

ایشان هم چنین با تاکید بر روشن بودن اصول مربوط به مسائل حقوقی و قضایی 

در قانون اساسی گفت: »درباره دستگیری افراد، تفهیم اتهام، مراجع صالحه قضایی، 

دادخواهی هر فرد، انتخاب وکیل اصول بسیار مهم با تاکید بر حقوق شهروندی داریم 

که تاکید دارند که اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته منی شود 

مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و هرگونه شکنجه برای گرفنت اقرار یا 

کسب اطاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین 

شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخرنانی خویش به نکات مهمی درباره حقوق 
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شهروندی اشاره منودند و نگرانی عمیق خود را از تفسیر سلیقه ای قانون و سوء استفاده 

عده ای تندرو و افراطی به اسم نظام و قانون اعام داشتند و آن را خطر و تهدیدی جدی 

برای حفظ کلیت نظام دانستند.

ــوردگان  ــت خ ــای شکس ــخ نم ــناریوری ن ــرار س تک
انتخابــات، دســتاویز قرار دادن ســخنان آیــت اهلل در 

مــورد بودجــه نظامــی کشــور
مطابق انتظار و هامنگونه که پیش بینی می شد آتش بس جریان شکست خورده 

انتخابات و هجمه به آیت الله هاشمی موقتی و بسیار کوتاه مدت بود و عدم متایل و 

انرصاف ایشان از نامزدی ریاست مجلس خربگان هم هرچند کوتاه مدت نتوانسته بود 

عمق کینه تندروها و شکست خوردگان انتخابات را نسبت به آیت الله هاشمی از بین 

بربد و طبق پیش بینی ها یک اظهار نظر یا مصاحبه برایشان کافی بود که با تحریف 

یا سانسور آن و تفسیر دل بخواهی از آن موج جدیدی از تهمت و توهین ها را علیه 

شناسنامه انقاب گسیل دارند.

اینگونه بود که  مدت کوتاهی بعد از توئیت جنجالی منتسب به آیت الله هاشمی 

رفسنجانی درباره اینکه » دنیای فردا ، دنیای گفتامن هاست نه موشک ها« علیرغم 

تکذیب رسمی انتساب این مطلب توسط  رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به 

ایشان و تاکید بر تقویت قدرت موشکی کشور و تاکید بر این مطلب که منت اصلی 

صحبت هایش بدین صورت بوده است که:» فردا دنیای گفتامن هایی نظیر انقاب 

اسامی است و نه موشک های قاره پیام و مبب هسته ای«،این بار سخنان رئیس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام در اجاس مدیران و روسای آموزش و پرورش حاشیه ساز شد و 

تندروهای افراطی طبق روال و تاکتیک همیشگی خود و با تقطیع سخنان ایشان، بهانه 

الزم را برای ایجاد جنگ روانی جدید علیه استوانه نظام به دست آوردند.

آیت الله هاشمی در این دیدار با اشاره به لزوم تعدیل نیروهای نظامی در کشور 

گفت:»اگر می بینید آملان و ژاپن این روز ها محکم ترین اقتصاد دنیا را دارند؛ اینها 

بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. نیرو های 

نظامی بیشرتین خرج کشور های در حال جنگ را می بردند و از این رو با این اقدام 

پول هایشان آزاد شد و به دنبال کار های علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان 
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برای خود درست کردند لذا دیگر آسیب پذیر هم نیستند ، این راه در ایران باز شده روا

است و مدیران و دلسوزان و معلامن باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت 

روحانی میتواند ما را به آنجا برساند«.

 بعد از این اظهار نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که رسانه های اصول گرا 

بشدت ایشان را مورد انتقاد قرار داده و به تضعیف موضع حکومت و پرخاشگری 

متهم کردند.

در همین زمینه حسین رشیعتمداری مدیر مسئول کیهان که در طول سالیان گذشته 

معموالً خود را به عنوان  بزرگرتین منتقد آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان داده 

است در یادداشتی با عنوان برای داعش کارت دعوت نفرستید نوشت:» این جمات از 

هاشمی اوایل انقاب دور از انتظار و از هاشمی بعد از ۸۸ بعید نبود«. 

برای  ای  نسخه  ا... هاشمی  آیت  اظهارات  که  روزنامه همچنین مدعی شد  این 

بازگشت به زمان ظلم و ستم و فقر و عقب ماندگی و برای برده و مطیع ساخنت ایران 

در مقابل آمریکا بوده است!

 عبد ا... گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان دیگر روزنامه نزدیک به اصول گرایان 

ضمن بیان این نکته که گفته های هاشمی تاشی برای عادی سازی رابطه با آمریکاست 

ا...  با یک تیرت عجیب نوشت :» بنیه دفاعی کشور بی دفاع در مقابل حمات آیت 

هاشمی ! «

اما حمات به آیت الله  هاشمی رفسنجانی تنها محدود به برخی  رسانه ها نشد و 

رسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در سخنانی با قیاس مع 

الفارق همراه با لحنی تند و کنایه آمیز که شگفتی همگان را به همراه داشت ،خطاب 

به ایشان گفت: »اول جرات رفت و آمد بدون محافظ را برای چند روز داشته باشید، 

بعد ادعا کنید که کشور به نیروی نظامی نیاز ندارد«.

این حمات در رشایطی به ایشان صورت پذیرفت که در واقع هدف و نظر آیت 

الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر تضعیف نیروهای نظامی نبود بلکه ایشان معتقد بودند 

در کنار توجه به نیروهای نظامی نباید از  پیرشفت علمی و تکنولوژی کشور و همچنین 

گفتامن و مذاکرات برای ارتباط با جهانیان غافل شد. 

از 27 هزار  یکباره  به  افزایش بودجه نظامی کشور در سال ۹۵  از طرفی دیگر 

میلیارد تومان به ۳۴ هزار میلیارد تومان و عاوه بر این تصویب این موضوع از سوی 
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منایندگان مجلس که هر سال حداقل پنج درصد از بودجه عمومی کشور به بودجه 

دفاعی اضافه شود، همچنین مصوبه ای دیگر مجلس که بانک مرکزی را موظف کرده 

بود تا متام وجه ارزی مسرتد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین املللی و کشور 

های خارجی مربوط به قرار داد های نظامی قبل و بعد از انقاب را تا سقف پنج هزار 

میلیارد تومان به ردیف های مرتبط با بودجه نظامی ایران واریز کند و از سوی دیگر 

کم شدن بودجه های عمرانی و آموزشی کشور از جمله دالیل نگرانی آیت الله هاشمی 

رفسنجانی بود.  دالیلی که به خوبی میتواند عمق نگرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی 

نسبت به آینده علمی  و آبادانی کشور  را تصدیق مناید. 

انتقاد آیت اهلل از برخوردهای سلبی با منتقدان
در شانزدهم شهریور ماه آیت الله هاشمی رفسنجانی به منظور زیارت بارگاه امام 

هشتم شیعیان، امام رضا )ع( وارد مشهد مقدس شد. این دیدار که به رسم سنت هر 

ساله ایشان برگزار می شد با دیدارهای گذشته ایشان یک تفاوت آشکار داشت و آن 

هم اینکه برای اولین بار بود که آیت الله به مشهد مقدس سفر می کرد و یار دیرین و 

صمیمی خود یعنی آیت الله واعظ طبسی را در کنار خود منی دید، هم او که در فراقش 

ایشان را »دوست صدیق،برادر و همسنگر سال های مبارزه« خوانده بود.

پس از وفات آیت الله واعظ طبسی فضای  سیاسی مشهد مقدس به تک قطبی 

الله هاشمی  از قضا طیف سیاسی جریان مخالف تفکرات آیت  تبدیل شده بود که 

رفسنجانی بود ، به همین دلیل این سفر از جهات بسیاری دارای اهمیت بود.

مردم منتظر بودند که جریان شکست خورده انتخابات با کمرتین بهانه بار دیگر 

هجمه هایی را علیه آیت الله به راه بیاندازند. یکی از جلساتی که زمینه ساز حمله مجدد 

تندروهای افراطی و جریان شکست خورده انتخابات به آیت الله هاشمی رفسنجانی شد، 

دیدار ایشان با اعضای تشکل های خراسان رضوی بود.

در این دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با انتقاد از کسانی که در انقابی گری 

جلوتر از رهربی حرکت می کنند گفت: »رهربمعظم انقاب سعه صدر زیادی برای 

شنیدن حرفهای منتقدان دارند اما متأسفانه در جامعه کسانی هستند که اگر حرفهای 

هر منتقدی ولو دلسوز، مخالف جریانات فکری و سیاسی آنان باشد برخوردهای سلبی 

می کنند که این کار با روح انقاب سازگار نیست.«
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بر روا تأکید  با  و  اساسی  قانون  تصویب  و  تدوین  تدریجی  سیر  یادآوری  با  ایشان 

رضورت رعایت فصول و بند بند آن، به فصل حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود:» 

متأسفانه بعضی ها به بهانه دفاع از اسام و نظام، قانون اساسی را دور می زنند 

و حقوق شهروندی مردم را ندیده می گیرند. اعام عدم التزام به اسام و انقاب 

اسامی، آن هم برای ۵00 عامل و فاضل حوزه های علمیه در انتخابات گذشته زیبنده 

رد  گذشته  انتخابات  که  آقایانی  این  از  یک  هر  و  نیست  اسامی  جمهوری  نظام 

صاحیت شدند، در حوزه های علمیه شاگردان زیاد و در اقصی نقاط جامعه منرب 

دارند و حتی بعضی امئه جمعه و جامعات هستند.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به نتایج انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴ که 

در آن همه بزرگان یک جناح از طرف مردم کنار گذاشته شدند و همه افراد لیست 

این دو لیست،  انتخاب شدند گفت:» وجه متایز  دوم و سوم جناحی دیگر یک جا 

شعار اعتدالی بود و رأی مردم به لیست منتسب به گروه اعتدال، نشان از توجه 

مردم جامعه به این اصل اسامی و شیعی است که باید به عنوان پیام انتخابات، مورد 

توجه مسئوالن قرار گیرد. اعتدال محور و اصل اعتقادات و مبانی اسام  است. حتی 

در سیره نبوی هم هست که ایشان به کسانی که در انفاق اموال خویش افراط می 

کنند، انتقاد می کردند. توصیه من به جوانان دانشجو، پرهیز از تندرویهای سیاسی 

و تنازعات اختاف برانگیز در مباحث و تأکید بر استدالل است که منطق اسام و 

بزرگان دینی بود، هست و خواهد بود.«.

کرسی های  گیری  شکل  برای  رهربی  دستور  رفسنجانی،  هاشمی  الله  آیت 

آزاداندیشی را اقدامی در راستای تقویت اطاع رسانی و آگاهی و همچنین احرتام 

به افکار عمومی، به ویژه تفکرات قرش فرهیخته حوزه و دانشگاه دانست و با ابراز 

تأسف از سطحی نگری بعضی ها نسبت به منویات رهربی گفت: »سخنان رهربی 

براساس عقاید اسامی و شیعی، محور حرکتهای جامعه است اما می بینیم که مدعیان 

والیتمداری در این مسأله مهم، به برگزاری چند هامیش و پخش چند پوسرت بسنده 

کردند، در حالی که آن دستور می توانست محوری برای آغاز یک حرکت گسرتده در 

جهت تقویت پایه های دینی باشد.«
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آخریـن دیـدار آیـت اهلل بـا اصحـاب رسـانه، تاکیـد 
مجـدد بـر رعایـت اعتـدال و پرهیـز از تنـدروی

آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح یکشنبه دوم آبان ۹۵ برای آخرین بار در طول 

حیات خود در جلسه ای با اصحاب رسانه، به پرسش های آنها پاسخ داد. ایشان که در 

طول سالیان متامدی مسئولیت های اجرایی خود همواره نشان داد که رابطه بسیار 

خوبی با اصحاب قلم و رسانه دارد و همواره میان این قرش از جامعه به عنوان مدافع 

رسسخت آزادی بیان و آزادی قلم شناخته می شود این بار نیز با روی خوش، گوش 

شنوای مشکات شان شد و سوال های آنان را پاسخگو شد.

به عنوان یک خربنگار که افتخار آن را داشتم تا بارها در محرض ایشان حضور یابم، 

هر گاه از من پرسیده می شود که: »چرا هاشمی؟« می گویم: »زیرا هاشمی رفسنجانی 

تنها مسئول در نظام جمهوری اسامی ایران بود که خیلی راحت می شد  با او نشست 

و ارتباط برقرار کرد و از دلتنگی ها و غصه ها، از مشکات و سختی های شغل مان گفت 

و پاسخ گرفت. هاشمی کسی بود که دگم نبود و بی هیچ معذوریتی می شد حتی از 

او گایه کرد و اگر حق با تو بود هیچ گاه بابت پذیرش اشتباهاتش رسسختی نشان 

منی-داد«.

در هر صورت در این جلسه آیت الله هاشمی رفسنجانی  با ارائه تحلیلی از فضای 

سیاسی کشور، به سیاست های کلی انتخابات و اباغ آن از سوی رهربی اشاره کرد و 

افزود: اگر رقابت های انتخاباتی سال آینده جّدی و برپایه قانون باشد، مردم ایران نشان 

داده اند که به خاطر عاقه به کشور و انقاب، به صحنه می آیند. البته نقش و وظیفه 

رسانه ها برای افزایش آگاهی مردم بسیار مهم است.

رعایت  درباره  دینی  روایات  و  قرآن  راهنامیی های  بر  تاکید  با  همچنین  ایشان 

انقاب، اشاره و  از پیروزی  از تندروی ها در مقاطع مختلف پس  اعتدال، به بعضی 

انتخاباتی است و  تفریط های  افراط و  تندروی ها،  نوع  بدترین  از  ترصیح کرد: یکی 

را قبول نداشتند، در نظامی که همه  انقاب  از دوران مبارزه،  متاسفانه کسانی که 

مسئولیت ها را براساس قانون اساسی انتخاباتی کرده بود، تریبون گرفتند و هامن طیف 

و تفکر، رای مردم را زینتی خواندند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی هم چنین با حامیت مجدد از برجام گفت: برجام نیاز 
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جامعه جهانی، برای باز کردن گره ای بود که چند کشور بزرگ دنیا به ناحق در مسیر روا

ملت بزرگ ایران ایجاد کرده بودند و متاسفانه برخی سوء مدیریت ها هم در داخل 

به آن دامن زده بود که با توجه به وجود عقای فکری و سیاسی در مجموعه تصمیم 

گیری ها و اجرا، برجام مسیر خود را می رود، هر چند بعضی ها در خارج و داخل از 

آغاز در مسیر آن مانع تراشی می کردند و هنوز هم به تاش خود برای نا موفق جلوه 

دادن آن ادامه می دهند.

واکنـش آیـت اهلل بـه اسـناد جدیـد ویکی لیکـس 
دربـاره انقـالب ایـران

آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستانه نود و پنجمین سالروز شهادت میرزا کوچک 

خان جنگلی در دیدار با جمعی از مسئولین مرکز بازشناسی نهضت جنگل، آیه رشیفه 

» لرََتْکَُبَّ طَبَقاً َعْن طَبٍَق« را دلیل برای تکرار تاریخ دانست و گفت: »همیشه در کنار 

انسان های بی تفاوت، کسانی بوده و هستند که برای ارتقای کشور خویش تاش می کنند 

و کسانی هم هستند که منفی و رش به بار می آورند.«

ایشان فرصت طلبان را از گروه سوم انسان های جامعه معرفی کرد و گفت: »هر 

مقدار که تاریخ را می خوانیم، این سه گروه را می بینیم.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی به ترشیح رشایط ایران در مقطع نهضت جنگل پرداخت 

و گفت: »میرزا و یارانش در مبارزات مسلحانه خود در شامل، به این نتیجه رسیده بودند 

که باید سنگی در دریای اتفاقات استعامری و استبدادی بیندازند تا موج ایجاد شده از اقدام 

آنها، روزی به ساحل برسد و مردم را آگاه مناید.«

ایشان وجود توأمان دو خصلت خوبی و بدی را در انسان ها، براساس ذات آفرینش 

دانست و گفت: »عاوه بر ذات انسان ها، جامعه هم با مجموعه ای از انسان های خوب 

و بد، شکل می گیرد که در مقطع تاریخی نهضت جنگل، خوب ها و بدها را به وضوح 

می بینیم.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اهمیت ثبت و تدوین اسناد تاریخی، بر اهمیت 

اسناد مربوط به نهضت جنگل تأکید کرد و گفت:» اقدام میرزای جنگلی و یارانش، 

صفحه پرافتخاری در تاریخ ایران است. زنده شدن اسناد مربوط به مقاطع مهم تاریخی، 

مانند نهضت جنگلی را برای محققین و پژوهشگران و مردم نویدبخش است. وجود 
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اسناد ملی ایران در موزه های مهم دنیا، نشان می دهد که می توانیم با تشکیل گروه های 

کارشناسی، نسبت به برگرداندن و تدوین اسناد اقدام کنیم.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی، با اشاره به اخبار مربوط به افشای اسناد جدید از سوی 

ویکی لیکس که ۵ هزار از اسناد آن مربوط به مقطع پیروزی انقاب است، گفت: »این 

اسناد، در صورت صحت می تواند خیلی از نکات و نقاط مبهم تاریخ ماه های آخر مبارزه 

و ماه های اول پیروزی انقاب اسامی را تبیین کند.«

ایشان ایران را رسزمین خوبی ها توصیف کرد و گفت: »در این رسزمین خوبی ها، 

انسان ها و شخصیت های خوبی در طول تاریخ درخشیدند که تاریکی های تاریخ را از 

بین بردند و امروز وظیفه محققین است که حرکت های تاریخی را برای جوانان و 

نسل های آینده، جمع آوری و تدوین کنند.«

آخریـن دیـدار آیـت اهلل بـا اصحـاب رسـانه، تاکیـد 
مجـدد بـر رعایـت اعتـدال و پرهیـز از تنـدروی

دانشجویان،  از  جمعی  دیدار  در  دانشجو  روز  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

همچون همیشه گوش شنوای  درد دل ها و دغدغه هایشان شد. ایشان که خود موسس 

و بنیانگذار یکی از بزرگرتین دانشگاههای جهان است همواره از نزدیک با مشکات 

آنان آشنا بوده و به عبارتی تعصب خاصی روی این قرش از جامعه که از قضا سازندگان 

آینده کشور خواهند بود، داشتند. 

آیت الله هاشمی رفسنجانی، با اشاره به برخی انتقاد و گایه های دانشجویان، گفت: 

مایل بودم که روز دانشجو با دانشجویان گفت وگو کنم و خوشحامل که شام  »واقعاً 

را می بینم. حتی گایه های دانشجویان هم به شنونده روحیه می دهد که چگونه با 

آینده نگری و دلسوزی، مسایل را تحلیل می کنند. ایران متعلق به شامست و باید مسلح 

به علم، دانش و آگاهی شوید.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی، حضور گسرتده خانم ها و دخرتان و ارتقاء علمی آنان 

را ویژگی ممتاز دیگر جوانان امروز دانست و گفت: »متأسفانه در گذشته، عاوه بر 

نگرانی خانواده ها از اوضاع فرهنگی و اجتامعی جامعه، خود جامعه به این باور غلط 

رسیده بود که زن باید در کنج خانه باشد، اما انقاب اسامی که آمد، این تابو را شکست 

و امروز زنان ایرانی، فراتر از مرز کشور در مسایل علمی، آموزشی و ورزشی و املپیادها 
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می درخشند.«روا

ایشان در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که:» اوضاع را چگونه می بینید؟«، به 

ترشیح و تحلیل اتفاقات سه چهار سال اخیر پرداخت و گفت:» فضای قبل از انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۹2 را به یادآورید که یأس عمومی همه جا را فراگرفته بود، اما 

ناگهان موج اراده سیاسی مردم از دل اقیانوس مردمی برخاست و دولت تدبیر و امید 

انتخاب شد. البی صهیونیسم که از اول برای کارشکنی در آمریکا فعال بود، به دنبال آن 

است که بین مردم و مسئولین ایران اختاف بیندازند و االن هوشیاری سیاسی، الزمه 

کار است«.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از کسانی که بدون آگاهی، نسبت 

به جهادگران دیپلامسی در دولت یازدهم حرف می زنند، گفت: »دوره قبل را به یاد 

آورید که پس از مذاکره، دو طرف بیانیه های تهدید آمیز می دادند و پس از آن تشدید 

تحریم های جهانی و قطعنامه های سازمان ملل بود.«

اشک های سردار سازندگی در سوگ امیرکبیر
الله  آیت  پایانی زندگی  ماندگارترین جلسات روزهای  ترین و  تاریخی  از  یکی 

هاشمی رفسنجانی دیدار با جمعی از رشکت کنندگان در هامیش صد و هفتادمین 

سالگرد تاسیس مدرسه دارالفنون در آستانه سالروز قتل امیرکبیر بود.

در این دیدار که اینجانب نیز افتخار آن را داشتم که در آن حضور داشته باشم، 

حال و هوای جلسه با جلسات دیگری که خدمت ایشان رسیده بودم فرق داشت.

شاید بتوان امیرکبیر را یکی از شخصیت های مورد عاقه و دوست داشتنی آیت 

الله هاشمی رفسنجانی دانست. این عاقه تا آنجا بود که در سال های پیش از انقاب 

با نوشنت کتابی  اقدام  الله هاشمی رفسنجانی  امام خمینی، آیت  اوج نهضت  و در 

تحت عنوان »امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعامر« می کند تا با این کار هم دین خود 

ترغیب  برای  باشد  بهانه ای  کتاب  این  و هم  کند  ادا  محبوب خود  به شخصیت  را 

انقابیون و کسانی که دل در گرو آبادانی وطن دارند.

هاشمی  الله  آیت  جلسات  دیگر  از  را  جلسه  این  که  تصویری  مهم ترین  شاید 

در  بود  الله  آیت  اختیار  بی  و  پیاپی  گریه های  تصویر  می کرد  متامیز  رفسنجانی 

هنگامی که رسنوشت امیرکبیر و خللی که با مرگ او در پیرشفت ایران به وجود 
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می خواند. را  بود  آمده 

تصاویری که خیلی زود و در میان سانسور خربی و تصویری آیت الله، توسط 

دوستداران  ایشان دست به دست در فضای مجازی می چرخید و تبدیل به یکی از 

شد. تصویری  کلیپ های  پربازدیدترین 

که  نکته  این  تاسف  بر  تاکید  با  دیدار  این  در  رفسنجانی  هاشمی  الله  آیت 

پیگیری نشد گفت: »اگر زمامداران پیش  ایران  برای پیرشفت  امیرکبیر  برنامه های 

از امیر و بعد از امیر در کشورهای اسامی این حقیقت را درک کرده بودند ایران 

ما با این همه امکانات و مقدورات، امروز در صف پیرشفته ترین ماملک دنیا قرار 

داشت.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی، در ادامه به نقش، جایگاه و آثار امیرکبیر در تاریخ 

ایران اشاره کرد و با قرائت بخشی از کتاب خویش با عنوان »امیرکبیر یا قهرمان 

مبارزه با استعامر« مخصوصاً بخش های مربوط به تاسیس دارالفنون اظهار داشت: 

»در سفری که به ۱۴ کشور آفریقایی داشتم در اکرث قریب به اتفاق این کشورها، 

عاوه بر حضور استعامرگران برای چپاول منابع و منافع مردم، آنچه دل آدم را به 

درد می آورد، بی سوادی آنها بود و اهمیت کار امیرکبیر آنجا برای ما دوچندان شد 

که دیدیم ده ها سال پیش، کاری کرد که می توانست یک درس تاریخی برای ایران و 

همه ی کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی باشد.«.

هامن طور که پیش تر اشاره شد این دیدار را می توان یکی از خاطره انگیزترین 

صدای  طنین  هنوز  که  دیداری  دانست،  رفسنجانی  هاشمی  الله  آیت  ماقات های 

لرزان و هق هق گریه های »رسدار سازندگی« و »امیرکبیر زمان« آنجا که گوشه ای از 

تاریخ سیاه این رسزمین و خیانت عده ای خود فروخته وطن فروش به سمبل وطن 

پرستی را می خواند، در گوشم می پیچد و منظره غم انگیز لرزش دستان »آیت الله 

مردم« و »سمبل وطن پرستی« از خاطرم پاک شدنی نیست.

فروش«  وطن  »قاجار  رفتار  شباهت  یاد  به  الله  آیت  شاید  می داند،  چه  کسی 

با »امیرکبیر عاشق وطن« و رفتاری افتاد که این روزها عده ای »تازه وطن پرست 

با او کردند و می کنند؟ شده« 
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آخریـن سـفر آیـت اهلل به بوشـهر، تاکید بـر تکیه به روا

اقیانوس مـردم ...
آخرین سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به استان بوشهر بود. در این سفر که در 

ابتدای دی ماه صورت گرفت آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار با نخبگان استان، دیدار 

با علامی اهل سنت، بازدید از جزیره اسرتاتژیک خارک و بازدید از طرح های عمرانی 

و دانشگاهی را در برنامه سفر خود گنجانده بود.

ایشان در دیدارهای خود در این سفر  با بر شمردن اثرات برجام در از رسگیری 

روند رو به رشد کشور گفت: »برجام راه نجات کشور را باز کرد ولی برخی ها از روی 

ناآگاهی آن را تقبیح می کنند. در زمان حارض رشایط کشور بتدریج به حالت تعادل 

بازگشته و وابستگی به خارج از بین رفته است. در این رشایط ایران آمادگی ارائه 

خدمت به سایر کشورها را دارد و تنها رشط رسیدن به این موفقیت این است که 

بگذارند با دنیا در تعامل باشیم. در هشت سال دولت های نهم و دهم رشایط جوری 

رقم خورد که وضعیت کشور در مسیر تکامل متوقف شد اما امروز تاش می شود 

نیروی تحصیلکرده در کشور  میلیون ها  امروز  کنیم.  پیدا  دنیا  را در  تا جایگاه خود 

وجود دارد و برخی نیز در خارج از کشور هستند که حارضند با بهرتشدن رشایط با 

رسمایه های خود به کشور بازگردند و خدمت کنند. رسمایه های زیادی خارج از کشور 

منتظر بودند با عادی شدن رشایط کشور با رسمایه های خود به ایران بازگردند که امروز 

راه برای آنان در حال باز شدن است.«

ایشان با تاکید مجدد بر نقش موثر حضور مردم در صحنه، پرهیز از تندروی و لزوم 

تعامل با دنیا گفت: »باید به اقیانوس مردم تکیه کرد. ایران امروز با پشت رسگذاشنت 

شیوه های تندروی، با روش اعتدال در حال حرکت است و مردم رو به اعتدال روی می-

آورند که این بیانگر جهانی شدن مردم کشور است. در عرص ما با اعتدال بدون تعامل 

منی شود کار جدی انجام داد«.

این دیدار حاشیه هایی را نیز در پی داشت. در جریان بازدید آیت الله هاشمی 

رفسنجانی  از دهکده گردشگری بوشهر  تعداد اندکی از طرفداران جریان شکست 

خورده انتخابات با برنامه ای از پیش تعیین شده و با حمل پاکاردهای اعرتاض آمیز، 

خشم خود را نسبت به سیاست های دولت دکرت روحانی نشان دادند.
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این افراد اندک اگر چه شاید در کام خود را نسبت به رسنوشت آینده کشور نگران 

می دانستند ولیکن محتوای شعارها به گونه ای بود که به راحتی می شد فهمید که این 

افراد و اربابانشان یا به عبارتی ساده تر کاسبان تحریم، بیشرت نگران به خطر افتادن 

منافع خود به واسطه توافقنامه برجام بودند.

آیت اهلل در اربعین یار دیرین
یکی از آخرین مراسم رسمی که آیت الله هاشمی رفسنجانی در آن رشکت داشتند 

به مناسبت برگزاری چهلمین روز درگذشت یکی از یاران دیرین خود و انقاب، آیت الله 

موسوی اردبیلی در حسینیه جامران بود.

به وظیفه شناسی  را  اردبیلی  این که من، موسوی  بیان  با  این مراسم   ایشان در 

می شناختم اظهار کرد: »آیت الله موسوی اردبیلی را از زمانی که شناختم همیشه به 

تناسب زمان، وظایف خود را انجام می داد. ایشان در کنار آیت الله بهشتی همواره 

تندروی ها را کنرتل می کرد و در حادثه ای مانند هفتم تیر که هدف از انجام آن از کار 

انداخنت سه قوه بود، وضعیت به شکلی رقم خورد که بیامران را با برانکارد به مجلس 

آوردیم تا جلسه به حد نصاب برسد که در آن مقطع نقش آیت الله موسوی اردبیلی 

بسیار مهم بود.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه عزیمت آیت الله موسوی اردبیلی به 

قم پس از رحلت امام )ره( برای ما رضر داشت اظهار کرد: »بعد از رحلت امام ایشان 

به قم رفتند و ما رضر کردیم. البته در قم نیز به مثابه یک شاهد تاریخی برای انقاب 

بودند و هرکس به قم می رفت اطمینان داشت ایشان ستونی برای حفظ انقاب در 

حوزه است اما پس از آن تندروی هایی رخ داد که نباید اتفاق می افتاد.«

وی با انتقاد از رفتار صدا و سیام گفت: »حق آن بود که صداوسیام برنامه جامعی 

برای ایشان پخش می کرد نه اینکه لحظات آخر مشخص شود که چه کسی و کجا بر پیکر 

ایشان مناز می خواند. جوانان باید شخصیت آیت الله موسوی اردبیلی را بهرت بشناسند. 

جوانان ما ارشادات ایشان را به یاد ندارند و این در حالی است که بیان مقاطع مختلف 

زندگی ایشان برای جوانان بسیار مهم است.«

ایشان همچنین با تأکید بر اینکه هنوز اسم امام و رفتار ایشان رسمایه اصلی انقاب 

است گفت: »همه ما در برابر شخصیت امام بسیار کوچک بودیم و هنوز هم اسم امام 
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یــ
و رفتار ایشان رسمایه اصلی انقاب است. دشمنان این را فهمیده اند که تا وقتی امام، روا

عزیز باشد انقاب آسیب منی بیند. بنابراین به فکر ترور شخصیتی ایشان افتادند که 

اخیراً بهانه ای هم به دست آن ها داده شده و کارهایی هم کرده اند. امیدواریم شیاطین 

داخلی نتوانند انقاب را زخمی کنند.«

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه سیدحسن خمینی و برادرانش رسمایه های 

انقاب هستند گفت: »شخصیتی مانند آیت الله حاج حسن آقا و برادران ایشان بسیار 

بسیار  به شامر می روند.  انقاب  مدرسان خوب حوزه اند و رسمایه  از  عامل هستند، 

نیازمند این هستیم که آثار امام، بیت امام و خانواده ایشان را بزرگ نگه داریم.«

لحظه تلخ پرواز، پرواز آن پرنده غمگین
رسانجام لحظه تلخ پرواز رسید، پرواز آن پرنده غمگین. شاید این بهرتین واژه ای 

است که می توان با آن تلخی عروج ملکوتی و آسامنی شدن بزرگمرد سپهر سیاست 

ایران زمین را معنا کرد. مردی که در طول قریب به شش دهه مبارزه سیاسی خود 

آبادانی  با مردم رسزمینش غافل نشد و در رس آرزویی جز  از همراهی  ای  لحظه 

واعتای نام کشور نداشت. 

بست.  فانی  دیار  این  از  رخت  مظلومانه  و  زیست  مظلوم  هاشمی  الله  آیت 

رفتنش آنچنان ناگهانی بود که حتی مخالفینش را هم شوکه کرد. او مردی از تبار 

مردم. از جنس  بود،  باران 

بنامیم،  ایران«  تاریخ  سیاه  »یکشنبه  اگر  را   ۹۵ سال  ماه  دی   ۱۹ یکشنبه  روز 

قابل  »پشتوانه  و  الله«  »آیت  زمین  ایران  مردم  که  روزی  ایم.  نگفته  گزاف  سخن 

و  را  خود  مستحکم«  ستون  و  »شناسنامه  ایران،  اسامی  انقاب   ، را  اعتامد«خود 

دادند. دست  از  را  شنوایشان«  ،»گوش  نظام  دلسوز  منتقدین 

تا بدانند آخرین صفحه زندگی  شاید عاقمندان به ایشان بسیار مشتاق باشند 

یا به عبارتی ساده تر از حال و هوای آخرین روز  الله چگونه ورق خورد و  آیت 

آخرین دغدغه هایشان مطلع شوند. و  ایشان  زندگی 

یقینا این روز برای خانم عفت مرعشی، یار و همراه روزهای سخت آیت الله، 

هامن که مخالفین آیت الله در وصفش می گویند:»زندگی آیت الله بدون او چیزی 

ترشیح  در  مرعشی  خانم  است.  نشدنی  فراموش  و  سخت  برای  روزی  دارد«،  کم 



2۵۱

...
دم 

 مر
هلل

ت ا
ی آی

دگ
ر زن

آخ
حه 

صف
م : 

ــ
ده

ل 
ص

ف
آخرین دیدار خود با آیت الله هاشمی رفسنجانی می گوید:»صبح روز یکشنبه و رس 

صبحانه برای بار آخر با ایشان حرف زدم، خیلی بشاش و رس حال بود. درباره وضع 

مهدی به ایشان گایه کردم چون همه دغدغه من وضعیت مهدی بود که مظلومانه 

در زندان بود. آقای هاشمی گفت اخبار خوبی ممکن است برسد و اعاده دادرسی و 

مطالبی که قضات نوشته اند مثبت است. گفت اگر طبق این نظرات عمل شود، امکان 

آزادی مهدی فراهم می شود و بعد بلند شد و با من خداحافظی کرد و رفت. این 

مدت همیشه صحنه آخر در ذهنم می آید«.

شاید در آن لحظه هیچگاه به ذهن همرس و یار همیشگی آیت الله خطور منی 

کرد که این دیدار، دیدار آخر است. نکته جالب در ذکر این خاطره این است که آیت 

الله در لحظات آخر زندگی خود نیز امید به آینده بهرت داشته و نکته دیگر اینکه 

خود  مخالفین  سیاسی  ورزیهای  غرض  با  را  خود  عزیزدردانه  ایشان  اینکه  علیرغم 

پشت میله های زندان می دید ولیکن از آنجا که صربی مثال زدنی داشت و بخاطر 

مصالح انقاب حتی نزد همرس مکرمه خود نیز لب به انتقاد و گایه نگشود بلکه از 

امید به آینده بهرت سخن گفت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی مطابق هر روز به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ایشان و چهره خندان و شوخی های  از شادابی  ایشان  رفت. دوستان و همکاران 

ایشان با اطرافیان سخن می گویند، گویا آیت الله برای دیدار با لقاء الله از بی تابی 

می کرد. 

آن روز، آیت الله در آخرین جلسه خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تحت 

عنوان »جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص بر حسن اجرای سیاست های کلی 

نظام« حضور یافت. 

دکرت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با یاد آوری خاطره آن 

جلسه می گوید:»آیت الله هاشمی رفسنجانی در آخرین جلسه مجمع بر وحدت و 

همدلی سه قوا تاکید ویژه ای داشت و برای انجام کارهای بزرگ و زیربنایی در کشور 

اتحاد این سه قوه را رضوری دانست.«.

و اما آخرین دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی با وزیر بهداشت بود.  دکرت قاضی 

زاده هاشمی با یادآوری خاطره دیدار آخرین خود با آیت الله هاشمی رفسنجانی 

می گوید:»روز یکشنبه من پس از جلسه با وزیر ورزش و جوانان در وزارت بهداشت، 
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یــ
در حال رفنت به بیامرستان لقامن برای افتتاح چند پروژه درمانی، از جمله تعدادی روا

ناهار دعوت  برای  را  بنده  و  گرفتند  الله هاشمی متاس  آیت  بودم که   ICU تخت

کردند.با توجه به اینکه قبا برای ناهار از طرف آقای ناطق نوری دعوت شده بودم، 

جلسه ناهار با آقای ناطق نوری را به زمان دیگری موکول کردم و پس از افتتاح چند 

پروژه درمانی در بیامرستان لقامن در ساعت یک و نیم بعد از ظهر، ناهار در خدمت 

 آیت الله هاشمی بودم.این اولین بار بود که ناهار را دو نفری با آیت الله هاشمی 

به صورت خصوصی  ناهار  برای  را  بنده  ایشان  که  نداشت  رصف می کردم، سابقه 

دعوت کنند، در این دیدار بیش از یک ساعت، دو نفری با هم صحبت های زیادی 

داشتیم که شاید اکنون زمان گفنت همه آن صحبت ها نباشد.ایشان نسبت به برخی 

مسائل جاری و  آینده کشور به خصوص مسائل مربوط به رفاه اجتامعی و توجه به 

فقرا و محرومان صحبت و تاکید کردند که در دور آینده دولت با توجه به اینکه 

اقتصادی دولت  با کشورهای دنیا بهرت خواهد شد و رشایط  ایران  بین امللل  روابط 

هم مناسب تر می شود، باید آرزوهای بر زمین مانده درباره محرومان و نیازمندان 
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را حتام محقق کنیم.«

آخرین  در  رفسنجانی  هاشمی  الله  آیت  دغدغه  ترین  مهم  از  همچنین  ایشان 

ساعات زندگی سخن گفت و افزود:»یک بخش مهم از فرمایش آیت الله هاشمی این 

بود که نباید اجازه دهیم رشایط به گذشته برگردد، که اگر برگشت هم ایران و هم 

انقاب فرصتی برای بازسازی نخواهد داشت و باید حتام تاش کرد که همین مسیری 

که آغاز شده با رفع معایبی که داریم، ادامه پیدا کند.«

باز هم آیت الله و باز هم دغدغه معیشت و رفاه مردم و باز هم دل نگران آینده 

انقاب، آنهم تا آخرین لحظات زندگی. 

یکی از نزدیکان آیت الله هاشمی می گوید:»آیت الله آن روز بسیار بشاش و 

برای  کمی  داشتند  اینکه همرس محرتمشان کسالت  به  توجه  با  ولیکن  بود  خندان 

ایشان نگران بود و دلشوره داشت.به همین دلیل آنروز ، آیت الله چند بار با فاطمه 

خانم متاس گرفت و تاکید داشت که حتام مادرش را به دکرت بربد.«

می  بسیار  اندوه  با  هم  تشخیص  مجمع  فیزیکی  حفاظت  های  بچه  از  یکی 

گفت:»آخرین دیدارم با آیت الله را هیچگاه فراموش منی کنم. روز یکشنبه و هنگام 

خروج آیت الله از مجمع، جلوی درب خروجی ایستاده بودم و به ایشان ادای احرتام 

نظامی کردم. آیت الله در حالیکه در اتومبیل خود نشسته بود از راننده خواست تا 

توقف کند. شیشه های اتومبیل را پایین کشید، لبخندی زد و با من دست داد و خسته 

نباشید گفت و مهربانانه خداحافظی کرد و رفت. و من منی دانستم که این آخرین 

دیدار مرید و مراد است« .

و این آخرین دیدار همراهان و یاران آیت الله هاشمی رفسنجانی با ایشان بود 

و یقینا در آن زمان به ذهن هیچکس خطور منی کرد که شاید دیگر این »اسوه صرب 

و استقامت«،»ستون مستحکم نظام و انقاب«، »یار دیرین امام و رهربی« و »یاور 

همیشگی مردم « را منی بیند.
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روا

در این فصل می خوانیم:

Ó  .پس از تحمل سال ها رنج فراق، رسانجام »مرید امام« به مراد خویش پیوست

Ó ایجاد شبهات در مورد علت فوت آیت الله

Ó  روایت بستگان از هنگام شنیدن خرب ارتحال آیت الله

Ó حسینیه جامران، محفلی برای وداع با شناسنامه انقاب

Ó  .پیام تسلیت رهرب انقاب درسوگ یار دیرین... فقدان همرزم و همگام، سخت و جانکاه است

Ó  .پیام تسلیت دکرت روحانی در فراق فرمانده دوران جنگ... ایران، امیری بزرگ را از دست داد

Ó اعام سه روز عزای عمومی به مناسبت درگذشت یار دیرین انقاب

Ó غمنامه یاگار امام در سوگ فرزند معنوی روح الله

Ó پیام تسلیت رییس مجلس شورای اسامی

Ó  پیام تسلیت رییس قوه قضاییه

Ó پیام تسلیت مراجع و علام در سوگ آیت الله

Ó  .اشک تلخ و اعرتاف دیرهنگام مخالفان آیت الله... »هاشمی« ستون انقاب و یاور رهربی بود

Ó  .همه جناح ها به هاشمی بد کرند

Ó  .سیل پیام تسلیت مقامات سیاسی جهان... تجلیل از مردی که مظهر اعتدال بود

Ó  .بازتاب گسرتده درگذشت »آیت الله هاشمی رفسنجانی« در رسانه های جهان

Ó بازتاب خرب درگذشت یار دیرین انقاب در روزنامه های کشور

Ó تغییر چند باره محل دفن پیکر آیت الله

Ó  .بازهم آیت الله مظهر همبستگی شد 

Ó قرائت مناز توسط رهرب انقاب بر پیکر همرزم و همسنگر دیرین
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پرواز آن پرنده غمگین... 

Ó  سیل خروشان مردم در تشییع آیت الله، همه آمدند برای قدردانی از بزرگمردی که سنگ

صبورشان بود. 

Ó اعرتاض مردم به رفتار دوگانه صدا و سیام در حاشیه مراسم تشییع آیت الله

Ó یار دیرین امام« در کنار امام آرام گرفت«

Ó رسانه های بین املللی شگفت زده از حضور حامسی مردم

Ó روایت روزنامه های کشور از مراسم تشییع با شکوه یار دیرین انقاب

Ó برگزاری مراسم یادبود یار و همرزم و همسنگر دیرین رهربی توسط رهرب انقاب

Ó دانشگاه آزاد میزبان مراسم سومین روز ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

Ó  پلمپ دفرت آیت الله و مشاورانش در مجمع تشخیص... اعرتاض فاطمه هاشمی به رسنوشت

مبهم وصیت نامه پدرش

Ó  سخنان تاریخی ناطق نوری در فراق یار دیرینش در مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله

Ó برگزاری مراسم یادبود آیت الله در شهرهای مختلف ایران و جهان

Ó اربعین آیت الله در حرم امام... روایت چهل روز تلخ
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ــرانجام روا ــراق، س ــج ف ــال ها رن ــل س ــس از تحم پ

ــت.  ــش پیوس ــراد خوی ــه م ــام« ب ــد ام »مری
آیت الله هاشمی رفسنجانی عاقه بسیاری به ورزش داشتند و در طول سالیان عمر 

خویش، علیرغم متام مسئولیت های اجرایی که داشتند هیچگاه از این امر غافل منی 

شدند و به طور مرتب هفته ای دو جلسه ورزش می کردند. ایشان تا ساعت ۵ عرص در 

مجمع تشخیص مصلحت حضور داشتند و پس از آن مناز خود را می خوانند و طبق روال 

همیشگی، آن روز نیز برای ورزش به استخر »کوشک« که تحت نظارت حفاظت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام بود رفتند. 

بر اساس اظهارات محافظان ایشان، پس از مدتی که ایشان وارد آب می شوند گویا 

عارضه قلبی رخ می دهد. اولین افرادی که از این حادثه مطلع می شوند محافظان ایشان 

بودند. هنگامی که محافظان با پیکر بی جان آیت الله در آب مواجه می شوند، تاش 

می کنند ایشان را از آب بیرون بیاورند و عملیات احیا را روی ایشان انجام بدهند که در 

این زمینه توفیقی به دست منی آورند. سپس پیکر ایشان را به بیامرستان شهدای تجریش 

منتقل می کنند که نزدیکرتین بیامرستان به محل حادثه بود. متاسفانه تاش پزشکان در 

بیامرستان نیز به نتیجه منی رسد و »مرید امام« به مراد خود و خیل همرزمان شهیدش 

می پیوندد. 

پزشکان علت فوت ایشان را »ایست قلبی« اعام کردند و این امر میان نزدیکان 

و دوستداران ایشان شبهاتی ایجاد کرد چرا که همگان ایشان را فردی سامل از لحاظ 

جسامنی می دیدند و باور این مسئله کمی برایشان سخت بود. 

یکی از اولین شبهاتی که میان مردم رواج یافت، خاموش بودن دوربین های مدار 

بسته استخر و نبود تیم پزشکی همراه ایشان بود. 

علیزاده طباطبایی وکیل آیت الله هاشمی رفسنجانی به نقل از محافظان ایشان می 

گوید: »آیت الله هاشمی اجازه منی دادند که در زمان ورزش ایشان دوربین ها روشن 

باشد و محافظان نیز در اطراف ایشان حضور نداشتند. به همین دلیل هیچ تصویری 

از این اتفاقات ثبت و ضبط نشده است و هنگامی محافظان ایشان از مساله مطلع 

می شوند که کار از کار گذشته بود. یعنی آیت الله هاشمی قبل از این که به بیامرستان 

برسند، رحلت کرده بودند.«
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رسانجام آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی پس از سال ها مجاهدت در راه اعتای 

وطن در ساعت ۱۹: ۳0 روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ و دقیقا همزمان با شب شهادت 

امیرکبیر، در سن ۸2سالگی درگذشت و پیکر مطهر ایشان جهت وداع دوستداران و 

عاقمندان ایشان به حسینیه جامران منتقل شد. بدین سان سپهر سیاست ایران زمین در 

غم از دست دادن یکی از نام آورترین مردان خود رخت عزا برتن کرد. 

ایجاد شبهات در مورد علت فوت آیت اهلل
رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  فوت  از  پس  شد  ذکر  این  از  پیش  که  هامنگونه 

شبهاتی در مورد علت مرگ ایشان به وجود آمد و یکی از مهم ترین دالیل دامن زدن 

به این مسائل در فضای جامعه، اظهارات متناقض برخی مسئوالن و همچنین نبود 

تیم پزشکی در کنار ایشان در هنگام وقوع حادثه بود. 

یکی از اظهاراتی که به این شبهات دامن زد، اظهارات وزیر بهداشت لحظاتی پس 

از اعام رسمی خرب فوت آیت الله هاشمی بود. 

دکرت قاضی زاده هاشمی در اظهاراتی که به رسعت تکذیب شد، قصور پزشکی 

بر  اظهار نظر  این  اعام کرد که  را  احیای آیت الله هاشمی رفسنجانی  در عملیات 

شبهات به وجود آمده دامن زد. 

البته هامنگونه که اشاره شد این اظهارات به رسعت تکذیب شد و وزیر بهداشت 

با اشاره به سابقه قبلی بیامری آیت الله هاشمی رفسنجانی و با اشاره به موضوع 

پیشگیری از مرگ های ناگهانی گفت: »ایشان ۱۶ سال قبل آنژیو کرده بودند و ۳ تا 

پاک در رگ های ایشان ایجاد شده بود. همچنین آیت الله هاشمی 20 سال دیابت 

داشتند و اخیرا از انسولین استفاده می کردند که اگر قبل از این پیشگیری می شد 

مرگ ناگهانی اتفاق منی افتاد.«

در همین رابطه دکرت محمد آقاجانی در نشستی خربی گفت: »حدود ساعت ۶ 

کامل  ایست  ناگهانی دچار  کاما  به طور  رفسنجانی  آیت الله هاشمی  یکشنبه  روز 

قلبی می شوند که به دنبال این اتفاق بافاصله ایشان را به نزدیک ترین بیامرستان 

یعنی بیامرستان شهدای تجریش منتقل می کنند. در زمان ورود، ایشان عائم حیاتی 

نداشتند و دچار وقفه کامل قلبی و تنفسی بودند. بر این اساس بافاصله اقدامات 

الزم توسط متخصصان قلب، طب اورژانس، بیهوشی و اورژانس انجام شد و من نیز 



2۵۸

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
بنابر مسوولیتم در بیامرستان حضور یافتم و اقدامات درمانی مختلف شامل عملیات روا

احیا، تنفس مصنوعی، ماساژ قلبی، تزریق انواع داروها و تعبیه دستگاه رضبان ساز 

مصنوعی قلب و همه اقدامات اعم از اکوکاردیوگرافی و... انجام شد تا شانسی به 

اما متاسفانه هیچ کدام  یافت،  ادامه  اقدامات در مدت ۹0 دقیقه  این  قلب بدهیم. 

موثر نبودند و در نهایت تاسف ایشان در ساعت ۱۹: ۳0 دار فانی را وداع گفتند.«

پس از اظهارات وزیر بهداشت، خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی نسبت به این 

اظهارات اعرتاض کرد و آن را خاف واقع دانست و گفت: »پدرم هیچ مشکلی از نظر 

سامت نداشتند. پنجشنبه هفته قبل از فوت، پزشکی ایرانی که مقیم آمریکا هستند 

با یک دستگاه سونوگرافی مجهز و با ارصار من ایشان را معاینه کردند و به من گفتند 

پدر شام به قدری سامل است که به راحتی تا ۱0 سال بدون هیچ مشکلی می توانند 

زندگی کنند؛ متام بدن ایشان را بررسی کردند، حتی آزمایش دادند که جواب آن ها 

بعد از فوت ایشان آماده شد و همه چیز طبیعی بود؛ ایشان هیچ مشکلی نداشتند.«.

ایشان همچنین با انتقاد از برخی اظهاراتی که آنها را منطبق با واقعیت منی داند 

افزود: »آقای هاشمی وزیر بهداشت، دکرت طباطبایی و دکرت ناظری در مصاحبه های 

کنرتل  پدرم  قند  است.  نبوده  دقیق  مواردی  در  که  کردند  مطرح  را  مطالبی  خود 

شده بود و میزان آن روی ۸۵ الی صد بود و هیچ مشکل و ناراحتی قلبی در پدرم 

وجود نداشت. درباره اینکه برخی می گویند عمل آنژیو روی پدرم انجام شده است 

باید بگویم حقیقیت آن است که این کار به اجبار پزشک ها و من انجام شد. جواب 

آنژیو نیز حاکی از این بود که هیچ گونه مشکلی در قلب ایشان وجود ندارد؛ چرا 

که آیت الله هاشمی کوه نوردی می کردند و پله های مجمع را با دو طی می کردند و 

هر روز دور حیاط خانه نیز می دویدند، ایشان از نظر جسمی خیلی از فرزندانشان 

قوی تر بودند، با اینکه در خانه ایشان آسانسور وجود دارد، اما ایشان به هیچ وجه 

از آن استفاده منی کرد و از پله باال و پایین می رفتند.

برخی  با  منطبق  و  دقیق  ما  نزدیکان  حتی  و  پزشکان  نظرهای  اظهار  برخی 

واقعیات نیست. هیچ کس منی داند که علت فوت "آیت الله" چه بود.«
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ارتحـال  از هنـگام شـنیدن خبـر  روایـت بسـتگان 
آیـت اهلل 

»خرب بس تاسف بر انگیز بود و ناگوار. کاش خواب بودیم و در اندیشه دهشتناک 

بیشرت در محرضش حضور میافتیم. همه گفتند در »نوق« زاده شد اما منی دانند که 

ایران زمین مهد و زادگاه بزرگ مردی بود که نابهنگام از بینامن پرگشود. چه بد روز 

و ماه و سال و ساعتی بود این زمستان رسد اندوهناک که بار دیگر یتیم مان کرد، آن 

زمان که خرب یافتیم پناه و ملجاء جوانان و آزاد اندیشان و مردمان این رسزمین به 

ناگاه بار سفر بست و با حلم و صرب و بردباری خویش، دیار مردمان ایران زمین را 

ترک کرد و چه زیبا و با عزت به مقتدایش در بارگاه باریتعالی پیوست و از آشوب 

ها و تهمت ها و ناسزاهای نامردمانی کوته فکر رهایی یافت.« 

ارتحال  ناگوار  اینجانب در لحظه شنیدن خرب  نوشته  از دل  این مطالب بخشی 

آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. مردی که به شهادت تاریخ و به اقرار سیاستمداران 

یکی از »ستون های نظام« و به تعبیر مردم، »گوش شنوای مشکات و سنگ صبور 

دل نگرانی هایشان« بود. به اذعان مردم، مرگی اینچنین آرام برای یک سیاستمدار 

محبوب در این منطقه از دنیا که کانون آشوب ها و درگیری های قومی_مذهبی می 

باشد، پدیده نادری است. 

خرب درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، همگان را در بهت فرو برد و باورش 

آنچنان سخت بود که همه آرزو داشتند که این خرب شایعه ای بیش نباشد ولیکن 

مردم  از  را  پرمهرش  لبخند  گرمای  زمستان،  که دست رسد  بود  چنین  الهی  تقدیر 

برباید. 

شاید چگونگی اطاع یافنت اعضای خانواده از خرب ارتحال ایشان مطلب مهمی 

باشد که می تواند برای خوانندگان محرتم جالب بوده باشد. 

مهندس محسن هاشمی فرزند آیت الله با یادآوری آن روز غم انگیز می گوید: 

»من غروب روز ۱۹ دی ماه در حال بازگشت از دانشگاه به منزل بودم که محافظان 

آیت الله هاشمی متاس گرفتند و گفتند که حال پدرم نامساعد است و به بیامرستان 

شهدای تجریش منتقل شده اند. به بیامرستان که رسیدم تیم پزشکی در حال انجام 

عملیات احیا بودند و به ایشان شوک می دادند. زمانی که دکرت قاضی زاده هاشمی، 
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دکرت طباطبایی، دکرت زالی و سایر پزشکانی که حضور داشتند اظهار کردند امیدی روا

نیست، خواستم عملیات احیا متوقف شود تا ایشان بیشرت اذیت نشود و پیکرشان 

را به بیامرستان جامران که نزدیک حسینیه جامران است، منتقل کردیم و حسینیه 

البته ایشان سابقه بیامری  جهت مراسم وداع مردم با آیت الله هاشمی آماده شد. 

خاصی هم نداشتند و در سامتی بودند.«

با  نیز  فاطمه هاشمی فرزند آیت الله که در فراق پدر بسیار بی تابی می کند 

یادآوری خاطرات آن روز تلخ و آخرین مکاملاتش با پدر می گوید: »در آن روز من 

سه مرتبه با ایشان تلفنی صحبت کردم؛ دو بار پدر با من متاس گرفت و یک بار من 

با او برای گرفنت وقت برای ریاست دانشگاه آزاد در عامن متاس گرفتم. آخرین باری 

که با پدر صحبت کردم حدود چهار ساعت قبل از فوت او بود. ایشان با من متاس 

گرفتند و گفتند که مادرت اندکی مشکل دارد و پایش سوزش دارد، او را امروز به 

فیزیوتراپی بربد. من نیز گفتم که بعید می دانم ایشان امروز با من بیایند اما اگر که 

پذیرفتند حتامً با ایشان به فیزیوتراپی می رویم. پدر همچنین از من خواستند که شب 

نزد ایشان بروم. حدود ساعت ۶. ۵ بعدازظهر من در دندانپزشکی بودم که محسن 

متاس گرفت و گفت که کار خیلی فوری دارد اما به دلیل آنکه امکان صحبت کردن 

در آن لحظه نداشتم نتوانستم با او صحبت کنم. در هامن حاالت بود که دلهره مرا 

باشد. هیچ گاه فکر  نیفتاده  اتفاقی  برای کسی  نیاز کردم که  اما نذر و  فرا گرفت 

منی کردم که برای پدر و مادرم اتفاقی افتاده باشد چرا که هر دوی آنها سامل بودند 

و هیچ مشکلی نداشتند. 

حدود ساعت 7 که از دندانپزشکی خارج شدم از راننده پرسیدم که محسن با من 

چه کار داشت اما او نیز گفت که منی دانم از خودش بپرسید. زمانی که قصد داشتم 

همچنین  دارم.  رفته  دست  از  متاس  زیادی  تعداد  که  دیدم  بگیرم  متاس  محسن  با 

اتفاقی  بابا  برای  تلفن من زنگ می خورد. در آن لحظات احساس کردم که  مکرراً 

بابام  برای  که  پرسیدم  او  از  می کردم  محسن صحبت  با  که  هنگامی  است.  افتاده 

افتاده که او گریه کرد. پرسیدم که  آیا ایشان فوت کرده اند جواب داد نه،  اتفاقی 

در بیامرستان هستند و حالشان بد است. زمانی که من به بیامرستان رسیدم اولین 

نفری را که دیدم آقای دکرت زالی رئیس نظام پزشکی بود. از او پرسیدم که حال پدرم 

چطور است که ایشان گفتند متام کرده است؛ زمانی که من به بیامرستان رسیدم همه 
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چیز متام شده بود.«

محمد هاشمی برادر آیت الله نیز در مورد نحوه اطاع از فوت ایشان می گوید: 

به  از مجمع حرکت کردند و من هم  آیـت الله  بود که  از ۴ عرص گذشته  »ساعت 

مؤسسه درمان رسطان آمدم تا ماقات هایم را انجام دهم. بعد از اینکه کارم متام شد، 

در راه منزل بودم و به نزدیکی های خانه رسیده بودم که محافظین آیت الله زنگ 

زدند و گفتند حال حاج آقا خوب نیست و ایشان را به بیامرستان برده ایم و گفتیم که 

به شام هم اطاع دهیم. من سوال کردم کجا برده اید؟، گفتند در اورژانس بیامرستان 

شهدای تجریش بسرتی شده اند. من آن موقع با بیامرستان فاصله چندانی نداشتم، 

در واقع باالی تجریش و اول خیابان دربند بودم که چون این خیابان یک طرفه بود، 

مسیر را ادامه دادم و در نهایت حدود ۶ یا 7 دقیقه بعد به بیامرستان رسیدم. 

وقتی رسیدم، دیدم بیامرستان شلوغ است و پرستاران و پزشکان زیادی مشغول 

فعالیت هستند و داخل دهان و بینی آیت الله لوله اکسیژن قرار داده اند و مشغول 

شوک واردکردن به سینه شان هستند و عملیات احیا را انجام می دهند. من از یکی از 

پزشکان پرسیدم آیا آثار حیات در آیت الله وجود دارد؟ که او پاسخ داد از وقتی که 

ایشان را آورده اند، نه؛ اما تاش مان این است که عملیات احیا را با موفقیت انجام 

دهیم. آن ها به تاش خودشان ادامه می دادند اما خاطرم هست که بدنشان رنگی 

معمولی داشت و صورت شان هم خیلی معمولی و عادی بود و جای کبودی بر روی 

آن دیده منی شد. طوری که انگار خوابیده بودند. 

یک ربع تا 20 دقیقه گذشته بود که دکرت قاضی زاده هاشمی هم آمد و سپس 

دکرت طباطبایی و دو سه پزشک دیگر نیز بر بالین آقای هاشمی حارض شدند و به 

کارشان ادامه می دادند. من هم گاهی سوال می کردم که آیا توفیقی داشته اند یا نه؟ 

که پاسخشان منفی بود. حتی بر روی مانیتور هم وقتی حرکت شوک داده می شد، 

عامئی ظاهر می شد که به نظر می آمد عائم حیات باشد اما وقتی سوال می کردیم، 

می گفتند این تاثیر عملیات شوک است و قلب هنوز خودش به کار نیفتاده است. 

پس از اینکه وزیر بهداشت آمدند و مدتی به تاش برای احیا ادامه دادند، مشورتی 

با سایر پزشکان کردند و گفتند ادامه عملیات فایده ای ندارد و آن را متوقف کردند. 

در همین زمان بود که آقای روحانی و آقای جهانگیری هم به بیامرستان آمدند.«
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حسـینیه جمـاران، محفلی بـرای وداع با شناسـنامه روا

انقالب
با اعام رسمی خرب فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رسارس کشور در بهت فرو 

رفت. شنیدن این خرب آنقدر ناگهانی بود که هیچ کس منی توانست یا منی خواست آن 

به  ایشان  این خرب سیل مشتاقان  به شنیدن  اولین واکنش  بپذیرد. در  باور کند و  را 

سوی بیامرستان شهدای تجریش روانه گشت و در کمرتین زمان خیابان های منتهی به 

میدان تجریش و جامران مملو از مردمی شد که ناباورانه آمده بودند تا با یار و همراه 

همیشگی شان وداع کنند. 

مردم قدرشناس ایران در حالی در سوگ پیرمردی ۸2 ساله اشک می ریختند و بر رس 

و صورت می زدند که گویا در فراق نوجوان یا کودک خویش می گریند. کسی از مرگ 

یک پیرمرد شوکه منی شود و لیکن مرگ »آیت الله« برای مردم رسزمینش که چشم به 

اعتدال و حامیت و همراهی همیشگی اش داشتند، شوک آور بود. مردم منی خواستند 

از دست  تندروها  برابر  را در  اعتامد خود  قابل  و  گاه مستحکم  تکیه  کنند که  باور 

داده اند. 

پیکر مطهر آیت الله هاشمی رفسنجانی جهت انجام مراسم مذهبی و تغسیل و 

همچنین به جهت وداع عاقمندانش به حسینیه جامران منتقل شد. مراسم تغسیل در 
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حیاط خانه امام راحل و توسط یادگار امام و فرزندان آیت الله انجام شد. 

مردم، شبانه و از راه های دور و نزدیک به حسینیه جامران آمدند تا وداعی با 

شکوه با مردی که عمرش را رصف خدمت به آنان کرد داشته باشند. 

در مدت دو روزی که پیکر مطهر ایشان در حسینیه جامران حضور داشت، سیل 

خروشان مردم سوگوار همراه با مسئولین عالیرتبه لشگری و کشوری در این محل گرد 

هم آمدند تا حضورشان مرهمی بر جراحت های قلب خانواده داغدار آیت الله هاشمی 

رفسنجانی باشد. 

در ایامی که پیکر مطهر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جامران بود، همه 

آمدند. جریان ها و شخصیت های سیاسی فارغ از اختافات گذشته در این محل حضور 

یافتند تا ادای احرتام کنند به شخصیتی که شاید با او در مسائلی اختاف نظر داشتند 

ولیکن بر رس یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن اینکه هاشمی رفسنجانی ستون نظام 

و یار دیرین امام و رهربی است. 

در همین زمینه و به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، خانواده ایشان 

اطاعیه ای خطاب به مردم قدردان کشور صادر کرد. 

منت این اطاعیه بدین رشح است: 

»بسم الله الّرحمن الّرحیم«

روح بلند بزرگمرد تاریخ معارص ایران به مرادش خمینی کبیر پیوست. 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در حالی امشب و در شب شهادت امیرکبیر دار فانی 

ایران  مردم  را رصف  خود  عمر  مجاهدت،  و  مبارزه  سال  که طی ۶0  کرد  وداع  را 

منود؛ مردمی که اینک با احساسات پاک خود تسلی خاطر بستگان و عاقه مندان ایشان 

هستند. 

خمینی کبیر، مراد هاشمی فرمود: »هاشمی زنده  است چون نهضت زنده است« و 

امروز باید گفت هاشمی زنده است چون خمینی زنده است. امروز اگرچه جسم خسته 

هاشمی که یادگارهای فراوانی از شکنجه های دوران مبارزه در خود دارد آرام گرفته 

است، اما تفکر هاشمی و نگاه بلند او در میان میلیون ها ایرانی رسافراز جریان دارد و 

کدام حیاتی باالتر از تداوم بینش این شخصیت بزرگ. 

هاشمی در حالی به همرزمانش، بهشتی، مطهری و باهرن پیوست که ماموریت خود 

را در دفاع از انقاب و حراست از آینده ایران به بهرتین نحو برآورده ساخت و در این 
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یــ
راه چه پیش از انقاب و چه در طول چهار دهه سپری شده از انقاب آماج تیرهای روا

زهرآگین بود. 

هاشمی برای مردم زیست و برای مردم کوشید و مردم چه زیبا قدر این بزرگمرد 

را دانستند و با حامیت های بی دریغ خود عزتی کم نظیر را در میان همه بی مهری ها 

برایش رقم زدند. 

جمهوری اسامی و رهربی انقاب اگرچه یاوری دیرینه و رکنی رکین را از دست 

را  آینده ای درخشان  این کشور  ادامه خواهد داشت و جوانان  راه هاشمی  اما  داد، 

هامن گونه که هاشمی آرزوی دیرینه اش را داشت رقم خواهند زد. 

مراسم تشییع پیکر پاک آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه 2۱ دی ماه از 

ساعت ۱0 صبح از دانشگاه تهران انجام می شود. 

در پایان ضمن تسلیت این ضایعه به ملت رشیف ایران و رهرب معظم انقاب و 

مراجع تقلید امید دارد روح این بزرگمرد با ارواح طیبه، اولیای الهی، شهدای انقاب و 

امام شهدا محشور گردد. 

پیـام تسـلیت رهبر انقـالب در سـوگ یـار دیرین... 
فقـدان همـرزم و همـگام، سـخت و جانکاه اسـت. 
انقاب  رهرب  رفسنجانی،  هاشمی  آیت الله  درگذشت  خرب  رسمی  اعام  از  پس 

اشاره  با  پیامی فقدان همرزم و همگام خویش را سخت و جانکاه خواندند و  در 

به سابقه ۵۹ سال دوستی با ایشان که رشوع آن از بین الحرمین بود، فرمودند: »با 

فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را منی شناسم که تجربه ای مشرتک 

و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد داشته 

باشم.«. 

منت این پیام بدین رشح است: 

»بسم الله الّرحمن الّرحیم«

»انّا لله و انّا الیه راجعون«

با دریغ و تأسف خرب درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران 
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مبارزات نهضت اسامی، و همکار نزدیک سالهای متامدی در عهد جمهوری اسامی 

جناب حجت االسام واملسلمین آقای شیخ اکرب هاشمی رفسنجانی را دریافت کردم. 

فقدان همرزم و همگامی که سابقه ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی 

به پنجاه و نه سال متام می رسد، سخت و جانکاه است. چه دشواریها و تنگناها که در 

این دهها سال بر ما گذشت و چه همفکریها و همدلیها که در برهه های زیادی ما را 

با یکدیگر در راهی مشرتک به تاش و تحمل و خطرپذیری کشانید. 

هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سالها، تکیه گاه مطمئنی برای همه ی 

کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شامر می آید. اختاف نظرها 

پیوند  نتوانست  دوران طوالنی هرگز  این  از  برهه هائی  در  متفاوت  اجتهادهای  و 

رفاقتی را که رسآغاز آن در بین الحرمین کربای معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه ی 

خناسانی که در سال های اخیر با شدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت 

های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل 

وارد آورد. 

او منونه ی کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این 

راه پر خطر و پر افتخار بود. سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت 

در برابر این همه و آن گاه مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس 

شورای اسامی و مجلس خربگان و غیره، برگ های درخشان زندگی پر فراز و نشیب 

این مبارز قدیمی است. 

ای  تجربه  را منی شناسم که  اینجانب هیچ شخصیت دیگری  فقدان هاشمی  با 

مشرتک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد 

داشته باشم. 

اکنون این مبارز کهنسال در محرض محاسبه ی الهی با پرونده ای مشحون از تاش و 

فعالیت گوناگون قرار دارد، و این رسنوشت همه ی ما مسئوالن جمهوری اسامی است. 

غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب متنا می کنم و به همرس 

گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. 

غفرالله لنا و له      

سید علی خامنه ای      

۱۹ دی ماه ۱۳۹۵      
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یــ
پیام تسـلیت دکتـر روحانـی در فراق فرمانـده دوران روا

جنـگ... ایـران، امیری بـزرگ را از دسـت داد. 
دکرت روحانی رییس جمهور کشورمان نیز در سوگ یار دیرین و فرمانده خود در 

دوران دفاع مقدس پیام تسلیتی رسارس حزن انگیز صادر کرد. 

منت پیام به این رشح است: 

»بسم  الله الرحمن الرحیم«

»إنا لله وإنا إلیه راجعون«

»َو ِمَن النَّاِس َمْن یرْشی نَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اللَِّه َو اللَُّه َرُؤٌف ِبالِْعباِد«

در ایام سوگ فاطمه معصومه)س( و شهادت مظلومانه امیرکبیر، ایران به سوگ 

رسدار شایسته خویش نشست و قهرمان ملی مبارزه با استبداد و استعامر، رس بر 

آستان حق نهاد. 

الله، همراه و  ثابت قدم روح  فرزند  اکرب هاشمی رفسنجانی  آیت الله  حرضت 

همدل دیرین رهربی، چهره ممتاز و تاریخ ساز انقاب اسامی و دلسوز واقعی مردم؛ 

پس از عمری مجاهدت و صبوری به ماقات حق شتافت. تاریخ چه تقدیر پر معنایی 

داشت که آن اسطوره حلم و تحمل و ایامن و اعتدال، در روزی به دیدار خداوند 

متعال شتافت که نقطه آغاز خیزش و قیام ملت در دفاع از خمینی کبیر، بنیانگذار 

انقاب اسامی بود. 

سخن گفنت از هاشمی که سال ها در کنار او بودم برای من بسیار دشوار است. 

وی در طول مبارزات مردم ایران تحت زعامت امام بزرگوار، یک انقابی متام عیار 

از  یکی  او همواره  نکرد.  مراد جدا  آن  راه  از  را  او  زندان و شکنجه،  بود. سال ها 

پیشتازان بنام انقاب اسامی بود. او بود که از قم تا نجف و از پاریس تا تهران هرگز 

امام و مرادش را تنها نگذاشت. هاشمی از معامران برجسته نظام جمهوری اسامی 

ایران است؛ قانون اساسی، مجلس شورای اسامی، مجلس خربگان رهربی، ریاست 

پاسداران  سپاه  اسامی،  نظام، حزب جمهوری  تشخیص مصلحت  جمهوری، مجمع 

و  تدبیر  مدیون  اسامی  انقاب  نهادهای  متام  و  سازندگی  جهاد  اسامی،  انقاب 

این مرد فرداها است.  آینده نگری 

امروز اسام رسمایه ای پرارزش، ایران امیری بزرگ، انقاب اسامی پرچمداری 
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شجاع و نظام ُمدبری کم نظیر را از دست داد. 

او محبوب امام بود و خادم مردم؛ هرکجا که او مسئولیت آن را بر عهده داشت، 

مایه آرامش امام و رهربی و مردم بود. او تحلیل گیری توانا بود که جهان را به خوبی 

می شناخت. خطبه های منازش در روزهای سخت دفاع مقدس به همه روحیه می داد. 

او در مظلومیت، چون یار دیرینش شهید بهشتی بود و ناسپاسی ها را به آسانی تحمل 

می کرد. 

هاشمی هیچ گاه از جنگ نهراسید ولی همواره صلح را گرامی می داشت؛ هم 

پایان  برای  مذاکره  قهرمان  هم  و  بود  شهادت  و  جهاد  میدان های  شجاع  فرمانده 

ساده  بود،  نظام  آسیای  زیرین  سنگ  به حق  که  بزرگ مردی  از  گفنت  سخن  جنگ. 

ایرانی،  ایران و  برای  بود.  بدیل مقام معظم رهربی  یاور بی  امام و  نیست. محرم 

آرزوهای بزرگی داشت و تا جان داشت برای رسبلندی میهن اسامی کوشید. بسیار 

جفا دید و بسیار وفا کرد. با انحراف از مسیر اعتدال اسامی رس سازش نداشت و 

مصلحت نظام را از هر امری باالتر می دانست. مردم فهیم ایران، قدر خادمان خود 

را به خوبی می شناسند و دینشان را به رسدار سازندگی ادا خواهند کرد. 

نام هاشمی بزرگرت از آن است که احدی بتواند نقش آفرینی و حضور موثر او را در 

برگ برِگ تاریخ نهضت اسامی، از ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقاب، 

و از سابقه بی بدیل و درخشان او در مدیریت دفاع مقدس تا همه مقاطع حساس تا 

واپسین دقائق زندگانی ایشان، و حیات همیشگی او در قلب مردم قدرشناس ایران 

عزیز را انکار کند. که پیر و مراد همه ما خمینی عزیز قدس الله نفسه الزکیه فرمود: 

»بدخواهان بدانند که هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.«

اینجانب با اعام سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیل رسمی؛ مصیبت بزرگ 

فقدان این قهرمان ملی، اندیشمند بزرگ اسامی و رسمایه بی بدیل نظام جمهوری 

رهربی،  معظم  مقام  الفداه،  له  روحی  الله  بقیه  حرضت  محرض  را  ایران  اسامی 

مراجع عظام تقلید، علام و فضا، شخصیت های انقاب و نظام، ملت قدرشناس ایران 

به خصوص مردم رشیف استان کرمان و شهر رفسنجان، همه یاران و دوستداران و 

ارادمتندان ایشان به ویژه خانواده گرامی، همرس مکرمه و صبور و همچنین فرزندان 

و برادران آن مجاهد نستوه صمیامنه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای 

آن مرد بزرگ علو درجات و همجواری با امئه اطهار)ع( و مرادش امام خمینی)ره(، 
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یــ
همرزمان و شهدای انقاب اسامی، و برای همه بازماندگان صرب و أجر مسألت می دارم. روا

حسن روحانی

رییس جمهوری اسامی ایران

همچنین هیات دولت در اطاعیه ای عاوه بر سه روز عزای عمومی، روز سه شنبه 

مصادف با روز تشییع آیت الله هاشمی را تعطیل رسمی اعام کرد. 

اعـالم سـه روز عزای عمومی به مناسـبت درگذشـت 
انقالب دیریـن  یار 

در پی درگذشت یار دیرین مردم، انقاب، امام و رهربی، هیئت دولت با انتشار 

بیانیه ای سه روز در کشور عزای عمومی و همچنین روز تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر 

ایشان را تعطیل اعام کرد. 

منت این پیام به رشح ذیل است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انا لله و انا الیه راجعون«

عامل مجاهد، انقابی نستوه و یار دیرین حرضت امام رضوان الله تعالی علیه که 

عمر پر برکت خود را در شکل گیری انقاب اسامی، استقرار نظام جمهوری اسامی و 

ایفای مسئولیت های خطیر در اداره کشور و دفاع مقدس سپری کرد به دیدار معبود 

شتافت. نام، یاد و آموزه های آن یار سفر کرده همواره بر تارک ایران و انقاب اسامی 

در درخشش و الگوی وفاداران به آرمان های انقاب اسامی خواهد بود. 

الله  بقیه  به حرضت  را  بزرگ  این ضایعه  ایران  اسامی  دولت جمهوری  هیات 

مدظله العالی،  خامنه ای  آیت الله  رهربی، حرضت  معظم  مقام  فداه،  ارواحنا  االعظم 

علام و مراجع بزرگوار تقلید، خانواده گرامی ایشان و ملت رشیف ایران تسلیت عرض 

می کند و به مناسبت تجلیل از این یار دیرین امام و رهربی سه روز عزای عمومی و روز 

سه شنبه 2۱ دی ماه ۱۳۹۵ را تعطیل عمومی اعام می کند و ملت قدرشناس ایران را به 

رشکت باشکوه و تاریخی در مراسم تشیع پیکر پاک ایشان دعوت می مناید. 
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غم نامه یاگار امام در سوگ فرزند معنوی روح اهلل
در پی در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یادگار امام )ره( در پیامی یاد و 

خاطره سال ها مجاهدت و همراهی ایشان با انقاب و امام را گرامی داشتند و به 

گفتند.  تسلیت  ایشان  بازماندگان 

منت پیام به این رشح است: 

»بسمه تعاىل«

»انا لله و انا اليه راجعون«

الله حاج شيخ اكرب  امام، حرضت آيت  ىب هامنند و فرزند معنوى  يار  درگذشت 

هاشمى رفسنجاىن رضوان الله تعاىل عليه و حرشه الله مع انبيائه و اوليائه چنان سنگني 

و ناباوارانه بود كه تنها لطف الهى مى تواند تسل بخش جان و روح ما باشد. كيست 

كه از انقاب اسامى ايران خاطره اى داشته باشد و در آن حضور مؤثر و كم مانند 

هاشمى را نيابد. همراهى اين مجاهد خستگى ناپذير از قبل از رشوع انقاب با امام 

خمينى و حضور در هر صحنه اى كه امام مى فرمود، در لحظه لحظه زندگى ايشان 

مشهود و متجل است. 

از فرماندهى دفاع مقدس تا مديريت سازندگى كشور، از شوراى انقاب تا رياست 

مجلس، از نقش ىب بديل در تعيني رهربى پس از امام تا رياست خربگان و مجمع تشخيص 

مصلحت نظام، از زندان و رفنت تا پاى اعدام تا منايندگى امام براى حل هر معضله و 

بحران، از ترور فيزيىك توسط فرقان تا ترور شخصيت توسط دشمنان و نابخردان، همه 

و همه گواه و رد پاى هاشمى در تاريخ اين مرز و بوم است. 

هاشمى قامت رعناى گفتامن آزادى خواه و معتدل در جامعه افراط زده ماست. 

تحليل  قدرت  ناب،  استعداد  رسشار،  هوش  كه  رفسنجان  دوردست  روستاى  فرزند 

شگرف و شجاعت مثال زدىن را همراه با عشق به پيامرب و اهل بيت ايشان، اسام، ايران 

و امام، در جان و روح خويش نهادينه ساخته بود. 

فقدان آيت الله هاشمى نه تنها درگذشت استوانه محكم خردورزى بود بلكه فقد 

خوىب هايى است كه از امام براى ما به يادگار مانده بود. ايان وى به مردم اين رسزمني 

براى هر آشناى وى  اين رسزمني  اميد به آينده درخشان  ايشان و  انتخاب صحيح  و 

هاى  در عرصه  باره وى  مدعا حضور چندين  اين  براى  وبهرتين شاهد  بود  ملموس 
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یــ
مختلف انتخابات و كسب رأى از مردم ايران است. روا

 هاشمى در ميان ما زنده است. با ما خواهد ماند. و در جان و روان ايران جريان 

خواهد داشت. چراكه به فرموده امام هاشمى زنده است چون نهضت زنده است. 

اينجانب اين مصيبت جانكاه را به همه مردم ايران، مقام معظم رهربى و به فرزندان و 

همرس مقاوم و مجاهدشان و به همه دوستداران ايشان تسليت گفته، براى ايشان حرش 

با اولياء الهى و امام و شهيدان مسئلت دارم. 

سيد حسن خمينى

پیام تسلیت رییس مجلس شورای اسالمی
دکرتعلی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی با ارسال پیامی درگذشت آیت الله 

هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و رهربی را تسلیت گفت. 

منت پیام به این رشح است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انالله و انا الیه راجعون«

مرد بزرگی چشم از این جهان فرو بست که در چهره او شصت سال مبارزه با 

استبداد و استعامر، تاش خستگی ناپذیر برای استقرار نظام اسامی، مجاهدتی کم نظیر 

برای دفاع از استقال و متامیت ارضی، کوششی مداوم برای عمران و آبادی کشور و 

همتی مستمر برای سامان دادن به امور تقنینی هویدا بود. 

روحانی عظیم القدری که از دهه ۳0 با تبلیغ اسامی و آگاهی بخش سیاسی سعی 

وافری در بیداری ملت منود. 

سال ها زندان همراه با شکنجه و آزار فراوان او را از پا نینداخت تا نهضت، به 

به مثر نشست.  امام خمینی)ره(  رهربی 

به عنوان نزدیک ترین مشاور و یار امام به عضویت شورای انقاب برگزیده شد و 

در هامن ماه های اول پیروزی، هدف تیر منحرفین قرار گرفت، لیکن از تاش برای در 

هم شکسنت چهره نفاق و انحراف باز نایستاد. 

اداره قوه مقننه، مسئولیت خطیری در آن سال های جنگ و آشوب بود که با 

کشید.  دوش  به  صابت 
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فرماندهی میدان های جنگ در زیر فشار نظامی و تحریم دشمن از کارهای طاقت 

فرسایی بود که از قهرمانی چون هاشمی ساخته بود. 

در متام این دوران او همراه با حرضت آیت الله خامنه ای)مدظله العالی( امام امت 

را یاری کرد و چون پروانه گرد وجود آن پیر فرزانه گشت. 

انتخاب رهرب جدید انقاب فرصتی بود تا هاشمی عزیز، باور و ایامن خود را نسبت 

به حرضت آیت الله خامنه ای نشان دهد. 

به عنوان رئیس جمهور، حداکرث همراهی را با رهربی داشت و رهرب معظم انقاب 

همواره از دولت ایشان حامیت کردند. 

سپس در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، لحظه ای از خدمت به 

نظام اسامی فروگذاری ننمود. عاقه وافر او به حفظ نظام و اعتای آن و عشق او به 

رهربی، دشمنان را به کینه ورزی مداوم نسبت به او وامی داشت. 

اینجانب ضمن نهایت تأثر و تأسف از این حادثه مؤمله، مراتب تسلیت خود را به 

ساحت مقدس حرضت ولی عرص)عج(، مقام معظم رهربی، خاندان محرتم هاشمی، 

حوزه علمیه مقدسه قم و ملت رشیف ایران تقدیم می دارم. 

برای آن سفر کرده، آرزوی علو درجات و برای بازماندگان، دوستان و یاران ایشان 

صرب و شکیبایی از خداوند بزرگ مسئلت دارم. 

علی الریجانی

رئیس مجلس شورای اسامی

۱۹ دی ماه ۱۳۹۵

پیام تسلیت رییس قوه قضاییه 
آیت الله صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه نیز با ارسال پیامی درگذشت 

را تسلیت گفت.  آیت الله هاشمی رفسنجانی 

در منت پیام ایشان آمده است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انالله و انا الیه راجعون«

خرب ارتحال مرحوم آیت الله اکربهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 



272

ی
جان

ــن
فس

ی ر
ــم

اش
هلل ه

ت ا
یــ

ت آ
ــر

ض
 ح

ی
ــا

دته
اه

مج
ت 

یــ
نظام موجب تأسف اینجانب گردید. روا

ایشان سالهای متامدی از مبارزان نهضت در دوران قبل از پیروزی انقاب اسامی 

بودند و بعد از انقاب نیز از موثرترین شخصیتهای نظام در کنار امام )ره( و مقام معظم 

رهربی در سمتهای مختلف به نظام اسامی خدمت کردند. 

رحلت این یار دیرین امام )ره( و مقام معظم رهربی را به محرض حرضت بقیة الله 

االعظم )عج( و رهربمعظم انقاب اسامی )مدظله العالی( و بازماندگان آن مرحوم 

برای  و  الهی  غفران  سعید  فقید  آن  برای  متعال  خداوند  از  و  منوده  عرض  تسلیت 

بازماندگان صرب جمیل و اجر جزیل آرزومندم. 

صادق آملی الریجانی_ رئیس قوه قضاییه

پیام تسلیت مراجع و علما در سوگ آیت اهلل
در پی در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مراجع تقلید نیز با صدور پیام های 

جداگانه ارتحال ایشان را تسلیت گفتند و بر وفاداری وی تا آخرین لحظات عمر به امام 

خمینی)ره( و رهرب انقاب تأکید کردند. 

در همین رابطه، آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان، با 

ابراز تاسف از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی پیام تسلیتی صادر کرد. 

منت پیام بدین رشح است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انا لله و انا الیه راجعون«

دانشمند محرتم جناب آقای محمد هاشمی زید عزه

السام علیکم و رحمه الله و برکاته

خرب درگذشت اخوی مکرم، جناب حجت االسام و املسلمین حاج شیخ اکرب هاشمی 

رفسنجانی طاب ثراه موجب تامل و تاسف فراوان گردید. 

اینجانب فقدان آن بزرگوار را به جنابعالی و دیگر افراد خاندان محرتم تسلیت عرض 

منوده و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای همه بازماندگان صرب 

جمیل و اجر جزیل را مسالت دارم. 

علی حسینی سیستانی

۱۱ ربیع الثانی ۱۴۳۸ هجری
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زحامت  و  درخشان  سوابق  برشامری  نیز ضمن  همدانی  نوری  آیت الله حسین 

فراوانی که در راه به مثر نشسنت انقاب متحمل شد، باصدور پیامی درگذشت آیت الله 

هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. 

منت پیام این مرجع تقلید به رشح زیر است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انالله و انا الیه راجعون«

خرب ناگوار ارتحال عامل مجاهد و مبارز نستوه آیت الله هاشمی رفسنجانی موجب تأمل 

شدید اینجانب شد. 

سوابق درخشان وی با توجه به زحامت فراوانی که در راه به مثر نشسنت انقاب و 

ارتباط بسیار وسیعی که با امام رضوان الله علیه داشته و خدمات وی به مردم متعهد 

ایران در پست هایی که به عهده گرفته بودند بر هیچ کس مخفی نیست. وفاداری او به 

انقاب، امام و مقام معظم رهربی تا آخرین لحظات عمر همچنان دوام داشت. 

اینجانب شخصاً در حوزه علمیه قم سابقه ممتدی با ایشان داشتم و از نزدیک شاهد 

مبارزات ایشان علیه رژیم شاهنشاهی بوده ام و امروز که با مشیت الهی آن برادر عزیز 

به لقاءالله پیوسته، ملت وفادار به امام و مقام معظم رهربی در تجلیل از مقام ایشان 

در تشییع  جنازه و مجالسی که تشکیل خواهد شد رشکت خواهند کرد و یک بار دیگر 

وحدت، اتحاد خود و پشتیبانی از نظامی که با زحامت ملت رشیف و امثال ایشان به 

وجود آمده است را در برابر چشم بدخواهان و تفرقه طلبان به منایش خواهند گذاشت 

و بار دیگر دشمنان را ناامید خواهند ساخت. 

اینجانب درگذشت این فقید سعید را به پیشگاه حرضت ولی عرص)عج( و مقام 

معظم رهربی و حوزه های علمیه و بیت معزی و به همه ملت رشیف ایران تسلیت 

می کنم.  عرض 

آیت الله نارص مکارم شیرازی نیز با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی هرگز 

صحنه انقاب را ترک نکرد، با صدور پیامی درگذشت ایشان را تسلیت گفت. 

منت پیام این مرجع تقلید به رشح ذیل است: 
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»بسم الله الرحمن الرحیم«روا

با نهایت تأسف خرب فقدان ناگهاىن مجاهد نستوه مرحوم حجت االسام واملسلمین 

آقاى هاشمى رفسنجاىن را دریافت داشتم. اینجانب ایشان را از آن زمان که در حوزه  

و  باهوش، شجاع  بسیار جدى،  مردى  مى شناختم.  به خوىب  داشت  ما رشکت  درىس 

صاحب اراده بود. 

در صحنه  دامئاً  نیز  ایشان  از  بعد  و  فداکارى کرد  راحل  امام  سال ها در خدمت 

انقاب بود. مشکات مختلفى را پشت رس گذاشت وىل این مشکات هرگز سبب نشد 

که صحنه را ترک کند. 

اینجانب درگذشت این یار وفادار انقاب را به همه هموطنان ایراىن و به  ویژه 

بازماندگان آن فقید سعید تسلیت مى گویم و غفران الهى را براى او و همه  ما از خداوند 

مى طلبم. 

آیت الله جوادی آملی نیز با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی صحابی صالح و 

صادق امام راحل بود، با صدور پیامی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. 

در پیام تسلیت آیت الله جوادی آملی آمده است: ارتحال استوانه انقاب اسامی، 

صحابی صالح، صابر و صادق امام راحل )قدس رسه( و امین امت، حرضت آیت الله 

هاشمی رفسنجانی را به محرض مبارک بقیة الله، رهرب ملت بزرگ ایران و خاندان رشیف 

آن رحیل محبوب تسلیت عرض می کنیم. 

در این پیام ترصیح شده است: بهرتین ابراز همدردی در این سانحه سنگین ملی و 

رخداد توان فرسا، حفظ نظام اسامی، تقویت ارکان و حرکت در مدار پیام رهربی است. 

در پایان این پیام تاکید شده است: امید آنکه رنج مدبرانه و کوشش خالصانه بیش از 

نیم قرن آن عزیز، برای احیای مآثر قرآن کریم و آثار دوده طاها و یاسین علیهم افضل 

صلوات املصلین، ره توشه خوبی برای لقای خدای سبحان باشد. 

آیت الله سیدمحمد علی علوی گرگانی نیز با تاکید بر این نکته که آیت الله هاشمی 

نقش ماندگاری در سازندگی و آبادی کشور داشتند، پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت 

ایشان صادر کرد. 

حرضت  مستطاب  جناب  درگذشت  خرب  است:  آمده  تقلید  مرجع  این  پیام  در 

حجت االسام  واملسلمین آقای شیخ علی اکرب هاشمی رفسنجانی)ره( یار دیرین امام و 
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رهربی و شخصیت زحمتکش و پرتاش سال های طوالنی قبل و بعد از انقاب موجب 

تأثر و تأمل اینجانب شد. 

در ادامه این پیام آمده است: این عامل مجاهد و زحمتکش که در دوران قبل از انقاب 

در مبارزات علیه دستگاه سلطنتی شاهنشاهی در کنار مرحوم آیت الله طالقانی و شهیدان 

بهشتی، مطهری و مفتح )رحمهم الله( و برخی دیگر از انقابیون وفادار به امام خمینی 

)ره( سال ها رنج زندان را کشیدند، بعد از انقاب نیز امام خمینی)ره( را تنها نگذاشته و در 

صحنه های مختلف و در رده های باالی انقاب همچون ریاست مجلس شورای اسامی و 

جانشین فرمانده کل قوا در زمان جنگ نقش آفرین و مؤثر بودند. 

ایشان با هوشیاری و زحامت فراوان بعد از رحلت امام خمینی)ره( نیز در سازندگی 

و آبادی مملکت ایران نقش ماندگار ایفا کردند. 

در پایان این پیام آمده است: اینجانب این ضایعه را در درجه اول به امام زمان)عج( 

و به مقام معظم رهربی، همچنین به خانواده و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و 

امید است که خداوند با فضل و رحمت خود ایشان را مشمول عنایات وافره خود قرار 

دهد و شفاعت اجداد طاهرین شامل ایشان شود. 

همچنین مراجع معظم و علامی محرتم از جمله آیات عظام حرضات آیت الله وحید 

خراسانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، سبحانی، سید محمود هاشمی شاهرودی، 

یوسف صانعی، ابراهیم امینی، مظاهری، محمد یزدی، موحدی کرمانی، بیات زنجانی، 

فاضل لنکرانی، سید محمد خامتی، علی اکرب ناطق نوری، با ارسال پیام یا متاس تلفنی با 

خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی، درگذشت ایشان را ضایعه ای جربان ناپذیر نامیده 

و به خانواده و عاقمندان ایشان تسلیت گفتند. 

اشـک تلخ و اعتراف دیر هنگام مخالفـان آیت اهلل... 
»هاشـمی« سـتون انقالب و یاور رهبری بود. 

پس از درگذشت ناگهانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، مقامات سیاسی و احزاب و 

تشکل های سیاسی کشور با ارسال پیام های جداگانه درگذشت این یار دیرین انقاب، 

امام و رهربی را تسلیت گفتند. 

نکته ای که در این میان بیش از همه حائز اهمیت بود ارسال پیام های تسلیت 

توسط افرادی بود که در طول سالیان گذشته به عنوان منتقد جدی آیت الله هاشمی 
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رفسنجانی محسوب می شدند و گویا اکنون که آیت الله، رخت از این دیار فانی بست روا

و به سوی معبود خویش روانه شد، این یاران دیروز و منتقدان امروزی به یکباره به 

یاد افتادند که آیت الله هاشمی رفسنجانی چه خدماتی برای انقاب و کشور متحمل 

شده است. 

در طول تاریخ ایران کمرت کسی را می توان رساغ داشت که در طول زمان های 

مختلف در تیررس انتقادات و هجمه های طیف های مختلف گروه های سیاسی کشور 

قرار گرفته باشد. 

فراموش نکرده ایم که آیت الله هاشمی رفسنجانی، زمانی مورد انتقاد شدید جناح 

چپ یا هامن اصاح طلبان قرار داشت و زمانی دیگر توسط جناح راست یا هامن 

اصولگرایان، خارج شده از ریل انقاب تشخیص داده شد و بی بصیرت و حامی فتنه 

نام گرفت. 

هر چه بود آیت الله هاشمی رفسنجانی با صرب مثال زدنی خود در برابر تخریب ها 

و هجمه های ناجوامنردانه سکوت کرد و شاید همین مسئله باعث گردید که در مامتش 

کسانیکه بیشرت به او جفا کرده بودند بیشرت ناراحت و اندوهگین باشند. 

منونه ای از پیام های مقامات سیاسی کشور را با هم مرور می کنیم: 

از  همواره  گذشته  سالیان  طول  در  که  تهران  شهردار  قالیباف  باقر  محمد  دکرت 

این اختاف  بارها  منتقدین سیاست های آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است و 

نظرها را در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح کرده است در پیامی درگذشت فرمانده 

جنگ را تسلیت گفت. 

پیام تسلیت شهردار تهران به رشح زیر است: 

»انا لله و انا الیه راجعون«

»رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار 

دیرین امام و رهربی را به همه آحاد ملت به ویژه محرض رهرب معظم انقاب، خانواده، 

بازماندگان و عاقمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. خدمات ارزنده ایشان در طول 

دوران مبارزه و پس از انقاب از خاطره ها محو نخواهد شد. 

ایشان در خط مقدم مبارزه با رژیم ستم شاهی طاغوت و یاور بنیانگذار کبیر انقاب 

در روزهای دشوار پیروزی انقاب اسامی بودند. در دوران دفاع مقدس نیز چنانکه 

بنده از نزدیک شاهد بودم در جایگاه فرماندهی نقش کلیدی داشتند و پس از آن در 
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را داشتم، تاش  االنبیاء  قرارگاه خاتم  توفیق همراهی در  بنده  دوران سازندگی که 

مجدانه ای برای پیرشفت کشور به خرج دادند. آن مرحوم در سالیان متامدی بعد از 

انقاب نیز مشاوری امین برای رهربی و دلسوز نظام بودند. هیچ گانه نقش محوری 

ایشان در این سی و هفت سال بعد از انقاب فراموش نخواهد شد. علو درجات آن 

مرحوم و صرب و اجر برای بازماندگان را از درگاه ایزد منان خواستارم.«

آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خربگان رهربی نیز که در 

طول سالیان گذشته جزو جدی ترین منتقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است و 

در ماجرای ردصاحیت ایشان در انتخابات سال ۹2 نقشی اساسی ایفا کرد و همچنین 

بارها از تریبون مناز جمعه انتقاداتی را نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح کرد 

نیز از جمله افرادی بود که با ارسال پیامی، فقدان یار امام و رهربی را تسلیت گفت. 

منت پیام به این رشح است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انا لله و انا الیه راجعون«

»خرب رحلت آیت الله جناب آقای هاشمی رفسنجانی، مجاهد دوران نهضت اسامی 

و یار دیرین حرضت امام خمینی )ره(، موجب تامل و تاثر گردید. آن سفر کرده، در 

دوران رژیم طاغوتی و وابسته پهلوی، رنج و محنت بسیاری را متحمل شد و پس از 

پیروزی انقاب اسامی نیز با قبول مسئولیت های مهم همچون ریاست مجلس شورای 

اسامی، ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مجلس خربگان 

رهربی، کوشا بود. 

این جانب ضمن قدردانی از زحامت بی شائبه ایشان برای نظام اسامی، رحلت 

ایشان را به مقام معظم رهربی، حرضت امام خامنه ای و بازماندگان، تسلیت گفته و از 

خداوند متعال رحمت و غفران واسعه الهی را برای ایشان مسالت دارم.«

و اما یکی از افرادی که با ارسال پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی، باعث بهت و حیرت مردم شد آیت الله محمدتقی مصباح یزدی بود. 

ایشان در طول سالیان گذشته همواره جزو افرادی بودند که در هر فرصتی به 

نیز  ایشان  و طرفداران  کردند  می  رفسنجانی حمله  آیت الله هاشمی  های  سیاست 

آیت الله  افکار عمومی،  نزد  تا  داشتند  آن  بر  سالیان گذشته سعی  در طول  همواره 

کنند.  قلمداد  انقاب  از مسیر  را خارج شده  هاشمی رفسنجانی 
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آیت الله مصباح یزدی در هامیش "بررسی اخاقی آثار غفلت در پیدایش فتنه" که روا

در دانشگاه علوم اسامی رضوی در مشهدمقدس برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با 

اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ضمن تسلیت به مقام معظم رهربی، 

ملت ایران و خانواده آن مرحوم، ترصیح کرد: »در ابتدا باید درگذشت رئیس  مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را که یار صدیق برای حرضت امام و همراه مقام معظم رهربی 

بودند را به مقام معظم رهربی و ملت ایران تسلیت عرض کنم. آقای هاشمی رفسنجانی 

قبل و بعد از انقاب اسامی در خدمت نظام اسامی بوده و خدمات فراوانی نسبت 

به نظام اسامی داشتند که دعا می کنیم خداوند ایشان را به اولیای  خود، امام راحل و 

شهدای گرانقدر انقاب اسامی محشور بفرمایند.«. 

آیت الله ابراهیم رئیسی نیز در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن 

عرض تسلیت ارتحال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: »سال هاست 

که دشمنان و جریان های خناس تاش دارند در کشور اختاف افکنی و تفرقه ایجاد 

کنند و در این میان برای ایجاد زاویه میان آیت الله هاشمی و رهرب معظم انقاب بسیار 

دسیسه کردند، اما تدابیر رهربی معظم و سپس عشق و عاقه وافر آیت الله هاشمی 

نسبت به جایگاه والیت، همه آن ها را خنثی کرد.«

ایشان آیت الله هاشمی رفسنجانی را عاملی بزرگوار و مجاهدی پرتاش خواند و 

افزود: »این مجاهد پرتاش در دوران تنگنا و مبارزات ضد ستمشاهی همراه و در 

دوران دشوار پس از پیروزی انقاب در کنار امام خمینی)ره( بود و پس از ارتحال امام 

عظیم الشان انقاب نیز اقدام بسیار ارزشمند، بزرگ و تاثیرگذاری را در مجلس خربگان 

رهربی برای حفظ روند رشد و تعالی انقاب با تعیین شایسته رهربی انجام داد.«

ریاست  سال  هشت  طول  در  که  نیز  سابق  جمهور  رئیس  احمدی نژاد  محمود 

جمهوری خود بیشرتین هجمه ها و توهین ها را نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی 

روا داشته بود نیز با صدور پیامی درگذشت ایشان را به مقام رهربی، خانواده محرتم و 

عاقمندان به ایشان تسلیت گفت. 

منت این پیام به رشح زیر است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انا لله و انا الیه راجعون«

»خرب درگذشت ناگهانی جناب حجة االسام و املسلمین آقای هاشمی رفسنجانی از 
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مبارزین صدر نهضت امام خمینی)ره( و یار دیرین رهربی معظم انقاب اسامی و از 

جمله مؤثرترین چهره های سیاسی دهه های اخیر کشور که در صحنه های گوناگون و 

حساس انقاب و در مناصب مختلف نقش آفرینی گسرتده ای داشته اند موجب تأسف 

و تأثر گردید. 

اینجانب درگذشت ایشان را به مقام معظم رهربی، خانواده محرتم و عاقه مندان به 

ایشان تسلیت عرض منوده و از خداوند منان برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگان 

صرب و اجر مسئلت دارم.«

رسلشکر پاسدار محّمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی نیز 

در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، پیام تسلیتی صادر کرد. 

منت این پیام به رشح زیر است: 

»بسم الله الّرحمن الّرحیم«

»انّا لله و انّا الیه راجعون«

»ارتحال یار دیرین حرضت امام خمینی)رحمه الله علیه( و حرضت امام خامنه ای 

"مد ظلّه العالی"، آیت الله حاج شیخ اکرب هاشمی رفسنجانی که عمر خود را در مبارزه با 

نظام ستم شاهی و شکل دهی به نظام جمهوری اسامی ایران و پذیرش مسئولیت هایی 

انقاب  الشأن  عظیم  رهرب  به محرض  منود،  سپری  کشور  موقعیت  ارتقای  در  خطیر 

اسامی، ملّت رشیف و بزرگوار ایران و خانواده آن مرحوم، تسلیت و تعزیت عرض 

می منایم. از خداوند متعال غفران و رحمت الهی را برای آن فقید سعید مسئلت دارم.«

همچنین در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت االسام و املسلمین علی 

سعیدی مناینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقاب اسامی نیز پیام تسلیتی صادر کرد. 

منت پیام به رشح زیر است: 

»بسم الله الّرحمن الّرحیم«

»انّا لله و انّا الیه راجعون«

»رحلت مجاهد خستگی ناپذیر، روحانی مبارز، آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی، 

ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را که در زمره ی حواریّون حرضت امام خمینی 

)رحمه الله علیه( و یاران دیرین رهرب معظّم انقاب اسامی امام خامنه ای )مد ظلّه 

العالی( و از استوانه های انقاب اسامی ایران به شامر می رفت و عمر خود را در 

مجاهدت برای اعتای اسام عزیز و پیشربد آرمان های انقاب و نظام اسامی سپری 
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کرد، موجب تأثّر و تأسف گردید. روا

بی تردید نقش آفرینی های بزرگ آن مبارز کهنسال و خدمات ارزنده وی در طول 

دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی و سپس در عرصه های مختلف مسئولیتی در نظام 

ریاست جمهوری، رئیس مجلس  به ویژه در جایگاه  ایران  اسامی  مقّدس جمهوری 

شورای اسامی ، رئیس مجلس خربگان رهربی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در تاریخ انقاب و میهن اسامی ماندگار و یادآوری آن عزم راسخ در رصاط مستقیم 

اسام، همراهی با والیت و تاش در راه انقاب و خدمت به پیرشفت و آبادانی کشور 

را مورد تاکید قرار خواهد داد. 

این مصیبت سخت و جانکاه را به محرض حرضت ولی عرص )عج(، مقام معظم 

رهربی )مد ظلّه العالی(، ملت رشیف ایران، روحانیت معّزز و خانواده محرتم آیت الله 

هاشمی رفسنجانی تسلیت عرض منوده و برای آن فقید سعید رحمت و غفران واسعه 

الهی و برای بازماندگان ایشان صرب و شکیبایی مسألت دارم.«

سازمان بسیج مستضعفین نیز منت پیام تسلیتی در پی درگذشت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی صادر کرد. 

منت این پیام به این رشح است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انالله و انا الیه راجعون«

محرض نورانی ولی امر مسلمین جهان حرضت امام خامنه ای ادام الله ظله الرشیف

نظام و هم سنگر  فقید مجمع تشخیص مصلحت  ناگهانی رئیس  خرب درگذشت 

همراهتان جناب حجت االسام واملسلمین هاشمی رفسنجانی موجب تأمل و تأسف 

دلسوزان انقاب اسامی گردید. وی که از جمله پیشتازان مبارزات نهضت اسامی بوده 

و مسئولیت های گوناگونی را در طول این انقاب الهی عهده دار گشته است همواره 

عشق به امام عزیز و رهربی حکیم را مورد توجه قرار داده و علی رغم شیطنت های 

وسواسانه ی خناسان در مسیر دلسوزی نظام مقدس ایران اسامی گام نهاد. 

سازمان بسیج مستضعفین این ضایعه را به حرضت عالی و به آحاد مردم عزیز 

و مصیبت رحلت  ایام حزن  این  در  و  تسلیت عرض منوده  قدر شناس کشورمان  و 

جانسوز کریمه ی اهل البیت حرضت فاطمه معصومهعلیها السام برای ایشان، مغفرت 

و رحمت الهی را مسئلت می مناید. طول عمر رشیف و پر برکت رهربی حکیم انقاب 
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اسامی را از درگاه حرضت سبحان مسئلت می مناییم. 

مجلس  مناینده   220 مقننه،  قوه  دوشنبه 20دی  روز  علنی  جلسه  در  چنین  هم 

ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص  ای  بیانیه  انتشار  با 

گفتند.  تسلیت  را  نظام  مصلحت 

در این بیانیه آمده است: 

»رحلت مجاهد نستوه، عامل جلیل القدر، مبارز انقابی، مدافع حقوق، مردم و مرید 

و همراه بنیان گذار فقید انقاب اسامی حرضت امام )ره( و یاور رهرب معظم انقاب 

که در پیروزی انقاب اسامی نقش آفرین و با ایفای مسوولیت های حساس در سایه 

تدبیر و عقانیت پس از انقاب اسامی قوام بخش نظام بود را خدمت ملت رشیف 

ایران، رهرب معظم انقاب، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه و همه مسئوالن و 

مدیران نظام و بیت ارجمند آن عامل تسلیت می گوییم. 

خداوند روح آن فقید را با اولیا معصومین محشور گرداند و به ملت پرافتخار ایران 

و بازماندگانش اجر و صرب عطا کند.«

جبهه مردمی نیروهای انقاب اسامی )جمنا( نیز با صدور پیامی ارتحال آیت الله 

هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. 

منت این پیام به رشح زیر است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم«

»انا لله و انا الیه راجعون«

»درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به محرض بقیه الله االعظم)عج( و مقام 

معظم رهربی، ملت رشیف ایران و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض می کنیم. 

نقش و خدمات مرحوم هاشمی رفسنجانی که از پیشتازان نهضت امام خمینی)ره( 

و یاران آن امام راحل و مقام معظم رهربی بود، هیچگاه از خاطره ها فراموش منی شود 

و از صفحات زرین انقاب اسامی ایران زدوده نخواهد شد. 

این روحانی انقابی زندگی خود را مرصوف تاش برای مبارزه سخت و بی امان 

با رژیم ستمشاهی و به مثر رسیدن انقاب اسامی و پس از آن استواری و تثبیت نظام 

جمهوری اسامی منود. 

برای این مبارز نستوه، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان و دوستداران ایشان 

صرب و اجر مسئلت می مناییم.«
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و اما یکی از مهم ترین مسائلی که در فراق ایشان مطرح شد بحث حامیت ایشان روا

از توامنندی دفاعی کشور بود. هنوز فراموش نکرده ایم که سال ۹۵ با هجمه های 

تندروهای افراطی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز شد و امپراطوری رسانه ای 

جریان شکست خورده انتخابات از هر فرصتی جهت رضبه زدن و وارد کردن هجمه 

های سنگین به آیت الله هاشمی رفسنجانی دریغ منی کردند. 

روزی سخنان ایشان درباره »دنیای گفتامن ها و نه موشک ها« را بهانه قرار دادند 

و روزی دیگر با تقطیع سخنان ایشان در مورد بودجه نظامی کشور، آنچه می خواستند 

گفتند و نوشتند تا آیت الله هاشمی رفسنجانی را که فرمانده پرافتخار دوران دفاع 

مقدس و از بنیانگذاران صنایع موشکی در کشور بود را به عنوان تضعیف کننده توان 

دفاعی کشور به مردم بشناسانند و جالب اینکه کمرت از شش ماه، ابرها از آسامن کنار 

رفتتند و حقیقت ماجرا عیان شد و صد البته افسوس خوردیم که چرا در زمان حیات 

ایشان و آن هنگام که عده ای ناجوامنردانه آیت الله هاشمی رفسنجانی را آماج حمات 

خود قرار داده بودند، این اظهارات بیان نشد. 

جریان از این قرار بود که رسلشکر علی باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در 

حاشیه مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جامران در جمع 

خربنگاران گفت: »در دوران دفاع مقدس که آقای هاشمی سمت جانشینی فرمانده 

کل قوا را برعهده داشت تا پایان دفاع مقدس در خدمت ایشان بودیم و از آن دوران 

خاطرات بسیاری از ایشان داریم. مرحوم آیت الله هاشمی با شجاعت متام و علیرغم 

اینکه حرضت امام )ره(  ایشان را منع می کردند که از اهواز جلوتر بیایند تا خط مقدم 

جبهه می آمدند و با شناسایی تدابیر الزم را جهت پیشربد عملیات اباغ می کردند«. 

رسلشکر باقری با اشاره به خدمات ارزنده مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به 

انقاب و کشور خاطر نشان کرد: »ایشان توجه ویژه ای به توامنندی دفاعی داشت و 

نقش سازنده ای در تثبیت نظام و سازندگی جامعه ایفا کرد.«

همه جناح ها به هاشمی بد کرند. 
اگر بخواهیم بگوییم اعرتافات  از مهم ترین و تلخ ترین و به عبارتی بهرت  یکی 

دکرت  اظهارات  در  می توان  را  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  منتقد  جریان  دیرهنگام 

محمدرضا باهرن یافت. ایشان معتقد است که همه جناح های سیاسی، چه آن هایی که 
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آیت الله هاشمی را عالیجناب رسخپوش می دانستد و چه آن هایی که او را مقرص پذیرش 

قطعنامه می خواندند، به آیت الله هاشمی بد کردند. 

باهرن در مراسم گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این نکته که 

جانشینی برای هاشمی رساغ ندارم، اظهار کرد: »این اولین فجری است که عزیز از 

امام  گویای نهضت حرضت  تاریخ  ندارند. هاشمی  ما حضور  بین  در  ما  رفته  دست 

خمینی، تاریخ پیروزی انقاب، تاریخ بعد از انقاب تا امروز و فرداها بوده و هست.«

وی ادامه داد: »نام هاشمی از فعالیت ها و پیرشفت ها جدا شدنی نیست و بعد 

از رحلتش گوشه های پنهان شخصیتی اش منایان شده است. خیلی از محرمانه ها و نا 

شنیده ها هست که شاید امروز و فردا مهلت بازگویی اش نباشد. و قبل از آن بعضی ها 

حدس و گامن هم منی بردند که ایشان چنین فردی با چنین زوایای شخصیتی باشند.«

باهرن یادآورد شد: »اگر امام خمینی را فرمانده انقاب بدانید، هاشمی رئیس ستاد 

فرماندهی بود. از آغاز نهضت در کنار امام بود و کشور را پیش می برد. زمانی به امام 

خمینی گفتند که رسبازان شام کجا هستند و ایشان فرمودند رسبازان من در گهواره ها 

هستند، بزرگوارانی مثل شهید باهرن، بهشتی، مفتح و مرحوم برقه ای بخش آموزش و 

پرورش نسل انقاب را بر عهده گرفتند.«

ماموریت  نیز  خامنه ای  آیت الله  و  هاشمی  آیت الله  مثل  »دیگرانی  افزود:  وی 

افشاگری رژیم ستمگری را بر عهده گرفته و نهضت انقاب را تبیین می کردند. دیدیم 

که آیت الله هاشمی به نحو احسن شورای انقاب را اداره کردند.«

این مناینده سابق مجلس ترصیح کرد: »بعد از انقاب هم آیت الله هاشمی ماموریت 

های بسیاری را بر عهده گرفتند و در همه مسئولیت هایشان خوش درخشیدند. زمانی 

که مجلس شورای اسامی تاسیس و افتتاح شد بزرگانی چون آیت الله خامنه ای ، چمران، 

باهرن و رجایی به اتفاق نظر رسیدند که هاشمی کسی است که می تواند امور مجلس را 

به خوبی اداره کند. آن ها انتخاب دقیق، حساس و درستی انجام دادند.«

باهرن یادآورد شد: »آیت الله هاشمی رفسنجانی جانشینی فرمانده کل قوا را پس 

از عزل جانشین سابق در حالی پذیرفتند که ریاست مجلس را هم در دست داشتند. 

خدمات ایشان چه در جبهه و چه در امور داخلی کشور غیرقابل انکار است.«

 وی با بیان اینکه »آیت الله« مورد بی مهری و بدعهدی جناح های مختلف سیاسی 

قرار گرفت، گفت: »هاشمی رفسنجانی همواره مورد بی مهری هایی از سوی جناح های 
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مختلف سیاسی قرار می گرفته است. به تازگی ما داستان پذیرش قطع نامه را شنیدیم روا

که ایشان چه ایثار و از خود گذشتگی ای کردند و چه پیشنهادی به حرضت امام خمینی 

دادند اما تا پیش از روشن شدن این موضوع همواره می گفتند که او قطع نامه را تحمیل 

کرده و امام را مجبور به نوشیدن جام زهر کرده است. بسیار مسائل از این دست  که 

امروز توان افشا شدن ندارد.«

این مناینده سابق مجلس با اشاره به خطبه های هاشمی رفسنجانی در منازجمعه های 

تهران یادآور شد : »همه دنیا در زمان جنگ بر روی خطبه های هاشمی مترکز می کردند 

تا بتوانند آینده جنگ را پیش بینی کنند. زمانی که رشایط ایران در جنگ خوب نبود، 

هاشمی چنان روحیه ای از خود نشان می داد تا دیگران هم روحیه بگیرند. ایشان حدود 

20 سال روز قدس، خطیب مناز جمعه بودند و هر سال یک حرفی جدیدی برای گفنت 

و یک تهدید جدید هم برای صهیونیست ها داشتند. تاجاییکه بعد از فوت ایشان یکی 

از مقام های صیهونیست گفت: یکی از دشمن ترین دشمن های صهیونیست فوت کرده 

است.«

این مناینده سابق مجلس در بخش دیگری از این سخرنانی ترصیح کرد: »پس از 

ایران اعام شد. مسئولیت سازندگی  دوران جنگ ۱000 میلیارد دالر خسارت برای 

کشوری که هزار میلیارد دالر در جنگ خسارت دیده، بر عهده هاشمی قرار گرفت که 

انصافا هم خوب و خوش درخشید«. 

وی مجدداً در ارتباط با نامایامتی که به هاشمی می شد، گفت: »نامهربانی هایی 

درباره ایشان رخ داد. جناح های مختلف چه آن هایی که هاشمی را عالی جناب رسخ پوش 

و مسئول قتل های زنجیره ای می دانستند و چه آن هایی که او را مقرص قبول قطعنامه 

جنگ می خواندند، به او بد کردند. خوب است که حاال از قول حجت االسام واملسلمین 

ناطق نوری شنیدیم که هاشمی هامن زمان به امام گفته بود: قطعنامه  را من می پذیرم 

چرا که به نفع کشور است و بعدا مرا محاکمه و اعدام کنید.«

باهرن همچنین افزود: »برای انقاب خیلی ها حارض بودند شهید شوند اما هرکسی 

حارض نیست تا به خاطر انقاب و نظام بدنام شود. هاشمی این روحیه  را داشت.«

وی در بخش دیگری از این سخرنانی با اشاره به ارتباط نزدیک آیت الله هاشمی 

رفسنجانی با مقام معظم رهربی اظهار کرد: »خود آقای هاشمی تعریف می کردند که 

در زمان ریاست جمهوری ایشان چند مورد اختاف نظر با رهربی داشتند. چند جلسه ای 
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هم صحبت کرده بودند و هیچ کدام قانع نشده بودند. ایشان به رهربی گفتند که شام 

رهربی و من رهرو هستم در نهایت هرچه شام بگویید هامن کار را می کنیم. در همین 

رابطه بارها گفته شده بود که هاشمی همواره تاکید می کرد نظام جمهوری اسامی و 

رهربی آن خطوط قرمز او هستند.«

سیل پیام تسـلیت مقامات سیاسی جهان... تجلیل 
از مـردی که مظهـر اعتدال بود. 

با اعام خرب درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی مقامات و شخصیت های سیاسی 

از رسارس جهان با ارسال پیام-هایی به خانواده ایشان، رهرب انقاب، رییس جمهور و 

مردم کشورمان تسلیت گفته و از شخصیت واال و منحرص بفرد ایشان تجلیل کردند. 

پیام تسلیت برخی از مقامات و شخصیت های سیاسی جهان بدین رشح است: 

ولید جنباط، رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی خواه لبنان ضمن ارسال پیام 

های تسلیت برای رهرب معظم انقاب و رئیس جمهوری و تسلیت به خانواده مرحوم 

رفسنجانی و ملت ایران، تاکید کرد: »آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی با نقش آفرینی 

های سیاسی، تاثیر بزرگی بر تحوالت داخل و خارج از ایران داشت.«

عباس الکاظم، محقق ارشد روابط بین امللل و رئیس موسسه شیعه شناسی آمریکا 

در توییتی، ضمن تسلیت ارتحال آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی، نوشت: »هاشمی 

رفسنجانی مناد اصاح طلبی و آزادی خواهی در ایران بود«. 

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، پیامی تسلیتی را به مناسبت درگذشت رییس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ایران ارسال کرد و به دکرت روحانی تسلیت گفت. 

جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، آیت الله هاشمی رفسنجانی را 

یکی از شخصیت های برجسته تاریخ جمهوری اسامی ایران خواند و درگذشت وی را 

تسلیت گفت. 

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به خرب درگذشت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی وی را »یکی از شخصیتهای برجسته ایران« توصیف کرد و گفت: »کاخ سفید 

درگذشت ایشان را به خانواده وی تسلیت می گوید.«

الحسن واتارا رئیس جمهور ساحل عاج، در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور 

هاشمی  آیت الله  درگذشت  مناسبت  به  را  ملتش  و  خود  تسلیت  مراتب  کشورمان 
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ابراز کرد. روا رفسنجانی 

هاشمی  آیت الله  درگذشت  مناسبت  به  تسلیتی  پیام  در  انگلیس  اسامی  مرکز 

رفسنجانی، اعام کرد: »درگذشت یار دیرین امام خمینی)ره( و همسنگر مبارزات و 

همگام رهرب معظم انقاب اسامی، موجی از تأمل و تأثر در دل شیفتگان انقاب اسامی 

و همه عاقمندان به ایران، تشیّع و روحانیت بجای گذاشت.«

حسین افندی کاوازوویچ رئیس العلام و رئیس جامعه اسامی بوسنی و هرزگوین، 

با صدور پیامی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی را به دولت و مردم ایران اسامی 

تسلیت گفت. 

نبیه بری رئیس مجلس لبنان، در پیامی به آیت الله خامنه ای رهرب انقاب، رحلت 

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار دیرین امام و 

رهربی را تسلیت گفت. 

دفرت حفاظت منافع ایران در قاهره اعام کرد روز سه شنبه همزمان با مراسم تشییع 

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی، مراسمی برای بزرگداشت ایشان در قاهره برگزار می  شود. 

هاشمی  آیت الله  درگذشت  آذربایجان،  جمهوری  جمهور  رییس  علی اف  الهام 

گفت.  تسلیت  کشورمان  جمهور  رییس  و  انقاب  رهرب  به  را  رفسنجانی 

جیکوب زوما رییس جمهور آفریقای جنوبی، با صدور پیامی درگذشت آیت الله 

هاشمی رفسنجانی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت. 

جنبش مقاومت اسامی حامس با صدور بیانیه ای رسمی ضایعه درگذشت آیت الله 

هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعزیت و تسلیت گفت. 

شیخ عبداألمیر قبان، نایب رئیس مجلس اعای اسامی شیعیان در لبنان اعام 

کرد: »در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، صمیامنه ترین تسلیت ها را به 

مراجع عظام، حوزه های علمیه و به خصوص رهرب ایران، آیت الله سید علی خامنه ای 

و رئیس جمهور، حسن روحانی ابراز و از خداوند رحمت را برای آن مرحوم خواستار 

است. 

بشار اسد رئیس جمهور سوریه، با ارسال دو پیام جداگانه به رهرب انقاب و رئیس 

جمهور ایران، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. 

وی تاکید کرد : »مرحوم هاشمی رفسنجانی به موضع گیری های شجاعانه و صادقانه 

و کار خستگی ناپذیر به منظور حفظ کرامت و آزادی ملت ایران، مشهور بود.«
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میشل عون رئیس جمهور لبنان با ارسال پیام تسلیتی به حسن روحانی رئیس جمهور 

ایران، درگذشت اکرب هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام را تسلیت گفت. 

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر با ارسال پیامی به »حسن روحانی« همتای 

ایرانی خود، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام را به وی تسلیت گفت. 

درگذشت  ایران،  رئیس جمهور  به  پیامی  ارسال  با  عامن،  پادشاه  قابوس  سلطان 

گفت.  تسلیت  را  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. 

وی هاشمی رفسنجانی را شخصیتی "تاثیرگذار" توصیف کرده و گفت: »چین با 

دولت و ملت ایران و همچنین خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی ابراز همدردی 

می کند.«

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین به کمک های فراوان هاشمی رفسنجانی به 

ارتقای روابط تهران و پکن در دوران ریاست جمهوری وی اشاره کرد. 

همچنین سفارت چین در تهران جشن عید بهار چین که قرار بود در کاخ نیاوران 

برگزار شود را به دلیل همزمانی با فوت آیت الله هاشمی به تعویق انداخت. 

دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه، در پیامی خطاب به رهرب انقاب، درگذشت 

آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. 

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی را تسلیت گفت. 

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی درگذشت آیت الله هاشمی 

رفسنجانی را به حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان تسلیت گفت. 

محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی، با ارسال تلگراف تسلیت به حسن روحانی 

رئیس جمهور ایران، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. 

انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی در پیام توییرتی به 

مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ضمن عرض تسلیت، نام این مرحوم را 

پیوند خورده با انقاب ایران نام نهاد. 
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این ها بخشی از سیل پیام های تسلیتی است که در تجلیل از خدمات مردی که عمر روا

خویش را رصف ترویج فرهنگ اعتدال و ایجاد مناسبات و ارتقاء و بهبود روابط بین 

املللی و ترمیم وجهه ایران در سطح جهان کرد. 

رئیس  بیانیه ای درگذشت  با صدور  لبنان،  دبیرکل حزب الله  سید حسن نرصالله 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را تسلیت گفت. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره 

به جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی و سابقه مبارزاتی ایشان، تاکید کرد: »مرد بزرگی 

از بزرگان امت اسامی را از دست دادیم. ایشان طی ۳۴ سال گذشته برای مقاومت یک 

حامی، ناظر و پشتیبان بزرگ بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی پدری عطوف، مهربان و 

همچنین مدافعی سخت در متامی مراحل و رشایط سخت بود.«

وی در ادامه این پیام بیان داشت: »ما هرگز مواضع ایشان در حامیت و همراهی 

از حزب الله را فراموش نخواهیم کرد. ایشان در شادی ما خوشحال بود و در غم ما 

ناراحت. هیچ گاه در یاری ما تاخیر نکرد. ایشان به مسأله فلسطین ایامن داشت و در 

برابر صهیونیست ها مقاوم بود.«

عبدامللک بدرالدین الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن، درگذشت آیت الله اکرب 

هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، را به رهرب انقاب و 

ملت ایران تسلیت گفت. 

سید عبدامللک افزود: »هاشمی رفسنجانی یکی از برجسته ترین رهربان مجاهد در 

انقاب اسامی ایران و حامی مقاومت اسامی در فلسطین و لبنان بود.«

وزارت خارجه بحرین نیز در توییتی، درگذشت رئیس جمهور اسبق ایران را تسلیت 

گفت. بر این اساس، شیخ خالد بن حمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین در پیام توییرتی 

درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را که از وی به عنوان رئیس جمهور سابق ایران 

یاد کرد، تسلیت گفت و برای او طلب آمرزش و رحمت خداوند را کرد. 

 حمد بن عیسی آل خلیفه امیر بحرین نیز در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور 

ایران، درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت. 

همچنین نخست وزیر هند در توییتی اعام کرد از طرف یک میلیارد و 2۵0 میلیون 

نفر از هموطنانم عمیق  ترین تسلیت ها را برای درگذشت آیت الله هاشمی  رفسنجانی 

به ملت ایران ابراز می کنم. 

هاشمی  آیت الله  درگذشت  نیز  تهران  در  فلسطین  اسامی  جنبش  دفرت  رئیس 
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گفت.  تسلیت  را  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  رفسنجانی 

همچنین امیر، ولیعهد و نخست وزیر کویت در پیام هایی جداگانه درگذشت رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را به دکرت روحانی تسلیت گفتند. 

مناینده سازمان ملل متحد در ایران نیز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را از 

طرف متام کارکنان این سازمان تسلیت گفت. 

هاشمی  اکرب  آیت الله  درگذشت  عراق  جمهور  رئیس  معصوم  فواد  همچنین 

رفسنجانی، یار دیرین امام)ره( و رهربی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به 

گفت.  تسلیت  روحانی  اش حسن  ایرانی  همتای 

عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه نیز در پیامی توییرتی ضمن اعام اینکه از 

شنیدن خرب درگذشت آیت الله هاشمی بسیار ناراحت شده، این ضایعه را به خانواده 

ایشان و ملت ایران تسلیت گفت و طلب آرامش روح ایشان در جوار حق تعالی را کرد. 

هاشمی  آیت الله  درگذشت  پیامی  نیزدر  عراق  ملی  ائتاف  رئیس  حکیم،  عامر 

گفت.  تسلیت  انقاب  رهرب  و  ملت  دولت،  به  را  رفسنجانی 

ارشف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی 

را به رهرب انقاب، دولت و ملت ایران تسلیت گفت. 

وی با ابراز تاسف اعام کرد که با مقام معظم رهربی، دولت، ملت ایران و خانواده 

آیت الله هاشمی ابراز همدردی می کند. ارشف غنی اظهار داشت : »آیت الله هاشمی 

فردی محبوب و شخصیتی تاثیرگذار در مسائل منطقه ای بود.«

عبدالله عبدالله ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به مناسبت ارتحال 

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسامی 

ایران پیام تسلیتی منترش کرد. 

حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان، درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی 

را تسلیت گفت. 

پیام تسلیت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به مناسبت وفات آیت الله 

علی اکرب هاشمی رفسنجانی به رشح زیر است: 

اکرب هاشمی رفسنجانی  »با تأسف فراوان اطاع حاصل منودم که آیت الله علی 

رئیس جمهور پیشین جمهوری اسامی ایران داعی اجل را لبیک و جهان فانی را وداع 

گفته است. 
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بدینوسیله می خواهم مراتب تسلیت و همدردی خود را به حکومت و مردم کشور روا

دوست و برادر ایران و خانواده متوفی ابراز منوده از بارگاه خداوند الیزال برای متوفی 

بهشت برین و برای بازماندگان صرب جمیل استدعا دارم. 

شادروان آیت الله علی اکرب هاشمی رفسنجانی از شخصیت های مبارز و آزادیخواه 

بود که در بنیانگذاری جمهوری اسامی ایران نقش بارز داشت. کارنامه هایش جاودان 

و فراموش ناشدنی است. روحش شاد و یادش گرامی باد.«

نوری مالکی دبیرکل حزب دعوت اسامی و نخست وزیر سابق عراق نیز در پیامی 

به  را  نظام  تشخیص مصلحت  رئیس مجمع  رفسنجانی،  آیت الله هاشمی  درگذشت 

آیت الله سید علی خامنه  ای، رهرب انقاب تسلیت گفت. 

همچنین شیخ متیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با ارسال پیامی به دکرت حسن روحانی 

مجمع  رئیس  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  حرضت  درگذشت  ایران  جمهور  رئیس 

تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. 

نواز رشیف نخست وزیر پاکستان، در پیامی از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، 

رئیس جمهور پیشین ایران، اظهار تأسف عمیق کرد. 

وی همچنین اظهار داشت: »هاشمی رفسنجانی نه تنها یک چهره تأثیرگذار در 

ایران بلکه مناد تاش ها برای صلح آشتی جویانه در سطح منطقه ای بود.«

نخست وزیر پاکستان اعام کرد برنامه های اصاحی هاشمی »به عنوان یک عملگرای 

عقانی« برای کشورش رهنمونی بسیار رضوری برای وحدت مسلامنان جهان فراهم کرد. 

نواز رشیف برای روح آن مرحوم دعا کرده و مراتب تسلیت خود را به نیابت از 

مردم و دولت پاکستان به ملت برادر ایران اظهار داشت. 

امامعلی رحامن رئیس جمهور تاجیکستان، با ارسال پیامی برای حسن روحانی رئیس 

جمهور ایران، درگذشت آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. 

محمودجان فیض رحامن اف سخنگوی حزب نهضت اسامی تاجیکستان، با انتشار 

پیامی در صفحه فیسبوکی خود، درگذشت آیت الله علی اکرب هاشمی رفسنجانی را از 

سوی ریاست عالیاین حزب به ملت و دولت ایران و خانوادۀ مرحوم تسلیت گفت. 

منت کامل این پیام تسلیت به رشح زیر است: 

»انا لله و انا الیه راجعون«

»ریاست عالی حزب نهضت اسامی تاجیکستان درگذشت آیت الله اکرب هاشمی 
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جمهوری  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  و  سیاستمدار  روحانی،  رفسنجانی، 

اسامی ایران را به ملت و دولت ایران و خانوادۀ مرحوم تسلیت می گوید. 

با  که  بود  توانایی  سیاستمدار  و  برجسته  شخصیت  رفسنجانی  هاشمی  اکرب 

میانه روی ها و عمق نگرش خود به مسائل جهانی، تأثیر بسزایی در حل بحران های 

گذاشت.  جهان  و  منطقه 

مرحوم عاوه بر شخصیت معروف و شناخته بودنش، برای مردم تاجیکستان از آن 

جهت شناخته شده و سزاوار احرتام بود که در آغاز مذاکرات برای حل نزاع تاجیکان 

در دهۀ ۹0 میادی ارتباط و تأثیر مستقیم داشت. از جمله، در زمان ریاست جمهوری 

او، سه دوره از مذاکرات صلح تاجیکان در شهر تهران دایر گردید. عاوه بر این، در 

زمان ریاست جمهوری وی، ایران اولین کشوری بود که سفارت خود را در تاجیکستان 

افتتاح منود. 

همچنین با ابتکار مرحوم رفسنجانی، در سال ۱۹۹۵ استاد سید عبدالله نوری، رئیس 

اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس جمهور تاجیکستان در شهر تهران با هم ماقات 

منودند که برای برقراری صلح در کشور و پایان دادن به جنگ شهروندی ۵ ساله گام 

مهمی محسوب می شد. خدمت جسورانه و میانجیگری شایسته ای که حزب نهضت 

اسامی تاجیکستان و مردم مسلامن تاجیکستان از یاد نخواهند برد. یاد و خاطرۀ ایشان 

گرامی و منزل آخرتشان   آباد باد!«

الحسن واتارا رئیس جمهور ساحل عاج در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور 

ایران مراتب تسلیت خود و ملتش را به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی 

اعام کرد. 

عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهور الجزایر نیز با ارسال پیامی به حسن روحانی 

تسلیت گفت.  را  آیت الله هاشمی رفسنجانی  درگذشت 

موالتو تشومه رئیس جمهوری اتیوپی در پیامی به حسن روحانی درگذشت رئیس 

مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت و با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کرد. 

پیامی خطاب به حسن روحانی رئیس  نیز در  رائول کاسرتو رئیس جمهور کوبا 

جمهوری اسامی ایران، درگذشت اکرب هاشمی رفسنجانی را به وی و خانواده هاشمی 

رفسنجانی تسلیت گفت. 

دولت ونزوئا با ارسال پیامی تسلیت خود را به مناسبت رحلت رئیس جمهوری 
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اسبق ایران به دولت و ملت ایران اباغ کرد. در این پیام آمده است: »هاشمی نقش روا

کلیدی و برجسته ای در حیات سیاسی انقاب ایران و تشکیل جمهوری اسامی داشت و 

در رشایط سخت در برابر زورگویی های امپریالیستی آمریکا ایستادگی کرد.«

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی نیز با حضور در سفارت ایران در 

وین ضمن ادای احرتام و عرض تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به ملت 

و دولت ایران، دفرت یادبود وی را امضا کرد. 

ــمی  ــت اهلل هاش ــت »آی ــترده درگذش ــاب گس بازت
رفســنجانی« در رســانه های جهــان. 

خرب درگذشت آیت الله رفسنجانی، به رسعت در راس اخبار رسانه های بین املللی 

قرار گرفت و بازتاب گسرتده ای در محافل رسانه ای داشته و اکرث رسانه ها این خرب را به 

رسعت در خروجی وب سایت های خود قرار دادند. 

تودی،  یواس ای   بی بی سی،  تایمز،  نیویورک  پرس،  آسوشیتد  رویرتز،  گاردین، 

ایندیپندنت، واشنگنت پُست،  بلومربگ،  نیوز،  نیوز، یورو  هافینگتون پُست، ای بی سی 

یاهونیوز و گالف نیوز از جمله رسانه های معترب جهان بودند که به خرب درگذشت 

پرداختند.  فوری  خرب  قالب  در  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله 

همچنین از میان رسانه هایی که به زبانی غیر از انگلیسی خرب درگذشت رییس 

جمهور سابق و رییس تشخیص مصلحتت نظام ایران را منترش کردند، نیز می توان به 

فرانس 2۴، فیگارو، ال موندو، لوموند، الوطن، اشپیگل، مرتو مونرتال، مرص 2۴ و العربیه 

اشاره کرد. 

در این میان جمعی از رسانه های خارجی عاوه بر پوشش خرب درگذشت آیت الله 

هاشمی رفسنجانی به بررسی و ارائه تحلیل هایی نیز در این باره پرداختند. در میان 

گزارش های رسانه های خارجی، این رسانه ها آیت الله رفسنجانی را به عنوان سیاست 

مداری بزرگ و تاثیرگذار در انقاب اسامی و سال های پس از آن یاد کردند و با القاب 

و توصیفاتی همچون: رسدار سازندگی ایران، آیینه متام منای حیات یک ملت، ستون 

انقاب اسامی، از تاثیر گذارترین رهربان بعد از انقاب، سیاستمدار پیش رو، مرجع 

ایران خدمت کرد، شخصیت معتدل و  به  پناهی در زمان های دشوار، مردی که  و 

شخصیت عملگرای نظام ایران از شخصیت ایشان یاد کردند. 
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خربگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: »اکرب هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین 

ایران که در دوران فعالیت طوالنی مدتش در طبقه ممتاز حاکم، راهنامیی های زیرکانه 

وی در انقاب، جنگ و سیاست های این کشور همیشه مورد استقبال بود، روز یکشنبه 

در اثر ایست قلبی درگذشت. وی که در طول این سالها به حیات سیاسی خود ادامه 

داد در جریان انقاب اسامی ایران در سال ۱۹7۹ یکی از یاران نزدیک آیت الله روح 

الله خمینی بنیانگذار انقاب بود. او همچنین به ایجاد برنامه هسته ای ایران کمک و از 

توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ پشتیبانی کرد.«

نیز در گزارشی مبسوط به رشح سوابق و فعالیت های  تایمز  نیویورک  روزنامه 

»آیت الله  نوشت:  و  پرداخت  گذشته  در طول ۳7 سال  رفسنجانی  آیت الله هاشمی 

اکربهاشمی رفسنجانی که همواره نقش رسسختانه در میان احزاب و چهره های نخبه 

ایران داشت و در دوران حیات آیت الله خمینی بنیانگذار انقاب اسامی از حامیت 

وی برخوردار بود، در سن ۸2 سالگی در بیامرستانی واقع در شامل تهران درگذشت. 

آقای رفسنجانی یک سیاستمدار مصلحت گرا و میانه رو بود که به لیربالیسم اقتصادی 

نیز متامیل بود و در دوران ریاست جمهوری اش اصاحات زیادی در زمینه اقتصادی 

انجام داد.«

از  با جزئیات کامل  بیوگرافی  ادامه گزارش خود یک  آمریکایی در  این روزنامه 

آیت الله هاشمی رفسنجانی ارائه داد و نوشت که وی یکی از چهره های تاثیرگذار در 

جریان انقاب اسامی بوده است. 

همچنین شبکه بلومربگ ضمن انتشار خرب درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام گزارش داد: »ایران به محض اعام خرب فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی از شبکه 

های تلویزیونی و رسانه های این کشور و پخش تصاویر سخرنانی ها و خطبه های وی 

وارد سوگواری و اندوه شد. رفسنجانی در سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹7 برای دو دوره متوالی 

رئیس جمهور ایران بود و در این مدت وضعیت کشور بهبود قابل توجهی یافت. حامیان 

وی اغلب هاشمی رفسنجانی را به دلیل این تاش هایش رسدار سازندگی می نامیدند. وی 

سیاستمداری مصلحت کرا، زیرک و دانا بود که توانست در دوران ریاست جمهوری اش 

روابط خوبی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برقرار کند.«

خربگزاری رویرتز که از اولین رسانه های خارجی بود که خرب درگذشت رئیس جمهور 

بزرگرتین  از  یکی  رفسنجانی  هاشمی  »اکرب  داد:  گزارش  کرد،  منترش  را  ایران  اسبق 
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درگذشت. روا سالگی   ۸2 درسن  اسامی  انقاب  از  پس  ایران  سیاسی  های  شخصیت 

سیاستمداران معدودی در ایران از زمان وقوع انقاب در سال ۱۹7۹ که به سقوط رژیم 

پهلوی و برکناری شاه منجر شد چنین نفوذی را در این کشور داشته اند. می توان گفت 

که رفسنجانی یک گرداننده با استعداد در پشت صحنه سیاست ایران بود.«

رویرتز در ادامه هاشمی رفسنجانی را سیاستمداری زیرک نامید و به سوابق وی 

در دوران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران پرداخت و گزارش داد که وی در جریان 

پذیرش قطعنامه پایان جنگ با عراق نقش بسزایی در کنار آیت الله روح الله خمینی 

رهرب انقاب ایران ایفا کرد. 

شبکه خربی سی ان ان نیز در گزارشی با انتشار جزئیاتی از زندگی، سوابق و فعالیت 

های مهم آیت الله هاشمی رفسنجانی در طول سالهای پس از انقاب اسامی نوشت: 

»هاشمی رفسنجانی طی دوره های فعالیت های سیاسی اش به عنوان معربی برای 

روابط بهرت با غرب شناخته می شد.«

شبکه تلویزیونی فرانس 2۴ نیز در این زمینه گزارش داد: »در گذشت آیت الله 

با  همدردی  ابراز  برای  ایران  مردم  و  کرد  متاثر  را  ایران  مردم  رفسنجانی  هاشمی 

یافتند.« تهران حضور  در شامل  واقع  در مسجدی  مقامات  و  خانواده 

بازتاب خبر درگذشـت یـار دیرین انقـالب در روزنامه 
های کشـور

خرب درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های 

داخلی و بین املللی داشت و هامنگونه که پیش بینی می شد به تیرت نخست روزنامه 

های روز دوشنبه 20 در ماه تبدیل شد و اکرث روزنامه ها با چاپ عکس ایشان و خاصه 

ای از پیام رهرب انقاب، به نشانه احرتام و عزاداری صفحه نخست خود را به رنگ سیاه 

چاپ کرده بودند. 

روزنامه ایران با انتشار عکس آیت الله هاشمی رفسنجانی و بخشی از پیام رهربی 

و رئیس جمهور نوشت: »ایران در سوگ«. 

روزنامه اطاعات نیز با انتشار عکسی مشرتک از رهربی و آیت الله هاشمی  ½

رفسنجانی و انتشار پیام تسلیت رهرب انقاب، تیرت زد: »استوانه انقاب به 

ملکوت اعلی پیوست«. 
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روزنامه جمهوری اسامی نیز با تیرت: »یار صادق امام به امام پیوست« خرب از  ½

درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی داد. 

روزنامه اعتامد نوشت: »یار روح الله به خدا پیوست«.  ½

همچنین روزنامه سیاست روز با انتشار پیام تسلیت رهرب انقاب در صفحه  ½

نخست خود، تیرت زد: »قلب یار امام و رهرب انقاب از تپش ایستاد«. 

روزنامه وطن امروز در تیرت نخست خود نوشت: »درگذشت ناگهانی آیت الله«.  ½

روزنامه جوان هم با انتشار پیام تسلیت رهرب انقاب، در تیرت نخست خود  ½

نوشت: »مرد روزهای سخت مبارزه و یار امام و رهربی به دیدار خدا شتافت«. 

روزنامه کار و کارگر نیز تیرت نخست خود را به گوشه ای از پیام رهرب انقاب  ½

اختصاص داد و نوشت: »فقدان همرزم سخت و جانکاه است«. 

روزنامه همشهری نیز با انتشار پیام رهربی در صفحه نخست خود، تیرت زد:  ½

»رحلت رفیق دیرین رهربی«

انقاب در صفحه نخست خود،  ½ پیام رهرب  انتشار منت  با  روزنامه جام جم 

رهربی« و  امام  دیرین  یار  »عروج  نوشت: 

روزنامه آفتاب نیز در تیرت یک خود نوشت: »ایران در سوگ« ½

روزنامه ابتکار نیز در تیرت نخست خود نوشت: »بدرود امیِر کبیر« ½

انتشار عکس آیت الله هاشمی رفسنجانی در  ½ با  نیز  روزنامه فرصت امروز 

صفحه نخست خود، تیرت زد: »مرد عبور از بحران ها درگذشت«

»آیت الله  ½ نوشت:  انقاب،  رهرب  تسلیت  پیام  انتشار  با  نیز  کیهان  روزنامه 

گفت« لبیک  را  حق  دعوت  رفسنجانی  هاشمی 

روزنامه قانون نیز با انتشار پیام تسلیت رهرب انقاب، تیرت زد: »هاشمی زنده  ½

است، چون نهضت زنده است«. 

روزنامه بشارت نو نیز تیرت نخست خود را به خرب درگذشت آیت الله هاشمی  ½

رفسنجانی اختصاص داد و نوشت: »درگذشت امیرکبیر دوران در شب شهادت 

امیرکبیر ایران«

با تیرت »قلب انقاب شکست« نسبت به درگذشت  ½ روزنامه متاشاگران هم 

داد.  نشان  واکنش  آیت الله هاشمی رفسنجانی 

روزنامه رشق با انتشار عکس آیت الله هاشمی رفسنجانی در صفحه اول خود،  ½
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نوشت: »خداحافظ مرد مصلحت«روا

روزنامه وقایع اتفاقیه هم با تیرت »عروج رسدار در شب امیر«، خرب از درگذشت  ½

آیت الله هاشمی رفسنجانی داد.

روزنامه صبح نو هم در تیرت نخست خود نوشت: »هاشمی زنده است«. ½

دیرین رهرب،  ½ رفیق  و  امام  یار  درگذشت  اعام خرب  با  فرهیختگان  روزنامه 

امیر«. روز  در  کبیر  »مرگ  نوشت: 

روزنامه ابرار با اذعان به ۶0 سال مبارزه و مجاهدت و خدمت به اسام، امام،  ½

انقاب و رهربی نوشت: »قلب سازندگی ایستاد«

روزنامه هفت صبح هم با انتشار پیام تسلیت رهرب انقاب و انتشار عکسی  ½

از آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران دفاع مقدس، در تیرت نخست خود 

نوشت: »بدرود رسدار«

روزنامه شهروند هم در تیرت نخست خود نوشت: »انقابی مصلح« ½

روزنامه همدلی نوشت: »پرواز آخر ققنوس« ½

روزنامه آرمان امروز هم با تیرت : »ایران در سوگ امیر کبیر زمان« درگذشت  ½

آیت الله هاشمی رفسنجانی را اعام کرد. 

روزنامه ۱۹ دی با اعام خرب درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت: »صدای  ½

ملت خاموش شد«

روزنامه نسل فردا با اعام خرب ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، تیرت زد:  ½

»داغ زمستانی«

روزنامه ستاره صبح نیز در تیرت نخست خود نوشت: »وداع با مرد کلیدی  ½

انقاب«.

اینها بخشی از تیرتهای نخست روزنامه های رسارسی کشور بودند که با تعابیر 

از شخصیتی برآمدند که به اذعان دوست و  بسیار زیبا و احساسی در مقام تجلیل 

دشمن، خدمات گرانبها و ارزنده ای در جهت به مثر نشسنت نهال انقاب انجام داده بود 

و در طول قریب به شش دهه فعالیت سیاسی خود از هیچ کوششی در جهت اعتای 

نام ایران دریغ نکرد.
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تغییر چند باره محل دفن پیکر آیت اهلل
پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، در مورد محل تدفین پیکر مطهر 

ایشان اختاف نظر به وجود آمد و به همین دلیل چند بار محل دفن ایشان تغییر 

کرد.

در حالیکه عده ای از مشهد مقدس و عده ای دیگر از حرم حرضت معصومه)س( 

به عنوان محل دفن پیکر مطهر ایشان نام می بردند، خانواده ایشان از حرم امام )ره( 

به عنوان محل قطعی تدفین نام بردند.

وکیل  طباطبایی  علیزاده  خاکسپاری،  محل  تغییر  باره  چند  علت  با  رابطه  در 

محل  به  اشاره ای  وصیت نامه  »در  می-گوید:  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  خانواده 

دفن نشده بود و به همین دلیل تصمیامت زیادی در این زمینه اتخاذ شد. بنده از 

آیت الله  عنوان می کردند  که  شنیدم  طباطبایی  واملسلمین سیدمهدی  حجت االسام 

هاشمی در گذشته دوست داشتند که در مشهد مقدس دفن شوند اما یک ماه پیش 

و در دیدار با آقای طباطبایی عنوان کرده بودند که متایل دارند در قم و در جوار 

دفن شوند«. حرضت معصومه )س( 

ایشان همچنین در رابطه با علت انتخاب حرم امام به عنوان محل خاکسپاری 

آیت الله هاشمی رفسنجانی، علیرغم وصیت ایشان می گوید: »در سال ۵۸ که آیت الله 

هاشمی مورد سوء قصد قرار گرفتند واکنش حرضت امام )ره( در این زمینه بسیار 

جدی و سنگین بود به شکلی که عنوان کردند: »هاشمی زنده است تا نهضت زنده 

است«. پس از این سوءقصد حرضت امام )ره( منزلی را اجاره کردند که کنار منزل 

آیت الله  گرفتند  تصمیم  ایشان  خانواده  نیز  دلیل  همین  به  بود.  هاشمی  آیت الله 

این زمینه  البته در  امام )ره( دفن شود.  هاشمی در کنار مراد خود یعنی حرضت 

برخی از دوستان ایشان یک نگرانی داشتند و آن این بود که احتامل می دادند اگر 

آیت الله هاشمی در بهشت زهرا )ره( دفن شود، به هامن شکل که در دوران حیات 

خود مورد اهانت برخی افراد قرار گرفتند به آرامگاه ایشان نیز اهانت شود و برخی 

تاش کنند مقربه ایشان را خراب کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد ایشان در 

حرم حرضت امام )ره( دفن شوند.«
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یــ
بازهم آیت اهلل مظهر همبستگی شدروا

اعام رسمی زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله هاشمی  از  پس 

رفسنجانی، سیل خروشان مردم به سمت دانشگاه تهران محل اقامه مناز و تشییع پیکر 

ایشان تا آرامگاه ابدیش به حرکت افتاد. دوستداران آیت الله هاشمی رفسنجانی از 

رسارس کشور به این مراسم آمدند تا صحنه هایی به تصویر کشیده شود که تاریخ ایران 

کمرت منونه ای همچون آن را به یاد دارد.

صبح روز سه شنبه 2۱ دی ماه ۱۳۹۵، پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از وداع 

همرس و فرزندان در منزل و حسینیه جامران، به میعادگاه مردم در دانشگاه تهران 

منتقل شد. ازدحام جمعیت و انبوه مردم در مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران هر 

لحظه بیشرت می شد و مردم قدرشناس کشورمان، پیر و جوان، زن و مرد، فارغ از هر 

سلیقه سیاسی از ساعت ها قبل و با هر وسیله ممکن خود را به محل برگزاری مراسم 

می رساندند تا در بدرقه یار دیرین انقاب، یاور امام و رهربی و سنگ صبور مردم به 

آرامگاه ابدی اش رشکت کنند. میزان حضور مردم به قدری زیاد بود که فضای داخل 

دانشگاه تهران کاماً پر شده و خیابان های اطراف هم لربیز از جمعیت بود.

همه آمده بودند تا صحنه هایی رقم بزنند که دایره وسیع آن در لنز هیچ دوربینی 

جمع منی شد و به تصویر کشیدن همه صحنه های خروشان وداع، برای هیچ کس 

امکان پذیر نبود. میلیون ها نفر آمدند تا یک بار دیگر نام هاشمی رفسنجانی مظهر 

همبستگی ملی شود.

حضور همه اقشار، نسل ها، جناح ها، احزاب و مسئوالن در مراسم، یادآور صحنه 

های باشکوه دفاع از آرمانهای انقاب در مقاطع مختلف بود.

در میان جمعیت خروشان مردمی، کودکانی بودند که دست در دست والدینشان 

آمده بودند تا همچون آرزویی که آیت الله تا لحظه آخر تحقق آن را دنبال می کرد، 

درس اتحاد و وفاق و وحدت ملی بیاموزند.

 در این میان، جوانانی دیده می شدند که هیچ تجربه ای از انقاب نداشتند، اما از 

خاطرشان نرفته بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی چگونه و در مقاطع مختلف سنگ 

صبور غصه هایشان بود و مرهمی بر جراحت های روح شان. 

مادران و پدران، پیر مردان و پیر زنانی بودند که مجاهدت ها و فداکاری های 
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آیت الله در به مثر نشسنت نهال انقاب و همدلی وهمراهی همیشگی اش با امام و 

رهربی را به خاطر می آوردند و اشک می ریختند.

همه آمده بودند تا به جهانیان بفهامنند که این وطن چه بزرگمرد فرزانه ای را از 

دست داده و به آنها نشان دهند که ملت ایران قدردان خدمتگزاران خود است.

میان مردم رفت و آسامنی شد،  از  آیت الله  اگرچه  بگویند  تا  بودند  آمده  همه 

ولیکن اندیشه های او تا ابد در جامعه ماندگار خواهد بود، اندیشه ای که وحدت ملی 

و عظمت ایران را در سایه اعتدال و عقانیت دنبال می کرد.

قرائـت نماز توسـط رهبـر انقالب بـر پیکر همـرزم و 
همسـنگر دیرین

مراسم رسمی از ساعت ۸: ۴0 دقیقه با قرائت آیاتی از کام الله مجید در دانشگاه 

اقشار  و همچنین  لشگری  و  کشوری  مسئوالن  آن  در  که  مراسمی  شد.  آغاز  تهران 

مختلف مردم حضور داشتند.

رهرب انقاب با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر یار دیرین خود مناز خواند. البته 
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قرائت این مناز در فضای مجازی با حواشی زیادی همراه بود و کسانی که در طول روا

القا کنند که رهربی و  اینطور  به جامعه  به  تا  سالیان گذشته همواره سعی داشتند 

آیت الله هاشمی با یکدیگر اختاف دارند، این بار نیز بیکار ننشسته و نخواندن مناز 

جمله مستحب »اللهم انًا ال نعلم منه اال خیرا« )خدایا ما جز خوبی از او ندیدیم( را که 

پیش از این رهربی در مناز میت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله خوشوقت و همرس 

امام خمینی سه مرتبه قرائت کرده بود را بهانه کردند. البته رهرب انقاب در منازی که 

بر پیکر مطهر یار دیرین خود قرائت کرد جمله مستحب »اللُّهمَّ إنََّک قَبَضَت ُروَحُه َو 

أنَت َغنیٌّ َعن َعذاِبه َو ُهَو ُمحتاٌج إلی َرحَمِتک« )خدایا تو او را قبض روح کردی و تو از 

عذاب او بی نیازی و او به رحمت تو نیازمند است( را قرائت منود و در پایان دعای مناز 

نُه مرتبه تعبیر »َعفَوَک« )بگذر( را تکرار منود.

پس از قرائت مناز، رهرب انقاب با نشسنت کنار تابوت حامل پیکر مطهر آیت الله 

دارای  وداع  این  که  کرد  وداع  خود  دیرین  همسنگر  و  یار  با  رفسنجانی،  هاشمی 

بود. انگیز  حزن  و  احساسی  صحنه هایی 

سـیل خروشان مردم در تشـییع آیت اهلل، همه آمدند 
برای قدردانی از بزرگمردی که سـنگ صبورشـان بود.

پس از پایان مراسم مناز، پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین انقاب و از 

پیشگامان نهضت امام خمینی)ره(، پس از ۵۹ سال خدمت صادقانه به ملت ایران، در 

میان حزن و اندوه میلیون ها ایرانی عاقمند به ایشان از دانشگاه تهران به سمت حرم 

امام خمینی)ره( تشییع شد. انبوه جمعیت در طول مسیر به حدی بود که آمبوالنس 

حامل پیکر مطهر ایشان به سختی می توانست از میان جمعیت به مسیر خود ادامه 

دهد. مردم در صفوف مرتاکم که جای نفس کشیدن هم باقی منی گذاشت، مسیر عبوری 

آمبوالنس حامل پیکر ایشان را پوشانده بودند.

انبوه جمعیت در این مراسم که برای ادای احرتام به آیت الله هاشمی گرد هم آمده 

بودند برای دوست و دشمن غافلگیر کننده بود. مراسم تشییع گواه این حقیقت بود که 

مردم قدرشناس ایران با حضور گسرتده و با شکوه خود، آمده بودند تا دین خود را به 

شخصیتی ادا کنند که از سوی امام و رهرب انقاب، تاریخ ساز و بی بدیل خوانده شده بود. 

صحنه های تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی یادآور ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ بود. هامن روزی که 
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بنیانگذار انقاب اسامی با بدرقه خروشان مردم رهسپار خانه ابدی شد.

در طول مسیر مردم با رسدادن شعارهایی همچون: »هاشمی راهت ادامه دارد«، 

»روحانی، خامتی، تسلیت تسلیت«، »عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، جمهوری 

امروز، هاشمی  عزاست  روز  امروز،  عزاست  »عزا  امروز«،  عزاست  اسامی، صاحب 

مبارز، پیش خداست امروز«، »بهشتی، مهامن برایت آمده«، »هاشمی قهرمان، خدا 

نگهدار تو«، »حسین حسین شعار ماست، هاشمی افتخار ماست« پیکر آیت الله هاشمی 

رفسنجانی را به سوی خانه ابدی اش بدرقه کردند. 

متام شهر سیاه پوش شده بود و ارگان ها و نهادهای مختلف نیز پیام های تسلیت خود را 

در برنها و پاکاردهای مختلف نصب و یا به همراه پوسرتهایی از رییس فقید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام توزیع می کردند.

تشییع کنندگان پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی هم چنین تصاویری از ایشان در 

کنار رهربی در دست داشتند که از جمله روی یکی از آن ها نوشته شده بود؛ »۵۹ سال 

همدلی و هفکری«.

امیرکبیر  »خداحافظ  می سپارمت«،  خدا  »به  مضامین؛  با  پاکاردهایی  هم چنین 

زمان«، »هاشمی روحت شاد، روحانی زنده باد«، »عالیجناب سیاست«، »هاشمی، راهت 

ادامه دارد« و »او نظرش همواره به نظر مردم نزدیک تر بود« در دست داشتند.

همچنین تصاویری از آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکرت حسن روحانی در دست 

تشییع کنندگان دیده می شد که بر روی آن نوشته شده بود: »آیت الله هاشمی؛ مظهر 

استقامت و صرب، مرد فردا«.

پاکاردی  رفسنجانی  آیت الله هاشمی  پیکر  آمبوالنس حامل  پیشاپیش  همچنین 

نصب شده بود که جمله معروف امام خمینی)ره( مبنی بر این که »مردان تاریخ تا آخر 

زنده هستند« و »بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است« 

در آن ذکر شده بود.

مردم همچون موج خروشان پیکر مطهر این فقید فرزانه و یاور همیشگی شان را 

به سوی خانه ابدی اش بدرقه می کردند. حضور یکپارچه مردم از خیابان های مرکز 

شهر تا حرم امام خمینی )ره( در جنوبی ترین نقطه تهران ادامه داشت و این مسئله 

باعث بهت و شگفتی جهانیان شد.

در حالی که استانداری تهران آمار رشکت کنندگان در مراسم تشییع آیت الله هاشمی 
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یــ
رفسنجانی را حداقل دو و نیم میلیون نفر اعام کرد ولیکن طبق اظهار نظر رسانه ها روا

و کارشناسان جمعیتی نزدیک به سه و نیم میلیون نفر در این مراسم حضور داشتند.

بی گامن تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی از بی سابقه ترین مراسم تشییع 

در تاریخ ایران بود و این بار نیز مردم قدرشناس کشور، وفاداری و یکپارچگی خود را 

به تاریخ ثابت کردند و بار دیگر تاریخ ساز شدند و چه زیباست یاد و خاطر مردی که 

نه تنها در طول حیاتش وحدت بخش بود، بلکه در مراسم بدرقه به خانه ابدی اش هم 

سمبل و مظهر وحدت و همدلی شد. 

این مراسم بار دیگر تنوع سائق سیاسی در جامعه ایران را به رخ کشید و نشان 

با وحدت  و  بود  کنار هم  در  و سیاسی  فکری  تفاوت های  عین  در  که می توان  داد 

زیست. مردم نشان دادند می توانند هامنند آن چه در مراسم تشییع آیت الله هاشمی 

رفسنجانی گذشت، در عین داشنت دیدگاه های مختلف همراه یکدیگر قدم بردارند، 

همدیگر را بشنوند و با یکدیگر متحد باشند. 

در این مراسم باشکوه، مردم نشان دادند که رسه را از نارسه می شناسند و قدردان 

خدمتگزاران کشورشان هستند وهر کس برای کشورش کار کند و با مردم باشد، محبوب 

قلب ها خواهد بود؛ چه در حیاتش و چه بعد از زندگی. 

اعتراض مردم به رفتار دوگانه صدا و سیما در حاشیه 
مراسم تشییع آیت اهلل

در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار سیل خروشان ملت که 

صحنه هایی به یادماندنی در تاریخ این رسزمین ثبت کردند، نکته ای که بیش از همه 

حائز اهمیت بود صحنه های اعرتاض مردم نسبت به صدا و سیام بود. 

حافظه تاریخی مردم به یاد می آورد که در سال های پایانی دوران حیات آیت الله 

هاشمی رفسنجانی، ایشان نه تنها همواره مغضوب مدیران این رسانه بود و اخبار 

مربوط به ایشان سانسور می گشت، بلکه سخنان مخالفان ایشان و بعضاً توهین هایی 

که به شخصیت ایشان و خانواده بزرگوارشان می شد با آب و تاب فراوان در شبکه های 

مختلف خربی پخش و بازپخش می شد، آنچنان که گویی در صدا و سیام هر شخصی 

بنای تخریب وجهه آیت الله هاشمی رفسنجانی را داشته باشد از امکانات فوق العاده از 

جمله تریبون زنده برخوردار می شود. 
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همچنین مردم فراموش نکرده اند که در طول سالیان پایانی حیات آیت الله هاشمی 

رفسنجانی، هرگاه به ایشان در برنامه های تلویزیونی اهانت می شد و اتهامات واهی 

جهت تخریب شخصیت ایشان از رسانه ملی مطرح می شد، علیرغم وجود قانون در 

اختیار دادن زمان به فردی که علیه ایشان در رسانه ملی اتهاماتی مطرح شده است، 

ایشان از این حقوق نیز محروم می شد و اجازه دفاع به ایشان داده منی شد، آنچنان که 

گویا از هاشمی رفسنجانی سلب حقوق شهروندی شده است. 

این سانسور از پس از انتخابات سال ۸۸ و آخرین خطبه مناز جمعه ایشان شدت 

آیت الله  شد.  ظاهر  و  مطرح  تلویزیون  در  ندرت  به  بعد  به  تاریخ  آن  از  و  گرفت 

هاشمی رفسنجانی در آن خطبه تاریخی خود، خواستار رفع نگرانی و ابراز همدردی با 

خانواده های آسیب دیده حوادث پس از انتخابات شده بود و از رسانه ملی درخواست 

برگزاری مناظره بی طرفانه با رییس دولت وقت کرده بود. 

پس از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی، صدا و سیام در ابتدا منی دانست چکار باید 

بکند و به نوعی در ساعات اولیه رحلت ایشان دچار نوعی رسدرگمی بود. در دقایق 

ابتدایی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، صدا و سیام خود را به بی توجهی زده 

بود و با درج خرب فوت به صورت زیر نویس به آن می پرداخت ولیکن خیلی زود تغییر 

رویه داد و در روزهای بعد در پوشش مراسم مربوط به وداع، تشییع پیکر مطهر و 

مراسم خاکسپاری ایشان عملکرد خوبی از خود نشان داد و سنگ متام گذاشت. 

نکته ای که تعجب مردم را به همراه داشت این بود که صدا و سیامیی که تا چند 

روز قبل به گونه ای رفتار می کرد که انگار آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود خارجی 

ندارد، این روزها از ایشان هامنند یک اسطوره و قهرمان ملی تجلیل می کند و مقام 

شامخ شخصیتی ایشان را مورد تجلیل قرار می دهد. 

طنز تلخ این مسئله آنجاست که بسیاری از کودکان و نونهاالن نسل جدید، وقتی 

در ایام رحلت آیت الله هاشمی در شبکه های مختلف خربی تصاویر و ویژه برنامه های 

مربوط به بررسی ابعاد شخصیتی ایشان را از صفحه تلویزیون دیدند از والدین خود 

می پرسیدند که: »او که بود و چرا تاکنون چهره اش را از تلویزیون ندیده اند؟«

این رفتار دوگانه صدا و سیام که تا قبل از رحلت، سانسور ایشان را در دستور کار 

داشت و با واگذاری تریبون به مخالفان عمًا زمینه حرمت شکنی علیه ایشان را فراهم 

آورده بود و پس از ارتحال ایشان با دعوت از هامن مخالفان دیروز از شخصیت انقابی 
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و مجاهدت های ایشان تجلیل می کرد، باعث تعجب همگان شده و باعث گردید تا روا

فریاد اعرتاض مردم بلند شود و به این سیاست یک بام و دو هوا و سیاسی کاری مدیران 

رسانه ای که از قضا عنوان »ملی« را یدک می کشد معرتض شوند. 

»یار دیرین امام« در کنار امام آرام گرفت
رسانجام پس از حامسه بی نظیر مردم در مراسم تشییع و در میان حزن و اندوه 

مردم، پیکر مطهر آیت الله هاشمی رفسنجانی به حرم امام )ره( رسید تا در کنار مراد 

خویش آرام بگیرد. 

در این مراسم که انبوه جمعیت مردم قدرشناس کشور به حدی بود که برگزاری 

همچنین  و  مذهبی  و  سیاسی  های  شخصیت  گرفت،  می  صورت  کندی  به  مراسم 

نیز حضور داشتند.  مسئوالن و سفرای کشورهای جهان 

همه آمده بودند تا »امیرکبیر زمان« را تا خانه ابدی اش بدرقه کنند. همه آمده 

بودند تا به گوش جهانیان برسانند که مردم ایران قدردان خدمتگزاران واقعی خود 

که سیاهپوش مرگ»سیاستمدار  بود  از جمعیتی  مملو  امام)ره(  هستند. صحن حرم 

معتدل « و »حامی همیشگی مردم« بودند. مردم قدرشناس از رسارس ایران در حرم 

امام )ره( گرد هم آمده بودند تا برای آخرین بار با بزرگمردی که عمر خویش را رصف 

عزت و آبادانی وطن کرده بود، وداع کنند. 

از همه جا طنین دلنشین قرآن به گوش می رسید و صدای شیون و ناله زن و مرد، 

پیر و جوان که با اندوه بسیار و ناباورانه این مصیبت را به امام زمان )عج( تسلیت می 

گفتند، شنیده می شد. 

در میان ناله های غم انگیز مردم، پیکر مطهر آیت الله هاشمی رفسنجانی بر دوش 

مشتاقان و ارادمتندان ایشان وارد حرم امام گردید و پس از آنکه رسود ملی جمهوری 

اسامی ایران نواخته شد جهت خاکسپاری وارد رضیح گردید. قرائت زیارت آل یاسین 

و طنین دلنواز کام الله مجید همراه با سوز و گدازهای جانگداز مردم صحنه های 

حزن انگیزی را رقم زده بود که دل هر بیننده ای را اندوهگین می کرد. پیکر آیت الله 

هاشمی رفسنجانی پس از انجام ترشیفات مذهبی در کنار پدر معنوی اش به خاک 

سپرده شد. 

پس از مراسم خاکسپاری، مردم با شعارهای »عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، 
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هاشمی قهرمان پیش خداست امروز« به ابراز همدردی با خانواده ایشان پرداختند. 

مراسم خاکسپاری اگر چه پس از قرائت زیارت عاشورا به طور رسمی پایان یافت 

به عزاداری و  امام خمینی  از شب، مردم قدرشناس در صحن حرم  پاسی  تا  ولیکن 

پرداختند.  سوگواری 

و اینگونه بود که »مرید روح الله« پس از سال ها رنج فراق، پس از سال ها شنیدن 

تهمت  و  گرفنت  قرار  از سال ها مورد هجمه  تندروی-ها، پس  دیدن  و  زبان ها  زخم 

شنیدن ها، در کنار مراد خویش آرام گرفت و چه زیبا در فراقش نوشتند: »خداحافظ... 

متام شد دعوای درندگان مست قدرت بر رس تو... سام ما را به امام و یاران شهیدت 

برسان... خداحافظ«

ــور  ــگفت زده از حض ــی ش ــن الملل ــای بی ــانه ه رس
ــردم ــی م حماس

رسانه های بین املللی با شگفتی از حضور حامسی و پرشور مردم ایران در مراسم 

اقامه مناز، تشییع و خاکسپاری پیکر »آیت الله هاشمی رفسنجانی« سخن گفته و اخبار 

مربوط به حضور مردم در قدرشناسی از یار دیرین و سنگ صبورشان را پوشش دادند. 

بسیاری از خربگزاری ها و روزنامه های منطقه ای و بین املللی مراسم تشییع پیکر 

آیت الله هاشمی را پوشش داده و اخبار مرتبط با این مراسم را منترش کردند. برخی از 

این رسانه ها گزارش لحظه به لحظه از این مراسم را پوشش دادند. 

Ó  خربگزاری فرانسه گزارش داد: »ده ها هزار نفر از مردم ایران از اوایل صبح امروز

در دانشگاه تهران جمع شده اند تا پیکر »آیت الله اکرب هاشمى رفسنجانی« رئیس 

جمهور پیشین خود را تشییع کنند. مردم به شکل گسرتده ای در خیابان های 

اطراف دانشگاه دیده می شوند. قرار است این شخصیت برجسته که روز یکشنبه 

در سن ۸2 سالگی درگذشت، در حرم »امام خمینی« رهرب انقاب اسامی ایران 

به خاک سپرده شود. رهربانی از همه جناح های سیاسی در مراسم تشییع جنازه 

رشکت دارند. پوسرتهایی از آیت الله هاشمی نیز در رسارس پایتخت نصب شده 

است. از زمان رحلت آیت الله هاشمی سیل پیام های تسلیت از داخل و خارج 

ارسال شده است. حتی کاخ سفید هم در اقدامی بی سابقه پیام تسلیت ارسال 

کرد. »جاش ارنست« سخنگوی کاخ سفید گفت: رئیس جمهور پیشین ایران یک 
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یــ
شخصیت برجسته در طول تاریخ جمهوری اسامی ایران بود و آمریکا به خانواده روا

و عزیزان او این فقدان را تسلیت می گوید. وی افزود: او یک چهره مهم در ایران 

بود. اما تاثیر بالقوه این رویداد بزرگ در سیاست ایران را منی توان حدس زد.«

Ó  خربگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: »هزاران نفر از ایرانیان و مقامات دولتی

کردند.  تجمع  تهران  دانشگاه  اطراف  در  رفسنجانی  آیت الله  پیکر  تشییع  برای 

آیت الله هاشمی رفسنجانی از یاران نزدیک به »آیت الله سید علی خامنه ای« و 

امام خمینی و از حامیان اصلی »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران بود.«

Ó  شبکه تلویزیونی املیادین نیز خرب برگزاری مراسم تشییع پیکر یار امام و رهربی در

دانشگاه تهران را منترش کرد. 

Ó  شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد: »ده  ها هزار نفر در مراسم تشییع پیکر

حضور  با  وی  پیکر  تشییع  مراسم  کردند.  رشکت  ایران،  پیشین  جمهور  رئیس 

مقامات، اقشار مختلف مردم و اعضای خانواده ایشان در دانشگاه تهران برگزار 

شد.«

Ó  شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق نیز خرب برگزاری مراسم تشیع پیکر آیت الله

اقامه مناز توسط حرضت آیت الله خامنه ای رهرب  تهران و  هاشمی در دانشگاه 

معظم انقاب اسامی را منترش کرد. 

Ó  شبکه سامء پاکستان نیز گزارش داد صدها هزار نفر در مراسم تشییع پیکر آیت الله

هاشمی رفسنجانی حضور داشتند. 

این شبکه بر حضور رسدار »قاسم سلیامنی« که او را شخصیتی بحث برانگیز 

در غرب خواند بسیار تاکید کرد. 

Ó  پیکر تشییع  برای  نفر  »هزاران  نوشت:  گزارشی  در  الجزیره  تلویزیونی  شبکه 

آیت الله هاشمی رفسنجانی به خیابان ها آمدند. این اتفاقی بسیار غم انگیز در 

جمهوری اسامی است. این اتفاقی بسیار غیر منتظره بود. بسیاری از ایرانیان می 

گویند که از این فقدان شوکه و بسیار اندوهگین شده اند. پوسرتهایی از آیت الله 

هاشمی در رسارس پایتخت نصب شده و ایرانیان سیاهپوش شده اند.«

Ó  شبکه تلویزیونی املنار نیز گزارش داد : »مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی صبح

در دانشگاه تهران و با اقامه مناز توسط رهرب معظم انقاب بر پیکر آیت الله هاشمی 

رفسنجانی آغاز شد، و با مراسم تشییع و تدفین در حرم امام خمینی )ره( به پایان 
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می رسد. در این مراسم روسای قوای سه گانه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، منایندگان مجلس خربگان رهربی و مجلس شورای اسامی، فرماندهان ارشد 

نظامی و انتظامی، امئه جمعه رسارس کشور، وزیران دولت یازدهم و معاونان رییس 

جمهوری، استانداران و دیگر مسووالن لشگری و کشوری حضور دارند. همچنین 

جمعی از سفیران کشورهای خارجی در تهران و سفرای جمهوری اسامی ایران 

در خارج از کشور و برخی مقامات دیگر کشورها در این مراسم رشکت دارند«. 

این شبکه در ادامه ترصیح کرد : »بسیاری از مردم از ساعاتی پیش برای رشکت 

در این مراسم در دانشگاه تهران و خیابان های اطراف حضور یافتند و مسئوالن 

رسمی ایران و مردم فقدان آیت الله هاشمی را ضایعه بزرگی برای این کشور و 

جهان اسام می دانند.«

Ó  روزنامه آمریکایی واشنگنت پست حضور مردم در مراسم تشییع پیکر آیت الله

هاشمی رفسنجانی را ده ها هزار نفری خواند و نوشت: »متامی معابر اصلی منتهی 

به دانشگاه تهران مملو از جمعیت بود.«

Ó  آیت الله پیکر  تشییع  مراسم  در  نفر  ده ها هزار  که  کرد  اعام  نیز  تودی  راشا 

کردند.  رشکت  رفسنجانی  هاشمی 

این شبکه تلویزیونی روسی افزود: »ده ها هزار نفر امروز صبح در دانشگاه 

تهران و اطراف آن حارض شدند تا در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رشکت 

کنند. در این مراسم شامری زیادی از شخصیت های سیاسی و نظامی از گرایش 

های مختلف رشکت کردند.«

Ó  بازتاب حضور با  نیز  دیلی میل  و  ایندیپندنت،  گاردین،  انگلیسی  روزنامه های 

گسرتده مردمی در این مراسم، آیت الله هاشمی رفسنجانی را شخصیتی برجسته 

و قدرمتند خواندند. 

Ó  پیکر آیت الله برگزاری مراسم تشییع  نیز خرب  الیوم  روزنامه فرامنطقه ای رأی 

از خربگزاری فرانسه منترش کرد.  هاشمی را به نقل 

Ó  روزنامه گالف تایمز قطر با انتشار خرب حضور گسرتده مردمی در مراسم تشییع و

خاکسپاری آیت الله هاشمی، او را »پدر اعتدال گرایان و اردوگاه های اصاح طلب 

ایران« خطاب کرد و نوشت: »هاشمی فردی بود که مرگ او باعث شد حتی کاخ 

سفید در اقدام بی سابقه ای پیام تسلیت برای خانواده و عزیزانش ارسال کند.«
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ایران و خیل  Óروا نیز گزارش داد: »رهرب جمهور اسامی  خربگزاری ترند آذربایجان 

پیکر آیت الله رفسنجانی مناز خواندند.« بر  از منازگزاران  عظیمی 

Ó  خربگزاری آناتولی ترکیه نیز گزارش داد : »مراسم تشییع پیکر آیت الله اکرب هاشمی

رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تحت تدابیر شدید 

امنیتی با حضور جمع کثیری از مردم، مقامات سیاسی و نظامی این کشور ساعت 

۸ و ۳0 دقیقه به وقت محلی مقابل دانشگاه تهران برگزار شد. مناز میت نیز بر 

پیکر هاشمی به امامت آیت الله سید علی خامنه  ای رهرب جمهوری اسامی ایران 

اقامه شد.«

این خربگزاری به شکل لحظه به لحظه این مراسم را پوشش داد. 

Ó  روزنامه »آنکارا تایمز« ترکیه نیز در صفحه توییرت خود نوشت: »ایرانیان مراسم

تشییع و خاکسپاری باشکوهی برای رئیس جمهور پیشین خود برگزار کردند.«

Ó  روزنامه »الرشوق« مرص نیز نوشت : »ده ها هزار نفر از مردم ایران در مراسم

تشییع پیکر آیت الله هاشمی رئیس جمهوری پیشین، در تهران رشکت کردند.«

Ó  خربگزاری رویرتز این مراسم را »منایشی از اتحاد« توصیف کرد. رویرتز حضور

مردم در محل تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی را ده ها هزار نفری خواند 

و در توصیف اقدامات رفسنجانی در دوره حیاتش، او را فردی خواند که »سیاست 

های عمل گرایانه اش در زمینه آزادسازی اقتصادی و داشنت روابط بهرت با غرب، 

شامر حامیانش را افزایش داده بود.«

از اتحاد و همبستگی میان دو جناح«  این خربگزاری این مراسم را »منادی 

خواند. رویرتز با طرح این ادعا که درگذشت آیت الله هاشمی در آستانه برگزاری 

انتخابات ریاست جمهور این کشور به حسن روحانی رئیس جمهور اعتدال گرا 

لطمه خواهد زد، آیت الله هاشمی را فردی خواند که به روحانی در پیروزی در 

انتخابات 20۱۳ کمک کرده بود و او نیز توانسته بود به پشتوانه این انتصاب، به 

توافق هسته ای با غرب دست یابد. 

Ó  آیت الله هاشمی پیکر  : »تشییع و خاکسپاری  داد  نیز گزارش  نیوز  یورو  شبکه 

رفسنجانی با حضور چشمگیر مردم و مقامات ایران برگزار شد. پس از اقامه مناز بر 

پیکر آیت الله رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران به امامت رهربی جمهوری 

اسامی در دانشگاه تهران، پیکر او به آرامگاه »آیت الله روح الله خمینی« منتقل 
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شد و آنجا در جوار بنیانگذار انقاب اسامی دفن شد. تعداد رشکت کنندگان در 

مراسم بیش از یک میلیون نفر تخمین زده می شود. در این مراسم چهره های 

سیاسی، نظامی و مذهبی ایران رشکت داشتند.«

Ó  روزنامه نشنال امارات نیز نوشت: »هزاران عزادار در مراسم تشییع پیکر آیت الله

هاشمی در تهران رشکت کردند و در کنار مقامات این کشور در غم از دست دادن 

این شخصیت بزرگ گریستند.«

Ó  روزنامه القدس العربی نیز با عنوان »ده ها هزار نفر در مراسم تشییع هاشمی

رفسنجانی رئیس جمهور پیشین رشکت کردند« به مراسم تشییع پیکر آیت الله 

هاشمی رفسنجانی پرداخت. 

Ó  شبکه تلویزیونی فرانس 2۴ گزارش داد: »صدها هزار نفر امروز در مراسم تشییع

پیکر آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران گرد هم آمدند. حرضت 

آیت الله خامنه  ای رهرب معظم انقاب اسامی بر پیکر آیت الله هاشمی مناز اقامه 

کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی یکشنبه در سن ۸2 سالگی بر اثر عارضه قلبی 

رحلت کرد.«

Ó  هاشمی آیت الله  »پیکر  داد:  گزارش  هم  آمریکا  ان  ان  سی  تلویزیونی  شبکه 

ایران داشت و دو دوره  انقاب اسامی ۱۹7۹  رفسنجانی که نقشی حیاتی در 

ریاست جمهوری را برعهده داشت، تشییع شد. رفسنجانی به عنوان چهره کلیدی 

ایران به شامر می رفت.« اعتدال گرایان در 

Ó  خربگزاری سانا نیز در گزارشی به برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی

پرداخت و نوشت: »مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رئیس جمهوری اسبق 

ایران و رئیس تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. آیت الله سید علی خامنه ای رهرب 

انقاب اسامی ایران مناز را بر پیکر آیت الله هاشمی در دانشگاه تهران اقامه کرد، 

سپس پیکر ایشان به مرفد امام خمینی در جنوب تهران منتقل شد. در این مراسم، 

حسن روحانی، اعضای تشخیص مصلحت نظام، رئیس و اعضای مجلس شورای 

اسامی، اعضای مجلس خربگان رهربی و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و نیز 

امئه جمعه از رسارس ایران و وزرا و معاونان رئیس جمهوری و مسئوالن استان ها 

رشکت کردند.«
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یــ
روایت روزنامه های کشـور از مراسـم تشییع با شکوه روا

یـار دیرین انقالب
پس از برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی و حامسه 

حضور میلیونی مردم که تعجب جهانیان را به همراه داشت، روزنامه های کشور نیز با 

تجلیل از حضور پرشور مردم قدرشناس کشور در این مراسم که روز گذشته از دانشگاه 

تهران تا حرم امام )ره( برگزار شد، سخن گفته  و جملگی جامه سیاه بر تن کردند. 

روزنامه های کشور با گزارش لحظه به لحظه مراسم با شکوه و با انتشار تصاویر 

سیل خروشان حضور مردم در مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی و با انتخاب 

تیرتهایی حامسی از شخصیت واالی فرزند دیرین انقاب تجلیل روزنامه کیهان با تیرت 

نخست »مردم والیتمدار برای بدرقه رفیق رهرب سنگ متام گذاشتند« و روتیرت »تشییع 

باشکوه پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی«، از مراسم میلیونی روز گذشته سخن گفته 

است. 

Ë  همچنین روزنامه اطاعات نیز با تیرت نخست »تشییع تاریخی بزرگمرد انقاب

در  را  مردم  میلیونی  که حضور  تصویری  انتشار  و  ملت«  محزون  شانه های  بر 

خیابان انقاب نشان می دهد، مراسم تشییع آیت الله هاشمی را روایت می کند. 

با عنوان »تاریخ به احرتام تو کاه از رس  این روزنامه همچنین گزارش دیگری 

است.  کرده  منترش  برمی دارد« 

Ë  روزنامه جوان با انتشار تصاویری از مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

و تیرت نخست »آرام در جوار امام«، از مراسم روز گذشته سخن گفته است. 

Ë  روزنامه وقایع اتفاقیه عکسی از پیکر آیت الله رفسنجانی، درحالی که جمعیت

»آیت الله  روتیرت  و  شدن«  مردم  »ُشکوه  تیرت  با  می کنند،  بدرقه  را  او  زیادی 

هاشمی رفسنجانی با بدرقه بزرگ ملت، کنار امام خمینی )ره( آرامید«، مراسم 

است.  کرده  روایت  را  رفسنجانی  آیت الله  پیکر  تشیع  میلیونی 

Ë  آیت الله پیکر  تشییع کنندگان  میلیونی  »حضور  نوشت  نیز  ابتکار  روزنامه 

اول  تیرت  با  بود«،  اسامی  جمهوری  بنیانگذار  بدرقه  یادآور  هاشمی رفسنجانی 

»سنِگ متام مردم« به آرام گرفنت پیکر آیت الله رفسنجانی در کنار امام خمینی 

است.  کرده  اشاره  )ره( 
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Ë  بزرگرتین را  آیت الله هاشمی رفسنجانی  پیکر  تشییع  مراسم  که  آرمان  روزنامه 

مراسم تشییع پس از ارتحال امام )ره( برشمرده است، با تیرت »رویشی دیگر...« 

و عکسی از ازدحام جمعیتی که پیکر آیت الله را تشییع می کردند، از »قدردانی 

از آیت الله هاشمی با بدرقه میلیونی؛ از دانشگاه تهران تا حرم امام« سخن گفته 

است. 

Ë  روزنامه مردم ساالری با انتشار تصویری از مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی و

با تیرت نخست »ادای احرتام ایران به بزرگ مرد سیاست« از بدرقه  آیت الله به خانه 

ابدی سخن گفته است. 

Ë  روزنامه ایران نیز با تیرت »بدرقه تاریخ ساز« مراسم میلیونی تشییع پیکر آیت الله

رفسنجانی را روایت کرده است. 

Ë  روزنامه رشق نیز شش روایت از مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی  رفسنجانی

منترش کرده است؛ این روایت ها توسط خربنگارانی نوشته شده که هر کدام با حضور 

در مراسم، نگاه خودشان را به بدرقه آیت الله هاشمی  رفسنجانی به خانه ابدی 

داشته اند؛ این روزنامه با انتشار عکسی از این مراسم و تیرت اول »تافی سیاسی« به 

حضور همه جناح ها در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرده 

است. 

Ë  آیت الله بدرقه  در  مردم  پر شور  ازحضور  تصویری  انتشار  با  روزنامه شهروند 

هاشمی رفسنجانی، با تیرت»وداع با مرد تاریخ ساز« از مراسم روز گذشته سخن 

است.  گفته 

Ë  روزنامه جمهوری اسامی نیز با انتشار تصویری از حضور گسرتده مردم، با تیرت

اصلی »بدرقه یار امام تا جوار روح الله در اقیانوس ملت قدرشناس« گزارشی از 

مراسم روز گذشته منترش کرده است. 

Ë  روزنامه قانون با انتشار تصویری از حضور میلیونی مردم در کنار پیکر آیت الله

هاشمی  رفسنجانی و با تیرت نخست »اَشبه به وداع امام« به بدرقه آیت الله هاشمی 

توسط مردم اشاره کرده است. 

روزنامه »قانون« گزارش دیگری با تیرت »مردم مظلومیت هاشمی را جربان کردند«، 

منترش کرده است. 

Ë  روزنامه اعتامد با عنوان این مطالب که »تشییع وحدت آفرین پیکر آیت الله هاشمی
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یــ
بر شانه های محزون سه میلیون تن در تاریخ ماندگار شد« و با تیرت اصلی »ملت روا

قیامت کرد« حامسه حضور مردم را روایت کرده است. 

برگـزاری مراسـم یادبـود یـار و همـرزم و همسـنگر 
دیریـن رهبـری توسـط رهبـر انقـالب

یک روز پس از برگزاری مراسم باشکوه تشییع و تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی 

که با حضور میلیونی مردم قدرشناس کشور تبدیل به حامسه ای تاریخی شد و تحسین و 

شگفتی جهانیان را از وحدت و قدرشناسی مردم کشور به همراه داشت، مراسم ترحیم 

یار دیرین انقاب و هم سنگر و همرزم رهربی، در حسینیه ی امام خمینی )ره( با حضور 

رهرب انقاب برگزار شد. 

در این مراسم که با حضور اعضای خانواده و بستگان آیت الله هاشمی رفسنجانی، 

دکرت روحانی و اعضای هیات دولت، دکرت علی الریجانی و منایندگان مجلس شورای 

اسامی، آیت الله آملی الریجانی و مقامات ارشد قوه قضائیه، آیت الله جنتی و اعضای 

مجلس خربگان رهربی، مسئوالن کشوری و لشکری و قرشهای مختلف مردم برگزار 

شد، ابتدا آیاتی از کام الله مجید تاوت شد و در ادامه ذاکران اهل بیت )علیهم السام( 

به مداحی و ذکر مصیبت پرداختند. 

در ادامه این مراسم آیت الله موحدی کرمانی در سخنانی، ایامن به خدا و ایستادگی 

در راه حق را مهمرتین ویژگِی آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست و افزود: »ملت 

قدرشناس ایران هرگز مبارزات آن یار دیرین امام و رهربی در مقابل طاغوت های زمان 

یعنی رژیم پهلوی و جبهه استکبار و همچنین خدمات و مسئولیت های او در مقاطع 

مختلفی مانند دفاع مقدس، مجلس شورای اسامی، ریاست جمهوری و مجمع تشخیص 

مصلحت نظام را از یاد نخواهند برد.«

دانشگاه آزاد میزبان مراسم سومین روز ارتحال آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی

به مناسبت سومین روز درگذشت یار دیرین امام و رهربی، مراسم بزرگداشتی به 

دعوت مسئوالن دانشگاه آزاد اسامی در مسجد امام علی )ع( واحد علوم و تحقیقات 
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و با حضور خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی، یادگار امام، مقامات لشکری و کشوری، 

چهره های سیاسی و فرهنگی و ورزشی کشور و آحاد مردم برگزار شد. 

و  نوحه خوانی  و  مجید  قرآن  الله  کام  از  آیاتی  قرائت  از  پس  مراسم  این  در 

مدیحه رسایی از سوی مداح اهل بیت، حجت االسام و املسلمین سیدرضا اکرمی، رئیس 

شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت: »اتفاقی که روز گذشته در خیابان انقاب 

و حرم امام )ره( در تشییع و تدفین آیت الله هاشمی افتاد بعد از رحلت امام و تشییع 

ایشان بی سابقه بود«. 

ایشان با تجلیل از حامسه حضور مردم در مراسم تشییع پیکر یار دیرین انقاب 

و امام گفت: »مراسم چند میلیون نفری تشییع پیکر روز گذشته را باید مورد تحلیل 

علمی، سیاسی و قرآنی قرار گیرد. رویدادی که دیروز در دانشگاه تهران و خیابان های 

اطراف آن رخ داد، نشان داد که این تشییع پیکر پس از ارتحال امام و تشییع ایشان 

تا کنون باشکوه ترین بدرقه بوده است«. 

طبقات،  همه  از  مردم  حضور  مراسم  این  ویژگی های  از  دیگر  »یکی  افزود:  او 

گروه ها و اقشار مختلف مردم از رسارس ایران و نه تنها تهران بود. نکته دیگر این 

مراسم، گذاردن مناز بر پیکر آیت الله هاشمی از سوی مقام معظم رهربی بود. پیام 

ایشان برای ارتحال آیت الله هاشمی نیز حاوی نکات بسیاری بود، به طوری که بعد از 

رحلت امام خمینی)ره( پیام بی بدیل و بی نظیر رهرب معظم انقاب برای هیچ شخصیت 

دیگری اینگونه صادر نشده بود.«

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری به نکات گنجانده  شده در پیام مقام 

معظم رهربی اشاره کرد و گفت: »رهرب معظم انقاب در این پیام از رفاقت ۵۹ ساله 

خود با آیت الله هاشمی سخن گفتند، ۵۹ سالی که بیش از نیم قرن اخوت و برادری در 

فراز و نشیب های مختلف دوران انقاب اسامی را نشان می دهد«. 

اکرمی به سابقه آشنایی خود با آیت الله هاشمی نیز اشاره کرد و گفت: »روزی وارد 

خانه امام)ره( شدم و دیدم که رسبازی مقابل ایشان نشسته است که با لحنی محکم، 

قوی و مطمنئ با امام مباحثه می کند، او سواالت خود را می پرسد و امام نیز به طور 

تفصیل به ایشان پاسخ می دهد.«

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری به شاگردی آیت الله هاشمی در محرض 

استادانی چون عامه طباطبایی، آیت الله محقق داماد و امام خمینی)ره( اشاره کرد و 
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افزود: »دوران تحصیل ایشان با فراست و کیاست همراه بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی روا

همچنین دارای سابقه مبارزاتی درخشانی است به گونه ای که در جریان مبارزات انقاب 

اسامی،  انقاب  رسیدن  پیروزی  به  با  و  بود  تبعید شده  و  رفته  زندان  به  بار  هفت 

مسئولیت های بسیاری از جمله ریاست قوه مقننه، ریاست قوه مجریه، ریاست مجلس 

خربگان رهربی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و... را بر عهده گرفت«. 

در این مراسم که با حضور همرس و فرزندان آیت الله هاشمی برگزار شد، اکرمی 

به روحیه شجاع آیت الله هاشمی در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: »آیت الله 

هاشمی در هر صحنه ای که وارد شد، با مدیریت و تدبیر خود رسافراز بیرون آمد«. 

ــع  ــاورانش در مجم ــت اهلل و مش ــر آی ــپ دفت پلم
بــه  هاشــمی  فاطمــه  اعتــراض  تشــخیص... 

پــدرش وصیت نامــه  مبهــم  سرنوشــت 
پس از ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، همگان منتظر بازگشایی وصیت نامه 

ایشان بودند. وصیت نامه ای که همه انتظار داشتند در آن به خیلی از ارساری که 

آیت الله تا روز آخر در سینه خود حفظ کرده بود، اشاره شده باشد. 

پس از ابهاماتی که در محل دفن پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی بوجود آمد و 

منجر به تغییر چند باره محل دفن ایشان شد، سئوالی که ذهن خیلی از مردم کشور 

را به خود درگیر کرده بود این بود که مگر آیت الله وصیت نامه ندارد؟ از آنجا که 

آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از معدود سیاستمدارانی است که هر روز خاطرات 

روزمره خود را نگارش می کرد مردم بیشرت از اینکه ایشان به مسئله ای اینچنین مهم 

را شخصیتی  ایشان  زیرا مردم  نگریستند  تردید می  به دیده شک و  باشد  نپرداخته 

آینده نگر می دانستند و در حقیقت این انتظار را خود آیت الله در مردم ایجاد کرده بود. 

ارشد  بود که شنیدن سخنان مهندس محسن هاشمی پرس  به همین دلیل  شاید 

آیت الله در تلویزیون مبنی بر اینکه »از پدرم وصیتی به جا منانده است«، بسیار حیرت 

آور بود و به عبارتی ایشان آب پاکی را روی دست همگان ریخت. 

هنوز مردم داغدار رحلت ناگهانی آیت الله هاشمی بودند که دفرت مشاوران ایشان 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون هیچ توضیحی پلمب شد. 

 یارس هاشمی در توضیح این اقدام گفت: »یک کار نسنجیده ای در مجمع اتفاق 
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افتاد و در روز سوم فوت حاج   آقا بدون هیچ دلیلی متامی دفاتر را پلمب کردند و هر 

وقت هم جویا شدیم که دلیل این مساله چه بوده، اعام کردند از باال دستور رسیده 

است. حتی از دفرت مقام معظم رهربی نیز پیگیری کردیم که آنها هم گفتند ما چنین 

دستوری نداده ایم و آخر هم نفهمیدیم که این »باال« کجا و چه کسی است! هیچ  کس 

دلیل قانع کننده ای در این خصوص به ما نداد و با اینکار به مشاوران حاج آقا و بنده 

بی احرتامی شد. حتی آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به بنده 

گفتند که این کار بدون مجوز ما بوده و کتبا اعام کرده ایم که پلمب باید باز شود.«

در ادامه این ابهامات در فضای عمومی و رسانه ای کشور، این بار فاطمه هاشمی 

شدن  خالی  و  آیت الله  توسط  جدید  نامه  وصیت  نگارش  از  آیت الله   دیگر  فرزند 

گاو صندوق ایشان و بی اطاعی از رسنوشت دومین وصیت نامه پدرش سخن گفت. 

او در این رابطه گفت: »هنوز در مورد دلیل این مساله پاسخی به ما داده نشده 

است، اما برخی ها حدس می زنند که شاید اطاعات مهم و محرمانه ای از نظام نزد ما 

وجود داشته و برای همین تعدادی از ما را ممنوع الخروج کردند. این در حالی  است که 

نزد خاندان آیت الله هاشمی هیچ اطاعات رسی و مهم وجود ندارد. هامن موقعی که 

پدرم فوت شدند، آقایان آمدند و هرچه بود و نبود را با خودشان برداشتند و بردند. 

آیت الله هاشمی در دفرت کارشان که مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مطالب مهمی 

را در گاوصندوق و چند کشو نگهداری می کردند و وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل 

پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت. 

ما به دنبال وصیت نامه آیت الله  هاشمی بودیم و پیش خودمان فکر کردیم که شاید 

وصیت نامه آنجا باشد، برای همین به دفرت کار ایشان رفتیم تا داخل کشو و گاوصندوق 

را ببینیم اما دیدیم که کشوها و گاوصندوق خالی است.«

ایشان درباره وصیت نامه ای که در صداو سیام از سوی برادرش قرائت شده می 

به سال  مربوط  قرائت شد،  توسط محسن  ملی  رسانه  در  که  گوید: »وصیت نامه ای 

7۹ است. یعنی آن وصیت نامه قدیمی بود و آیت الله هاشمی در آن نوشته بودند که 

»وصیت نامه بعدی را می نویسم«، اما بعد از کلی جست وجو، وصیت نامه بعدی هیچ 

وقت پیدا نشد. نه در منزل و نه در دفرت کار پدرم هیچ اثری از آن نبود. دقیقا به خاطر 

دارم که حدود ۴ یا ۵ سال پیش پدرم به همراه مادرم در حال نوشنت وصیت نامه ای 

بودند و حاال خیلی مشتاق هستیم بدانیم که آن وصیتنامه کجاست!«
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ســخنان تاریخــی ناطــق نــوری در فراق یــار دیرینش روا

در مراســم هفتمین روز درگذشــت آیت اهلل 
مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم آیت الله اکرب هاشمی رفسنجانی، یار دیرین 

با حضور رئیس جمهور، رئیس دفرت مقام معظم رهربی، برخی  امام )ره( و رهربی 

اعضای دولت، بیت امام)ره(، منایندگان مجلس شورای اسامی، منایندگان مجلس خربگان 

رهربی، امئه جمعه، شخصیت های سیاسی، فرهنگی و ورزشکاران، مقامات عالیرتبه 

لشکری و کشوری و همچنین جمع کثیری از مردم در حرم بنیانگذار جمهوری اسامی 

ایران برگزار شد. 

همچنین در این مراسم مقام های مذهبی و بزرگان دینی سایر ادیان و مذاهب از 

جمله ارامنه و زرتشتی و کلیمی و بزرگان اهل سنت نیز حضور داشتند. 

این مراسم در حالی برگزار شد که مردم قدردان کشور از اقصی نقاط کشور خود 

را به این مراسم رسانده بودند تا بار دیگر در سوگ و ماتم از دست دادن شخصیتی 

فرهیخته که همواره حامی آنان بود به عزاداری بپردازند. از ساعت ها پیش از رشوع 

مراسم، حرم امام خمینی)ره( مملو از جمعیت دوستداران آیت الله هاشمی رفسنجانی 

بود. انبوه جمعیت به حدی بود که حجت االسام ناطق نوری، سخرنان جلسه به زحمت 

توانست خود را از میان جمعیت به داخل حرم برساند. 

این مراسم با قرائت قرآن کریم آغاز گردید و پس از آن مرثیه رسایی توسط مداحان 

اهل بیت)ع( انجام شد. ابتدا محسن طاهری از مداحان اهل بیت به ذکر مصیبت پرداخت 

و پس از وی نیز علی انسانی از دیگر مداحان، از مصائب اهل بیت علیهم السام گفت. 

محسن طاهری در سخنان کوتاهی که در بخشی از مداحی داشت، گفت: »هاشمی 

از آن همه رنج تهمت راحت شد. و ما هنوز منی دانیم چه بایی بر رسمان آمده است. 

گویی آیت الله هاشمی می دانست سفر نزدیک است و باید جان کام را بگوید، برای 

همین گفت در متام دنیا عاشق تر از من به رهربی نیست.«

پس از ایشان، حاج علی لسانی مداح اهل بیت که در زمان حیات آیت الله هاشمی 

رفسنجانی نیز بارها در حضور ایشان مدیحه رسایی می کرد، غزلی از حافظ به یاد 

آن مرحوم خواند و سپس با اشاره به روضه خوانی خود در حضور آیت الله هاشمی 

رفسنجانی، یادی از مصائب حرضت زهرا)س( کرد. 
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سپس حجت االسام و املسلمین علی اکرب ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و رئیس دفرت بازرسی ویژه رهربی و یار دیرین آیت الله هاشمی رفسنجانی برای 

عزادارن سخرنانی کرد. 

ایشان سخنان خود را با این بیت شعر آغاز کرد که: »خوشا آنان که با عزت ز گیتی، 

بساط خویش برچیدند و رفتند« و در ادامه درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 

نظام را به محرض امام زمان )عج(، امام خمینی)ره(، رهرب انقاب، خانواده آیت الله هاشمی 

رفسنجانی و به ویژه همرس ایشان تسلیت گفت و خانم عفت مرعشی، همرس آیت الله 

هاشمی رفسنجانی را، یار دوران مبارزه و دوران نامایامت بعد از انقاب خواند و گفت: 

»به شام ملت وفادار هوشیار و بیدار ایران نیز تسلیت عرض می کنم و از خداوند بزرگ 

برای آن شخصیت کم نظیر -اگر نگویم بی نظیر- علو درجات خواستارم. 

نزد مردم عزیز است. هاشمی  نوری گفت: »آیت الله هاشمی رفسنجانی  ناطق 

زنده است، چون امام)ره( فرمود: هاشمی زنده است، تا نهضت زنده است. من بیش از 

۵0 سال با این مرد بزرگ تاریخ معارص بودم و در طول دوران مبارزه در قم، زندان و 

پیروزی انقاب هم با ایشان بودم، پس آن صفاتی که درباره ایشان می گویم مشاهدات 

یقینی من است و می توانم شهادت بدهم کاری به غیر از برای خدا انجام منی داد.«

وی ادامه داد: »از منونه های کار برای خدا در نزد هاشمی این است که در سال 

های مبارزه، امام در نجف از ایشان خواست که به ایران نیاید، اما هاشمی به امام گفت: 

»نهضت و انقاب به من احتیاج دارد و من باید به ایران بروم«؛ لذا آمد و دستگیر شد. 

قبل از انقاب من برای ماقات زندانیان رفتم. از یکی از زندانیان پرسیدم حال هاشمی 

چطور است. او گفت هاشمی را آنقدر شکنجه کرده اند که در بیامرستان است.«

ایشان با یادآوری نقش تاریخی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران دفاع مقدس 

و از خودگذشتگی ایشان در ماجرای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ گفت: وقتی جنگ متام شد 

و آنهم در زمانی که فرماندهی جنگ در رشایط سخت و بحرانی بود، در رابطه با 

قطعنامه، امام با هوشمندی باال متام زوایا را برای ما مجلسی ها نوشت و حاج احمد 

آقا در جلسه غیر علنی آن را خواند. امام فرمود که: »فرمانده سپاه آمده و گفته برای 

از رئیس دولت خواسته  و  نیرو می خواهیم  و  تانک  این مقدار ساح،  ادامه جنگ 

شده که بگوید چقدر می تواند اینها را تامین کند که ایشان میگوید خزانه با مشکات 

روبروست«. امام این رشایط را در آن نامه به ما گفت. در چنین رشایطی هاشمی به 
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امام می گوید که : »اگر احساس می کنید آسیب می بینید و رشایط کشور، جنگ و روا

منطقه اقتضاء می کند آتش بس را بپذیریم، اگر این کار برای شام مشکل است، من به 

عنوان فرمانده جنگ اعام کنم و قطعنامه را بپذیرم و شام به عنوان فرمانده کل قوا 

دستور دهید مرا دستگیر، محاکمه و اعدام کنند، اما این انقاب مباند.«

پیدا  هاشمی  مانند  »کجا  گفت:  و  افتاد  گریه  به  خود  سخنان  در  نوری،  ناطق 

خواهیم کرد. از خصوصیات آیت الله هاشمی این بود که به شدت از ریا و دورویی 

بدش می آمد. هاشمی از دو چهره بودن متنفر بود اما متأسفانه امروز برخی ها هزار 

چهره هستند و هر طرف باد بیاید می چرخند و اینها آدم های بدی هستند«

ناطق نوری درس مهم آیت الله هاشمی رفسنجانی را صرب و مقاومت خواند و 

گفت: »من گاهی اوقات در این همه صرب و مقاومت این مرد می ماندم. هاشمی صرب 

را ذله کرده بود.«

ایشان با اشاره به حضور گسرتده مردمی در همه مراسم های مربوط به درگذشت 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در رسارس کشور، گفت: »او هم با روش، منش و صحبتش 

آموزه هایی به ما می دهد و هم با فوتش. این اجتامع امروز، اجتامع مراسم تشییع، 

اجتامع مراسم ختم در دفرت رهرب انقاب، اجتامع مردمی در مراسم قم و اجتامعات 

مراسم استان ها این موضوع را نشان منی دهد؟وقتی قرار شد در این مجلس باشکوه 

این  این مجلس و  از قرآن را که مناسب  آیه ای  سخرنان باشم، فکر می کردم چه 

شخصیت است، انتخاب کنم. به قرآن مراجعه کردم و دیدم چندین آیه آمد که اگر 

انسان کمرتین دقتی هم داشته باشد می تواند بگوید مرحوم هاشمی مصداق این 

الِحاِت َسیَْجَعُل لَُهُم  آیات است. آیا هاشمی مصداق آیه »إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

ا« نیست؟آیا آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاریخ درخشان زندگی اش،  ْحمُن ُودًّ الرَّ

مصداق السابقون و انصار نیست؟«. 

وی به ذکر خاطره ای از رسدار حاج قاسم سلیامنی پرداخت و گفت: »من وقتی 

برای مراسم تشییع رفتم نزدیک رسدار بزرگامن حاج قاسم سلیامنی نشسته بودم و 

گوش می دادم که در پاسخ خربنگاری می گوید: »هاشمی تا پایان هامن بود که از 

اول بود. او تا آخر بر اصول پایبند بود حتی اگر بعضی اوقات تاکتیک ها را تغییر 

می داد. تاکتیک هاشمی تغییر می کرد اما اسرتاتژی اش هامن بود«، من به رسدار 

به  مرا  و عاقه  ارادت  پاسخ  این  و  داشت  و خواهم  دارم  داشتم،  ارادت  سلیامنی 
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ایشان دو چندان کرد.«

ناطق نوری با اشاره به روزی که آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹2 

رد صاحیت شد، گفت: »آن روز سفرم را لغو کردم و به نزد ایشان رفتم. گفتم حالتان 

چطور است و چکار می خواهید بکنید؟ او در پاسخ به من گفت که وقتی برای ثبت 

نام رفته بودم جمعیت زیادی جمع شده بودند و مردم گریه می کردند. وقتی ثبت نام 

کردم پیش خودم گفتم که این استقبال مسئولیت سنگینی با این ویرانی کشور خواهم 

داشت، وقتی صاحیتم رد شد، امشب آرام ترین شب های زندگی ام بود، چون هم 

وظیفه ام را انجام دادم و هم بار مسئولیت از دوشم برداشته شد.«

در بخش پایانی مراسم هفتمین روز ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، حاج 

مهدی منصوری مداح اهل بیت به مدیحه رسایی پرداخت. 

برگزاری مراسـم یادبود آیت اهلل در شـهرهای مختلف 
و جهان ایران 

یکی از نکات قابل توجه در ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی برجسته شدن 

بُعد بین املللی شخصیت ایشان است، به گونه ای که همزمان با نیمه افراشته شدن 

ایران در  ایران در سفارتخانه ها و منایندگی های سیاسی  اسامی  پرچم جمهوری 

این مراکز و امضای دفرت  از کشور، سفرا و مقامات دیپلامتیک با حضور در  خارج 

ادای احرتام کردند.  یادبود، نسبت به شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی 

پرچم ایران نیز در سفارتخانه ها و منایندگی های سیاسی کشورمان در کشورهای 

مختلف نیمه افراشته شد و بسیاری از سفرا، دیپلامت ها و شخصیت های سیاسی 

جهان با حضور در سفارتخانه های ایران، دفرت یادبود ایشان را امضا و شخصیت و 

جایگاه بین املللی ایشان را مورد متجید قرار دادند. 

جمع زیادی از مقامات دیپلامتیک با حضور در سفارتخانه ها و مراکز سیاسی 

مکزیکو  سارایوو)بوسنی(،  بلگراد)رصبستان(،  وین)اتریش(،  در  جمله  از  ایران 

سیتی)مکزیک(، گوآنگجو و شانگهای و پکن)چین(، هانوی)ویتنام(، مادرید)اسپانیا(، 

آباد  اسام  کواالالمپور)مالزی(،  )آذربایجان(،  باکو  استانبول)ترکیه(،  و  آنکارا 

)پاکستان(، بیروت )لبنان(، دهلی نو و حیدر آباد و مببئی )هند(، آکتائو )قزاقستان(، 

مسکو  )افغانستان(،  کابل  )سوریه(،  دمشق  )ژاپن(،  توکیو  )اندونزی(،  جاکارتا 
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)روسیه(، برونئی، زیمبابوه، اسرتالیا، کره جنوبی، دامنارک و... با ملت و دولت ایران روا

کردند.  همدردی  ابراز 

مردم رسارس  مختلف  اقشار  رفسنجانی،  هاشمی  آیت الله  رحلت  اعام  از  پس 

کشور در استان ها، شهرستان ها و روستاها و حتی در مناطق عشایری، با برگزاری 

مراسم و برنامه های متعدد، ارادت خود را به این مبارز انقابی به منایش گذاشتند 

که می توان با اطمینان گفت بیش از بیست میلیون نفر در رسارس کشور در برنامه 

ها و مراسم متعدد ایشان رشکت داشتند. 

در  اسامی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  و  تکایا  و  ها  مصلی  ها،  حسینیه  مساجد، 

عمر  که  مردی  شامخ  مقام  از  تجلیل  در  که  بودند  مجالسی  میزبان  کشور  رسارس 

آبادانی  و  نام وطن  اعتای  و  نظام اسامی  برپایی  برای  را در جهت تاش  خویش 

کرد. رسزمینش رصف  مردم  بیشرت  رفاه  جهت  در  همچنین  و  کشور 

مراسمی که جلوه گر وحدت ملی، یعنی هامن آرزوی دیرینه آیت الله هاشمی 

دادن  از دست  یکپارچه سوگوار  ایران  بگوییم  اگر  نیست  اغراق  و  رفسنجانی شد 

آفرین و رسدار سازندگی اش شد. منادی وحدت 

اربعین آیت اهلل در حرم امام... روایت چهل روز تلخ
چهل روز از آن غروبی که خرب درگذشت آیت الله هاشمی همه را در بهت فرو 

برده و ایران را سیاه پوش کرده بود، می گذشت. اگرچه در ابتدا همه امید داشتند این 

خرب شایعه ای بیش نباشد و تکذیبش را آرزو می کردند، اما با کامل تاسف خرب درست 

بود و »امیرکبیر زمان« در شب شهادت »امیر کبیر« آسامنی شده بود و افسوس که 

دیگر»آیت الله« در میان ما نبود. »آیت الله « در روزهای رسد دی ماه آسامنی شده بود 

و دست بی رحم زمستان رسد، دلگرمی مان از لبخندهای گرم آیت الله را از ما گرفت.

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی)ره( روز پنج شنبه 2۸ 

بهمن در کنار آرامگاه ابدی اش واقع در حرم امام)ره( برگزار شد.

این بار هم سیل مشتاقان و عاقمندان به ایشان از ساعت ها قبل روانه حرم امام 

شدند و چونان چهل روز گذشته، مردم قدرشناس ایران از رسارس کشور خود را به این 

مراسم رساندند تا تسلی خاطر بازماندگان آن عزیز سفر کرده باشند.

پس از قرائت کام الله مجید، حجت االسام مجید انصاری معاون حقوقی رییس  
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جمهوری در این مراسم سخرنانی کرد و به بررسی ابعاد شخصیتی آیت الله هاشمی 

پرداخت. رفسنجانی 

انصاری اظهار کرد: »گرچه برپایی امکان گرامی داشت برای شخصیت های بزرگ 

آیت الله  مانند  مردانی  درباره  است،  آن ها  از زحامت  سپاس  و  ادب  ابراز  نشانه  به 

هاشمی رفسنجانی برگزاری مراسم های بزرگداشت و تکریم نه تنها نشان از ابراز ادب 

و سپاس از زحامت کسانی است که عمر خود را وقف مردم، اسام و ایران کرده اند بلکه 

بازخوانی تاریخ انقاب اسامی و اهداف و آرمان هایی است که این مردان برای تحقق 

آن ها پروانه وار عمر خویش را رصف کرده اند.«

اما  از میان ما رفته اند  امروز آیت الله هاشمی رفسنجانی  وی خاطر نشان کرد: 

از ۶0 سال در عرصه های  بیش  او که طی  پرافتخار زندگی  بلند و منظومه  صحیفه 

مختلف از جمله تعلیم و تهذیب نفس، مبارزه با استکبار و استبداد، خدمت رسانی به 

مردم و به حامیت و همراهی از امام خمینی )ره( و رهرب انقاب و تاسیس نهادهای 

نظام اداره کشور و اداره جنگ جان فشانی کرده است. هر صفحه از این کتاب مبارک 

و هر روز از زندگی پر بار و پرمثر آیت الله هاشمی رفسنجانی برای آیندگان و کسانی 

که می خواهند انسان در تراز اسام زندگی کند و در تراز انقابی بودن امام انقابی وار 

تا آخر بایستند و همچنین برای همه مدیرانی که می خواهند کشور را در بسرت رشد 

آبادانی و عمران بسازند درس های فراوانی دارد.«

انصاری آیت الله هاشمی رفسنجانی را پرورش یافته مکتب امام دانست و گفت: 

»آیت الله هاشمی را باید درخت تناور بنامیم که از سال ۳7 در بوستان تربیتی امام 

خمینی )ره( رشد کرد و پرورش یافت و از ارکان اندیشه های امام )ره( و الهامات از 

مکتب او به قهرمانی ملی تاریخی و یک روحانی تاریخ ساز تبدیل شد.«

رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  شخصیتی  ویژگی های  به  اشاره  با  همچنین  ایشان 

ترصیح کرد: »آیت الله هاشمی رفسنجانی از اخاص که از مهمرتین رسمایه های توفیق 

و پیروزی است برخوردار بود. زندگی او خودخواهی، خودبینی و خودستایی و هوای 

نفس نداشت. او برای خدا مبارزه و اقدام می کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی نه در 

هنگامی که در باالی تریبون مناز جمعه در برابر سیل احساسات پاک مردم و شعارهایی 

که در حامیت از او رسداده می شد خود را می باخت و نه در زمانی که در معرض تیرهای 

توهم و تخریب قرار می گرفت از مسیر اعتدال، طامنینه و آرامش خارج می شد.«
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انصاری همچنین به فراز و نشیب های زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و روا

گفت: »آیت الله هاشمی رفسنجانی در طول حیات خود همواره با دشواری ها و فراز و فرودهای 

بسیاری مواجه بود که در این مسیر همرسی صبور و بردبار ایشان را همراهی می کرد.«

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی از هیچ چیز منی هراسید، اظهار کرد: »در رشایطی 

که جنگ در کشور ما رشایطی بحرانی را به وجود آورده با همت و فداکاری آیت الله 

هاشمی و از خودگذشتگی ایشان بود که این جنگ به پایان رسید. گذشنت از جان سخت 

است اما سخت تر از آن گذشنت از آبروست. آقای هاشمی برای پایان جنگ آبرویش را 

در میان گذاشت و زخم زبان های بسیاری را برای ادامه راه انقاب تحمل کرد.«

وی با تاکید بر اینکه معروف بود که در نزد آقای هاشمی منی توان حرف بی حساب 

زد، اظهار کرد: »هرگاه کارشناسی در نزد آیت الله هاشمی می خواست سخن بگوید 

دست و پایش را گم می کرد چرا که معروف بود در نزد ایشان منی توان حرف بی حساب 

زد و آمار بی هدف ارائه داد. ایشان همیشه سوال های دقیقی را می پرسید و درباره هر 

موضوعی بسیار فکر می کرد و ساعت ها در تنهایی اش نسبت به آینده کشور و برون 

رفت از مشکات تفکر می کرد. او اهل گوش دادن به سخنان دیگران بود و من این 

خصوصیت ایشان را سالها بود که می دانستم. ایشان همواره به سخن مشاوران، مدیران 

و اعضای شوراهای باالدستی گوش فرا می داد.«

انصاری افزود: »من ۱۵ سال در مجمع تا روز ۱۹ دی ماه و ساعت ۱2 ظهر در 

خدمت ایشان بودم و همه اعضای مجمع اذعان داشتند که آیت الله هاشمی با حوصله 

و با دقت بسیار همه حرف های حارضین را می شنید آنقدر که حوصله دیگران از صرب 

و تحمل ایشان رس می رفت. آیت الله هاشمی تا زمانی که کسی صحبتی داشت به او 

اجازه می داد حرفش را بگوید و در مقابل کمرت سخن می گفت و بیشرت سئوال می کرد.«

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تاثیرخطبه های آیت الله هاشمی در دوران 

های مختلف انقاب اظهار کرد: »در دوران دفاع مقدس خطبه های  آیت الله هاشمی کار 

چند لشکر را در ایجاد اعتامد به نفس و نیروبخشی به مردم انجام می داد. خطبه های او 

حکم آب حیات و چاه های زمزم را داشت که تشنگان اهل معرفت و تحلیل های سیاسی 

را سیراب می کرد.«

وی با اشاره به نقش موثر آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از رحلت امام در تعیین 

و استقرار رهربی اظهار کرد: »نقش آیت الله هاشمی بعد از رحلت امام )ره( در استقرار 
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رهربی و استحکام والیت فقیه هم سنگ متام زحمت ها و برخی ادعاهایی است که 

ممکن است عده ای داشته باشند. آقای هاشمی به همراه مرحوم سید احمد خمینی 

و نیز با همراهی مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی کاری کارستان کردند و کشور را از 

بروز بحران احتاملی بیرون کشانیده اند و آیت الله هاشمی نیز پای رهربی ایستاد و 

مشاوری امین برای او در راس دستگاه مشورتی رهربی که هامن مجمع تشخیص است 

بود و در مجلس خربگان نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرد.«

انصاری با بیان اینکه نقش آیت الله هاشمی در دفاع از حقوق و آزادی های مرشوع 

مردم و صیانت از آرای ملت در تاریخ ایران ثبت شده است، گفت: »صرب آیت الله 

هاشمی بی نظیر و حاکی از ایامن و امید او به آینده بود. گاهی به ایشان می گفتند 

آیا این همه تهمت شام را از ادامه مسیر خسته منی کند؟ که ایشان در جواب می گفت 

عزیزان من دل جای خدا و اولیای الهی است و قلب مومن مانند عرش رحامن است که 

نباید در آن کینه و لجاجت را راه داد. بنابراین شام نیز همه را حال کنید و اگر کسی 

به شام بدی کرد برایش طلب استغفار کنید چرا که من همه کسانی را که بدی ای به 

من کرده اند را حال کردم.«

انصاری افزود: »درست است که هاشمی بزرگ همه را حال کرد اما آثار تخریب ها 

و بدگویی ها بر جای می ماند و در اعتقاد جوانان تاثیر می گذارد چه بسیار کسانی که 

آقای هاشمی را منی شناختند اما با همین تخریب ها ذهنیتشان نسبت به ایشان خراب 

شد. این در حالی است که امروز چنین رشایطی وجود دارد و عده ای از شبکه-های 

اجتامعی برای نرش اکاذیب و تهمت ها استفاده می کنند در حالی که باید از ابزار علم 

در جهت رشد فضایل اخاقی و زدودن رذایل اخاقی استفاده کرد و اخاق و انصاف را 

جایگزین تهمت ها و دروغ ها منود.«

در این مراسم دکرت حسن روحانی، دکرت علی الریجانی، حجت االسام محمدی 

گلپایگانی رییس دفرت رهرب انقاب، یادگاران امام، اعضای هیات دولت، منایندگان مجلس 

شورای اسامی، منایندگان مجلس خربگان رهربی، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، آیت الله موسوی بجنوردی، آیت الله ری شهری، محسن رضایی، 

حجت االسام منتظری دادستان کل کشور، مقامات و شخصیت های لشگری و کشوری، 

فرماندهان سپاه و ارتش، چهره ها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی، هرنی، ورزشکاران 

و جمع کثیری از مردم قدرشناس کشور حضور داشتند. 
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یــ
هامن گونه که در این کتاب مطالعه شد آیت الله هاشمی رفسنجانی از سال ۵7 و پس از روا

پیروزی انقاب اسامی ایران همواره آماج هجمه های افراطیون قرار داشته است.

این افراطی گری ها به گونه ای بود که پس از پایان جنگ و به بهانه اینکه آیت الله 

هاشمی رفسنجانی »جام زهر« را به امام خمینی )ره( تحمیل کرد، شدت گرفت و در 

دولت سازندگی با زیر سؤال بردن و کم جلوه نشان دادن خدمات شایسته ایشان در 

آباد کردن ویرانی های ناشی از جنگ ادامه یافت و در دوران اصاحات هم با اعطای 

القابی نابجا »عالی جناب رسخ پوش«، »عالی جناب سیاه پوش«، »اکرب گنجی« و مقاالت 

و اتهامات عباس عبدی ادامه یافت تا به دوران هشت سال دولت »بگم بگم« رسید.

نگاهی به متامی این رخدادها بیانگر این موضوع است که اسرتاتژی مخالفان هاشمی 

در طول این سالیان همواره بر پایه  یک اصل بوده است: ناکارآمد نشان دادن آیت الله 

هاشمی رفسنجانی.

دلیل این اسرتاتژی و حمات بی شامر رسانه ای و گفتاری علیه آیت الله هاشمی 

رفسنجانی در طول سالیان گذشته نیز مبین این برداشت است که: »جریان افراطی 

همواره از نفوذ آیت الله هاشمی رفسنجانی در جامعه و بین مردم وحشت دارند«.

ایشان در این زمینه می گوید: »آنچه به من در این مسائل کمک می کند، مسئله 

اعتدال است. تقریباً همیشه از نوجوانی و جوانی چه در روستا و چه در قم، در بحث ها 

و سخرنانی ها معتدل حرکت می کردم. در مبارزه هم این گونه بودم. آن قدر معتدل 

بودم که اواخر مبارزه، منافقین و کسانی که می خواستند خیلی تند باشند با من درگیر 

شده بودند. روحیه اعتدال به من کمک می کرد مسئولیت اجرایی کشور را که به عهده 

گرفتم، به این شکل زمینه عمل گرایی برایم خیلی آسان شود؛ یعنی طبیعت اصلی من 

عمل گرایی بود. ضمن اینکه به خاطر عقاید و تحصیاتی که دارم، عقایدم را همیشه 

اصل قرار می دهم. عقایدم هیچ وقت مرا تشویق به افراط گرایی منی کند. هر دو جناح 

سیاسی موسوم به راست یا چپ آن موقع با تعبیراتی که بود، با کارهای افراطی های 

آنها سازگار نبودم و نیروهای معتدل و عمل گرا می توانستند همکار من باشند«.

ایشان معتقد است، در سیاست خارجی دوست دامئی و دشمن دامئی وجود ندارد. 

آنچه دامئی است منافع ملی است. بر همین مبنا ایشان در سال های آخر حیات امام 

خمینی )قدس ره( نامه ای را نوشته و به صورت محرمانه خدمت حرضت امام برد. در 

آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کرد و از ایشان تقاضا داشت که بهرت است در 
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زمان حیات خود آنها را حل کند چراکه در غیر این صورت ممکن است در آینده به 

معضل رس راه کشور تبدیل شود. گردنه هایی که اگر امام از آن عبور نکند ممکن است 

عبور از آن، بعد از حیات ایشان مشکل باشد.

یکی از این مسائل رابطه با آمریکا بود. در این نامه خدمت حرضت امام نوشتند: 

»باالخره سبکی که االن داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، 

قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و 

روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا 

مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می کنیم اگر 

مواضع ما را پذیرفتند یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، متام است«.

از دیرباز در روحیات هاشمی رفسنجانی  اعتدال و فرهنگ گفتامن  این روحیه 

وجود داشته و رمز ماندگاری و موفقیت سیاسی ایشان می باشد. ایشان در سیاست 

داخلی نیز معتقد به مشی گفتامن و پرهیز از افراطی گری بود.

بدون شک یکی از رموز ماندگاری و پایه هاشمی در عرصه سیاست و محبوبیت 

روزافزون ایشان در این عرصه ترد افکار عمومی همراهی و هم رأیی همیشگی ایشان 

با مردم و توجه به مطالبات مردم و پی گیری مردم توسط ایشان باید دانست.

بعضاً هزینه های سنگینی نیز توسط افراطیون در این زمینه به ایشان وارد شده 

است. خود ایشان در این زمینه می گوید: »باید روی مردم حساب کرد. اگر بخواهیم 

با مردم کار کنیم  اگر  اما  بدون مردم کار کنیم همه چیز در بن بست قرار می گیرد؛ 

همه چیز باز می شود و می تواند جلو برود«.

آیت الله هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقاب از معدود سیاستمدارانی بود که به 

هیچ جریانی وابستگی سیاسی نداشت و همواره جریان های سیاسی سعی می کردند 

مشکات خود را با محوریت ایشان حل کنند. اگرچه برخی اصاح طلبان دهه ۸0 و چه 

برخی از اصولگرایان دهه ۹0 هاشمی رفسنجانی را به عنوان یک سد محکم در برابر 

اهداف خود می دیدند ولی آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز علیرغم متام تهمت ها و 

تنها یک راهکار در پیش  ایشان صورت می گرفت  ناجوامنردانه که علیه  هجمه های 

می گرفت: صرب. 

اصلی که می توان آن را عامل اصلی ماندگاری و محبوبیت آیت الله هاشمی رفسنجانی 

دانست.
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یــ
یکی از مواردی که همواره خشم افراطیون را نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی روا

برافروخته و آن را همچنان در نگاه آنها شعله ور داشته و عامل هجمه ها به ایشان قرار 

داده، همراهی و احرتام به رأی مردم بوده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقاب تاکنون صیانت و حفاظت از آرا و 

نظرات مردم را به عنوان یک اصل برای جمهوری اسامی دانسته و بر آن ارصار و تأکید 

داشته است.

ایشان مهم ترین رشط حکومت بر مردم را رعایت اعتدال در حکمرانی می داند 

کمرت  خود  انتخاب  در  اینکه  علت  به  مردم  و  عمومی  »افکار  که:  است  معتقد  و 

اشتباه می کنند محق ترین جایگاه را در تعیین حاکامن خود دارند و از همین رو در 

اسام جایی برای تحمیل رأی بر مردم وجود ندارد و اتکا به قدرت مردم از صدر 

به  پیوسنت  تاریخ  طول  در  و  است  بوده  همراه  موفقیت  با  همواره  تاکنون  اسام 

اقیانوس مردم نتیجه ای جز پیروزی به همراه نداشته است و ما باید مردم را حفظ 

کنیم.« هرچند بداخاقی ها و تندروی های ناشی از بی تقوایی و تندرویی های سیاسی 

همواره خط تخریب اندیشه مبتنی بر اعتدال ایشان را در طول سالیان گذشته را به 

همراه داشته است اما رمز ماندگاری آیت الله هاشمی رفسنجانی را باید در حقانیت 

مشی اعتدال دانست.

نگاهی به موضع گیری ها و بیانات آیت الله هاشمی رفسنجانی نگاهی از تعجب را 

برمی انگیزاند چراکه جامعیت کام ایشان به گونه ای است که گویا همیشه در آینده گام 

بر می دارد.

ایشان که ازقضا یکی از معدود علامی شیعه مورداحرتام اهل سنت هستند در 

کنفرانس وحدت اسامی نزدیک به بیست سال قبل به شیعه و سنی هشدار داده بود 

که »اگر دست از اختاف و اهانت به چهره های موردعاقه یکدیگر برندارند به یقین به 

برادرکشی می رسند.« و امروز با بروز گروه هایی چون داعش و وقایع سوریه و یمن و 

بحرین و عراق، شاهد تحقق پیش بینی هوشمندانه ایشان هستیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در متام سال های پس از انقاب متام همت خویش را 

رصف تبین نظام ارزشی و اصاح ساختار و پرهیز از تندروی و افراط و پیاده کردن 

فرهنگ گفتامن اعتدال در کشور کرده است. ایشان به عنوان یکی از نزدیک ترین یاران 

امام راحل به خوبی با مکتب فکری امام آشناست و امروز با نصب العین قرار دادن 
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حقوق اساسی مردم که همواره مورد تأکید امام راحل بود سعی در پاسداری از مکتب 

فکری امام و جلوگیری از انحراف آن توسط افراطیون داشت. اقدام و رویکردی که 

باعث شد در طول سال های اخیر مورد هجمه توپخانه های افراطیون قرار گیرد.

اما صرب و رویکرد اعتدالی آیت الله هاشمی رفسنجانی در برابر جریان تندرو که 

هرروز بر فشار و حرمت شکنی خویش نسبت به یار دیرین امام و رهربی می افزایند، 

باعث شده است تا نتیجه ای معکوس عایدشان شود.

جریان انتخابات سال ۹2 و پیروزی دکرت روحانی به عنوان نزدیک ترین یار آیت الله 

و  تندروی  گفتامن  شکست  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  رفسنجانی  هاشمی 

افراطی گری به خوبی نشان از اقبال باالی مردمِی آیت الله هاشمی رفسنجانی و بی اثر 

بودن تبلیغات منفی علیه ایشان توسط افراطیون است.

در روند انتخابات هفتم اسفند ۹۴ نیز مردم و جناح های سیاسی با اعتامد باال به 

تصمیامت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای اولین بار دست به ائتاف موردنظر ایشان 

زدند و با پرهیز از سهم خواهی های رایج و در سایه وحدت ملی توانستند پیروزی 

تاریخی خود را رقم بزنند.

پیروزی که منجر به شکست گفتامن افراطی گری در کشور گردید و مجوز نگارش 

این مطالب را پس از هشت سال سکوت صادر کرد.

بی تردید گذشت زمان ابعاد شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی را بیش از پیش 

منایان خواهد ساخت. به گونه ای كه پس از درگذشت ایشان،  اندوه یاران انقاب و 

و  تهمت  برای  از هیچ حربه ای  از مرگ  پیش  تا  عامدانه  كه  افرادی  )ره( حتی  امام 

افرتا به ایشان دریغ منی كردند نشان داد آیت الله هاشمی با درگذشت از دنیای فانی،  

و  اسامی خواهد درخشید  ایران  دیوان  بر  تاریخ  نهایِت  بی  تا  ناشدنی هستند  متام 

هامنگونه كه امام خمینی )ره( فرمودند: »نهضت و انقاب زنده است تا آیت الله 

هاشمی رفسنجانی زنده است«. 

در تاریخ انقاب اسامی حضور ۴0 ساله فردی با مسئولیت های خطیر و مهم و 

متعدد و با كارنامه ای درخشان در سمت های مختلف كم نظیر یا حتی بی نظیر است 

كه آیت الله هاشمی رفسنجانی به این مهم دست یافته اند. پس از درگذشت اندوهبار 

رفتار،  نیازمند شناخت منش،  به ویژه جوانان  اسامی  ایران  بی تردید جامعه  ایشان 

كردار و صرب ایشان است. البته شناسایی متامی زوایای شخصیتی ایشان زمان بر و نیازمند 
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یــ
تحقیق و بررسی ابعاد مختلف زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی است كه ورود به روا

آن دریچه های بیشرتی از این وجه ها را باز خواهد كرد و تاثیرگذاری شخصیت ایشان 

بر افراد و نیروها و نهادهای انقاب اسامی ایران را منایان خواهد ساخت. 

كمرت شخصیتی را در تاریخ انقاب اسامی می توان یافت جاذبه ای متام گرایانه و 

جامع داشته باشد به طوریكه از محبوبیت فراگیر بین اقشار مختلف اعم از جوانان، 

بانوان، فرهیختگان، صنعتگران، بازاریان،  روحانیون و سیاستمداران چه در داخل كشور 

و چه در جامعه بین امللل علی الخصوص منطقه برخوردار باشد. 

یكی از وجه های شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی پایبندی باتردید و محكم 

ایشان به انقاب اسامی و كارآمدی نظام جمهوری اسامی بود به گونه ای كه باعث 

شده بود تا نگاه ایشان به حكومت اسامی و انقاب اسامی، دیدگاهی متفاوت باشد. 

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص كارآمدی حكومت اسامی مبتنی  بر 

عقل و استدالل بود و بر همین اساس بود كه رشایط اداره امور در زمان مدیریت 

ایشان به گونه ای مطلوب بود. بسیاری شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی را وجهه 

سیاسی و عملیاتی ایشان در زمان مسئولیت های مختلف دنبال می كنند و از بُعد علمی 

و فقهی ایشان غافل می شوند. وجهی كه به جرات می توان آن را از بارزترین وجهه های 

شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست. مباحث تفسیر قرآن آیت الله هاشمی 

رفسنجانی هموراه بسیار متفكرانه و عمیق بود. ایشان همواره در كنار تفسیر اعتقادی 

قرآن به موارد مهمی چون كرامت و حقوق انسان، عدالت اجتامعی و آزادی تاكید 

دینی خرب  آموزه های  و  قرآنی  مسائل  به  ایشان  نگاه  از عمق  كه  تفاسیری  داشتند. 

می دهد. ایشان در سال های متامدی نیز به عنوان حامی اصلی آزاداندیشی در جامعه به 

ویژه در فضای دانشگاهی بودند و به شدت بر این امر تاكید داشتند.

یكی دیگر از ابعاد شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی را در شجاعت ایشان 

می توان جستجو كرد. تحمل زندان ها و شكنجه های سخت در زمان طاغوت،  خروج 

از كشور و همبستگی با نیروهای چریك مسلامن خارج از كشور،  حضور مستمر در 

جبهه های جنگ تحمیلی،  ایستادگی در برابر اقدامات خصامنه و ترور كوركورانه ایشان 

و صبوری در برابر تهمت ها و افرتاها، هركدام بخشی درخشان از شجاعت و دالوری 

ایشان است.

در سال های پس از انقاب آیت الله هاشمی رفسنجانی را می توان از اركان مهم و 
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اصلی نظام جمهوری اسامی ایران دانست. ایشان را می توان نزدیك ترین فرد به امام 

خمینی )ره( و رهرب معظم انقاب اسامی دانست كه همواره مورد وثوق و امانت 

رهربی بودند؛ البته این همراهی و همفكری به معنای اطاعت محض و بی چون و 

چرا نبود چرا كه اگر جایی الزام می كرد ایشان در جهت مصلحت انقاب و نظام، نظری 

مخالف امام )ره( را با رصاحت و احرتام به عنوان مشورت ارائه می كردند كه این خود 

شكل كاملی از والیتمداری بود كه از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان الگو 

ارائه شد.

نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی آنچنان در دوران مبارزه با رژیم ستم¬شاهی 

پررنگ و اثرگذار بود كه می توان یكی از بارزترین و آشناترین چهره های پس از انقاب 

در قالب شورای انقاب را می توان شخص ایشان دانست كه نامشان برای بسیاری از 

مردم آشنا بود و اقدامات متعاقب آن نیز باعث شد تا با استقبال پرشور مردم در پذیرش 

ایشان و انتخاب در مسئولیت های مهم دیگر همچون ریاست مجلس شورای اسامی و 

ریاست جمهوری همراه شود. 

بیان  غرض  به  ایشان  معاندان  كه  آنچه  برخاف  رفسنجانی  هاشمی  الله  آیت 

می كنند،  همواره والیتمدار بوده و بر مبنای اصول والیت حركت می كردند؛ البته منش 

ایشان همواره این مهم را تاكید داشت كه والیتمداری با والیت معاشی فرق دارد. نوع 

والیتمداری آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز می تواند به عنوان الگو و منونه ای در مسیر 

والیت بررسی و تفسیر شود و مورد مطالعه قرار گیرد. در طول یك دهه اخیر برخی 

معاندان به دنبال این بودند تا رابطه میان آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم 

رهربی را تیره و تار و اختاف نظرها به عنوان اختاف جدی نشان دهند كه گذر زمان 

نشان داد ایشان تنها به مانند دوران امام خمینی )ره( نظرات خویش را با رصاحت و در 

كامل احرتام در جهت مصلحت انقاب و مردم و رهربی بیان می كنند.

متاسفانه شخصیت و جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی به گونه ای بود كه همواره 

می گرفتند.  قرار  كینه توز  دشمنان  و  دوستان دشمن مآب  افرتاهای  و  تهمت ها  مورد 

تهمت ها كه تنها یك پاسخ را از جانب ایشان به همراه داشت؛ صرب و سكوت. صرب و 

سكوتی كه می توان آن را شاخصه مهم و بارز آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست. یكی 

از این تهمت ها شایعه فرار خانواده ایشان از كشور بود كه با گذشت ۴0 سال و پس 

از درگذشت ایشان منایان شد، ناجوامنردان تهمتی ناروا به ایشان و خانواده محرتمشان 
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نسبت داده اند. یكی دیگر از تهمت هایی كه به ایشان نسبت داده می شد گریز از قانون روا

به واسطه عدم بررسی پرونده فرزند ایشان بود كه این افرتا نیز با بررسی پرونده مهدی 

هاشمی بدون هیچگونه اغامض،  نافرجام باقی ماند. یكی دیگر از تهمت های ناصواب 

وارده شده به ایشان را دوری جسنت از مردم بود كه البته گذر زمان و مطالعه تاریخ 

سال های آخر عمر آیت الله هاشمی رفسنجانی و حضور پرشور مردم در تشییع پیكر 

مطهر ایشان نشان داد پیوند آیت الله هاشمی رفسنجانی با مردم نه تنها گسسته نشده 

است بلكه از عمق بیشرت نیز برخوردار گشته است چراكه هدف و رویكرد ایشان همواره 

رفاه حال مردم و هموطنان ایران اسامی بوده است و همواره در این مسیر از ذره ای 

تاش غفلت نكرده اند.  یكی دیگر از تهمت هایی كه به آیت الله هاشمی رفسنجانی و 

خانواده ایشان نسبت داده می شد اماك نجومی متعدد بود در حالیكه پس از درگذشت 

ایشان مشخص شد این سخنان محلی جز افرتا ندارد و برعكس، بخش عمده ای از دارایی 

ایشان كه قبل از انقاب نیز در اختیار ایشان بود رصف نهضت و انقاب اسامی شد. در 

سال های پایانی عمر آیت الله هاشمی نیز موضوعاتی كاماً ناصواب همچون در اختیار 

داشنت اماكی در جزیره كیش و یا مخالفت با پیرشفت برنامه موشكی مطرح شد كه 

به تاش رسانه های معاند مخالف ایشان و حجم توان آنان در شبكه های اجتامعی به 

شدت بازنرش یافت و دست به دست چرخید. اتهاماتی كه به راحتی می توان پاسخ آنها 

را یافت. شخصی كه خود پایه گذار توسعه كشور به ویژه ایجاد مناطق آزاد اقتصادی به 

خصوص توسعه جزیره كیش و شناساندن آن به جهانیان بود چگونه با یك سفر می تواند 

صاحب دارایی آنچنانی در این جزیره باشد. همچنین چگونه ممكن است شخصی كه در 

زمان جنگ از پایه گذاران اصلی برنامه موشكی جمهوری اسامی ایران بوده و در زمان 

ریاست جمهوری نیز با تخصیص به موقع بودجه از حامیان آن به شامر می رفته امروز 

به مخالفت با پیرشفت این برنامه برخیزد. 

توجه آیت الله هاشمی رفسنجانی به امور بانوان و جوانان نیز یكی دیگر از ابعاد 

مهم شخصیتی ایشان در طول دوران زندگی و پذیرش مسئولیت های مختلف است. 

تشكیل سازمان ملی جوانان،  پیگیری و پیشربد امور ورزش بانوان و حضور این قرش 

در عرصه های مختلف اجتامعی بر اساس الگوی ایرانی-اسامی از اقدامات مثبت و 

توسعه گرایانه آیت الله هاشمی رفسنجانی بود كه یادگاری ماندگار از ایشان در توسعه 

فرهنگی – اجتامعی ایران اسامی برجای گذاشت. 
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برای  غیرقابل جربان  و  ناگوار  رفسنجانی ضایعه ای  الله هاشمی  آیت  درگذشت 

انقاب اسامی ایران و ملت بود. ملتی كه با حضور پرشور توام با شعور خود در بدرقه 

ایشان تا جایگاه ابدی، وداعی شكوهمندانه از دیدار آخر با ایشان برجای گذاشتند. 

تشییع پیكر مطهر آیت الله هاشمی رفسنجانی و حضور چشمگیر مردم در این مراسم 

نشان داد توطئه های دشمنان و هدف معاندان در پیشربد پروژه اتهام زنی به ایشان 

با  نیز  ناكام مانده و خداوند شخصی را كه بخواهد به عزت می رساند و عزت وی 

هیچ حربه و نیرنگی پاك شدنی نخواهد بود. حضور مردم در تشییع پیكر آیت الله 

هاشمی رفسنجانی همچنان نشان داد كه مردم شخصیت خدمتگزار و همراه خود را 

به رغم كارشكنی و افرتاهای ناصواب، به درستی می شناسند و تفاوت بین خدمتگزار 

مردمی و مردم فریب شعارگو را به خوبی درك می كنند. بی تردید فقدان آیت الله 

هاشمی رفسنجانی خاء بزرگی است كه هیچ گاه و با حضور هیچ شخصیت دیگری 

پُر نخواهد شد. انقاب اسامی ایران و ملت بزرگوار ایران اسامی یكی از بزرگرتین 

حامیان و رهربان واقعی خویش را با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی از دست 

داد. دشمنان داخلی و خارجی در فقدان این یار محبوب امام )ره( و رهربی و یاور 

مردم، تاش خواهند كرد تا با متام ابزارها و از طریق تفرقه افكنی انقاب اسامی و 

یادگار امام خمینی )ره( و آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهدا را به بیراهه بكشانند و 

در این مسیر از هیچ حیله و نیرنگی نیز فروگذار نخواهند كرد؛ اقداماتی كه در مقابل 

آن باید راهكارهایی اساسی در پیش گرفت. شناخت ابعاد شخصیتی آیت الله هاشمی 

رفسنجانی به ویژه در حفظ وحدت جامعه و مردم و مسئولین را می توان پررنگ ترین 

محور در ناكارآمد كردن توطئه های دشمنان در دوران پسا هاشمی دانست كه حركت 

در مسیر آن،  آینده ای روشن برای فردا انقاب اسامی و این مرزوبوم رقم خواهد زد.
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