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زهدفروشي و زاهدنمائي
    احمد مسجدجامعي

از ویژگی های آیت اله هاشمی رفسنجانی، که دوست و 
دشمن به آن اعتراف دارند، هوش سرشار و ذکاوت درخشان 
او بود. پس از کنار گذاش���تن ایشان از رقابت های ریاست 
جمهوری در سال 1392 و نامزدی ریاست جمهوری دکتر 
حس���ن روحانی، بسیاری از تحلیل گران خارجی و داخلی 
در وصف او گفتند و نوشتند که هاشمی برتری کامل خود 
 را بر س���ایرین به خوبی اثبات کرد. ایش���ان در طول همه 
س���ال های پس از انقالب، فراتر از رقبای سیاسی اش به 

مسائل کشور می نگریست. 
آن فهم متفاوت تنها در سیاس���ت و سیاست مداری و 
حکوم���ت داری جلوه نمی ک���رد و مظاهر دیگری از آن را 
می توان در سرتاس���ر وجوه زندگی ایشان مالحظه کرد و 
چه بسا از آن درس گرفت. تلقی هاشمی از زندگی معنای 

دیگری داشت.
این که کسی در سنین باال به این اصل اساسی پی ببرد که 
دنیا و مافیها بی اعتبار است و شایسته دل بستن نیست، چندان 
شگفتی ندارد وانگهی از رسیدن به این نکته تا عمل به آن 
فاصله بسیار است. اما اگر کسی به آن درجه از هوشمندی 
برخوردار باشد، زودتر از دیگران به این نکته خواهد رسید 
که دنیا را اعتباری نیست و جمع مال و مقام و شهرت و از 
این قبیل، سرانجام راه به جائی نمی برد. شاید آقای هاشمی 
مصداق همان عبارت مش���هور علی امیرالمومنین باشد که 
فرموده چنان زندگی کن که گوئی تا ابد زنده ای و ای بسا 
که تا فردا نمانی. هاشمی در زمان پهلوی، با آن که وضع 
مالی مناس���بی داشت، وارد عرصۀ مبارزه شد و در این راه 
زندان ها کشید و شکنجه ها دید. هنوز هم زندانیان سیاسی 
خاطرات تلخی ها و ش���کنجه هایی را که او تحمل کرد به 
خاطر دارند و بیان می کنند. مبارزه در آن سال ها بی پشتوانه و 
مدد نوعی فداکاری و خلوص میسر نبود. جریان چپ مسلط 
بود و حتی مبارزان مسلمان هم در قول و عمل چپ روی 
می کردند. به گفتۀ آقای موسوی بجنوردی از مبارزان نامدار 
قدیمی و رئیس بنیاد دائره المعارف بزرگ اس���المی، حتی 
بعضی از روحانیان آن روز در برابر کمونیست ها، اگر آنها 
به مارکس ارجاع می دادند، این ها می گفتند پیغمبر اسالم از 
مارکس هم باالتر گفته است و کالمی از آن حضرت شاهد 
می آوردند. پایان این تفکر به جائی رس���ید که اسالم عین 
مارکسیسم بود، حتی قدری جلوتر. مبارزان مسلمان هم بیشتر 
رویکردی اخوانی داش���تند و الگوهای خود را از متفکران 
مصری و حسن البناء و یاران او می گرفتند. برخی هم هرچند 
با حکومت پهلوی مشکل داشتند ولی آن را در حد براندازی 
پیش نمی بردند. هاشمی چنانکه از آثار و گفتار و کردار او 
بر می آید، با رویکردی متفاوت وارد مبارزه شده بود. در واقع 
او عالوه بر پایبندی به مبانی شریعت، خواهان ایرانی آباد و 
آزاد و فارغ از تاثیرات قدرت های جهانی بود و پایبندی به 
همین اصل اساسی  او را به میدان مبارزه می کشید و البته 
تاثی���ر امیرکبی���ر را هم نباید از یاد برد. به هر حال ورود به 
مبارزه با آن شرایط دشوار به ویژه برای کسی که وضع مالی 
مناسبی داشت و استعداد سرشارش می توانست او را تا مرز 
مرجعیت باال ببرد، تیزبینی و اخالص می خواست. هاشمی 
هیچگاه از زی طلبگی خارج نشد و وضع سر و لباس او 
تقریبا از زمانی که به یاد دارم تا انقالب و پس از آن هیچ 
تغییری نکرد و به روال معمول روحانیت عبا و قبا، بیشتر 
با رنگ روشن می پوشید و پیراهن سفید به تن می کرد و 
شلوار سفید او از زیر قبا دیده می شد.همان رویکرد معنوی 
موجب می شد که هاشمی در بند مقام هم نباشد و شرط 

او برای حفظ و کسب مقام رای مردم باشد. 
همه می دانیم که هیچ شخصیتی در جمهوری اسالمی 
به اندازۀ او خود را در معرض رای مردم قرار نداد و این 
موضوع حاکی از پایبندی او به مردمس���االری است و از 
همان طریق می شود فهمید که یکی از مشکالت هاشمی 
با رژیم پهلوی، رای مردم بوده اس���ت. ایش���ان چنان که 
در خطبۀ یکی از نمازهای جمعه گفت، معتقد بود حاکم 
اسالمی نمی باید به زور و غلبه حکومت کند. این به معنای 
آن نیست که رای مردم لزوما تعیین کنندۀ حق و حقیقت 
باشد ولی رضایت مردم برای حکومت شرط الزم است. 
چنانکه امیرالمومنین هم در پایان خطبۀ شقشقیه گرچه بر 
حق واضح خود برای جانشینی پیامبر تاکید دارد اما نظر 
و خواس���تۀ مردم را هم در نظر گرفته اس���ت. به هر حال 
مح���ک زدن خود با رای مردم، نوعی فروتنی و حاکی از 
 کف نفس و زهد است. بخصوص که گاهی در این مسیر 

رد صالحیت می ش���د یا رای نمی آورد اما با نظام و مردم 
قهر نمی کرد و خسته نمی شد.

همۀ آنچه نوشتیم حاصل تاملی است که در تهرانگردی 
روز جمعه، پانزدهم بهمن، در دیدار با خانوادۀ هاشمی و 
دیدن اتاق و وسایل شخصی و کتابخانه و منزل او دست داد. 
هاشمی که مخالفانش او را به اشرافی گری متهم می کردند، 
در خانه ای معمولی و استیجاری که بر اساس گفتۀ آقای 
محسن هاشمی متعلق به دولت بود، زندگی می کرد. ابتدا 
به اتاق پذیرایی آنها رفتیم که عالوه بر وس���ائل معمولی، 
تع���دادی عک���س از امام خمینی )ره( و پدر مرحوم آقای 
هاشمی و پدر همسر ایشان، عفت مرعشی، که از نوادگان 
مرجع عالیقدر سید محمد کاظم یزدی، صاحب کتاب فقهی 
مهم عروه الوثقی است، قرار داشت و عکسی هم از مرحوم 
آیت اهلل مرعشی نجفی. خاندان مرعشی از سادات ریشه دار 
و مشهور ایران هستند که در تاریخ نقش و جایگاه خاصی 
داشته اند. آقای هاشمی دوران طلبگی خود را زیر نظر اخوان 
مرعشی در قم گذراند. اخوان مرعشی، دو برادر بودند که 
گوئی همچون سیبی به دو نیم شده باشند و در قم، نجف 
و مشهد نام آور بودند و من آن دو برادر را، وقتی به تهران 
می آمدند، در منزل پدرم بارها دیده بودم و بخوبی رفتار و 

گفتار شیرین آنها را به یاد دارم.

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

کالسور و قدری نوشته 
به خط آقای هاش���می 
 به چش���م می خورد. این
 نوش���ته ها بیشتر متن 
سخنرانی های ایشان بود  
که برای تنظیم هر کدام از 
 آنها، ساعتی را به مطالعه 
می گذراندند و ماحصل 

این مطالعات در متن سخنرانی ها گنجانده می شد. آقای 
محسن هاشمی عنوان کردند که این سنت از همان سال های 
اول انقالب از سوی حاج آقا صورت می گرفت. مخصوصا 
برای سخنرانی هایشان در نماز جمعه که بخشی از وقت 
حاج آقا را به خود اختصاص می داد. مبل، کنار پنجره بود. 
محسن هاشمی با دیدن آن مبل به تلخی گریست و همه 
را به ش���دت متاثر کرد. بعد از فوت پدر نخستین بار بود 
که در این اتاق باز می شد. این به واقع اتاق شخصی آقای 
هاشمی بود. درست باالی همین اتاق در طبقۀ دوم، اتاق 
دیگری بود که در آن رایانۀ شخصی و وسیلۀ ورزشی برای 
دویدن به چشم می آمد. در این اتاق هم باز تعدادی کتاب 
دیده می ش���د که ظاهرا کتابهای در دست مطالعۀ هاشمی 
بود. زیرزمین این بنا نیز که فرشی و هیچ پوشش دیگری 

آن را نمی پوشاند، پر از کتاب و قفسه بود و می توان آن را 
کتابخانۀ اصلی هاشمی دانست.

ات���اق دیگری که محل دید و بازدیدهای عمومی تر 
بود نیز با تصویری از فلسطین آراسته شده بود و می گفتند 
هدیۀ یاس���ر عرفات  به آقای هاش���می است در نخستین 
سفری که در اوایل انقالب به ایران کرده بود و شاید نام 
فرزند کوچکش را در همان مناسبت ها انتخاب کرده باشد. 
در این اتاق یکی دو اثر دیگر هم بود که ش���اید مربوط 
به هدایای خانم عفت مرعشی بوده باشد. این اتاق بیشتر 
محل دیدارهای عمومی آقای هاش���می بود. فضای اتاق 
 نیز به شکل و شمایل  سنتی، فاقد هر گونه مبلی بود و 

پشتی هایی به دیوار تکیه داده شده بود. 
باری هاشمی بارها و بارها با مالمت و نکوهش تازه به 
دوران رسیده ها و نوکیسه ها روبرو شد. همان کسانی که تا 
روز آخر دست از این کار برنداشتند. در تصویری، دست او 
از درون ماشین بنز آبی رنگی را کشیدند که داشت به دختر 
فقیری پول می داد و دربارۀ او آنچه می توانس���تند، ساختند 
و گفتند و منتشر کردند. اما مهمترین وجه معنوی زندگی 

هاشمی این بود که زهدفروشی و زاهدنمائی نمی کرد.
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چهارشنبه
 27 بهمن 1395
 سال نود و  يكم  
شماره 26659

ويژه نامه 
چهلمين روز
درگذشت 
آيت اهلل 
هاشمي 

رفسنجاني

3

 ش�ما با مرحوم آيت اهلل هاش�مي س�اليان درازي همكاري 
كرده اي�د. بوي�ژه در دوران جنگ و ديپلماس�ي مربوط به جنگ و 
سياس�ت خارج�ي. چ�ه ويژگي هايي از سياس�ت ورزي آيت اهلل 

هاشمي در ذهن داريد؟
اصوالً آقاي هاشمي، فردي بود که هم دید بسیار وسیع 
و بلندي داشت هم روح بسیار بلند و بزرگي داشت و من 
بارها شاهد بودم که )بعضي هایش را شخصي شاهد نبودم 
بلکه شنیده ام اما بعضي هایش را شخصاً شاهد بودم( آدم در 
صحبت با ایش���ان احساس مي کرد که در واقع، ایشان همه 
چیز را براي پیشرفت کشور و انقالب مي خواهد و حاضر 
است همه فشارها را تحمل کند. در جنگ، معلوم شد که 
آقاي هاشمي براي حل مشکالت کشور تا چه حد حاضر 
بودند از خود گذشتگي نشان دهند. در بخش اول مذاکرات 
جنگ که من مشاور آقاي دکتر والیتي بودم در یک مقطعي 
س���فیر دوم در سازمان ملل بودم و اینجا است که بیشترین 
قس���مت مربوط به جنگ در ارتباط با آقاي هاشمي است، 
مقداري که با آقاي هاش���مي، مستقیم ارتباط داشتیم براي 
کمک به آزادي گروگان ها در لبنان بود و نقش���ي که ایشان 
در آن زمینه داشتند که چون در این قضیه در سازمان ملل، 
من مس���تقیم همکاري مي کردم و پیگیري مي کردم، با آقاي 
 هاش���مي تماس داشتیم که در بحث هایي که ایشان هم با 
دبیر کل س���ازمان ملل داش���ت هم با نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل داشت، کاماًل مشخص بود که ایشان با یک دید 
باز، مي خواهد مشکل حل شود و منافع ملي حاصل شود. 
در مذاکراتي که از طرف ایشان با صدام صورت مي گرفت 
باز هم دقت ایشان را در موضوعات دیدیم؛ توجه ویژه اي 
که به منافع ملي داشت. همچنین هوشیاري و ذکاوت ایشان 

واقعاً ستایش برانگیز بود. 
در مجموعه این مباحث، من کاماًل احس���اس مي کردم 
که آقاي هاشمي این آمادگي را دارد که براي پیشبرد منافع 
ملي، اعتبار و حیثیت خودش را گرو بگذارد و ش���اید این 
بزرگترین درسي است که من از آقاي هاشمي گرفتم که قرار 
است ما هزینه این انقالب و کشور بشویم نه کشور هزینه 

ما شود و این همیشه در ذهن من خواهد ماند. 
 در دوران پس از آتش بس و پس از رحلت امام، مذاكرات 
سه جانبه اي ميان ايران و عراق و سازمان ملل برگزار شد كه اين 
در زمان رياست جمهوري مرحوم هاشمي بود. نقش شخصي و 

شخصيتي هاشمي در آن برهه را چگونه ديديد؟ 
آقاي هاشمي مستقیم نظارت داشتند. آقاي دکتر والیتي 
از حضرت امام حکمي گرفته بودند که ایش���ان، مسئولیت 
مذاکرات را به عهده داشتند و شخصاً هم با امام هماهنگ 
مي کردند هم با ریاست محترم جمهوري و مقام معظم رهبري 
و هم با آقاي هاشمي. لذا در این مثلث مهم، آقاي والیتي 
هماهنگ مي کردند. آقاي هاشمي هم نقش بسیار مهمي در 

این زمینه داشتند. 
آن زمان ما یک هیأت مذاکره کننده داش���تیم که آقاي 
دکتر روحاني هم که با آقاي هاش���مي در جنگ، مس���تقیم 
کار مي کردند در همان هیأت بودند. آن وقت ایشان رئیس 
کمیسیون خارجي مجلس هم بود به هر حال آقاي والیتي 
منظم گزارش کار را به مرحوم آیت اهلل هاشمي مي دادند و 
از ایشان کسب تکلیف مي کردند. ایشان مستقیماً بر مذاکرات 

و جزئیات آن نظارت داشتند. 
 شما در مقطع شناخته شدن عراق به عنوان آغاز گر جنگ با 
آقاي خاوير پرز دكوئيار دبير كل وقت سازمان ملل كار مي كرديد، 

نقش بارز آقاي هاشمي در آن مقطع چه بود؟ 
مقطعي که من مستقیم با آقاي هاشمي کار کردم مقطع 
مرب���وط به تعیین متجاوز ب���ود که عراق به عنوان متجاوز 
تعیین شده در آن دوره کار بسیار فشرده اي با آقاي هاشمي 

دنبال کردیم. 
آقاي هاش���مي در آن موضوع، با توجه به اهمیتي که 
تعیین متجاوز براي کش���ور داشت. آنچه به عنوان یکي از 
اه���داف ما از تعیین متج���اوز در جنگ مطرح بود، جبران 

خسارت ها بود. 
هیاتي را آقاي دکوئیار فرستاد. آقاي هاشمي آقاي دکتر 

میرزاده را مسئول کردند که در رأس هیاتي تعیین خسارات 
کنند. کار مفصلي صورت گرفت و در همه این مس���ائل 

نمي توانم زیاد وارد جزئیات بحث ها شوم. 
تماس هایي با آقاي هاش���مي داشتیم ایشان در مذاکره 
با دکوئیار یا نماینده ویژه اش با ش���جاعت وارد مي شدند و 
بحث مي کردند. از نظر من یک نکته محوري در مورد آقاي 
هاشمي این است که معتقد بود همه چیز را باید با توجه به 

منافع انقالب و کشور پیگیري کنیم. 
 نقش آقاي هاشمي در مذاكرات هسته اي چگونه بود؟

در دوران ریاست جمهوري آقاي خاتمي که مسئولیت 
مذاکرات با دکتر روحاني بود و بنده هم مذاکره کننده ارشد 
آن زمان بودم؛ آقاي هاشمي نقش بسیار مهمي در این زمینه 
داشتند. اگر خاطرتان باشد سران کشور، جلسه گسترده تري 
برگزار کردند و آقاي هاشمي هم در آن، نقش بسیار فعالي 

داشت. 
در آن دوران، حمایت جدي ایشان از مذاکرات باعث 
شد کار پیش برود. در دولت یازدهم از ابتدا آقاي هاشمي با 
تأکید بر ضرورت حفظ اصول مي گفتند که ما نباید بپذیریم 
هیچ بخش از برنامه هسته اي مان تعلیق یا کنار گذاشته بشود؛ 
اما همزمان بر این نکته که در مذاکره صبر داش���ته باش���یم، 
بایستیم و پیش برویم و نگران نباشیم چون مردم و رهبري 
پشتیبان ما هستند اصرار و تأکید مي کردند. به هر حال میزان 

قوت قلبي که آقاي هاشمي در جلسات خصوصي به بنده 
و همکارانم مي دادند بسیار باال بود و حتماً  در گفتگوهایي 
که با ریاس���ت محترم جمهوري داشتند این گونه بودند و 
حمایت هاي علني که مي کردند. یکي دوبار خدمتشان رفتم تا 
بابت حمایت هایشان از تیم مذاکره کننده هسته اي از ایشان 
تشکر کنم. دیدار دو نفره بود. گفتم: بسیار سپاسگزارم واقعًا 
ش���ما خیلي براي ما مایه گذاشتید. آقاي هاشمي آنقدر مرا 
ش���رمنده کرد که هنوز هم نمي توانم راحت این حرف را 
بزنم. هر بار تشکر مي کردم، مي گفت شما نباید از ما تشکر 
کنید. شما مذاکره کردید و کار را پیش بردید لذا ما باید از 
شما تشکر کنیم. براي من قابل قبول نبود آقاي هاشمي با 
این میزان بزرگواري با فردي که همیشه خودش را شاگرد 
ایشان مي دانسته برخورد کند. به هر حال ایشان در دیدارهاي 

خصوصي این گونه به ما روحیه مي داد. 
به صورت عمومي هم شاید هیچ کس به اندازه آقاي 
هاش���مي در دیدارها و سخنراني ها، از مذاکرات و نتیجه 
آن حمایت نکرد. ایشان راهنمایي هاي دیگري در جزئیات 
مسائل ارائه مي کردند و بیش از همه پشتیبان بودند، وقتي 
گزارش خدمتش���ان مي دادیم ب���ه دقت گوش مي کردند، 
مي پرس���یدند و حمایت مي کردن���د و یکي از بزرگترین 
سرمایه هاي ما بود. همان گونه که گفتم آنچه که شخصیت 
آقاي هاشمي را بسیار برجسته مي کند این که همیشه سئوال 
مي کردند و گوش مي دادند و براي همین هم، میزان احاطه اي 
که به جزئیات در مسائل مختلف داشتند، بسیار زیاد بود به 
عنوان مثال وقتي س���فراي ما مي خواستند نزد آقاي هاشمي 
بروند نگران بودند که ایشان چه سئواالتي درباره کشور محل 

مأموریت مي پرسند. 

ایش���ان حافظه عجیبي داش���تند و نکاتي را در ذهن 
نگهداش���ته بودند. بعضاً استفاده مي کردند. در مالقات هاي 
خارج���ي ضم���ن این که بر مواضع اصولي کش���ور پاي 
مي فش���ردند، خیلي زیاد گوش مي کردند. یادم اس���ت در 
 یکي از کالس هایم که خصوصیات دبیرکل موفق س���ازمان 
ملل متحد را براي دانشجویان مي گفتم، به این خصوصیت، 
آقاي هاش���مي اشاره کردم که ایشان زیاد گوش مي کنند و 
گفتم آقاي هاشمي مي تواند یک دبیرکل بسیار موفق براي 

سازمان ملل متحد باشد.  

 بزرگترين درسي كه من از آقاي هاشمي گرفتم اين بود كه 
ما بايد هزينه اين انقالب و كشور شويم نه اينكه انقالب و كشور هزينه ما شود  

ميزان قوت قلبي كه آقاي هاشمي در جلسات خصوصي به 
بنده و همكارانم مي دادند بسيار باال بود و حتماً  در گفتگوهايي 

كه با رياست محترم جمهوري داشتند اين گونه بودند. يكي 
دوبار خدمتشان رفتم تا بابت حمايت هايشان از تيم مذاكره كننده 
هسته اي از ايشان تشكر كنم. ديدار دو نفره بود. گفتم: بسيار 

سپاسگزارم واقعاً شما خيلي براي ما مايه گذاشتيد. آقاي 
 هاشمي آنقدر مرا شرمنده كرد كه هنوز هم نمي توانم 

راحت اين حرف را بزنم.

هاشمي همه اعتبار خود را براي منافع ملي گرو مي گذاشت
دكتر محمدجواد ظريف: 



4

چهارشنبه
  27 بهمن 1395
 سال نود و  يكم 
شماره 26659

ويژه نامه 
چهلمين روز
 درگذشت 
آيت اهلل 
هاشمي 
رفسنجاني

 حجت االسالم والمسلمين مجيد انصاري،معاون حقوقي 
رئيس جمهوري معتقد است تكليف همه ما اين است، هر 
گامي كه مي توانيم در جهت تقارب و نزديكي جريان ها و 
بچه هاي انقالب در دانش��گاه و خارج از آن برداريم چون 
در شرايط ويژه ايران، منطقه و دشمني ها و خطراتي كه ما 
را تهديد مي كند و مش��كالتي كه كشور با آن روبروست، 
فرصتي براي از دس��ت دادن نداريم و هيچ فرصتي را نبايد 

بسوزانيم. 
آنچ��ه در پي مي آيد، متن س��خنان حجت االس��الم 
والمسلمين مجيد انصاري در مراسمي است كه 13 بهمن از 
سوي انجمن حمايت از توسعه استان كرمان و كرماني هاي 
مقيم تهران در گراميداش��ت ياد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 

برگزار شد. 
***

سخنم را با ابراز تأسف شدید و تألم غیرقابل توصیف از 
ارتحال آقاي هاشمي رفسنجاني شروع مي کنم و این ضایعه 
و حادثه غیرقابل جبران را خدمت شما عزیزان و همه ایران 

و جهان اسالم تسلیت عرض مي کنم. در این مصیبت، ایران 
اسالمي یکپارچه عزادار شد، چون پدري مهربان و پشتیباني 
محکم و نقطه اتکایي بزرگ را از دس����ت داد؛ اما براي ما 
کرماني ها مصیبت مضاعف اس����ت. چون کرمان و رفسنجان 
بیش از دیگران مفتخر به این ش����خصیت بزرگ و بي بدیل 
تاریخ بود و طبعاً حسرت و اندوه ما هم قطعاً بیشتر و بزرگتر 
اس����ت. درباره نقش، سابقه و تأثیر آیت اهلل هاشمي در تاریخ 
معاص����ر چ����ه قبل و چه بعد از انقالب زیاد در این ایام گفته 
شده است. گرچه به نظرم هنوز آغاز دفتر است و از این پس 
 بیش����تر هم خواهیم شنید و زوایاي ناگفته و ناشناخته وجود 
آیت اهلل هاشمي مثل همه قهرمانان بزرگ تاریخ و شخصیت هاي 
عظیم تاریخ بعد از رحلت ایشان بیشتر باز مي شود، چون در 

حض����ور و محضر، طبعاً محذورات نمي گذارد همه واقعیت 
تجل����ي پیدا کند. این حقیقت در زندگي انبیاء و اولیاي الهي 
هم بوده است، به ویژه در زندگي امیرالمومنین)ع(، هر یک از 
اولیاي الهي که زمام حکومت و کشور را در دست داشته اند، 
براي س����الیان متمادي هم در دوران حیاتشان همچنان سایه 
 برخي مسائل بدخواهي ها، بدگویي ها و سوءظن ها و سوء تعبیرها 
بر سرشان هست. آرام آرام غبار فرو مي نشیند و خالء وجودي 
آنها آش����کارتر مي شود و انصاف بر دنیاي بي انصافي حاکم 
مي شود و دشمنان هم وقتي که احساس مي کنند که خطري 
از ناحیه آن کانون مقاومت نیس����ت زبان به بیان گوشه اي از 
حقایق مي گشایند و این رسم و سنت تاریخ بوده است. من 

با دو سه نکته عرایضم را ادامه مي دهم. 
نکته اول، باید براي همه ما که تاریخ را مطالعه مي کنیم 
یا ش����خصیت هاي دیگران را بیان مي کنیم از سیره بیان تاریخ 
قرآن استفاده کنیم. صرفاً بیان فضائل گرچه به تبیین فضائل و 
ترویج فضیلت ها هست اما از نظر قرآن کریم شیوه پرداختن 
به حوادث شخصیت  هاي تاریخي، متفاوت است با کتاب هاي 

رمان یا تاریخ نگاري و امثال آن ها. 
قرآن سعي مي کند در یک بحث زنده پیوند ایجاد کند میان 
بیان داستان، لذا مي بینید وقتي که از پیامبران و اقوام گذشته 
سخن مي گوید، نوعاً در پایان و میانه راه با واژه »وکذالک...« 
پیوند ایجاد مي کند. ما از تاریخ درس بیاموزیم و گرنه تاریخ 
بدون نگاه درس آموز در حقیقت جز یک قبرس����تان مرده و 
خاموش بي اثر نخواهد بود. طبق آیه قرآن، از ویژگي هاي ایمان، 
ثابت  قدم در قول و در عمل در این جهان و آن جهان است 
و یکي از برجسته ترین ویژگي هاي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ثابت قدم و ثابت قول از ابتداي طلبگي تا روز یکش����نبه 19 

دیماه 1395 بود. 
هاشمي را ثابت قدم مي بینیم. هاشمي را دو چهره نمي بینیم، 
هاشمي هر چه بود، ظاهر و باطنش یکي بود؛ ظاهر و باطني 
نوراني؛ کم هستند انسان هایي که این گونه مورد لطف خدا و 
در مع����رض تربیت الهي قرار مي گیرند و عده اي در معرض 
تابش مستقیم صف الهي یعني ربوبیت حق قرار مي گیرند. در 
این زمینه، مطالب زیاد است، به خصوص کسي که در تاریخ 
و عصر ما مورد تربیت مس����تقیم خدا قرار گرفت باال رفت، 
حض����رت امام )ره( بود و افرادي از حواریون و یاران امام که 
صدافسوس و هزار افسوس که ما امسال در فاصله چند ماه 
دو تن از حواریون و حلقه مرکزي شوراي انقالب امام را از 
دست دادیم. آیت اهلل العظمي موسوي اردبیلي و آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني. از آن حلقه یک خورشید و قمر بیشتر نمانده است 
که امیدواریم همه قدرشناس وجودش باشیم و آن رهبر معظم 
انقالب اس����المي است. البته افراد دیگري به فراخور آن زمان 

در شوراي انقالب و حلقه اولیه انتخاب شدند و ممکن است، 
اف����راد دیگري هم بودند، اما آن حواریون اصلي، این عزیزان 
بودند. آقاي هاشمي همین طوري هاشمي نشد، ایشان با یک 
ایمان و با برخورداري از یک بن مایه سرمایه اساسي از ایمان 
از معبرهاي متفاوت خطر و پرفراز و نشیب و قول ثابت عبور 
کرده است. اگر ما در دوراهي ها و پیچ هاي زندگي متکي به 
یک ایمان راسخ و بصیرت روشن به هدایت خدا نباشیم، قول 
ثابت نخواهیم داش����ت و دچار تذبذب در عقیده، تزلزل در 

ایمان و تلون در رفتار و زندگي خواهیم شد. 
یک نوجوان پرش����ور با استعداد و هوش خارق العاده و 
کنجکاو و با امیدهاي بزرگ وارد حوزه علمیه قم مي ش����ود 
و همین روحیه و کنجکاوي و راضي نشدن به وضع موجود 
موجب مي ش����ود حتي جذبه بزرگ����ي مثل آیت اهلل العظمي 
بروجردي که حقیقتاً همه حوزه و جهان اس����الم را در شعاع 
تابش نور خودش قرار داده بود و دیگران کم فروغ شده بودند، 
کنجکاو و بس����یار باهوش از کنار آن جذبه، جاذبه دیگري 
را پیدا مي کند، به نام روح اهلل. خود ایش����ان در خاطراتي که 
روزنامه جمهوري اسالمي پس از فوت آقاي هاشمي در سه 
شماره پي در پي مصاحبه ایشان را راجع به دوران طلبگي و 
حوزه چاپ کرده بود، ببینید ایشان چطور بي قرار و سرگردان 
دنبال یک کانون هدایت و شخصیت مي گردد و جذب امام 
مي شود. وقتي از ایشان سوال مي شود که چه شد شما جذب 
امام شدید، نکته هایي که انتخاب مي کند حکایت از هوش او 

و آرمان ها و تشخیص بلند او دارد. 
باالخره ایشان جذب امام مي شود و تصمیم مي گیرد که 

قدم بردارد. 
قول ثابت هاش����مي رفس����نجاني را در هیچ جا متزلزل 
نمي بینید، نه در سربازخانه، نه در زندان، نه در زیر شکنجه هاي 
طاقت فرس����اي توان بر و بسیار کساني که بریدند در آن مسیر 
و کساني که الاقل فتیله انقالبیگریشان را پایین کشیدند و چه 
کساني که عطاي سیاست و مبارزه را به لقایش بخشیدند و 
س����راغ دیگران و انزواي درس و بحث رفتند، اما این پوالد 
 هر بار که در کوره ش����کنجه قرار مي گرفت و کابل ها نه در 
کف پا، بلکه در مغز او سوزش ایجاد مي کرد و بدترین شکنجه 
هم کابل بر کف پا بود و دیگر ش����کنجه ها، گداخته از کوره 
بیرون مي آمد و پتک هاي حوادث او را آبدیده تر و محکم تر 
مي کرد و هاشمي بعد از هر زندان مصمم تر و محکم تر از آن 
زندان ها و شکنجه ها بود و اوست که بي قرار، هیچ نگاهي به 
همسر جوان آن زمان خود و فرزندان قد و نیم قد با فاصله 
سني کم نداشت که در سرما و گرما در زندان اوین مي آمدند 
و با س����ختي با ایشان مالقات مي کردند. یکي از ویژگي هاي 
آقاي هاشمي، عاطفه بسیار قوي او بود. با کمترین موضوعي 

نيروهاي انقالب بايد دور هم جمع شوند و بزرگان جناح هاي مختلف هم پاي به ميان بگذارند و با همدلي و 
وحدت كلمه به  توسعه كشور بينديشند تا مجبور نشويم زير تابوت بزرگان شرمنده باشيم و توبه بطلبيم

حضرات آيات خامنه اي، هاشمي و بهشتي و ديگران 
تجديدناپذير هستند، اما نگراني من اين است كه امروز فعاالن 

عرصه سياسي در نسل هاي سوم و چهارم كه وارد عرصه 
فعاليت شده اند هيچ حركت مشتركي با هم ندارند و زير 

يك سقف نمي نشينند، راجع به مشتركات بحث و همكاري 
نمي كنند، تصوير اين گروه از آن گروه تصويري است كه 

رسانه ها برايشان مي سازند يا سوءبرداشت ها مي سازند و 
اطالعشان از جناح مقابل، از نيروهاي فعال آن گروه، اطالعاتي 

است كه دشمن حساب شده مي دهد

برجسته ترين ويژگي آيت اهلل هاشمي ثبات  قدم بود 
مجيد انصاري:
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اشکشان جاري مي شد و بغض مي کردند. نسبت به همسر و 
فرزندان بسیار با عالقه بودند و براي ایشان احترام قائل بودند، 
اما هرگز محبت پدري براي ایشان وابستگي ایجاد نکرد که 
از قول ثابت دست بر دارد. از زندان که بیرون مي آمد قبل از 
این که به فکر رفتن به منزل باشد، به فکر ادامه مبارزه بود و 

آقاي هاشمي در این مسیر بسیار استوار ماند. 
شما وقتي ویژگي هاي مالک اشتر را در نهج البالغه مطالعه 
مي کنید، وقتي که امیرالمومنین خبر شهادت مالک را شنید خیلي 
متأثر شد و فرمود »مالک و ما مالک«، چه مي دانید که مالک 
که بود، مالک بلند قله اي بود که در میان همه قله ها تک بود و 
یک سر و گردن از همه قله ها رفیع تر بود. هیچ کوهنوردي توان 
دستیابي به نوك قله شخصیت مالک را نداشت؛  هیچ چیز و هیچ 
پرنده اي نمي توانست به بلنداي این قله رفیع پر بگشاید. بعد در 
سخناني دیگر وقتي توصیه مي کند به اهل مصر، مي فرماید که 
مالک سیف اهلل )شمشیر خدا( بود. یکي از غالمان مالک وقتي 
مالک شهید مي شود مي گوید که ما در وسایلش که به اصطالح 
در داخل کوله پشتي اش بود، نامه امیرالمومنین به اهل مصر را 
پیدا کردیم که امیرالمومنین به مصري ها مي گوید: من ایثار کردم، 
خودم را از مصاحبت مالک محروم کردم به خاطر اهمیتي که 
براي شما قائل بودم و به سمت شما کسي را فرستادم که آنجا 
که باید بجنگد، مردانه مي جنگد و هیچ وحشتي از دشمن ندارد 
و آنجا که باید صلح کند، از هیچ مالمتي نمي هراسد و مردانه 
مي پذیرد و فرمود پشت سر او حرکت کنید، او بدون اذن و 
خواست من نه قیام مي کند، نه قعود و نه هجمه مي کند و نه 
پا پس مي نهد. به خدا قسم بدون اغراق مي گویم، این صفات 

در وجود هاشمي در اوج بود. 
حقیقتاً آیت اهلل هاشمي براي امام در روزهاي سخت مبارزه 
حکم مالک اشتر را داشت. امیر مومنان هر کاري را که به مالک 
مي سپرد، مطمئن بود که کار انجام مي شود، بدون نقص و امام 
نسبت به آقاي هاشمي همین گونه بود، چه قبل، حین، بعد از 
انقالب و بعد از پیروزي انقالب  آقاي هاش���مي نقش زیادي 
داشت، نقش  هاي آشکار در شوراي انقالب، در تأسیس نظام، در 
تأسیس بنیان هاي نظام، در مجلس، در خبرگان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و در همه جا. کجاست که هاشمي نباشد؟ در 
کدام عمران و آبادي، در ساخت کدام سد، کدام راه و راه آهن 
و کارخانه، در کدام کارخانه فوالد و معدن و در کدام ارتباط 
خارجي منسجم، اندیشه بلند هاشمي حضور نداشته است؟ امام 

فرمودند: هاشمي زنده است، چون نهضت زنده است. 
نکته دوم، این که ما امروز داغدار آقاي هاش���مي هستیم، 
چگونه آن را جبران و از آن تجلیل کنیم؟ تجلیل از هاشمي، 
به سرانجام رساندن  آرمان ها و آرزوهاي اوست. آقاي هاشمي 
براي کش���ور، عمران و آبادي، براي سربلندي و توسعه، براي 
مردم عزت و رفاه، براي انقالب استحکام و براي نظام ادامه و 
براي جامعه وحدت، همدلي و هماهنگي و براي مدیریت کشور، 
تعقل و اعتدال را مي طلبید و خود مظهر همه این خوبي ها بود. 
ایشان آرزو داشت که جهان اسالم متحد شود. آقاي هاشمي در 
بحث هاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، چگونه وقتي بحث 
درباره مصیبت هاي جهان اسالم مي شد، با همه حسرت و اندوه 
راجع به این موضوع سخن مي گفت و این که چه باید بکنیم؟ 
آقاي هاشمي از اختالف جهان اسالم نگران بود و رقابت هاي 

کودکانه و سطحي و دردهاي نادرست را چه در داخل و چه 
در جهان اسالم به عنوان یک مصیبت مي پنداشت و تالشش این 
بود که همه نیروها گرد هم جمع شوند. مسأله اي که در ماه هاي 
گذشته به خصوص پس از رحلت آیت اهلل هاشمي ذهن من را 
مشغول کرده و شب ها از این اندوه و نگراني خوابم نمي برد، 
این اس���ت که نهضت وقتي در سال 42 شروع شد، عده اي که 
تحت حلقه هاي اول، دوم و س���وم امام بودند، زیر یک سقف 
فعالیت کردند، به زندان رفتند و تبعید مي شدند و در خانه هایي 
راجع به نهضت فکر مي کردند. بعد از پیروزي انقالب هم، همه 
مس���ئولیت ها را از روي اخالص پذیرفتند، برخي از این ها از 
 میان رفتند و دشمنان آنان را از ما گرفتند، امثال شهید بهشتي، 
ش���هید مطهري، شهید باهنر، شهید رجایي و شهداي محراب. 
دشمنان بیشتر از ما این گوهرها را مي شناختند و مقام معظم 
رهبري و آقاي هاشمي را از همان روزهاي نخست براي ترور 
انتخاب کردند و آنها را گلچین کرده بودند، چون از اثر وجودي 
آنها مطلع بودند. بعد از پیروزي انقالب، به لحاظ طبیعت کار 
و انتخاب سلیقه دو جریان چپ و راست به اصطالح امروزي 
اصولگ���را و اصالح طلب ش���کل گرفت و با یکدیگر رقابت 
مي کردند و امام و مقام معظم رهبري هم آنان را تائید مي کردند 
و حوزه رقابت ها خیلي به دشمني و خصومت نمي انجامید و 
خود حضرت امام تدبیري که براي تعادل جریان ها مي اندیشیدند، 
نتیجه این آشنایي، اخالص و با هم بودن منجر به یک انسجام 
ملي شد که وقتي خبر رحلت حضرت امام منتشر شد و دشمنان 
تصور مي کردند که از فرداي آن روز جنگ قدرت در کشور شکل 
مي گیرد و دوستان هم نگران بودند که چه خواهد شد، اما آن 
اخالص و درك متقابل، باعث شد همه زیر یک سقف بنشینند و 
آقاي هاشمي در آن شب با تسلط بر نفس و احساسات خودش 
تصمیمي گرفت و همه را به اتاق مجاور بیمارستان فراخواند 
و سرانجام حضرت آیت اهلل خامنه اي را به عنوان جانشین امام 
انتخاب کردند. به جرأت مي توانم بگویم که حاش���یه هاي این 
انتخاب کمتر از حاشیه هاي انتخاب یک وزیر بود و همه هم 
از آن حمایت کردند و از آن روز 28 سال مي گذرد و به لطف 
خداوند، مسیر انقالب ادامه پیدا کرد و خوشبختانه رهبر معظم 
انقالب در میان ما هستند که از خداوند متعال مي خواهیم که 

وجود مبارکشان را تا ظهور امام زمان )عج( حفظ کند. 
من در اینجا مي گویم حضرات آیات خامنه اي، هاشمي و 
بهشتي و دیگران تجدیدناپذیر هستند، اما نگراني من این است 
که امروز فعاالن عرصه سیاس���ي در نس���ل هاي سوم و چهارم 
که وارد عرصه فعالیت ش���ده اند، هیچ حرکت مشترکي با هم 
ندارند و زیر یک سقف نمي نشینند، راجع به مشترکات بحث 
و هم���کاري نمي کنند، تصویر این گروه از آن گروه تصویري 
است که رسانه ها برایشان مي سازند یا سوءبرداشت ها مي سازند 
و اطالعشان از جناح مقابل، از نیروهاي فعال آن گروه، اطالعاتي 
است که دشمن حساب شده مي دهد. این طرف، طرف مقابل 
را کاف���ر، غربي، ضد انقالب و آمریکایي مي نامد و آن طرف، 
دیگري را عقب مانده، ارتجاعي و داعشي و امثال اینها. من به 
کساني که به اصل فعالیت نظام پایبندند عرض مي کنم که این 
مسائل موجب شده است خیل عظیمي، سیاست گریز و بي تفاوت 
شوند. سئوال این است که اگر خداي ناکرده اتفاقي براي کشور 
بیفتد این دو گروه با کدام وجه مشترك دور هم جمع خواهند 

ش���د؛ دو گروهي که اصاًل یکدیگر را قبول ندارند و هر یک 
دیگ���ري را غیرخودي مي داند؟ من در این بحث نگاه جناحي 
ندارم، بلکه خطر را احس���اس مي کنم. من فکر مي کنم همین 
الگویي که برادران ما در کرمان تحت عنوان انجمن حمایت از 
توسعه کرمان و کرماني هاي مقیم تهران از آن پیروي مي کنند و 
دور هم جمع مي شوند و راجع به توسعه استان بحث و گفتگو 
مي کنند، مي تواند براي نس���ل جدید هم موثر باشد. نیروهاي 
انقالب دور هم بنشینند و راجع به توسعه کشور صحبت کنند و 
این نمي شود، اال این که بزرگان هر جریان  پاي به میان بگذارند. 
چرا باید زیر تابوت بزرگان عذرخواهي و از آنان توبه بطلبیم. 
بسیاري بودند که زیر تابوت شهید بهشتي اشک ندامت مي ریختند 
و آنچه که به او جفا کرده بودند و بسیاري هم بودند که پس 
از رحلت آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني اشک حسرت مي ریزند 
و عذرخواهي مي کنند. خوشبختانه همه چیز آشکار شده است 
و خواهد شد. عقیده ام این است که تکلیف همه ما این است، 
هر گامي که مي توانیم در جهت تقارب و نزدیکي جریان ها و 

بچه هاي انقالب، در دانشگاه و خارج از آن برداریم. 
ش���رایط ویژه ایران، منطقه و دشمني ها و خطراتي که ما 
را تهدید مي کندو مش���کالتي که کشور دارد، فرصتي براي از 
دس���ت دادن نداریم و ما هیچ فرصتي را نباید بسوزانیم. مگر 
آقاي هاشمي کم فرصتي بود که امروز از میان ما رفته است؟ 
در همه جاي دنیا، بزرگاني از این دس���ت با  هم مي نش���ینند 
و کتاب مي نویس���ند و از تجربیات آنها در دانشگاه  ها استفاده 
مي ش���ود. آیا ما این اس���تفاده ها را مي کنیم؟ آیا گنجینه بزرگ 
انقالب که امروز در میان ما نیست کسي هست که زوایاي رموز 
این انقالب را براي ما بازگو کند؟ قدر کس���اني را در سطوح 
مختلف باید بدانیم که در رأس آنها رهبر معظم انقالب است 
و دیگراني که در هر دو جناح سیاس���ي قرار دارند، همه این 
بزرگان، هر کدامشان که از میان ما بروند تجدیدناپذیرند، چون 
انقالب یک شرایط خاصي را داشته است، کسي را مي طلبیده 
که نترسد. انقالبیون قبل از انقالب زماني به امام ایمان آوردند 
که همراهي با امام، حداقل چیزي که داشت زندان و شکنجه 
بود و اال اعدام و دربه دري بود. سابقه دارهاي انقالب از همه 
جناح هاي سیاسي هنوز در میان ما هستند. این درد دلي بود که 
آقاي هاشمي رفسنجاني از این بابت بسیار متأثر بود که چرا 
نیروهاي انقالب نسبت به هم بدبین هستند و نسبت به هم 
بدگویي مي کنند؛ چرا فضاي اخالقي جامعه به گناه آلوده است، 
چرا مراکز انقالبي و سایت هاي نیروهاي انقالب و مطبوعات 
وابس���ته به خانواده انقالب،  آلوده به تخریب و آلوده به گناه 
مي شوند. من نمي خواهم جلسه به سمتي برود که تصور سیاسي 
شود، ولي خدا مي داند که فرصت سوزي هاي بزرگي صورت 
مي گی���رد، چه وقت هایي که رئیس جمهوري، دولت و دیگران 
باید صرف پاس���خ به صحبت هاي هجو بي مورد کنند، صرف 
جبران کردن تخریب ها کنند، چه فرصت هایي که از میان مي رود 

و جبران  ناپذیر است.
 امیدوارم با فضاي عاطفي که در جامعه ایجاد شده است 
و دشمنان هم به ما چنگ و دندان نشان مي دهند، همه دست 
به دس���ت هم بدهیم و با حفظ وحدت کلمه و با هماهنگي 
و همدلي و حفظ وحدت کلمه، کش���ور را از خطراتي که 

تهدیدش مي کند، برهانیم. 

تالطم جنگ جهاني دوم 
کودکي آقاي هاشمي در دوره سلطنت رضاخان 
پهلوي گذش���ت. از همان کودکي دل خوشي از 
حکومت پهلوي نداش���ت؛ »در منزل هم معموال 
اشکاالت کار حکومت را از پدر خود مي شنیدیم. 
به عالوه گاهي آثاري دیده مي شد؛ مثال وقتي امنیه ها 
و ژاندارم ها به روستا مي آمدند و چادر از سر زنان 
روستایي در کوچه بر مي داشتند، مناظر بسیار تلخي 
براي ما بود و تأثیر مي گذاشت. به دبستان مي رفتم 

که خانمي را در مسیر دیدم. 
خانم هاي روس���تایي معموال با چادري بسیار 
ساده رفت و آمد مي کردند. یک امنیه به او رسید و 
چرخش را کنار دیوار گذاشت و خانم را متوقف 
کرد و چادر را از س���رش کش���ید؛ به گونه اي که 
خانم به زمین افتاد؛ منظره خیلي بدي بود؛ کسي 
اعتراض نکرد؛ چون از آنها مي ترس���یدند.«کودکي 
هاش���مي در دوران قدرت رضاخان سپري شد؛ 

قدرت���ي که با آغاز جنگ جهاني دوم رو به افول 
رفت. جنگ جهاني دوم در سال 1318 آغاز شد 
و ش���هریور ماه 1320 روس ها و انگلیس ها ایران 
را اش���غال کردند، رضاخان را برکنار و پسرش را 
شاه کردند. سهم ایران بي طرف در جنگ، قحطي 
و ناامن���ي بود که هیچ جاي ایران از آن بي نصیب 

نماند حتي روستاي بهرمان.
 »در تهیه کاالهاي اساس���ي مشکالت جدي 
وجود داشت و فقر و استیصال زمینه ساز دزدي و 
ناامني شده بود. در روستاي ما هم گاهي به خانه ها 
دس���تبرد مي زدند و احساس ناامني داشتیم. با این 
همه، در خانه ما تفنگ نبود. با این حال خانواده 
ما هیچوقت گرس���نگي دیگر خانواده ها را که در 
زم���ان جنگ بین المللي به آن دچار بودند، لمس 
نکرد؛ ولي در رنج مردم شریک بودیم و از کمک 
دریغ نمي کردیم. کس���اني بودند که صبح تا شب 
در قنات کار مي کردند و نیم کیلو ارزن مي گرفتند؛ 
قحطي بود؛ حبوبات نبود و مردم از علوفه استفاده 
مي کردند. در روستاي ما وضع هفت هشت خانوار 

خوب بود که یکي ما بودیم.« 

روايتي از زندگي و زمانه

  منبع : روايتي از زندگي و زمانه آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني ، جعفر شير علي نيا ، انتشارات سايان ، چاپ اول 1395 
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دكت��ر ايرج فاضل رئيس جامعه جراحان در گفتگو با 
اطالعات گفت: رفتار آيت اهلل  هاشمي بسيار صادقانه و صريح 
بود و هيچ ابايي از گفتن حقيقت نداش��ت و من هميش��ه از 

صداقت و تقواي اين مرد لذت مي بردم .
 دكت��ر فاضل رئيس جامعه جراحان ايران كه در دولت 
مهندس موسوي و آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني وزير فرهنگ و 
آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده 
است از سال 64 و با دعوت مهندس مير حسين موسوي از 
ايشان براي حضور دركابينه به عنوان وزير فرهنگ وآموزش 
عالي با آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني آشنا شد و تا پايان عمر 

آيت اهلل نيز با ايشان همراه و رفيق بود .
 روزنامه اطالعات به مناس��بت چهلمين روز درگذشت 
آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني گفتگويي با دكتر ايرج فاضل داشته 

است كه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد :
***

 دکتر فاضل در پاسخ به این پرسش که چه زماني و چگونه 
با آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني آشنا شده است، گفت:  شاید مي دانید 
ک���ه قبل از انقالب و در دوران مبارزه من در آمریکا بودم. در 
دوران کوتاهي در سال 53 به دانشگاه تبریز آمدم و آن وقت 

هم آشنایي چنداني با این عزیزان نداشتم .
 آشنایي من با آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني مثل بسیار دیگر 
مردم از زمان انقالب و پس از آن ش���روع مي ش���ود و تا زمان 

پایان حیات ایشان هم ادامه یافت .
 وي افزود: بعد از انقالب اسالمي تا سال 64 آشنایي زیادي 
با آیت اهلل  هاش���مي رفسنجاني نداشتم و بیشتر به عنوان استاد 
دانشگاه کار علمي خودم را انجام مي دادم و اصوالً ورودي به 
سیاست مملکت نداشتم. در زمان نخست وزیري آقاي مهندس 

موس���وي که من را  به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالي 
دعوت کردند بیشتر با چهره هاي مؤثر در تصمیم گیري سیاسي 
کشور از جمله آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني آشنا شدم که البته 
برخورد زیادي هم نبود و فقط آن موقع در کس���وت ریاست 
مجلس ش���وراي اسالمي چندبار خدمت ایشان رسیدم. اصوالً 
از همان زمان برداشت من از آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني یک 
فرد عاقل معتدل و فهمیده اي بود که اعتماد و نظر مثبت فرد 
را به س���هولت جلب مي کرد و بعدها هم با ایش���ان زماني که 
رئیس جمهور بود و بنده را براي حضور در کابینه خود دعوت 

کردند، بیشتر آشنا شدم .
 وزیر اسبق بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در پاسخ 
به این پرسش که چه خاطراتي از آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
دوران دفاع مقدس و به عنوان فرمانده کل جنگ دارد، گفت: 
خاطرات من در حد مردم معمولي اس���ت، اما در جریان ترور 
آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب با ایشان آشنا شدم چون 
ش���اهد عالقه و دوس���تي شدید ایشان به رهبر معظم انقالب 
بودم و ایش���ان حداقل روزي یکي دوبار به آیت اهلل خامنه اي 
سر مي زدند و من هم به عنوان جراح مسئول همیشه خدمت 
ایشان مي رسیدم و سئواالت زیادي که ایشان در مورد پیشرفت 
درمان آیت  اهلل خامنه اي داشتند که نشانه عالقه ایشان به رهبر 
فعلي انقالب بود. آن زمان فرصت خوبي بود  که با ایشان آشنا 
شدم و بیشتر صحبت ها هم در مورد پیشرفت پزشکي آیت اهلل 
خامنه اي بود، پاسخ مي دادم اما در عین حال بعضي از جلسات 
سیاسي در آنجا تشکیل مي شد و موضوعات دیگر هم مطرح 
مي شد که برخورد آیت اهلل  هاشمي  و متانت و عقالنیت ایشان 
جاذبه هاي زیادي داشت . دکتر فاضل در پاسخ به این پرسش که 
شما به عنوان وزیر بهداشت در کابینه آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني 
حضور داشتید نظر شما درباره توجه آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني 
به وضع س���المت کشور چگونه بود و چه اتفاقاتي در وضع 
سالمت کشور روي داد و نقش آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني در 
بهبود وضع سالمت کشور چه بود؟ گفت: وضع حوزه سالمت 
در تمام سال هاي بعد از انقالب سیر بهبود داشته و گاهي این 
بهبود سریعتر و گاهي کندتر بوده است و بسته به میزان توجهي 
که بزرگان مملکت به این نقش داشتند. ولي سیر آن مطلوبي بوده 
است. آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني در بین خصوصیات مختلفي 
که داشت، آدم بسیار خوش قلب و بسیار با عاطفه اي بود. یادم 
مي آید که یک روز خدمت ایشان براي ساماندهي وضع بیماران 
خاص رسیدیم. این نوع بیماري ها، بیماري هاي طوالني است 
که به زودي بهبود پیدا نمي کند و فامیل و مریض را از پا در 
مي آورد و معموالً براي طبقات متوس���ط به پایین است. وقتي 
براي ساماندهي این بیماران خدمت ایشان رسیدیم که به این 
بیماران کمکي بش���ود، فقط هنگامي که به صورت مختصردر 

شرح حال بیماران دیالیزي و کلیوي به ایشان گفتم بیش از حد 
متأثر شد و به گریه افتادند و قول دادند که هر کمکي که الزم 
باشد بکنند و الحق هم این کار را کردند و بسیار کمک کردند 
به ساماندهي بیماران خاص. به طور کلي ما هیچ وقت مشکلي 
براي تصویب پیشنهادها بودجه سالمت در هیأت دولت نداشتیم 

و ایشان همیشه کمک مي کردند .
 وزیر اسبق فرهنگ وآموزش عالي تاکید کرد: در آموزش 
عالي کشور هم ایشان نقش بسیار حیاتي و مهم داشتند. به نظر 
من ایجاد دانشگاه آزاد اسالمي یکي از بزرگترین اقداماتي است 
که بعد از انقالب صورت گرفته است. اگر از بنده سئوال شود 
که بزرگترین کاري که جمهوري اسالمي کرده است، با توجه 
به ابعادي که در حال و آینده مملکت دارد و طبقه اي که از آن 
برخوردار مي شوند به نظر من بزرگترین پیشرفت بعد از انقالب 
ایجاد دانشگاه آزاد اسالمي است که طبقات مختلفي را که به 
تحصیالت عالي دسترسي نداشتند جذب کرد و قطعاً در بهبود 
چهره سیاس���ي و فرهنگي جمهوري اسالمي هم نقش بسیار 
مهمي ایفا کرد و هیچ کس هم تردیدي ندارد که آیت اهلل  هاشمي 
رفسنجاني اصلي ترین عامل ایجاد دانشگاه آزاد اسالمي بودند 
علیرغم همه مخالفت هایي که مي شد. یکي از خصوصیات مهم 
آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني همین ایستادگي و استمرارشان در 

کارهایي بود که به نظرشان صحیح مي آمد .
  رئیس جامعه جراحان ایران در پاس���خ به این پرس���ش 
که ش���ما در زمان جنگ تحمیلي هم به عنوان پزش���ک و هم 
به عنوان وزیر علوم سفرهاي زیادي به مناطق جنگي داشتید، 
نقش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در جنگ چه بود، گفت: آقاي 
 هاش���مي از یک نوع کیاس���ت و هوش به خصوص بهره مند 
بودند که در همه موارد از جمله در جنگ تحمیلي به چش���م 
مي خورد. ایش���ان به نظر من به یک روحاني معمولي شباهت 
نداشت، ایشان شخصیتي چند وجهي بودند و خیلي دیدباز و 
آینده نگري داشتند . در زمان جنگ هم براي بازدید از جبهه ها با 
لباس نظامي مي آمدند و با آن برخورد بسیار اثرگذار و مطلوبي 
که همیش���ه باپزشکان، پرستاران و محرومین داشتند که خیلي 
موثر بود و واقعاً همه خوشحال مي شدند که یک مسئول در 
ای���ن ح���د، با یک دید خاص و اثرگذار به جبهه ها مي آیند و 
باعث ایجاد روحیه در میان رزمندگان و تمامي دست اندرکاران 

جنگ تحمیلي  مي شوند .
 دکتر فاضل در پاس���خ به این پرس���ش که شما پزشک 
حضرت امام هم بودید، آیا نکته اي درباره رابطه آیت اهلل   هاشمي 
رفسنجاني با حضرت امام دارید؟ گفت: در طول آن روزهایي 
که مس���أله درمان حضرت امام مطرح بود، من شبانه روز آنجا 
بودم، در تمام لحظات ش���اید هیچ کس به اندازه آقاي هاشمي 
پیگی���ر نبودند، حتم���اً روزي یکبار و برخي روزها چندبار به 

 آيت اهلل  هاشمي يكي از با تقوا ترين روحانيون اين مملكت بود و من هيچ وقت نديدم كه ايشان گفتاري را 
بر خالف آنچه كه اعتقاد داشت بيان كند

به نظر من لقب سردار سازندگي كه خود مردم به آيت اهلل 
رفسنجاني دادند، بسيار درست بود. 

اين مرد يك مملكت ويرانه از جنگ،  وحشتناك از نظر سطح 
سالمت، اين همه مجروح و شهيد و خرابي هاي فيزيكي مملكت 

را تحويل گرفت، ايشان از همان اول با يك نوع قضاوت 
صحيح و عملگرايانه ساخت مملكت را شروع كرد و بسيار بسيار 

هم موفق بود.   آقاي  هاشمي اوالً بسيار پيگير بود و عالقه مند 
بود كه انجام پروژه ها و كارها را شخصاً پيگيري كند و 

براي انجام اين كار بسيار آماده بود و من براي خودم ايشان 
را شخص خستگي ناپذير نامگذاري كرده بودم ساعت ها در 

بازديدها پيگير بود و پياده روي هاي طوالني داشتند 

آيت اهلل  هاشمي بنيانگذار مکتب اعتدال بود
دكتر ايرج فاضل: 
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حضرت امام س���ر مي زدند، گاهي تلفني سئوال مي کردندو مثل 
یک متخصص پزش���کي کنجکاو بودند و هر چه من توضیح 
مي دادم،  ایشان توضیح بیشتري مي خواستند و بسیار عالقه مند 

و عاشق امام بود .
 در روز جمعه و روز آخري که به دیدن امام آمدند، از امام 
اجازه خواستند که بروند نماز جمعه و به خصوص گفتند که آیا 
شما پیغامي براي مردم دارید؟ امام فرمودند که به مردم بگویید که 
دعا کنند که خداوند مرا را بپذیرد. این حرف به شدت آیت اهلل  
هاشمي رفسنجاني را نگران کرد و با چشم گریان آنجا را ترك 

کردند و عیناً آن را در نماز جمعه بیان کردند .
 وزیر اس���بق بهداشت، درمان وآموزش پزشکي در پاسخ 
به این پرس���ش که شما در دوران مختلف با آیت اهلل  هاشمي 
رفسنجاني ارتباط داشتید، ایشان بعد از رئیس جمهور شدن به 
سازندگي کشور پرداخت، نقش آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني را 
دوران سازندگي چگونه تعریف مي کنید، گفت: به نظر من لقب 
سردار سازندگي که خود مردم به آیت اهلل رفسنجاني دادند، بسیار 
درست بود. این مرد یک مملکت ویرانه از جنگ،  وحشتناك 
از نظر سطح سالمت، این همه مجروح و شهید و خرابي هاي 
فیزیکي مملکت را تحویل گرفتند. ایشان آمدند از همان اول 
با یک نوع قضاوت صحیح و عملگرایانه ساختن مملکت را 

شروع کردند و بسیار بسیار هم موفق بودند .
 آقاي  هاشمي اوالً بسیار پیگیر بودند و عالقه مند بودند که 
انجام پروژه ها و کارها را ش���خصاً پیگیري کنند و براي انجام 
این کار بسیار آماده بودند و من براي خودم ایشان را شخص 
خستگي ناپذیر نامگذاري کرده بودم. ساعت ها در بازدیدها پیگیر 

بودند و پیاده روي هاي طوالني داشتند .
 وي افزود: ایشان تمام وجوه سازندگي را مدنظر داشت و 
بجاي این که باران هاي مقطعي بیاید و سیل کشور را ویران کند، 
تالش کرد این آب ها را حفظ کند و سد بسازد تا این آب ها 
را که مملکت را ویران مي کردند باعث آباداني مملکت بشود. 
سدهایي که در زمان ایشان ساخته شد به نحو گسترده اي کمک 
کرد به هدف سازندگي ایشان، هم از سیل هاي خانمان برانداز 
جلوگیري کرد و هم پیشرفت کشاورزي را سبب شد،گو این 
که بعضي ها ایراد مي گیرند که ایشان زیاده روي کرد، اما به هر 
صورت آن موقع مملکت به شدت به این کارها نیاز داشت .

 به نظر من آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني تنها عاملي بود که 
س���بب ش���د مترو در ایران متولدشود و رشد کند. یادم هست 
چه مخالفت هاي عجیب و غریب براي ساختن مترو در کشور 
ش���د.آقاي  هاشمي به خاطر دیدن مترو به کشورهاي مختلف 

رفتند و این ها را در نماز جمعه به زبان خیلي ساده، براي مردم 
شرح مي دادند که مترو چه نقشي در بهبود ترافیک و حمل و 
نقل دارد اما خناسان همیشه با کارهاي خیلي خوب مخالفند. 
مسلماً پیگیري و مقاومت آقاي هاشمي در مقابل این مخالفت ها 
بود که مترو ساخته شد و مردم امروز مي بینند که اگر این مترو 

در تهران نبود، وضع ما چگونه بود؟
 ش���خص ایشان با نهایت جدیت تمامي کارهایي که باید 
انجام مي شد از قبیل سد سازي ها، ایجاد دانشگاه آزاد و کارهاي 
عظیمي که با دوراندیش���ي براي مملکت طراحي مي کرد، با 
نهایت جدیت دنبال مي کرد تا به ظهور برسد. بزرگي گفته بود 
که در مملکت ایران از صدنفر، ده نفر کار مي کنند، آن نود نفر 
تمام سعي خودشان را مي کنند تا این ده نفر موفق نشوند. یک 
نکته اي در صحنه هاي اجتماعي اس���ت که کساني که به سود 
مردم و بزرگي مردم کار مي کنند، همیش���ه در اقلیت هستند و 
مخالفین زیادي دارند و به همین خاطر در طول زندگي اش از 
همه جهت ترور شخصیت شدند اما بعد از فوت ایشان مردم 
شایعه ثروت بیکران ایشان را که  پوچ و تهمت بود، دیدند و 
نتیجه اش چي ش���د؟ آن تشییع جنازه باشکوه بعد از حضرت 

امام بود که نظیر نداشت .
 رئیس جامعه جراحان  ایران در پاس���خ به این پرسش 
که آیت اهلل  هاش���مي رفسنجاني در دوران  مختلف از جمله 
قبل از پی���روزي انقالب، تثبیت انقالب، جنگ تحمیلي و 
س���ازندگي نقش مهم و تاثیرگذاري ایفا  کردند اما  از بعد از 
انتخابات س���ال84 تا دوران وفات با ایشان مخالفت زیادي 
شد،آیا خاطره یا نکته اي از این دوران به خاطر دارد گفت: 
به نظر من این دوران از دوره هاي دیگر مهمتر است، براي 
این که آقاي  هاش���مي در شرایط نامطلوبي تحت فشارهاي 
بسیار زیاد زندگي مي کرد و در عین حال در مراحل بسیار 
حساس و سرنوشت ساز کارهایي که باید انجام دهد به بهترین 
ش���کل انجام مي داد. آقاي  هاشمي سیاستمداري بود که از 
قبل انقالب در صحنه بود تا آخرین روز زندگي اش، خیلي 
سخت است که شخصي بتواند در تمامي این دوران  محبوب 

مردم هم باقي بماند. 
معموال در کشور ما که این طور نیست، ولي آقاي هاشمي 
به بهترین شکل خودش را درکنار مردم قرار داد و خواست 
مردم را درك و حمایت کرد و همین هم سبب محبوبیتش شد. 
در این دوران مواضع بسیار درستي را انتخاب کرد و هیچ وقت 
به فکر موقعیت خودش���ان نبودند. برخي موضع گیري هاي 
سیاسي آقاي هاشمي مثل خودکشي سیاسي بود، اما چون به 

نفع مملکت و مردم بود ، با نهایت از خودگذشتگي این مواضع 
را مي گرفتند و موجب سربلندي خود شدند .

 دکتر فاضل در پاسخ به این پرسش که آیا خاطره اي از 
این دوران دارید که بیانگر صبر و مقاومت ایشان در مقابل 
این همه تهمت و گاه ناسزا به ایشان باشد، گفت: با عده اي 
از دوستان به طور دوره اي مي رفتیم دیدن آقاي هاشمي. مثال 
س���الي یک یا دوبار مي رفتیم و بیشتر همه عالقه شخصي 
بود و من منظور سیاس���ي هم نداش���تم. البته زمان هایي که 
قرار بود انتخابات داشته باشیم خدمت ایشان مي رسیدیم که 
ایشان کاندیداي ریاست جمهوري شوند، ولي بسیاري از این 
مالقات ها صرفاً یک دیدار بود و ایش���ان هم سخاوتمندانه 

استقبال مي کردند .
  مسایل بسیار متفاوتي مطرح مي  شد چه در جمع و چه 
به صورت خصوصي مثاًل سئواالتي در ذهنم درباره بعضي از 
مسایل و از ایشان مي پرسیدم که آقاي هاشمي! چطور مي شود 
که این مسأله به این شکل رخ داده است و ایشان توضیحاتي 
که مي دادند بسیار صادقانه و صریح بود و هیچ ابایي از گفتن 
حقیقت نداشت. گو این که این مسایل محرمانه مي ماند ولي 

من از صداقت و تقواي این مرد لذت مي بردم  .
 به نظر و تجربه شخصي من، آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني 
یکي از با تقوا ترین روحانیون این مملکت بودند و من هیچ 
وقت شخصاً تجربه اي ندارم که ایشان گفتاري را بر خالف 
آنچه که اعتقاد داشتند و فکر مي کردند براي مصالح مملکت 

مهم است، بیان کند .
 به نظر من آقاي هاشمي بنیانگذار مکتب اعتدال بود یک 
شخصیتي که شاخص این روش بود، با تسلطي که بر سیاست 
ایران، منطقه و جهان داشت، دوست داشت که ایراني سربلند 
باشد و مشکالت ما با تمام دنیا حل شود و با همه دنیا ارتباط 
داشته باشیم، با شعار مرگ مخالف بود، و مي گفت ما نباید براي 
دیگران مرگ بخواهیم  و در هرکجا هم که شخصاً مسئولیت 
داشت، در از بین بردن اختالفات خیلي موفق بود. در دوران 
ریاست جمهوري بهترین رابطه را با عربستان سعودي داشتیم 
و با روش هایي که داشت ضمن حفظ عزت ملي اختالفات را 
از بین مي برد و تا آخر عمر هم بیش از هر کس دیگر مورد 
وثوق کشورهاي منطقه و جهان بود. ایشان یک شخصیت و 
وزنه بین المللي براي سیاست ایران بود و این چیزي است که 
بیش از هر زمان دیگري به آن نیازمندیم و این کمبود را بیش 

از هر موقع دیگر احساس مي کنیم .
گفتگو از: حسين آقايي

 پيروزي بزرگ 
والفجر 8 عملیات پیچیده و سختي بود. کمي 
از ساعت 10 شب بیستم بهمن ماه 64 گذشته بود 
که رمز عملیات والفجر 8 خوانده شد و رزمندگان 
ایراني در یک جنگ سخت و ابتکاري، فاو را فتح 
کردند. هاشمي و حسن روحاني در قرارگاه فرماندهي 
حضور داشتند. بخشي از آنچه در مبادله با آمریکایي ها 
به دس���ت آمده بود در این عملیات به کار آمد که 
مهم ترینش قطع���ات پدافند هوایي هاوك بود. در 
 این عملیات 80 شلیک موفق هاوك انجام شد که 

50 فروند هواپیماي عراق را ساقط کرد.
ای���ران فاو را فتح کرد و پس از مدت ها یک 
پیروزي بزرگ به دست آورد. کساني که در این ایام 
به دیدار امام رفته اند شادي و سرحال بودن امام را 
روای���ت کرده اند. امام در خانه موقعیت فاو را براي 
اعضاي خانواده تش���ریح کرده بود. زهرا مصطفوي 
فرزن���د امام: »فاو که فتح ش���د امام خبرش را به 
خانواده داد. کسي نمي دانست فاو کجاست. موقعیت 
جغرافیایي اش را برایمان گفت و از مراحل عملیات 

و مشکالت حین کار هم گفت.«
ضد حمله هاي شدید ارتش عراق نتوانست فاو 
را از دس���ت ایراني ها خارج کند. حاشیه نشین هاي 
خلیج فارس نتوانس���تند نگراني شان را از پیروزي 
ایران پنهان کنند. یوس���ف بن علوي، وزیر خارجه 
عمان: »ش���ورا و باقي جهان عرب تفکیک ناپذیرند 
و بر ما واجب اس���ت که خروج س���ریع ایران از 
س���رزمین عراق را تضمین کنیم.« شوراي همکاري 
خلیج فارس هم در بیانیه پایاني اش نوش���ت: »شورا 
اشغال بخشي از سرزمین عراق را محکوم نموده و 
از ایران مي خواهد بالفاصله نیروهایش را به مرزهاي 

روايتي از زندگي و  زمانه

بین المللي بازگرداند.«
 اعضاي شورا هشدار دادند که نیروي مشترك 
نظامي شان مشهور به »سپر جزیره« براي هر گونه 
اقدام نظامي جهت دفاع از کشورهاي شورا آماده  اند. 
ولیعهد عربستان هم گفت: »اگر ایران به کویت حمله 
کند عربستان از کویت حمایت خواهد کرد.«افرایم 
کارش مي نویسد: »موفقیت ایران تمامي کشورهاي 

خلیج )ف���ارس( و جهان عرب را تکان داد. در 16 
فوریه وزراي خارجه عربس���تان سعودي و کویت 
با عجله به دمش���ق رفتند و از سوریه خواستند از 
نفوذ خود در تهران استفاده کند. ناتواني عراق در 
بیرون راندن ایراني ها از فاو براي ایران یک پیروزي 
مهم بود و ضربه اي سنگین به اعتبار عراق و روحیه 

نیروهاي مسلح این کشور.« 

هاشمي رفسنجاني با 
لباس نظامي ، 13 آذر 66. 
هاشمي در آن زمان حكم 

فرماندهي جنگ را در 
دست داشت
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مهندس محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و دبير كل جامعه مهندس��ين در گفتگو با روزنامه 
اطالع��ات، به بيان خصوصيات اخالقي آيت اهلل هاش��مي 
رفسنجاني و نقش ايشان در شكل گيري جمهوري اسالمي، 
اداره جنگ، رابطه با رهبر معظم انقالب و... پرداخت . مشروح 

گفتگو به اين شرح از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد :
***

  آيت اهلل هاش�مي رفس�نجاني چ�ه نقش�ي در ش�كل گيري 
جمهوري اسالمي، تثبيت و ادامه آن داشتند؟

اگ���ر فرماندهي انقالب و نهضت امام)ره( را به نام امام 
بدانیم که هست، فکر مي کنم   هاشمي فرماندهي این ستاد را 
برعهده داشت. یعني قبل از انقالب از همان دوران جواني و 
اول نهضت امام به طور جدي کمر همت بست،  هم براي 
پرورش و ساختن افکار عمومي و هم مدیریت مسائل نهضت.

به خصوص از زماني که امام تبعید شدند، تئوري پردازي و 
مس���ائل اصلي انقالب و نهضت و طرح حکومت اسالمي 
و حکومت والیت فقیه از طرف حضرت امام بود. ایش���ان 
عالوه بر مبارزات علني که با نظام طاغوت و افشاگري هایي 
که داش���ت و حضرت امام آن را تبیین مي کردند در مسائل 
فرهنگي هم از طالب روشنفکر آن زمان بود. آقاي هاشمي در 
تنویر افکار عمومي مخصوصاً حوزه هاي علمیه نقش اساسي 
داشت. عزیزان همراه حضرت امام، مثل شهید آیت اهلل بهشتي، 
شهید مفتح و شهید باهنر و حضرت آقا و آقاي هاشمي یک 
تقسیم کار نانوشته بین خود داشتند و عده اي از آنان دنبال 
آموزش و تربیت نسل انقالب رفتند. مثل شهید بهشتي، شهید 
باهنر، شهید آیت  اهلل مطهري و  شهید مفتح و گروهي هم به 

دنبال افشاگري ها و ساماندهي  و کارهاي اساسي و پشتیباني 
از گروه هاي مسلح رفتند که آقاي هاشمي در این گروه بود 
و مسائل زندان و شکنجه شدن هاي آقاي هاشمي که مخاطبان 

درباره آن زیاد شنیده اند .
 آقاي هاش���مي در نزدیکي هاي پیروزي انقالب چند کار 
اساس���ي انجام داد. یکي تأسیس و تشکیل جامعه روحانیت 
مبارز تهران بود که کار انقالب را در حوزه به عهده گرفت، 
یکي مسأله مدیریت اعتصاب هاي کشور به ویژه شرکت نفت 
بود که از طرف حضرت امام مأمور شد تا کار را راه بیندازد و 
یکي هم پایه گذاري حزب جمهوري اسالمي بود که با کمک 
یاران انقالب، از جمله حضرت آیت  اهلل خامنه اي، شهید بهشتي، 
شهید باهنر و مرحوم آیت اهلل العظمي موسوي اردبیلي آن را 
پایه گذاري کرد و در شوراي انقالب هم مؤثر و تعیین کننده 
بود. شوراي انقالب براي اداره نهضت حضرت امام قبل از 
پیروزي انقالب نقش ارزنده اي داشت و بعد از پیروزي انقالب 
هم آقاي هاش���مي با حضور در شوراي انقالب و مجلس و 

حمایت از دولت نقش برازنده و روشني داشت .
 هماهنگ كننده سپاه، ارتش و بسيج

   خاط�رات خ�ود را از ارتباطات برادر ش�هيدتان دكتر باهنر 
با آقاي هاش�مي و همچنين حضور ايش�ان در مجمع تش�خيص 

مصلحت نظام ومجلس شوراي اسالمي بفرماييد .
 همکاري هاي شهید باهنر با آقاي  هاشمي از سال 42�43 
شروع شد و نوع همکاري ها البته فرق مي کرد، چون شهید 
باهنربا کمک مرحوم گلزاده غفوري و آقاسیدرضا برقعي در 
کتاب ه���اي تعلیمات دیني نفوذ کرده بودند و اینها را انجام 
مي دادند ولي آقاي هاشمي بیشتر در زمینه افشاگري و حمایت 
از نیروهاي مسلح که نقش متفاوتي هم بود، فعالیت مي کرد؛اما 
سابقه دوستي آنها به سال هاي 42 و 43 و در حوزه علمیه 
ق���م و جاهاي دیگرباز مي گردد، چون هموالیتي هم بودند. 
آقاي هاش���مي از چهره هاي کم نظیري بود که بعد از پیروزي 
انقالب مسئولیت هاي کاماًل متفاوتي را برعهده داشت. در دوره 
مجلس اول 48�47 سال سن داشت و با این که چهره هاي 
مهم دیگر انقالب در مجلس اول حضور داش���تند از جمله 
آیت اهلل خامنه اي، ش���هید چمران، شهیدباهنر وشهید مفتح، 
اما دوس���تان انقالب به این جمع بندي رسیدند که کسي که 
مي تواند مجلس را اداره کند، آقاي هاشمي رفسنجاني است و 
اتفاق نظر داشتند و ایشان را به عنوان رئیس اولین مجلس 
شوراي اسالمي انتخاب کردند که نقش بسیار مهمي ایفا کرد. 
در دو س���ه دوره اي که در مجلس در خدمت ایش���ان بودم، 
عالوه بر مدیریت قدرتمند و شایسته اي که داشت، پناهگاه 
وزراي مهندس موس���وي هم بود و وزراء بیش از آن که به 
رئیس دولت تکیه داش���ته باشند، به آقاي هاشمي رفسنجاني 

تکیه مي کردند .
 آقاي هاشمي در همین حین که دولت را حمایت مي کرد، 
پس از جریان بني صدر، از س���وي امام جانشین فرماندهي 
کل قوا شد و عمالً  فرماندهي جنگ به عهده آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني بود که کار بسیار سخت و پیچیده و جدي بود. 
شاید از همه اینها مهمتر در جنگ،  مسأله هماهنگي بود که 
آقاي هاش���مي بین سپاه، ارتش و بسیج ایجاد کرد. بني صدر 
هم خیلي تالش کرد که بین این سه قوه اختالف بیندازد و 
بي مورد برخي از آنها را در اولویت قرار مي داد و برخي ها را 
گرفتار مي کرد و بسیجي ها را اصاًل به حساب نمي آورد، در 
مقابل آقاي هاشمي نقش ارزنده اي در ایجاد وحدت بین آنها 
ایفا مي کرد و از همان زمان قرارگاه هاي مشترك را تشکیل 
دادیم چون عملیات  جنگ کاماًل مشترك انجام مي شد. یعني 
قرارگاه هاي س���پاه، ارتش و بس���یج عملیات مشترك انجام 
مي دادند که منجر به تغییر جهت جنگ شد. تا قبل از این 
که آقاي هاشمي جانشین فرماندهي کل قوا شود، این دشمن 
بود که بیشتر پیشرفت مي کرد تا حدي که آبادان را محاصره 
کرد و بعد از ورود آقاي هاش���مي اوضاع برعکس شد و در 
هم���ان زمان چندعملیات  بزرگ جنگي اتفاق افتاد و جالب 
این که آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در همان موقعیت به عنوان 
امام جمعه موقت تهران، خطبه هاي قوي و باصالبتي را ایراد 
مي کرد، به نحوي که کلید واژه تحلیلگران خارجي در طول 
هفته همواره برگرفته از کدهایي بود که آقاي هاش���مي در 

خطبه هاي نماز جمعه اعالم مي کرد .
 یادم هست حتي در برخي اوقات در جبهه ها که موفق 
نمي شدیم و عملیات  شکست مي خورد، آیت اهلل هاشمي در 
خطبه هاي نماز آنچنان روحیه و ش���ادابي را به جامعه، بدنه 
و ت���وده مردم و رزمندگان تزریق مي کرد که همه جان تازه 
مي گرفتند. هر چیزي که تزریق مي ش���د انرژي مثبت بود و 
خطبه هاي آیت اهلل هاشمي بسیار روحیه دهنده و تأثیرگذاردر 
ایجاد شور، شوق و شهادت در جامعه بود. مسأله مهمتر این 
که ایشان 20 سال هم خطیب جمعه روزهاي قدس بودو در 
آن سال ها که توفیق داشتم در خدمت ایشان باشم و خطبه ها 
را مطالعه مي کردم، اغراق نیست که در آن20 سال هر سال 
یک تحلیل جدید و نو از مسائل قدس، فلسطین و تحقیر 

رژیم صهیونیستي داشت .
 اینها آثار نقش مشخص  آقاي هاشمي بود. درباره ریاست 
جمهوري آقاي هاشمي هم، اتفاقات جدید رخ داد. آقاي هاشمي 
رفس���نجاني نخستین رئیس جمهوري بود که ریاست دولت 
را هم بر عهده داش���ت. تا زمان ریاست جمهوري حضرت 
آیت اهلل خامنه اي، رئیس جمهوري عمال پست تشریفاتي بود 
و رئیس دولت، نخس���ت وزیر بود و آقاي هاشمي زماني به 

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

خبر درگذشت آيت اهلل هاشمي بسيار غيرمترقبه بود. در همان 
روزي كه رحلت كردند تا ساعت 12 ظهر با ايشان جلسه 
 داشتم. طبق معمول بسيار خوب و سرحال بود و بحث ها

هم مربوط به گزارش هاي انرژي بود و آقاي چيت چيان هم 
حضورداشت. بعد از آن دكتر قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت 

و درمان ديداري با آقاي هاشمي داشت كه ناهار راهم صرف 
 كردند و بعد از آن ساعت 7ـ6 بعداز ظهر بود كه خبر 

غير مترقبه درگذشت ايشان پيش آمد 
البته، اين سنت الهي است و هركسي روزي به دنيا مي آيد و 

روزي هم از دنيا مي رود، اما به لحاظ ثلمه اي كه به كشور 
وارد شد، قابل جبران نيست و باعث تاسف است

 نبود آيت اهلل هاشمي قابل جبران نيست
محمد رضا  باهنر:
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ریاس���ت جمهوري رسید که نخست وزیري 
حذف ش���ده بود و ایشان مدیریت دولت را به 
عهده گرفت که همزمان شد با دوره سازندگي 
بعد از جنگ که کار بسیار مهمي بود و جالب 
است که سازمان ملل و شوراي امنیت با انتشار 
قطعنامه اي ضمن متجاوز شناختن عراق اعالم 
کردن���د که ایران از جنگ حدود 1000 میلیارد 
دالر خس���ارت دیده است و تا زماني که صدام 
بر سرکار بود نتوانستیم غرامت بگیریم. بعد از 
فروپاشي رژیم صدام هم با ملت مظلوم عراق 
مواجه شدیم که مورد تجاوز آمریکا و گروه هاي 
تروریستي قرار گرفتند و موقعیتي پیش نیامد که 
غرامت جنگي مان را از عراق بگیریم و با دست 
خالي و در زماني که قیمت نفت 9�8 دالر بود 
کشور بازس���ازي و ساخته شد و دولت واقعًا 
دولت سازندگي بود. بعد از ریاست جمهوري 
آقاي هاشمي رفسنجاني، مسأله ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیش آمد که دو دوره 
در خدمت آقاي هاشمي بودم. ایشان یک چهره 
بي نظیري بود که مجمع را بخوبي اداره مي کرد و 
موقعیت مجمع در کشور تثبیت شد و کارهایي 

که انجام داد، اساسي و زیربنایي بود .
   زمان�ي ك�ه خب�ر رحل�ت آيت اهلل هاش�مي 
رفس�نجاني را شنيديد چه احساسي به شما دست 
داد ونبود ايشان چه تاثيراتي در ادامه مسير حركتي 

نظام خواهد داشت؟
   خبر درگذش���ت آیت اهلل هاش���مي بسیار 
غیرمترقب���ه بود. در هم���ان روزي که رحلت 
کردند تا ساعت 12 ظهر با ایشان جلسه داشتم. 
طبق معمول بس���یار خوب و س���رحال بود و 
بحث هاهم مربوط به گزارش هاي انرژي بود و 
آقاي چیت چیان هم حضورداش���ت. بعد از آن 
دکتر قاضي زاده هاشمي وزیر بهداشت و درمان 
دیداري با آقاي هاش���مي داشت که ناهار راهم 
صرف کردند و بعد از آن س���اعت 7�6 بعداز 
ظهر بود که خبر غیر مترقبه درگذش���ت ایشان 
پیش آمد. البته، این سنت الهي است و هرکسي 
روزي به دنیا مي آید و روزي هم از دنیا مي رود، 
اما به لحاظ ثلمه اي که به کشور وارد شد، قابل 
جبران نیس���ت و باعث تاسف است. البته نظیر 
چنین حوادثي را زیاد داشته ایم؛ شهادت عزیزان 
بزرگواري مثل آیت اهلل بهش���تي در فاجعه هفتم 
تیر، فاجعه نخست وزیري و شهادت دکتر باهنر 
و رجایي و شهداي محراب و... و از همه مهمتر 
ثلمه ارتحال حضرت امام. خیلي ها طمع کرده 
بودند و مي گفتند که انقالب با رحلت حضرت 
امام، نابود مي شود و خواب هاي آشفته اي دیده 
بودند و در فکر تعبیر آن بودند که الحمدهلل با 
صالب���ت و پایداري مردم و راهبري هاي مقام 
معظ���م رهبري انقالب راه خ���ود را ادامه داد. 
بنابرای���ن انقالب و نهضت کارش تعطیل بردار 
نیس���ت و ادامه پیدا مي کند. اما کسي که بتواند 
همه ابعاد وجودي آقاي هاش���مي را داشته باشد 

پیدا نمي شود . 
 موضع آقاي هاشمي رفسنجاني بیشتر موضع 
وح���دت، هماهنگي، همدلي و همراهي حول 
مح���ور والیت فقیه بود. یک جمله اي که زیاد 
تکرار شده و من هم الزم است تکرار کنم این که 
در حوادث تلخ 88 نقل شده بود که افرادي پیش 
آقاي هاشمي رفسنجاني رفته بودند که شاید از 
موقعیتش سوء استفاده کنند؛ آقاي هاشمي گفته بود 
که من دوتا خط قرمز دارم، یکي نظام جمهوري 
اسالمي و دیگري والیت فقیه و از این دوخط 
کسي حق ندارد عبور کند. از سوي دیگر عشق 
آقاي هاشمي به مقام معظم رهبري هم به عنوان 
کسي که60 سال با یکدیگر کار کرده اند و هم به 
عنوان ولي فقیه و ریسمان اصلي وحدت کشور 
غیرقابل صدمه دیدن بود. البته خیلي ها س���عي 
کردن���د که برخورد و فاصله ایجاد کنند، اما آن 
ایمان قلبي و اخالص آقاي هاشمي از یک طرف 
و بصیرت خوبشان باعث شد که دشمن نتواند 

این خواب هاي آشفته خود را تعبیر کند .
   برخي چرخش ها در نوع نگاه به آقاي هاشمي 
وخط مشيي كه ايشان در پيش گرفته بود به ويژه در 

سال هاي اخير ناشي از چه عواملي است؟  
  اختالف نظر بین مسئوالن در هر جامعه اي 
طبیعي است. در این زمینه بد نیست خاطره اي 
از خلق و خوي آقاي هاشمي نقل کنم که خالي 
از لطف نیست. آقاي هاشمي رفسنجاني زماني 
که رئیس جمهور بودند فرمودند: در بحث هاي 
کارشناسي اختالف نظرهایي با آیت اهلل خامنه اي 
داش���تیم. در دو سه جلسه که بحث کارشناسي 
کردیم، نتوانس���تیم یکدیگر را قانع کنیم. آقاي 
خامنه اي گفتند که در این س���ه جلسه،نه شما 
توانستید بنده را قانع کنید و نه من توانستم شما 
را قانع کنم، حاال چکار باید بکنیم. آقاي هاشمي 
رفسنجاني گفتند: معلوم است باید چکار کنیم، 
ش���ما رهبر هستید و من رهرو و طبیعي است 
که نظر جناب عالي باید همواره از نظر شرعي، 
حقوقي و قانوني حاکم باش���د. اگر در بحث ها 
یکدیگر را قانع کردیم که مسأله حل است، اما اگر 
قانع نشدیم به لحاظ جایگاهي که داریم و شما 
در مقام رهبري و من به عنوان رهرو باید مسأله 
حل شود. این سعه صدر آقاي هاشمي را مي رساند. 
اینجاس���ت که بعضي ها از این اختالف نظرهاي 
کارشناسي مي خواهند سوءاستفاده کنند و بگویند 
که بین ایشان و رهبري،  دو دیدگاه، دو خط و 
دو مسیر وجود داشته است. مگر این دیدگاه ها 
در جناح ها و تش���کل هاي سیاسي وجود ندارد. 
در جامعه نظام مهندس���ین که 20 نفر دور میز 
مي نشینیم ممکن است اختالف نظرهاي سنگین 
و جدي داشته باشیم. مهم این است که نتیجه 
و برون رفت واحد باش���د. به هرحال عش���ق 
آقاي هاش���مي به حضرت آقا و دوراندیشي و 
تدبیر و بصیرت مقام معظم رهبري باعث شد 

که خواب هاي آشفته مخالفان تعبیر نشود .
   آيا نظر برخي ها را قبول داريد كه آقاي هاشمي 
گاه�ي اوقات در مقام اپوزيس�يون قرار مي گرفتند 
يا اين از ضعف مخالفان در عدم ش�ناخت وجودي 

ايشان است؟
  نه این گونه نیس���ت. در مجلس هم که 
خدمت ایشان بودیم، بعضي اوقات بحث راست 
و چپ مطرح بود. از آقاي هاش���مي رفسنجاني 
گالیه مي کردیم که آقا! چرا هواي چپي ها را دارید 
و هواي ما را ندارید،درجواب جمله س���اده اي 
بیان کرد: شماها که با نظام، انقالب و مسئوالن 
هستید، ما باید بتوانیم آنها را جذب کنیم. واقعًا 
اصالح طلبان تند در مجلس شش���م و در دوره 
اصالحات به آقاي هاش���مي ظلم کردند. در آن 
زمان  در روزنامه هاي خودشان القاب سرخ پوش 
و خاکس���تري و قتل هاي زنجیره اي را به ایشان 
نسبت دادند. تخریب هاي ظالمانه اي کردند. من 
از این نظر راضي و خوشحالم که آقاي هاشمي 
رفسنجاني زماني رحلت کردند که بسیار محبوب 
بودند، در حالي که در زماني به اندازه اي تخریب 
شده بودند که تلقي مي شد افکار عمومي نسبت 
به ایشان دیدگاه منفي دارد. الحمدهلل با سعه صدر، 
صبوري و بردباري و کیاس���تي که آقاي هاشمي 
داشت و خداوند هم کمک کرد بسیار محبوب 
از دنیا رفت. مراس���م تشییعي که براي ایشان 
برگزار ش���د، نش���انه قدرشناسي مردم از افراد 

خدوم است .
   علت فاصله گرفتن اصولگراها از آقاي هاشمي 

چه بود؟  
  ما از آقاي هاشمي رفسنجاني فاصله نگرفتیم، 
بلکه ایشان مقداري از ما فاصله گرفت و علت 
آن را هم عرض کردم. آقاي هاشمي از ابتدا تالش 
مي کرد که فراجناحي عمل کند. ما مي گفتیم که 
در این فراجناحي باید اعتدالي وجود داشته باشد. 
تعبیر ایشان این بود که شماها هستید و نیازي 
نیست که من به شما امتیازي بدهم. باید آنهایي 
را که در حاشیه هستند و با انقالب زاویه دارند 
جذب کنیم و همین باعث مي شد که آنها تصور 
کنند که آقاي هاش���مي عالقه اش به آنها بیشتر 
است. در هر صورت در یک کالم آقاي هاشمي 
به دنبال جذب بودند و دافعه  شان بسیار کمرنگ 

و ضعیف بود . 
گفتگو از: عليرضا بردبار

   محمد حسن اصغر نيا
عضو شوراي مركزي حزب  جمهوري اسالمي

خوش  به حال انسان هایي که در طول زندگانیشان با آدم هاي بزرگي همراه و همنشین 
یا همزمان و هم دوران بوده اند و بحمداهلل لطف خدا شامل حالم شد و جمعي از این 

جمعیت را دیده ام و خاطراتي از آنان دارم که نمونه هایي را بازنویسي مي کنم. 
1 � قبل از پیروزي انقالب اس���المي مربیاني بودند که به قش���ر جوان در همه 
اصناف و به ویژه دانشجویان توجهي ویژه داشتند، مانند آقایان مرتضي مطهري، سید 
محمد حسیني بهشتي، سیدعلي خامنه اي، محمدجواد باهنر، عبدالکریم موسوي اردبیلي 

محمدرضا مهدوي کني، گلزاده، غفوري، محمد مفتح و اکبر هاشمي رفسنجاني و...
هرکدامش���ان در فضایي مانند مس���جد الجواد و دانشگاه تهران و مکتب قرآن 
خیابان ایران و مسجد کرامت مشهد و کانون توحید و مسجد حضرت امیرالمومنین 
علیه الس���الم خیابان نصرت  جنب دانش���گاه و مسجد جلیلي و مسجد جاوید و قبا و 

تهران فعال بودند. 
در این بین گهگاه مرحوم حضرت آیت اهلل هاشمي رفسنجاني پس از آزاد شدن 
از زندان به این جمع مي پیوست و یکي از خاطراتم،  این است که در تهران و مشهد 
طلبه ها و دانش���جویاني را تربیت و براي تنویر افکار و تبلیغ قرآني به اس���تانها اعزام 
مي کردند و رابط دانشجویان دکتر بهشتي بود که امثال شهید حسن اجاره،  شهید آقا 
زماني و مرحوم مهندس فرزاد رهبري رابط این امور بودیم و شهید بهشتي معرف ما 
بود به آقاي هاشمي رفسنجاني به نشاني خیابان شمیران دوراهي قلهک جنب قنادي 
فرزین که منزل ایشان بود و ایشان فرد مورد نظر که مسلط و مبلغ تربیت یافته این 

جمع بودند را معرفي مي کردند و ما به شهرهاي مختلف مي بردیم. 
2 � در دوره دوم انتخابات مجلس شوراي اسالمي حزب جمهوري اسالمي از 
میان حدود 200 نفر که مورد تأیید شوراي مرکزي بودند، پس از جرح و تعدیل و نمره 
دادن و امتیاز به 52 نفر رسیدند و براي مجلس از تهران باید 30 نفر معرفي مي شدند 
و 31 نفر به آخرین مرحله رسیدند و من هم آن موقع مسئولیت استانداري کردستان 
را بر عهده داش���تم و نامزد حزب از تهران بودم، پس از رأي گیري مجدد به مرحله 
دوم رسیدند و در نهایت 26 نفر معلوم شدند و بین 5 نفر باید چهار نفر به آن جمع 
اضافه مي شدند که عبارت  بودند از آقایان: 1� هادي نجف آبادي � 2 � محسن لبافي 
3 � هادي غفاري 4 � کریمي نوري 5 � محمد حسن اصغرنیا با خود فکر کردم به 
دلیل تسریع در این امر مهم و پرداختن شوراي مرکزي به مسائل کشوري از دبیرکل 
محترم حزب  جمهوري اسالمي بخواهم که با موافقت اعضا و شورا،  به نفع آن چهار 
نفر، کنار بروم. در این هنگام آقاي هاشمي رفسنجاني از رئیس شورا � آیت اهلل خامنه اي 

� وقت گرفتند و گفتند به دو دلیل با کناره گیري آقاي اصغر نیا مخالفم:  
1 � همین حرکت انقالبي ایشان خود یک امتیاز است 2 � عضویت ایشان در 
شوراي مرکزي و مسئولیتي که در آموزش حزب دارند و به نظر من باید باشند و از 
بین چهارنفر دیگر سه نفر را انتخاب کنید که پس از رأي گیري آقایان هادي نجف آبادي 
نماینده دوره اول مجلس از نجف آباد و آقاي محسن لبافي از بازار تهران و آقاي  هادي 
غفاري نماینده دور اول تهران تعیین شدند و همه حاضرین از صدق و صفا و صمیمیت 

و انصاف و جوانمردي و اقتدار ایشان بدون حب و بغض متعجب شدند. 
واقعاً خأل وجودي این مرد بزرگ همچون شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتي و 

بزرگان دیگر پرنخواهد شد.
زندگي، هنگامه فریادهاست 

            سرگذشت درگذشت یادهاست

هاشمي رفسنجاني 
سمبل انصاف و اقتدار 
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سياسيون شهر وند مدار راه هاشمي را  ادامه  دهند
دكتر علي مطهري :

اشاره: آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني نامي آشنا براي مردم 
کش���ورمان و حتي سیاستمداران جهان است و کمتر کسي 
در حوزه سیاست و دیپلماسي را مي توان سراغ داشت که با 

ایشان آشنایي نداشته باشد .
 نام این روحاني برجس���ته همواره و در طول حیاتش با 
واژه »مبارزه« همراه بوده است، چه در آن زمان که اقدامات 
گسترده پیدا و پنهان علیه شاه داشت و ضمن همراهي با امام، 
توانس���ت به پیروزي و قوام جمهوري اسالمي کمک شایان 
توجهي کند و چه آن وقتي که فرماندهي جنگ تحمیلي را 
عهده دار بود و موفق شد با تکیه بر نیروهاي مسلح کشورمان 
اعم از ارتش، سپاه، نیروهاي مردمي و جانفشاني و فداکاري 

آنها، عراق را در بن بست قرار دهد .
 اما این ش���خصیت سیاسي بنام جمهوري اسالمي که با 
نمای���ش توانمندي هایش در برهه ها و عرصه هاي مختلف، 
مایه نگراني دشمنان انقالب نسبت به پیشرفت کشورمان در 
حوزه هاي مختلف شده بود، از تخریب ها هم مصون نبود و 
به هر میزان که نقش آیت اهلل نمود بیش���تري در جامعه پیدا 
مي کرد و ثمرات خدماتش نمایان تر مي ش���د، میزان حمله به 

این چهره انقالب اسالمي هم بیشتر مي شد .
 انتقاد صریح از برخي عملکرد ها و بیان کاستي ها، مشخصه 
اصلي این سیاس���تمدار بود که البته صبر و تحمل در مقابل 
انتقادات و تخریب هاي مخالفان هم از وي یک ش���خصیت 
معتدل و صبور س���اخته بود، ش���خصیتي که تا آخرین روز 
حیاتش سعي کرد دل و زبان مردم باشد و در عین حال از 

اصل نظام و انقالب هم تا پاي جانش دفاع کند .  
 فرا رسیدن چهلمین روز ارتحال این عالم وارسته، بهانه اي 
است تا در گفتگو با دکتر علي مطهري نائب رئیس مجلس 
شوراي اسالمي، با ویژگي هاي آیت اهلل چه در حوزه سیاست 
و چه در زمینه هاي دیگر اعم از مبارزات و صبر و تحمل در 

برابرمخالفان، بیشتر آشنا شویم .
 فرزند آیت اهلل شهید مرتضي مطهري در این مصاحبه، به 
همکاري آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني با پدر بزرگوارش اشاره   
و از همراهي با مردم و بیان کردن حرف و درد دل آنها، به 

عنوان  دلیل اصلي محبوبیت ایشان یاد مي کند .
 احیاي اقتص���اد، واکنش عبرت آموز به رد صالحیت، 
اعت���دال و همچنین صب���ر و تحمل باال در برابر تخریب ها 
ازجمله ویژگي هایي است که نماینده مردم تهران در مجلس 
از آنها به عنوان نقاط برجسته چهره ماندگار جمهوري اسالمي 

یاد مي کند .
 دکت���ر مطهري در ابتداي این مصاحبه به نقش آیت اهلل 
 هاشمي رفسنجاني در پیروزي انقالب اسالمي اشاره مي کند و 
مي گوید: ایشان از سال 1341 در بطن نهضت اسالمي حضور 
داشتند و عالقه شان به مسائل سیاسي و اجتماعي سبب شد 
تا زمان پیروزي انقالب اس���المي به ایفاي نقش بپردازند و 
در تکوین، ظهور و حفظ انقالب نقش ویژه اي داشته باشند .

 وي سپس به عالقه زیاد آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني به امام 
خمیني)ره( اشاره مي کند و مي افزاید: آقاي  هاشمي به شدت 
به امام  عالقه مند بود که همین موضوع سبب شده بود امام   
هم با مش���اهده خلوص نیت ایشان، به آقاي  هاشمي اعتماد 
کنن���د که این موضوع قطعاً در تحوالت بعدي مؤثر واقع و 

منشأ اثرات خیر شد .
 نماینده مردم تهران در مجلس تأکید مي کند: امام راحل 
آقاي  هاش���مي را دلس���وز و خوشفکر و صریح و صمیمي  
مي دانس���ت. همان طور که شاید صریح تر از آقاي  هاشمي 
خود ش���هید مطهري بود و در جاهایي به صراحت به امام 
توضیح داد و حکم امام را برگرداند. مثاًل در قضیه ریاست 
کمیته هاي انقالب اس���المي امام براي مرحوم آقاي الهوتي 
حکم نوشته بودند و شهید مطهري حکم را از آقاي الهوتي 
مي گیرد و نزد امام مي رود و مي گوید این به صالح نیس���ت 
به خاطر این که آقاي الهوتي در دو سال آخر در زندان به 
مجاهدین خلق گرایش پیدا کرده و صالح نیس���ت و آقاي 
مهدوي کني را معرفي مي کنند. آقاي مهدوي مي گوید حکم 
خودم به ریاست کمیته هاي انقالب را به خط آقاي مطهري 

با امضاي امام دارم .
 اینها دوستداران واقعي امام هستند یعني مي خواهند آبروي 
امام نرود چون فردا مشکل پیدا مي شود. چون امام را دوست 
دارند این طور برخورد مي کنند؛ یعني به فکر خودش نیست، 

به فکر امام و انقالب است .
 از این نمونه ها درباره شهید مطهري زیاد بوده و با این 
حال ش���ما مي بینید که امام مي گوید مطهري پاره تن من و 
حاصل عمرم بود. معتقدم بعد از شهید مطهري کسي صمیمي تر 
و صریح تر از مرحوم آیت اهلل منتظري و آقاي  هاشمي با امام 
نداشتیم؛ یعني بعد از این که استاد مطهري شهید شد این دو 
بزرگوار صمیمي ترین و صریح ترین یاران امام بودند و مسائل 

را خیلي راحت و روشن با ایشان مطرح مي کردند .
 اشراف و توجه ویژه آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني نسبت 
به مسائل سیاسي و اجتماعي موضوع دیگري است که دکتر 
مطهري به آن اشاره مي کند و مي گوید: آقاي  هاشمي توجه 
و تسلط کامل و ویژه اي نسبت به مسائل سیاسي و اجتماعي 
داشت و به لحاظ همین نگاه، نقش ایشان در ایجاد تعادل و 
هماهنگي بین فراکسیون هاي مختلف مجلس در زمان تصدي 

ریاست مجلس، برجسته و اثرگذار بود .
 آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني و احياي اقتصاد

نائب رئیس مجلس سپس به بیان خدمات رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست بر قوه مجریه 
مي پردازد و تأکید مي کند: پس از پایان جنگ، کشور به یک 
حرکت بزرگ اقتصادي نیاز داشت که آقاي هاشمي با درك این 
مهم، وارد میدان عمران و سازندگي شد و به نحو شایسته اي 
توانست بنیان هاي اقتصادي کشور را دوباره برپا کند و موج 
حرکت ه���اي اقتص���ادي را به راه بیندازد که    فعالیت   بارز 
ایشان در این حوزه به حرکت واداشتن صنایع مختلف از جمله 

پتروشیمي و سیمان و همچنین سدسازي است.
 وي در ادامه از دوراندیشي و تصمیم به موقع و قاطع به 
عنوان یکي دیگر از صفات آیت اهلل  هاش���مي رفسنجاني یاد 
مي کند و مي افزاید: دوراندیشي در مسائل اعم از موضوعات 
سیاسي و اجتماعي، ویژگي برجسته آقاي  هاشمي بود و اگر 
ایشان متوجه مي شد تحقق مسأله اي هرچند در آینده دور به 
صالح مردم خواهد بود، بر انجام آن پافشاري مي کرد. نمونه 
بارز و عیني این مسأله را مي توان در ماجراي ساخت مترو و 
راه اندازي این وسیله حمل و نقل عمومي در تهران و سایر 
کالنشهرها یافت. در آن زمان مخالفت هایي با ساخت مترو 
وجود داش���ت و مخالفان به شدت سعي مي کردند این مهم 

 آيت اهلل هاشمي آدم باهوشي بود و شايد زودتر از ديگران انحرافات سياسي را متوجه مي شد. يعني هم 
در عمل ديده بود و هم به خاطر هوشي كه داشت زودتر از بقيه خطر را مي شناخت و هشدار مي داد

* آقاي هاشمي به شدت به امام)ره( عالقه مند بود كه همين 
موضوع سبب شده بود امام)ره( هم با مشاهده خلوص نيت 
ايشان، به آقاي هاشمي اعتماد كنند كه اين موضوع قطعاً در 

تحوالت بعدي منشأ اثرات خير شد 
* آيت اهلل هاشمي رفسنجاني توجه و تسلط كامل و ويژه اي 

نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي داشت و به لحاظ 
همين نگاه، نقش ايشان در ايجاد تعادل و هماهنگي بين 

فراكسيون هاي مختلف مجلس در زمان تصدي رياست مجلس، 
برجسته و اثرگذار بود

* آقاي هاشمي با جمع آوري داليل مستند مبني بر ضرورت 
پايان دادن به جنگ،  آنها را خدمت امام)ره( تقديم كرد و اين 

رفتار توأم با صداقت مورد پذيرش امام قرار گرفت 
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تحقق نیابد، ولي آقاي  هاشمي با دوراندیشي مثال زدنیشان، بر 
انجام این کار تأکید کردند که خوشبختانه امروز شاهد ثمرات 
خوب مترو در تهران و برخي شهرهاي بزرگ هستیم و به 
این ترتیب همه متوجه شدند که مترو به زعم مخالفان، یک 
صنعت لوکس نیست بلکه ضرورت همه کالنشهرهاست و 

گسترش آن باید به درستي در دستور کار قرار گیرد .
 دکتر مطهري ایجاد دانشگاه آزاد با بهره گیري از ظرفیت هاي 
غیردولتي و خصوصي را از نتایج دیگر دوراندیشي آیت اهلل 
 هاشمي رفسنجاني توصیف مي کند و مي گوید: آقاي  هاشمي 
براساس ضرورت توسعه علم و فن آوري و همچنین با توجه 
به ظرفیت پایین دانش���گاه هاي دولتي در جذب دانشجو، در 
صدد ایجاد دانشگاهي با بهره گیري از ظرفیت بخش خصوصي 
برآمد و این اندیش���ه را به خوبي پیش برد و نهایتاً با فرمان 
امام راحل، دانش���گاه آزاد پا گرفت که تا امروز هم برکات 

خوبي داشته است .
 تدبير براي پايان جنگ

موضوع پایان جنگ، مسأله دیگري است که نائب رئیس 
مجلس از آن به عنوان یکي از خدمات ارزش���مند توأم با 
صداقت آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني نام مي برد. دکتر مطهري 
در این باره مي گوید: با صدور قطعنامه 598، تا حدود زیادي 
به خواست هایمان رسیدیم. در این قطعنامه، سازمان ملل عراق 
را به عنوان آغازگر جنگ معرفي کرد و خطوط مرزیمان به 
رسمیت شناخته و عراق به پرداخت غرامت محکوم شد. اینها 
موضوعاتي بود که در آن زمان باید کمال استفاده و بهره را 

از آن مي بردیم .
 در عملیات کربالي 5، تقریباً همه توان خود را براي عبور 
از مرز و احیاناً تصرف بصره به کار گرفتیم و پیشروي هایي هم 
داشتیم ولي مشخص شد که عراق به لطف کشورهاي مختلف 
به انواع و اقسام تسلیحات مدرن و حتي شیمیایي دست پیدا 
کرده و تجهیز ش���ده است و اجراي عملیات جدید با وارد 
آمدن تلفات سنگین به نیروهاي خودي پیش بیني شد. از طرفي 
آمریکا هم در خلیج فارس وارد میدان شده و سکوهاي نفتي مان 
را هدف قرار داده بود. سرانجام با پیام دشمنان در سرنگون 
کردن هواپیماي مس���افربري کشورمان بر فراز خلیج فارس، 
تصمیم گیرندگان کشور به این نقطه رسیدند که ممکن است با 
ادامه این روند، اساس انقالب به خطر بیفتد، لذا وضع نظامي 
و اقتصادي کش���ور براي امام تشریح شدو امام راحل هم از 

آنجا  که تابع منطق بودند، قطعنامه را پذیرفتند .
 دکتر مطهري در ادامه با اش���اره به شباهت این قطعنامه 
با صلح »حدیبیه« در زمان پیامبر اکرم)ص(، مي افزاید: در آن 
زمان و پس از امضاي قرارداد صلح توسط پیامبر  برخي از 
اصحاب ایشان ناراحت شدند و به انتقاد از این کار پرداختند و 
حتي اعالم کردند این صلح مایه خفت و خواري ما مسلمانان 
اس���ت، اما یک سال بعد با پدیدار شدن آثار این صلح، آنها 

به واقعیت پي بردند .
 این مسأله درباره پذیرش قطعنامه پایان جنگ 8 ساله هم 
صدق مي کند. وقتي ایران قطعنامه را پذیرفت، فرصت احیاي 
اقتصاد را پیدا کرد و از س���وي دیگر عراق با تسلیحاتي که 
غربي ها در اختیارش قرار داده بودند، به کویت حمله کرد که 

این اتفاق هم در نهایت به نفع ایران تمام شد .
 نائب رئیس مجلس با تأکید بر این که آیت اهلل  هاش���مي 
رفسنجاني یک مصلح بزرگ و دلسوز بود، تأکید مي کند: از 
نشانه هاي بارز یک مصلح این است که مصلحت جامعه را بر 
مصلحت خودش ترجیح مي دهد،حتي اگر انجام یک کار به 

کاهش محبوبیتش منجر و به ضرر خودش تمام شود .
 نحوه رفتار با رهبري

ضرورت انتقال واقعیت هاي جامعه به رهبري، موضوع 
دیگري است که دکتر مطهري از آن به عنوان ویژگي مهم و ویژه 
آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني یاد مي کند و مي گوید: آقاي هاشمي 
در آن زمان، با جمع آوري دالیل مستند مبني بر ضرورت پایان 
دادن به جنگ، آنها را خدمت امام)ره( تقدیم کرد و این رفتار 
توأم با صداقت مورد پذیرش امام قرار گرفت. نحوه برخورد 
آقاي  هاشمي با واقعیت ها و صداقت در ارائه آن به رهبري، 

مسأله اي است که باید آن را همیشه الگو قرار دهیم .
 ما نباید سعي کنیم رفتارمان با رهبري در تمامي دوره ها، 
صرفاً براي شاد کردن ایشان باشد و خیلي از واقعیت ها را بازگو 
نکنیم. شخصي دلسوز انقالب و رهبري است که انتقادات و 
کاستي ها را مطرح مي کند. این ویژگي به طور کامل در رفتار 

آقاي هاشمي آشکار بود .
 همكاري شهيد مطهري و مرحوم هاشمي

دکتر مطهري همچنین به همکاري هاي آیت اهلل  هاشمي 
رفسنجاني با آیت اهلل شهید مطهري در جریان نهضت اسالمي 
اش���اره مي کند و مي گوید: ش���هید مطهري 15 سال از آقاي 
 هاشمي بزرگتر بودند و زماني که آیت اهلل  هاشمي به قم رفتند، 
آن شهید یکي از اساتید بزرگ حوزه علمیه بود. آقاي  هاشمي 
مطابق آنچه که در مقاله اي نوش���ته اند به شدت عالقه مند به 
حضور در درس ایش���ان بوده ولي این توفیق براي ایش���ان 

حاصل نشده است .
 در س���ال 56 و از زمان ش���هادت مرحوم آیت اهلل سید 
مصطفي خمیني، حرکت جدیدي در نهضت اس���المي آغاز 
شد. در این زمان آقاي  هاشمي در زندان بود و در سال 57 
آزاد ش���د. ایش���ان در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه به 
برخي گروه هایي که علیه شاه فعال بودند از جمله مجاهدین، 

کمک مالي مي کرد .
 نائب رئیس مجلس س���پس به بیان خاطره اي به نقل از 
پدر بزرگوارشان درباره دیدگاه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني درباره 
قطع کمک مالي به گروه یاد شده مي پردازد و مي گوید: شهید 
مطه���ري پس از تغییر ایدئولوژي مجاهدین خلق نگران بود 
که آیا آقاي  هاشمي همچنان از آنها حمایت مي کند یا نه؛ لذا 
از این موضع ایش���ان درباره مجاهدین خلق سوال کرده بود 
و آقاي هاش���مي گفته بود: »ما عدالت را در س���ایه نام خدا و 
خداپرستي مي خواهیم و عدالت منهاي خدا را نمي خواهیم.« 

در اینجا شهید مطهري گفته بود: خیالم راحت شد .
 در حقیقت آقاي  هاشمي گرایش مارکسیستي آن سازمان 
را قبول نداشت و بعد از تغییر ایدئولوژي آنها. دیگر کمکي 

نکرد .
 نائب رئیس مجلس با اشاره به همکاري نزدیک آیت اهلل  
هاشمي رفسنجاني با شهید مطهري از زمان آزادي آقاي  هاشمي 
از زندان تا پیروزي انقالب، تأکید مي کند: آقاي  هاشمي پس 
از این که از زندان آزاد شد، دریافت که مرکز ثقل انقالب در 
داخل کشور از لحاظ هماهنگي با امام، شهید مطهري است؛ 
لذا ایشان خیلي به شهید مطهري نزدیک شد. به یاد دارم در 
فاصله 12 تا 22 بهمن که امام خمیني در مدرسه علوي بودند، 
آقاي  هاشمي هر روز صبح به منزل ما مي آمدند و من ایشان 
و پدر را به مدرسه علوي مي بردم و آخر شب هم دنبال آنها 
مي رفتم و آنها را به مقصد مي رس���اندم. نصب آقاي بازرگان 
به عنوان نخست وزیر دولت موقت توسط امام  توسط ایشان 

اعالم شد لذا برخي ایشان را سخنگوي امام نامیدند .
 راز محبوبيت  هاشمي

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگري از این 
مصاحبه درباره علت محبوبیت آیت اهلل  هاش���مي رفسنجاني 
نزد مردم، تأکید مي کند: محبوبیت آقاي  هاشمي تا زماني که 
ایشان مسئولیت داشت، علل مخصوص خودش را داشت و 
پس از آن و در زماني که از س���مت اجرایي کنار بود، علل 

دیگري داشت .
 برداش���ت من این اس���ت که از سال 84 و پس از ورود 
آقاي احمدي نژاد به انتخابات ریاست جمهوري، آقاي  هاشمي 
نسبت به انقالب احساس خطر کردند و با توجه به شناختي 
که از این گروه داش���ت، نگران آینده کشور شد. ورود آقاي 
 هاشمي به انتخابات 84 به خاطر همین نگراني بود. بعضي ها 
تصور مي کردند ایش���ان آدم قدرت طلبي است که مي خواهد 
بعد از 8 سال دوباره رئیس جمهور شود، ولي این تفکر،  غلط 
بود، زیرا ایشان فقط به دلیل احساس خطر نسبت به آینده 
انقالب وارد میدان ش���د. البته آقاي  هاش���مي در همان زمان 
تأکی���د کرد که اگر اصولگرایان بر آقاي والیتي یا الریجاني 

توافق کنند من نمي آیم .
 دکتر مطهري با تأکید بر این که تنها هدف آقاي  هاشمي 
این بود که آقاي احمدي نژاد رئیس جمهور نشود ولي با وقوع 
اتفاقاتي ایشان رئیس جمهور شد، مي افزاید: بعداً دیدیم که آن 

نگراني هاي آقاي  هاشمي درست بود.
 آقاي  هاشمي در سال 88 با روشي که عمل شد، موافق 
نبود. ایشان موافق این موضوع نبودند که کل حکومت پشت 
سر یک کاندیدا قرار گیرد و فضاي دو قطبي در کشور ایجاد 
و انتخابات از حالت طبیعي اش خارج شود . حتي در آن زمان 
در نامه اي نسبت به موضوعاتي هشدار دادند. پس از ماجراي 
آن مناظره و ایراد اتهام آقاي احمدي نژاد به ایشان، از صدا و 

سیما براي پاسخگویي به صحبت ها و اتهامات وارده درخواست 
وقت کردند ولي صدا و سیما این فرصت را در اختیار آقاي 

 هاشمي قرار نداد و این نوع رفتار خالف قانون بود .
 دکتر مطهري مي گوید: ایشان حتي در خطبه  نماز جمعه 
در سال 88 تأکید کردند با سخت گیري ها و خشونت ها مخالفند 
و طرحي را براي بازگش���ت جامعه به حالت عادي ارائه و 
اعالم کردند اگر این روند تغییر نکند، در آینده با مش���کل 

مواجه خواهیم شد .
 در حقیقت آقاي  هاشمي در این دوره هم رسالت خودشان 
را انجام دادند و حرف دل بخش بزرگي از مردم را زدند و 

علت محبوبیت ایشان هم به همین موضوع بازمي گردد .
 وي تأکید مي کند: آقاي  هاش���مي همان طور که از اصل 
نظام دفاع مي کرد، در صورت مشاهده خطا و انحرافي، تذکر 
هم مي داد که این مس���أله از ایشان یک شخصیت محبوب 

اجتماعي ساخت .
 دکت���ر مطهري درباره علت مخالفت آیت اهلل  هاش���مي 
رفس���نجاني با احمدي نژاد مي گوید: ایشان دوره استانداري 
آقاي احمدي نژاد و تخلفاتي را که صورت گرفته بود، دیده 
بود؛ مثاًل س���و آپ نفت کرده بودند و پولش برنگشته بود و 
این پرونده به قوه قضائیه رفت و به وسیله اي ناپدید شد و 
اصاًل به بیرون از قوه بردند. یا رفتارهایي که ایشان در دوره 
شهرداري داشت و پول پخش کردن و مانند آن را دیده بود 

و بیش از همه احساس خطر مي کرد .
 مقداري هم ناشي از هوشش بود. باألخره آقاي  هاشمي 
آدم باهوشي بود و شاید زودتر از دیگران انحرافات سیاسي 
را متوجه مي شد. یعني هم در عمل دیده بود و هم به خاطر 
هوشي که داشت زودتر از بقیه خطر این جریان را شناخت 

و هشدار داد و سال 88 هم ایشان مظلوم واقع شد .
 صبر و تحمل زیاد از ویژگي هاي دیگر آیت اهلل  هاشمي 
رفسنجاني است که فرزند شهید مطهري به آنها اشاره مي کند 
و مي گوید: در 10 سال گذشته گروه ها و افراد مختلف سعي 
مي کردند با روش هاي مختلف از جمله دروغ و تهمت، ایشان 
را به قول خودش���ان از قطار انقالب پیاده کنند و به حاشیه 
برانند، ولي آقاي  هاشمي با ذکاوت، به بهترین نحو با این گونه 
افراد برخورد مي کرد به طوري که آنها نه فقط نتوانستند ایشان 
را به حاشیه ببرند بلکه هر روز شاهد افزایش محبوبیت آقاي 
 هاش���مي نزد مردم بودیم که تش���ییع باشکوه پیکر ایشان و 
حضور گسترده مردم در این مراسم و شعارهایي که مي دادند 

گواهي بر این مدعاست .
 نایب رئیس مجلس تأکید مي کند: آقاي  هاش���مي فرد 

تأثیرگذاري بود و معموالً با هرکس که تأثیرگذار باشد دشمني 
مي کنند. این طبیعي است کسي که تأثیرگذار است با منافع 
عده اي تزاحم پیدا مي کند و سبب دشمني آنها مي شود. کسي 
که وسط میدان اجتماع و سیاست باشد حتما دشمناني دارد. 
به تعبیر شهید مطهري یک آدم مسلکي، هم جاذبه و هم دافعه 
قوي دارد، هم دوستان فداکار و هم دشمنان سرسخت دارد. 
آدم خوب کس���ي نیست که همه او را دوست داشته باشند. 
ممکن است کسي که همه او را دوست دارند منافق باشد، لذا 

طبیعي است که یک آدم مسلکي دشمن هم دارد .
 وي در ادامه با تأکید بر این که آقاي هاشمي دلسوز انقالب 
بود و اگر حرف و سخني مي زد، با هدف اصالح امور بود، 
مي گوید: ایش���ان هیچ گاه منافع خودش را در اولویت قرار 

* پس از پايان جنگ، كشور به يك حركت بزرگ اقتصادي نياز 
داشت كه آقاي هاشمي با درك اين مهم، وارد ميدان عمران 
و سازندگي شد و به نحو شايسته اي توانست بنيان هاي 

اقتصادي كشور را دوباره برپا كند و موج حركت هاي 
اقتصادي را به راه بياندازد كه نمونه فعاليت هاي بارز ايشان 

در اين حوزه را مي توان در به حركت واداشتن صنايع مختلف 
 از جمله پتروشيمي و سيمان و همچنين سدسازي 

جستجو و مشاهده كرد
* نحوه برخورد آقاي هاشمي با واقعيت ها و صداقت در ارائه آن 

به رهبري، مسأله اي است كه بايد آن را هميشه الگو قرار دهيم
 * نبايد سعي كنيم رفتارمان با رهبري

در تمامي دوره ها، صرفاً براي شاد كردن ايشان باشد 

 

و خيلي از واقعيت ها را بازگو نكنيم 
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نمي داد و بر آن چیزي که معتقد بود، پافشاري مي کرد و طبیعتًا 
حرفي که حق و منطبق با فطرت انس���ان باشد، بر دل مردم 

مي نشیند و تبلیغات سوء هم اثري نخواهد داشت .
 واكنش آيت اهلل به رد صالحيت

دکتر مطهري همچنین به واکنش آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني 
پس از رد صالحیت در جریان انتخابات سال 92 اشاره مي کند 
و مي گوید: ورود آقاي  هاشمي به جریان انتخابات سال 92، 
 سبب ایجاد یک موج در میان مردم شد و هرچند که ایشان 
رد صالحیت شد، ولي واکنش صبورانه ایشان نسبت به این 
موضوع، تحولي جدید در جامعه و مس���یر انتخابات را در 

پي داشت .
 نائ���ب  رئی���س مجلس با تأکید بر این که عزت و ذلت 
بندگان، دس���ت خداوند است والغیر، مي افزاید: امروز مردم 
کشورمان از یک رشد سیاسي و اجتماعي خوبي برخوردارند 
و کمتر مي توان آنها را فریب داد. در 10 سال گذشته صدا و 
سیما آقاي  هاشمي را بایکوت خبري کرده بود و فقط گاهي 
در البه الي اخبار و آن هم در حد چند ثانیه تصویري از ایشان 
پخش مي کرد ولي همان طور که دیدیم، تمام این کارها نتیجه اي 
نداشت و مردم نسبت به ایشان عالقه خاص داشتند. ذلت و 

عزت انسان ها دست خداست، نه دست صدا و سیما .
 بخش دیگر مصاحبه با فرزند اس���تاد ش���هید مطهري 
به یادگارهاي معنوي آیت اهلل  هاش���مي رفسنجاني اختصاص 
دارد. نائب رئیس مجلس با یادآوري صبر ایش���ان در مواجهه 
با موضوعات و نامالیمات، تأکید مي کند: ایشان وقتي مورد 
ظلم از سوي هر فرد یا گروه و یا نهادي قرار مي گرفت، اگر 

احس���اس مي کرد در صورت اعتراض ممکن است به اصل 
و اساس انقالب آسیب برسد، از حقش چشم پوشي مي کرد. 
آقاي  هاشمي در برخي مسائل با رهبري اختالف نظر داشت 
ولي هرگز با رفتار خود اجازه نداد این اختالف نظر، آسیبي 
به اصل والیت فقیه و اس���اس نظام وارد کند. این موضوع 
مي تواند براي ما آموزنده باشد. ما مي توانیم حرف خودمان را 
بزنیم و دنبال اصالح امور باش���یم اما به گونه اي که پایه هاي 

نظام آسیب نبیند .
 وي همچنین درباره آینده سیاسي کشور و قطب بندي هاي 
اجتماعي و سیاس���ي مي گوید: این موضوع بستگي به رفتار 
طرف مقابل دارد. اگر بخواهند روش هاي قبلي را ادامه دهند 
و سختگیري ها و محدودیت هاي آزادي بیان و مجازات هاي 
سنگین براي منتقدان و مخالفان داشته باشند شرایط بد مي شود 
و چون دیگر مانعي به نام آقاي  هاشمي نیست ممکن است 
راه براي اینها بازتر هم ش���ده باشد ولي ممکن است منجر 
به حرکت هاي اجتماعي ش���ود و اگر عاقل باشند و درست 
رفتار کنند  ممکن است،به وحدت ملي نزدیک شویم. البته از 
یک نظر که اینها آقاي  هاشمي را به قول خودشان رأس فتنه 
مي دانستند شاید احساس کنند با رفتن ایشان خطر کمتر شده 
و مقداري از روش هاي قبلي و س���ختگیري ها دست بردارند 
ولي ممکن است به همان روش ها ادامه دهند؛ ما باید منتظر 

رفتار آنها باشیم .
 دکتر مطهري درباره جایگزین شدن فردي با ویژگي هاي 
آیت اهلل  هاش���مي رفسنجاني و ادامه دهنده راه او، مي گوید: 
اصوالً نباید دنبال جایگزیني یک فرد باشیم. آن فرد در جریان 

عمل پیدا مي شود. کسي را نداریم که بتواند نقش ایشان را 
ایفا کند، ولي اگر همه شخصیت هاي همسو با آقاي  هاشمي 
با هم هماهنگ باش���ند ممکن است بتوانند این راه را ادامه 
دهند. یعني ش���خصیت ها و جریان هاي سیاس���ي معتدل و 
طرفدار آزادي هاي اساسي و حقوق شهروندي باید با تالش 
و هماهنگي خودشان این راه را ادامه دهند ولي این که یک 
رأس یا رهبر داش���ته باشد ضرورتي ندارد. در عمل ممکن 
است خود به خود کسي برجسته شود و نقش رهبري این 
جریان را پیدا کند اما هرکس باید به وظیفه خود عمل کند و 
تا حاال هم همین بوده و هر کس به عنوان وظیفه خود وارد 
شده و کاري را انجام داده است چون در مقابل انحرافات و 
ظلم ها نمي شود سکوت کرد؛ خود به خود افراد و جریان ها 
وارد مي شوند و رشد مي کنند. باألخره این راه را باید ادامه داد 
و خیلي نباید به این موضوع که چه کسي هدایت این قضیه 

را بر عهده مي گیرد پرداخت .
 دکتر مطهري همچنین از اعتدال به عنوان یکي دیگر از 
ش���اخصه هاي اخالقي آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني یاد مي کند 
و مي افزاید: رفتار ایشان در مسائل سیاسي، فراجناحي بود و 
در عین حال آقاي  هاشمي به عنوان یک تنظیم کننده تحوالت 
سیاسي جامعه عمل مي کرد و با مشاهده افراط یا تفریط در 
هر گروه سیاسي اعم از اصالح طلب یا اصولگرا، سعي مي کرد 
آنها را به راه اعتدال بازگرداند. اگرچه ایشان در دوران حیات 
سیاسي ش���ان از هر دو جناح یادش���ده ضربه دیده بود، ولي 

همواره بر ادامه راه برمدار اعتدال تأکید مي کرد .
گفتگو از: اميررضا طوسي نژاد

 مهمان ناخوانده روايتي از زندگي و زمانه
24 روز از شهادت مطهري مي گذشت. هاشمي: »بعد از نماز مغرب نشسته بودم و کارها را انجام مي دادم. زنگ خانه را زدند. 
کسي پشت اف اف گفت نامه اي از آقاي ناطق نوري آورده ایم. پاسداران یک یا دو نفر بودند که آموزش دیده نبودند. بعد از شهادت 
شهید مطهري براي ما پاسدار گذاشته بودند. تا آن موقع نداشتیم. گفتم بیایند تو به اتاق مهماني رفتم و روي مبل نشستم. وقتي وارد 
شد روبه روي من نشست. پاشد نامه اي را که در دست داشت به من بدهد. من به حالت لم نشسته بودم. او جلوي من ایستاد. در 
حالي که نامه را به من مي  داد، دیدم با دست  دیگر اسلحه را از زیر پیراهنش کشید. نامه و اسلحه را دیدم. دستم را دراز کردم و مچش 
را گرفتم. نمي توانست به اسلحه فرمان بدهد. از جا بلند شدم و با هم درگیر شدیم. او مي خواست دستش را رها کند و من اجازه 
نمي دادم. رفیقش از بیرون دیده بود داریم کلنجار مي رویم، سه نفر بودند. یکي بیرون سوار بر موتور بود و یکي در حیاط ایستاده بود. 
وقتي دید، به داخل آمد و از همانجا تیري شلیک کرد که من افتادم ولي اسلحه نفر اول در دست من بود. از سر و صدا خانواده من 
فهمیدند که در مهمان خانه دعواست. خانم از در دیگري وارد شد و خودش را با چادر روي من انداخت. براي آنها که مي خواستند 
تیر خالص بزنند مشکل بود تیر اول کمي ریه مرا پاره کرد. تیر دوم را از زیر دست خانم من زده بودند. مقداري از بیني و صورتم 

را زخم کرد و به کمد اصابت کرد. خیال کردند به مغز من شلیک کرده اند. هر دو فرار کردند و اسلحه در دست من ماند.«

مصاحبه  با آقاي هاشمي پس از بهبودي نسبي ، 
خرداد 1358 كه مورد سوء قصد قرار گرفته بود . 
امام براي سالمتي اش قرباني كردن گوسفند نذر 
كرده بود و در پيامي نوشت : بد خواهان بدانند 
هاشمي زنده است چون نهضت زنده است 
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13 مهندس محس��ن هاش��مي فرزند ارشد آيت اهلل هاشمي 
رفس��نجاني در گفتگو با خبرنگار ما، به س��ئواالت مطرح 
درباره ناگفته ها و پشت پرده زندگي آيت اهلل هاشمي، تعيين 
صالحيت ها، نحوه مش��ورت رئيس جمهوري با ايش��ان و 

قضاوت هاي منصفانه اشخاص و گروه ها پاسخ گفت.
***

لطف�ا برخي ناگفته ها و پش�ت پرده زندگ�ي و مبارزات آيت اهلل 
هاش�مي رفس�نجاني را از زمان پيروزي انقالب تا روز رحلت ايشان 

بفرماييد.
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني دوگونه ناگفته داشت؛ نخست 
ناگفته ها و اسراري بود که ایشان صالح نمي دانست براي کسي 
حتي براي نزدیکانش بازگو کند، مانند مذاکرات خاص با امام 
و رهبر معظم انقالب، پش���ت پرده حوادث جنگ و بعد دفاع 
مقدس و خیلي از مس���ایل دیگر که به دلیل مصالح کش���ور یا 
آبروي افراد این اسرار را در سینه نگه داشت و با خود به خاك 
برد و طبعا کسي از آنها مطلع نیست به جز افرادي که خود در 
جریان مسایل بوده اند نه این که از ایشان بشنوند. دوم، ناگفته هایي 
است که ایشان در خاطرات خود مرقوم یا به صورت شفاهي 
براي نزدیکان نقل کرده اند اما مصلحت ندانسته اند در این شرایط 
مطالب مذکور براي افکار عمومي منتشر شود و گذشت زمان 
الزم است که امکان انتشار این ناگفته ها فراهم شود، که در مورد 
این ناگفته ها هم طبیعي است طي این چند روز شرایط عوض 
نشده است و طبق همان مصالحي که ایشان تشخیص داده اند 
باید زمان سپري شود تا انتشار این ناگفته ها با مصالح مردم و 

انقالب تضادي پیدا نکند.
ام���ا مطلبي که اینجا مي خواهم بیان کنم موضوع اهمیت 
گفته هاي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني است نه ناگفته هاي ایشان. 
ش���اید گفته هاي آیت اهلل هاشمي بیش از سایر شخصیت هاي 
سیاسي تاریخ ایران و حتي جهان باشد. ایشان 36 سال روز نوشت 
دارند و عالوه بر آن صدها جلد سخنراني و گفتگو در کنار آثار 
مکتوب، تألیف، ترجمه و تفسیر جلدي ایشان به عنوان تفسیر 
راهنما منتشر شده یا در دست انتشار است و بخش عمده اي از 
گفته هاي ایشان که اهمیت زیادي مي تواند براي افکار عمومي 
به خصوص نخبگان و نس���ل جوان داشته باشد، کمتر دیده و 

شنیده شده است.
اگر با دقت و تامل به این گفته ها دقت شود حتما نکات 

ناب و مهمي را مي توان از آنها استخراج کرد.
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني درباره تعيين صالحيت ها)مجلس، 
رياس�ت جمهوري، خبرگان و ش�وراها( چه ديدگاهي داش�تند و آيا 
درباره رد صالحيت ها كه گاه در جامعه حاش�يه هاي فراواني را ايجاد 

كرد، اقدامي مي كردند يا خير؟
اگر بخواهیم به این سئوال پاسخي دقیق بدهیم شاید آخرین 

سخن آیت اهلل هاشمي درباره رد صالحیت ها که در 12بهمن سال 
گذشته در فرودگاه بیان کردند، بهترین انتخاب باشد. ایشان مرجع 
اصلي احراز و تعیین صالحیت در نظام جمهوري اس���المي را 
مردم مي دانستند، یعني این مردمند که باید کارگزاران خود، اعم از 
رئیس جمهوري، نمایندگان مجلس، اعضاي شوراها و خبرگان را 
انتخاب کنند و اگر بخواهیم رد صالحیت توسط نهادهاي نظارتي 
را به گونه اي انجام بدهیم که قدرت انتخاب و تایید صالحیت 
از سوي مردم گرفته شود یعني روح نظام جمهوري اسالمي و 
منویات امام خمیني)ره( و رهبر معظم انقالب که راي مردم و 

حق انتخاب مردم را حق الناس مي دانند، نقض کرده ایم.
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در همه دوران مسئولیت هاي خود 
در نظام در جهت حفظ حق مردم تالش کرده اند. ایشان چه در 
دوره امام و چه در دوره رهبري آیت اهلل خامنه اي سعي شان این 
بود که با تعامل و مذاکره با نهاد هاي نظارتي و شوراي نگهبان، 
دقت انتخاب مردم افزایش یابد که در برخي مقاطع این تالش ها 
نتایج خوبي داشت و در برخي مواقع هم به نتیجه نرسید. در 

یک دوره هم ایشان خود قرباني رد صالحیت شد.
دكت�ر روحان�ي در زم�ان حيات آيت اهلل هاش�مي رفس�نجاني 
چه مش�ورت هايي از ايش�ان مي گرفت، لطفا آثار و نمونه هاي آن را 

بفرماييد.
یکي از شخصیت هایي که نزدیکي زیادي به آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني داشتند، دکتر روحاني ریاست محترم جمهوري هستند 
که از ابتداي انقالب در مجلس و سپس در شورایعالي امنیت 
ملي و مرکز تحقیقات مجمع تش���خیص مصلحت نظام بیش 
از 30 سال با آیت اهلل هاشمي رفسنجاني مستقیما کار کردند و 
از نظر فکري و جهتگیري مدیریتي اختالف قابل توجهي بین 
رویکردهایش���ان مشاهده نمي شود. در دوران دفاع مقدس، کار 
مهمي که دکتر روحاني انجام داد تش���کیل مجمع عقال و ارائه 
راهکارهاي منطقي و عقالیي در فضاي ش���عاري و احساسي 
آن دوران ب���ود و در بع���د از جنگ هم تمرکز آقاي روحاني بر 
معضالت سیاست خارجي کشور، تنش زدایي در منطقه و حل 
پرونده هس���ته اي بود که در این موضوعات هم مشورت هاي 
مستمري چه در دوره مسئولیت دکتر روحاني در شوراي عالي 
امنیت ملي و چه در دوره ریاست جمهوري آیت اهلل رفسنجاني 

با ایشان انجام مي دادند.
آيت اهلل هاش�مي رفس�نجاني همواره در معرض قضاوت هاي 
گاه غيرمنصفانه اشخاص و گروه ها بودند و مخالفان هم تهمت هاي 
زيادي به ايش�ان وارد مي كردند ولي آقاي هاش�مي با صبر و تحمل 
باال با اين قضايا روبرو مي ش�دند. علت اين هجمه ها و مخالفت ها و 
قضاوت هاي ناش�يانه و ناعادالنه چه بوده اس�ت؟ چرا ايشان پاسخ 

نمي دادند؟
ش���خصیت آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به گونه اي بود که 

خود را درگیر مسایل جزئي و سطحي نمي کرد. ایشان همواره 
آینده نگر و مصلحت گرا بود و براساس اولویتها تصمیم مي گرفت، 
بنابراین بس���یاري از مواقع که ایشان سخني مي گفت یا مطلبي 
مي نوشت که برخي از گروه ها و افراد سطحي نگر بر مي آشفتند 
به دلیل این بود که ایشان مسایل آینده را مي دید و مي خواست 
آن موان���ع را از پیش روي جامعه بردارد. به طور مثال آیت اهلل 
هاشمي در سال 1363 و در اوج جنگ، مسأله مترو و نیاز به 
آن را در نماز جمعه مطرح کرد و آثار و اهمیت این مسأله را 
ما امروز لمس مي کنیم که اگر مترو در آن دوران ساخته نشده 

بود چه اتفاقي مي افتاد.
یا مسأله و بحران آب که ایشان 30سال قبل آن را پیش بیني 
و با احداث سدها جلو هدر رفت آب و تأمین آن براي مردم و 
شهرهاي رو به توسعه را گرفت. در موضوع فرهنگ هم ایشان 
چند دهه جلوتر را مي دید و از لزوم باز شدن فضاي فرهنگي 
جامعه براي آمادگي به منظور هضم تعامل فرهنگي ناش���ي از 

توسعه وسایل ارتباطي و رسانه ها سخن مي گفت، در سیاست 
خارجي هم ایشان در اوج فشارهاي دیپلماتیک و تالش براي 
انزواي ایران از تعامل با دنیا سخن مي گفت. همین پیشرو بودن 
در حوزه فکر و ارائه راهبرد موجب مي شد برخي گروه ها به دلیل 
سطحي نگري یا منتفع شدن از وضع موجود با ایشان مخالفت 
کنند. یکي از نویس���ندگان مشهور و موجه کشور بعد از فوت 
ایشان به این موضوع اشاره خوبي داشت که آقاي هاشمي خود 
را درگیر مس���ایل سطحي و جدل هاي کودکانه نمي کرد. ایشان 
موضوع نامه بدون سالم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم 
انقالب را مثال زد و گفت: اکثر بزرگان در نامه هاي خود سالم 
را درج نمي کردند؛ چرا که سالم قاعده گفتار است نه نوشتار و 
به نامه هاي متعددي از جمله نامه سیدالشهدا علیه السالم به حبیب 
بن مظاهر اشاره کردند. شما مالحظه مي کنید که افراطیون بخاطر 
نبودن سالم در این نامه چقدر به آیت اهلل هاشمي توهین کردند  
و تهمت زدند در حالي که واقعا شاید کسي نزدیکتر و دلسوزتر 

و خیرخواه تر از ایشان به رهبر معظم انقالب نبود و نباشد.

آيت اهلل هاشمي در همه دوران مسئوليت هاي خود در نظام در جهت حفظ حق مردم تالش كرده اند
 ايشان چه در دوره امام و چه در دوره رهبري آيت اهلل خامنه اي همه ي سعي شان اين بود

يكي از شخصيت هايي كه نزديكي زيادي به آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني داشتند، دكتر روحاني رياست محترم جمهوري 

هستند كه از ابتداي انقالب در مجلس و سپس در شورايعالي 
امنيت ملي و مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بيش از 30 سال با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مستقيما كار 

 كردند و از نظر فكري و جهتگيري مديريتي اختالف 
قابل توجه اي بين رويكردهايشان مشاهده نمي شود

هيچ كس دلسوزتر از آقاي هاشمي به رهبر معظم انقالب نبود
محسن هاشمي:
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نگاه  نافذ   هاشمي فرسنگ ها دورتر را مي ديد
دكتر محمد رضا عارف:

سیاس���ت و علم دو واژه و مقوله کاماًل جدا و مستقل 
از یکدیگرند و نمي توان تعریف دقیقي از در کنار هم بودن 

آنها متصور شد .
 در حوزه سیاست به راحتي نمي توان با تکیه بر یکسري 
اصول و مباني به نتیجه قطعي و واحدي رسید. در حقیقت 
متخصصان این حوزه همواره با در کنار هم قرار دادن مصادیقي 
از بازخ���ورد رفتارها، به اتخاذ تصمیم مي پردازند ولي آنچه 
در این مبحث همواره مشخص بوده است، زیرکي و تیزبیني 

صاحبان نظر و اندیشه در این حوزه است .
 از س���وي دیگر در حوزه علم، همه رفتارها منطبق با 
واقعیت ها س���ت و محصول یک ایده و نظر، ایجاد نوآوري 
علمي خواهد بود. بر همین اساس متخصصان حوزه علم و 

فن آوري از احترام خاصي نزد مردم برخوردارند، زیرا آنها 
با پي ریزي بسترهاي تولید علم، کمک شایاني به رشد و 

شکوفایي جامعه مي کنند .
   براس���اس تعاریف یاد شده، مي توان این گونه نتیجه 
گرفت که تخصص در دو حوزه یاد شده را نمي توان در یک 
شخص سیاستمدار یا یک فرد متخصص در حوزه علم و 
فن آوري به طور توامان مشاهده کرد، اما تاریخ ایران افرادي 
را به خوددیده است که درکنارسیاست ورزي،اهمیت وصف 
ناپذیري براي گسترش حوزه علم وفن آوري قائل بوده اند و 

نتایج ممتازي ازعملکردشان به ثبت رسانده اند . 
 نمونه بارز این افراد، میرزا محمد تقي خان فراهاني ملقب 
به امیرکبیر است. این بزرگمرد تاریخ ایران توانست در کنار 

پرداختن به امور سیاسي کشور، دور جدیدي از تحصیل علوم 
مختلف در ایران را پایه ریزي و به این ترتیب نام خود را 
براي همیشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین ماندگار کند که 
به طور حتم مي توان از در کنار هم قرار گرفتن بلوغ سیاسي 
و فن آوري، به عنوان عاملي براي بروز و ظهور حسادت ها 
و دش���مني ها با خدمات ارزشمند امیر کبیر و سرانجام قتل 

وي، یاد کرد .   
 بروز و ظهور اندیشه در دو حوزه یاد شده فقط منحصر 
به دهه هاي گذشته ایران زمین نیست،بلکه در دوران معاصر 
هم نام افرادي مشابه همان خصایص خودنمایي مي کند و 

مي درخشد .
 آیت اهلل هاشمي رفسنجاني نمونه بارز و عیني فردي با 
ویژگي هاي یاد شده است. این مبارز انقالب، در دوران پیش 
و بعد از سال 57، نقش بي بدیلي در حوزه سیاست ایفا کرد 
و همچنین توانست ضمن مورد توجه قرار دادن بسترهاي 

توسعه علم، نقش ویژه اي را در زمینه فن آوري ایفا کند .
 براي آشنایي با خدمات این سیاستمدار در حوزه توسعه 
علم و دانش، کافي است پاي صحبت افرادي بنشینیم که دید 
و نگاه علمي را مقدم بر تمامي امور مي دانند و به دور از حب 

و بغض هاي سیاسي، سعي در بیان موضوعات دارند .
 دکتر محمد رضا عارف با پیشینه بیش از سه دهه خدمت 
در جایگاه هاي مدیریتي مراکز آموزش عالي کش���ورمان، از 
جمله اساتیدي است که بیش از آن که نگاه سیاسي به زندگي 
آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني داشته باشد، توجه یاردیرین امام 
راح���ل و رهبر معظم انقالب را در حوزه علم مورد تاکید 

قرار مي دهد . 
 وي در مصاحبه با »روزنامه اطالعات« اندیشه هاي آیت اهلل 
 هاشمي رفسنجاني براي توسعه علم و مراکز دانشگاهي را 
همسان با ویژگي هاي آن مرحوم در حوزه سیاست مي داند به 
نحوي که بخش عمده اي از این گفتگو را به بیان موضوعاتي 
در این حوزه اختصاص مي دهد و به یادآوري نگاه و خدمات 
ایش���ان در مسائل علمي مي پردازد؛ خدماتي که همواره در 
دنیاي سیاست و ماراتن مخالفت با این چهره ماندگار انقالب، 
مورد بي مهري کینه توزان و مخالفان ایشان قرار گرفت، ولي 
خاصیت و ویژگي ماندگاري خدمات فرهیختگان یک جامعه، 
نادیده گرفتن و پاك کردن فعالیت هاي آیت اهلل در این حوزه 
را به امري ناممکن و دست نیافتني تبدیل کرده است .  

 دکترعارف نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
و رئیس فراکسیون امید در ابتداي این مصاحبه به ضرورت 
تبیین دیدگاه و نقش بزرگان انقالب اسالمي براي نسل جوان 
اشاره مي کند و مي گوید: تبیین دیدگاه و نقش ممتاز آیت اهلل  
هاشمي رفسنجاني در انقالب اسالمي یک ضرورت و کار 

بسیار ارزشمندي به شمار مي آید تا جوانان متوجه شوند چه 
کساني و با چه هزینه هایي انقالب اسالمي را به موقعیت فعلي 
رسانده اند و همچنین با وظیفه سنگین خود در پاسداري از 

ارزش ها و همچنین ادامه راه، هرچه بیشتر آشنا شوند .
  وي با تاکید بر این که آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني جزو 
پیشتازان انقالب اسالمي و از یاران نزدیک امام راحل بود، 
مي افزاید: نقش ایش���ان در قبل از پیروزي انقالب اسالمي 
و مبارزات، بي بدیل بود. البته کس���اني هم بودند که قبل از 
انقالب در مبارزات نقش داشتند و شناخته تر از ایشان بودند 
ک���ه علت این موضوع هم به دلیل فعالیت هاي مخفیانه اي 
که آیت اهلل  هاش���مي وظیفه به انجام رساندن آنها را داشت 

باز مي گردد .
 دکترعارف مي گوید: در آن زمان و براساس تقسیم کار، 
قرار بر این بود که ایشان بیشتر فعالیت ها و کارهاي مخفي 
نهضت را به انجام برسانند و دیگر بزرگان و روحانیون به 
تبیین دیدگاه هاي امام و انجام س���خنراني ها بپردازند که از 
جمله این افراد مي توان به آیت اهلل شهید مطهري، شهید مفتح، 

آیت اهلل خامنه اي و دیگر بزرگواران اشاره کرد .
 نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که س���هم و 
نقش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني پس از سال56 ظهور و بروز 
یافت و خودش را نش���ان داد، تأکید مي کند: قوام بخش���ي 
از ویژگي هاي بارز ایفاي نقش ایش���ان بود.آقاي هاشمي به 
جایگاه ها و سمت ها، نگاه ارزشي داشت و نوع آن جایگاه 
اهمیتي برایشان نداشت بلکه در هر پست و مقامي که نیاز 

بود، حضور مي یافت و مشغول خدمت مي شد .
 وي از همدل���ي و همبس���تگي به عنوان رمز پیروزي 
انقالب اس���المي یاد مي کن���د و مي گوید: پس از انقالب 
اسالمي و به طور طبیعي افرادي وجود داشتند که به دنبال 
ایجاد تفرقه بودند که آقاي  هاشمي با ایفاي نقش ویژه شان، 
در این صحنه هم انسجام بخشي نیروهاي کلیدي انقالب را 
به انجام  مي رس���اندند و این نقش و نگاه را تا آخرین روز 

حیات دنبال مي کردند .
 عارف با تأکید بر این که آیت اهلل هاشمي رفسنجاني یک 
چهره فراجناحي بود که به خوبي شرایط را درك مي کرد و 
آینده نگري بسیار باالیي هم داشت، مي افزاید: ایشان با تکیه 
بر همین ویژگي ها، دید عمیقي نس���بت به آینده داشت و 
پس از تحلیل مسائل، موضعگیري الزم را به عمل مي آورد. 
همچنین ترجیح ندادن منافع شخصي بر منافع عمومي، ویژگي 

برجسته دیگر ایشان بود .
 راز عالقه مندي امام)ره( به آيت اهلل هاشمي

وي در ادام���ه به عالقه  قلبي و اعتماد امام خمیني)ره( 
به آیت اهلل هاشمي اشاره مي کند و مي گوید: شناخت امام)ره( 

* تبيين ديدگاه و نقش ممتاز آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
انقالب اسالمي يك ضرورت و كار بسيار ارزشمندي به شمار 
مي آيد تا جوانان متوجه شوند چه كساني و با چه هزينه هايي 

انقالب اسالمي را به موقعيت فعلي رسانده اند و همچنين با 
وظيفه سنگين خود در پاسداري از ارزش ها و همچنين ادامه 

راه، هرچه بيشتر آشنا شوند 
* آقاي هاشمي حل مشكالت كشور را در توسعه علم و 

فناوري مي ديد و اهميت بسيار زيادي نسبت به اين حوزه 
قائل بود 

* آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در حوزه سياست خارجي به 
توفيقات بسياري دست يافت به نحوي كه رابطه مان با اغلب 

كشورهاي عربي و اسالمي ويژه بود و اگر آن نگاه دنبال 
مي شد،  به طور حتم امروز تأثيرگذاري مان در منطقه و دنياي 

اسالم به مراتب بيشتر بود

از ایش���ان و ویژگي هاي دیگر ش���خصیتي مانند تیزبیني و 
تیزهوشي آقاي هاشمي، زمینه ساز اعتماد و عالقه امام راحل 
به ایشان شده بود. ایشان در هر پست و جایگاهي که قرار 
داشت، با دیدگاه ژرف و عمیق به مسائل مي نگریست و با 
مدیریت زبانزد خود چه در مجلس شوراي اسالمي و چه 
در دوران ریاس���ت جمهوري و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در کنار دیگر افراد و با وجود اختالف نظرها، به ادامه 

مسیر مي پرداخت .
 عارف به نگاه توسعه اي آیت اهلل هاشمي اشاره مي کند و 
مي گوید: حرکت بر مبناي یک برنامه ریزي واحد، موضوعي 
بود که ایش���ان از همان آغاز انقالب اس���المي بر آن تاکید 
داش���ت ودر س���ال هاي اول بعد از پیروزي انقالب عده اي 
بودند که حرکت برنامه اي را نمي پسندیدند،اما آقاي هاشمي 
توانست پس از بحث هاي جدي و چالشي، مخالفان را به 
تدوین یک برنامه کاري قبل از انجام هر نوع فعالیتي وا دارد 
و همگان را متقاعد کند که کشور براي توسعه و پیشرفت 

نیاز به برنامه مصوب دارد .
 آیت اهلل هاشمي جزو سراني بود که به ضرورت داشتن 
برنامه اعتقاد راس���خ داش���ت و جزو کساني بود که در جا 
انداختن ضرورت داش���تن برنامه و حرکت بر اساس یک 

برنامه واحد، نقش ویژه اي داشت .
 نقش آيت اهلل در توسعه فن آوري

وي، توسعه دانشگاه و در پي آن توسعه علم و فن آوري 
را از دیگر خدمات ارزش���مند و ماندگار آیت اهلل هاش���مي 
رفسنجاني مي داند و مي گوید: ایشان حل مشکالت کشور 
را در توسعه علم و فن آوري مي دید و اهمیت بسیار زیادي 

نسبت به این حوزه قائل بود .
 عارف در ادامه به بیان خاطره اي از زمان و نحوه تشکیل 
و راه اندازي دانشگاه آزاد مي پردازد و مي گوید: در شهریور 
و مهرماه سال 1360 و در دوره جدید دولت، در تشکیالت 
وزارت علوم این بحث جدي مطرح بود که ظرفیت دانشگاه 
محدود اس���ت و نمي توان بیش از این نیروي متخصص و 
تحصیل کرده، تربیت کرد و از س���وي دیگر آموزش علمي 
و آکادمیک جوانان براي جذب در بازار کار و جایگاه ها و 
مشاغل تخصصي یک ضرورت بود . در آن زمان در تشکیالت 
وزارت علوم، دفتر آموزش هاي آزاد را راه انداختیم تا جوانان 
پس از گذراندن آموزش هاي کوتاه مدت و غیر رس���مي، 

آموزش هاي تخصصي را فرا گیرند .
 این موضوع را با آقاي هاش���مي در میان گذاشتیم و از 
اولویت انجام کار س���خن گفتیم که ایش���ان پس از شنیدن 
اظهارات ما در این حوزه، بر ضرورت انجام آن تأکید کردند 
که این موضوع مقدمه تهیه طرح تشکیل دانشگاه آزاد شد و 
آقاي هاشمي در همان سال موضوع تشکیل دانشگاه آزاد را 

در نماز جمعه بیان کردند .
 البته ورود بخش خصوصي به این حوزه، مشکالتي هم 
داشت، ولي اکنون دانشگاه آزاد نقش مهمي در تولید علم و 

تربیت نیروي انساني متخصص و علم دارد .
 رئیس فراکس���یون امید مجل���س در بخش دیگري از 
این مصاحبه، به بیان سوابق همکاري اش با آیت اهلل هاشمي 
رفس���نجاني مي پردازد و مي افزاید: در س���ال 73 و هنگامي 
که ریاست دانشگاه تهران را عهده دار شدم، این دانشگاه از 
یکسري مسائل و مشکالت رنج مي برد و تقریباً یک وضع 
بحراني حکمفرما بود. در آن ایام و در جلسه اي آقاي هاشمي 
این موضوع را گوشزد کردند و خواستار اصالح این وضع 
ش���دند تا از سرایت این مش���کالت به کل آموزش عالي 

جلوگیري شود.
 همچنین مسأله دانشگاه تهران در جلسات شوراي عالي 
امنیت ملي مطرح ش���د که همه این موارد حکایت از لزوم 

رفع هرچه سریعتر مشکالت در این حوزه داشت .
 وي با بیان این که حدود 3 هفته بعد با تهیه برنامه، نزد 
آقاي  هاشمي رفتم و با اعالم سه شرط، کار را آغاز کردیم، 
مي گوید: در جلس���ه با آقاي هاشمي اعالم کردم براي رفع 
این مشکالت، سه شرط و خواسته  دارم که با اجراي آنها، 

بازگشت به وضع عادي، انجام پذیر خواهد بود .
 آقاي هاشمي به لحاظ دید دلسوزانه شان و عالقه مندي به 
دانشگاه وعلم، اعالم کردند:شروط و خواسته  ها را مي پذیرم 

ولي باید هرچه زودتر دست به کار شویم .
 عارف با تأکید بر این که یکي از شروط و خواسته هاي 
ما موضوع ساماندهي و گسترش فضاي فیزیکي دانشگاه بود، 
مي افزاید: زماني در دانشگاه بحث جابجایي فیزیکي دانشگاه 
مطرح بود و موافقان آن به دنبال انجام این کار بودند، ولي 
من پس از آغاز به کار در دانش���گاه، با این برنامه مخالفت 
کردم و اعتقاد داشتم که دانشگاه باید در متن جامعه باشد 
نه این که آن را به حاش���یه ش���هرها منتقل کنیم. ما در طرح 

جدیدمان، بحث گسترش دانشگاه از محل فعلي تا تپه هاي 
ژئوفیزیک )انتهاي کارگر شمالي( را مطرح کردیم، همانطور 
که اغلب زمین ها و ساختمان ها در محدوده یاد شده هنوز هم 
متعلق به دانشگاه تهران است یا مي تواند در اختیار دانشگاه 

تهران قرار گیرد .
 عارف با اش���اره به همزماني اجراي این پروژه با دوره 
مدیریت غالمحسین کرباسچي در شهرداري تهران مي گوید: 
اجراي این طرح در قالب سه فاز تعریف و قرار شد در فاز 
نخست و پس از تملک ساختمان هایي در خیابان پورسینا، 
دانشگاه به بلوار کشاورز متصل و در فاز بعدي هم، پارك 
الله به فضاي س���بز دانش���گاه تبدیل و دانشگاه تهران در 
حدفاصل بین وصال شیرازي )از شرق( و خیابان کارگر)از 

غرب(ساماندهي شود .
 ما براي خرید و تملک ساختمان ها در آن زمان به 10 
میلیارد تومان نیاز داشتیم، لذا طرحي را به آقاي هاشمي ارائه 
کردیم و قرار ش���د این مبلغ را ش���هرداري تهران، دانشگاه 
تهران و دولت تامین کنند که آقاي هاشمي هم پس از بررسي 
موضوع، آن را پذیرفتند و اعتبار الزم )3 میلیارد تومان سهم 

دولت( را در بودجه سال 75 لحاظ کردند .
 وي مي افزاید: شهرداري در آن زمان با یکسري مشکالت 
مواجه شد و نتوانست تعهداتش را به انجام برساند و ما هم 
در فروش و ساماندهي اموال دانشگاه با مشکل مواجه شدیم؛ 
لذا موضوع را به ایش���ان اعالم کردیم که آقاي هاش���مي بر 
اساس توجهي که به محیط دانشگاهي و توسعه علم داشتند، 
دستور اعطاي وام از حساب 210 را برایمان صادر کردند. 
این موضوع و موافقت آقاي هاش���مي با گسترش فضاهاي 
آموزش���ي و دانشگاهي، از نگاه ویژه ایشان حکایت دارد و 
انصافاً آقاي هاشمي در توسعه دانشگاه، علم و فن آوري نگاه 

عمیقي داشت .
 نماینده مردم تهران در مجلس مي افزاید: به خاطر ندارم 
که در جایگاه ریاس���ت دانشگاه کوچکترین درخواستي از 
ایشان داشته باشم و جواب نگرفته باشم. حتي در شوراي 
انقالب فرهنگي هم شاهد همین نگاه و دیدگاه آقاي هاشمي 

بودیم .
 نگاه ويژه در سياست خارجي

دکتر عارف در بخش دیگري از این مصاحبه به تبیین 
نگاه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در حوزه سیاست مي پردازد و 
مي گوید: نگاه ایشان در این حوزه، از ویژگي  ها و مولفه هاي 
خاص برخوردار بود که از جمله آنها مي توان به ژرف اندیشي 

و عاقبت اندیشي اشاره کرد .
 به عنوان مثال ایش���ان در حوزه سیاست خارجي با به 
کار بس���تن مولفه هاي یاد شده، به توفیقات بسیاري دست 
یافت، به نحوي که رابطه مان با اغلب کش���ورهاي عربي و 
اسالمي ویژه بود و اگر آن نگاه دنبال مي شد، به طور حتم 
امروز تاثیرگذاري مان در منطقه و دنیاي اس���الم به مراتب 

بیشتر از اکنون بود .
 رئیس فراکسیون امید مجلس از وحدت، همگرایي، توجه 
به مسائل کالن کشورهاي اسالمي و دوري کردن از مسائل 
جزیي به عنوان ویژگي هاي نگاه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
حوزه سیاست خارجي یاد مي کند و مي گوید: بروز اختالف 
بین کش���ورهاي مختلف امري طبیعي است و در تمام دنیا 
وجود دارد، اما این که مبناي رابطه با کش���ورهاي دیگر را 
مسائل جزیي قرار دهیم، کار اشتباهي است و رفته رفته همین 
اختالف هاي کوچک به بحران در روابط تبدیل مي شود؛ لذا 
دنبال کردن این نگاه، باید در دستور کار کشور قرار گیرد. ما 
باید با کشورهاي اسالمي و همسایه بهترین رابطه را داشته 
باشیم و حتي در مواردي و به رغم اختالف نظرها و اختالفات 
مرزي، مي توانیم در یک فضاي کارشناسي به بحث و تبادل 

نظر بپردازیم و روابط مناسب خود را حفظ کنیم .
 ديد فراجناحي

عارف همچنین درباره نگاه سیاس���ي آیت اهلل هاشمي 
رفس���نجاني به حوزه سیاست داخلي، مي گوید: ایشان نگاه 
فراجناحي داشت و همواره سعي مي کرد ارتباط خود را با 
جریانات داخلي نظام حفظ کند. آقاي هاش���مي یک چهره 
اعتدالي بود و نگاه و دراز مدت به مس���ائل داش���ت و همه 
تالشش این بود که جریان هاي سیاسي را به یکدیگر نزدیک 

کند .
 وي درباره علت مخالفت برخي افراد با ایش���ان، تأکید 
مي کند: وارد کردن هجمه و مخالفت با کسي که فراجناحي 
عمل مي کند، یک موضوع طبیعي است و جاي تعجب هم 
ندارد و عمدتا از هر دو طرف مي خورد آقاي  هاشمي با صبر 
و بردباري مثال زدني شان این هجمه ها را تحمل مي کرد و 
رفتاري که موجب وارد شدن ضرر و زیان به اصل انقالب 

شود را هیچگاه از خود بروز نمي داد .

 آقاي هاشمي به ویژه در 10 سال گذشته نقش ویژه اي در 
ایجاد همدلي و همبستگي فرزندان انقالب داشت  .

 رفتار قابل تقدير پس از رد صالحيت
وي همچنین به موضوع رد صالحیت آیت اهلل  هاشمي 
 رفسنجاني و رفتار ایشان پس از این موضوع اشاره مي کند و 
مي گوید: رفتار سنجیده آقاي هاشمي باید براي همگان درس 
عبرتي باشد که چگونه کسي که در همه صحنه هاي انقالب 
س���هیم است و حضور تأثیرگذار دارد،  از حق، مسئولیت و 

وظیفه  اجتماعي اش مي گذرد و گالیه اي هم نمي کند .
 عارف با اش���اره به ارتباط نزدیکش با آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني پس از رد صالحیت ایشان، تاکید مي کند: من بعد 
از رد صالحیت، با آقاي هاشمي در ارتباط بودم،چون مبناي 
کار من در انتخابات سال 92 این بود که اگر ایشان بیایند، 

من کناره گیري کنم .
 آقاي  هاش���مي پس از رد صالحیت،  به طور مدام به 
ما توصیه مي کرد با همه توان در صحنه بمانیم و موضعي 
اتخاذ نش���ود که س���بب ریزش حضور مردم در انتخابات 
ش���ود . هدف اصلي براي ایشان مانند همه بزرگان، حضور 
حداکثري مردم در انتخابات بود و ایش���ان مراقبت مي کرد 
که مبادا رد صالحیتش���ان، سبب کاهش حضور و مشارکت 
مردم شود که همین نگاه سبب خلق حماسه اي پرشور در 

خرداد 92 شد .
 وي در ادامه از دانش���گاه آزاد به عنوان یادگار فیزیکي 
و علمي و همچنین از رفتار ایشان به عنوان یادگار فکري 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني یاد مي کند و مي گوید: افراد مختلفي 
با دیدگاه هاي متفاوت در مجمع تش���خیص مصلحت نظام 
حضور دارند و آقاي هاش���مي با رفتار مناسب و ویژه شان، 
جلسه را به نحو احسن اداره مي کرد و همین موضوع سبب 
شده بود فضاي آرام توأم با اخوت و صمیمیت در جلسات 
حکمفرما باشد؛ لذا این مسأله باید مورد واکاوي قرار گیرد 
که چگونه مي توانیم ضمن حفظ دیدگاه هاي خودمان، در یک 
فضاي صمیمي، به اجماع برسیم. البته همین نگاه ایشان را 

مي توان در دوران ریاست در مجلس هم مشاهده کرد .
 عارف همچنین با اش���اره به وج���ود ناهنجاري ها و 

آس���یب هاي اجتماعي در کشور،  تأکید مي کند: آقاي هاشمي 
در ده���ه60 مباحثي را در خطبه هاي نماز جمعه در حوزه 
آسیب هاي اجتماعي مطرح کردند. به عنوان مثال ایشان به 
ایراد سخنراني هایي در موضوعات طالق، اعتیاد و لزوم ثبات 
خانواده و بحث هاي اخالقي مي پرداختند که ش���اید اگر به 
تذکرات ایشان توجه مي کردیم، آسیب هاي اجتماعي در آستانه 
بحران قرار نمي گرفت، البته با جلسات اخیرمقام معظم رهبري 
با مس���ئوالن ذیربط، این موضوع در دستور کار قرار گرفته 
اس���ت و امیدوارم با جدیت و تا رسیدن به نتایج مطلوب 
پیگیري ش���ود . وي با تأکید بر این که البته به صرف سخن 
گفتن نمي توان آسیب هاي اجتماعي را کاهش داد، مي افزاید: 
این موضوع باید از سوي همه دستگاه ها دنبال و مقابله با 
آس���یب هاي اجتماعي تبدیل به یک عزم ملي شود و فقط 
در اولویت برنامه هاي دولت، مجلس یا قوه قضائیه نباشد، 
بلکه همه دستگاه ها و نهادهاي مردمي به طور ویژه به آن 
بپردازند . ساخت مترو و عزم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني براي 
اجراي این مهم، موضوع دیگري است که دکتر عارف از آن 
به عنوان یک کار ویژه یاد مي کند و مي گوید: توجه به نظر 
کارشناس���ي و عمل به آن، مسأله اي بود که آقاي هاشمي بر 

مبناي آن به تصمیم گیري  در تمامي امور مي پرداخت .
 وي در پایان با یادآوري مجدد اقدامات آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در حوزه توسعه علم و فن آوري، تأکید مي کند: 
اگر دستاوردي در دانشگاه تهران داشتم، به خاطر حمایت هاي 

جدي ایشان بود . 
گفتگو از: اميررضا طوسي نژاد

* پس از انقالب اسالمي و به طور طبيعي افرادي وجود داشتند 
كه به دنبال ايجاد تفرقه بودند كه آقاي  هاشمي با ايفاي نقش 
ويژه شان، در اين صحنه هم انسجام بخشي نيروهاي كليدي 

انقالب را به انجام  مي رساندند و اين نقش و نگاه را تا آخرين 
روز حيات دنبال مي كردند .

* آيت اهلل هاشمي رفسنجاني يك چهره فراجناحي بود كه به 
خوبي شرايط را درك مي كرد و آينده نگري بسيار بااليي هم 

داشت. ايشان با تكيه بر همين ويژگي ها، ديد عميقي نسبت به 
آينده داشت و پس از تحليل مسائل، موضعگيري الزم را به 

عمل مي آورد. همچنين ترجيح ندادن منافع شخصي بر منافع 
عمومي، ويژگي برجسته ديگر ايشان بود .
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نگاه  نافذ   هاشمي فرسنگ ها دورتر را مي ديد
دكتر محمد رضا عارف:

سیاس���ت و علم دو واژه و مقوله کاماًل جدا و مستقل 
از یکدیگرند و نمي توان تعریف دقیقي از در کنار هم بودن 

آنها متصور شد .
 در حوزه سیاست به راحتي نمي توان با تکیه بر یکسري 
اصول و مباني به نتیجه قطعي و واحدي رسید. در حقیقت 
متخصصان این حوزه همواره با در کنار هم قرار دادن مصادیقي 
از بازخ���ورد رفتارها، به اتخاذ تصمیم مي پردازند ولي آنچه 
در این مبحث همواره مشخص بوده است، زیرکي و تیزبیني 

صاحبان نظر و اندیشه در این حوزه است .
 از س���وي دیگر در حوزه علم، همه رفتارها منطبق با 
واقعیت ها س���ت و محصول یک ایده و نظر، ایجاد نوآوري 
علمي خواهد بود. بر همین اساس متخصصان حوزه علم و 

فن آوري از احترام خاصي نزد مردم برخوردارند، زیرا آنها 
با پي ریزي بسترهاي تولید علم، کمک شایاني به رشد و 

شکوفایي جامعه مي کنند .
   براس���اس تعاریف یاد شده، مي توان این گونه نتیجه 
گرفت که تخصص در دو حوزه یاد شده را نمي توان در یک 
شخص سیاستمدار یا یک فرد متخصص در حوزه علم و 
فن آوري به طور توامان مشاهده کرد، اما تاریخ ایران افرادي 
را به خوددیده است که درکنارسیاست ورزي،اهمیت وصف 
ناپذیري براي گسترش حوزه علم وفن آوري قائل بوده اند و 

نتایج ممتازي ازعملکردشان به ثبت رسانده اند . 
 نمونه بارز این افراد، میرزا محمد تقي خان فراهاني ملقب 
به امیرکبیر است. این بزرگمرد تاریخ ایران توانست در کنار 

پرداختن به امور سیاسي کشور، دور جدیدي از تحصیل علوم 
مختلف در ایران را پایه ریزي و به این ترتیب نام خود را 
براي همیشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین ماندگار کند که 
به طور حتم مي توان از در کنار هم قرار گرفتن بلوغ سیاسي 
و فن آوري، به عنوان عاملي براي بروز و ظهور حسادت ها 
و دش���مني ها با خدمات ارزشمند امیر کبیر و سرانجام قتل 

وي، یاد کرد .   
 بروز و ظهور اندیشه در دو حوزه یاد شده فقط منحصر 
به دهه هاي گذشته ایران زمین نیست،بلکه در دوران معاصر 
هم نام افرادي مشابه همان خصایص خودنمایي مي کند و 

مي درخشد .
 آیت اهلل هاشمي رفسنجاني نمونه بارز و عیني فردي با 
ویژگي هاي یاد شده است. این مبارز انقالب، در دوران پیش 
و بعد از سال 57، نقش بي بدیلي در حوزه سیاست ایفا کرد 
و همچنین توانست ضمن مورد توجه قرار دادن بسترهاي 

توسعه علم، نقش ویژه اي را در زمینه فن آوري ایفا کند .
 براي آشنایي با خدمات این سیاستمدار در حوزه توسعه 
علم و دانش، کافي است پاي صحبت افرادي بنشینیم که دید 
و نگاه علمي را مقدم بر تمامي امور مي دانند و به دور از حب 

و بغض هاي سیاسي، سعي در بیان موضوعات دارند .
 دکتر محمد رضا عارف با پیشینه بیش از سه دهه خدمت 
در جایگاه هاي مدیریتي مراکز آموزش عالي کش���ورمان، از 
جمله اساتیدي است که بیش از آن که نگاه سیاسي به زندگي 
آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني داشته باشد، توجه یاردیرین امام 
راح���ل و رهبر معظم انقالب را در حوزه علم مورد تاکید 

قرار مي دهد . 
 وي در مصاحبه با »روزنامه اطالعات« اندیشه هاي آیت اهلل 
 هاشمي رفسنجاني براي توسعه علم و مراکز دانشگاهي را 
همسان با ویژگي هاي آن مرحوم در حوزه سیاست مي داند به 
نحوي که بخش عمده اي از این گفتگو را به بیان موضوعاتي 
در این حوزه اختصاص مي دهد و به یادآوري نگاه و خدمات 
ایش���ان در مسائل علمي مي پردازد؛ خدماتي که همواره در 
دنیاي سیاست و ماراتن مخالفت با این چهره ماندگار انقالب، 
مورد بي مهري کینه توزان و مخالفان ایشان قرار گرفت، ولي 
خاصیت و ویژگي ماندگاري خدمات فرهیختگان یک جامعه، 
نادیده گرفتن و پاك کردن فعالیت هاي آیت اهلل در این حوزه 
را به امري ناممکن و دست نیافتني تبدیل کرده است .  

 دکترعارف نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
و رئیس فراکسیون امید در ابتداي این مصاحبه به ضرورت 
تبیین دیدگاه و نقش بزرگان انقالب اسالمي براي نسل جوان 
اشاره مي کند و مي گوید: تبیین دیدگاه و نقش ممتاز آیت اهلل  
هاشمي رفسنجاني در انقالب اسالمي یک ضرورت و کار 

بسیار ارزشمندي به شمار مي آید تا جوانان متوجه شوند چه 
کساني و با چه هزینه هایي انقالب اسالمي را به موقعیت فعلي 
رسانده اند و همچنین با وظیفه سنگین خود در پاسداري از 

ارزش ها و همچنین ادامه راه، هرچه بیشتر آشنا شوند .
  وي با تاکید بر این که آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني جزو 
پیشتازان انقالب اسالمي و از یاران نزدیک امام راحل بود، 
مي افزاید: نقش ایش���ان در قبل از پیروزي انقالب اسالمي 
و مبارزات، بي بدیل بود. البته کس���اني هم بودند که قبل از 
انقالب در مبارزات نقش داشتند و شناخته تر از ایشان بودند 
ک���ه علت این موضوع هم به دلیل فعالیت هاي مخفیانه اي 
که آیت اهلل  هاش���مي وظیفه به انجام رساندن آنها را داشت 

باز مي گردد .
 دکترعارف مي گوید: در آن زمان و براساس تقسیم کار، 
قرار بر این بود که ایشان بیشتر فعالیت ها و کارهاي مخفي 
نهضت را به انجام برسانند و دیگر بزرگان و روحانیون به 
تبیین دیدگاه هاي امام و انجام س���خنراني ها بپردازند که از 
جمله این افراد مي توان به آیت اهلل شهید مطهري، شهید مفتح، 

آیت اهلل خامنه اي و دیگر بزرگواران اشاره کرد .
 نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که س���هم و 
نقش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني پس از سال56 ظهور و بروز 
یافت و خودش را نش���ان داد، تأکید مي کند: قوام بخش���ي 
از ویژگي هاي بارز ایفاي نقش ایش���ان بود.آقاي هاشمي به 
جایگاه ها و سمت ها، نگاه ارزشي داشت و نوع آن جایگاه 
اهمیتي برایشان نداشت بلکه در هر پست و مقامي که نیاز 

بود، حضور مي یافت و مشغول خدمت مي شد .
 وي از همدل���ي و همبس���تگي به عنوان رمز پیروزي 
انقالب اس���المي یاد مي کن���د و مي گوید: پس از انقالب 
اسالمي و به طور طبیعي افرادي وجود داشتند که به دنبال 
ایجاد تفرقه بودند که آقاي  هاشمي با ایفاي نقش ویژه شان، 
در این صحنه هم انسجام بخشي نیروهاي کلیدي انقالب را 
به انجام  مي رس���اندند و این نقش و نگاه را تا آخرین روز 

حیات دنبال مي کردند .
 عارف با تأکید بر این که آیت اهلل هاشمي رفسنجاني یک 
چهره فراجناحي بود که به خوبي شرایط را درك مي کرد و 
آینده نگري بسیار باالیي هم داشت، مي افزاید: ایشان با تکیه 
بر همین ویژگي ها، دید عمیقي نس���بت به آینده داشت و 
پس از تحلیل مسائل، موضعگیري الزم را به عمل مي آورد. 
همچنین ترجیح ندادن منافع شخصي بر منافع عمومي، ویژگي 

برجسته دیگر ایشان بود .
 راز عالقه مندي امام)ره( به آيت اهلل هاشمي

وي در ادام���ه به عالقه  قلبي و اعتماد امام خمیني)ره( 
به آیت اهلل هاشمي اشاره مي کند و مي گوید: شناخت امام)ره( 

* تبيين ديدگاه و نقش ممتاز آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
انقالب اسالمي يك ضرورت و كار بسيار ارزشمندي به شمار 
مي آيد تا جوانان متوجه شوند چه كساني و با چه هزينه هايي 

انقالب اسالمي را به موقعيت فعلي رسانده اند و همچنين با 
وظيفه سنگين خود در پاسداري از ارزش ها و همچنين ادامه 

راه، هرچه بيشتر آشنا شوند 
* آقاي هاشمي حل مشكالت كشور را در توسعه علم و 

فناوري مي ديد و اهميت بسيار زيادي نسبت به اين حوزه 
قائل بود 

* آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در حوزه سياست خارجي به 
توفيقات بسياري دست يافت به نحوي كه رابطه مان با اغلب 

كشورهاي عربي و اسالمي ويژه بود و اگر آن نگاه دنبال 
مي شد،  به طور حتم امروز تأثيرگذاري مان در منطقه و دنياي 

اسالم به مراتب بيشتر بود

از ایش���ان و ویژگي هاي دیگر ش���خصیتي مانند تیزبیني و 
تیزهوشي آقاي هاشمي، زمینه ساز اعتماد و عالقه امام راحل 
به ایشان شده بود. ایشان در هر پست و جایگاهي که قرار 
داشت، با دیدگاه ژرف و عمیق به مسائل مي نگریست و با 
مدیریت زبانزد خود چه در مجلس شوراي اسالمي و چه 
در دوران ریاس���ت جمهوري و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در کنار دیگر افراد و با وجود اختالف نظرها، به ادامه 

مسیر مي پرداخت .
 عارف به نگاه توسعه اي آیت اهلل هاشمي اشاره مي کند و 
مي گوید: حرکت بر مبناي یک برنامه ریزي واحد، موضوعي 
بود که ایش���ان از همان آغاز انقالب اس���المي بر آن تاکید 
داش���ت ودر س���ال هاي اول بعد از پیروزي انقالب عده اي 
بودند که حرکت برنامه اي را نمي پسندیدند،اما آقاي هاشمي 
توانست پس از بحث هاي جدي و چالشي، مخالفان را به 
تدوین یک برنامه کاري قبل از انجام هر نوع فعالیتي وا دارد 
و همگان را متقاعد کند که کشور براي توسعه و پیشرفت 

نیاز به برنامه مصوب دارد .
 آیت اهلل هاشمي جزو سراني بود که به ضرورت داشتن 
برنامه اعتقاد راس���خ داش���ت و جزو کساني بود که در جا 
انداختن ضرورت داش���تن برنامه و حرکت بر اساس یک 

برنامه واحد، نقش ویژه اي داشت .
 نقش آيت اهلل در توسعه فن آوري

وي، توسعه دانشگاه و در پي آن توسعه علم و فن آوري 
را از دیگر خدمات ارزش���مند و ماندگار آیت اهلل هاش���مي 
رفسنجاني مي داند و مي گوید: ایشان حل مشکالت کشور 
را در توسعه علم و فن آوري مي دید و اهمیت بسیار زیادي 

نسبت به این حوزه قائل بود .
 عارف در ادامه به بیان خاطره اي از زمان و نحوه تشکیل 
و راه اندازي دانشگاه آزاد مي پردازد و مي گوید: در شهریور 
و مهرماه سال 1360 و در دوره جدید دولت، در تشکیالت 
وزارت علوم این بحث جدي مطرح بود که ظرفیت دانشگاه 
محدود اس���ت و نمي توان بیش از این نیروي متخصص و 
تحصیل کرده، تربیت کرد و از س���وي دیگر آموزش علمي 
و آکادمیک جوانان براي جذب در بازار کار و جایگاه ها و 
مشاغل تخصصي یک ضرورت بود . در آن زمان در تشکیالت 
وزارت علوم، دفتر آموزش هاي آزاد را راه انداختیم تا جوانان 
پس از گذراندن آموزش هاي کوتاه مدت و غیر رس���مي، 

آموزش هاي تخصصي را فرا گیرند .
 این موضوع را با آقاي هاش���مي در میان گذاشتیم و از 
اولویت انجام کار س���خن گفتیم که ایش���ان پس از شنیدن 
اظهارات ما در این حوزه، بر ضرورت انجام آن تأکید کردند 
که این موضوع مقدمه تهیه طرح تشکیل دانشگاه آزاد شد و 
آقاي هاشمي در همان سال موضوع تشکیل دانشگاه آزاد را 

در نماز جمعه بیان کردند .
 البته ورود بخش خصوصي به این حوزه، مشکالتي هم 
داشت، ولي اکنون دانشگاه آزاد نقش مهمي در تولید علم و 

تربیت نیروي انساني متخصص و علم دارد .
 رئیس فراکس���یون امید مجل���س در بخش دیگري از 
این مصاحبه، به بیان سوابق همکاري اش با آیت اهلل هاشمي 
رفس���نجاني مي پردازد و مي افزاید: در س���ال 73 و هنگامي 
که ریاست دانشگاه تهران را عهده دار شدم، این دانشگاه از 
یکسري مسائل و مشکالت رنج مي برد و تقریباً یک وضع 
بحراني حکمفرما بود. در آن ایام و در جلسه اي آقاي هاشمي 
این موضوع را گوشزد کردند و خواستار اصالح این وضع 
ش���دند تا از سرایت این مش���کالت به کل آموزش عالي 

جلوگیري شود.
 همچنین مسأله دانشگاه تهران در جلسات شوراي عالي 
امنیت ملي مطرح ش���د که همه این موارد حکایت از لزوم 

رفع هرچه سریعتر مشکالت در این حوزه داشت .
 وي با بیان این که حدود 3 هفته بعد با تهیه برنامه، نزد 
آقاي  هاشمي رفتم و با اعالم سه شرط، کار را آغاز کردیم، 
مي گوید: در جلس���ه با آقاي هاشمي اعالم کردم براي رفع 
این مشکالت، سه شرط و خواسته  دارم که با اجراي آنها، 

بازگشت به وضع عادي، انجام پذیر خواهد بود .
 آقاي هاشمي به لحاظ دید دلسوزانه شان و عالقه مندي به 
دانشگاه وعلم، اعالم کردند:شروط و خواسته  ها را مي پذیرم 

ولي باید هرچه زودتر دست به کار شویم .
 عارف با تأکید بر این که یکي از شروط و خواسته هاي 
ما موضوع ساماندهي و گسترش فضاي فیزیکي دانشگاه بود، 
مي افزاید: زماني در دانشگاه بحث جابجایي فیزیکي دانشگاه 
مطرح بود و موافقان آن به دنبال انجام این کار بودند، ولي 
من پس از آغاز به کار در دانش���گاه، با این برنامه مخالفت 
کردم و اعتقاد داشتم که دانشگاه باید در متن جامعه باشد 
نه این که آن را به حاش���یه ش���هرها منتقل کنیم. ما در طرح 

جدیدمان، بحث گسترش دانشگاه از محل فعلي تا تپه هاي 
ژئوفیزیک )انتهاي کارگر شمالي( را مطرح کردیم، همانطور 
که اغلب زمین ها و ساختمان ها در محدوده یاد شده هنوز هم 
متعلق به دانشگاه تهران است یا مي تواند در اختیار دانشگاه 

تهران قرار گیرد .
 عارف با اش���اره به همزماني اجراي این پروژه با دوره 
مدیریت غالمحسین کرباسچي در شهرداري تهران مي گوید: 
اجراي این طرح در قالب سه فاز تعریف و قرار شد در فاز 
نخست و پس از تملک ساختمان هایي در خیابان پورسینا، 
دانشگاه به بلوار کشاورز متصل و در فاز بعدي هم، پارك 
الله به فضاي س���بز دانش���گاه تبدیل و دانشگاه تهران در 
حدفاصل بین وصال شیرازي )از شرق( و خیابان کارگر)از 

غرب(ساماندهي شود .
 ما براي خرید و تملک ساختمان ها در آن زمان به 10 
میلیارد تومان نیاز داشتیم، لذا طرحي را به آقاي هاشمي ارائه 
کردیم و قرار ش���د این مبلغ را ش���هرداري تهران، دانشگاه 
تهران و دولت تامین کنند که آقاي هاشمي هم پس از بررسي 
موضوع، آن را پذیرفتند و اعتبار الزم )3 میلیارد تومان سهم 

دولت( را در بودجه سال 75 لحاظ کردند .
 وي مي افزاید: شهرداري در آن زمان با یکسري مشکالت 
مواجه شد و نتوانست تعهداتش را به انجام برساند و ما هم 
در فروش و ساماندهي اموال دانشگاه با مشکل مواجه شدیم؛ 
لذا موضوع را به ایش���ان اعالم کردیم که آقاي هاش���مي بر 
اساس توجهي که به محیط دانشگاهي و توسعه علم داشتند، 
دستور اعطاي وام از حساب 210 را برایمان صادر کردند. 
این موضوع و موافقت آقاي هاش���مي با گسترش فضاهاي 
آموزش���ي و دانشگاهي، از نگاه ویژه ایشان حکایت دارد و 
انصافاً آقاي هاشمي در توسعه دانشگاه، علم و فن آوري نگاه 

عمیقي داشت .
 نماینده مردم تهران در مجلس مي افزاید: به خاطر ندارم 
که در جایگاه ریاس���ت دانشگاه کوچکترین درخواستي از 
ایشان داشته باشم و جواب نگرفته باشم. حتي در شوراي 
انقالب فرهنگي هم شاهد همین نگاه و دیدگاه آقاي هاشمي 

بودیم .
 نگاه ويژه در سياست خارجي

دکتر عارف در بخش دیگري از این مصاحبه به تبیین 
نگاه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در حوزه سیاست مي پردازد و 
مي گوید: نگاه ایشان در این حوزه، از ویژگي  ها و مولفه هاي 
خاص برخوردار بود که از جمله آنها مي توان به ژرف اندیشي 

و عاقبت اندیشي اشاره کرد .
 به عنوان مثال ایش���ان در حوزه سیاست خارجي با به 
کار بس���تن مولفه هاي یاد شده، به توفیقات بسیاري دست 
یافت، به نحوي که رابطه مان با اغلب کش���ورهاي عربي و 
اسالمي ویژه بود و اگر آن نگاه دنبال مي شد، به طور حتم 
امروز تاثیرگذاري مان در منطقه و دنیاي اس���الم به مراتب 

بیشتر از اکنون بود .
 رئیس فراکسیون امید مجلس از وحدت، همگرایي، توجه 
به مسائل کالن کشورهاي اسالمي و دوري کردن از مسائل 
جزیي به عنوان ویژگي هاي نگاه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
حوزه سیاست خارجي یاد مي کند و مي گوید: بروز اختالف 
بین کش���ورهاي مختلف امري طبیعي است و در تمام دنیا 
وجود دارد، اما این که مبناي رابطه با کش���ورهاي دیگر را 
مسائل جزیي قرار دهیم، کار اشتباهي است و رفته رفته همین 
اختالف هاي کوچک به بحران در روابط تبدیل مي شود؛ لذا 
دنبال کردن این نگاه، باید در دستور کار کشور قرار گیرد. ما 
باید با کشورهاي اسالمي و همسایه بهترین رابطه را داشته 
باشیم و حتي در مواردي و به رغم اختالف نظرها و اختالفات 
مرزي، مي توانیم در یک فضاي کارشناسي به بحث و تبادل 

نظر بپردازیم و روابط مناسب خود را حفظ کنیم .
 ديد فراجناحي

عارف همچنین درباره نگاه سیاس���ي آیت اهلل هاشمي 
رفس���نجاني به حوزه سیاست داخلي، مي گوید: ایشان نگاه 
فراجناحي داشت و همواره سعي مي کرد ارتباط خود را با 
جریانات داخلي نظام حفظ کند. آقاي هاش���مي یک چهره 
اعتدالي بود و نگاه و دراز مدت به مس���ائل داش���ت و همه 
تالشش این بود که جریان هاي سیاسي را به یکدیگر نزدیک 

کند .
 وي درباره علت مخالفت برخي افراد با ایش���ان، تأکید 
مي کند: وارد کردن هجمه و مخالفت با کسي که فراجناحي 
عمل مي کند، یک موضوع طبیعي است و جاي تعجب هم 
ندارد و عمدتا از هر دو طرف مي خورد آقاي  هاشمي با صبر 
و بردباري مثال زدني شان این هجمه ها را تحمل مي کرد و 
رفتاري که موجب وارد شدن ضرر و زیان به اصل انقالب 

شود را هیچگاه از خود بروز نمي داد .

 آقاي هاشمي به ویژه در 10 سال گذشته نقش ویژه اي در 
ایجاد همدلي و همبستگي فرزندان انقالب داشت  .

 رفتار قابل تقدير پس از رد صالحيت
وي همچنین به موضوع رد صالحیت آیت اهلل  هاشمي 
 رفسنجاني و رفتار ایشان پس از این موضوع اشاره مي کند و 
مي گوید: رفتار سنجیده آقاي هاشمي باید براي همگان درس 
عبرتي باشد که چگونه کسي که در همه صحنه هاي انقالب 
س���هیم است و حضور تأثیرگذار دارد،  از حق، مسئولیت و 

وظیفه  اجتماعي اش مي گذرد و گالیه اي هم نمي کند .
 عارف با اش���اره به ارتباط نزدیکش با آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني پس از رد صالحیت ایشان، تاکید مي کند: من بعد 
از رد صالحیت، با آقاي هاشمي در ارتباط بودم،چون مبناي 
کار من در انتخابات سال 92 این بود که اگر ایشان بیایند، 

من کناره گیري کنم .
 آقاي  هاش���مي پس از رد صالحیت،  به طور مدام به 
ما توصیه مي کرد با همه توان در صحنه بمانیم و موضعي 
اتخاذ نش���ود که س���بب ریزش حضور مردم در انتخابات 
ش���ود . هدف اصلي براي ایشان مانند همه بزرگان، حضور 
حداکثري مردم در انتخابات بود و ایش���ان مراقبت مي کرد 
که مبادا رد صالحیتش���ان، سبب کاهش حضور و مشارکت 
مردم شود که همین نگاه سبب خلق حماسه اي پرشور در 

خرداد 92 شد .
 وي در ادامه از دانش���گاه آزاد به عنوان یادگار فیزیکي 
و علمي و همچنین از رفتار ایشان به عنوان یادگار فکري 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني یاد مي کند و مي گوید: افراد مختلفي 
با دیدگاه هاي متفاوت در مجمع تش���خیص مصلحت نظام 
حضور دارند و آقاي هاش���مي با رفتار مناسب و ویژه شان، 
جلسه را به نحو احسن اداره مي کرد و همین موضوع سبب 
شده بود فضاي آرام توأم با اخوت و صمیمیت در جلسات 
حکمفرما باشد؛ لذا این مسأله باید مورد واکاوي قرار گیرد 
که چگونه مي توانیم ضمن حفظ دیدگاه هاي خودمان، در یک 
فضاي صمیمي، به اجماع برسیم. البته همین نگاه ایشان را 

مي توان در دوران ریاست در مجلس هم مشاهده کرد .
 عارف همچنین با اش���اره به وج���ود ناهنجاري ها و 

آس���یب هاي اجتماعي در کشور،  تأکید مي کند: آقاي هاشمي 
در ده���ه60 مباحثي را در خطبه هاي نماز جمعه در حوزه 
آسیب هاي اجتماعي مطرح کردند. به عنوان مثال ایشان به 
ایراد سخنراني هایي در موضوعات طالق، اعتیاد و لزوم ثبات 
خانواده و بحث هاي اخالقي مي پرداختند که ش���اید اگر به 
تذکرات ایشان توجه مي کردیم، آسیب هاي اجتماعي در آستانه 
بحران قرار نمي گرفت، البته با جلسات اخیرمقام معظم رهبري 
با مس���ئوالن ذیربط، این موضوع در دستور کار قرار گرفته 
اس���ت و امیدوارم با جدیت و تا رسیدن به نتایج مطلوب 
پیگیري ش���ود . وي با تأکید بر این که البته به صرف سخن 
گفتن نمي توان آسیب هاي اجتماعي را کاهش داد، مي افزاید: 
این موضوع باید از سوي همه دستگاه ها دنبال و مقابله با 
آس���یب هاي اجتماعي تبدیل به یک عزم ملي شود و فقط 
در اولویت برنامه هاي دولت، مجلس یا قوه قضائیه نباشد، 
بلکه همه دستگاه ها و نهادهاي مردمي به طور ویژه به آن 
بپردازند . ساخت مترو و عزم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني براي 
اجراي این مهم، موضوع دیگري است که دکتر عارف از آن 
به عنوان یک کار ویژه یاد مي کند و مي گوید: توجه به نظر 
کارشناس���ي و عمل به آن، مسأله اي بود که آقاي هاشمي بر 

مبناي آن به تصمیم گیري  در تمامي امور مي پرداخت .
 وي در پایان با یادآوري مجدد اقدامات آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در حوزه توسعه علم و فن آوري، تأکید مي کند: 
اگر دستاوردي در دانشگاه تهران داشتم، به خاطر حمایت هاي 

جدي ایشان بود . 
گفتگو از: اميررضا طوسي نژاد

* پس از انقالب اسالمي و به طور طبيعي افرادي وجود داشتند 
كه به دنبال ايجاد تفرقه بودند كه آقاي  هاشمي با ايفاي نقش 
ويژه شان، در اين صحنه هم انسجام بخشي نيروهاي كليدي 

انقالب را به انجام  مي رساندند و اين نقش و نگاه را تا آخرين 
روز حيات دنبال مي كردند .

* آيت اهلل هاشمي رفسنجاني يك چهره فراجناحي بود كه به 
خوبي شرايط را درك مي كرد و آينده نگري بسيار بااليي هم 

داشت. ايشان با تكيه بر همين ويژگي ها، ديد عميقي نسبت به 
آينده داشت و پس از تحليل مسائل، موضعگيري الزم را به 

عمل مي آورد. همچنين ترجيح ندادن منافع شخصي بر منافع 
عمومي، ويژگي برجسته ديگر ايشان بود .
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رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي ايران، نقش مرحوم 
آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني را در بزنگاه هاي تاريخي،كليدي وبسيار 
مؤثر وتعيين كننده دانست و گفت: آقاي  هاشمي، فردي نوآور، 
توسعه گرا، تصميم گيرنده، باهوش و نزديك به امام بود كه در 
تاريخ اخير ايران حضور ارزنده اي داشت. دكتر سيد كمال خرازي 
در گفتگويي به سئوال هاي خبرنگار ما درباره نقش و مسئوليت هاي 
آقاي  هاشمي در جنگ، مسائل خارجي، هجمه مخالفان، تدوين 
قوانين، وجه تمايز ايشان با ديگران و... پاسخ داد. مشروح اين 

گفتگو به اين شرح از نظر خوانندگان مي گذرد: 
***

 جناب عالي چه تعريفي از آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني مي توانيد 
داشته باشيد؟

 مرحوم آقاي  هاشمي در قبل از پیروزي انقالب، در دوران 
جنگ، ریاس����ت مجلس و رئیس جمهوري و بعد هم در مجمع 
تش����خیص مصلحت نظام نقش سازنده و تأثیرگذاري در نظام 
جمهوري اس����المي داشت. مرد بسیار باهوش و بسیار صبور و 
متدین و کسي بود که در حل مشکالت کشور نقش بسیار مؤثر 

و در دوران سازندگي هم نقش اول را به عهده داشت و خدماتي 
که در دوران س����ازندگي کشور داشت فقط مي توان این ویژگي 
را در امیرکبیر سراغ گرفت. آقاي هاشمي در تاریخ معاصر ایران 
نقش کلیدي ایفا کرد و در بزنگاه هاي تاریخي در حل مشکالت 
کشور نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده و در دوران سازندگي هم 
نقش اول را به خوبي ایفا مي کرد و بعد از جنگ در سازندگي 
کش����ور و خدماتي که در آن  دوران ارائه کرد، به عنوان س����ردار 

سازندگي لقب گرفت. 

آقاي  هاشمي فردي نوآور، توسعه گرا، تصمیم گیرنده، باهوش 
و نزدی����ک به امام بود که در تاریخ اخیر ایران نقش تعیین کننده 
و ارزنده اي داشت. فقدان ایشان ضایعه اي براي کشور محسوب 

مي شود. 
 نقش و مس�ئوليت آيت اهلل  هاش�مي در جنگ و پيشبرد مبارزات 

چگونه بود؟
  با آغاز جنگ آقاي  هاشمي ریاست مجلس را عهده دار بود 
و به عنوان کس����ي که به امام خیلي احساس نزدیکي مي کرد در 
جلس����ات شوراي عالي دفاع حضور مي یافت؛ البته در آن زمان، 
آیت اهلل خامنه اي و شهید چمران هم در شوراي عالي دفاع بودند. 
پس از ش����هادت دکتر چمران، نماینده دوم در این ش����ورا آقاي 
 هاشمي ش����د و دائماً گزارش هاي شوراي عالي دفاع را خدمت 
امام ارائه و از جانب ایش����ان در عملیات  جنگ شورا را هدایت 
مي ک����رد؛ ابتدا فرماندهي جنگ به  عهده بني صدر به عنوان رئیس 
شورا بود و زماني که بني صدر در پایگاه دزفول مستقر شد که 
جنگ را هدایت کند و بنده هم به عنوان رئیس تبلیغات جنگ در 
جلسات شوراي  عالي دفاع شرکت مي کردم حضور آقاي  هاشمي 
در آن جلسات هم خیلي تعیین کننده بود، تا زماني که بني صدر 
عزل شد، آقاي  هاشمي از سوي امام، فرماندهي جنگ را به عهده 
گرفت و در دوران اوج جنگ و ش����رایط جبهه  ها، آقاي  هاشمي 
به فرماندهي جنگ هم منصوب ش����د و چون ارتباط نزدیکي با 
رزمندگان، به خصوص افراد س����پاه، ارتش و بسیج داشت، نقش 
ممتازي را در هدایت جنگ ایفا کرد. عملیات  بزرگي در دوران 
فرماندهي آقاي هاشمي انجام شد. ابتدا عملیات خیبر آغاز شد و 
تا عملیات فتح المبین و بیت المقدس و در نهایت به والفجرها و 
کربال و... ختم شد که در تمام این دوره ها همواره آقاي هاشمي 
فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیاء را به عهده داشت و قبل از عملیات، 
طرح هاي عملیات در آن جلسات مطرح مي شد، ایشان جلسه را 
اداره و هدایت مي کرد و در آخر فرمان مي داد. به هر حال نقش 
ایش����ان در هدایت جنگ، بر کسي پوشیده نیست، تا زماني که 
شرایطي پیش آمد و به دنبال آن قطعنامه 598 به تصویب رسید و 
شرایط ایران هم به مرحله اي رسیده بود که به زعم آقاي هاشمي 
جنگ باید خاتمه مي یافت. بازهم در این قضیه هم آقاي هاشمي 
نقش برجس����ته اي داشت که نحوه پایان جنگ را سامان بدهد. 
س����پس خدمت حضرت امام رسید و شرایط کشور و نامه هایي 
که فرماندهان جنگ نوشته بودند خدمت امام داد و در آن جلسه 
به امام گفت که من مسئولیت پذیرش قطعنامه را اعالم مي کنم 
و بعد شما بنده را محاکمه کنید که امام بعداً پیغام فرستادند که 
من خودم مسئولیت را مي پذیرم. سپس پذیرش قطعنامه از سوي 
امام اعالم ش����د. بنابراین ش����ما در همه مراحل جنگ و پذیرش 
قطعنامه و چه در دوران پس از جنگ و دوره س����ازندگي نقش 

ممتاز ایشان را مي بینید. 

سياس�ت خارجي و مديريت آيت اهلل هاشمي در داخل باتوجه به 
تحوالت جهاني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

بعد از جنگ که دوران سازندگي آغاز شد، الزمه کار برقراري 
ارتباطات بین المللي بود. پس از جنگ ایران پولي نداشت و نفت 
هم در آن دوران بسیار ارزان فروخته مي شد، بنابراین شرایط ایجاب 

مي کرد که از امکانات خارجي براي اداره کشور استفاده شود. 
چون در دوران جنگ روابط ما با کشورها، خیلي حسنه نبود 
و اکثر کشورها از صدام حمایت مي کردند، الزم بود که بعد از 
پذیرش قطعنامه، روابط بهبود پیدا کند و دولت ها اعتبارات مالي 
در اختیار ایران بگذارند که این کار شد و با اعتباراتي که جذب 
شد آقاي هاشمي موفق شد گام هاي بسیار مؤثري را در توسعه و 
سازندگي کشور به خصوص در صنایع و پروژه هایي که ما امروز 
به آنها افتخار مي کنیم، بردارد. در آن شرایط آقاي هاشمي،ساخت 
پروژه مترو را آغاز کرد. حاال ش����ما تصور کنید اگر امروز مترو 
نبود شرایط تهران چه وضعي داشت؟ آینده بیني و وسعت نظر 
آقاي هاش����مي برنامه را پیش مي برد و در عین شرایط دشواري 
که کشور و نیازهاي فوري که وجود داشت، آقاي هاشمي را بر 
آن داش����ت که گام هاي سنگیني را براي توسعه و اعتالي کشور 
بردارد. به هر صورت، دوران سازندگي دوران ممتازي بود که به 

نام آقاي هاشمي ثبت شده است. 
در آن دوران و در شرایط سخت و بن بستي که وجود داشت 
و ایران نمي توانست بدهي هاي خود را پرداخت کند، با تالش هاي 
مرحوم نوربخش در بانک مرکزي که بس����یار در این امر فعال 
بود، دولت موفق ش����د بدهي ها را استمهال کند. یا در مورد بند 
6 قطعنامه که تعیین متجاوز بود و دبیرکل سازمان ملل موظف 
شده بود، هیأت حقیقت یاب را براي تعیین متجاوز و آغاز کننده 
جنگ منصوب کند بنده هم به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل تالش کردیم با آقاي دکوییار دبیرکل س����ازمان ملل رایزني  
کنیم. چون آمریکایي ها و برخي کشورها نمي خواستند امتیازي به 
ایران بدهند که سرانجام با مدیریت خوب آقاي هاشمي و نقش 
بسیار برجسته اي که ایفا کرد، سرانجام سازمان ملل، عراق را به 
عنوان متجاوز ش����ناخت. پس از آن  هر دو هفته یک بار براي 
ارائه گزارش به ایران مي آمدم و خدمت آقاي هاشمي مي رسیدم 
و ایشان کارها را هدایت و کمک کردند واز طریق رابط هایي که 
وجود داشت، گروگان هاي خارجي که در لبنان بودند آزاد شوند 
و این خود خیلي مؤثر بود که آمریکایي ها به سازمان ملل اجازه 
بدهند که کارها را پیش ببرد و اگر این نبود، آنها به س����ادگي 
نمي گذاشتند که عراق به عنوان متجاوز شناخته شود و دبیرکل 
با گزارشي که به شوراي امنیت داد اعالم کرد که عراق آغازگر 
جنگ بوده اس����ت. بنابراین توسعه روابط خارجي ایران در دوره 
آقاي هاشمي با هدایت و راهنمایي هاي ایشان و دکتر والیتي به 
عنوان وزیر خارجه و مس����ئوالني که در این وزارتخانه کمک و 

نام هاشمي همواره در تاريخ ايران به عنوان يك مدير برجسته به نيكي ياد خواهد شد و نقشي كه در دوران 
انقالب، جنگ و سازندگي و پيش از انقالب داشت، طبيعتًا در يادها مي ماند

تالش کردند شکل گرفت. 
جناب عالي به دوران جنگ و خاتمه آن و نقش آقاي هاش�مي در 
آن زمان اشاره كرديد. مي خواستيم بدانيم كه نوع تعامل آقاي هاشمي 
در آن زم�ان با كش�ورهاي اس�المي، اروپايي، آمري�كاي التين و حتي 
كش�ورهاي آس�ياي شرقي چگونه بود؟ آيا ايش�ان يك ايده خاصي را 
دنبال مي كردند كه منحصر به خودشان باشد يا بر اثر يك تعامل جمعي 

بود كه با مسئوالن نظام، آن ايده را پيگيري مي كردند؟
تصمیمات در شوراي عالي دفاع جمعي بود و در آن زمان 
رئیس شوراي عالي دفاع آیت اهلل خامنه اي بودند و وزراي دفاع، 
امور خارجه و بقیه هم بودند، اما کس����ي که بیش از همه نقش 
داش����ت تا وضع را پیش ببرد و خدمت امام گزارش دهد و در 
صحنه جنگ آن را هدایت کند یا بعد از جنگ و در زمان ریاست 
جمهوري آیت اهلل  هاشمي به منصه ظهور برساند، شخص آقاي 
هاشمي بود. در سفرهایي که ایشان انجام مي داد حتي قبل از این 
که سمت رئیس جمهوري را بپذیرد، از جمله در سفر به روسیه 
که منجر به خرید زیر دریایي ها و تسهیالت دیگر شد، شخصیت  
آقاي هاش����مي طوري بود که در بحث و مذاکره و جا انداختن 
موقعیت ایران خیلي مؤثر بود که چگونه مسأله را مطرح و دیگران 

را قانع کند و این فقط از آقاي هاشمي برمي آمد. 
در زمان ریاست جمهوري هم آقاي هاشمي سفرهاي زیادي 
را انجام داد. مثاًل در مالقاتي که با امیر عبداهلل پادش����اه عربستان 
داش����ت، در واقع پایه روابط نزدیک ایران با عربس����تان را بنیان 
گذاش����ت که مذاکرات دو کشور ادامه پیدا کرد تا زمان ریاست 
جمهوري آیت اهلل خامنه اي و وزارت بنده که بر پایه همان دیدار 
و مالقات با امیرعبداهلل، عربستان موافقت کرد که کنفرانس سران 

اسالمي در ایران برگزار شود. 
بر همان پایه روابط ما با عربس����تان گس����ترش پیدا کرد که 
منجر به افزایش قیمت نفت شد. زماني که ما زمام دولت را به 
دست گرفتیم، قیمت نفت حدود 9� 8  دالر بود و با توجه به 
هزینه هاي استخراج نفت خیلي سودي براي ما نداشت. الزمه این 
کار هم این بود که با عربستان به توافق برسیم تا قیمت نفت باال 
برود. طي چند مرحله گفتگو که بنده هم درگیر آن بودم و ادامه 
کار با وزیر نفت وقت بود، باالخره آنها این توافق را با ما انجام 
دادند و باعث افزایش قیمت نفت ش����د و کش����ور از آن شرایط 
بغرنج و حساس نجات پیدا کرد. چرا این کار انجام شد، چون 
یک ارتباطي بین آقاي هاشمي و امیر عبداهلل ایجاد شد و شرایط 
مساعدي فراهم شد که بتوانیم با عربستان همکاري کنیم. عربستان 
همان کشوري بود که در زمان جنگ با کمک سه میلیارد دالري 
به صدام،  از عراق حمایت مي کرد تا با ایران بجنگد. در آن برهه 
با توجه به شخصیت آقاي هاشمي و ارتباط نزدیک بین ایشان و 
امیر عبداهلل ما هم کارها را دنبال کردیم. بنابر این در حیطه روابط 

خارجي هم آقاي هاشمي نقش برجسته اي داشت. 
آقاي هاشمي از سوي مخالفان مورد هجمه قرار مي گرفت. دليل 

اين هجمه ها چه بود؟
در سیاس����ت این مسائل معموالً وجود دارد. وقتي اختالف 
نظر سیاس����ي ایجاد مي شود طبیعي است که حمالت هم وجود 
دارد. منتهي آنچه که مهم بود رفتار آقاي هاش����مي در برابر این 
نامالیمات بود. ایشان خیلي صبورانه رفتار مي کرد و سعه  صدر 
زیادي از خود نشان مي داد و خود را در برابر برخوردهاي برخي 

افراد کوچک نمي کرد. 
حال اگر بخواهیم از آغاز مخالفت ها صحبت کنیم، مسأله 
به دوره اي برمي گردد که دوره آقاي هاشمي به اتمام رسیده بود 
و برخي کتاب ها منتشر شد که معتقد بودم باید جلو این افراد را 
گرفت. ولي شرایط به گونه اي بود که آن اشخاص مي توانستند 
آزادانه فعالیت کنند اما آقاي هاش����مي همواره در کارها متانت 
خود را حفظ مي کرد و اگر چه مسائل خانوادگي و فرزند ایشان 
مطرح بود، ولي اجازه نداد که آن مسائل برآرمان  هاي ایشان که 
حفظ ارزش هاي انقالب و روابط بین آقاي هاشمي با مقام معظم 
رهبري بود، اثر بگذارد و این خود یک نوع زیرکي وهوشمندي 
بود که آقاي هاش����مي اجازه نمي داد مسائل خانوادگي بر مسائل 

ملي و آرمان هاي انقالبي شان تأثیر بگذارد. 
وج�ه تمايز آيت اهلل  هاش�مي با ديگران بردب�اري و واكنش هاي 
معقول و منطقي نسبت به ناماليمات بود، دليل آن چه مي تواند باشد؟

این از خاصیت هاي ش����خصیتي  ایش����ان بود که در کوران 
مبارزاتي آبدیده شده بود.آقاي هاشمي با هر موضوع و موردي، 
احساساتي و هیجاني برخورد نمي کرد و واقعاً ویژگي هاي یک 
مرد مس����لمان که باید س����عه صدر داشته باشد و در برابر فشارها 
و مش����کالت سنگ صبور باشد در ایشان دیده مي شد. در اداره 
جنگ، مجلس و ریاست جمهوري و با همه مشکالتي که وجود 
داشت، کار ساده اي نبود، ایشان واقعاً با همه مسائل با سعه صدر 

برخورد مي کرد. 
در جبهه ها تلفات زیاد بود اما ما با توجه به انگیزه هاي بسیار 
باالیي که در رزمندگان بود الزاماً کشور نمي توانست جوابگو باشد، 
ولي ایشان همه را با سعه  صدر حل و فصل مي کرد. اینها همه 

از شخصیت استوار، پابرجا، مستحکم و هوشمند ایشان سرچشمه 
مي گرف����ت که تحت تأثیر هیجانات قرار نمي گرفت و هیجانات 
دیگران هم آقاي هاشمي را تحریک نمي کرد چون ایشان آرمان هایي 

داشت که آنها را مهم مي دانست و بر آنها ارزش قائل بود. 
جناب عالي بيشتر بعد اقتصادي و سياسي آقاي هاشمي را مطرح 
كرديد، اما در مس�أله فرهنگي ما كمتر ش�اهد اقدامات آقاي هاش�مي 
بوديم، اگر مس�أله احداث دانش�گاه آزاد اس�المي را كنار بگذاريم در 
زمين�ه فرهنگي كمرنگ بود، چرا آقاي هاش�مي ب�ه اين موضوع كمتر 

توجه داشت؟
فکر مي کنم که آقاي هاشمي خیلي به کارهاي ظاهري اهمیت 
نمي داد و تأکید داشت که باید کارها و برنامه هاي زیربنایي انجام 
ش����ود. براي س����اختن زیربناها هم درصدد احداث دانشگاه آزاد 
اس����المي برآمد و معتقد بود اگر انسان هاي دانشمندي را تربیت 
کنیم، این خود منجر به ارتقاي فرهنگ ملي کشور مي شود. یا در 
خطبه هاي نماز جمعه، تحلیل هاي عمیقي داشت با این نیت که آن 
تحلیل ها مي تواند خیلي کارساز باشد و جامعه را از نظرفرهنگي و 
مذهبي هدایت کند. ایشان فکر مي کرد که باید در حوزه فرهنگ 
زیربنای����ي کار کرد تا م����ردم از جان و دل، کار کنند و فرهنگ 
خود را ارتقاء دهند. تحلیل من این است که آقاي هاشمي با این 

بینش پیش مي رفت. 
تأثير آيت اهلل  هاشمي  رفسنجاني در تدوين و برنامه ريزي قوانين 

در مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور چگونه بود؟
در دوره نمایندگي و ریاست مجلس و قانونگذاري، هدایت 
مجلس با تمام دشواري ها با وسعت دید ایشان تجلي پیدا مي کرد 
و به تصویب مي رسید. در دوره ریاست جمهوري هم با لوایحي 
که براي تصویب به مجلس مي فرس����تاد، در واقع توانایي خود 
و دولت را به خوبي نش����ان مي داد. بنابراین از جهت پایه گذاري 
قوانیني که بتواند آینده ایران را تضمین کند، آقاي هاشمي نقش 

مهمي داشت.
 از جمله مسأله ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که 
خدمت امام رسید و گفت که در شرایط موجود باید ارگاني باشد 
که اختالفات بین مجلس و شوراي نگهبان را حل کند، تا این که 
منجر به آن شد امام، حکم بر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دادند و افرادي را هم منصوب کردند که بعد در اصالحیه 
قانون اساسي هم گنجانده شد و خود این هم یک قانونگذاري بود 
که با کمک ایشان انجام شد. یعني در بعد قانونگذاري هم آقاي 
هاشمي با آن تیزبیني هایي که داشت از بزنگاه ها، مسئولیت هاي 

مهمي را انجام داد. 
 چهره ه�اي سياس�ي در ه�ر بره�ه اي تأثي�رات خ�ود را برجاي 
مي گذارند و پس از مدتي به تاريخ مي پيوندند، اما در منظومه معرفتي 
آقاي هاشمي، با يك نكته مهم كه حكايت از آينده نگري ايشان است، 
روبرو هس�تيم، حتي پس از مجلس، رياست جمهوري و حتي حوادث 

88، در تحليل هايي كه ارائه مي كردند، آينده ايران براي ايشان خيلي 
مهم بود، به نظر شما، ايده ها و آرمان ها و تحركات كه طي اين سال ها 
به وجود آمده، چه سرنوش�تي خواهد داش�ت، آيا اينها به تاريخ خواهد 
پيوس�ت يا ايده ها و آرمان هايشان در نسل بعدي انقالب ادامه خواهد 

يافت؟
  نام ایش���ان همواره در تاریخ ایران به عنوان یک مدیر 
برجسته به نیکي یاد خواهد شد و نقشي که در دوران انقالب، 
جنگ و س���ازندگي و پیش از انقالب داشت، طبیعتاً به یادها 
مي ماند. شخصیت هاي برجسته اي که در دوران فعالیت خود 
نقش برجسته اي را ایفا مي کنند، نامشان همواره ماندگار مي شود، 
مثل امیر کبیر که در سازندگي ایران نقش بزرگي داشت، آقاي 
هاش���مي هم در واقع همان ش���خصیت را داشت و در تاریخ 
معاصر ما، تأثیرات عمیقي را برجاي گذاشت که نامش همواره 
خواهد ماند و جالب اس���ت که آقاي هاش���مي در شبي که 
امیرکبیر کشته شد، رحلت کرد و این خود یک اتفاق تاریخي 

جالبي است. 
کسي که نسبت به امیرکبیر خیلي وفادار بود و عشق مي ورزید 
و حتي کتاب امیرکبیر را نوشت. به هر صورت هر دوره اي یک 
امیر کبیري دارد و آقاي هاش����مي از این جهت امیر کبیري در 

دنیاي معاصر بود. 
 چه بايد كرد كه ايده ها و افكار آقاي هاشمي در جامعه گم نشود 

و به نسل  آينده منتقل شود؟
  چرا گم شود؟ کسي که در همه مراحل انقالب نقش داشته، 
کسي که در دوران انقالب مسئولیت هاي تأثیرگذاري داشته، کسي 
که به آرمان هاي انقالب خیانت نکرده و همه فش����ارها را براي 

انقالب تحمل کرده است، قطعاً گم نخواهد شد. 
آنهایي که خیانت کردند قطعاً نامي از آنها نیست؛ یا فوت 
کرده اند یا در گوش����ه اي خزیده اند، بنابراین نگاه به این افراد با 
کسي که تمام عمر خود را در راه به ثمررساندن انقالب و نظام 

و هدایت و مدیریت آنها صرف کرده، متفاوت است. 
در این راه رسانه ها مي توانند بگویند و بنویسند و بیشتر ایشان 
را توصیف کنند. یا کتاب هایي نوشته شود که شخصیت  ایشان 
را خوب تفهیم کنند و به نظر من همه باید کمک کنند تا فردي 
مثل آقاي هاشمي که در این دوره نقش تعیین کننده اي داشت، 
آن را تفهیم و به جوانان معرفي کنند چون زندگي پربار این افراد 
مي تواند نسل  آینده را بسازد همان گونه که امیرکبیر شخصي به نام 
آقاي هاشمي را ساخت، آقاي هاشمي هم مي تواند فرد یا افراد 
دیگري را بسازد. منتهي اهل کتاب و رسانه ها باید این مسائل را 
به نسل جدید درست منتقل  و آنها را عالقه مند کنند که زندگي 
چنین انسان هایي را مطالعه کنند و از آن سرمشق بگیرند و چراغ 

راه خود و آیندگان قرار دهند. 
گفتگو از: عليرضا بردبار� منوچهر دين پرست

هاشمي، مردي نوآور، توسعه گرا و  تصميم گير   بود
دكتركمال خرازي: 

شخصيت هاي برجسته اي كه در دوران فعاليت خود نقش 
برجسته اي را ايفا مي كنند، نامشان همواره ماندگار مي شود، 

مثل امير كبير كه در سازندگي ايران نقش بزرگي داشت، 
آقاي هاشمي هم در واقع همان شخصيت را داشت و در 

تاريخ معاصر ما، تأثيرات عميقي را برجاي گذاشت كه نامش 
همواره خواهد ماند و جالب است كه آقاي هاشمي در شبي كه 

 اميركبير كشته شد، رحلت كرد و اين خود 
يك اتفاق تاريخي جالبي است 

كسي كه نسبت به اميركبير خيلي وفادار بود و عشق 
مي ورزيد و حتي كتاب اميركبير را نوشت. به هر صورت هر 

 دوره اي يك امير كبيري دارد و آقاي هاشمي از اين جهت 
امير كبيري در دنياي معاصر بود
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ويژه نامه 
چهلمين روز
درگذشت 
آيت اهلل 
هاشمي 

رفسنجاني

17 رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي ايران، نقش مرحوم 
آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني را در بزنگاه هاي تاريخي،كليدي وبسيار 
مؤثر وتعيين كننده دانست و گفت: آقاي  هاشمي، فردي نوآور، 
توسعه گرا، تصميم گيرنده، باهوش و نزديك به امام بود كه در 
تاريخ اخير ايران حضور ارزنده اي داشت. دكتر سيد كمال خرازي 
در گفتگويي به سئوال هاي خبرنگار ما درباره نقش و مسئوليت هاي 
آقاي  هاشمي در جنگ، مسائل خارجي، هجمه مخالفان، تدوين 
قوانين، وجه تمايز ايشان با ديگران و... پاسخ داد. مشروح اين 

گفتگو به اين شرح از نظر خوانندگان مي گذرد: 
***

 جناب عالي چه تعريفي از آيت اهلل  هاشمي رفسنجاني مي توانيد 
داشته باشيد؟

 مرحوم آقاي  هاشمي در قبل از پیروزي انقالب، در دوران 
جنگ، ریاس����ت مجلس و رئیس جمهوري و بعد هم در مجمع 
تش����خیص مصلحت نظام نقش سازنده و تأثیرگذاري در نظام 
جمهوري اس����المي داشت. مرد بسیار باهوش و بسیار صبور و 
متدین و کسي بود که در حل مشکالت کشور نقش بسیار مؤثر 

و در دوران سازندگي هم نقش اول را به عهده داشت و خدماتي 
که در دوران س����ازندگي کشور داشت فقط مي توان این ویژگي 
را در امیرکبیر سراغ گرفت. آقاي هاشمي در تاریخ معاصر ایران 
نقش کلیدي ایفا کرد و در بزنگاه هاي تاریخي در حل مشکالت 
کشور نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده و در دوران سازندگي هم 
نقش اول را به خوبي ایفا مي کرد و بعد از جنگ در سازندگي 
کش����ور و خدماتي که در آن  دوران ارائه کرد، به عنوان س����ردار 

سازندگي لقب گرفت. 

آقاي  هاشمي فردي نوآور، توسعه گرا، تصمیم گیرنده، باهوش 
و نزدی����ک به امام بود که در تاریخ اخیر ایران نقش تعیین کننده 
و ارزنده اي داشت. فقدان ایشان ضایعه اي براي کشور محسوب 

مي شود. 
 نقش و مس�ئوليت آيت اهلل  هاش�مي در جنگ و پيشبرد مبارزات 

چگونه بود؟
  با آغاز جنگ آقاي  هاشمي ریاست مجلس را عهده دار بود 
و به عنوان کس����ي که به امام خیلي احساس نزدیکي مي کرد در 
جلس����ات شوراي عالي دفاع حضور مي یافت؛ البته در آن زمان، 
آیت اهلل خامنه اي و شهید چمران هم در شوراي عالي دفاع بودند. 
پس از ش����هادت دکتر چمران، نماینده دوم در این ش����ورا آقاي 
 هاشمي ش����د و دائماً گزارش هاي شوراي عالي دفاع را خدمت 
امام ارائه و از جانب ایش����ان در عملیات  جنگ شورا را هدایت 
مي ک����رد؛ ابتدا فرماندهي جنگ به  عهده بني صدر به عنوان رئیس 
شورا بود و زماني که بني صدر در پایگاه دزفول مستقر شد که 
جنگ را هدایت کند و بنده هم به عنوان رئیس تبلیغات جنگ در 
جلسات شوراي  عالي دفاع شرکت مي کردم حضور آقاي  هاشمي 
در آن جلسات هم خیلي تعیین کننده بود، تا زماني که بني صدر 
عزل شد، آقاي  هاشمي از سوي امام، فرماندهي جنگ را به عهده 
گرفت و در دوران اوج جنگ و ش����رایط جبهه  ها، آقاي  هاشمي 
به فرماندهي جنگ هم منصوب ش����د و چون ارتباط نزدیکي با 
رزمندگان، به خصوص افراد س����پاه، ارتش و بسیج داشت، نقش 
ممتازي را در هدایت جنگ ایفا کرد. عملیات  بزرگي در دوران 
فرماندهي آقاي هاشمي انجام شد. ابتدا عملیات خیبر آغاز شد و 
تا عملیات فتح المبین و بیت المقدس و در نهایت به والفجرها و 
کربال و... ختم شد که در تمام این دوره ها همواره آقاي هاشمي 
فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیاء را به عهده داشت و قبل از عملیات، 
طرح هاي عملیات در آن جلسات مطرح مي شد، ایشان جلسه را 
اداره و هدایت مي کرد و در آخر فرمان مي داد. به هر حال نقش 
ایش����ان در هدایت جنگ، بر کسي پوشیده نیست، تا زماني که 
شرایطي پیش آمد و به دنبال آن قطعنامه 598 به تصویب رسید و 
شرایط ایران هم به مرحله اي رسیده بود که به زعم آقاي هاشمي 
جنگ باید خاتمه مي یافت. بازهم در این قضیه هم آقاي هاشمي 
نقش برجس����ته اي داشت که نحوه پایان جنگ را سامان بدهد. 
س����پس خدمت حضرت امام رسید و شرایط کشور و نامه هایي 
که فرماندهان جنگ نوشته بودند خدمت امام داد و در آن جلسه 
به امام گفت که من مسئولیت پذیرش قطعنامه را اعالم مي کنم 
و بعد شما بنده را محاکمه کنید که امام بعداً پیغام فرستادند که 
من خودم مسئولیت را مي پذیرم. سپس پذیرش قطعنامه از سوي 
امام اعالم ش����د. بنابراین ش����ما در همه مراحل جنگ و پذیرش 
قطعنامه و چه در دوران پس از جنگ و دوره س����ازندگي نقش 

ممتاز ایشان را مي بینید. 

سياس�ت خارجي و مديريت آيت اهلل هاشمي در داخل باتوجه به 
تحوالت جهاني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

بعد از جنگ که دوران سازندگي آغاز شد، الزمه کار برقراري 
ارتباطات بین المللي بود. پس از جنگ ایران پولي نداشت و نفت 
هم در آن دوران بسیار ارزان فروخته مي شد، بنابراین شرایط ایجاب 

مي کرد که از امکانات خارجي براي اداره کشور استفاده شود. 
چون در دوران جنگ روابط ما با کشورها، خیلي حسنه نبود 
و اکثر کشورها از صدام حمایت مي کردند، الزم بود که بعد از 
پذیرش قطعنامه، روابط بهبود پیدا کند و دولت ها اعتبارات مالي 
در اختیار ایران بگذارند که این کار شد و با اعتباراتي که جذب 
شد آقاي هاشمي موفق شد گام هاي بسیار مؤثري را در توسعه و 
سازندگي کشور به خصوص در صنایع و پروژه هایي که ما امروز 
به آنها افتخار مي کنیم، بردارد. در آن شرایط آقاي هاشمي،ساخت 
پروژه مترو را آغاز کرد. حاال ش����ما تصور کنید اگر امروز مترو 
نبود شرایط تهران چه وضعي داشت؟ آینده بیني و وسعت نظر 
آقاي هاش����مي برنامه را پیش مي برد و در عین شرایط دشواري 
که کشور و نیازهاي فوري که وجود داشت، آقاي هاشمي را بر 
آن داش����ت که گام هاي سنگیني را براي توسعه و اعتالي کشور 
بردارد. به هر صورت، دوران سازندگي دوران ممتازي بود که به 

نام آقاي هاشمي ثبت شده است. 
در آن دوران و در شرایط سخت و بن بستي که وجود داشت 
و ایران نمي توانست بدهي هاي خود را پرداخت کند، با تالش هاي 
مرحوم نوربخش در بانک مرکزي که بس����یار در این امر فعال 
بود، دولت موفق ش����د بدهي ها را استمهال کند. یا در مورد بند 
6 قطعنامه که تعیین متجاوز بود و دبیرکل سازمان ملل موظف 
شده بود، هیأت حقیقت یاب را براي تعیین متجاوز و آغاز کننده 
جنگ منصوب کند بنده هم به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل تالش کردیم با آقاي دکوییار دبیرکل س����ازمان ملل رایزني  
کنیم. چون آمریکایي ها و برخي کشورها نمي خواستند امتیازي به 
ایران بدهند که سرانجام با مدیریت خوب آقاي هاشمي و نقش 
بسیار برجسته اي که ایفا کرد، سرانجام سازمان ملل، عراق را به 
عنوان متجاوز ش����ناخت. پس از آن  هر دو هفته یک بار براي 
ارائه گزارش به ایران مي آمدم و خدمت آقاي هاشمي مي رسیدم 
و ایشان کارها را هدایت و کمک کردند واز طریق رابط هایي که 
وجود داشت، گروگان هاي خارجي که در لبنان بودند آزاد شوند 
و این خود خیلي مؤثر بود که آمریکایي ها به سازمان ملل اجازه 
بدهند که کارها را پیش ببرد و اگر این نبود، آنها به س����ادگي 
نمي گذاشتند که عراق به عنوان متجاوز شناخته شود و دبیرکل 
با گزارشي که به شوراي امنیت داد اعالم کرد که عراق آغازگر 
جنگ بوده اس����ت. بنابراین توسعه روابط خارجي ایران در دوره 
آقاي هاشمي با هدایت و راهنمایي هاي ایشان و دکتر والیتي به 
عنوان وزیر خارجه و مس����ئوالني که در این وزارتخانه کمک و 

نام هاشمي همواره در تاريخ ايران به عنوان يك مدير برجسته به نيكي ياد خواهد شد و نقشي كه در دوران 
انقالب، جنگ و سازندگي و پيش از انقالب داشت، طبيعتًا در يادها مي ماند

تالش کردند شکل گرفت. 
جناب عالي به دوران جنگ و خاتمه آن و نقش آقاي هاش�مي در 
آن زمان اشاره كرديد. مي خواستيم بدانيم كه نوع تعامل آقاي هاشمي 
در آن زم�ان با كش�ورهاي اس�المي، اروپايي، آمري�كاي التين و حتي 
كش�ورهاي آس�ياي شرقي چگونه بود؟ آيا ايش�ان يك ايده خاصي را 
دنبال مي كردند كه منحصر به خودشان باشد يا بر اثر يك تعامل جمعي 

بود كه با مسئوالن نظام، آن ايده را پيگيري مي كردند؟
تصمیمات در شوراي عالي دفاع جمعي بود و در آن زمان 
رئیس شوراي عالي دفاع آیت اهلل خامنه اي بودند و وزراي دفاع، 
امور خارجه و بقیه هم بودند، اما کس����ي که بیش از همه نقش 
داش����ت تا وضع را پیش ببرد و خدمت امام گزارش دهد و در 
صحنه جنگ آن را هدایت کند یا بعد از جنگ و در زمان ریاست 
جمهوري آیت اهلل  هاشمي به منصه ظهور برساند، شخص آقاي 
هاشمي بود. در سفرهایي که ایشان انجام مي داد حتي قبل از این 
که سمت رئیس جمهوري را بپذیرد، از جمله در سفر به روسیه 
که منجر به خرید زیر دریایي ها و تسهیالت دیگر شد، شخصیت  
آقاي هاش����مي طوري بود که در بحث و مذاکره و جا انداختن 
موقعیت ایران خیلي مؤثر بود که چگونه مسأله را مطرح و دیگران 

را قانع کند و این فقط از آقاي هاشمي برمي آمد. 
در زمان ریاست جمهوري هم آقاي هاشمي سفرهاي زیادي 
را انجام داد. مثاًل در مالقاتي که با امیر عبداهلل پادش����اه عربستان 
داش����ت، در واقع پایه روابط نزدیک ایران با عربس����تان را بنیان 
گذاش����ت که مذاکرات دو کشور ادامه پیدا کرد تا زمان ریاست 
جمهوري آیت اهلل خامنه اي و وزارت بنده که بر پایه همان دیدار 
و مالقات با امیرعبداهلل، عربستان موافقت کرد که کنفرانس سران 

اسالمي در ایران برگزار شود. 
بر همان پایه روابط ما با عربس����تان گس����ترش پیدا کرد که 
منجر به افزایش قیمت نفت شد. زماني که ما زمام دولت را به 
دست گرفتیم، قیمت نفت حدود 9� 8  دالر بود و با توجه به 
هزینه هاي استخراج نفت خیلي سودي براي ما نداشت. الزمه این 
کار هم این بود که با عربستان به توافق برسیم تا قیمت نفت باال 
برود. طي چند مرحله گفتگو که بنده هم درگیر آن بودم و ادامه 
کار با وزیر نفت وقت بود، باالخره آنها این توافق را با ما انجام 
دادند و باعث افزایش قیمت نفت ش����د و کش����ور از آن شرایط 
بغرنج و حساس نجات پیدا کرد. چرا این کار انجام شد، چون 
یک ارتباطي بین آقاي هاشمي و امیر عبداهلل ایجاد شد و شرایط 
مساعدي فراهم شد که بتوانیم با عربستان همکاري کنیم. عربستان 
همان کشوري بود که در زمان جنگ با کمک سه میلیارد دالري 
به صدام،  از عراق حمایت مي کرد تا با ایران بجنگد. در آن برهه 
با توجه به شخصیت آقاي هاشمي و ارتباط نزدیک بین ایشان و 
امیر عبداهلل ما هم کارها را دنبال کردیم. بنابر این در حیطه روابط 

خارجي هم آقاي هاشمي نقش برجسته اي داشت. 
آقاي هاشمي از سوي مخالفان مورد هجمه قرار مي گرفت. دليل 

اين هجمه ها چه بود؟
در سیاس����ت این مسائل معموالً وجود دارد. وقتي اختالف 
نظر سیاس����ي ایجاد مي شود طبیعي است که حمالت هم وجود 
دارد. منتهي آنچه که مهم بود رفتار آقاي هاش����مي در برابر این 
نامالیمات بود. ایشان خیلي صبورانه رفتار مي کرد و سعه  صدر 
زیادي از خود نشان مي داد و خود را در برابر برخوردهاي برخي 

افراد کوچک نمي کرد. 
حال اگر بخواهیم از آغاز مخالفت ها صحبت کنیم، مسأله 
به دوره اي برمي گردد که دوره آقاي هاشمي به اتمام رسیده بود 
و برخي کتاب ها منتشر شد که معتقد بودم باید جلو این افراد را 
گرفت. ولي شرایط به گونه اي بود که آن اشخاص مي توانستند 
آزادانه فعالیت کنند اما آقاي هاش����مي همواره در کارها متانت 
خود را حفظ مي کرد و اگر چه مسائل خانوادگي و فرزند ایشان 
مطرح بود، ولي اجازه نداد که آن مسائل برآرمان  هاي ایشان که 
حفظ ارزش هاي انقالب و روابط بین آقاي هاشمي با مقام معظم 
رهبري بود، اثر بگذارد و این خود یک نوع زیرکي وهوشمندي 
بود که آقاي هاش����مي اجازه نمي داد مسائل خانوادگي بر مسائل 

ملي و آرمان هاي انقالبي شان تأثیر بگذارد. 
وج�ه تمايز آيت اهلل  هاش�مي با ديگران بردب�اري و واكنش هاي 
معقول و منطقي نسبت به ناماليمات بود، دليل آن چه مي تواند باشد؟

این از خاصیت هاي ش����خصیتي  ایش����ان بود که در کوران 
مبارزاتي آبدیده شده بود.آقاي هاشمي با هر موضوع و موردي، 
احساساتي و هیجاني برخورد نمي کرد و واقعاً ویژگي هاي یک 
مرد مس����لمان که باید س����عه صدر داشته باشد و در برابر فشارها 
و مش����کالت سنگ صبور باشد در ایشان دیده مي شد. در اداره 
جنگ، مجلس و ریاست جمهوري و با همه مشکالتي که وجود 
داشت، کار ساده اي نبود، ایشان واقعاً با همه مسائل با سعه صدر 

برخورد مي کرد. 
در جبهه ها تلفات زیاد بود اما ما با توجه به انگیزه هاي بسیار 
باالیي که در رزمندگان بود الزاماً کشور نمي توانست جوابگو باشد، 
ولي ایشان همه را با سعه  صدر حل و فصل مي کرد. اینها همه 

از شخصیت استوار، پابرجا، مستحکم و هوشمند ایشان سرچشمه 
مي گرف����ت که تحت تأثیر هیجانات قرار نمي گرفت و هیجانات 
دیگران هم آقاي هاشمي را تحریک نمي کرد چون ایشان آرمان هایي 

داشت که آنها را مهم مي دانست و بر آنها ارزش قائل بود. 
جناب عالي بيشتر بعد اقتصادي و سياسي آقاي هاشمي را مطرح 
كرديد، اما در مس�أله فرهنگي ما كمتر ش�اهد اقدامات آقاي هاش�مي 
بوديم، اگر مس�أله احداث دانش�گاه آزاد اس�المي را كنار بگذاريم در 
زمين�ه فرهنگي كمرنگ بود، چرا آقاي هاش�مي ب�ه اين موضوع كمتر 

توجه داشت؟
فکر مي کنم که آقاي هاشمي خیلي به کارهاي ظاهري اهمیت 
نمي داد و تأکید داشت که باید کارها و برنامه هاي زیربنایي انجام 
ش����ود. براي س����اختن زیربناها هم درصدد احداث دانشگاه آزاد 
اس����المي برآمد و معتقد بود اگر انسان هاي دانشمندي را تربیت 
کنیم، این خود منجر به ارتقاي فرهنگ ملي کشور مي شود. یا در 
خطبه هاي نماز جمعه، تحلیل هاي عمیقي داشت با این نیت که آن 
تحلیل ها مي تواند خیلي کارساز باشد و جامعه را از نظرفرهنگي و 
مذهبي هدایت کند. ایشان فکر مي کرد که باید در حوزه فرهنگ 
زیربنای����ي کار کرد تا م����ردم از جان و دل، کار کنند و فرهنگ 
خود را ارتقاء دهند. تحلیل من این است که آقاي هاشمي با این 

بینش پیش مي رفت. 
تأثير آيت اهلل  هاشمي  رفسنجاني در تدوين و برنامه ريزي قوانين 

در مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور چگونه بود؟
در دوره نمایندگي و ریاست مجلس و قانونگذاري، هدایت 
مجلس با تمام دشواري ها با وسعت دید ایشان تجلي پیدا مي کرد 
و به تصویب مي رسید. در دوره ریاست جمهوري هم با لوایحي 
که براي تصویب به مجلس مي فرس����تاد، در واقع توانایي خود 
و دولت را به خوبي نش����ان مي داد. بنابراین از جهت پایه گذاري 
قوانیني که بتواند آینده ایران را تضمین کند، آقاي هاشمي نقش 

مهمي داشت.
 از جمله مسأله ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که 
خدمت امام رسید و گفت که در شرایط موجود باید ارگاني باشد 
که اختالفات بین مجلس و شوراي نگهبان را حل کند، تا این که 
منجر به آن شد امام، حکم بر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دادند و افرادي را هم منصوب کردند که بعد در اصالحیه 
قانون اساسي هم گنجانده شد و خود این هم یک قانونگذاري بود 
که با کمک ایشان انجام شد. یعني در بعد قانونگذاري هم آقاي 
هاشمي با آن تیزبیني هایي که داشت از بزنگاه ها، مسئولیت هاي 

مهمي را انجام داد. 
 چهره ه�اي سياس�ي در ه�ر بره�ه اي تأثي�رات خ�ود را برجاي 
مي گذارند و پس از مدتي به تاريخ مي پيوندند، اما در منظومه معرفتي 
آقاي هاشمي، با يك نكته مهم كه حكايت از آينده نگري ايشان است، 
روبرو هس�تيم، حتي پس از مجلس، رياست جمهوري و حتي حوادث 

88، در تحليل هايي كه ارائه مي كردند، آينده ايران براي ايشان خيلي 
مهم بود، به نظر شما، ايده ها و آرمان ها و تحركات كه طي اين سال ها 
به وجود آمده، چه سرنوش�تي خواهد داش�ت، آيا اينها به تاريخ خواهد 
پيوس�ت يا ايده ها و آرمان هايشان در نسل بعدي انقالب ادامه خواهد 

يافت؟
  نام ایش���ان همواره در تاریخ ایران به عنوان یک مدیر 
برجسته به نیکي یاد خواهد شد و نقشي که در دوران انقالب، 
جنگ و س���ازندگي و پیش از انقالب داشت، طبیعتاً به یادها 
مي ماند. شخصیت هاي برجسته اي که در دوران فعالیت خود 
نقش برجسته اي را ایفا مي کنند، نامشان همواره ماندگار مي شود، 
مثل امیر کبیر که در سازندگي ایران نقش بزرگي داشت، آقاي 
هاش���مي هم در واقع همان ش���خصیت را داشت و در تاریخ 
معاصر ما، تأثیرات عمیقي را برجاي گذاشت که نامش همواره 
خواهد ماند و جالب اس���ت که آقاي هاش���مي در شبي که 
امیرکبیر کشته شد، رحلت کرد و این خود یک اتفاق تاریخي 

جالبي است. 
کسي که نسبت به امیرکبیر خیلي وفادار بود و عشق مي ورزید 
و حتي کتاب امیرکبیر را نوشت. به هر صورت هر دوره اي یک 
امیر کبیري دارد و آقاي هاش����مي از این جهت امیر کبیري در 

دنیاي معاصر بود. 
 چه بايد كرد كه ايده ها و افكار آقاي هاشمي در جامعه گم نشود 

و به نسل  آينده منتقل شود؟
  چرا گم شود؟ کسي که در همه مراحل انقالب نقش داشته، 
کسي که در دوران انقالب مسئولیت هاي تأثیرگذاري داشته، کسي 
که به آرمان هاي انقالب خیانت نکرده و همه فش����ارها را براي 

انقالب تحمل کرده است، قطعاً گم نخواهد شد. 
آنهایي که خیانت کردند قطعاً نامي از آنها نیست؛ یا فوت 
کرده اند یا در گوش����ه اي خزیده اند، بنابراین نگاه به این افراد با 
کسي که تمام عمر خود را در راه به ثمررساندن انقالب و نظام 

و هدایت و مدیریت آنها صرف کرده، متفاوت است. 
در این راه رسانه ها مي توانند بگویند و بنویسند و بیشتر ایشان 
را توصیف کنند. یا کتاب هایي نوشته شود که شخصیت  ایشان 
را خوب تفهیم کنند و به نظر من همه باید کمک کنند تا فردي 
مثل آقاي هاشمي که در این دوره نقش تعیین کننده اي داشت، 
آن را تفهیم و به جوانان معرفي کنند چون زندگي پربار این افراد 
مي تواند نسل  آینده را بسازد همان گونه که امیرکبیر شخصي به نام 
آقاي هاشمي را ساخت، آقاي هاشمي هم مي تواند فرد یا افراد 
دیگري را بسازد. منتهي اهل کتاب و رسانه ها باید این مسائل را 
به نسل جدید درست منتقل  و آنها را عالقه مند کنند که زندگي 
چنین انسان هایي را مطالعه کنند و از آن سرمشق بگیرند و چراغ 

راه خود و آیندگان قرار دهند. 
گفتگو از: عليرضا بردبار� منوچهر دين پرست

هاشمي، مردي نوآور، توسعه گرا و  تصميم گير   بود
دكتركمال خرازي: 

شخصيت هاي برجسته اي كه در دوران فعاليت خود نقش 
برجسته اي را ايفا مي كنند، نامشان همواره ماندگار مي شود، 

مثل امير كبير كه در سازندگي ايران نقش بزرگي داشت، 
آقاي هاشمي هم در واقع همان شخصيت را داشت و در 

تاريخ معاصر ما، تأثيرات عميقي را برجاي گذاشت كه نامش 
همواره خواهد ماند و جالب است كه آقاي هاشمي در شبي كه 

 اميركبير كشته شد، رحلت كرد و اين خود 
يك اتفاق تاريخي جالبي است 

كسي كه نسبت به اميركبير خيلي وفادار بود و عشق 
مي ورزيد و حتي كتاب اميركبير را نوشت. به هر صورت هر 

 دوره اي يك امير كبيري دارد و آقاي هاشمي از اين جهت 
امير كبيري در دنياي معاصر بود
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بس����م اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل رب العالمین و بشر 
الصابری����ن، الذین اذا اصابتهم مصیبت����ه قالوا انا هلل و انا الیه 

راجعون. 
ان الذین آمنوا و عملواالصالحات، سیجعل لهم الرحمن 

وداً. 
با سالم حضور دوستان گرامي، رحلت آیت اهلل هاشمي 
و درگذش����ت شهادت گونه آتش نشان  ها در فاجعه ساختمان 
پالس����کو را خدمت ش����ما تسلیت عرض مي کنم. ان شاء اهلل 

خداوند همه رفتگان را بیامرزد. 
امشب قرار شد درباره آقاي هاشمي بیشتر سخن بگوئیم 
و با لحاظ نکات قرآني به ش����خصیت آقاي هاشمي معطوف 
شویم. کتابي متعلق به ایشان است به نام تفسیر راهنما. این 

کتاب در 20 جلد منتشر شده است که انتشارات بوستان سازمان 
تبلیغات قم این کتاب را مکرر منتشر کرده  است. این کتاب 
محصول زندان است. دوره اي که آقاي هاشمي در زندان، بودند، 
همبندهاي ایشان تعریف مي کنند که هر چند روزي ایشان دفتر 
چهل برگي را سیاه مي کرد. مدام نشسته بود و مي نوشت و این 
کار کتابخانه اي نیست که یک نفر بنشیند و مجموعه کتاب ها 

را فیش برداري کند. بلکه محصول اندیشه است. 
ما دو کار بزرگ دیگر هم در دوره معاصر داریم درباره 
قرآن مجید که آن دو کار هم محصول زندان هس����تند. اتفاقًا 
اندیشه و دقت هاي نظري در آن دو کار بیشتر از نقل و قول 
و کار پژوهشي کتابخانه اي است. تفسیر پرتوي از قرآن آیت اهلل 
طالقاني محصول زندان است. طبیعتاً فضا و محیط زندان بر 
خالف پژوهش ها از کتابخانه هاي تخصصي که در حوزه علمیه 
و دانشگاه ها است، نویسنده را وادار مي کند که بیشتر فکر کند. 
کار سوم کار مرحوم مهندس بازرگان است. مهندس بازرگان 

8 س����ال در زندان برازجان بود با آن فضاي گرم برازجان که 
همبندهاي مهندس بازرگان تعریف مي کردند که وقتي مهندس 
بازرگان نشسته بود و قرآن مي خواند عرق از صورتش مي چکید 
و س����یر تحول قرآن که کار بي نظیري است از شناخت قرآن 

مجید، محصول آن 8 سال زندان برازجان است. 
کاري که آقاي هاش����مي انجام داده اس����ت تحت تأثیر 
شخصیت سیاسي، اجتماعي انقالب و همه مالحظاتي که مثل 
هاله هاي ش����خصیتي، ایشان را در برگرفته، یک مقدار پنهان 
مانده است. وقتي ایشان یک آیه قرآن مواجه مي شود مثال بسم 
اهلل الرحم����ن الرحیم، ابتدا مي دید که چند مفهوم را مي توان 
استخراج کرد و این مفاهیم چه نسبتي به هم دارند؟! چگونه 
ربط این مفاهیم مختلف را پیدا کنیم؟ آیه بعدي چند مفهوم 
دارد؟ نسبت آیات به سوره حمد کجاهاست؟ یک دفعه شما 
را وارد فضایي از اندیشه درباره قرآن مي کند � غیر از لطف 
خداوند متعال که شامل کسي مي شود که این گونه درباره قرآن 
بیاندیشد � معني تدبر و تفکر و تعقل در قرآن چنین است 
که یک نفر ذهنش مدام، ذهن زنده اي است که شاخه مي زند 
و شما روبرو مي شوید با یک تفسیري که این تفسیر سرشار 
اس����ت از نکته هاي حکمي و نکته هاي تازه. شما کافي است 
مقایسه بکنید با تفسیرهاي قبل مي بینید که در واقع تقریباً، وقتي 
یک سوره را در تفسیر راهنما مقایسه مي کنید با یک سوره با 
تفاسیر قبلي، حتماً نکته هاي تازه اي را پیدا مي کنید. یعني ممکن 
نیست نکته تازه اي را پیدا نکنیم که ریشه آن برمي گردد به آن 

شرایط و فضایي که تفسیر ایجاد شده است. 
به این دلیل بحث ما درباره آقاي هاشمي مي تواند در سیاق 
نکته  هاي قرآني قرار بگیرد. مي توان زندگي  مرحوم هاشمي را 
به دوره هاي مختلف تقسیم کرد و هر دوره هم یک مشخصه اي 
دارد که آن مشخصه را مي توانیم شناسایي کنیم. آقاي هاشمي 
متولد 1313 است و در 14 سالگي به حوزه علمیه قم مي  روند. 
زندگي ایشان تا 14 سالگي و نوجواني در فضاي کشاورزي 
و روستایي است و آن فضا فرهنگ کار و تولید و تالش و 
حس طبیعت زنده است و خود بخود کسي که در این فضا 

است، با کار و طبیعت، نزدیکتر است. 
در مقطع دیگر آشنایي با امام)ره( در حوزه علمیه است و 
توجه آقاي هاشمي به درس اصول است. درس اصول ذهن 
را منسجم و مرتب مي کند در واقع وقتي اصول خواندید یکي 
از مش����خصات این است که ذهن را سازماندهي مي کند. من 
یادم مي آید وقتي راجیو گاندي آمده بود ایران، حزب کنگره 
در هند شکس����ت خورده بود، در آستانه ماه هاي اول اشغال 
کویت در عراق، سال 1991 میالدي، مالقاتي با آقاي هاشمي 
داشتند که این مالقات به دراز کشید و نوبت یکي از وزرا را 
به این جلسه دادند. وقتي گفتگو تمام شد ما با گاندي از دفتر 

آقاي هاشمي بیرون آمدیم. راجیو گاندي گفت؛ آقاي هاشمي 
ریاضیدان است؟! من گفتم؛ خیر! راجیو گاندي گفت: خلبان 
است؟! )زیرا خود راجیو خلبان بود( گفتم نه! گفت: شیوه اداره 
بحث ایشان عجیب بود. چون خیلي خوب موضوعات را در 
ذهن خودش دسته بندي مي کرد و وقتي بحثي مطرح مي شد 
تا از آن موضوع خارج نمي ش����دیم و به نتیجه نمي رسیدیم، 
بحث را رها نمي کرد. و آن موضوع را با ابعاد مختلفش تجزیه 

و تحلیل مي کرد. 
گاندي گفت: وقتي من درباره مس����لمانان که صحبت 
مي کردم، آقاي هاش����مي پرسیدند؛ چرا حق تحصیل بچه هاي 
مسلمان در هند پایدار نیست؟  و این سؤاالت براي من خیلي 
تازگي داشت. این ذهن آقاي هاشمي، محصول همان اصول 
خواندن اس����ت و در این مقطع است از سال 27 تا 42 آقاي 
هاشمي با امام)ره( آشنا مي شوند. این مقطع هم مطالعات اسالمي 
ایشان شکل مي گیرد و در این مقطع دو کتاب از ایشان منتشر 
مي شود. »امیرکبیر« و »سرگذشت فلسطین«. که »امیرکبیر« دید 
ملي و آینده نگر ایشان است. و کتاب سرگذشت فلسطین را 

در آن زمان اگر از کسي مي گرفتند، مجازات داشت. 
مرحله سوم زندگي ایشان از سال 42 است تا 57. این دوره 
مبارزه و زندان و شکنجه است. در این دوره، همه همبندان دوره 
هاشمي تعریف مي کنند یکي از کساني که بیشترین شکنجه ها 
را تحمل مي کرد آقاي هاشمي بود. یکي از دوستان ما تعریف 
مي کرد براي این که من بترسم و تغییري در دیدگاه من پیش 
بیاید. من را در س����لول آقاي هاشمي انداختند. غروب بود و 
خیلي هم فضا روشن نبود و من ایشان را نمي شناختم. دیدم 
کسي در کنار دیوار سلول نشسته است و هر دو پاي خود را 
با فاصله از زمین قرار داده است. نگاه کردم و دیدم که خون 
از هر دو پایش مي چکد. شالق زده بودند و به یک معنایي 
پوست ترکیده بود. تا این که من وارد شدم لبخند زد و با روي 
بازي به من گفت: چقدر جواني! نگران نباشید. ببینید یک زنداني 
قباًل در این زندان بوده و چه شعر قشنگي روي دیوار نوشته 

است مثل این که با نوك قاشقش آن را نوشته است؛ 
ش����نیده ایم که محمود غزنوي یک ش����ب 

ش���راب خورد و شبش جمله در سمور گذشت 
گداي گوش����ه نش����یني لب تنوري خفت 

ل����ب تنور ب����ر آن بینواي عور گذش����ت 
علي الصب����اح یکي نع����ره زد که اي محمود 

ش����ب سمور گذش����ت و لب تنور گذشت
گفت با دیدن این چهره  و فضا و این ش����عر، امیدي در 
دل من درخش����ید. آقاي هاش����مي در این دوره کانون امید و 
اطمینان براي دوستان بود واز خودش هم شنیدم که مي گفت 
هیچ روزي نبود در زندان که شب مي خوابم امید نداشته باشم 

هاشمي معمار انقالب بود
سخنراني سيد عطاءاهلل مهاجراني در مركز اسالمي لندن

خداوند متعال،  درجات آقاي هاشمي را در پيشگاه خداوند 
متعال عالي بگرداند. به ما هم توفيق دهد قدر بندگان صالح 

او را بهتر بدانيم. كساني هم كه ايشان را آزار داده اند، خداوند 
آنها را هم ببخشد. بيامرزد و اين مظلوميت آقاي هاشمي 

به سرمايه اي براي ملت ما تبديل شود تا ما قدردان كساني 
باشيم كه عمر و ذهن و وقت آنها، در وقف يك ملت است. ما 

در مجلس بوديم هاشمي مي خواست در معرفي دولت صحبت 
بكند. گفت اين سوگندي كه در مراسم تحليف خواندم، در اين 
سوگند مي گويد كه من سوگند مي خورم به خداوند متعال كه 

خود را وقف خدمت به ملت بكنم. من آماده ام. من خودم را وقف 
مي كنم. يعني به تمام معني اين وقف بودن را شاهد بوديم. 
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که فردا آزاد مي شوم. تا مسئول بند مي آمد با خودم مي گفتم 
این خبر آزادي من را آورده است. البته یکي از دوستان هم 
در زندان بود که تا مأمور بند مي آمد مي گفت این آمده من را 
اعدام بکند. آقاي رباني شیرازي چنین مي گفت و مدام با این 
ترس اعدام زندگي مي کرد و آقاي هاشمي شکنجه مي شد و 
دوس����ت ما تعریف مي کرد آقاي هاشمي مي خواست حرکت 
کند و نمي توانست بایستد. مثل بچه ها دستها و زانوانش روي 
زمین بود و ش����روع مي کرد حرکت کردن و مي گفت: گاهي 
اوقات آدم بچه  مي شود، خوشمزه است! حاال تصور کنید در 
آن ش����رایط سلول چگونه این روحیه انسان ساز و دوران ساز 
وج����ود دارد. تمامي وقت هم در زندان صرف مطالعه قرآن 
مجید مي شود و در واقع هر هفته اي اقاًل 2 دفتر چهل برگ 
سیاه مي کرده است. من البته دیدم کسي مصاحبه اي کرده است 
که آقاي هاشمي در زندان به دنبال بیزینس و معامالت بود! 
ببینید بي انصافي تا کجاست! یک کسي دوره اي در زندان بوده 
و محصولش مي ش����ود تفس����یر راهنما و آن بنده خدا هم در 
پیش از انقالب 8 س����ال زندان بود و محصولش 8 خط هم 

نیست! حتي 8 مقاله یا داستان کوتاه! 
خالصه این دوران زندان آقاي هاشمي است تا سال 57 
وقتي که ایشان از زندان آزاد مي شود یک اتفاق دیگري براي 
او مي افتد که این اتفاق در دید جهاني ایشان خیلي مؤثر بود. 
آقاي هاشمي به آمریکا مي رود. برادر ایشان، محمد هاشمي در 
اُکلند کالیفرنیا درس مي خواند. محمد هاشمي مي گفت: آقاي 
هاش����مي درخواست کرد ماشین بگیریم ایالت هاي آمریکا را 
ببینیم. مي گفت، مدتي که آنجا بود، تعداد ایالت هایي که آقاي 
هاشمي دید، کساني که در آمریکا ده ها سال زندگي مي کردند، 
ندی����ده بودن����د. از این ایالت به آن ایالت، از این مزرعه به آن 
مزرعه، چند ماهي نزدیک به 3 ماه، وقت گذاشت براي شناخت 
آمریکا و بعد پرس����ش هاي فراوان داشت کاماًل تصویر خیلي 
روش����ني از جهاني مدرن داش����ت و سابقه زندان هم داشت. 
بحث انقالب هم پیش آمده است. موقعي که مي خواهیم به 

سال 57 برسیم، دیگر انقالب مي خواهد محقق بشود.
در مقطع انقالب اسالمي وقتي امام)ره( اعضاي شوراي 
انقالب را انتخاب مي کنند، آقاي هاشمي یکي از 5 نفر اصلي 
هس����تند. و حکم این 5 نفر را آقاي مطهري از نوفل لوش����اتو 
مي آورند و جلس����ات در منازل برگزار مي ش����ده است. مثاًل 
جلس����ه اي که در خانه آقاي آیت اهلل موسوي اردبیلي تشکیل 
مي شود، آقاي هاشمي، آیت اهلل خامنه اي را به عنوان عضو جدید 
معرفي مي کند. قرار با امام)ره( بر این بوده که در واقع 5 نفري 
که هس����تند، شورا را توسعه بدهند ولي فردي که مي خواهند 
اضافه بکنند، اوالً همه اعضا اتفاق نظر داشته باشند، دوم اینکه 
به امام)ره( هم بگویند. نفر ششم آقاي مهدوي کني بود. نفر 

هفتم آقاي خامنه اي بواسطه معرفي آقاي هاشمي است.
در واقع این مقطعي است که شوراي انقالب توسعه پیدا 
مي کند در این مرحله که انقالب پیروز شد، مرحله جدید زندگي 
هاشمي شروع مي شود. آقاي هاشمي در شوراي انقالب است 
و همین طور در وزارت کشور است و وقتي که مجلس شکل 
گرفت، مجلس اول که شکل گرفت، با مجموعه شرایطي که 
ما رئیس جمهوري داشتیم مثل بني صدر، سازمان هایي داشتیم 
در کش����ور که در همان روزهاي آغاز پیروزي انقالب، خیلي 
از اس����لحه خانه ها را تخلیه کرده بودند مثل مجاهدین خلق، 
نیروهاي مس����لح چپ، مجلس وقتي تأس����یس شد، کانوني 
براي حفظ و انسجام خط انقالب و راه امام)ره( با مجموعه 
مشخصات خود، از بخت خوش، الحمدهلل رب العالمین، من 
در این مقطع نماینده مجلس و عضو هیأت رئیسه بودم و از 
خرداد 1359، ش����روع مي کنیم و نقش ایشان از 57 تا 68 که 
امام)ره( فوت مي کنند، در این مقاطع مهمترین بخش در استقرار 
نظام جمهوري اسالمي است. در مقطعي، مقطع تحقق انقالب 
اسالمي است و بعد از مرحوم امام)ره( سازمانده اصلي انقالب 
اسالمي، آقاي هاشمي رفسنجاني است. در واقع کسي که نقش 
تعیین کننده در سازماندهي از جهات مختلف دارد، آقاي هاشمي 
است و دو دهه اول انقالب تا زمان فوت امام)ره( کسي که 
در اس����تقرار نظام جمهوري اسالمي نقش اصلي دارد، آقاي 
هاشمي رفسنجاني است، ما در مقاطعي از حجم مصیبت ها 
و س����ختي ها که آوار شده بود حیرت مي کردیم 6 تیرماه 60، 
مسأله انفجار مسجد ابوذر و مجروح شدن آیت اهلل خامنه اي و 
7 تیرماه حادثه حزب جمهوري پیش مي آید، 8 شهریور حادثه 
شهادت رجایي و باهنر پیش مي آید. در این مقطع که کشور 
با بحران هایي روبرو است که برخي از کشورهاي دوست فکر 
مي کردند نظام جمهوري اسالمي سقوط مي کند. بعد از حادثه 
7 تیر، حتي کشوري مثل سوریه، 3 روز طول کشید تا به ما 
تسلیت بگوید! فکر مي کردند تمام شد! در واقع کشوري که 
با چنین انفجارهایي روبرو مي شود، ممکن است سقوط کنند 
و افراد دیگري بیایند، حاال ما چرا رابطه خود را خراب کنیم؟ 

تا این اندازه ش����رایط س����خت بود و همه مسئولیت بر دوش 
آقاي رفسنجاني بود. البته طبیعي است امام)ره( با آن معنویت 
و محبوبیتش جاي خود بود ولي کسي  باید کشور را مدیریت 
کند. در مقطعي که هم دچار جنگ بودیم و هم در مواجهه با 
گروه هاي تروریستي که از غرب، شمال، جنوب و شرق و با 
مجموعه فشارها دست و پنجه نرم مي کردیم که اگر ما خودمان 
را در آن فضا قرار بدهیم، معلوم مي شود که چقدر شرایط دشوار 
بود. ببینید گاهي انسان مشکلي در خانه اش پیش مي آید، جمع 
و جور کردن یک خانه اي که آتش گرفته چقدر سخت است؟ 
یا شما شهردار محله اي هستید و محله اي آتش گرفته است. 
شما مسئولید. شما مسئول کشوري هستید با این مشکالت و 
فرماندهي جنگ هم برعهده شماست. یکي از اظهارنظرهایي 
که در این ایام شد، متأسفانه از سوي دکتر سروش مطرح شد 
که آقاي هاشمي مسئول تداوم جنگ بودند و کسي که خودش 
مسئول تداوم بود، خودش هم جنگ را تمام کرد. اینکه آقاي 
هاش����مي جنگ را تمام کرد، روشن است ولي اینکه مسئول 
تداوم بود، س����خن درستي نیست. زیرا آقاي هاشمي از وقتي 
فرماندهي جنگ را به عهده گرفت و آقاي روحاني قائم مقام 
شد و رئیس کمیسیون دفاع بود، من خودم در کمیسیون دفاع 
مجلس بودم در آن مقطع و در مجلس مباحثي که بود، به محض 
اینکه خرمشهر آزاد شد، گروهي در مجلس تشکیل شد و این 
گروه مسئولیت دعوت و ساماندهي اش با آقاي دکتر روحاني 
بود، اندیشه اش از آقاي هاشمي بود. اندیشه این بود که آیا بعد 
از فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا کند؟ آیا ما وارد خاك عراق 
بش����ویم؟ در واقع این فکر در جمع نمایندگان مطرح شد و 
نمایندگاني هم که جمع شده بودند لقب عقالي مجلس گرفتند. 
زیرا جمع حزبي نبود یعني افراد مختلفي بودند و قرار بر این 
شد که این جمع با سرداران کشور یعني با رئیس مجلس که 
آقاي هاشمي است با رئیس قوه قضائیه، آقاي موسوي اردبیلي 
در آن مقطع، با آیت اهلل خامنه اي به عنوان رئیس جمهوري، با 
آقاي مهندس موسوي به عنوان نخست وزیر صحبت کنیم و 
این مالحظات را مطرح کنیم که آیا باید جنگ را ادامه بدهیم 
و وارد خاك عراق ش����ویم؟ براي آنکه موضع آقاي هاشمي 
را دوستان بهتر بدانند که مطلقاً این سخن ایشان در ارتباط با 
تداوم جنگ سخن درستي نیست، یک سندي را اخیراً روزنامه 
ش����رق منتشرکرد سخنراني آقاي هاشمي در سال1363 است 
در جمع فرماندهان. این سند بسیار مهم است که در برگیرنده 
جزئیات جنگ و شرایط سیاسي و مجموعه فضاها را مطرح 
مي کند و خود ما که در مجلس آقاي هاش����مي را مي دیدیم، 
همواره مترصد بود که این جنگ را چگونه تمام کنیم. منتها 
طبیعي بود که تمام کردن جنگ اینگونه نبود که آقاي هاشمي 
تصمیم بگیرد و جنگ تمام بشود. یعني در واقع شما معادله 
ی����ک مجهولي حل نمي کردید. یک معادله چند مجهولي بود 
و همه عناصرش باید جمع مي شد. کاش آقاي دکتر سروش 
درباره موضوعاتي که جزئیات آن را نمي دانند داوري نکنند. 
در کتاب تراکتاتوس ویتگنشتاین فصل هفتم، یک جمله است، 
درباره چیزي که نمي دانید سکوت کنید. همین! چرا دوستان 

ما بدون اطالع اظهار نظر مي کنند؟!
آقاي رفس����نجاني به امام)ره( مي گوید: ما باید جنگ را 
تمام بکنیم. اما شما گفته اید تا آخر قطره خون و تا آخرین نفر 
مي جنگیم و این تمام شدن جنگ با این موضع شما تضاد پیدا 
مي کند. من بر عهده مي گیرم که جنگ را تمام کنیم، شما من 
را محاکمه کنید، به عنوان کسي که تصمیمي گرفته که خالف 
مصالح کش����ور بوده است و من را اعدام بکنید. اما مجموعه 
شرایطي که وجود دارد شرایطي نیست که بتوان جنگ را ادامه 
داد. چه کسي اینگونه حرف مي زند؟ کسي اینگونه حرف مي زند 
که رابطه با خداوند متعال و با آن آرمان هاي بزرگ خودش پیدا 
کرده است و مي داند که اِنُّ اهللَ الیُضیُع اَجَر الُمحِسنین. اینگونه 
نیست که اگر کسي راه نیکویي را انتخاب کرد، خداوند اجر 
او را ضایع کند. کسي که بیشترین شالق ها را در سلول هاي 
زندان کمیته مشترك و اوین خورده است و بعد تمام ذهنش 
در فضاي قرآني زندگي مي کند حاال آمده اس����ت در صحنه 
اجتماع مسئولیت پیدا کرده است. یک بار آقاي هاشمي گفت 
من با هر مجروحي که در جنگ مجروح مي ش����ود انگار من 
هم مجروح مي ش����وم. با هر شهیدي شهید مي شوم. انگار هر 
شهیدي بچه من هست، حاال کسي که در صحنه جنگ است 
و این صحنه ها را مي بیند. مي بیند که نمي توان جنگ را ادامه 
داد. باز هم تاکید مي کنم شما سخن آقاي هاشمي را در روزنامه 
شرق ببینید. مفصل است و باید همه جمالت آن را مطالعه 
کرد و سنجید. آن سوي قضیه حمالت تروریستي است که 
در کشور شکل گرفته است. آن کساني که پس از سال 1358 
بعد از مطهري س����راغ هاشمي رفتند که او را ترور بکنند در 
خانه قلهک، خوب مي دانستند چه کسي را انتخاب کرده اند، 
کما اینکه مي دانستند چرا مطهري را براي ترور انتخاب کرده اند. 

یعني اگر خداي ناکرده آقاي هاشمي در حادثه قلهک شهید 
مي شد یک خس����ارت خیلي بزرگ براي انقالب و تأسیس 
کشور بود حاال در این مقطعي که ما صحبت مي کنیم سال 57 
تا 68 روبرو هستیم با گروه هاي مسلح، گروه هاي مسلحي که 
رفتند در عراق سازماندهي نظامي شدند. همه به اینها کمک 
مي کردند، تقریباً همه دنیا از عراق حمایت کردند. ش����ما در 
جنگ وقتي مي خواهید هواپیما بخرید تا پولش را تماماً پیش 
پرداخت نکنید چند هواپیماها را به شما نمي دهند، اما فرانسه 
به عراق هواپیماي جنگي اجاره مي داد! آلمان ها سالح شیمیایي 
به عراق مي دادند، روس ها هر تعداد عراق موش����ک اس����کاد 
مي خواست مي دادند ، عرب ها هر چقدر عراق پول مي خواست 
مي دادند. حداقل 200میلیارد دالر دادند، بعد در درون کشور با 
گروه هاي مسلح روبرو هستید، ترورهایي که شروع شده، حاال 
یک جوري صحبت مي کنند که انگار گروه هاي تروریست مثل 
مجاهدین خلق داشتند کتاب رساله درباره آزادي استوارت میل 
مي خواندن����د و آنها را گرفتند اعدام کردند! یعني این بندگان 
خدا داش����تند بحث مي کردند درباره آزادي، در صورتیکه اقاًل 
مجاهدین خلق 10 هزار نفر را کشته اند و ترور کرده اند. حاال 
ش����اخص هاي این افراد را مي دانیم، ائمه جمعه و دیگران را، 
ح����اال باید ب����ا این افراد چه رفتاري کرد؟ یک وقت یکي از 
چپ ه����ا را دعوت کرده بودند براي گفتگویي در یک برنامه 
پرگار، بعد صحبت کردیم و صحبت تمام شده بود او گفت 
شما فالن کس و بهمان کس را کشتید، گفتم ببین اگر شماها 
حاکم مي شدید، چندبرابر مي کشتید، همین تو، من را مي کشتي! 
گفت: بله! یک دفعه این آقاي کریمي مجري در آسانس����ور 
گفت: یعني تو واقعا مي کش����تي مهاجراني را، گفت: بله! من 
گفتم: همینه! اما در جمهوري اسالمي حداقل الزم خشونت 
استفاده شد براي استقرار نظام نه حداکثر. باید مقایسه بکنیم 
با شماها دیگر. شماها وقتي حکومت پیدا کردید در روسیه 
و چی����ن و کامب����وج  و جاهاي دیگر چه کردید با مردم و چه 

نسل کشي هایي که نکردید...
در حال این مقطع هم رس����یدیم به سال 1368، مقطعي 
بود که آقاي هاش����مي با مدیریت جنگ، مبارزه با تروریسم، 
سازماندهي نهادها مثل مجلس، بعد در سال 68، فوت امام )ره( 

اس����ت البته فوت امام مي توانست تبدیل شود به یک شوك 
بزرگي براي اداره کشور و یک بحران جدي، که این مساله را 
نیز آقاي هاشمي مدیریت کرد. یعني طرح مساله رهبري آیت اهلل 
خامنه اي، با آقاي هاشمي بود. در آن فضایي که اگر برگردید 
به خرداد سال 68 و آن همه نابساماني ها و پریشان خاطري ها 
و ش����وکي که به جامعه وارد ش����د اما به سرعت سازماندهي 
پیدا کرد... در این مقطع آقاي هاش����مي شد رئیس جمهوري. 
از 68 تا 76 مش����خصه این دوران س����اختن کشور است. من 
نمي دانم که ش����ما در دوران جنگ فرصت کرده بودید که به 
شهرهاي جنگ زده بروید و غرب و جنوب را دیده باشید. مثاًل 
یک روزي در کرمانشاه بودم همراه شد با بمباران کرمانشاه، 
یک ربع هواپیماهاي عراقي شهر را بمباران مي کردند، هیچ امکان 
دفاعي نداشتیم، تمام پاالیشگاه را نابود کردند. که در واقع در 
این ش����رایط، آقاي هاشمي مي خواهد دولت خود را تشکیل 
بدهد... یکي از حرف هاي نادرس����تي که زده شد این بود که 
آقاي هاشمي در دوران ریاست جمهوري اش به فرهنگ توجه 
نمي کرد. این حرف را آقاي سروش زدند و دیگران هم بیان 
کردند. آقاي هاش����مي در سال 68 مي خواهد دولت خود را 
معرفي کند. وزیر فرهنگ و ارشادش آقاي خاتمي است. وزیر 
علوم و آموزش عالي او آقاي دکتر معین است. وزیر آموزش 
و پرورش او، آقاي محمدعلي نجفي است وزیر بهداشت و 
درمان او آقاي دکتر ایرج فاضل اس����ت. کدامیک از دولت ها 
این چهار وزارتخانه را بهتر از آقاي هاشمي چیده اند؟ یعني از 
دولت آقاي هاش����مي سال 68 که تشکیل شد تا دولت آقاي 
روحاني، این 4 وزارتخانه را مقایسه بکنید. یک نفر که بخواهد 
گرایش فرهنگي خود را نشان بدهد، چگونه باید نشان بدهد؟ 
با انتخاب مدیران فرهنگي خود. یعني بهترین افرادي که مي شد 
براي این چهار حوزه اي که از حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، 

حكمت، اعتدال و تعديل را ما كاماًل در آقاي هاشمي مي ديديم و 
اين حكمت و اعتدال موجب مي شد كه اگر كسي او را آزار مي داد، 
در برابر آزارها، پريشان و گله گزار نمي شد. همان صبر جميلي 
كه در مورد حضرت يعقوب)ع( در قرآن كريم آمده است. صبر 

جميل،  صبر بدون شكوه است. 
يعني كسي صبور است و شكايت نمي كند يا اگر هم شكايت 

مي كند، شكايت او به خداوند، است نه با انسان ها. انما اشكوا 
بثي و حزني الي اهلل، يعني من با خداوند حرف مي زنم.
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علمي و پرورشي کشور هستند، آقاي هاشمي انتخاب کرد تا به 
امروز، از این ترکیب بهتر انتخاب نشده است. نکته بسیار مهم 
دیگر، وقتي خانه شما سوخت، اولین خریدي که براي خانه 
مي کنید، تابلو هنري نیست. که حاال من بروم دنبال تابلوهاي 
مناسب پیدا کنم. شما بعد از پیدا کردن نان سفره، لباس اولیه، 
درباره مد لباس و نحوه طبخ غذا صحبت مي کنید. این تقدم 
و تاخري که گفته مي شود براي شرایط عادي است و نه براي 
شرایط بحراني. یعني وقتي کشور با جنگ روبرو شده و ویران 
است، شما باید ویراني را برطرف کنید و کشور را بسازید و 
البته در حوزه فرهنگ هم بهترین انتخاب ها را انجام بدهید که 
آقاي هاشمي انجام داد و البته اینجا یک اتفاق افتاد. اتفاق این 
بود که آیت  اهلل خامنه اي به دلیل توجهي که در مورد مسائل 
فرهنگي دارند در آن مقطع حس����اس شدند به امور فرهنگي. 
بحث تهاجم فرهنگي را مطرح کردند و بعد شبیخون فرهنگي 
مطرح ش����د و بعد کس����اني که صحبت هاي ایشان را تفسیر 
مي کردند گفتند ایلغار فرهنگي است و غارت فرهنگي، یک 
دفعه فضا را به جایي پیش بردند که ما داریم نزدیک مي شویم 
به دوره دولت دوم آقاي هاشمي و آقاي هاشمي احساس کرد 
اینجا جاي چالش نیست که بیاید درباره فرهنگ صحبت کند 
و کلي کار در حوزه صنعت و کشاورزي و مدیریت داشتیم، 
آقاي هاشمي واکنش خودش را از شرایط جدیدي که پیش 
آمده، در معرفي آقاي مهندس میرسلیم در مجلس نشان داد. 
من هم معاون حقوقي و پارلماني رئیس جمهوري بودم و ما 
رفتیم مجلس و قرار بود آقاي میرسلیم معرفي شود به عنوان 
وزیر جدید. آقاي هاش����مي رفت پش����ت تریبون و در مورد 
وزیر جدید شروع به صحبت کرد. ابتدا از آقاي خاتمي خیلي 
تعریف کرد. اینکه من عالقه داشتم کار خود را ادامه بدهند 
اما ایش����ان به دالیلي تشخیص دادند کارشان را ادامه ندهند و 
بعد آقاي مهندس میرسلیم را معرفي کردیم و آقاي مهندس 
میرسلیم چند خصوصیت دارند. یک، ایشان سابقاً در وزارت 
کش����ور بودند در دوران آقاي مهدوي کني تخصص و دانش  
دانشگاهي دارند. ایشان متخصص ماشین هاي درون سوز هستند 
و درباره این حوزه ها کار کردند، سوم ایشان به مقام رهبري 

نزدیک هستند سال ها مسئول نهاد ریاست جمهوري بودند، و 
مي توانند گزارش ها را مس����تقیم خدمت آقا بدهند، در واقع 
این جمله، جمله محاسبه شده اي بود که ایشان گفت. یعني 
وقتي که بحث تمام ش����ده بود من یک اش����اره کردم به آقاي 
هاش����مي که همه حرف ها زده شد، یعني فرهنگ زماني نبود 
که رئیس جمهوري یک طرف قضیه را بکش����د و رهبري هم 
از آن طرف تاکید کند و در دولت دوم آقاي هاش����مي، آقاي 
معین و آقاي نوري کنار رفتند. آقاي خاتمي استعفا داد و آقاي 
هاشمي روي بخش هاي عملي متمرکز شد، زیرا، آقاي هاشمي 
در دوران رئیس جمهوري و قبل و بعدش، به اداره کش����ور 
و سیاس����ت از موضع آنچه که مصالح کلي کشور است نگاه 
مي کرد. با این قصد نگاه نمي کرد که من حرفي بزنم یک عده 
بپسندند و خوششان بیاد یا خیر. در صورتي که یک گام دورتر 
را مي دید یا یک افق بعیدي را مي دید، که چگونه کشور اداره 
شود تا مجموعه مصالح حفظ بشود و بعد مجموعه شرایطي 
که پیش آمد تا برسیم به انتخابات ریاست جمهوري بعدي که 

انتخاب آقاي خاتمي بود. 
در کتابي که اخیراً منتش����ر ش����د به نام زندگي و زمانه 
آیت اهلل هاشمي، یک جایي اشاره شده است که جناب آقاي 
هاش����مي در انتخابات 76 به جناب آقاي ناطق راي داده اند 
که این درست است. منتها مهمترین پشتوانه آقاي خاتمي در 
انتخابات 76 حزب کارگزاران بود. در آن مقطع، چه کس����ي 
بود که موجب شد کارگزاران از آقاي خاتمي حمایت کنند؟ 
آقاي هاش����مي! یک راي شخصي و عاطفي آقاي هاشمي به 
آقاي ناطق نوري داده است و یک راي سیاسي و ملي به آقاي 
خاتمي داده است. این دو تا را با هم جمع بکنید. علتش آن 
ب����ود که در کارگزاران، که بحث مي کردیم از کدام کاندیداها 

حمایت بکنیم، طبیعي بود که اکثریت شوراي مرکزي، طرفدار 
آقاي خاتمي بودیم. 

مثاًل کرباسچي، خودمن، نوربخش، نجفي، جمع ما دوستان 
آقاي خاتمي بودیم و او را ارجح و احسن مي دانستیم اما آقاي 
محمد هاش����مي تردید مي کرد و فکر مي کرد که دکتر حسن 
حبیبي کاندیدا بشود. به همین خاطر تصمیم گیري ما با تأخیر 
مواجه مي شد. زیرا بناي ما بر این بود که تصمیم گیري حزب 
کارگزاران با اجماع آن انجام ش����ود و نه با اقلیت و اکثریت 
یعني اقلیت باید قانع مي شد ولي او قانع نمي شد و جلسات 
ادامه پیدا مي کرد و احتمال اینکه زمان را از دست بدهیم زیاد 
بود در آنجا پیشنهادي مطرح شد که با آقاي هاشمي صحبت 
بکنیم، بگوئیم که بناي ما بر تصمیم گیري ریاس����ت جمهوري 
اجماع اس����ت و االن به اجماع نرس����یدیم، ما مبنا را بر سخن 

آقاي هاشمي بگذاریم.
همه قبول کردند. محمد هاش����مي هم که نمي توانست 
بگوید من قبول ندارم. محمد هاشمي گفت پس من با آقاي 
هاشمي صحبت مي کنم. من گفتم نه، این از آن صحبت هایي 
اس����ت که دو نفري صحبت مي کنیم در واقع هم شما و هم 
من در آن جلسه خواهیم بود. در واقع وقتي مي خواهیم نقل 
قول کنیم هیچگاه نقل قول با یک نظر نباشد. یعني شما در 
اقلیت هستید که نظر مي دهید ما در جمع اکثریت هستیم و با 
آقاي هاشمي صحبت کردیم و ایشان گوش کرد و گفت به 
نظر من همان نظر اکثریت را عمل کنید. خیلي حرف مهمي 
بود. در واقع این درست تعیین تکلیف و دفاع از کارگزاران 
بود و آن سازماندهي که کارگزاران در آن مقطع مي توانستند 
انجام بدهند که در واقع این کار انجام شد خود ما راه افتادیم 
در مراکز استانها مثاًل من رفتم کردستان، در سنندج قرار بود 
من س����خنراني بکنم. دفتر طرف����داران حزب کارگزاران یک 
مسجدي را انتخاب کرده بودند روزي که من آمدم در سنندج 
سخنراني بکنم آقاي حبیب اهلل عسکراوالدي رحمت اهلل علیه، 
آقاي مرتضي نبوي، آقاي فالحیان وزیر اطالعات وقت، من 
هم معاون رئیس جمهوري چهار نفري به سنندج رفتیم. آنها 
مساجدشان کاماًل آماده بود براي سخنراني و این قضایا وقتي 
کمیته امدادي ها اعالم کرده بودند که شما دفاتر خود را بیاورید 
و امکانات تازه اي به شما داده خواهد شد، مسجدي که قرار 
بود من صحبت بکنم، بسته شد. استاندار آقاي رحیمي بود، 
همان که بعداً معاون اول آقاي احمدي نژاد شد. و مسجد ما را 
بستند. بچه ها مانده بودند که چه بکنند به فکرشان رسیده بود 
که در یک میداني این جلسه را برگزار کنند. رفتند در میدان 
مرکزي سنندج و یک میز گذاشتند و میکروفون و گوشه میدان 
هم کلي میني بوس پارك ش����ده بود با شرکت میني بوس راني 
صحبت کرده بودند و همه میني بوس ها را بردند یک جمعیتي 
بالغ بر 5 هزار نفر داخل میدان آمد. در مساجد جمعیتي که 
آمده بودند، برخي ش����مرده بودند، 20 تا 40 نفر، 50 نفر تا 
100 نفر، در واقع آن صحبت و آن حضور براي آقاي خاتمي، 
یک موج عجیب و غریبي شد در سنندج، درست عکس آن 
چیزي که آنها فکر مي کردند و مجموعه این شرایطي که پیش 
آمد یعني اشاره آقاي هاشمي که ما از آقاي خاتمي حمایت 
بکنیم آن موج را درست کرد. چون من معاون آقاي هاشمي 
ب����ودم، کاف����ي بود که به من مي گفتند که در این قضیه فعال 
نباشید یا به دیگران بگوید که شما فعال نباشید یا به مرعشي 
بگوید که ش����ما فعال نباشید. در واقع ایشان مي دیدند که ما 
فعال هستیم. وقتي آقاي خاتمي هم که رئیس جمهوري شد 
آقاي هاشمي مهمترین پشتوانه دولت آقاي خاتمي بود البته با 
این توضیح در میان پرانتز که مستي قدرت بدتر از ثروت و 
بدتر از مس����تي شراب است در واقع مستي قدرت کاًل ذهن 
را به شکلي دچار پریشان احوالي و مالیخولیایي مي کند. آقاي 
هاشمي آن خطبه معروفش را در نماز جمعه تهران مطرح کرد 
و بعد بحث تقلب را بیان کرد که تقلب نکنید وراي مردم را 
پاس بدارید. در آن مقطع وقتي آقاي هاشمي کاندیداي مجلس 
شد دوستان اصالح طلب ما تخریب گسترده و بسیار بسیار 
بي رحمانه و غیرمنصفانه اي علیه هاشمي را شروع کردند. با 
استفاده از روزنامه هایي که داشتند و البته ما  با آقایان نوربخش 
و کرباسچي، نجفي،  حتي نوري که در آن مقطع وزیر بودند 
خیلي تالش مي کردیم این حرکت را بتوانیم متعادل کنیم،  اما 
موفق نمي شدیم. علتش این بود که این دوستان فکر مي کردند 
تمام صحنه را گرفته اند و آقاي هاشمي یک مزاحم هست و 
این فشارها روي ایشان شروع شد و ایشان تحمل کرد تا ما 
رس����یدیم تا پایان دولت خاتمي و دوران 8 ساله احمدي نژاد 
شروع شد. این دوران در زندگي آقاي هاشمي پس از تحقق 
انقالب، استقرار جمهوري اسالمي،  دوران سازندگي، دفاع از 
دول����ت اصالحات، این دوران اخیر، دوران دولت احمدي نژاد 
بود با مشخصاتي که داشت آن زجرها و آزارها و مجموعه 
هتک هایي که بود و همه اینها را آقاي هاشمي، تحمل کرد. البته 

حرفش را هم مي زد و توضیح مي داد و خیرخواهي اش را براي 
کش����ور، اما آن صبوري آقاي هاشمي و تحملش موجب شد 
که برسیم به انتخابات 1392. تا این فاصله، عماًل آقاي هاشمي 

را از ریاست خبرگان که حقش بود برکنار کردند. 
فرق آقاي هاشمي با افراد دیگري که در خبرگان در مقام 
ریاست قرار گرفتند، بسیار زیاد است،  من آدم ها را مي شناختم 
از نزدیک دیده بودم، کتاب هاي آنها منتشر شده است. اصاًل 
قابل قیاس نیست. معروف است که ابوالعالي معري آمد دیدن 
شریف رضي. شریف مرتضي یا شریف رضي، برادر سیدرضي 
است که مولف نهج البالغه، شاعر بزرگ ادبیات عرب است. 
وقتي ابوالعال رفت، گفتند نظرت چیست؟ ابوالعال در زمان خود 
یک خیام عرب بود، یک بیت معروفي از شریف رضي است 

که داوري او را درباره ابوالعال نشان مي دهد. که مي گوید: 
رأیته و رأیُت ال���ناَس ف��ي رجل 

هُر في ساعۀٍ واالرُض في  دارٍ َوالدَّ
من او را دیدم، انگار همه انس����انها در یک نفر خالصه 
شده بود و انگار همه روزگار در یک ساعت فشرده شده بود 

و انگار همه زمین در یک اتاق جمع شده بود!
در واقع مي خواست شعاع شخصیتي یک فرد را بگوید و 
براي نسل  ما آقاي هاشمي چنین بود. آقاي هاشمي کسي بود 
که هرچه به آن نزدیک تر مي شدید بزرگتر مي شد. شما به تجربه 
دیده اید ما حتي با انسان هایي دوست مي شویم اما شخصیت ها، 

تا به آنها نزدیکتر مي شوید کوچکتر مي شوند. 
عل����ت  اصلي آن این بود که به نظر من 3 چیز در آقاي 
هاشمي بود که این سه چیز تنها در او بود. البته در دیگران هم 
بود. گفته مي شود، مفهوم مقول به تشکیک. یعني شعله شمع 
نور است، شعله خورشید هم نور است. هر دو نور هستند، 
منتهي آن ش����مع است و این خورشید است؛ یک ایمان ناب 
صیقل خورده اي که هیچ خدشه اي به آن وارد نمي شد حتي 
یک ذره! بعد این ایمان خداوند در زندگي او به گونه اي بود که 
یک ذره  ریا نمي توانست به آن نزدیک شود و کاماًل راحت و 
حسابش روشن شده با خداوند متعال بود. دومین مشخصه اش 
هم امید بود، در آن شرایط شهریور سال 1360 بعد از ترور 
آیت اهلل خامنه اي،  هفت تیر، هشت شهریور، در شرایط جنگ و 
در مقطعي که فرمانده جنگ است، یک ذره شعله امید در ذهن 
او خاموش نمي شد، کاماًل نگاه مسلط داشت کاماًل نگاه روشن 
به افق هاي دوردست داشت و سومین مشخصه  اش هم اعتدال 

در روش داشت یعني پرهیز از افراط و تفریط بود. 
کاماًل اعتدال را در او مي دیدیم که این یک جور عقالنیت 
و حکمت اس����ت و در قرآن هم هست که خداوند به پیامبر 
گفت که براي مردم آیات بخوان و حکمت. حکمت در واقع 
چگونگي تحقق آیات است، که چگونه آیات را تبدیل به تحقق 

امر واقع بکنیم؟
حکمت، اعتدال و تعدیل را ما کاماًل در آقاي هاش����مي 
مي دیدیم و این حکمت و اعتدال موجب مي شد که اگر کسي 
او را آزار مي داد، در برابر آزارها، پریشان و گله گزار نمي شد. 
همان صبر جمیلي در مورد یعقوب در قرآن کریم آمده است. 

صبر جمیل،  صبر بدون شکوه است. 
یعني کس����ي صبور است و شکایت نمي کند یا اگر هم 
ش����کایت مي کند، شکایت او به خداوند، است نه با انسان ها. 
انما اش����کوا بثي و حزني الي اهلل، یعني من با خداوند حرف 

مي زنم.
کاماًل این ویژگي را ما در آقاي هاش����مي دیدیم و این 
بیتي که از حضرت امیر)ع(  روایت ش����ده اس����ت مهم است. 
چون هیچ کس را مانند حضرت امیر)ع( فحش نمي دادند در 
دوران معاویه،  در خطبه هاي نهج البالغه هم هست که حضرت 
امیر)ع( مي فرماید که اینها به شما امر مي کنند که به من فحش 
بدهید. حضرت امیر)ع( مي فرماید: یزید سفا و ازید حلما، کعود 
زاده االحراق طیباً. اینها بر بدگویي و ناسزا و آزار و بدخواهي 
خود اضافه مي کنند من هم بر شکیبایي خود اضافه مي کنم. 
یعني من بر حلمم مي افزایم آنها ناسزا مي گویند. چگونه است 
تصویر حضرت امیر)ع( را ببینید: کعودزاده و االحراق طیبا. من 
مثل عود مي مانم وقتي بیشتر مي سوزانند بوي عودش بیشتر 
مي شود. اینهمه آزار را او صبورانه گذشت، خداوند پاداش او 

را در واقع داد. 
ی����ک پاداش صبوري او انتخاب����ات 92 بود، در اینجا 
صالحیتش رد شد توسط شوراي نگهبان، کسي با آن مجموعه  
شخصیتي، ارزشي، سابقه و نقش داشتن در انقالب اسالمي، 
حاال با کارگرداني وزارت اطالعات، ایش����ان را رد صالحیت 
کردند اما یک ذره ایشان در این قضیه دلخور نشد! به آقاي 
ناطق نوري گفته بودند آن شب، شب راحتي بود و من راحت 
خوابیدم. من نگران کشور بودم و گفتم بیایم خودم را عرضه 
کنم و حاال اینها گفته اند نه! خب بار مس����ئولیت را از من 
برداش����تند و حمایت از دکتر روحاني را انجام مي دهم. آقاي 

هاشمي وقتي دکتر روحاني راي  آورد یک بیانیه اي داشت، در 
این بیانیه بیتي از حافظ را نقل کرد و همه حرف هاي خودش 

را در این یک بیت زد. بیت این بود که؛
حافظ آن روز به من مژده این دولت داد 

که به آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند 
دیگر بهتر از این نمي شد یعني در برابر همه آن جور و 
جفاها ایستاد بعد به این مژده هم رسید و آقاي هاشمي یک 
نفس راحتي کشید و احساس اطمیناني کرد نسبت به حضور 
مردم و آن موردي که چشمان ظاهر آقاي هاشمي بر آن شاهد 
نبود اما چشمان باطن آقاي هاشمي بر آن شاهد بود حضور 
مردم بود. این حضور مردم تفسیر آیه 96 سوره مریم است. 
آیه این است که ان الذین آمنوا و عملو الصالحات سیجعل لهم 
الرحمان ودا: کساني که ایمان دارند و عمل صالح انجام مي دهند 
این عمل صالح کلي تفسیر دارد در واقع یک سینه سخن باید 
اینکه چگونه عمل صالحانه است و صلح عمل یعني چه؟ و 
آیه مي گوید اگر کسي چنین بود سیجعل، خداوند قرار مي دهد،  
نمي گوید یجعل، مي گوید به زودي، خیلي زود، پاداش کسي 
که ایمان دارد و عامل عمل صالح است، لهم الرحمن، نامي 
که خداوند استفاده مي کند رحمان است در اینجا. خدایي که 

محبتش و رحمتش همیشگي و فراگیر و گسترده است. 
سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند مهر اینها را در قلب ها 
قرار مي دهد. در واقع، کس����اني که حتي آقاي هاشمي را در 
عمرشان ندیده بودند، اصاًل از آقاي هاشمي بد شنیده بودند. 
این صدا و س����یماي جمهوري اسالمي را ببینید چه نکرد در 
این 10 سالي که گذشت. یعني چه نکردند با آقاي هاشمي. که 
حتي یکي از مسئوالن گفت دختر من چند سالش است وقتي 
آقاي هاشمي فوت کردند گفته بود این کیست که تلویزیون 
نش����ان مي دهد؟ این آقا را ندیده بود در این ده س����ال گذشته 
در واق����ع م����دام بایکوت، هتک و این جمعیت غریبي که در 
تهران آمدند و حاال طبیعي است که اگر این امکان فراهم بود 
براي همه مردم در دیگر شهرها شاهد جمعیت هاي دیگري 
هم بودیم. اینها نشان مي دهد که ان اهلل الیضیع اجر المحسنین 
اگر کس����ي راه را راهي خدایي و راهي نیکو حس����ن انتخاب 
کرد خداوند ضایعش نمي کند. رها نمي کند. ضایع کردن رها 
کردن، یعني خداوند او را رها نمي کند. مي رس����یم به نقطه اي 
که آقاي هاشمي رسید در 82 سالگي عمرش، شبیه آن مرغان 
منطق الطیر عطار هستند. یعني مرغان مختلفي حرکت کردند 
و مي خواستند به سیمرغ برسند و سیمرغ در واقع نماد انسان 
کامل است و آن آرمان انسان است و آن رویاي انساني است 
به قول پائولو کوئیلو که هر انساني رویایي دارد. این مرغ ها 
همه بحث این بود که برس����ند به آن رویاي بزرگ و دریابند 
و آن رویاي بزرگ تحقق انس����ان کامل است و برسند به آن 
بام انسانیت خودش،  راهنمایي هم هست به نام هدهد که راه 

هم راه سختي است، 
بس که خشکي، بس که دریا برده است 

تا نپن����داري که راه����ي کوته است
این از آن راه ها نیست که راه کوتاهي باشد. این مرغ ها 
گفتند که ما نمي توانیم بیائیم و برخي در راه ماندند، گرسنه 
شدند بیمار شدند و بازماندند و عطار مي گوید 30 مرغ رسیدند 

به آن نقطه نهایي،
 پس بدانستند این سي مرغ زود

بي شک این سي مرغ آن سیمرغ بود
در واقع این س����ي مرغي که 30 مرغ منفرد بودند یک 
پیوس����تي پیدا کردند با آن سیمرغي که ما سرهم مي نویسیم، 
ش����دند آن مرغ افسانه اي و اسطوره اي و آرماني. آقاي هاشمي 
یک کودك روستایي در بهرمان رشد مي کند و در 14 سالگي 
مي آید به قم ومراحلي را طي مي کند به این بام 82 س����الگي 
که محل پرواز است حتي وقتي برمي گردد به زندگي خودش 
نگاه مي کند مي بیند که در تحقق یک انقالب بزرگ یک نقش 
معمار داشته است. این معماري هم که من گفتم یکي از کساني 
که در این روزها حرف زده بودند براي آقاي  هاش����مي و در 
دوره اول مجلس همدوره بودیم در بي بي سي بحثي داشت که 

آقاي هاشمي معمار نبود و بنّا بود!
بعد برخي از دوستان از من نظر پرسیدند، گفتم او یک 
کتابفروشي دارد در نزدیکي دانشگاه سوربُن در پاریس شما 
وارد این کتابفروشي مي شوید و نگاه کنید شبیه انبارهایي است 
که ته تیمچه حاجب الدوله در تهران مي ش����ود دید. یک ذره 
نشاني از رمز و اداره دیده نمي شود چطور ممکن است یک 
کسي، سالهاي سال یک کتابفروشي را نمي تواند اداره کند، تو 
که یک کتابفروشي را نمي تواني اداره کني، چطوري مي آیي و 

مي  گویي که او معمار نبود!
کسي که در سازماندهي انقالب، در استقرار نظام جمهوري 
اسالمي، در مدیریت جنگ، در سازندگي، در دولت اصالحات 
در ارزش هاي اخالقي و صبوري و شکیبایي بوده است یعني 

شما هر مقطعش را درنظر بگیرید با کسي مي شود مقایسه کرد؟ 
حاال یک تعبیري را من قباًل به کار بردم، که نمي شود گفت 
آقاي هاشمي مثل امیرکبیر بود و نمي شود گفت آقاي هاشمي 
مثل مدرس بود. آقاي هاشمي امیرکبیر را به اضافه مدرس بود. 
به خاطر اینکه وقتي ش����ما امیرکبیر را صحبت مي کنید یک 
چهره سیاسي درجه اول مدیر ما بوده مدرس یک چهره علمي 
فقیه بوده است. میراث آقاي هاشمي را در حوزه هاي مختلف 
ببینید. میراث تفس����یري ایشان، تفسیر راهنما. ما مي خواهیم 
انقالب اسالمي را بشناسیم در دهه هاي اخیر،  مهمترین سندش 
خاطرات آقاي هاشمي است. ما مي خواهیم درست نگاه کنیم 
به مجموعه سیر انقالب اسالمي و مراحلي که گذشته است،  
جنگ و سازندگي را مي خواهیم بشناسیم، یک آدمي که اهل 

تصمیم هاي درجه اول و جدي است. 
آقاي هاشمي براي تاسیس دانشگاه آزاد تصمیم گرفت و 
نی����ز براي احداث مترو تهران. گفتند؛ این تصمیم ها قباًل هم 
ب����وده ام����ا چرا اجرا نکرده اند؟ چرا نکردند؟ اگر این تصمیم 
مترو تهران را 30 س����ال پیش گرفتند، چرا نکردند؟ این که 
نمي ش����ود یکي بگوید من مثل ژول ورن مي مانم، هم مي روم 
که اقیانوس ها و هم مي روم در کرات آن کسي که مي رود در 
کرات و ته اقیانوس ها،  او کاري انجام داده است. نه آن کسي 
که در خیال خودش کار را انجام داده است. اینها که عرض 
کردم یک خالصه اي و نگاه ناقصي بود و البته طبیعي است 
که نسل ما، افرادي که با آقاي هاشمي کار کرده ایم و براي من 
الاقل 25 س����ال طول کشید، موانست و همکاري و آشنایي، 
سخت مي توانیم سخن بگوئیم و ظرف زبان و کلمات تکافوي 
بیان را نمي  کند، همان تعبیري که شریف رضي براي ابوالعالي 

معري به کار برد.
در واقع یک شخصیتي که من گمان نمي کنم کساني که با 
آقاي هاشمي کار کردیم تا آخرین لحظه عمرمان یادمان برود، 
علتش این است که یک کسي با شما دوست است مجموعه 
تأثیري که بر ش����ما مي گذارد یک حوزه هاي خیلي محدود 
بیروني اس����ت، یک کسي تأثیرش در هویت شماست. یعني 
فرض کنید که در زندگي خانوادگي، پدر بر ما تأثیر هویتي 

دارد یا مادر. تأثیر هویتي آقاي هاشمي بر آدمهایي از قبیل نسل  
ما، از تأثیر عاطفي و هویتي پدر و مادر بیش تر است. علت 
آن این بود ش����ما وقتي با آقاي هاشمي کار مي کردید، بعد از 
مدتي به او عالقه  مند مي شدید. عالقه مند که مي شدید، دیگر 
دوستش مي داشتید. یعني خوشتان مي آمد از تکیه کالمش از 
حرف زدنش، از نگاهش از هوشمندي اش و بعد از مدتي هم 
وقتي او را دوست داشتید دیگر احساس مي کنید که ذهنتان 
پر ش����ده از او، در هر بحثي که عمل مي کنید. ویژگي هایي 

دیگري هم داشت.
 روزي در هیأت رئیسه نشسته بودیم، یکي از اعضا گفت 
آقاي هاش����مي، این آبدارچي که در اتاق ش����ما کار مي کند از 
کارمندان سابق مجلس است، اجازه بفرمایید ما عوضش کنیم. 
گفت؛ چرا عوض کنید؟ گفتند: براي اینکه مطمئن باشیم باالخره. 
گفت: یعني انقالب که شد باید ملت ایران را عوض کنیم؟! 

ای����ن داره چایي میاره براي من و خیلي جوان خوبیه حدود 
34 سالش بوده است، اینکه براي آقاي هاشمي چایي مي آورد، 
از خرداد 1359 که وارد مجلس شدیم، همین فردي بود که در 
مجمع تشخیص مصلحت براي آقاي هاشمي چایي مي آورد. 
یعني همیني بود که در مجلس بود همیني بود که به ریاست 
جمهوري آورد و همیني بود که 20 سال در مجمع تشخیص 
و همین بود که در آخرین هفته برمي گردد به او مي گوید؛ آقاي 
سعیدي، چه دعایي تو مي کني؟ چه نیازي داري؟ او هم گفت: 
آقاي هاشمي من اگر به زن و بچه ام دروغ بگویم، به شما دروغ 
نمي گویم. این زبان انساني ساده مردمي است، بعد مي گوید، 
آقاي هاشمي، من از خداوند خواسته ام من را نیازمند بچه هایم 
نکند. یک شب تب، یک شب مرگ. بعد آقاي هاشمي دستش 
را ب����اال گرفت و گفت: خدایا چه دعاي خوبي مي کند آقاي 

سعیدي! این دعا را در مورد من هم مستجاب بکن. 
خوب این نگاه و این رفتار، تأثیري که بر روح انسان ها 
مي گذارد، تأثیر هویتي اس����ت. یک موقعي یک فردي تأثیري 
بر جواني مي گذارد و آن جوان مویش را مانند فالن هنرپیشه 
شکل مي دهد و بعداً هم عوضش مي کند، آن فوتبالیست  با آن 
لباس تأثیر مي گذارد در مد لباس آن فرد و آن هنرپیشه سینما، 
اما آن کس����ي که تأثیر هویتي مي گذارد، وقتي موفق مي شود، 
که رابطه اش را با خداوند س����امان داده باش����د. یعني به یک 
جایي وصل ش����ده باشد که شعاع وجودي او، شعاع محدود 

یک شخص نیست،
خم که از دریا در او راهي بود

پیش او جی���حون ها زانو زند
به خاطر اینکه او ارتباط خودش را تعریف کرده و همان 
ارتباطي که آقاي هاشمي با خداوند داشت، حاال همان ایمان و 
عمل صالحي است که در زندگي اش شکل گرفت. شعاع عمل 
صالح یک نفر به اندازه یک ملت است. ما زندگي مي کنیم، 
ش����عاع عمل صالح ما یک خانواده است یا بچه هاي خودمان 
است. شعاع را نگاه کنید یعني نگاه مي کند که ما مترو درست 
بکنیم. ما دانش����گاه آزاد درس����ت بکنیم. این نگاه را ببینید در 
حوزه هاي مختلفي که هست. ان شاءاهلل خداوند متعال،  درجاتش 

را که در پیشگاه او عالي است متعالي بگرداند. به ما هم توفیق 
دهد قدر بندگان صالح او را بهتر بدانیم. کساني هم که ایشان 
را آزار داده اند، خداوند آنها را هم ببخش����د. بیامرزد و این 
مظلومیت آقاي هاشمي به سرمایه اي براي ملت ما تبدیل شود 
تا ما قدردان کس����اني باشیم که عمر و ذهن و وقت آنها، در 
وقف یک ملت است. ما در مجلس بودیم هاشمي مي خواست 
در معرفي دولت صحبت بکند. گفت این س����وگندي که در 
مراسم تحلیف خواندم، در این سوگند مي گوید که من سوگند 
مي خورم به خداوند متعال که خود را وقف خدمت به ملت 
بکن����م. من آماده ام. من خودم را وقف مي کنم. یعني به تمام 
معني این وقف بودن را ش����اهد بودیم. ان ش����اءاهلل خداوند به 
روح ائمه اطهار)ع( و رسول معظم)ص( در آن جنت خاص 
خودش قرار بدهد. همان که در ش����روع جلسه گفته شد، آن 

نفس مطمئنه اي که در جنت خداوند قرار مي گیرد.

آقاي رفسنجاني به امام)ره( مي گويد: ما بايد جنگ را تمام 
بكنيم. اما شما گفته ايد تا آخر قطره خون و تا آخرين نفر 

مي جنگيم و اين تمام شدن جنگ با اين موضع شما تضاد پيدا 
مي كند. من بر عهده مي گيرم كه جنگ را تمام كنيم، شما من 

را محاكمه كنيد، به عنوان كسي كه تصميمي گرفته كه خالف 
 مصالح كشور بوده است و من را اعدام بكنيد. 

اما مجموعه شرايطي كه وجود دارد شرايطي نيست كه بتوان 
جنگ را ادامه داد. چه كسي اينگونه حرف مي زند؟ كسي اينگونه 

حرف مي زند كه رابطه با خداوند متعال و با آن آرمان هاي 
بزرگ خودش پيدا كرده است
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علمي و پرورشي کشور هستند، آقاي هاشمي انتخاب کرد تا به 
امروز، از این ترکیب بهتر انتخاب نشده است. نکته بسیار مهم 
دیگر، وقتي خانه شما سوخت، اولین خریدي که براي خانه 
مي کنید، تابلو هنري نیست. که حاال من بروم دنبال تابلوهاي 
مناسب پیدا کنم. شما بعد از پیدا کردن نان سفره، لباس اولیه، 
درباره مد لباس و نحوه طبخ غذا صحبت مي کنید. این تقدم 
و تاخري که گفته مي شود براي شرایط عادي است و نه براي 
شرایط بحراني. یعني وقتي کشور با جنگ روبرو شده و ویران 
است، شما باید ویراني را برطرف کنید و کشور را بسازید و 
البته در حوزه فرهنگ هم بهترین انتخاب ها را انجام بدهید که 
آقاي هاشمي انجام داد و البته اینجا یک اتفاق افتاد. اتفاق این 
بود که آیت  اهلل خامنه اي به دلیل توجهي که در مورد مسائل 
فرهنگي دارند در آن مقطع حس����اس شدند به امور فرهنگي. 
بحث تهاجم فرهنگي را مطرح کردند و بعد شبیخون فرهنگي 
مطرح ش����د و بعد کس����اني که صحبت هاي ایشان را تفسیر 
مي کردند گفتند ایلغار فرهنگي است و غارت فرهنگي، یک 
دفعه فضا را به جایي پیش بردند که ما داریم نزدیک مي شویم 
به دوره دولت دوم آقاي هاشمي و آقاي هاشمي احساس کرد 
اینجا جاي چالش نیست که بیاید درباره فرهنگ صحبت کند 
و کلي کار در حوزه صنعت و کشاورزي و مدیریت داشتیم، 
آقاي هاشمي واکنش خودش را از شرایط جدیدي که پیش 
آمده، در معرفي آقاي مهندس میرسلیم در مجلس نشان داد. 
من هم معاون حقوقي و پارلماني رئیس جمهوري بودم و ما 
رفتیم مجلس و قرار بود آقاي میرسلیم معرفي شود به عنوان 
وزیر جدید. آقاي هاش����مي رفت پش����ت تریبون و در مورد 
وزیر جدید شروع به صحبت کرد. ابتدا از آقاي خاتمي خیلي 
تعریف کرد. اینکه من عالقه داشتم کار خود را ادامه بدهند 
اما ایش����ان به دالیلي تشخیص دادند کارشان را ادامه ندهند و 
بعد آقاي مهندس میرسلیم را معرفي کردیم و آقاي مهندس 
میرسلیم چند خصوصیت دارند. یک، ایشان سابقاً در وزارت 
کش����ور بودند در دوران آقاي مهدوي کني تخصص و دانش  
دانشگاهي دارند. ایشان متخصص ماشین هاي درون سوز هستند 
و درباره این حوزه ها کار کردند، سوم ایشان به مقام رهبري 

نزدیک هستند سال ها مسئول نهاد ریاست جمهوري بودند، و 
مي توانند گزارش ها را مس����تقیم خدمت آقا بدهند، در واقع 
این جمله، جمله محاسبه شده اي بود که ایشان گفت. یعني 
وقتي که بحث تمام ش����ده بود من یک اش����اره کردم به آقاي 
هاش����مي که همه حرف ها زده شد، یعني فرهنگ زماني نبود 
که رئیس جمهوري یک طرف قضیه را بکش����د و رهبري هم 
از آن طرف تاکید کند و در دولت دوم آقاي هاش����مي، آقاي 
معین و آقاي نوري کنار رفتند. آقاي خاتمي استعفا داد و آقاي 
هاشمي روي بخش هاي عملي متمرکز شد، زیرا، آقاي هاشمي 
در دوران رئیس جمهوري و قبل و بعدش، به اداره کش����ور 
و سیاس����ت از موضع آنچه که مصالح کلي کشور است نگاه 
مي کرد. با این قصد نگاه نمي کرد که من حرفي بزنم یک عده 
بپسندند و خوششان بیاد یا خیر. در صورتي که یک گام دورتر 
را مي دید یا یک افق بعیدي را مي دید، که چگونه کشور اداره 
شود تا مجموعه مصالح حفظ بشود و بعد مجموعه شرایطي 
که پیش آمد تا برسیم به انتخابات ریاست جمهوري بعدي که 

انتخاب آقاي خاتمي بود. 
در کتابي که اخیراً منتش����ر ش����د به نام زندگي و زمانه 
آیت اهلل هاشمي، یک جایي اشاره شده است که جناب آقاي 
هاش����مي در انتخابات 76 به جناب آقاي ناطق راي داده اند 
که این درست است. منتها مهمترین پشتوانه آقاي خاتمي در 
انتخابات 76 حزب کارگزاران بود. در آن مقطع، چه کس����ي 
بود که موجب شد کارگزاران از آقاي خاتمي حمایت کنند؟ 
آقاي هاش����مي! یک راي شخصي و عاطفي آقاي هاشمي به 
آقاي ناطق نوري داده است و یک راي سیاسي و ملي به آقاي 
خاتمي داده است. این دو تا را با هم جمع بکنید. علتش آن 
ب����ود که در کارگزاران، که بحث مي کردیم از کدام کاندیداها 

حمایت بکنیم، طبیعي بود که اکثریت شوراي مرکزي، طرفدار 
آقاي خاتمي بودیم. 

مثاًل کرباسچي، خودمن، نوربخش، نجفي، جمع ما دوستان 
آقاي خاتمي بودیم و او را ارجح و احسن مي دانستیم اما آقاي 
محمد هاش����مي تردید مي کرد و فکر مي کرد که دکتر حسن 
حبیبي کاندیدا بشود. به همین خاطر تصمیم گیري ما با تأخیر 
مواجه مي شد. زیرا بناي ما بر این بود که تصمیم گیري حزب 
کارگزاران با اجماع آن انجام ش����ود و نه با اقلیت و اکثریت 
یعني اقلیت باید قانع مي شد ولي او قانع نمي شد و جلسات 
ادامه پیدا مي کرد و احتمال اینکه زمان را از دست بدهیم زیاد 
بود در آنجا پیشنهادي مطرح شد که با آقاي هاشمي صحبت 
بکنیم، بگوئیم که بناي ما بر تصمیم گیري ریاس����ت جمهوري 
اجماع اس����ت و االن به اجماع نرس����یدیم، ما مبنا را بر سخن 

آقاي هاشمي بگذاریم.
همه قبول کردند. محمد هاش����مي هم که نمي توانست 
بگوید من قبول ندارم. محمد هاشمي گفت پس من با آقاي 
هاشمي صحبت مي کنم. من گفتم نه، این از آن صحبت هایي 
اس����ت که دو نفري صحبت مي کنیم در واقع هم شما و هم 
من در آن جلسه خواهیم بود. در واقع وقتي مي خواهیم نقل 
قول کنیم هیچگاه نقل قول با یک نظر نباشد. یعني شما در 
اقلیت هستید که نظر مي دهید ما در جمع اکثریت هستیم و با 
آقاي هاشمي صحبت کردیم و ایشان گوش کرد و گفت به 
نظر من همان نظر اکثریت را عمل کنید. خیلي حرف مهمي 
بود. در واقع این درست تعیین تکلیف و دفاع از کارگزاران 
بود و آن سازماندهي که کارگزاران در آن مقطع مي توانستند 
انجام بدهند که در واقع این کار انجام شد خود ما راه افتادیم 
در مراکز استانها مثاًل من رفتم کردستان، در سنندج قرار بود 
من س����خنراني بکنم. دفتر طرف����داران حزب کارگزاران یک 
مسجدي را انتخاب کرده بودند روزي که من آمدم در سنندج 
سخنراني بکنم آقاي حبیب اهلل عسکراوالدي رحمت اهلل علیه، 
آقاي مرتضي نبوي، آقاي فالحیان وزیر اطالعات وقت، من 
هم معاون رئیس جمهوري چهار نفري به سنندج رفتیم. آنها 
مساجدشان کاماًل آماده بود براي سخنراني و این قضایا وقتي 
کمیته امدادي ها اعالم کرده بودند که شما دفاتر خود را بیاورید 
و امکانات تازه اي به شما داده خواهد شد، مسجدي که قرار 
بود من صحبت بکنم، بسته شد. استاندار آقاي رحیمي بود، 
همان که بعداً معاون اول آقاي احمدي نژاد شد. و مسجد ما را 
بستند. بچه ها مانده بودند که چه بکنند به فکرشان رسیده بود 
که در یک میداني این جلسه را برگزار کنند. رفتند در میدان 
مرکزي سنندج و یک میز گذاشتند و میکروفون و گوشه میدان 
هم کلي میني بوس پارك ش����ده بود با شرکت میني بوس راني 
صحبت کرده بودند و همه میني بوس ها را بردند یک جمعیتي 
بالغ بر 5 هزار نفر داخل میدان آمد. در مساجد جمعیتي که 
آمده بودند، برخي ش����مرده بودند، 20 تا 40 نفر، 50 نفر تا 
100 نفر، در واقع آن صحبت و آن حضور براي آقاي خاتمي، 
یک موج عجیب و غریبي شد در سنندج، درست عکس آن 
چیزي که آنها فکر مي کردند و مجموعه این شرایطي که پیش 
آمد یعني اشاره آقاي هاشمي که ما از آقاي خاتمي حمایت 
بکنیم آن موج را درست کرد. چون من معاون آقاي هاشمي 
ب����ودم، کاف����ي بود که به من مي گفتند که در این قضیه فعال 
نباشید یا به دیگران بگوید که شما فعال نباشید یا به مرعشي 
بگوید که ش����ما فعال نباشید. در واقع ایشان مي دیدند که ما 
فعال هستیم. وقتي آقاي خاتمي هم که رئیس جمهوري شد 
آقاي هاشمي مهمترین پشتوانه دولت آقاي خاتمي بود البته با 
این توضیح در میان پرانتز که مستي قدرت بدتر از ثروت و 
بدتر از مس����تي شراب است در واقع مستي قدرت کاًل ذهن 
را به شکلي دچار پریشان احوالي و مالیخولیایي مي کند. آقاي 
هاشمي آن خطبه معروفش را در نماز جمعه تهران مطرح کرد 
و بعد بحث تقلب را بیان کرد که تقلب نکنید وراي مردم را 
پاس بدارید. در آن مقطع وقتي آقاي هاشمي کاندیداي مجلس 
شد دوستان اصالح طلب ما تخریب گسترده و بسیار بسیار 
بي رحمانه و غیرمنصفانه اي علیه هاشمي را شروع کردند. با 
استفاده از روزنامه هایي که داشتند و البته ما  با آقایان نوربخش 
و کرباسچي، نجفي،  حتي نوري که در آن مقطع وزیر بودند 
خیلي تالش مي کردیم این حرکت را بتوانیم متعادل کنیم،  اما 
موفق نمي شدیم. علتش این بود که این دوستان فکر مي کردند 
تمام صحنه را گرفته اند و آقاي هاشمي یک مزاحم هست و 
این فشارها روي ایشان شروع شد و ایشان تحمل کرد تا ما 
رس����یدیم تا پایان دولت خاتمي و دوران 8 ساله احمدي نژاد 
شروع شد. این دوران در زندگي آقاي هاشمي پس از تحقق 
انقالب، استقرار جمهوري اسالمي،  دوران سازندگي، دفاع از 
دول����ت اصالحات، این دوران اخیر، دوران دولت احمدي نژاد 
بود با مشخصاتي که داشت آن زجرها و آزارها و مجموعه 
هتک هایي که بود و همه اینها را آقاي هاشمي، تحمل کرد. البته 

حرفش را هم مي زد و توضیح مي داد و خیرخواهي اش را براي 
کش����ور، اما آن صبوري آقاي هاشمي و تحملش موجب شد 
که برسیم به انتخابات 1392. تا این فاصله، عماًل آقاي هاشمي 

را از ریاست خبرگان که حقش بود برکنار کردند. 
فرق آقاي هاشمي با افراد دیگري که در خبرگان در مقام 
ریاست قرار گرفتند، بسیار زیاد است،  من آدم ها را مي شناختم 
از نزدیک دیده بودم، کتاب هاي آنها منتشر شده است. اصاًل 
قابل قیاس نیست. معروف است که ابوالعالي معري آمد دیدن 
شریف رضي. شریف مرتضي یا شریف رضي، برادر سیدرضي 
است که مولف نهج البالغه، شاعر بزرگ ادبیات عرب است. 
وقتي ابوالعال رفت، گفتند نظرت چیست؟ ابوالعال در زمان خود 
یک خیام عرب بود، یک بیت معروفي از شریف رضي است 

که داوري او را درباره ابوالعال نشان مي دهد. که مي گوید: 
رأیته و رأیُت ال���ناَس ف��ي رجل 

هُر في ساعۀٍ واالرُض في  دارٍ َوالدَّ
من او را دیدم، انگار همه انس����انها در یک نفر خالصه 
شده بود و انگار همه روزگار در یک ساعت فشرده شده بود 

و انگار همه زمین در یک اتاق جمع شده بود!
در واقع مي خواست شعاع شخصیتي یک فرد را بگوید و 
براي نسل  ما آقاي هاشمي چنین بود. آقاي هاشمي کسي بود 
که هرچه به آن نزدیک تر مي شدید بزرگتر مي شد. شما به تجربه 
دیده اید ما حتي با انسان هایي دوست مي شویم اما شخصیت ها، 

تا به آنها نزدیکتر مي شوید کوچکتر مي شوند. 
عل����ت  اصلي آن این بود که به نظر من 3 چیز در آقاي 
هاشمي بود که این سه چیز تنها در او بود. البته در دیگران هم 
بود. گفته مي شود، مفهوم مقول به تشکیک. یعني شعله شمع 
نور است، شعله خورشید هم نور است. هر دو نور هستند، 
منتهي آن ش����مع است و این خورشید است؛ یک ایمان ناب 
صیقل خورده اي که هیچ خدشه اي به آن وارد نمي شد حتي 
یک ذره! بعد این ایمان خداوند در زندگي او به گونه اي بود که 
یک ذره  ریا نمي توانست به آن نزدیک شود و کاماًل راحت و 
حسابش روشن شده با خداوند متعال بود. دومین مشخصه اش 
هم امید بود، در آن شرایط شهریور سال 1360 بعد از ترور 
آیت اهلل خامنه اي،  هفت تیر، هشت شهریور، در شرایط جنگ و 
در مقطعي که فرمانده جنگ است، یک ذره شعله امید در ذهن 
او خاموش نمي شد، کاماًل نگاه مسلط داشت کاماًل نگاه روشن 
به افق هاي دوردست داشت و سومین مشخصه  اش هم اعتدال 

در روش داشت یعني پرهیز از افراط و تفریط بود. 
کاماًل اعتدال را در او مي دیدیم که این یک جور عقالنیت 
و حکمت اس����ت و در قرآن هم هست که خداوند به پیامبر 
گفت که براي مردم آیات بخوان و حکمت. حکمت در واقع 
چگونگي تحقق آیات است، که چگونه آیات را تبدیل به تحقق 

امر واقع بکنیم؟
حکمت، اعتدال و تعدیل را ما کاماًل در آقاي هاش����مي 
مي دیدیم و این حکمت و اعتدال موجب مي شد که اگر کسي 
او را آزار مي داد، در برابر آزارها، پریشان و گله گزار نمي شد. 
همان صبر جمیلي در مورد یعقوب در قرآن کریم آمده است. 

صبر جمیل،  صبر بدون شکوه است. 
یعني کس����ي صبور است و شکایت نمي کند یا اگر هم 
ش����کایت مي کند، شکایت او به خداوند، است نه با انسان ها. 
انما اش����کوا بثي و حزني الي اهلل، یعني من با خداوند حرف 

مي زنم.
کاماًل این ویژگي را ما در آقاي هاش����مي دیدیم و این 
بیتي که از حضرت امیر)ع(  روایت ش����ده اس����ت مهم است. 
چون هیچ کس را مانند حضرت امیر)ع( فحش نمي دادند در 
دوران معاویه،  در خطبه هاي نهج البالغه هم هست که حضرت 
امیر)ع( مي فرماید که اینها به شما امر مي کنند که به من فحش 
بدهید. حضرت امیر)ع( مي فرماید: یزید سفا و ازید حلما، کعود 
زاده االحراق طیباً. اینها بر بدگویي و ناسزا و آزار و بدخواهي 
خود اضافه مي کنند من هم بر شکیبایي خود اضافه مي کنم. 
یعني من بر حلمم مي افزایم آنها ناسزا مي گویند. چگونه است 
تصویر حضرت امیر)ع( را ببینید: کعودزاده و االحراق طیبا. من 
مثل عود مي مانم وقتي بیشتر مي سوزانند بوي عودش بیشتر 
مي شود. اینهمه آزار را او صبورانه گذشت، خداوند پاداش او 

را در واقع داد. 
ی����ک پاداش صبوري او انتخاب����ات 92 بود، در اینجا 
صالحیتش رد شد توسط شوراي نگهبان، کسي با آن مجموعه  
شخصیتي، ارزشي، سابقه و نقش داشتن در انقالب اسالمي، 
حاال با کارگرداني وزارت اطالعات، ایش����ان را رد صالحیت 
کردند اما یک ذره ایشان در این قضیه دلخور نشد! به آقاي 
ناطق نوري گفته بودند آن شب، شب راحتي بود و من راحت 
خوابیدم. من نگران کشور بودم و گفتم بیایم خودم را عرضه 
کنم و حاال اینها گفته اند نه! خب بار مس����ئولیت را از من 
برداش����تند و حمایت از دکتر روحاني را انجام مي دهم. آقاي 

هاشمي وقتي دکتر روحاني راي  آورد یک بیانیه اي داشت، در 
این بیانیه بیتي از حافظ را نقل کرد و همه حرف هاي خودش 

را در این یک بیت زد. بیت این بود که؛
حافظ آن روز به من مژده این دولت داد 

که به آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند 
دیگر بهتر از این نمي شد یعني در برابر همه آن جور و 
جفاها ایستاد بعد به این مژده هم رسید و آقاي هاشمي یک 
نفس راحتي کشید و احساس اطمیناني کرد نسبت به حضور 
مردم و آن موردي که چشمان ظاهر آقاي هاشمي بر آن شاهد 
نبود اما چشمان باطن آقاي هاشمي بر آن شاهد بود حضور 
مردم بود. این حضور مردم تفسیر آیه 96 سوره مریم است. 
آیه این است که ان الذین آمنوا و عملو الصالحات سیجعل لهم 
الرحمان ودا: کساني که ایمان دارند و عمل صالح انجام مي دهند 
این عمل صالح کلي تفسیر دارد در واقع یک سینه سخن باید 
اینکه چگونه عمل صالحانه است و صلح عمل یعني چه؟ و 
آیه مي گوید اگر کسي چنین بود سیجعل، خداوند قرار مي دهد،  
نمي گوید یجعل، مي گوید به زودي، خیلي زود، پاداش کسي 
که ایمان دارد و عامل عمل صالح است، لهم الرحمن، نامي 
که خداوند استفاده مي کند رحمان است در اینجا. خدایي که 

محبتش و رحمتش همیشگي و فراگیر و گسترده است. 
سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند مهر اینها را در قلب ها 
قرار مي دهد. در واقع، کس����اني که حتي آقاي هاشمي را در 
عمرشان ندیده بودند، اصاًل از آقاي هاشمي بد شنیده بودند. 
این صدا و س����یماي جمهوري اسالمي را ببینید چه نکرد در 
این 10 سالي که گذشت. یعني چه نکردند با آقاي هاشمي. که 
حتي یکي از مسئوالن گفت دختر من چند سالش است وقتي 
آقاي هاشمي فوت کردند گفته بود این کیست که تلویزیون 
نش����ان مي دهد؟ این آقا را ندیده بود در این ده س����ال گذشته 
در واق����ع م����دام بایکوت، هتک و این جمعیت غریبي که در 
تهران آمدند و حاال طبیعي است که اگر این امکان فراهم بود 
براي همه مردم در دیگر شهرها شاهد جمعیت هاي دیگري 
هم بودیم. اینها نشان مي دهد که ان اهلل الیضیع اجر المحسنین 
اگر کس����ي راه را راهي خدایي و راهي نیکو حس����ن انتخاب 
کرد خداوند ضایعش نمي کند. رها نمي کند. ضایع کردن رها 
کردن، یعني خداوند او را رها نمي کند. مي رس����یم به نقطه اي 
که آقاي هاشمي رسید در 82 سالگي عمرش، شبیه آن مرغان 
منطق الطیر عطار هستند. یعني مرغان مختلفي حرکت کردند 
و مي خواستند به سیمرغ برسند و سیمرغ در واقع نماد انسان 
کامل است و آن آرمان انسان است و آن رویاي انساني است 
به قول پائولو کوئیلو که هر انساني رویایي دارد. این مرغ ها 
همه بحث این بود که برس����ند به آن رویاي بزرگ و دریابند 
و آن رویاي بزرگ تحقق انس����ان کامل است و برسند به آن 
بام انسانیت خودش،  راهنمایي هم هست به نام هدهد که راه 

هم راه سختي است، 
بس که خشکي، بس که دریا برده است 

تا نپن����داري که راه����ي کوته است
این از آن راه ها نیست که راه کوتاهي باشد. این مرغ ها 
گفتند که ما نمي توانیم بیائیم و برخي در راه ماندند، گرسنه 
شدند بیمار شدند و بازماندند و عطار مي گوید 30 مرغ رسیدند 

به آن نقطه نهایي،
 پس بدانستند این سي مرغ زود

بي شک این سي مرغ آن سیمرغ بود
در واقع این س����ي مرغي که 30 مرغ منفرد بودند یک 
پیوس����تي پیدا کردند با آن سیمرغي که ما سرهم مي نویسیم، 
ش����دند آن مرغ افسانه اي و اسطوره اي و آرماني. آقاي هاشمي 
یک کودك روستایي در بهرمان رشد مي کند و در 14 سالگي 
مي آید به قم ومراحلي را طي مي کند به این بام 82 س����الگي 
که محل پرواز است حتي وقتي برمي گردد به زندگي خودش 
نگاه مي کند مي بیند که در تحقق یک انقالب بزرگ یک نقش 
معمار داشته است. این معماري هم که من گفتم یکي از کساني 
که در این روزها حرف زده بودند براي آقاي  هاش����مي و در 
دوره اول مجلس همدوره بودیم در بي بي سي بحثي داشت که 

آقاي هاشمي معمار نبود و بنّا بود!
بعد برخي از دوستان از من نظر پرسیدند، گفتم او یک 
کتابفروشي دارد در نزدیکي دانشگاه سوربُن در پاریس شما 
وارد این کتابفروشي مي شوید و نگاه کنید شبیه انبارهایي است 
که ته تیمچه حاجب الدوله در تهران مي ش����ود دید. یک ذره 
نشاني از رمز و اداره دیده نمي شود چطور ممکن است یک 
کسي، سالهاي سال یک کتابفروشي را نمي تواند اداره کند، تو 
که یک کتابفروشي را نمي تواني اداره کني، چطوري مي آیي و 

مي  گویي که او معمار نبود!
کسي که در سازماندهي انقالب، در استقرار نظام جمهوري 
اسالمي، در مدیریت جنگ، در سازندگي، در دولت اصالحات 
در ارزش هاي اخالقي و صبوري و شکیبایي بوده است یعني 

شما هر مقطعش را درنظر بگیرید با کسي مي شود مقایسه کرد؟ 
حاال یک تعبیري را من قباًل به کار بردم، که نمي شود گفت 
آقاي هاشمي مثل امیرکبیر بود و نمي شود گفت آقاي هاشمي 
مثل مدرس بود. آقاي هاشمي امیرکبیر را به اضافه مدرس بود. 
به خاطر اینکه وقتي ش����ما امیرکبیر را صحبت مي کنید یک 
چهره سیاسي درجه اول مدیر ما بوده مدرس یک چهره علمي 
فقیه بوده است. میراث آقاي هاشمي را در حوزه هاي مختلف 
ببینید. میراث تفس����یري ایشان، تفسیر راهنما. ما مي خواهیم 
انقالب اسالمي را بشناسیم در دهه هاي اخیر،  مهمترین سندش 
خاطرات آقاي هاشمي است. ما مي خواهیم درست نگاه کنیم 
به مجموعه سیر انقالب اسالمي و مراحلي که گذشته است،  
جنگ و سازندگي را مي خواهیم بشناسیم، یک آدمي که اهل 

تصمیم هاي درجه اول و جدي است. 
آقاي هاشمي براي تاسیس دانشگاه آزاد تصمیم گرفت و 
نی����ز براي احداث مترو تهران. گفتند؛ این تصمیم ها قباًل هم 
ب����وده ام����ا چرا اجرا نکرده اند؟ چرا نکردند؟ اگر این تصمیم 
مترو تهران را 30 س����ال پیش گرفتند، چرا نکردند؟ این که 
نمي ش����ود یکي بگوید من مثل ژول ورن مي مانم، هم مي روم 
که اقیانوس ها و هم مي روم در کرات آن کسي که مي رود در 
کرات و ته اقیانوس ها،  او کاري انجام داده است. نه آن کسي 
که در خیال خودش کار را انجام داده است. اینها که عرض 
کردم یک خالصه اي و نگاه ناقصي بود و البته طبیعي است 
که نسل ما، افرادي که با آقاي هاشمي کار کرده ایم و براي من 
الاقل 25 س����ال طول کشید، موانست و همکاري و آشنایي، 
سخت مي توانیم سخن بگوئیم و ظرف زبان و کلمات تکافوي 
بیان را نمي  کند، همان تعبیري که شریف رضي براي ابوالعالي 

معري به کار برد.
در واقع یک شخصیتي که من گمان نمي کنم کساني که با 
آقاي هاشمي کار کردیم تا آخرین لحظه عمرمان یادمان برود، 
علتش این است که یک کسي با شما دوست است مجموعه 
تأثیري که بر ش����ما مي گذارد یک حوزه هاي خیلي محدود 
بیروني اس����ت، یک کسي تأثیرش در هویت شماست. یعني 
فرض کنید که در زندگي خانوادگي، پدر بر ما تأثیر هویتي 

دارد یا مادر. تأثیر هویتي آقاي هاشمي بر آدمهایي از قبیل نسل  
ما، از تأثیر عاطفي و هویتي پدر و مادر بیش تر است. علت 
آن این بود ش����ما وقتي با آقاي هاشمي کار مي کردید، بعد از 
مدتي به او عالقه  مند مي شدید. عالقه مند که مي شدید، دیگر 
دوستش مي داشتید. یعني خوشتان مي آمد از تکیه کالمش از 
حرف زدنش، از نگاهش از هوشمندي اش و بعد از مدتي هم 
وقتي او را دوست داشتید دیگر احساس مي کنید که ذهنتان 
پر ش����ده از او، در هر بحثي که عمل مي کنید. ویژگي هایي 

دیگري هم داشت.
 روزي در هیأت رئیسه نشسته بودیم، یکي از اعضا گفت 
آقاي هاش����مي، این آبدارچي که در اتاق ش����ما کار مي کند از 
کارمندان سابق مجلس است، اجازه بفرمایید ما عوضش کنیم. 
گفت؛ چرا عوض کنید؟ گفتند: براي اینکه مطمئن باشیم باالخره. 
گفت: یعني انقالب که شد باید ملت ایران را عوض کنیم؟! 

ای����ن داره چایي میاره براي من و خیلي جوان خوبیه حدود 
34 سالش بوده است، اینکه براي آقاي هاشمي چایي مي آورد، 
از خرداد 1359 که وارد مجلس شدیم، همین فردي بود که در 
مجمع تشخیص مصلحت براي آقاي هاشمي چایي مي آورد. 
یعني همیني بود که در مجلس بود همیني بود که به ریاست 
جمهوري آورد و همیني بود که 20 سال در مجمع تشخیص 
و همین بود که در آخرین هفته برمي گردد به او مي گوید؛ آقاي 
سعیدي، چه دعایي تو مي کني؟ چه نیازي داري؟ او هم گفت: 
آقاي هاشمي من اگر به زن و بچه ام دروغ بگویم، به شما دروغ 
نمي گویم. این زبان انساني ساده مردمي است، بعد مي گوید، 
آقاي هاشمي، من از خداوند خواسته ام من را نیازمند بچه هایم 
نکند. یک شب تب، یک شب مرگ. بعد آقاي هاشمي دستش 
را ب����اال گرفت و گفت: خدایا چه دعاي خوبي مي کند آقاي 

سعیدي! این دعا را در مورد من هم مستجاب بکن. 
خوب این نگاه و این رفتار، تأثیري که بر روح انسان ها 
مي گذارد، تأثیر هویتي اس����ت. یک موقعي یک فردي تأثیري 
بر جواني مي گذارد و آن جوان مویش را مانند فالن هنرپیشه 
شکل مي دهد و بعداً هم عوضش مي کند، آن فوتبالیست  با آن 
لباس تأثیر مي گذارد در مد لباس آن فرد و آن هنرپیشه سینما، 
اما آن کس����ي که تأثیر هویتي مي گذارد، وقتي موفق مي شود، 
که رابطه اش را با خداوند س����امان داده باش����د. یعني به یک 
جایي وصل ش����ده باشد که شعاع وجودي او، شعاع محدود 

یک شخص نیست،
خم که از دریا در او راهي بود

پیش او جی���حون ها زانو زند
به خاطر اینکه او ارتباط خودش را تعریف کرده و همان 
ارتباطي که آقاي هاشمي با خداوند داشت، حاال همان ایمان و 
عمل صالحي است که در زندگي اش شکل گرفت. شعاع عمل 
صالح یک نفر به اندازه یک ملت است. ما زندگي مي کنیم، 
ش����عاع عمل صالح ما یک خانواده است یا بچه هاي خودمان 
است. شعاع را نگاه کنید یعني نگاه مي کند که ما مترو درست 
بکنیم. ما دانش����گاه آزاد درس����ت بکنیم. این نگاه را ببینید در 
حوزه هاي مختلفي که هست. ان شاءاهلل خداوند متعال،  درجاتش 

را که در پیشگاه او عالي است متعالي بگرداند. به ما هم توفیق 
دهد قدر بندگان صالح او را بهتر بدانیم. کساني هم که ایشان 
را آزار داده اند، خداوند آنها را هم ببخش����د. بیامرزد و این 
مظلومیت آقاي هاشمي به سرمایه اي براي ملت ما تبدیل شود 
تا ما قدردان کس����اني باشیم که عمر و ذهن و وقت آنها، در 
وقف یک ملت است. ما در مجلس بودیم هاشمي مي خواست 
در معرفي دولت صحبت بکند. گفت این س����وگندي که در 
مراسم تحلیف خواندم، در این سوگند مي گوید که من سوگند 
مي خورم به خداوند متعال که خود را وقف خدمت به ملت 
بکن����م. من آماده ام. من خودم را وقف مي کنم. یعني به تمام 
معني این وقف بودن را ش����اهد بودیم. ان ش����اءاهلل خداوند به 
روح ائمه اطهار)ع( و رسول معظم)ص( در آن جنت خاص 
خودش قرار بدهد. همان که در ش����روع جلسه گفته شد، آن 

نفس مطمئنه اي که در جنت خداوند قرار مي گیرد.

آقاي رفسنجاني به امام)ره( مي گويد: ما بايد جنگ را تمام 
بكنيم. اما شما گفته ايد تا آخر قطره خون و تا آخرين نفر 

مي جنگيم و اين تمام شدن جنگ با اين موضع شما تضاد پيدا 
مي كند. من بر عهده مي گيرم كه جنگ را تمام كنيم، شما من 

را محاكمه كنيد، به عنوان كسي كه تصميمي گرفته كه خالف 
 مصالح كشور بوده است و من را اعدام بكنيد. 

اما مجموعه شرايطي كه وجود دارد شرايطي نيست كه بتوان 
جنگ را ادامه داد. چه كسي اينگونه حرف مي زند؟ كسي اينگونه 

حرف مي زند كه رابطه با خداوند متعال و با آن آرمان هاي 
بزرگ خودش پيدا كرده است
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سابقه آشنايي
در سالهاي 33 یا 34 من از »مدرسه فیضیه« به »مدرسه حجتیه« انتقال 
یافتم. طالب مدرسه حجتیه بیشتر »آذري« ها بودند، ولي شخصیت هاي 
فاضل و ارجمند معروفي نیز از بالد دیگر، در آن س���کونت داش���تند.
در قس���مت بلوك غربي ساختمان هاي مدرسه، دو سه حجره، ویژه 
طالب کرماني بود. برادر عزیز و ارجمند حجت االس���الم والمسلمین 
 محمدجواد حجتي هم در همین بلوك، حجره داشت که شهید باهنر و 
شهید ایرانمنش، هم حجره او بودند... و من روي علقه »فدایي اسالمي« 
بودن، به حجره ایش���ان تردد داش���تم و این حجره، متصل به حجره 
کرماني هاي دیگر بود که آیت اهلل شیخ علي اکبر هاشمي رفسنجاني، همراه 
برادرانش: قاسم، محمود، محمد، احمد و... تقریباً مدام به آن حجره ها 
در رفت و آمد بودند و همین امر باعث آشنایي من با همۀ حضرات 
گردید... پس س���ابقه آشنایي با آیت اهلل رفسنجاني � و طالب کرماني 
هم � به سال 1335 و به بعد مي رسد... که پس از آن، این آشنایي به 

اخوت و دوستي بدل شد و استمرار یافت.
مكتب تشيع

... در سال 1337 آیت اهلل هاشمي با انتشار اوراقي، مقدمات نشر 
یک سالنامه وزین و پرمحتوا را فراهم ساخت و اینجانب که به امر نشر 

کتاب و مجله و رساله و جزوه و مقاله عالقمند بودم، به آن پیوستم 
و البته همزمان، با تنها مجله حوزه علمیه قم یعني »مکتب اسالم« هم 

همکاري تنگاتنگ داشتم.
نخستین مجلد از سالنامه »مکتب تشیع« در فروردین ماه 1338 
در 380 صفحه منتشر گردید که با توجه به نشر وسیع قبوض پیش از 

انتشار، در تیراژ زیادي چاپ و در سراسر ایران توزیع گردید.
نویسندگان این نشریه شخصیت هاي برجسته حوزه علمیه قم و 
تهران و بعضي دیگر از بالد ایران بود که از جمله آنها اسامي زیر را 
مي توان ذکر کرد: عالمه سید محمدحسین طباطبایي، محمدتقي فلسفي، 
شیخ خلیل کمره ائي،  حسین علي راشد، شهید مرتضي مطهري، سید 
محمود طالقاني، موسي صدر، سید ابوالفضل موسوي زنجاني، احمد آرام، 
عطاءاهلل شهاب پور،  مهندس مهدي بازرگان، محمدتقي جعفري، دکتر 
بهشتي، احمد آذري قمي، مهدي حائري یزدي، ناصر مکارم شیرازي، سید 
رضا صدر، سید عزالدین زنجاني، سید غالمرضا سعیدي،  احمد میانجي 
و بعض���ي دیگر از فحول علماء و فضالي حوزه ها... البته جمع آوري 
مقاالت از این ش���خصیت ها، کار س���هل و آساني نبود و این همت 
»سرداري« آیت اهلل هاشمي بود که با تماس هاي مکرر و مالقات هاي 
متعدد، مي توانست مقاالت پرمحتواي این بزرگان و افاضل را جمع آوري 

و در سالنامه جاي دهد.
سال دوم سالنامه مکتب تشیع، �1339� شامل مجموعه مصاحبات 
علمي �  فلسفي عالمه طباطبایي با پروفسور »هانري کربن«، فیلسوف 
فرانسوي بود. یعني: محصول مذاکرات این دو بزرگوار در مجموعه اي 
حدود 200 صفحه تنظیم شده بود که به درخواست عالمه طباطبایي و 
تأکید آیت اهلل هاشمي رفسنجاني براي تکمیل مباحث کتاب، توضیحات 
مبسوطي توسط آیت اهلل علي احمدي میانجي و اینجانب تهیه و آماده 
شد که مجموعه آنها بالغ بر 120 توضیح بود که در 200 صفحه دیگر 
تنظیم گردید و بدین ترتیب کتاب در 400 صفحه، به عنوان سال دوم 
»سالنامه مکتب تشیع« در هشت هزار نسخه چاپ و در سراسر ایران 
توزیع گردید و البته بعدها، این متن درضمن مجموعه آثار عالمه طباطبایي 

بارها و بارها، تجدید چاپ شده است.
 به موازات انتشار سالنامه، آیت اهلل رفسنجاني، به انتشار یک فصلنامه 
� هر سه ماه یکبار هم � اقدام کرد که باز اینجانب مانند سالنامه، با آن، 
همکاري داشتم... و در جمع هفت جلد سالنامه و چهار شماره فصلنامه 
مکتب تشیع در هزاران صفحه، چاپ و در اختیار عالقمندان قرار گرفت 
و نقش تأثیرگذاري در میان طالب، فضال،  دانشجویان و عموم مردم 

با ایمان ایران داشت.
آیت اهلل هاشمي خود درباره نشریات »مکتب تشیع« در مصاحبه اي 
با مجله وزین »حوزه« چاپ حوزه علمیه قم، در س���ال 1364، چنین 

مي گوید:
»... یکي از کارهایي که همراه آقاي باهنر و بعضي دوستان شروع 
کردیم نشریه اي بود به نام »مکتب تشیع«. سلسله انتشاراتي بود که هفت 
یا هشت سالنامه و چهار فصل نامه درآمد. این یک کار مفیدي بود اوالً 
مقاالت بسیار خوبي منتشر کردیم. مقاالت تحقیقي که از نویسندگان و 
محققان مي گرفتیم و ثانیاً براي خودمان هم مفید بود چون تهیه کردن 
مقاالت ما را با مس���ائل مهمي آش���نا مي کرد و همچنین با محققان و 

روشنفکران آشنا مي ساخت. بعالوه شبکه توزیعي درست کرده بودیم 
که در سراسر کشور پخش بود و نمایندگاني داشتیم. نمایندگاني که نوعًا 
آدمهاي مخلص و فعال مذهبي بودند. این شبکه در کارهاي سیاسي 
خیلي به درد ما خورد. یعني به صورت یک ش���بکه در سراسر کشور 
چهره هاي فعالي داشتیم که اسم آنان را مي دانستیم و نامه هایي از آنان 
داشتیم و کارهایشان را مي دانستیم با بعضي که به قم مي آمدند آشنا 
بودیم و مذاکره مي کردیم و این شبکه در وقتي که مبارزه را علیه شاه 
شروع کردیم در موفقیت ما تأثیر داشت. براي پخش اعالمیه و ارتباطات 

از این شبکه خیلي استفاده کردیم.
تحقیقات عمیقي در آن دوره براي مسائل خاص اجتماعي نداشتیم 
غیر از همانها که در مکتب تشیع منتشر شد. البته براي آن زمان به نظر 
من کار بسیار مؤثر و مفیدي بود و در رشد حوزه و طلبه ها نقش اساسي 
داشت، چون مهمترین مسائل فکري آن زمان را در رابطه با تبلیغات علیه 
اسالم که در دانشگاهها یا در سطح روشنفکران و غربزده ها و مجامع 
مارکسیستي مطرح بود، در آن مجله به صورت مقاالت تحقیقي مطرح 
مي کردیم و از اسالم دفاع مي نمودیم. نشریه ما امتیازي داشت نسبت به 
[مکتب اسالم]. مکتب اسالم مقاالتي کوتاه داشت و این مجله مقاالت 
عمیق و طوالني مي نوشت. فکر مي کنم در آن موقع گام مؤثري در رشد 
طلبه ها بود. تیراژش زیاد بود و در سراسر کشور پخش مي شد. درضمن 
به درد وعاظ هم مي خورد و طبعاً در افکار منبري ها تأثیر داش���ت و 
تحولي در جامعه مذهبي آن روز بود آن نشریه باید از کارهاي مؤثر 

حوزه به حساب آید...«.
... این نشریات با هجرت آیت اهلل هاشمي به تهران، متأسفانه تعطیل 
گردید و افسوس که مجموعه کامل آن، هم اکنون در اختیار عموم نیست 
و ایکاش دوستان »نشر معارف اسالم«، به تجدید چاپ آنها، به شکل 
مجموعه اي یکنواخت، اقدام کند و این اثر جاودانه در کتابخانه ها و در 

اختیار مردم قرار گیرد.
سرگذشت   فلسطين

... یکي از کارهاي ارزشمند آیت اهلل هاشمي در دوران اقامت در قم، 
به موازات کارهاي علمي � فرهنگي دیگر و نشر »مکتب تشیع« ترجمه 
و نشر کتاب » القضیه الفلسطینیه« تألیف استاد »اکرم زعیتر«، سیاستمدار و 
مورخ مبارز فلسطیني بود و همین ترجمه کتاب هم موجب آشنایي من 
با استاد زعیتر و همکاري فرهنگي با ایشان گردید. یعني آشنایي من با 
استاد اکرم زعیتر به دوراني بر مي گردد که آقاي رفسنجاني کتاب وي را 
در قم به فارسي ترجمه مي کرد که بعد تحت عنوان »سرگذشت فلسطین 
یا کارنامه سیاه استعمار« منتشر گردید... آقاي رفسنجاني در آن زمان در 
منزل کوچکي در قم، کوچه ممتاز که زمین آن هم موقوفه آستانه مقدسه 
قم بود، زندگي مي کرد و من هم گهگاهي به منزل ایشان مي رفتم و در 
جریان پیشرفت کار ترجمه کتاب بودم و ایشان گاهي لغاتي را که در 
المنجد پیدا نمي کرد، از من مي پرسید و یکبار هم من در ترجمه یک 

بدرود  سردار!

آيت اهلل هاشمي در همه زمينه ها، سردار بود و در دهه آخر عمر 
پربركت خود با تحمل اهانت ها و تهمت ها و مقاومت  صبورانه در برابر 

بداخالقي ها و بي مهري ها، سردار مظلوم اين عرصه شد

  سيد هادي خسروشاهي

سردار در همه زمينه ها سردار بود، البته نظام اسالمي ايران، 
پس از پيروزي انقالب، مظلومان ديگري نيز داشت كه نمونه 
بارز آنان، شهيد آيت  اهلل سيدمحمد حسيني بهشتي بود، ولي 
در اين دوران، مسأله بسيار ناگوارتر از دوران پيشين بود، 

زيرا تخريب گران آيت  اهلل بهشتي، منافقين و چپ گرايان و 
سكوالر ها بودند ولي در اين برهه، عاملين اصلي، دين باوران 

و اصالح گران سابق! و اصول طلبان به ظاهر با ايمان بودند 
كه در لباس دفاع از اسالم و ارزش ها، به ميدان آمدند و حتي 
در نماز جمعه هم عليه وي شعار دادند و حرمت نماز جمعه 

را هم پاس نداشتند. اين ها برخالف تمام موازين شرعي و 
اخالقي نسبت هايي را ـ در همه زمينه ها ـ به آيت اهلل هاشمي و 

خانواده او دادند كه جملگي به دور از واقعيت ها بود...

چندي پيش وقتي »فيدل كاسترو« درگذشت، همرزمان و 
ياران و عالقمندانش، براي بزرگداشت وي، در محل نگهداري  
موق��ت جنازه، حضور مي يافتن��د و اغلب با جمله: »به درود 
كوماندات��و«، اداي احت��رام نموده و خداحافظي مي كردند و... 
البته در زمان حيات هم القاب و عناوين مرسوم رؤسا در بالد 
ديگر، براي فيدل مطرح نبود و او خود را سربازي براي ميهن 
مي دانست، ولي همه مي دانستند كه او در واقع يك »كوماندوات« 

يعني: فرمانده بود...
من براي اين يادداشت هاي پراكنده عنوان: »به درود فرمانده« 
را انتخاب كرده بودم كه عنواني منطبق با واقعيت ها بود. چرا كه 
هاشمي، از آغاز زندگي فرمانده بود. در خواندن دروس حوزوي 
و حفظ هزار بيت بن مالك، در تأليف و نشر كتاب: اميركبير و 
سرگذشت فلسطين، در تنظيم و نشر سالنامه و فصلنامه مكتب 
تشيع، در پشتيباني و تمويل نشريه مخفي و مبارزاتي »بعثت«، 
در پادگان به هنگامي كه به زور به سربازي برده شده بود، در 
دوران مب��ارزه، از آغ��از تا انجام، در هر مرحله... و در اقدام به 
كار اقتصادي، براي تأمين مالي امور مبارزه و كمك به زندانيان 
و فعاالن سياسي، در همكاري با سازمان هاي مبارزاتي ضد رژيم 
شاه. در دوران زندان و تنظيم تفسير راهنما و فرهنگ قرآن، در 
اداره امور كش��ور پس از پيروزي انقالب، در دوران رياس��ت 
مجلس، رياست جمهوري، مرحله جنگ و سپس صلح، در دوره 
سازندگي، و بعد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و سرانجام 
در تحم��ل و بردباري و صبوري دهس��اله، در قبال ظلم ها و 
ستم ها و بداخالقي ها و تهمت ها و بي مهري ها و همچنان وفادار 
ماندن به ارزش ها و اصول انقالب، هاشمي همچنان »فرمانده« 
و »سردار« بود... و البته سردار، در همه اين احوال بدون هيچ 
شك و ترديدي »آيت اهلل« هم به معني واقعي كلمه بود.يكي از 
دوستان گفت: »فرمانده« كلمه ثقيلي است و همه آن را هضم 
نمي كنند! و بهتر است كه به جاي آن، از همان كلمه »سردار« 
استفاده شود كه هم در ايران مصطلح است و هم او در همه 

زمينه ها كه شما مي گوييد، سردار بود!
اين بود كه عنوان اين يادداشت ها، شد: به درود سردار!
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کلمه دچار اشتباه شدم که ایشان همیشه به شوخي آن را یادآور مي شد 
و من هم مي گفتم در مقابل صد لغت، یک ترجمه اشتباهي، زیاد نیست! 
ایشان معني کلمه »کاتدرائیه« را که در المنجد نبود، از من پرسید و من 
آن را به »باشگاه« ترجمه کردم!، در حالي که به معني کلیسا بود! که البته 

در چاپهاي بعدي اصالح شد.
... در یکي از این دیدارها ایشان گفتند: ظاهراً من تحت تعقیب 
هستم و رفتن من به »سفارت اردن« در تهران، شاید بدون اشکال نباشد، 
اگر شما به تهران مي روید، نامه مرا به آقاي اکرم زعیتر سفیر اردن در 
ایران که مرد مسلمان و معتقدي است بدهید و اگر جوابي داشت، پس 

از مراجعت به من بگویید!
آقاي هاشمي اشاره کرد که قبالً طوماري را در راستاي اهداف مبارزه 
آماده کرده و به خود سفیر تحویل داده است... نامه را که در همین رابطه 

و پي گیري و نتیجه آن بود، به من داد که به سفیر تحویل بدهم...
من به تهران رفتم... س���فارت اردن را پیدا کردم و بدون تلفن و 
اطالع قبلي، در محل سفارت خواستار دیدار سفیر شدم! منشي سفارت 
پرسید: وقت قبلي دارید؟ گفتم نه! از قم آمده ام و مي خواهم با ایشان 

درباره کتابي که نوشته اند، گفتگویي داشته باشم!
منشي به درون اتاق سفیر رفت و لحظه اي بعد برگشت و گفت: 

بفرمایید!
به درون اتاق رفتم، سادگي سفیر و پذیرش یک طلبه جوان از قم، 
بدون شناخت و تعیین وقت قبلي، نکته قابل توجهي بود و نشان مي داد 
که »اکرم زعیتر« مانند دیگر »سفرا«! نیست. سالم کردم و با سفیر دست 
دادم و روي صندلي نشستم. سفیر که از پشت میز خود بلند شده بود، 
جلو آمد و روي یک صندلي معمولي، روبروي من نشست... فروتني وي 
بیشتر مرا جلب کرد )روشي که همیشه و در همه دیدارهاي خصوصي 
چه در دوران ریاس���ت مجلس و چه در دوران ریاست جمهوري، از 

جناب آقاي هاشمي دیده ام و شاهد بوده ام...(
خودم را معرفي کردم!... او هم به معرفي خود پرداخت: من یک 
فلس���طیني از نابلس... سالیاني دراز دربدر و آواره و تبعیدي... بخاطر 
مبارزه علیه اشغالگران... اهل تألیف و کتاب و تاریخ... و اکنون سفیر 
اردن در ایران ... پیدا بود که اهل درد است و تعارف نمي کند... گرایش 
اسالمي خود را بیان نمود و گفت: تعالیم شهید حسن البناء و شهید 
شیخ عزالدین القسام، بیشتر از هر کس دیگري در او اثر گذاشته است 
و مي گفت: با اینکه عضو رسمي »اخوان المسلمین« نبوده، اما در عمل با 

آنها و در همه بالد عربي همکاري داشته است...
... نامه آقاي هاشمي را به ایشان دادم. آن را باز کرد و خواند و 
از من پرسید: شما براي تحویل دادن این نامه آمده بودید؟ گفتم: بلي!، 
پرسید: آیا منشي سفارت هم از این موضوع مطلع شد؟ گفتم:  نه! من 
به او گفتم: درباره کتاب شما »القضیه الفلسطینیه« سئواالتي از شما دارم! 
خوشحال شدو گفت: واهلل یا اخي؟ من مي دانم که حداقل بعضي از 
کارمندان ایراني سفارت، با مقامات دولت ایران ارتباط دارند، ترسیدم که 
آنها از موضوع آگاه شوند و مزاحمتي براي شیخنا العزیز آقاي رفسنجاني 
و یا شما ایجاد کنند... خیلي خوب شد که موضوع اصلي را نگفته اید.

اما پیام من به شیخ � مرادآقاي هاشمي بود� اینست که برادر! من 
طوماري را که قبالً به من تحویل داده اید، به جالله الملک! نفرستادم، 
چون این کار یک سفیر نیست که طومار علیه دولتي را که وي در آن 
سمت نمایندگي کشورش را دارد، به مسئول کشور خود بفرستد! تازه 
اگر مي فرستادم چه نتیجه اي داشت؟ جز اینکه عمال جالله الملک، موضوع 
را عیناً به ایران منتقل مي کردند و دردسر براي شیخ بیشتر مي شد!... البته 
این احتمال هم بود که بالفاصله مرا هم احضار و از سفارت عزل کنند« 
چون جالله الملک! با شاه ایران روابط دوستانه و صمیمانه اي دارد! اما 
عزل من مهم نبود، اگر نتیجه مثبتي این کار داشت، من اقدام مي کردم، 

ولي احتمال دادم که خطر متوجه شیخ بشود... 
سپس از پیشرفت کار ترجمه کتاب خود پرسید من هم گفتم 
که ایش���ان ش���ب و روز مشغول ترجمه کتاب هستند و قبوضي هم 
براي پیش فروش آن منتشر ساخته اند و انشاءاهلل کتاب بزودي منتشر 

خواهد شد!
در مراجعت به قم گزارش دیدار با سفیر را با برداشتهاي شخصي 
خودم از ایشان، به آقاي هاشمي گفتم و البته این آشنایي با اکرم زعیتر 
را من با ارسال کتاب و نشریه به سفارت اردن در تهران و بعد به »امان« 
اردن ادامه دادم که پاسخ یکي از نامه هاي من از سوي اکرم زعیتر، پس 
از مدتها، درضمن اعالم وصول کتاب »اصل الش���یعه و اصولها« که از 

سوي ما در قم، تجدید چاپ شده بود، چنین بود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
تاریخ: 1968/5/11

عمان
فضیله األخ االستاذ سید هادي خسروشاهي

السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته و بعد: از مدتي پیش کتاب 
»اصل الشیعه و اصولها« را که از تألیفات امام محمدحسین آل کاشف الغطاء 
است به عنوان هدیه اي گرانبها از سوي جنابعالي، دریافت کرده بودم. اما 
طبیعت کار من، در آن زمان، اجازه مطالعه آن را به من نداد، ولي در 
این ایام فرصتي پیدا کردم که به من رخصت داد به مطالعه کتابهایي که 
در کتابخانه ام انباشته شده بود، بپردازم و از همین جا به مطالعه کتاب 
»اصل الشیعه و اصولها« پرداختم. من آن را با اشتیاق خواندم و در واقع 
آن را همچون یک خرمن... درو کردم! براي اینکه خیلي مایل بودم که 
ریشه و اصول تشیع را از زبان یکي از بزرگان و حجج  واالمقام به دست 
آورم و از سوي دیگر، من شخصاً استاد، محمدحسین کاشف الغطاء را 

از 37 سال پیش مي شناختم، و آن ایامي بود که ایشان مؤتمر اسالمي 
قدس را نورباران کرد و امامت جماعت نماز را در مسجداالقصي به 
عهده گرفت. خداوند آن را از غربت دور سازد و از دست تبهکاران 
صهیونیس���ت برهاند. و همین طور من پس از آن، ایشان را در نجف 

زیارت کردم تا از برکات وجود وي بهره  مند بشوم.
کتاب را خواندم و از آن بسیار فراگرفتم. و بسیاري از چیزهایي 
را که نمي دانستم از آن آموختم و در پایان، به این نتیجه رسیدم که این 
کتاب را باید هر مسلماني، اعم از شیعه و یا سني، بخواند و مطالعه 
کند. شیعه بخواند تا اصول مذهب خود را صادقانه بفهمد و آگاه شود 
و راه غلو و انحراف نپیماید و بخوبي درك کند که بخشي از چمن زار 
محمدي است و سني نیز آن را بخواند و بداند آنچه که در برابر چشم 
او پرده اي کشیده و آنچه که در ذهن او در رابطه با مذهب شیعي جاي 
گرفته است، اوهام بنیادي است و عامل آن غلو و افراط گرائي بعضي از 
شیعیان و جهل و ناداني گروهي از سنیان نسبت به اصول شیعه است. 
در واقع، کتاب امام کاشف الغطاء وسیله اي براي تقریب بین دو مذهب 
است و مسلمانان را به وحدت اسالمي مي خواند و اینکه سني و شیعه، 

هر دو از آبشخور رسول اهلل سیراب مي شوند.
من به شما اطمینان مي دهم که نشر این کتاب، به زبان فارسي 
و عربي، در بیش���ترین میدان ها، جهاد في سبیل اهلل بوده و دعوت براي 

برتري کلمه اهلل است.
خداوند شما را زنده بدارد و حفظ کند و مسلمانان را از کوششهاي 

نیک شما، بهره مند سازد.
مخلص � اکرم زعیتر
... اکرم زعیتر کیست؟

... سرانجام ترجمه کتاب استاد اکرم زعیتر به فارسي منتشر گردید. 
آقاي هاشمي در مقدمه آن، بحثي درباره »استعمار« دارد که موردتوجه 
»ساواك« قرار گرفت و ایشان را بازداشت نموده و به بازجوئي کشاند، 

که اخیراً اسناد آن در جراید منتشر شده است.
در همان مقدمه، آقاي هاشمي، استاد اکرم زعیتر را چنین معرفي 

مي کند:
»استاد اکرم زعیتر در شهر نابلس فلسطین متولد شد و پس از 
تحصیالت، وارد خدمات اجتماعي گردید... در دوران قیمومت انگلستان 
بر فلسطین، ریاست تحریریه بعضي از جرائد عربي را بعهده داشت... 
در مبارزات و انقالب هاي مردم فلسطین سهم بسزائي دارد و بجز مبارزه 
علیه استعمار بارها به زندان رفته و به زنجیر کشیده شده، شکنجه را 
تحمل نموده و سیزده سال از عمر خود را در تبعید و دور از وطن بسر 
برده و در دوران جنگ جهاني دوم در ترکیه پناهنده سیاسي بوده است... 
و اکنون بسمت سفیر کبیري اردن در ایران بسر مي برند، غیر از انجام 
وظایف سیاسي خود مي کوشند که روابط ایران و کشورهاي مسلمان 
و برادر عرب را محکم نمایند. آقاي اکرم زعیتر نویسنده و خطیب و 
محقق توانائي است که تاکنون صدها مقاله تاریخي و سیاسي و اجتماعي 
از ایشان در جرائد عربي منتشر شده، و کتابها و آثار گرانبهائي در تاریخ 
و ادبیات و سیاست نوشته اند. یکي از آثار ایشان همین کتاب حاضر 
است که به تصدیق اهل فن، بهترین کتابي است که تاکنون در فاجعه 
فلسطین نوشته شده است...« )سرگذشت فلسطین، تألیف: اکرم زعیتر، 

ترجمه: اکبر هاشمي رفسنجاني، چاپ قم، صفحه 17�18(.
... البته از اکرم زعیتر آثار و تالیفات ارزشمندي بجاي مانده است 
که بیشترین آنها درباره تاریخ فلسطین است. کتاب »القضیه الفلسطینیه« او 
که معروفترین آنها است به زبانهاي فارسي، ترکي و انگلیسي نیز ترجمه 
شده اما کتابهاي پرارزش دیگر وي، مانند: »وثائق القضیه الفلسطینیه � 
1918 � 1940م � »دوران اک���رم زعیت���ر« و: »یومیات الثورۀ الکبري و 
االحزاب العظیم 1936�1939« و کتاب »من اجل امتي«... متأسفانه در 

میان ما شناخته شده نیست...
اگر بگوئیم که اکرم زعیتر در طول زندگي پربار خود، چند هزار 
مقاله کوتاه و بلند نیز نوشته و در جرائد جهان عرب منتشر ساخته 
است، اغراق نگفته ایم. اما متأسفانه این مقاالت در یکجا جمع نیست و 
مجموعه کاملي از آنها را که خود استاد اکرم زعیتر جمع آوري کرده بود، 
همراه هزاران کتاب چاپي و خطي نفیس، در تجاوز وحشیانه اسرائیل 
به بیروت، در سال 1982م در کتابخانه شخصي وي به آتش کشیده 
شد و سوخت و استاد زعیتر، آن را »فاجعه اي فرهنگي و غمي جانکاه 

براي خود« مي دانست...
و سرانجام این شخصیت اسالمي برجسته معاصر، مورخ و محقق 
مبارز، روز پنجشنبه 22 ذوالقعده 1416ه�.ق در 87 سالگي درگذشت 
و در »عمان« توسط مقامات ملي � دولتي مراسم تشییع وي بعمل آمد. 

رحمه اهلل واسکنه فسیح جنته
***

... البته من پس از مراجعت به قم، گزارش سفر و گفته هاي سفیر 
را نقل کردم و آقاي هاش���مي بیش���تر توضیح داد و گفت: طوماري با 
مقدمه اي مشروح درباره فساد رژیم شاه تهیه کرده بودم که خودم قباًل 
بایش���ان رسانده بودم... ولي خوب معلوم مي شود که صالح نبوده که 
اقدامي بعمل آید. و من گفتم: قاعدتاً سفیر یک کشور نمي تواند درباره 
کشوري که در آن اقامت و مأموریت دیپلماتیک دارد اقدامي برخالف 
آن بعمل آورد و حق با جناب سفیر است. و آقاي هاشمي افزود: البته 

در مبارزه از هر فرصتي باید استفاده کرد.
مبارزه نشريه بعثت

... در جریان مبارزه و آغاز نهضت اس���المي توسط امام خمیني 
و مراجع عظام دیگر و حوزه هاي علمیه بالد، »قم« در واقع مرکز ثقل 

حرکت مبارزاتي بود... و عناصري در آماده سازي زمینه ها و ایجاد حرکت 
مداوم نقش اساسي و تأثیرگذاري داشتند که بي تردید در طلیعه آنها، 

سردار، آیت  اهلل هاشمي رفسنجاني قرار داشت.
از مهمترین کارها، در آن برهه چاپ و توزیع سراسري اعالمیه هاي 
مراج���ع ب���ه ویژه امام خمیني بود. اینجانب به نوبه خود در این زمینه 
 فعال بودم و آیت  اهلل هاشمي رفسنجاني مي گفت شما بعلت نزدیکي 
به آیت  اهلل شریعتمداري، از نظر ساواك و مأموران شهرباني کمتر مورد 
تعقیب قرار دارید و بهمین دلیل چاپ بعضي از اعالمیه هاي امام و فضالي 
حوزه را به عهده من مي گذاشت و من آنها را در »چاپخانه حکمت« متعلق 
به »برادران برقعي« چاپ مي کردم و چون مجله »مکتب اسالم« هم در 
این چاپخانه به چاپ مي رسید، رفت و آمد من، کمتر مورد سوء ظن قرار 
مي گرفت... اغلب اعالمیه ها را از نظر غلط گیري جناب آقاي دکتر احمد 
احمدي که به عنوان مصحح کتب علمي، در چاپخانه حضور مي یافت و 
باز نمي توانست خیلي مورد سوء ظن قرار گیرد، انجام مي داد و البته پس 
از پایان کار، مرحله خطرناك دیگر که حمل اعالمیه ها بود، باز بعهده 
حقیر بود که به یاري حق و با مراعات احتیاط هاي امنیتي! انجام مي گرفت 
و یکبار که احتمال دادم موردتعقیب مأمور شهرباني هستم، بسته هاي 
اعالمیه ها را به بیرون منزل آیت  اهلل شریعتمداري بردم و در آبدارخانه آنجا 
مخفي کردم و دست خالي! بیرون آمدم و رفتم... و اوائل شب، برگشتم 
و آنها را از آبدارچي تحویل گرفتم... وقتي نوبت پرداخت پول چاپخانه 

مي رسید، آنهم باز بعهده فرمانده! بود، که باز اقدام مي شد.
یکبار براي تهیه بخشي از هزینه هاي کار مبارزاتي، همراه ایشان به 
منزل یکي از مراجع رفتیم که »پیشکار« ایشان از ما استقبال کرد و وقتي 
آقاي رفسنجاني مبلغ پنجاه هزار تومان را براي کمک به فعالیت ها مطرح 
 نمود، نامبرده انجام آنرا غیرمقدور دانس���ت و فقط مبلغ کمي � شاید 
پنج درصد مبلغ پیشنهادي � پرداخت کرد... از آنجا که بیرون آمدیم 
آقاي رفسنجاني گفت: باید براي تأمین امور مالي مبارزه خودمان یک 
کار اقتصادي مستقل راه بیاندازیم و در انتظار کمک دیگران نباشیم... و 
از همین نقطه جرقه اي زده شد و آیت اهلل هاشمي، به امر ساختمان سازي 

پرداخت...
نشريه مخفي بعثت

در تداوم مبارزه به پیشنهاد فرمانده، قرار شد که نشریه اي سیاسي 
خبري آگاهي بخش از »حوزه علمیه قم« منتشر گردد. براي این منظور 
چند نفر از دوستان مورداعتماد به همکاري دعوت شدند که آغاز این 

مرحله را، آیت  اهلل هاشمي در ضمن مصاحبه اي، چنین بیان مي کند:
»... کار مهمي که ما شروع کردیم در این موقع ایجاد نشریه مخفي 
بود که خیلي موثر بود تا به حاال هم تاریخ این نشریه روشن نشده، براي 
مبارزین، من فکر مي کنم اگر بتوانید نسخه هاي این مبارزه را از آرشیو 
ساواك بگیرید جالب باشد. یک نشریه بنام بعثت که من و آقاي باهنر 
و آقاي سید محمود دعائي و آقاي سیدهادي خسروشاهي این نشریه 
را راه انداختیم و دوستان دیگري هم کمک مي کردند. نشریه سیاسي 
� اجتماعي بود...« )مجله عروۀ الوثقي نشریه حزب جمهوري اسالمي، 

شماره 68 مورخ 60/11/22 صفحه 38 چاپ تهران(
البته در اینجا این توضیح ضروري است که آرشیو ساواك، فاقد 
حتي یک شماره از نشریه بعثت بود... ولي بیاري حق، اینجانب دوره کامل 
آن را در اماکن مختلف، نگهداري کرده بودم که بعد از انقالب توسط 
»مرکز اسناد انقالب اسالمي« با مقدمه حقیر به چاپ رسید و تاریخ و 
چگونگي این مبارزه هم به تفصیل و با اسناد و مدارك، توسط اینجانب 
در کتاب: »درباره نشریات مخفي حوزه علمیه قم« به شکل کتابي مستقل 

به سال 1391 توسط »کلبۀ شروق« � قم منتشر شده است. 
آیت  اهلل هاشمي در کتاب خاطرات خود، هم درباره این نشریه و 

آثار آن، چنین مي نویسد:
»... از اساس���ي ترین کارهاي ما در آن چند ماه ایجاد تشکیالتي 
بود که مرکزیت آن از یازده نفر تش���کیل مي ش���د، آقایان: خامنه اي، 
منتظري، رباني شیرازي، قدوسي، مصباح یزدي، امیني، محمد خامنه اي، 
آذري، مش���کیني، حائري تهراني و من. نش���ریۀ مخفي بعثت و انتقام 
 در حقیق���ت ارگان همین جمعیت بود ک���ه در کارهاي اجرایي آن 
آقایان: س���یدمحمود دعایي، مصباح، علي حجتي کرماني و سیدهادي 
خسروشاهي و من، همکاري داشتیم. نشریۀ »بعثت« بیشتر جنبۀ سیاسي 
و پرخاش و افشاگري داشت و نشریۀ »انتقام« جنبۀ ایدئولوژیکي آن قوي 
بود، که شاید براساس احساس چنین نیازي پس از »بعثت« منتشر شد. در 

حل مسایل مالي هم نقش اساسي را هیأت هاي مؤتلفه داشتند.
براي این تش���کیالت اساس نامه اي هم نوشته شد که بعدها در 
کتاب خانۀ آقاي آذري، که مورد تفتیش ساواك قرار گرفت، به دست 
رژیم افتاد و آن تشکیالت به آن صورت ادامه پیدا نکرد و اعضا آن 
تحت تعقیب قرار گرفتند. البته مطابق قرار، پوشش کار را هدف اصالح 
امور حوزه قرار داده بودیم که قرار بود در صورت کش���ف، همه جا 
یک زبان همین را بگوییم. رژیم حساسیت شدیدي روي تشکیالت 
 سیاسي داشت...« )کتاب: دوران مبارزه، � خاطرات آقاي رفسنجاني � ج1 

ص 190، چاپ تهران 1376 � دفتر نشر معارف اسالم.(
... در واقع و بي تردید این نشریه مخفي که در »قم« تهیه و تنظیم 
مي شد و در سراسر ایران توزیع مي گردید، نقش بسیار موثري در زنده 
نگهداشتن نهضت و آگاه سازي مردم مسلمان ایران داشت و به مدت دو 
سال انتشار یافت و ساواك و مأموران شهرباني، نتوانستند ناشران و محل 
چاپ و تکثیر آن را پیدا کنند و سرانجام با دستگیري اینجانب � پس 
از آیت اهلل رفسنجاني و دیگران در حادثه روز شهادت امام صادق)ع(� 
در قم که ماشین جیپ شهرباني در جلو مدرسه فیضیه توسط طالب 
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چهارشنبه
  27 بهمن 1395
 سال نود و  يكم 
شماره 26659

ويژه نامه 
چهلمين روز
 درگذشت 
آيت اهلل 
هاشمي 
رفسنجاني

به آتش کشیده شد، کم کم! به هدف نزدیک مي شدند و ساواك در 
گزارشي، که ضمیمه پرونده اینجانب کرده بود چنین مي نویسد: 

سند!
از ساواك قم

شماره 2983 رقم
تاریخ 43/12/20

به: ریاست ساواك تهران
درباره: اعزام سیدهادي خسروشاهي فرزند سیدمرتضي

پیرو تلگراف شماره 649�43/12/9
نام ب���رده فوق که یکي از محرکین تظاهرات روز 43/12/8 )که 
مصادف با وفات امام جعفر صادق و روز زد و خورد در مدرس���ه 
فیضیه قم( مي باشد همراه با 12 برگ پرونده اعزام گردید. به طوري که 
از اطالعیه هاي موجود در پرونده مشارالیه استنباط مي گردد، وي به طور 
کلي در تحریکات روحانیون از ابتدا در فعالیت بوده و به طوري که گفته 

مي شود نام برده از نویسندگان نشریه بعثت و انتقام مي باشد.
رییس سازمان اطالعات و امنیت قم ح. بدیعي � محرمانه �

 سند شمارۀ 2
در س���اعت 10:40 سند 43/12/21 دو نفر زنداني غیرنظامي به 

نام هاي:
1. هادي شهرت خسروشاهي فرزند مرتضي

2. حسین شهرت نبي پور فرزند حسن
توسط ساواك تهران تحویل زندان قزل قلعه گردید.  افسر نگهبان 

ستوان دوم غفوري 43/12/21
... پس از دس���تگیري و اعزام ما به تهران و زندان قزل قلعه که 
آیت  اهلل هاش���مي هم همراه عده اي از فضالي حوزه در  بند دو آن 
زنداني شده بودند. من نخستین سئوالم از ایشان این بود که آیا مطلبي 
درباره بعثت و نش���ریات مخفي طالب از ایشان پرسیده اند؟ و ایشان 

چه جوابي داده است؟
آیت  اهلل هاشمي گفت: این ها در واقع از هیچ چیز خبر ندارند و 
ممکن است به دروغ به شما بگویند که من اعتراف کرده ام ، ولي هرگز 
ب���اور نکنید و مطلقاً هم  چیزي را اعتراف نکنید، چون یک اعتراف 
کوچک، همراه با شکنجه براي اعتراف هاي دیگر خواهد بود... و اگر 
خداي نکرده به مرحله اي رسیدید که مجبور شدید موضوع را بگوئید، 
سعي کنید که مسئولیت کامل آن را خود بعهده بگیرید و اسامي بقیه 

دوستان را نگویید که اینها نمي دانند.
... خوش���بختانه در بازجوئي هاي مقدماتي، من هیچ نوع اقرار و 
اعترافي نکردم... و پس از مدتي که در قزل قلعه بودیم، آیت  اهلل هاشمي 
و حجت  االسالم والمسلمین شیخ رضا گلسرخي را به »بند انفرادي« 
منتقل کردند و در همین دوران بود که ایشان به اتهام همکاري با موتلفه 
در ترور منصور، تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت تا آنجا که 
بخشي از استخوان هاي پاي چپش زیر شالق هاي نامردان، شکست و 
همزمان، کف پاي ایشان با اتوي داغ سوزانده شد و درنتیجه به علت 
عفونت پا، مجبور شدند ایشان را براي معالجه به بیمارستان ارتش � 

چهارراه حسن آباد� منتقل کنند...
امالك نجومي!

... یکي از اتهامات و اکاذیبي که براي س���یاه نمائي، علیه آیت  اهلل 
هاشمي رفسنجاني در سالهاي اخیر رواج یافت، مسئله زندگي اشرافي! 

و ثروتمندبودن ایشان و داشتن »امالك نجومي« بود.
شخصي درباره آیت  اهلل هاشمي کتابي نوشته که هنوز به چاپ 
نرس���یده، ولي فصولي از آن در یک هفته نامه معروف! بتدریج منتشر 
مي گردد. یکي از این فصل ها درباره امالك نجومي! ایشان است و جالب 
آنکه سرآغاز شرح این امالك، موضوع یک خانه کوچک مسکوني در 
»قم« است که اصوالً زمین آن منزل مانند صدها، بلکه هزاران منزل دیگر 
در قم، »وقفي« و به اصطالح قمي ها، »آستانه اي« است و آیت  اهلل هاشمي 
آن ملک 280 متري وقفي را از »تولیت آستانه مقدسه« مانند دیگران، اجاره 
کرده و خانه اي براي خود ساخته بود... و پس از مدتي، بعلت ضرورت 
هجرت به مرکز، آن را فروخت که اینجانب خریدار آن بودم و ایشان 
مبلغ حاصله را به عنوان »سرمایه اولیه« در امر ساخت و ساز »تهران و 

کرج« بکار برده است. خود ایشان در این باره مي گویند: 
»... با آمدن به تهران وضعم فرق کرد. اوالً بخشي از درآمدهایي 
را که در قم داشتم مثل کارکردن براي نشریه »مکتب تشیع« از دست 
دادم. به عالوه، کرایۀ خانه و هزینۀ زندگي در تهران خیلي بیشتر از قم 
بود. ضمناً مایل هم نبودم از سهم امام و وجوه شرعي استفاده کنم. از 
اینجا بود که به تدریج به فکر افتادم که براي پوشش امنیتي فعالیت هاي 
اقتصادي داشته باشم. با توجه به امکانات موجود به سمت ساختمان سازي 
رفتم. یک خانه در زمین موقوفه اي در حدود سیصد متر در قم داشتم. 
آن خانه را به آقاي س���یدهادي خسروش���اهي که از طالب مبارز و از 
دوستانمان بود به مبلغ بیست و نه هزار تومان فروختم. این برایم یک 
س���رمایۀ اولیه ش���د و با همان سرمایه در تهران و سپس در کرج کار 
ساختماني را ادامه دادم. البته چون یکي از همشیره زاده هاي من بنا بود 
و عمالً کار ساختمان س���ازي را ایشان انجام مي داد وقت کمي از من 
مي گرفت. )کتاب: هاشمي بدون رتوش، گفتگوي دکتر صادق زیباکالم 

با هاشمي رفسنجاني چاپ تهران 1387 انتشارات روزنه(
بانوي مکرمه عفت مرعشي همسر گرامي آیت  اهلل هاشمي هم درباره 
این منزل، در خاطرات خود مي گوید: »... مخارج زندگي را بهر طریقي 
بود تأمین مي کردیم. با فروختن خانه قم به آقاي سیدهادي خسروشاهي 
به مبلغ گویا هیجده هزار تومان، قطعه زمیني را در محله قلهک با شراکت 

آقا شیخ محمدهاشمیان )پسرعموي ایشان( خریداري کردیم و شروع به 
ساختن دو ساختمان نمودیم...« )پا به پاي سرو، خاطرات و مخاطرات 

بانو عفت مرعشي، چاپ تهران 1391، ص 115(.
پس با فروش منزل قم به مبلغ بیست و نه هزار تومان، به اینجانب 
سرمایه اولیه ساخت و ساز تجاري و مسکوني، در تهران آغاز مي شود 
و طبعاً در این زمینه اخذ وام از بانک رهني و غیره، و یا پیش فروش 
مقدماتي بعضي از واحد ها، هزینه کامل تأمین مي  گردد و با فروش بعضي 

از ساختمان هاي تکمیل شده، کار دیگري آغاز شود...
چگونگي معامله این منزل، در قولنامه اي که بخط آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني و با امضاء ایشان و تأیید آیت  اهلل ابوالمکارم رباني املشي »پدر 

آقاي رباني املشي« و قبولي اینجانب، انجام مي گیرد.
یکبار من از آیت اهلل هاشمي پرسیدم که با بیست هزار تومان چگونه 
کار س���اخت و س���از را در تهران و کرج آغاز کردید؟ گفتند: البته این 
سرمایه اولیه بود و بیست هزار تومان هم پول کمي نبود و زمین هم در 
آن دوران بسیار ارزان بود و از سوي دیگر با چند نفر از رفقا و برادران 
مؤتلفه نیز شریک شدیم و آنها هم سرمایه گذاري کردند و دریافت وام 
هم خیلي آسان بود، بهرحال در مجموع توانستیم در این زمینه پیشرفت 
کنیم و سودي به دست آوریم و به بناي دیگر مشغول شویم... و البته 
من شخصاً معتقدم که پول شما خیلي برکت داشت و نیت ما هم خیر 
بود، و این بود که خداوند کمک و یاري رساند و ما در این کار موفق 
شدیم و البته مي دانید که هزینه هاي بعدي مبارزات و کمک ها به دیگران، 

بویژه زندانیان سیاسي از همین راه پرداخت مي شد...
متن قولنامه بخط ایشان چنین بود:

بسمه تعالي
فروش���نده: اکبر هاشمي دارنده شناسنامه شماره 308 رفسنجان 

فرزند علي هاشمي 
خریدار: آقاي سیدهادي خسروشاهي داراي شناسنامۀ شماره 50295 

تبریز فرزند مرحوم سیدمرتضي خسروشاهي
مبیع: اعیاني یکباب خانه واقع در اراضي موقوفۀ آستانه مقدسه قم 

� در خیابان صفائیه خیابان ممتاز کوچه ... پالك شماره
ارزش مبیع: دویست و نود هزار ریال که بیست و نه هزار تومان 
است.که مبلغ بیست هزار تومان آن را نقداً بپردازند و حدود مبلغ پنج 
هزار تومان بدهي بانک رهني است ایشان به تدریج بپردازند و بقیه آن که 

در حدود چهار هزار تومان است در رأس یکسال پرداخت نمایند.
تاریخ فروش: پانزدهم خرداد ماه سال 1346 است که از این تاریخ 
به بعد اجاره منزل را آقاي خریدار از مستأجر تحویل خواهند گرفت. 

اکبر هاشمي. الحاج سیدهادي خسروشاهي
با اطالع اینجانب در قم شد. ابوالمکارم رباني املشي
اینجانب از نوع معامله اطالع دارم. محمدمهدي رباني

مبلغ پانزده هزار تومان که یکصد و پنجاه هزار ریال است توسط 
جناب آقاي خسروشاهي به اینجانب اکبر هاشمي رسید اکبر هاشمي 
1346/3/15 کلیه وجه معامله فوق الذکر به اینجانب رسید اکبر هاشمي 

1351/12/16
البته پس از این ماجرا، آیت اهلل هاشمي، در راستاي اهداف مبارزاتي 
و اس���تقالل مالي، به خرید بخش���ي از اراضي ساالریه قم، از مرحوم 
ابوالفضل تولیت، که به طور موروثي مالک آنجا بود، اقدام نمود که باز 
دوستان دیگري در این امر شریک و سهیم شدند و با فروش قطعاتي 
به کار اقتصادي توسعه دادند... و بخشي را با کشت درخت پسته، آماده 
بهره برداري و تولید نمودند ولي پس از پیروزي انقالب اس���المي، تا 
آنجا که من اطالع دارم، اغلب قطعات اراضي ساالریه که سهم ایشان 
بود، به طور رایگان به بعضي از فضال و طالب و کساني که منزل و 
مسکن نداشتند، اهداء گردید که خود اقدام به ساخت خانه نموده و 

صاحب منزل شدند... 
این نوع فعالیت اقتصادي مشروع و قانوني را با سیاه نمایي، اقدامي 
غیرصحیح قلمداد کردن، به دور از عدل و انصاف است و هیچ ربطي 
هم به »مالك بزرگ« بودن و یا داشتن »امالك نجومي« ندارد و صاحبان 
آن را »مالك بزرگ« و »فئودال« نامیدن با منطق و موازین ش���رعي و 

اخالقي سازگار نیست...
بُعد علميـ  حوزوي

... یکي از ابعاد شخصیت آیت  اهلل هاشمي که در طي حوادث دوران، 
به عمد و یا به سهو، از آن غفلت شده است، بُعد علمي ایشان است که 

حتي در محافل حوزوي هم توجه الزم به آن نشده است.
در ش���رح حال آیت  اهلل هاشمي به تفصیل آمده است که ایشان 
دوره هاي مقدماتي علوم حوزوي � سنتي و مرسوم را اعم از ادبیات 
عرب، نحو و صرف و انشقاق و قرائت و سپس معاني و بیان و منطق 
و اصول در حوزه علمیه قم به سرعت به پایان بردند و در همین رابطه 
با تکیه به حافظه نیرومندي که داشتند عالوه بر سوري از قرآن مجید، 
هزاربی���ت اب���ن مالک را درباره ادبیات عربي، در کنار تهذیب المنطق 
حفظ کردند و با توجه به صغر س���ن و توجه آیت اهلل بروجردي به 
طالب نوجوان خوش استعداد، در جلسه اي ایشان را مورد امتحان قرار 
 دادند و به علت موفقیت کامل در این آزمون، مورد تقدیر و تشویق 

آیت اهلل بروجردي قرار گرفتند.
مراحل بعدي دروس حوزوي � سطوح نیز با پشتکاري خاص، 
به پایان رس���ید و س���پس در درس خارج فقه و اصول و تفس���یر 
 فلسفه و تفسیر در جلسات تدریس علما بزرگ حوزه مانند: آیت اهلل 
سید روح اهلل خمیني، آیت اهلل محقق داماد، آیت اهلل عالمه سیدمحمدحسین 
طباطبائي، آیت اهلل شیخ حسینعلي منتظري حضور یافتند که این مرحله 

نیز با موفقیت همراه بود.
براي شناخت موقعیت فقهي آیت اهلل هاشمي،  با بررسي خطبه هاي 
جمعه ها و محتواي دیگر سخنراني ها و با مراجعه به تفسیر راهنما و 
فرهنگ قرآن، به ویژه بخش هاي مربوط به »آیات االحکام« از برداشت ها 
و دیدگاه هاي فقهي ایشان مي توان آگاه شد. البته ایشان هم شاید مانند 
مرحوم عالمه طباطبایي در تفسیرالمیزان در موضوع آیات االحکام، ورود 
کامل و کافي نداشته باشند ولي با ارجاع مسائل به مآخذ و منابع معتبر 

فقهي، اهمیت موضوع آشکار مي شود.
 در یک موردي، طبق اظهار آیت اهلل هاش���مي ایشان براي یافتن 
راه کار عمل���ي و ح���ل فقهي با مراجع عظام قم به مذاکره مي پردازد و 
سرانجام با موفقیت مسئله مورد توجه بزرگان علما قرار مي گیرد. آیت اهلل 
هاشمي در دیداري با اصحاب فرهنگ و رسانه مي گویند: »... حکمي 
وجود دارد که مي گوید همسران نمي توانند از زمین ارث ببرند؟ این 
مسأله براي من قابل توجیه نبود؛ چرا که قرآن این را نمي گوید و تنها 
بحث یک چهارم از اموال همسر مطرح است... پس از اینکه به قم رفتم 
و با مراجع دیگر صحبت کردم، آنها گفتند با احتیاط و مصالحه در این 
زمینه عمل شود. صحبتي هم با رهبر معظم انقالب در این زمینه داشتم، 
ایشان دستور دادند علما در جلسه شب هاي پنجشنبه در این باره بحث 
کنند. آیت اهلل شاهرودي این بحث را آغاز کرد و این فتوا خیلي اصالح 
شد... و به مجلس فرستادند و نمایندگان هم پس از بررسي هاي میداني، 
قانوني را تصویب کردند تا این ظلم تاریخي جبران و یا حداقل جلوي 

گسترش آن گرفته شود...« )ایرنا، 94/12/17(
نکته مهي که باید به  آن اشاره شود این است که پس از پیروزي 
انقالب و تشکیل نظام اسالمي، عده اي از اعضاي شوراي انقالب مانند 
آیت اهلل شهید بهشتي و آیت اهلل موسوي اردبیلي مسئولیت طراحي و 
اجراي قوانین قضائي کش���ور ش���دند و بقیه نیز هر کدام  سمت هاي 
اجرائي را به عهده گرفتند. در این میان آ یت اهلل هاش���مي رفسنجاني 
پس از انتخاب به نمایندگي مجلس قانونگذاري کشور و کسب آراء 
نمایندگان براي ریاست مجلس، در واقع عهده دار سیستم قانون گذاري 
کشور شدند که چون این امر با تدوین و تصویب قوانین بنیادین نظام 
اسالمي همراه بود، قاعدتاً مي بایست مسئول آن با مباني فقهي آشنائي 
کامل داشته باشد تا در هدایت نمایندگان محترم براي تنظیم لوایح و 
قوانین نقش خاص خود را ایفا نماید و در تثبیت آن ها در مجمع فقهاي 

شوراي نگهبان، پاسخگو باشد. 
براي دریافت نظرات فقهي ایش���ان تحقیق در مشروع مذاکرات 
مجلس تدوین قانون اساسي، مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسالمي، 
یک ضرورت خواهد بود که امیدواریم پژوهشگران موفق حوزه هاي 
 علمي، در این راستا پیشگام شوند و با استخراج برداشت هاي فقهي 

آیت اهلل هاشمي در این منابع بعد فقاهتي ایشان را نیز روشن سازند.
بُعد تفسير قرآن

درباره مسائل مباحث قرآني، عالوه بر موضوعاتي که در سخنراني ها 
و خطبه هاي جمعه در تبیین معارف اسالمي، با استناد به آیات قرآني مطرح 
شده است، دو تألیف گرانسنگ و ماندگار تفسیري باقیمانده از ایشان، 

مي تواند نشانگر بُعد پژوهشگري قرآني و تفسیري ایشان باشد.
دوره22 جلدي »تفسیر راهنما« و 33جلدي »فرهنگ قرآن« گستره 
تحقیقات و تفسیري قرآن از دیدگاه  آیت اهلل هاشمي را نشان مي دهد 
که خوشبختانه در اختیار عموم  مردم به ویژه فضال و طالب محترم 

حوزه ها قرار دارد.
»تفس����یر راهنما« محصول دوران دوم بازداشت ایشان در »زندان 
اوین« اس����ت که از اواخر سال1354 تا پیروزي انقالب اسالمي تهیه و 
تنظیم ش����ده است. یعني مجموعه یادداشت هاي قرآني آیت اهلل هاشمي 
که در 22 دفتر دویست برگي نوشته شده بود، به تدریج در هرمالقاتي 
با همسر گرامي خود، بانو عفت هاشمي به طور پنهاني تحویل ایشان 
داده شده تا از یورش احتمالي دژخیمان به زندان و مصادره نوشته ها در 
امان باشد. در این یادداشت ها، 32هزار برداشت با 8 هزار عنوان تنظیم 
شده بودکه هسته هاي اصلي تفسیر راهنما را تشکیل مي داد. این فیش ها 
و یادداشت ها در سال 1366 به مسئولین محترم دفتر تبلیغات اسالمي 
حوزه علمیه قم تحویل گردید تا گروهي از پژوهش����گران آن موسسه، 
زیر نظر خود آیت اهلل هاشمي به تدوین  و تکمیل نهایي تفسیر راهنما 
و سپس دایره المعارف فرهنگ قرآن بپردازند و در نهایت، عالوه بر 22 
جلد تفسیر راهنما، 33 جلد فرهنگ قرآن هم به مثابه کلید راهیابي به 
موضوعات و مفاهیم آماده شود و خوشبختانه گروه فرهنگ و معارف قرآن 
 دفتر تبلیغات اسالمي قم اقدام کردند و عالوه بر تفسیر مجمع البیان و 
تفس����یر المیزان که آیت اهلل هاش����مي در زندان آنها را در اختیار داشت. 
پژوهشگران و فضال؛ گروه فرهنگ و معارف قرآن، با مراجعه به تفاسیر معتبر 
دیگر مانند: الکشاف، نورالثقلین، روح البیان، مفاتیح الغیب، کشف االسرار، 

البرهان، و في ظالل القرآن، در تدوین نهائي کتاب موفق شدند.
و البته در هر دو مورد: تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن آیت اهلل هاشمي 
با دقت کامل، اش���راف داشت و همه مراحل تدوین کتاب ، با نظارت 

مستقیم ایشان انجام مي شد.
در مورد اهمیت این تفس���یر گرانسنگ، برادر مکرم، پژوهشگر 
قرآني، جناب حجت االسالم والمسلمین محمدعلي مهدوي را که خود 
در تنظیم آن، با گروه فرهنگ معارف همکاري داشت، درباره اهمیت 
این دو تفسیر به نکاتي اشاره مي کند که نقل خالصه آن براي تکمیل 

این بخش از یادداشت ها، مي تواند روشنگر باشد:
»... جریان قرآن پژوهي و قرآن شناسي کل کشور مرهون نگارش 
تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن است. زیرا بن مایه ي اصلي مرکز فرهنگ و 
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معارف قرآن، تدوین یادداشت هاي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني و نگارش 
تفسیر راهنماست. نکته ي دیگري که باید به آن تأکید کنم این است که 
مجموعه ي 34 جلدي فرهنگ قرآن، کلید راهیابي به موضوعات قرآني 
است. براساس اطالعاتي که دارم »فرهنگ قرآن« در طرح ابعاد موضوعي 
قرآن، گسترده ترین ، عمیق ترین، کارآمدترین و سالم ترین عرضه کننده ي 
موضوعات قرآني است. البته طبقه بندي موضوعي از قرن ها قبل توسط 
عالمه مجلسي در موسوعه ي حدیثي کبیر »بحاراالنوار« انجام شده. تا 
نگارش »فرهنگ قرآن«، کتاب دوجلدي »المعجم المفهرس للمعاني القرآن 
کریم« دقیق ترین منبع طبقه بندي موضوعي آیات قرآن کریم بود اما در 
دوره ي معاصر، فرهنگ قرآن که برآمده از دل تفسیر راهنماست، عمال 
از منطوق آیه استفاده نمي شد.  بلکه از لوازم آیات، آیه در سیاق، روایت 
و ژرفاي آیه استفاده مي شد. بنابراین این مجموعه ي ارزشمند فراتر از 
کارهاي قبلي است. به عنوان مثال در هیچ جاي قرآن به صراحت از 
آزادي س���خن به میان نیامده در حالي که قطعا ابعاد مفهوم آزادي به 
گستردگي در آیات قرآن مورد بحث قرار گرفته. در فرهنگ قرآن، یک 
مبحث درباره ي آزادي مطرح ش���ده. یا موضوعي . به نام کارگري به 
صورت مستقیم مطرح نشده اما در مفاهیمي مانند سعي و کسب و... این 
موضوع قابل بررسي است. در »فرهنگ قرآن«، موضوعات از دل آیات 
استخراج شده اند. در نتیجه با این رویکرد، فرهنگ قرآن بسیار گسترده 
شده. بنابراین کامال مشهود است که نگرش هاي سیاسي، اجتماعي و 

فرهنگي نویسنده در تفسیر
 راهنما جریان دارد. به عبارت دیگر مدیریت و سیاست هاي فرهنگي 
مورد نیاز جامعه از متن قرآن استخراج شده و راهنماي عمل است.« 

)ماهنامه »آیه« سال هشتم شماره 57 ص57 اسفندماه1395.(
***

آیت اهلل هاشمي عالوه بر دو اثر گرانسنگ تفسیر، آثار و تألیفات 
دیگري نیز، در زمینه هاي مختلف دارند که بعضي از آنها چاپ شده و 

بعضي دیگر، هنوز مخطوط است. از جمله آثار چاپي عبارتند از:
1� انقالب و پیروزي، 2� جهان در عصر بعثت 3� همبس���تگي 
امت اسالمي 4� آزاداندیشي اسالمي 5� مسیر مطالعه در قرآن 6� زن 
و عدالت اجتماعي 7� امیرکبیر 8� سرگذشت فلسطین 9� انقالب و 
دفاع مقدس 10� جمعه ها و خطبه ها و سرانجام: مجوعه کامل »خاطرات 
یومیه« که در واقع مي تواند نوعي »روزشمار انقالب« محسوب شود و 
از این مجموعه مجلداتي به چاپ رسیده و گویا هفت یا هشت مجلد 
آن هنوز آماده چاپ نشده است که امیدواریم مسئولین مؤسسه »معارف 

اسالمي« در نشر آنها اقدام کنند.
سردار مظلوم

آیت اهلل هاشمي در همه زمینه ها، سردار بود و در دهه آخر عمر 
پربرکت خود با تحمل اهانت ها و تهمت ها و مقاومت  صبورانه در 
برابر بداخالقي ها و بي مهري ها، سردار مظلوم این عرصه شد ولي کساني 
که از روي جهل و ناداني و یا غرض و مرض، با قلم و زبان، آیت اهلل 
هاشمي را مورد هجمه هاي ناجوانمردانه خود قرار دادند، باید بدانند 
که بزرگترین ظلم ها را در حق کسي روا داشتند که یک عمر تمام در 
تالش و کوشش و نبرد و مبارزه، در راستاي تحقق اهداف اسالمي بود 
و هرگز در این راه کوتاه نیامد و طبق اجتهاد و برداشت خود، اقدام کرد 
و هیچگاه هم در برابر هجمه تخریب گران داخلي، »مقابله به مثل« ننمود، 
بلکه او هدایت همگان را از خداوند متعال خواستار بود و همه آنهایي 
را که ناآگاهانه در این راه قدم گذاشتند، بخشید و آنهائي را که از روي 
علم و عمد به تخریب و سیاه نمائي پرداختند، به خداي سبحان واگذار 

نموده با این روش و منش، مصداق واقعي بیت زیر گردید:
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم 

که در طریقت ما کافری�����ست رنجیدن
سردار در همه زمینه ها سردار بود، البته نظام اسالمي ایران، پس 
از پیروزي انقالب، مظلومان دیگري نیز داش���ت که نمونه بارز آنان، 
شهید آیت  اهلل سیدمحمد حسیني بهشتي بود، ولي در این دوران، مسأله 
بسیار ناگوارتر از دوران پیشین بود، زیرا تخریب گران آیت  اهلل بهشتي، 
منافقین و چپ گرایان و سکوالر ها بودند ولي در این برهه، عاملین 
اصلي، دین باوران و اصالح گران سابق! و اصول طلبان بظاهر با ایمان 
بودند که در لباس دفاع از اسالم و ارزش ها، به میدان آمدند و حتي در 
نماز جمعه هم علیه وي شعار دادند و حرمت نماز جمعه را هم پاس 
نداشتند. این ها برخالف تمام موازین شرعي و اخالقي نسبت هایي را 
� در همه زمینه ها � به آیت اهلل هاشمي و خانواده او دادند که جملگي 
به دور از واقعیت ها بود... و نقل آنها قبل از ثبوت شرعي، شامل حد 

و تعزیر بود ...
البته ما غیر از انبیاء و ائمه معصومین، هیچ کس دیگري را در هر 
مقام و موقعیتي که باشد، »قدیس« و »معصوم« نمي دانیم و آیت اهلل هاشمي 
هم بي تردید مانند همۀ انسان هاي دیگر، خالي از اشتباه و نقص نبود و 
رفتارهاي او در دوران تصدي رسمي امور، مي تواند مورد نقد و بررسي  
قرار گیرد، ولي فاصله تنقید با تخریب، نقل واقعیت با جعل حدیث، از 
زمین تا آسمان است و نمي بایست که یک عنصر خدوم و فداکار بزرگ 
در معرض اتهامات واهي قرار مي گرفت و این بي تردید عالوه بر اینکه 

غیرشرعي بود، نوعي قدرنشناسي از یک انسان بزرگ بود...
براي ثبت در تاريخ

در یک دهه اخیر، مدعیان پیروي از والیت، با قلمي که به گفته 
امام خمیني، به علت محتواي تفرقه افکنانه و ضد ارزشي  آن ها، در واقع 
»قلم ش���یطان« بودند، همواره چنین وانمود کردند که آنان، از صمیم 
قلب! از اهالي والیت! هستند و با نوشته هاي خود، »منویات رهبري« 

را پیاده مي کنند و با این توطئه شیطاني پنهان، هر آنچه را که خواستند 
نوشتند که اگر صحت هم داشت، اشاعه فحشاء في الذین آمنوا بود 
و اگر دروغ بود � که بود � عملي غیرشرعي و غیراخالقي به شمار 
مي رفت و صاحبان آن اقالم،  هرگز نمي توانند مدعي پیمودن راه حق 

و والیت بشوند.
اهالي والیت!، به جاي پیروي از »منویات رهبري« � که این ادعا 
صحت نداشت � چرا از اظهارات صریح و شفاف معظم له، درباره این 
قبیل مسائل و حوادث پیروي نکردند و چرا حتي از نشر این اظهارات 

بیّن و روشن را در جریده خود، منتشر نساختند؟
ما براي ثبت در تاریخ، چند نمونه از بیانات معظم له را در این 
رابطه، بدون هیچ گونه توضیح و تفسیري نقل مي کنیم تا روشن گردد که 

چه کساني به نام دفاع از والیت، بر ضد والیت عمل کردند: 
1� آیت اهلل خامنه اي در تاریخ 7 تیر ماه 1384  در دیدار ساالنه 
رئیس و مقامات عالیرتبه قوه قضائیه ضمن محکوم کردن تخریب ها، 

خواستار پي گیري و شناسائي و مجازات عوامل تخریب مي شوند. 
»... در خالل این انتخابات، برخي کارهایي انجام گرفت که بنده 
به عواملي که این کارها را انجام دادند، بدبینم؛ این تخریب هایي که 
صورت گرفت، بعضي از تخریب ها البته از روي بي توجهي بود؛ بعضي 
از آقایان و نامزدها یا طرفداران آنها با محاسباتي، حرف هایي نسبت به 
نظام زدند که واقع بینانه نبود؛ خیلي از مثبتات نظام، از کارهاي بزرگ نظام، 
نادیده گرفته شد و سیاه نمایي شد و پیشرفت هاي عظیمي که به وسیله 
دولت ها در این سال ها به وجود آمده، نادیده گرفته شد؛ اینها از روي 
غفلت بود، لکن بعضي از این تخریب ها از روي غفلت نبود، تعدادي 
از نامزدهاي انتخابات ریاس���ت جمهوري مورد تخریب قرار گرفتند، 
تخریب هاي غیرمنصفانه و ناجوانمردانه؛ حتي شخصیت موجهي مثل 
آقاي هاشمي رفسنجاني که شخصیت محترم و با سابقه اي است، از َدمِ 
این تخریب ها در امان نماند، این حادثه بدي بود. رحمت الهي را نباید 
با این گونه کارها آلوده کرد؛ با این که ما تأکید کرده بودیم، امروز چون 
گذشته است، من نصیحت مي کنم؛ اما مسئوالن قضایي و غیرقضایي، 
غیر از نصیحت، وظایف دیگر هم دارند؛ آنها عوامل این تخریب ها را 
تعقیب کنند و آنها را پیدا کنند. یک عده به طور مسلم از روي جهالت 
و غفلت این کار را کردند، که البته فعل حرامي انجام گرفت.« )پایگاه 

اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري 7 تیرماه 84(
2� آیت اهلل خامنه اي در تاریخ 9 شهریورماه 1385 هم در دیدار با 
مسئوالن نظام ضمن انتقاد از سیاه نمایي ها و تخریب هاي شخصیت هاي 

نظام چنین مي گویند:
»... م���ن نکت���ه اي را که مي خواهم عرض بکنم، این نگراني و 
دغدغه اي است که بنده به مناسبت حضور موسم انتخابات در کشور ما، 
از تخریب ها دارم. متأسفانه چند وقتي است که رایج شده؛ من حقیقتًا 
از این جهت گیري اي که در گوشه و کنار مشاهده مي شود، نگرانم. نه 
اینکه حاال افراد زیاد هم هستند، نه، عده کمي هستند؛ منتها همان تحرك 
ع���ده ي کم، فضاي جامعه را خراب مي کند؛ مثل یک جمعیت هزار 
نفري یا دو هزار نفري که یک جا نشسته اند، پنج، شش نفر هم دچار 
سرماخوردگي و سرفه اند و دائم سرفه مي کنند؛ این کار فضاي مجلس 
را خراب مي کند؛ واقعاً این طوري است. متأسفانه عده اي با انگیزه هاي 
گوناگون، تا فصل انتخابات مي شود، تخریب هایشان هم از همان نزدیکي 
انتخابات شروع مي شود. حاال بعضي با انگیزه هاي سیاسي و بعضي با 
انگیزه هاي حتي دیني، اشخاص � چهره هاي سیاسي، چهره هاي دیني، 
چهره هاي انقالبي موجهین حوزه هاي علمیه و حتي محترمین از علما و 
روحانیون � را مورد تخریب قرار مي دهند. این چه کاري است؟! این نه 
منطق شرعي دارد و نه منطق عقالیي؛ نه شرع با این کار موافق است، 
نه عقل. اگر واقعًا انسان از یک جهت گیري اي که خیال مي کند فالن کس 
یا فالن کسان در آن جهت گیري هستند،  ناراضي است،  راهش تخریب 
و اهانت به اشخاص نیست، راهش اسم آوردن از این و آن نیست، 
راهش تبیین است. از اول، حرکت انقالب براساس تبیین به وجود آمد 
و حقایقي تبیین شد. وقتي انسان یک جایي روشنایي را معرفي کرد،  
تاریکي به خودي خود معرفي خواهد شد. عیبي ندارد تاریکي را هم 
معین کنند. اسم آوردن از اشخاص، تخریب کردن چهره هاي محترم و 
موجه، منطق عقلي ندارد. اگر کساني هدفشان این است که مي خواهند 
یک خط انحرافي را کور و خراب کنند، راهش این نیست؛ این، آن 

مقصود را حاصل نمي کند. 
از نظر شرعي هم که معلوم است. این طور کارها عادتاً خالي 
از افتراء ناخواسته، دروغ ناخواسته و قول به غیرعلم ناخواسته، نیست. 
قرآن به ما مي گوید: »لوال اذ سمعتموه ظن المومنون و المومنان بانفسهم 
خیرا و قالوا هذا افک مبین«؛ چرا به هم حسن ظن ندارید؟ چرا حمل 
بر صحت نمي کنید؟ خوب شما کسي را قبول ندارید، آن اثري را که 
بر قبول داشتن مترتب مي شود، مترتب نکنید؛ اما این که انسان بیاید دست 
به تخریب بزند، این بسیار کار بدي است... مراقب باشند انتخابات را 
� به خصوص انتخابات خبرگان را � با فضاي تخریب و مخدوش 
کردن چهره افراد، متهم کردن اشخاص � چه در حوزه هاي علمیه، چه 
در تهران، چه در شهرس���تان ها � آلوده نکنند. این از جمله چیزهایي 
است که همه باید به آن توجه کنند و به آن اهمیت بدهند. )پایگاه 

اطالع رساني مقام معظم رهبري 9 شهریور 1385(
3� در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، در دیدار 
با مسئوالن نظام، در هیجدهم مهرماه 1385 ضمن انتقاد از تهمت ها و 

تخریب ها، چنین فرمودند: 
»... بعضي فضاي انتخابات را خراب مي کنند؛ تخریب کردن، اهانت 

کردن و ُخرد کردن ش���خصیت هاي گوناگون، همه برخالف اقتضاي 
سالمت انتخابات است. هم مطبوعات، هم رادیو و تلویزیون، هم کساني 
که به ابزارهاي گوناگون ارتباط جمعي دیگري مجهز هستند � رایانه ها 
و شیوه هاي رایانه اي � هم کساني که یک منبري براي سخن گفتن 
دارند؛ مثل خطباي جمعه و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي؛ همه 
توجه داشته باشند که تخریب، فضاي انتخابات را خراب مي کند. شما 
از آن کسي که به او عالقه مندید، دفاع کنید؛ هیچ مانعي ندارد؛ اما به آن 
کسي که رقیب اوست، مطلقاً حمله نکنید؛ تخریب نکنید. این تخریب 
و این حرف زدن ها و اهانت کردن ها، نه حجیت دارد براي مستمعان، 
و نه جایز است؛ به خاطر این که فضا را خراب مي کند. بنابراین مسأله 
حفظ سالمت خود انتخابات و حفظ سالمت فضاي انتخابات، خیلي 

مهم است. )پایگاه اطالع رساني ... 18 مهرماه 1385(
4� س���یاه رویان عصر ما که مانند خوارج نهروان، قربتاً الي اهلل! 
مدعي بودند که »علي نماز نمي خواند«!، س���عي کردند از هر بهانه اي 
براي کوبیدن آیت اهلل هاش���مي استفاده کنند و در همین راستا مدعي 
شدند که موسسات: هواپیمائي ماهان � خودروسازي کرمان � شرکت 
صنعتي و مهندسي تأسیسات دریایي ایران، تعاوني تولیدکنندگان پسته 
رفسنجان، دانشگاه ولي عصر رفسنجان و حتي »ارگ بم« و... متعلق به 
منسوبین و خانواده ي آیت اهلل هاشمي است!...و علیرغم تکذیب و نفي 
آن موسسات و شرکت ها � همچنان بر اموال و دارائي موهوم خاندان 
افزودند تا باالخره آیت اهلل خامنه اي در دیداري با رئیس و کارکنان قوه 
قضائیه رسماً اعالم کردند با افرادي که امنیت و آبروي افراد را به خطر 

مي اندازند برخورد جدي بعمل آید:
»... در جامعه ي اسالمي، حیثیت افراد نباید مورد تالعِب دست 
افرادي قرار بگیرد که هیچ احساس مسئولیتي نمي کنند. دستگاه ها باید 
برخورد کنند. آبروي افراد را بردن، اتهام به افراد واردکردن، اشخاص 
را بدون دلیل � از مسئول و غیرمسئول � زیر سئوال بردن، درباره ي 
آنها شایعه ایجاد کردن، چیزي است برخالف احکام اسالمي؛ برخالف 
ش���رع اسالمي است؛ برخالف رویه ي اسالمي است. فرض بفرمایید 
به یک نفر تهمت سوء استفاده ي مالي بزنند، که تا او بیاید ثابت بکند 
چنین چیزي نبوده، زمان زیادي صرف خواهد شد. این چیزها؛ امنیت 
حیثیتي در جامعه ي اسالمي، امنیت آبرویي، مسأله ي مهمي است و باید 
به آن توجه بشود. قوه ي قضاییه در این زمینه و در استقرار این امنیت 
نقش دارد. در همه جا نقش قوه ي قضاییه این است که با متخلف، 
برابر قانون برخورد کند. کسي که تخلف کرد، بر حسب قانون، متخلف 
سر جاي خود نشانده شود، که اینها همه در ساخت نظام اسالمي و 
در زندگي صحیح و در رسیدن به اهداف جمهوري اسالمي نقش هاي 
بسیار مهمي دارند...« )پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، دیدار 

با رییس و مسئوالن قوه قضاییه، 7 تیرماه 1386(. 
اما آیا این مدعیان پیروي از والیت از نشر اتهام و کذب دست 
برداشتند؟ و آیا قوه قضائیه، به وظیفه خود در این رابطه عمل کرد؟... 

سئوالي است که پاسخ آن را همگان مي دانند!
اما باید دید که نتیجه نهائي این تخریب ها و جعل حدیث ها در 
میان توده مردم مسلمان ایران چه بوده و بازده آن چگونه تبلور یافت؟... 
نتیجه را بي مناسبت نیست که از پیام آیت اهلل هاشمي پس از اعالم نتیجه 

انتخابات خبرگان رهبري نقل کنیم:
»... این افتخار بزرگي براي یک طلبه است که در طول 28سال 
بعد از پیروزي انقالب اسالمي در اکثر قریب به اتفاق یازده انتخابات 
سراسري مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان رهبري و ریاست 
جمهوري، رتبه اول را در کسب آراي ارزشمند مردم داشته باشد. از 
خداوند مهربان خواستارم که در مهلت محدود بقیه عمرم بتوانم در 
کنار رهبر معظم انقالب و با تکیه بر حمایت هاي ملت عزیز و بزرگوار 
ایران به این انقالب بي نظیر اسالمي و به کشور و مردم بزرگ ایران 
خدمت شایسته اي انجام دهم و به خصوص در مجلس خبرگان رهبري 
بتوانم از عهده مسئولیت هاي مهم و حساس این نهاد مقدس برآیم.« 

)هفته نامه ي افق حوزه، 4 دي ماه 1385، ص 3(.  
البته پاسخ اهانت ها و استمرار هجمات ناجوانمردانه را  سرانجام 
مردم در تشییع و بزرگداشت میلیوني خود � بقول بعضي از آقایان 

»غیرقابل انتظار و تصور«! � اعالم نمودند.
بيان امام خميني)ره( در دعواهاي مشابه!

... ما نسل اول انقالب، خوب بخاطر داریم که در اوائل امر، پس 
از پیروزي انقالب اسالمي و تعدد آراء و نظرات، عده اي براي کسب 
یا حفظ قدرت با اقداماتي مشابه اقدامات عصر ما، به نشر مقاالتي به 
لجن پراکني و نش���ر اکاذب و اشاعه فحشا، در جامعه نوپاي اسالمي 
پرداختند که امام خمیني قلم نویسندگان آنها را، که در نهایت موجب 
ایجاد تفرقه و عداوت در بین آحاد جامعه اسالمي نوپا مي گردید، »قلم 
شیطان« نامیدند و سرانجام هم و پس از بارها، و ماهها نصیحت و 
هشدار و دیدار و گفتار، دعواي این افراد مدعي اسالم خواهي را چنین 

توصیف فرمودند:
»... دعواهاي ما دعوائي نیس���ت که براي خدا باشد... همۀ ما از 
گوش���مان بیرون کنیم که دعواي ما براي خدا است. ما براي مصالح 
اسالمي دعوا مي کنیم... دعواي من و شما همه کساني که دعوا مي کنند، 

همه براي خودشان است...« )صحیفه امام جلد 14 صفحه 479(.
با این هشدار، آیا دوستان امروز مي توانند مدعي شوند که دعواي 
آنها هنوز! در راه خدا و براي اسالم است؟ آیا هنوز باور نکرده اند که 
با تبعیت از هواي نفس، بجاي حمل بر صحت عملکرد افراد، برخالف 

شرع گام برمي دارند؟ آیا دعواي آنها براي خودشان نیست؟
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  دكتر سيدمحمد اصغري

خبر به س���ان »انفجاري در س���کوت«، ناگهان همۀ آفاق 
کشورمان را پر کرد و ساعتي نرفته بود که گستره جهاني گرفت، 

و دوست و غیر دوست بهت زده و میخکوب شدند:
»آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به ملکوت اعال پیوست.«!

باورم نشد، گفتم »شایعه« است، آخر او که ماللي نداشت. 
ب���ه برادر عزی���زم »دعایي« زنگ زدم، با لحني اندوهبار گفت: 
»خسارت عظیمي است«، دیگر نتوانستم چیزي بگویم با آقاي 
ترابي، دفتر آیت اهلل هاش���مي تماس گرفتم، آخر قرار بود چند 
روز دیگر فرصت دیداري با آن بزرگوار داش���ته باش���م. ترابي 
در بیمارس���تان بود، و پاسخم فریادهایي که از آن سوي تلفن 
بگوش مي رسید و ناله هاي درهم و تاب سوزي که تا عمق جان 

شنونده نفوذ مي کرد:
»خداحافظ پدر 

خداحافظ، مرد میدان هاي سخت 
خداحافظ قهرمان روزهاي دشوار« و...

واقعیت این اس���ت که مردم  آقاي »هاش���مي« را دوست 
مي  داشتند، همان حقیقت نابي که قرآن کریم مي گوید: 

»الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمان وّداً«!1
همین نکته را روزي مرحوم آذري قمي در جلسۀ علني 
مجلس، )مجلس دوم( گفت، گویا در جدالي که بر سر مقوله 
مالیات در گرفته بود. او گفت: »چه مي شود کرد؟ خداوند نوعي 
نفوذ کلمه، و حالوت، به گفتارهاي هاشمي داده است... سخن 

تلخ ایشان را هم مي شود به شیریني پذیرفت!«2
اش���ک ها جاري بود، و خاطره هاي تلخ و شیریني که از 
صفحۀ ذهنم عبور مي کرد. ثمرۀ 38 سال همکاري و آشنایي و 
ارادت و محبّت، در مجلس، دولت و... مثل 
هم���ه م���ردم، به راه افتادیم تا با »یار امام« و 
چریک پیر انقالب که این بار آرام و مطمئن 
در گوشۀ حسینیّه آرمیده بود وداع کنیم، و باز 
هم کوچه هاي آشناي جماران را در غیاب امام 
ببینیم. هجوم سیل آساي جمعیّت چنان بود که 
آخرین وداع هم ممکن نشد، چشم ها باراني 
بود و شهر غم زده و ملتهب، همه جا حیرت 

بود و َحسرت و احساسي گنگ و درهم.
»قهیار دیلمي« ش���اعر بزرگ شیعي و 
سرودۀ ماندگار او، بار دیگر توجهم را جلب 
کرد. ش���عري که دردمندانه در رثاي مرادش 

»شیخ مفید« گفته است:
»گمان نداش���تم دست  روزگار آن توان و تطاول بیابد که 
در ُقّل���ه ي یَذبُ���ل آویزد و آن را واژگون کند،»اما تو آن درفش 

افراش���ته و به ابّدیت پیوس���ته اي که گذر روزگاران، هیچگاه 
نیاردت فرسود!«.

س���یل خاطره ها یک لحظه آرامم نمي گذاش���ت، خاطرۀ 
ش���هادت دکتر بهشتي مظلوم، شهادت جانکاه رجایي و باهنر، 

خاطرات س���فر به کشورهاي خارج، خاطره سالها همکاري و 
آشنایي و... و چهره متبّسم و صبور »هاشمي« لحظه اي از پیش 
دیدگانم محو نمي شد، چهره مصّمم و استواري که سنگین ترین 
تهمت ها و وحشیانه ترین یورش ها نتوانست کمر او را خم کند 
و آن مجاهد راستین را رو در روي نظام قرار دهد، چیزي که 
بزرگترین آرزوي »خناسان« بود... و افسوس که خیلي از مدعیان 
هم نتوانستند، زوایاي شخصیت او را بشناسند. یورش را از هر 
سو سنگین تر کردند، و همین مصیبت و مظلومیت مضاعفي بود 

که هرجان آگاه و وجدان سلیم را آزار مي داد.
***

نخستين ديدار 
آخرین زندان هاي هاش���مي چهار سال طول کشید، و در 

پائیز 1357 بود که آزاد شد. 
عارفي مي  گوید: »گاه گوش پیش از چش���م عاش���ق 

مي شود!«
به محض ش���نیدن خبر آزادي، با جمعي از دانش���جویان 
دانش���کده حقوق، که نادیده مریدش بودند، به دیدار »هاشمي 
رفسنجاني« رفتیم، در همان خانه خیابان دولت. اولین بار که از 
نزدیک ایشان را مي دیدم. جوان تر از سن خود به نظر مي آمد، 
نیرومند بود و پرنشاط، گویي سالها زندان و شکنجه و درد و 
داغ، و پیمان شکني همراهان بدعهد، هرگز او را خسته و رنجور 
نکرده بود، کساني که نمک خورده و نمکدان را شکسته بودند. 
پس از سالها رنج و آوارگي عزم و  ایمان را به راحتي در چهره 
او میدیدي. خنده رو بود و کم حرف. یکي از دانش���جویان، از 

وضع زندان و سختي هایش پرسید، در پاسخ فقط گفت: 
»بهر صورت تجربه ي گرانبها و مغتنمي بود«!

یعني که: »ما رایُت ااِلّ جمیاًل«!
از آن تاریخ هرچه نزدیک و نزدیکتر شدم، جز اخالص، 
صراحت، ایثار، و صداقت در عمل از ایشان ندیدم و به مرور 
ایّام بزرگي هاي روح و عظمت شخصیت  آقاي »هاشمي« تأللؤ 
و درخشندگي بیشتري یافت. از ریا و خودنمایي و عوام فریبي 
بیزار بود و »عقالنیّت و معنویّت« را الزم و ملزوم هم مي دید، 
و صمیمانه خیر و رفاه مردم را مي خواس���ت. در برابر ستم و 
تبعیض هرگز بي تفاوت نبود، و علیرغم تصّور برخي که بدبختانه 
مّدعي روشنفکري و دانایي اند نسبت به آزادیها و حقوق مردم 
و قانونمندي جامعه بس���یار حّساس و نگران بود، و اینهمه را 
نمودهایي از غناي »اسالم« و سرافرازي و شکوهمندي »انقالب 
اسالمي« مي دانست. او براي پیروزي انقالب نه فقط از مال، که 
از جان و راحت و هستي خود گذشته بود، چگونه مي توانست 
در برابر نامردمي ها نگران نباش���د! او خود را در پیشگاه مردم 
متعهد مي دید، و زندگي را در مبارزه براي رس���یدن به حّریت 
و عدالت تفسیر مي کرد، و خشنودي مردم را ثمره اي از ثمرات 
انقالب اسالمي مي دید و... امام خمیني)ره( آنهمه شجاعت و 
ایمان و ایثار و مناعت را در جملۀ کوتاه، اما ماندگاري جمع 

کرد و فرمود: »هاشمي زنده است، تا نهضت زنده است«!
***

مسئوليت فرماندهي:
سال 67، از زوایاي گوناگوني در تاریخ انقالب حّساس و 

سرنوشت  ساز بود. وضع ما در جبهه هاي نبرد چندان مطلوب و 
به سامان نبود. آمریکا و قدرت هاي بزرگ از پیروزي نیروهاي 
مسلح ایران نگران بودند، و با هر وسیله، و به هر طریق ممکن 
از صّدام حمایت مي کردند. بعد از عملیات برق آساي والفجر10 
بود که به گفته برخي بغداد در خطر س���قوط قرار گرفت، و 

دیگر شکست دشمن قابل پیش بیني شده بود. 
در این مرحله، آمریکا در خلیج فارس نقاب را کنار زد، و 
مستقیماً علیه ایران وارد جنگ شد. مشکالت عظیم اقتصادي 
و فشارهاي بین المللي نیز اوضاع را تیره و تار نشان مي داد و 
گزارش هاي متعّدد و مختلفي که در مجلس سوم ارائه مي شد، 

بسیار نگران کننده بود.
در چنان اوضاع بحراني و خطرناکي، آیت اهلل هاش���مي به 
عنوان »جانشین فرماندهي کل قوا« منصوب شد. مسئولیتي که 
پذیرش آن، در آن موقعیت خطیر و دشوار، جز فداکاري نبود، 
دل دریایي مي خواست و غیر از ایشان هم دیگري نمي توانست 
پیشنهاد شود. ایماني به وسعت دریا و ایثار و شجاعتي بي مانند 
مي طلبید.روزي در مجلس حضور ایش���ان رسیدم و به عنوان 
همکاري کوچک و به زعم خود دلسوز)!(، گفتم، آخر در چنین 
موقعیتي، چگونه مسئولیت عظیم فرماندهي را یک تنه به عهده 
گرفته اید؟! منظورم این بود که آیا نمي شود مثاًل یک هیئت سه 
نفري عهده دار مس���ئولیت شود، و تمام کار به عهدۀ یک نفر 
بازنگردد! هاشمي تبسمي کرد و با نگاهي صمیمي و حکیمانه 

چیزي به این مضمون گفت:
»آیا به نظر ش���ما وظیفه امثال من جز این است؟ مگر نه 
دستور ایشان براي ما حجت شرعي است؟ آیا همه سختي ها 

و مسئولیت ها باید بر عهدۀ امام باشد«!؟
سبحان اهلل، در برابر نظر بلند و صداقت آن بزرگوار شرمنده 
شدم، و به کج بیني و کوته نگري خود اعتراف کردم، درس بزرگي 
بود که آموختم، و روح بزرگي که بیش از پیش او را شناختم. 

ایشان به زبان شاعر عارف مي خواست بگوید:
»نماند احمد مصحف���ي گو ممان � اگر مصحف احمدي 

ماندا«
مردم هم با وجود همه تهمت ها و تحریف ها و سیاه نمایي ها، 
او را شناختند و در انتخابات »خبرگان« ایشان را بر صدر نشاندند 
و پاس���خ هاي الزم را به بدگویان دادند. و همین جا اضافه کنم 
که در سال 1363 یا 64، مدتي ارزاق و اقالم مورد نیاز مردم، و 
به اصطالح کاالهاي مصرفي در بازار بسیار کم شد، و انتخابات 
دور سوم )مجلس( هم نزدیک بود. در منزل یکي از نمایندگان 
تهران دعوت داشتیم، جمعي از وزرا هم بودند، یکي از وزرا در 
حضور آیت ا... هاش���مي موضوع را مطرح کرد و گفت: آقاي 
هاش���مي، کاالهاي مصرفي و مورد نیاز در بازار خیلي اندك 
است،  مي توانیم از فالن تبصره استفاده کنیم و به ورود کاالهاي 
مصرفي اختصاص دهیم تا در آستانه انتخابات، رضایت افراد را 
تا حدودي جلب کنیم و...! آقاي هاشمي بار دیگر با همان نگاه 
متبسم گفت، یعني مي گویید، در عین جنگ و بحران و کمبود 
بودجه، با پول نفت کاالهاي مصرفي وارد کنیم؟! و... آن موقع، 
با وجود جنگ و گرفتاري هاي گوناگون هنوز کاالهاي درجۀ 
چندم چیني بازار ایران را فتح نکرده بود، و برج ها هم این همه 

 آيت  اهلل هاشمي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، 
حدود سال هاي 1369 يا 70، دعوت چين را پذيرفت و از آن 

كشور ديدار كرد. »برنامه سفر« را كه ديدم، مالقات با يكي از 
شخصيت هاي چيني نظرم را جلب كرد و آن ديدار با »رئيس 

مجلس اسبق« بود، سياستمردي كه شانزده يا بيست سال قبل 
رياست »كنگره خلق چين« را برعهده داشته، و در زمان حضور 

هيئت ايراني در آن كشور، در سنين هشتاد و چندسالگي 
روزگار مي گذراند. دليل چنين جلسه اي را از راهنماي چيني 

پرسيدم گفت: در عرف سياسي ما نگهداشت حرمت و پرستيژ 
مسئوالن سابق و اسبق اهميت به سزا و برجسته اي دارد. 

مسئوالن بعدي كه بر سركار مي آيند. موظف اند كه از مكانت 
سياسي و احترام اجتماعي خدمتگذاران اسبق  و سابق 

پاسداري كنند، افزون بر آن ملزم به بهره گيري از تجارب آنها 
هستند، و برنامه ها را به صورتي تنظيم و تدوين مي كنند 

كه مديران و مقامات قبلي از روابط و مناسبات جديد بي خبر 
نباشند و در عين حال، احساس انزوا و»خانه نشيني« نكنند؟! 

در واقع قدرداني از تالش هاي مسئوالن گذشته يك واجب 
اخالقي است

ياد و خاطره اي از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
»اي  غريو  تو  ارغنون  دلم...«
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سر به فلک نبرده بودند، پایتخت کشور انقالبي هم، این همه 
زمخت و بي روح و خطرآفرین،  نشده بود.

***
اشك قهرمان:

»ارتحال« حضرت امام در سال 68 مقارن با پایان مجلس 
س���وم بود، آن موقع در مجلس و مؤسسۀ  کیهان انجام وظیفه 
مي کردم. شب درگذشت امام)ره(، چون گروههاي پرشمار مردم، 

تا صبح خوابم نبرد. 
صب���ح زود ک���ه به مجلس مي رفتم، از همراهم که جوان 
مخلصي از پاسداران بود پرسیدم »آقا فتح ا...« چه تیتري براي 
روزنامۀ  امروز کیهان انتخاب کنیم؟ فتح اهلل در حالي که متأثر بود، 
پس از تعارفاتي گفت: راستش من هم در همین اندیشه بودم 
که ش���ما چه عنواني انتخاب مي کنید! به نظرم این تیتر خوب 

است. بنویسیم: »روح خدا به خدا پیوست«!
این جمله با همۀ سادگي و کوتاهي و بي پیرایگي از دلي 
صاف برآمده بود والجرم بر دل نشست و چنان اثري داشت 
که هر دو لحظاتي متأثر شدیم. ساعت حدود 7 صبح بود که 
براي تسلیت و مشورت به دفتر آیت ا... هاشمي رفتم، قبل از 
جلسۀ علني، و اینکه برنامه چیست؟ آیا درگذشت حضرت امام 

امروز اعالم مي شود؟ و...
البته نگراني در مورد خأل رهبري و چگونگي انتخاب جانشین 
امام نیز همه گیر بود، سئواالتي پرسیدم و در نهایت اینکه آیا نظر 
خاصي درمورد اعالم خبر و انتخاب عنوان دارند؟ عنوان یا تیتري 
که گویاي عظمت مصیبت و در همان حال نشان دهندۀ وحدت 
صفوف و همبستگي ملي و اجتماعي باشد.ایشان در مورد رهبري 
آیندۀ نظام توضیح چنداني نداد و به گونه اي سربسته گفت: انشاءاهلل 
مشکلي نخواهد بود. در خصوص اعالم عمومي خبر فرمود: آري 
خبر به اطالع عموم خواهد رس����ید، اما در مورد نحوۀ اعالم و 
عنوان روزنامه گفت، شما چه چیزي را انتخاب کرده اید؟ عنوان 

را گفتم، همان تیتري که همراهم مطرح کرده بود.
تا آن روز گریه و تأثر شدید آقاي هاشمي را ندیده بودم، 
نه در شهادت مظلومانه شهید دکتر بهشتي و همراهان، و نه در 
فاجعه انفجار نخست وزیري و شهادت رجایي و باهنر. ایشان در 
بحران ها و مصیبت هاي سنگین و در حوادثي که پیش مي آمد 
بسیار مقاوم بود و بر اعصاب خود مسلط. گاه نیز مي گفت که من 
کمتر گریه مي کنم، اما با شیندن آن جمله دیدم دست بر پیشاني 
نهاده بود و شانه هایش مي لرزید و اشگ مي ریخت، بیرون آمدم، 
و تیتر روزنامه همان شد که همراه عزیز من گفته بود. عنواني 
که در تاریخ انقالب یکي از تیترهاي ماندگار روزنامه کیهان شد. 
آري رابطۀ آیت ا... هاشمي با حضرت امام)ره( تنها رابطه استاد� 
شاگردي نبود. امام او را محرم اسرار و استوانه انقالب مي دانست. 
شخصیت انقالبي و کم نظیر، بلکه بي بدیلي که حلقۀ وصل »امام 
و امت« و به اصطالح »واسطه العقد« قدرت و ملت بود. و چنین 
بود که گفته اند، در یکي از سفرهایي که آقاي هاشمي رفته بود، 

امام براي سالمت ایشان نذر کرده و قرباني مي کنند!
 در شوروي سابق: یک بار هم تأثر شدید آن بزرگوار را 
دیدم. در »باکو«، در سفر به شوروي سابق. سفري که پس از 
درگذشت اندوهبار امام)ره( انجام گرفت. آن موقع هنوز آقاي 
هاش���مي مسئولیت ریاست مجلس را بر عهده داشت. سفري 
پربار و شکوهمند بود، و در آن موقعیت و شرایط زماني آثار 
خوبي داش���ت. هم از دیدگاه تحلیل گران غربي و هم  به این 
دلیل که پس از فقدان امام خمیني)ره( استقرار نظام و وحدت 
و وفاق ملي را نشان مي داد. زماني که »گورباچف« بر سر کار 
بود و »مرد سال« هم معرفي شده بود و مدام از گالس نوست 

و پروستریکا، و فضاي باز سخن مي گفت، آن هم در شوروي 
 که ده ها س���ال دیوار آهنین به دور خود کش���یده بود و دنیاي 

وهم انگیز و بسته اي را تداعي مي کرد.
گورباچف در استقبال از رئیس مجلس ایران و هیئت همراه 
س���نگ تمام گذاش���ته بود و تشریفات و احترامات، نه در حد 
یک رئیس مجلس، که فراتر از رؤساي جمهور هم بود. تجربه، 
صالبت و آگاهي هاي آقاي هاش���مي در مذاکرات و رایزني ها، 
گورباچف را شیفته ایشان کرده بود.4 همان موقع آقاي نوبري 

سفیر ایران، براي من گفت: 
»آقاي گورباچف با کمتر شخصیتي این همه گرم و صمیمي 
و در عین حال محرمانه برخورد کرده است. او بعد از مالقات ها 
و مذاکرات با آیت اهلل هاشمي گویي دوست صمیمي و بسیار 

بلند مرتبه اي را بازیافته است.« و...
آخرین روز سفر، به »باکو« رفتیم. تمام راه از فرودگاه تا 
مرکز شهر که حدود پانزده کیلومتر مي شد، سرشار از استقبال 
کنندگاني بود که به عالمت سوگواري امام، لباس سیاه پوشیده 
بودند، محل دیدار با مردم، مسجد جامع باکو بود. جمعیت بسیار 
انبوهي آمده بودند، و در آن زمان که هنوز س���ایه »دیکتاتوري 
حاکم بود، فریادها و ش���عار تا یک لحظه قطع نمي شد. فریاد: 
»هاشمي هاشمي تسلیت تسلیت« و امثال آن به آسمان مي رفت. 
تمام شعارهاي انقالبي را یاد گرفته و تکرار مي کردند، باشور 
و اشتیاقي خیره کننده، آیت اهلل هاشمي چندبار سخنان خود را 
شروع کرد، اما فریادهاي تسلیت و شعارهایي در رثاي امام امان 
نمي داد و احساسات به همراه با اشک مردم سخنراني را قطع 

مي کرد. در نهایت آقاي هاشمي گفت:
»برادران و خواهران عزیز و مسلمان، امام به همه شما عشق 

مي ورزید و محبت شما در دل مهربان او جاي داشت و...«
این جمله ها طوفان دیگري به راه انداخت، طوفاني از اشک 
و فریاد که نمي توانم آن همه را توصیف کنم. در این لحظات 
بود که بار دیگر تاثر شدید آن »مجتهد مبتکر« و مجاهد را دیدم، 
شانه هایش مي لرزید و این بار اشک شوق بود که برگونه هایش 
مي بارید. ش���یفتگي مردم نس���بت به امام و انقالب و اسالم، و 
احساساتي که همه را بهت زده کرده بود دیگر با سخنراني و 
بیان قابل توصیف نبود. به آقاي چیت چیان وزیر فعلي که همراه 
بود گفتم، گویي در یکي از شهرهاي ایران هستیم، انقالب مرزها 
را در هم ریخته است. همین صحنه ها و جذبه هاي شورانگیز 
در ترکیه، در شهرهاي استامبول و قونیه چهره نمود که  شرح 

آ ن مجال وسیعي مي طلبد و... 
افسوس که آن همه محبت و ارادت پاسخ مناسبي نیافت 
و ما نتوانس���تیم، چنانکه باید جوابگوي دریایي از عش���ق ها و 

دلدادگي ها باشیم و...
***

... و درسي كه بايد آموخت:
اگر اشتباه نکنم »آیت  اهلل هاشمي پس از پیروزي در انتخابات 
ریاست جمهوري، حدود سال هاي 1369 یا 70، دعوت چین 
را پذیرفت و از آن کشور دیدار کرد. »برنامه سفر« را که دیدم، 
مالقات با یکي از شخصیت هاي چیني نظرم را جلب کرد و 
آن دیدار با »رئیس مجلس اسبق« بود، سیاستمردي که شانزده یا 
بیست سال قبل ریاست »کنگره خلق چین« را برعهده داشته، و 
در زمان حضور هیئت ایراني در آن کشور، در سنین هشتاد و 
چندسالگي روزگار مي گذراند. دلیل چنین جلسه اي را از راهنماي 
چیني پرسیدم گفت: در عرف سیاسي ما نگهداشت حرمت و 
پرستیژ مسئوالن سابق و اسبق اهمیت به سزا و برجسته اي دارد. 
مسئوالن بعدي که بر سرکار مي آیند. موظف اند که از مکانت 

سیاسي و احترام اجتماعي خدمتگزاران اسبق  و سابق پاسداري 
کنند، افزون بر آن ملزم به بهره گیري از تجارب آنها هس���تند، 
و برنامه ها را به صورتي تنظیم و تدوین مي کنند که مدیران و 
مقامات قبلي از روابط و مناسبات جدید بي خبر نباشند و در 
عین حال، احساس انزوا و»خانه نشیني« نکنند؟! در واقع قدرداني 

از تالش هاي مسئوالن گذشته یک واجب اخالقي است.
نکته ي عبرت انگیز و در خور تاملي بود، خصوصاً براي 
ما که مدعي دین و اخالق و معنویت هستیم، و آئین ما سرشار 
از توصیه ها و دستورات اخالقي است.5 اما نمي دانیم چرا در 
بوته عمل و آزمایش همه را فراموش کرده ایم، و خو گرفته ایم 
به کژي  ها و بي اخالقي ها و مرده پرستي ها، بزرگي چون آیت اهلل 
هاشمي را با دریایي از تجربه و کوله بار سالیان خدمت و مبارزه، 
نه تنها منزوي که با تازیانه هاي تهمت و افترا و دروغ، شخص 
و شخصیت او و منسوبین به او را، ملکوك و منهدم مي کنیم، 
و این روش چندان تکرار مي شود که جامه »فرهنگ« اجتماعي 
مي پوشد. فرهنگي در جامعه اسالمي و دیني شکل مي گیرد که 
هیچگونه سنخیّتي با اسالم و سنّت »معصومین« علیهم السالم 
ندارد. گویي »تهمت و افترا و دروغ« و نس���بت هاي ناروا نه 
جرم، که گناه هم محسوب نمي شود. طرفه تر آنکه این »فرهنگ« 
غیراسالمي دامن مسئوالن شاغل و حتي بلندمرتبه نظام را هم 
مي گیرد و چنان دامن مي گسترد که فضاي زیست را مسموم 
مي سازد و اعتماد جمعي و »عفت عمومي« را مخدوش مي نماید. 
گاه مسئوالني بلندپایه هم از این فرهنگ مسموم عقب نمانده 
و چنان به هم مي تازند که گویي اساساً نظم و نظام و قانوني 
وجود ندارد و بفرموده امام)ره( کار به جایي مي رسد که »اجماع 
مرکب« بر فساد و تباهي همه شکل مي گیرد، در چنین فضا و 
گفتماني، تنها دشمنان نظام اند که سود مي برند، و آنچه مظلوم و 
مهجور مي افتد، جز اسالم و انقالب و مردم و اعتماد و اطمینان 
عمومي و اجتماعي نیست. فرهنگي که قرنها گریبان سلسله ها 
و دربارها را آلوده بود، و قهرماناني چون امیرکبیر و قائم مقام 
و مدرس و صدها خدمتگزار دیگر را به خاك و خون کشید.
به هر قیمتي باید جلو رشد چنین فرهنگ شوم و مخربي 
را گرفت و قدر نعمت ها، )نه فقط نعمت هاي از دست رفته( 
را پاس داشت وگرنه این روند منحوس هرگز سرباز ایستادن 
ندارد و تنها به مظلواني چون شهید بهشتي و هاشمي بزرگوار 
بسنده نمي کند. باید تالش کرد که »حماسه تشییع« و حماسه 
»تولد دوباره« هاشمي، درسي براي وحدت و انسجام اجتماعي 
و ملي باشد، که »بر سر شاخ نشستن و بن بریدن کار دانایان 
نیست«، آتشي است که به گذشت زمان شعله ورتر و سوزنده تر 

مي شود و دامن همگان را مي گیرد، و چنین مباد.
در نهایت، »ثلمه« ي عظیم و فقدان ناگهاني و دردناك آیت ا... 
هاش���مي را به همه بستگان و فرزندان عزیز، خصوصاً همسر 
صبور ایش���ان که »اسوه« ي شکیبائي و پاکي فداکاري هستند، 

تسلیت عرض مي کنم.
دانشگاه تهران/ 95/11/23

پي نویس:
1� 96/ سورۀ مریم.

2� »دو برگ سبز«، یادداشت هاي سفر، ص37 را ببینید.
3� »اَواَنَّ َکفَّ الدهر یقوي بَطشها � َحتي تظّفر في ذوآبۀِ یَُذبلي«!

4� همین حالت در مذاکرات و رایزني ها با حافظ اسد و 
قذافي نیز دیده مي ش���د، خالصه اي از این دیدارها و گفتگوها 

در دفتر »دوبرگ سبز« منعکس و چاپ شد.
 5� »وقی���روا کبارک���م، وارحم���و اصغارک���م و...« 

نهج البالغه شریف.

روايتي از زندگي و زمانه

گريه در سكوت 
هاشمي: »امام که رحلت کردند، فوري و قبل از این که اعالم شود، به خبرگان 
اطالع دادیم که از سراسر کشور جمع شوند. قرار گذاشتیم فوت امام را اعالم نکنیم. 
ظاهرا آن شب اعالم نشد. حتي وقتي خانواده  امام خبر رحلت را شنیدند، صداي گریه 
از اندرون خانه بلند شد و ما که در بیمارستان بودیم، شنیدیم. رفقا به من گفتند: تو 
برو به خانم ها بگو بنا نیست امشب اعالم کنیم و سعي کنند صداي گریه آنها بیرون 
نرود. خیلي سخت بود. یکي از کارهاي سخت براي من همین بود. داخل منزل امام 
شدم. بچه هاي امام جمع بودند. خواستم به آنها دلداري بدهم که خودم بدتر بودم. 
اشک مي ریختم و صدایم بیرون نمي آمد. باالخره بر خودم مسلط شدم و گفتم باالخره 
این مصیبت پیش آمده و اگر همین االن اعالم کنیم، شاید تا تصمیم خبرگان کشور 
دچار مخاطره شود. هنوز مسئله آتش بس ما با عراق مشکل داشت و همیشه احتمال 
حمله مي دادیم. به هر حال خیلي ها در کمین بودند که بعد از امام کاري بکنند. لذا 
وقتي کمي صحبت کردم، خانواده امام خمیني زود مطلب را گرفتند. قرار شد دیگر 

صداي گریه از داخل بیت امام در بیرون شنیده نشود. واقعا بیرون نرفت.«
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شماره 26659

ويژه نامه 
چهلمين روز
 درگذشت 
آيت اهلل 
هاشمي 
رفسنجاني

 اشاره: مدت دو سال استاندار لرستان، یک سال قائم مقام وزیر، 
هفت سال نماینده مجلس شوراي اسالمي، هشت سال وزیر معادن 
و فلزات و همزمان چهارسال رئیس کمیته ملي المپیک و بیشتر از 
هشت سال رئیس باشگاه پرسپولیس و... اینها کارنامه اي درخشان در 
عملکرد مردي اس���ت که در مقام مسئولیت دولتي داشته درحالیکه 
روي دیگر سکه، مربوط به دهها و صدها فعالیت عمراني، فرهنگي 

و اجتماعي وي است. 
 مهندس حسین محلوجي بدون شک شاگرد اول تیم اقتصادي 
دو دوره دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني بود که توانست با مدیریت 
ممتاز خود، بخش معادن و فلزات کهنه و مقروض را به بخش فعال 
و پویا در صحنه اقتصادي کشورمان تبدیل ساخت تا براي نخستین 
بار در تاریخ صنایع معدني، ایران به عنوان صادر کننده اي فعال وارد 

چرخه تجارت جهاني شود. 
 دولت آقاي  هاشمي در چه شرايطي كار خود را آغاز كرد؟ با چه موانع 

و مشكالتي مواجه بود؟
 امروز که س���الیان زیادي از  آن دوران گذش���ته خیلي راحت 
مي توان درباره کم و کاست هاي دولت آقاي  هاشمي سخن گفت، 
ولي واقعیت س���ال 1368 این بود که در کش���ور انقالب شده، بعد 
تحریم هاي آمریکا شروع شده، کلي هم مساله و مشکل در داخل 
وجود داشت؛ هشت سال هم جنگي را متحمل شده اید که دشمن 
شما تا دندان مسلح بوده و همه کشورهاي بزرگ جهان هم به او 
سالح مي داده اند و بخش هایي از کشور در غرب و جنوب به ویرانه 
تبدیل شده بود. بنابراین، برنامه آقاي  هاشمي »سازندگي« بود. کسي 
هم ادعا نمي کرد که مي خواهد تمام هدف هاي 
انقالب و قانون اساسي را به سرعت برق و باد 
محقق کند. من هم به عنوان عضوي از دولت 
سازندگي، مسئولیت وزارت معادن و فلزات را 
داشتم و در هشت سالي که مسئول بودم، به 
شهادت دوست و دشمن و به شهادت اسناد 
و گزارش هاي موجود، این وزارتخانه از قعر 
به اوج رس���ید.   ضمن این که من شهادت 
مي دهم که در دولت آقاي هاشمي، توسعه به 
معن���اي آزادي احزاب و آزادي مطبوعات و 
ایج���اد تحول فرهنگي هم مّدنظر بود، ولي 
وقتي حتي عرصه بر مدیر آرام و با حوصله اي 
مانند آقاي خاتمي هم تنگ مي ش���ود و از 
وزارت ارشاد کنار مي رود، آقاي  هاشمي چه 
مي توانست بکند؟ قانون اساسي را هم داریم 
که نشان مي دهد رئیس جمهوري همه کاره و 
فعال مایشاء نیست. با تمام قدرت و آبرویي که آقاي  هاشمي داشت، 
از دست تندروها ذلّه شده بود. عده اي ذره بین به دست افتاده بودند 
دنبال وزیران و مدیران دولت و صبح تا شب علیه آنها پرونده سازي 

مي کردند. ببینید چند وزیر استیضاح شدند!
 بهاي نفت هم به شدت سقوط کرده بود و دولت خزانه پر و 
پیماني هم نداشت تا کارهایش را خوب و فوري و کامل انجام بدهد 

و آماج حمله هایي از چپ و راست بود.
 به یک نکته دیگر هم توجه کنید و آن این که مملکت ما تاریخي 
چندهزار ساله داشته و ساختاري دارد که با یک دولت و دو دولت 
قابل تغییر نیست. اگر قابل تغییر بود بفرمایید که چرا آقاي خاتمي که 

شعارش توسعه سیاسي و توسعه اجتماعي و توسعه فرهنگي بود در 
کارش موفق نشد؟ در دولت آقاي هاشمي، حتي اگر بگویید در توسعه 
همه جانبه موفق نبوده، الاقل ده ها مجتمع صنعتي بزرگ ساخته شد و 

صدها پروژه زیربنایي به بهره برداري رسید.
 بسیاري از شاخص هاي تولیدي نشان مي دهد که حرکتي عظیم 
به راه افتاده بود. ساخت و ساز چند استان ویران شده بر اثر جنگ 
هم به عهده دولت بود. در سیاست خارجي هم دولت با دشوارترین 
چالش ها روبرو بود؛ ولي بحران سازي نکرد و فضاي مثبتي ایجاد کرده 
بود. یک نقطه درخشان دیگر در دولت آقاي هاشمي این بود که ایشان با 
همه جناح هاي سیاسي کار مي کرد. دولت هاي آقاي هاشمي مجموعه اي 
از مدیراني با اندیشه هاي سیاسي متفاوت و متنوع بود. آقاي هاشمي از 
صدر تا ذیل دستگاه دولت را هم عوض نکرد، در حالي که در دو 
دولت آقاي خاتمي و به ویژه در دولت آقاي احمدي نژاد تا پایین ترین 
رده هاي بعضي دستگاه ها را هم عوض کردند و مملکت دچار چنان 
شکاف عریض و ژرفي در مدیریت شد که نتوانست کمر راست کند 

و امروز هم خسارت آن را مي دهد.
چ�ه ش�د كه به وزارتخانه معادن و فلزات رفتي�د؟ و برنامه هايتان را 

چگونه اجرا كرديد؟
آقاي هاشمي از وقتي رئیس مجلس بودند به خوبي مرا مي شناختند. 
هفت س���ال عضو کمیسیون صنایع و معادن بودم. شناخت بیشتر 
ایشان از من در جریان مسئولیت هایي به دست آمد که به من محول 
مي کردند. در دوره دوم مجلس به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس 
انتخاب شدم. طي آن یک سال نحوه مدیریتم توجه ایشان را جلب 
کرد. آقاي هاشمي به دلیل ارتباط وسیعي که با افراد گوناگون داشتند، 

به خوبي مي توانستند مدیران را با یکدیگر مقایسه کنند.
 یک روز در اوایل مرداد س���ال 1368 به من خبر دادند که 
آقاي هاشمي مي خواهند شما را ببینند. به دیدار ایشان رفتم. گفتند 
کمیسیون صنایع شما را براي تصدي یکي از سه وزارتخانه صنایع 
سبک، صنایع سنگین و معادن و فلزات پیشنهاد کرده است تا یکي 
را انتخاب کنم. البته براي من فرقي نمي کرد کدام وزارتخانه باشد. 
خودشان اشاره کردند که معادن و فلزات به خاطر معادن کشور و 
پروژه هاي اساسي زیربنایي فوالد، مس و آلومینیوم بسیار اهمیت دارد. 
من هم پذیرفتم. هیچ حزب و گروهي در این کار دخالت نکرد. در 
دولت اول آقاي هاش���مي با 150 رأي موافق و در دولت دوم هم با 
166 رأي موافق به عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شدم. این را 
هم بگویم که آقاي هاشمي در گزینش همکارانشان، فراجناحي عمل 
مي کردند من گرایش سیاس���ي به معناي تمایل به گروه خاصي از 
سیاسیون را نداشتم. عملکرد و رفتارم بیانگر رویکردي غیرافراطي و 
معتدل بود. همیشه میانه رو بودم و کار اصلي خودم را مشارکت در 

توسعه اقتصادي کشور مي دانستم.
راه ان�دازي فوالد مباركه يك برنامه مهم در دوران وزارت ش�ما بود، 
چگونه اين برنامه اجرايي ش�د؟ آيا آقاي هاش�مي از اين برنامه ها حمايت 

مي كرد؟
  در برنامه اي که به مجلس دادم متعهد شده بودم تولید فوالد، 
مس و آلومینیوم را افزایش دهم. یکي از راه هاي رسیدن به این هدف، 
راه اندازي پروژه فوالد مبارکه بود. در سال 1372 خدمت آقاي هاشمي 
رسیدم. به ایشان گفتم مي خواهیم فوالد مبارکه را راه  بیاندازیم، اگر موافق 
هستید پیشنهادي دارم. گفتند خیلي خوب است. پیشنهادتان چیست؟ 
گفتم شرطش این است که اعتبارات دو سال را امسال تخصیص دهید. 
گفتند هیچ کس اعتقاد ندارد که مي توانیم فوالد مبارکه را راه اندازي 
کنیم. یک به یک نام بردند که وزیران صنعتي و نمایندگان مجلس 
همگي مي گویند نمي توانیم فوالد مبارکه را راه اندازي کنیم. گفتم کافي 
است شما این پول را بدهید، من وزیر شما هستم، اگر این کار انجام 
شد که باعث افتخار دولت حضرت عالي است، اگر راه اندازي نشد، 
این وزیر بي لیاقت را برکنار کنید. ایشان موضوع را به آقاي مسعود 
روغني زنجاني رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه منتقل کردند که 

منابع مالي الزم را تأمین و فوالد مبارکه به موقع راه اندازي شد.
  دومين طرح بزرگ فوالدي كه در دوران وزارت شما راه اندازي شد، 
طرح قائم بود. برخورد ديگران از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني با اين طرح 

چگونه بود؟
 یک روز مهندس صادقي مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت 
طرحي دارد که هزینه پایلوت آن حدود 500 تا 600 میلیون تومان 
برآورد مي شود و مي خواهد در مدتي کوتاه حدود 40 روز آن را اجرا 
کند. طرح پیشنهادي ایشان را پذیرفتم و با وجود همه مخالفت هایي که 

مي شد، آن را اجرا کردیم و در مراسمي با حضور آقاي هاشمي رفسنجاني 
و مسئوالن کشوري با عنوان طرح قائم افتتاح شد. من با پشتیباني از 
طرح قائم، در واقع دنبال آن بودم که به متخصصان، مدیران، دانشمندان 
و جوانان تحصیلکرده این کشور بگویم نباید ترسید، مي شود با ابتکار و 
خالقیت، مشکالت و نارسایي ها را حل کرد و وابستگي به خارجي ها 

را از این طریق به حداقل رساند.
موض�وع واگذاري فعاليت هاي معادن و فلزات به بخش خصوصي، 
يك�ي ديگ�ر از طرح هاي مهم دوران وزارت ش�ما بود، آقاي هاش�مي چه 

برخوردي در اين رابطه داشت؟
 در ش���وراي عالي معادن موضوع واگذاري فعالیت ها به بخش 
خصوصي را مطرح کردم و با وجود مخالفت هایي که مي شد، به غیر 
از چهار معدن مس سرچشمه، چادرملو، گل گهر و سنگ آهن بافق را 
قرار شد بقیه معادن را براي بهره برداري به بخش خصوصي واگذار 
کنیم. موضوع را به رئیس جمهوري اطالع دادم. آن را تأیید کردند و 
گفتند کار بسیار مهمي انجام داده اید. در مورد صنایع زیر پوشش، همین 
دیدگاه را اعمال کردیم، با این تفاوت که خصوصي سازي واحدهاي 
صنعتي به مصوبه دولت نیاز داشت. مقدمات کار را فراهم کردیم و 
موضوع را در جلسه هیأت دولت مطرح کردم که تصویب هم شد. 
البته آقاي هاشمي تأکید کردند که براي پیشگیري از بروز هر مسأله 
سیاسي، فوالد مبارکه و مس سرچشمه و ذوب آهن به همراه یکي � 
دو شرکت دیگر از فهرست خصوصي سازي حذف شوند، همانند آن 
چهار معدن، ولي پذیرفتند که بخشي از فعالیت هاي این شرکت ها به 

بخش خصوصي انتقال یابد. 
 بزرگترين رخداد سياسي در دوران هشت ساله دولت آقاي هاشمي، 
موضوع استيضاح شاگرد اول تيم اقتصادي دولت بود، در اين باره توضيح 

بدهيد. 
 باید بگویم استیضاح من در مسیر همان جریان نخبه کشي انجام 
ش���د که همواره بر کشورمان حاکم بوده است. آقاي هاشمي درباره 
استیضاح من تعابیر جالب توجهي به کار بردند از جمله این که مجلس 
مي خواهد شاگرد اول کابینه را استیضاح کند. در هنگام تقدیم الیحه 
بودجه به مجلس در سال 1374 هم گفتند که مجلس با استیضاح 

محلوجي داستان کشتن سنمار را تکرار مي کند. 
 از 22 پرسش���ي که در جلسه اس���تیضاح از من کردند، 21 
سئوال مربوط به فوالد و کارهاي بزرگي بود که در آن حوزه انجام 

شده بود. 
 به بیاني دیگر، این نقاط قوت و عملکرد درخشان مجموعه اي 
از مدیران توانا بود که مورد حمله واقع ش���د نه نقاط ضعف آنان. 
در آن جلسه گفتم چه کساني با چه انگیزه اي خواهان استیضاح و 

برکناري وزیر هستند. 
 آنها در پي حل مشکالت اصلي و اساسي کشور نبودند. فقط 
مي خواستند مرا برکنار کنند. در نتیجه، نقاط قوت مرا هدف حمله هاي 
خود قرار دادند. در چنین جلس���ه اي اس���تدالل ها و حرف هاي من 
اهمیتي نداشت. 99 نفر از نمایندگان آن دوره تصمیم گرفته بودند 
و هم قسم شده بودند که به من رأي ندهند. از میان آنان فقط یک 
نفر پس از شنیدن سخنان من رأي خود را تغییر داد! البته مدیران و 
کارشناس���ان وزارت معادن و فلزات خیلي زحمت کشیدند. آمار و 
ارقام و مستندات الزم را تهیه کردند و در جریان استیضاح در اختیارم 
قرار مي دادند. کار سختي بود. تصور کنید چندین ساعت سخن گفتن 
را در حالي که مذاکرات مجلس به صورت زنده و مستقیم از رادیو 
پخش مي شود و در سرتاسر کشور و حتي در خارج از کشور به آن 
گوش مي دهند و شما سعي دارید مطالب را دسته بندي شده، منظم و 
منطقي و صادقانه ارائه دهید و خط قرمزها را هم رعایت کنید، واقعًا 
کار طاقت فرسایي بود.  بیش از 10 نفر مواردي را مطرح مي کنند که 
از قبل از آنها مطلع نشده اید. آنها ابتدا سئوال را کلي مطرح مي کنند تا 
به طور قانوني بتوان استیضاح را مطرح کرد، ولي در جریان استیضاح 
به جزئیاتي مي پردازند که گاه هیچ ارتباطي به سئوال اصلي ندارد و 
شما باید به همه این ها طي زمان استیضاح که خیلي کوتاه است، پاسخ 
بدهید. تا خودتان چنین ماجرایي را تجربه نکنید، دشواري و سختي 

کار برایتان قابل تصور نخواهد بود. 
 دو گروه تندروهاي راس���ت و چپ با هم متحد ش���دند و با 
دستور گرفتن از رهبرانشان این استیضاح را به راه انداختند. کارشان 
هم به ثمر نرسید و استیضاح رأي نیاورد و من و همکارانم تا سال 

1376 کارمان را ادامه دادیم. 
گفتگو از: محمد رضا حيدر زاده

 دولت هاي آقاي هاشمي مجموعه اي از مديراني با انديشه هاي سياسي متفاوت و متنوع بود.ايشان
 از صدر تا ذيل دستگاه هاي دولتي را عوض نكرد تا  مملكت دچار شكاف عريض و ژرفي در مديريت نشود

دوران سازندگي و تدابير فراجناحي هاشمي رفسنجاني
مهندس حسين محلوجي :
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خوشه خشم 
هاشمي روي آوردن به مبارزه مسلحانه را یکي از نتایج خفقان پس 
از 15 خرداد مي داند؛ »یکي از درس هایي که 15 خرداد به طرفداران 
جدي مبارزه داد این بود که براي همیشه نمي شود به حرف زدن و 
اعالمیه دادن اکتفا کرد؛ چون رژیم با گسترش تشکیالت اطالعاتي و 

امنیتي خود مبارزین را از پا در مي آورد. 
باید رژیم مي فهمید که اگر ضربه اي زد، ضربه اي خواهد خورد؛ لذا بعد 
از 15 خرداد زمینه مبارزه مسلحانه فراهم شد و اولین گروهي که دست به 
 عمل زد شاخه نظامي موتلفه بود که بخشي از گروه بخارایي، اماني، هرندي، 
نیک نژاد و همفکرانشان بودند و راه خود را از دیگران جدا کردند و 
تصمیم به کار نظامي گرفتند.« موتلفه اسالمي جمعي از بچه مسلمان ها 
و مبارزان تهراني بودند که با تأیید آیت اهلل خمیني و نمایندگاني که 

او معرفي کرده بود از سال 41 منسجم شده بودند.
 آقاي هاشمي نیز با آنها ارتباط نزدیکي داشت. آنها قصد داشتند 
جواب دولتي که امام را تبعید کرده است با گلوله بدهند. توکلي بینا 
از اعضاي موتلفه و گروه فدائیان اسالم: »آقایان بهشتي و هاشمي نیز 
معتقد بودند بیانیه تنها براي محکومیت تبعید امام فایده ندارد. مي گفتند 
باید کار فوق العاده اي انجام شود و چند نفر ازسران رژیم زمین بیفتند. 

این بود که جریان ترور سران در شاخه نظامي مطرح شد.« 

  حجت االسالم والمسلمين اكبر حميدزاده

دریا دلي، س���عه صدر، یا همان 
ش���رح صدر، ارزش اخالقي پربهایي 
براي عموم مردم، و ویژگي تأثیرگذاري 
براي رهبران، و سلسله مراتب مدیریتي 
خرد و کالن کشور و مردم است، که هر 
اندازه از این سجیه گران بها، و ارزش 
اخالقي پیامبرانه، بیش���تر برخوردار 
باشند، بهتر مي توانند، از عهده خدمت 
و ارش���اد و هدایت مردم برآیند و در 
حوزه مس���ئولیت و مدیریت خویش 
سرفراز انجام وظیفه کنند. شرح صدر، 
یعنی تحمل و ظرفیت و سعه وجودي 
داش���تن، از عقده و کینه ش���خصی آزاد بودن، تحت تأثیر 
احساس���ات و کینه توزی ها قرار نگرفتن، مصالح عالي تر را 
رعایت کردن و از تنگ نظری و س���خت گیری هاي ناروا، 
برحذر بودن، که سیره و روش اخالقي، عفوها، گذشت ها 
و بزرگواري هاي رسول اکرم)ص( را در فتح مکه  و جاي 

جاي تاریخ اسالم تداعي مي کند.
از نگاه امام خمیني »انساني که دارای شرح صدر باشد، 
هر چه از کمال و جمال و مال و منال و دولت و َحَشم در 
خود ببیند، به آن اهمیّت ندهد و در نظرش بزرگ و مهم 
نیاید. سعه وجودي چنین انسانی، به قدری است که بر تمام 
واردات قلبی غلبه کند... و سعه  صدر، از معرفت حق تعالی  
پیدا شود؛ در مواّد مستعّده الیقه انس با خدا، قلب را به مقام 
اطمینان و طمأنینه رساند و یاد حق تعالی  دل را از منازل 
و مناظر طبیعت منصرف کند و تمام جهان و جهانیان را از 
نظر او ببیند، و دلبستگی به احدی غیر از حق پیدا نکند، و 
با هیچ چیز دل خوش نکند و هّمتش به مرتبه ]ای [ رسد 
که تمام عوالم وجود، در پیش نظرش نیاید... و هر چه غیر 
از حق و آثار جمال و جالل او است، در نظرش کوچک 
باشد و این خود، منشأ تواضع برای حق شود و به تبع برای 

خلق؛ زیرا که خلق را نیز از حق بیند.«1
 ش���رح صدر، هنر بزرگ مرداني است که از ظرفیت 
شایسته اي براي رهبري جامعه برخوردارهستند و به آساني 
مي توانن���د مردم گمراه یا نیمه گمراه را در مس���یر هدایت 
توحیدي پیش ببرند، برخالف اشخاص تنگ نظر و بسته اي، 

که افق دید محدودي دارند، وس���واس بي خودي نش���ان 
مي دهند، در جزئیات زندگی مردم، دخالت مي کنند و آنها را 
در بند ضیق صدر و کوتاه بیني خودشان، گرفتار مي سازند 
و چه بسا در ادامه راه، از دین و معنویت و دیگر ارزش هاي 

وحیاني نیز، دل مرده و بیزارشان مي کنند!.
حضرت آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني، نه تنها یک مبارز 
خستگي ناپذیر بود و در شرایطي که نام و نان و نشاني مطرح 
نبود، سالهاي زندان و تبعید را سرفرازانه پشت سرگذاشت 
و الگوي ماندگاري براي مبارزان راه آزادي و انقالب شد؛ 
ن���ه تنها یک عالم عالم به زمان به معناي واقعي کلمه بود 
که هرگز در لواپس پیش آمده و شبهات اعتقادي و سیاسي 
و مدیریتي گرفتار نیامد و پیوسته با درایت و دور اندیشي 
س���تایش برانگیز، از گشودن گره هاي پیش آمده پیروزمند 
بیرون آمد؛ نه تنها یک شاگرد فهیم امام و حوزه هاي علمیه 
بود که هرگز از راه و روش و تدبیر و عقالنیت امام دست 
برنداشت و پیوسته رابطه مرید و مرادي خودش را با روح 
خدا حفظ کرد و تا آخر عمرش دلسوزانه دل درگرو عشق 
خمیني و اندیشه هاي بلند او گذاشت؛ نه تنها یک سیاستمدار 
خردورز و واقع گرا و به روز و کار آشنا بود که در شدت 
بحرانها و نگراني ها، حتي در لحظه هاي پرخطر انقالب که با 
رحلت امام پیش آمد، به خوبي توانست استمرار نظام را با 
انتخاب رهبري مدیریت کند؛ نه تنها یک مشاور امین و عاقل 
براي امام و رهبري و تکیه گاه مطمئن براي انقالب و نظام 
بود و در هر مقطعي از تاریخ انقالب رویکرد تأثیرگذاري 
از ش���خصیت جامع االطراف خودش را به نمایش گذاشت 
و حکیمانه به سیاستمداران درس حکمت و مدیریت داد؛ 
نه تنها یک فرمانده الیق نظامي و جانشین فرماندهي کل 
قوا در مدیریت جنگ هش���ت ساله بود و علي رغم افراط 
و تفریط ها توانس���ت به خوبي از عهده ماموریت هدایت 
و فرماندهي جنگ و درك حساس���یت ها و موقعیت هاي 
اس���تراتژیک دفاع مقدس بر آید و در ظرف زماني مناسب 
دشمن را زمینگیر و کشور را در آستانه پیروزي قرار دهد؛ 
بلکه ترجمان شرح صدر پیامبر بزرگوار اسالم بود، سنگ 
صبور نظام و انقالب بود، دلش براي امام، خاندان امام، مردم 
و انقالب مي سوخت، بیت امام را یادگار و ذخیره روزهاي 
خطر براي انقالب مي ش���ناخت، در جریان انتخابات 88 با 
زیر پا گذاشتن همه عناوین و القاب و پشت پا زدن به همه 
موقعیت ها، آخرین خطبه اش را به خواست مردم اختصاص 
داد و دردمندان���ه آخرین حدیث جمعه را به گوش تاریخ 

انقالب رساند و نگراني خویش را از حوادث پیش آمده بر 
زبان راند که یک وقتي به ایشان گفتم دیگر نماز نمي روید؟ 
فرمود :چرا اگر به آن چند موردي که گفتم عمل ش���ود 
مي روم وگرنه، نه!، که متأسفانه عمل نشد و کرسي خطابه 
جمعه همچنان چشم انتظار او ماند، که ماند! و در دوران 
بایکوت شدن و رد صالحیتش براي ریاست جمهوري، در 
حالي که همه گریه مي کردند، ایشان با تبسم همیشگي اش 
به همگان امید داد و سر سالمتي انقالب را آرزو کرد و در 
رد صالحیت آیت اهلل حاج حسن آقا با تأثر و تأسف تمام 
فریاد زد؛ چرا چنین کردید؟ شما که هر چه دارید از امام 
است چه کسي شما را بر مسند قضا نشاند؟ چه کسي شما 
را بر مقدرات این مردم مس���لط کرد؟ چه کسي اسلحه به 
دست شما داد؟ چه کسي بلندگوهاي جمعه و جماعت را 
در اختیار شما گذاشت و چه کسي صدا وسیمارا در اختیار 
شما گذاشت؟ کلماتش درد و کالمش مرثیه مظلومیت امام 
بود!. حدود 13 س���ال شخص  هاشمي را بایکوت کردند، 
س���خنراني هایش را پوشش ندادند، به خاندانش جسارت 
کردند، خاندان رفس���نجاني را سیبل تمرین هاي بي ادبي و 
حرمت شکني خودشان قرار دادند، صدا و سیما بر محور 
شکستن  هاشمي تمرکز کرد،کساني که در آستانه پذیرش 
قطعنامه 598 فرصت طلبانه به جبهه هاي خاموش رفتند و 
نام رزمنده را غاصبانه عاریت گرفتند، حرمت شکنانه حریم 
فرماندهي جبهه و جنگ را شکستند و بر سر سفره غنائم 
پس از جنگ نشس���تند، آن چنان که حتي به خود اجازه 
دادند پس از مرگ نیز، گستاخانه جسارت ورزند. اما این 
َ ال یُِحبُّ  َ یُدافُِع َعِن الَّذیَن آَمنُوا إِنَّ اهللَّ حق است که »إِنَّ اهللَّ
اٍن َکُفورٍ«2 خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع  ُکلَّ َخوَّ
می کند. و این یاري خدا بود که در س���یل مردم کوچه و 
خیابان خودش را نشان داد و بار دیگر بر موقعیت ممتاز و 
با کرامت  هاشمي و خانواده اش تأکید و امروز این ما هستیم 
و اندیش���ه هاي ماندگار  هاشمي، که امید است ملت بزرگ 
ایران پاس���دار شایسته اي براي آن باشد و راه  هاشمي را با 
چراغ فکر و اندیشه روشن و روشن گر  هاشمي ادامه دهد. 
بار دیگر این ضایعه غم بار را به همه انسانهاي مسئول و 

حق شناس و خانواده آن عزیر تسلیت عرض مي کنم. 

 1� ش���رح حدی���ث جنود عقل و جهل)طب���ع جدید(، ، 
ص:338  

 2 � الحج: 38 

مرد دريا دل  

روايتي از زندگي و زمانه

نامه اي كه هاشمي براي امام خميني نوشته 
بود پيش از آنكه به دست امام برسد در 

اختيار ساواك بو د و مهر ماه 1350 زنداني 
ديگر برايش رقم زد.
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چهلمين روز
 درگذشت 
آيت اهلل 
هاشمي 
رفسنجاني

ديدار با تاريخ
    سيدمسعود رضوي

فرصت ه���اي من به عنوان روزنامه نویس، غالباً معطوف 
به امور فرهنگي و پژوهشي بود. به دیدار بزرگان فرهنگ و 
ادب و تحقیق مي شتافتم و بسیار خرسند بودم که در روزگار 
معاص���ر، صاحب اقبال و بختي بلند هس���تم؛ زیرا مي توانم 
استادان و نام آوران عرصه قلم و اندیشه را از نزدیک زیارت 
کنم و فیض هم سخني و هم نشیني با این گوهرهاي تابناك 
را در عرصه ه���اي برین، همچون ادبیات، تاریخ، حکمت و 
فلس���فه، عرفان و تصوف، زبان و زبان شناسي، دین و کالم، 
هنر و زیباشناس���ي، علوم اجتماعي و... بسیاري از زمینه هاي 
پرجاذبه تفکر و تحقیق را مستقیماً از زبان و در بیان مراجع 
یگانه و بي مانند شان تجربه کنم. این تجربه ها، دیدار با واپسین 
نمایندگان بزرگي بود که در دوران پسا مشروطیت بالیده و 
به موازات ش���کوفایي خود، شکوهي به فرهنگ و هنر این 

کشور بخشیده اند.
اما گویا تقدیر، فراتر از اراده و انتظارات ما عمل مي کند؛ 
زیرا هرچه مي کوشیدم دامن عزلت گزینم و با عرصه هایي که 
بدان تعلق خاطر داشتم همنشین باشم، کمتر ممکن مي شد 
گاهي روزگار و گاهي میل سرکش بر قلم و قدم و فکر غلبه 
مي کرد و وارد عالم سیاست مي شدم. سیاست، بخشي از زندگي 
و ذهن و ضمیر ما نبود، و شاید هیچ گاه نتوان توضیحي براي 
این نکته ظریف تاریخي یافت که: چگونه سیاس���ت سراسر 
زندگي روحي و اجتماعي و عیني و ذهني نسل ما را در بر 
گرفت و تمام آبشخورهاي فرهنگ و دانش و حتي انگیزه و 
نیّت ما را به خود معطوف داشت. سیاست با وقوع انقالب 
اسالمي، به حرفه و حیات ما بدل شد و سوانح و ماجراهاي 
پس از این رخداد عظیم، یکي پس از دیگري، مجال توقف 
را از ما س���تادند.در نخستین سال هاي انقالب، جوانان پانزده 
شانزده ساله اي همچون من، با سرعتي شگرف، درگیر دانستن 
و ندانستن، عمل و بي عملي، ماندن و رفتن، و انتخاب ها و 
دوراهي هاي بزرگي ش���دند که کمتر نسلي با آن روبرو شده 
اس���ت. انتخاب هاي ماه گاهي نقیضین شگفت آوري بود که 
در پس پرده هایش هیچ گریز و گزیري ننهاده و تنها، جاده اي 
مه آلود بود که به قول اخوان: » چه مي دیده است آن غمناك/ 

روي جادۀ نمناك...«
در این راه لغزنده که افرادي مثل من، نه معمارش بودند و 
نه مي توانستند از آن کناره گیرند، ابتدا تعلق خاطر و هیجاناتي 
ب���زرگ پدید آمد. ماجراهای���ي که جوانان در به در دنبالش 
مي گردند و این ماجراها هر روز و در هر لحظه در انقالب 
اسالمي رخ مي داد. به گفته آندره مالرو: »تاریخ همچون تانکي 
از روي س���رما مي گذشت.« هر روز، چون سالي هولناك و 
پرمخاطره بود تا آنکه جنگي نامنصفانه و سراسري به ملتي 

تازه انقالب کرده و جامعه اي به ظاهر ناپایدار تحمیل ش���د 
و هش���ت س���ال دوام آورد و شبانه روز ملتي را در کام خود 
کشید.اینجا بود که همان تعلق خاطر و انگیزه هاي معطوف به 
امیدهاي انقالبي کارساز شد و ما توانستیم از ملت و میهن و 
عقاید و خاکمان با سربلندي دفاع کنیم و متجاوز را از بالهتي 
که مرتکب شده بود، پشیمان سازیم. سیاست با این رخدادهاي 
صاعقه وار بر زمین عیش و معیشت، و اندیشه و امیدهاي ما 
نازل مي شد و ناگزیر، هر یک از ما براي خود سیاستگر بود و 
صاحب نظر... همه در بحث و فحص سیاسي و تحلیل اخبار 
و رویدادها شرکت مي کردند، برخي خبره مي شدند و برخي 
نیز اوقات خویش را با جدل هاي سیاسي پر مي کردند. هیچ 
ملتي را نمي توان در جهان معاصر، با ایرانیان برابر دانست و 
اگر میشل فوگو در مواجهه با انقالب اسالمي ایران، این پرسش 
اساسي را مطرح کرد که: »ایرانیان چه رؤیایي در سردارند؟« 
پاسخش مي توانست این باشد که: ایرانیان سیاست را مي زنند 

و با آن وارد معرکه و مس���ابقه اي شده اند که هنوز نمي توان 
پیروز میدان را تشخص داد...

باري، با این س���وابق، اکنون که مشغول نگارش مطلبي 
براي سیاس���تگر فقید و برجستۀ ایران، مرحوم آیت اهلل اکبر 
هاشمي رفس���نجاني هستم، خاطرات خود را در این باره به 
اختصار مي گویم؛ زیرا چند باري فرصت دیدار ایشان را داشتم 
و چندین نوبت مطالبي نوشتم که مستقیماً با ایشان مربوط بود 
و نیز به طور خاص، کتابي دربارۀ آن مدیر و معمار برجستۀ 
جامعۀ نوین ایران نوشتم که احتماالً نخستین کتاب در نوع 
خود بود و آیت اهلل هاشمي چنان پسندید که مقدمه اي بر آن 
نگاشت و در آن بزرگوارانه از »نویسندۀ جوان« کتاب به نیکي 

و محبت یاد کرد.
1� من آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را از طریق دو کتاب 
»سرگذشت فلسطین« و »امیرکبیر« شناختم. این دو کتاب را 
پدر بزرگوار و فقیدم در کتابخانۀ جالب و ارزشمندش داشت 
و شاید یکي از مهم ترین زمینه هاي تمایالت سیاسي در من و 
خانواده ام، همین منابع و مراجع بود. به خاطر دارم که کتاب 
»سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار« اثر اکرم زعیتر 
و ترجمۀ علي اکبر هاشمي رفسنجاني )که بعداً دانستم ناشر به 
اش���تباه افزونه اي به نام ایشان افزوده و همین موجب اشتهار 
اکبر هاشمي رفسنجاني به »علي اکبر هاشمي« شد(، با دستخطي 
از مرد بزرگ و روحاني وارسته و پاکباز مرحوم شیخ احمد 
کّروبي به پدرم اهدا شده بود. طنین این دستخط و موضوع 
کتاب، براي جواني که تازه به سوي افق هاي زندگي و جامعه 

راه مي جوید، جز جاذبۀ سیاست چه مي توانست باشد؟
2� هنگام نخس���ت وزیري مهندس بازرگان و خواندن 
حکم ایشان در مدرسۀ رفاه، نخستین آشنایي عمومي و مّلي 
با چهرۀ اکبر هاشمي رفسنجاني اتفاق افتاد. مردي که از اغلب 
رهبران و مدیران انقالب جوان تر به نظر مي رسید، با چشماني 
هوش���مند و لحن و صدایي سنجیده و لهجه اي از صفحات 
مرکزي ایران؛ اما سخت معتمد امام و مشاور یگانۀ بنیانگذار 

انقالب و نظام جمهوري اسالمي ایران.
3� در هنگامۀ جنگ هش���ت ساله، همان ابتداي جنگ، 
من هم راهي جبهه ها شدم. در زمستان 1360، در جبهۀ چّزابه 
مش���غول نبرد بودم، روزي براي کاري به سوسنگرد بازگشتم، 
هنگام عبور از خیابان هاي خالي از سکنۀ شهر، یک جیپ ارتشي 
ایستاده بود و دوربین و میکروفون براي مصاحبه، جلوتر که 
رفتم دیدم آقاي هاشمي مشغول مصاحبه است. صداي سوت 
خمپاره ها مدام به گوش مي رسید، یکي از باال سر ما رد شد 
و مصاحبه کنندگان خمیدند و نشستند؛ اما هاشمي نگاهي به 
آسمان انداخت و شنیدم که گفت: »رد شد، رفت« و قبل از 
ادامۀ صحبت با دست به من اشاره کرد و رفتم به دیدارشان، 
احوالپرس���ي کردند و سپس پرسیدند: »کجا مستقر هستید و 
اوضاع چگونه است؟« به اختصار جواب دادم. آرزوي توفیق 
کردند و من به دنبال کارم رفتم. هیچ تصنّعي در کارش ندیدم 
و خاطرم هست بسیار پسندیدم که در آن موقعیت به میدان 

آمده و بي هراس در آن مکان حضور یافته است.
فروتن بود و هنگام سخن گفتن هیچ کبر و خودبرتربیني 
در وجودش نیافتم. این خصوصیات همان بود که دو سه دهۀ 
بعد، او را از بسیاري از مدیران و خبرگان عرصۀ سیاست برتر 

داشت و محبوبیتي عظیم به آن مرد یگانه بخشید.
4� هنگامي که در دهۀ 1370 در روزنامۀ همشهري مشغول 
کار بودم،  تصمیم گرفتم کتابي دربارۀ تاریخ سیاسي ایران از 
انقالب به بعد بنویسم، بیشتر کتاب ها و منابع تاریخي، مربوط 

به پیش از انقالب بود. 
وقتي شروع کردم، با مجموعه اي درباره کودکي و زندگي 
آیت اهلل هاشمي، به صورت اسناد خام روبرو شدم. این مجموعه 
حدود صد و پنجاه، شصت صفحه بود و مربوط به دفتر نشر 
معارف، مرکز اس���ناد و انتشارات آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ب���ود. پ���س از تماس با این دفتر، فرصتي پیدا کردم تا کتاب 
خود را بر محور زندگي و نقش ایشان در انقالب تدوین کنم. 
با زحمت زیاد و خوانش هزارها برگ سند، به ویژه صورت 
مذاکرات و مکاتبات ش���وراي انقالب، کتاب خود را تمام 
کردم، با عنوان تاریخ سیاسي ایران از انقالب تا جنگ »و نام 
اصلي تازه اش: هاشمي و انقالب«، از طریق آقاي غالمحسین 
کرباسچي ش���هردار وقت تهران و آقاي مهندس عطریانفر، 

س���ردبیر روزنامه همشهري، 
کتاب را براي اظهارنظر خدمت 
آیت اهلل هاشمي فرستادم. دلم 
مي خواست ایشان فقط ببینند و 

اگر نظري دارند، اظهار نمایند. مدتي گذشت تا آن که روزي 
بسته اي برایم آوردند. دیدم متن کتاب را به دقت غلط گیري 
کرده اند و نکات جالب ویرایشي و برخي سهوالقلم ها را گوشزد 
کرده و مقدمه اي نیز بر کتاب نوشته اند! مقدمه شان فاضالنه و 
شیوا بود و در عین حال تفقد و محبتي هم نسبت به مؤلف 

ابراز داشته بودند که برایم بسیار دلگرم کننده بود...
5� در هنگامه انتخابات مجلس شش���م گروهي از قلم 
بدس���تان تازه سر از تخم درآورده، بدون توجه به حساسیت 
وضع کش���ور و بدون در نظر گرفتن نقش کلیدي هاشمي 
در تعادل جریان هاي سیاسي ایران، شروع به سمپاشي کردند 
و به سرعت جریاني ناهنجار علیه هاشمي و خانواده اش را 
ساماندهي کردند. گروهي چپ زده و بي فکر با افسانه سازي 
از امپراتوري و اشرافیت هاشمي، او را عالیجناب سرخپوش 
و یارانش راکه مدیراني برجس���ته و کارآمد بودند عالیجنابان 
خاکستري پوش نام دادند مسائلي همچون قتل هاي زنجیره اي 
و ده ها پرونده مرموز را بر اساس خیالبافي و داستان پردازي هاي 
شبه جاسوسي به آن سیاستمدار صالح اندیش منتسب و مربوط 
ساختند. خساراتي که آنان وارد کردند، هیچگاه قابل محاسبه 
نیست. من شخصاً با نامزدي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
مجلس ششم موافق نبودم، زیرا زمینه مساعد نبود و سمپاشي 
گروه هاي نو دولت مزبور، زمینه منفي غریبي ایجاد کرده بود. 
در یادداشتي این مسئله را ابراز کردم؛ اما به ناچار در نشریه 
لوکس مقاله مفصلي با عنوان »کالبدشناسي یک سیاستمدار« 
نوشتم و از اهمیت نقش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به تفصیل 
سخن گفتم. هدفم مدارا و نزدیک کردن گروه هاي تندرو و 
افراط���ي تازه اي بود که پس از دوم خرداد و روي کار آمدن 
دولت اول اصالحات، به جریان معروف به کارگزاران و شخص 
آیت اهلل هاشمي به عنوان حلقۀ واسط بود. خاطرم هست که 
یادداشت دیگري دربارۀ واسطه هاي سیاسي و اهمیت آنها در 
پر کردن شکاف میان جناح ها در روزنامه کارگزاران نوشتم و 

البته هرچه بودگویي سر بر در بسته کوفتن بود! 
6 � از آن پس، چندین نوبت با اجتماعاتي از روزنامه نگاران 
به دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مي رفتیم گالیه ها 
و تحلیل ها را مي شنیدند و به سماحت و دوراندیشي رهنمود 
مي دادند. نکته اي که بارها از ایش���ان شنیدم، تکیه بر تحول 
خود ایش���ان و زمامداران انقالب و نیاز به تغییرات مناسب 
و اصالحگرانه، هم در س���اختارهاي نظام و هم در قوانین و 
نص���وص بود؛ ام���ا آنچه بیش از همه در خاطرم مانده، این 
دیدارهاي نزدیک نیست، بلکه شنیدن خطابۀ آخرین نماز جمعه 
ایشان بود که تالشي عظیم از سوي سیاستمداري مصلح و 
عاشق ایران براي جلوگیري از صدمات و بهبود امور و اوضاع 
ج���اري بود. براي نزدیکي دلها و حفظ وحدت؛ براي ایران، 

انقالب، اسالم و ملت ایران بود...
6� دوست گرامي جعفر شیرعلي نیا کتابي دربارۀ ایشان 
با عکس و تفصیالت و بس���یار نفیس منتشر کرد و انجمن 
مورخان بنده را هم دعوت کردند، تا براي رونمایي این کتاب 
به دیدار ایشان در مجمع تشخیص مصلحت برویم این آخرین 
دیدار بود. آیت اهلل هاشمي خوشحال و سرزنده بود و همانجا، 
سخنان نغز و جالبي بیان کرد که فلسفۀ سازنده و پر امید او 
را همچنان تفسیر مي کرد؛  اما یک عبارتش در ضمیرم ماند و 
آن اینکه: »حاال مي توانم راحت بمیرم!« این نتیجه گیري را پس 
از بیان مواضع و انتخابات دقیق مردم در مواضع و مس���ائل 
اخیر گفتند؛ اما براي من کنایه اي در ضمن بیان و سخني از 

سر فروتني به نظر مي رسید. 
حاال که گرد و خاك سیاس���ت از س���ر و روي نسل ما 
تکانده شده، هنوز دغدغه ها پایان نیافته، گاهي آشفته مي شوم 
که چه خواهد شد؟ و چه باید کرد؟ خبرها هیچگاه اطمیناني 
قطعي نمي دهد و امیدها همواره با بیم ها همراه است. در این 
برهه هاي خطرخیز و این روزگاران دلهره آمیز، وجود هاشمي، 
اس���تعاره آرامش براي نسلي بود که سخت بدان نیاز داشت. 
اکنون باید بدون این استعارۀ بلند و متین، راهي براي آینده 

جستجو کرد و این اصاًل آسان نیست... والسالم. 

هنگام نخست وزيري مهندس بازرگان و خواندن حكم ايشان 
در مدرسة رفاه، نخستين آشنايي عمومي و مّلي با چهرة اكبر 

هاشمي رفسنجاني اتفاق افتاد. مردي كه از اغلب رهبران و 
مديران انقالب جوان تر به نظر مي رسيد، با چشماني هوشمند 
و لحن و صدايي سنجيده و لهجه اي از صفحات مركزي ايران؛ 
اما سخت معتمد امام و مشاور يگانة بنيانگذار انقالب و نظام 

جمهوري اسالمي ايران

حاال كه گرد و خاك سياست از سر و روي نسل ما تكانده شده،  آشفته مي شوم كه چه خواهد شد؟ در 
اين روزگاران دلهره آميز، وجود هاشمي، استعاره آرامش براي نسلي بود كه سخت بدان نياز داشت
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  مصطفي ساالري

امروز به عنوان میزبان آخرین س���فر آیت اهلل  هاش���مي 
رفسنجاني، رفتیم تا بدرقه کننده سفر آخرتش باشیم. جمعیت 
و باالخ���ص حضور جوان���ان، خیره کننده بود. در نگاه ها و 
چهره ه���ا مي خوان���دي که همه با عش���ق و عالقه و براي 

قدرشناسي آمده اند . 
چه باعزت رفت،ولي ناگهاني. این عروج آسماني، ملتي را 
به اندوه فرو برد زیرا نگاهش به آینده، همواره امیدآفرین بود 

و چه نعمتي برتر از امید . حین مراسم تشییع تا پایان تدفین، 
لحظه به لحظه، آخرین سفر استاني و حضورشان در بوشهر از 
جلو چشمانم عبور مي کند. لحظاتي که در خارگ، از صنایعي 
که عملیات اجرایي آنها در زمان رئیس جمهوریشان در دولت 
سازندگي شروع شده بود، را بازدید مي کرد و شوق و لبخند 

ایشان از این که اکنون آنها را فعال و مولد مي دید . 
هنگام���ي که با مردم خارگ نشس���ت و درددل ها و 
گالیه مندي هایشان را شنیدکه گفتند: ماهمانیم که درسال57 
وپی���ش از پیروزي انقالب به عن���وان یک مبارز آمدید و 
مش���کالت مارا دیدید،ماهمانیم که دردفاع مقدس، متوسط 
هرروزیک باربا کارکنان صنعت نفت،مورد حمله هوایي صدام 
بودیم، ما همانیم که با هم عهد بس���تیم تا مبارزه کنیم تا با 
هم شهید و مجروح شویم... آیت اهلل در پاسخ گفت: کالمتان 
درست است، من کاره اي نیستم ولي به زنگنه توصیه مي کنم 
تا این گالیه مندي را حل و فصل کند .  )بنده هم از مهندس 
زنگنه خواهم خواست این کالم و قول آیت اهلل را بر زمین 
نگذارد(  . هنگامي که در استقبال و بدرقه در خارگ، با خضوع 

بي نظیر، دست همه حاضران و میزبانان را به گرمي و صمیمانه 
مي فشرد . هنگام صرف شام، صحبت هایي با آقاي باستي )معاون 
عمراني اس���تانداري و از رزمندگان دفاع مقدس( در مورد 
عملیات والفجر 8 و کربالي 5 داشتند . شب در مهمانسرا، با 
همه همکاران احوالپرسي کرد و چه باحوصله و متواضع، به 

درخواست آنها مي ایستاد و عکس مي گرفت . 
صبح زود، خالصه اخبار را روي لپ تاپ به ایش���ان 
دادند و خواندند و شنیدند، سپس آمدند براي صبحانه . لحظات 
بازدیدایش���ان ازتاسیسات بندري ودهکده گردشگري دراین 

سفر، همه فراموش ناشدني است . موقعي که یکي از شهروندان 
غافلگیرانه دستشان را بوسید و گفت: »آقاي هاشمي شما را 
دوست دارم«، چه زیبا گفتند: »هرکسي را دوست داري، این 
کار را با او نکن، مغرور مي شود . «هیچ میهماني به قدر ایشان، 
به توسعه دهکده گردشگري بوشهر و تأثیرش بر روي شهر 
و استان تأکید نکرد.گفت: »کار خالقانه اي است که باید ادامه 
بدهید. از این ظرفیت طبیعي براي گردشگري و اشتغالزایي 
اس���تفاده کنید.« و با این سخنان، خستگي هاي این کار را از 
تنمان زدود . در تمام سفر، آقایان سعادت و خدري )نمایندگان 
استان در مجلس( همراه بودند. گفتم که از مجلس مرخصي 
گرفته اند تا میزبان شما باشند. با اینکه آقاي سعادت کسالت 
شدید هم داشت ولي بنا به عالقه مندي، آمده بود تا به رسم 

ادب، میزباني کند . 
در نشست با نخبگان اجتماعي و اقتصادي، وقتي یکي از 
حضار در تمجید از وي، به زندگي پر فراز و نشیبش اشاره 
کرد و به طور اختصار خدماتش را با طبع هنرمندانه اش بازگو 
مي کرد، اشک از چشمانش سرازیر بود . صحبت بقیه را هم با 

احترام و دقت گوش مي کرد . 
در سخنانش از مرحوم نبوي )نماینده پیشین استان در 
مجلس( گفت و از عالقه اش به ایشان و اینکه از همرزمان 
انقالبي اش در بوشهر بوده و این که در مبارزاتشان از رئیسعلي 
دلواري شما الهام و الگو مي گرفتیم و سپس با شناخت دقیق 
از بوشهر سخن گفت و اینکه بوشهر، قبال دروازه ایران بوده 
است و االن هم باید همین گونه شود.آن لحظه که در نشست 
عصر با اهل س���نت اس���تان، عصر بخیر گفت و با یکایک 
افراد با صمیمیت احوالپرس���ي و دست داد. جالب اینکه در 
هنگام عکس گرفتن با اهل سنت، چهره دو همکاري که بین 
مهمانان بودند، را شناخت و گفت: »شما که با هم بوده ایم«. 
باز از حافظه ایشان متعجب شدم . موقع خروج از میهمانسرا، 
با یکایک کارکنان آنجا، خداحافظي کرد و به درخواست آنها 

عکس یادگاري گرفت . 
وقتي س���وار ماشین شدیم براي رفتن به عالیشهر، چند 
متر که رفتیم، وقتي پاس���داران استان که طبق ضوابط، حلقه 
2 حفاظت از ایشان را عهده دار بودند و چند نفر همکاران 
دیگر را در محوطه دیدند، به راننده گفتند بایستد. پیاده شد. با 
حدود 25-20 نفر که بودند دست داد و تشکر کرد و برگشت 
و سوار ماشین شد . در عالیشهر، در جمع مدرسین و کارکنان 
دانش���گاه آزاد نیز چه نیک و دقیق از تکنولوژي جدیدتر از 
نانو سخن گفت .پس از جلسه عالیشهر، همانجا، من و آقاي 
زرین فر )معاون استانداري( و یکي از همکارانش، پشت سر 
ایشان نماز مغرب و عشاء را به جماعت خواندیم و سپس 

عازم فرودگاه شدیم . 
براي بدرقه، پشت سر ایشان، پلکان هواپیما را باال رفتم، 
گفتم که این دو روز با تمام وجود مي خواستیم میزبان خوبي 
باشیم و ایشان لبخندي زدند و گفتند که: »چه کاري مي شد که 
شما نکردید؟« و با این سخن رضایت آمیز، لذت حضورشان 
را دو چندان کرد و این پیام را به همکاران نیز ابالغ کردم . 

در فرودگاه بوشهر با این کالم ایشان، بدرقه آخرین سفر 
استاني آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني خاتمه یافت و امروز بدرقه 
سفر اخروي ایشان. ولي اولي چه نشاط بخش بود و دومي 
چه تلخ و حزن انگیز . فضاي حرم امام هم سنگین و اندوهگین 
بود. چه قبل از تدفین که پشت سر حاج سیدحسن آقا، نماز 
خواندیم و چه پس از آن که دکتر جهانگیري، دکتر الریجاني، 
حاج سیدحسن آقا و... در اتاقي با حضور چندین نفر دیگر، 
لحظاتي نشستیم و اندوه سنگیني حاکم بود . مي گویند حدود 
3/5 میلیون نفر جمعیت براي تش���ییع آمدند و ش���اهد این 
جمعیت بودم که تنها و تنها از سر عالقه و قدرشناسي آمده 
بودند . ام���روز بزرگمردي تأثیرگذار را بدرقه کردیم که مردم 
ایران در فراقش اندوهناکند. فردا نیز )22 دي ماه(، یادش را 
گرامي مي داریم؛ بوشهر، حسینیه سیدالشهداء بهشت صادق، 

ساعت 10:30 تا اذان ظهر . 
یادش گرامي و آرمانهایش پر رهرو باد . 

خاطرات استاندار از آخرين سفر آيت اهلل  هاشمي به بوشهر

يك روز با  آيت اهلل 

روايتي از زندگي و زمانه

تيم اقتصادي هاشمي 
مهم ترین دغدغه هاش���مي بازسازي کشور و رونق اقتصادي بود. هاشمي: »به 
وزرا گفتم اولویت شما این است که کارهایتان را خوب انجام دهید. مایل نبودم که 
وقت شان را در کارهاي بیهوده صرف کنند. مدیران را با همین آهنگ وارد کار کرده 
بودم. دوره جنگ و دوران انقالب و میراث شاه ما را عقب انداخته بود و مي بایست 
با س���رعت کار کنیم تا کمبودهاي واقعي کش���ور را جبران نماییم. هشت سال کافي 
نبود ولي فرصت خوبي بود که ما این کار را شروع کردیم و با تاکیدات من آهنگ 
سازندگي در کشور جدي گرفته شد.« هفته ها پیش از انتخابات ریاست جمهوري 
رایزني ها براي انتخاب کابینه آغاز شده بود و پیشنهادهاي بسیاري به آقاي هاشمي 
مي رسید. هاشمي کمیته  اي با حضور آقایان محمدحسن حبیبي، محمدعلي نجفي، 
محسن نوربخش و برادرش محمد تشکیل داد تا پیشنهادها و مشاوره ها را جمع بندي 
کنند. دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوري در جلسه با رهبري لیست وزراي 

کابینه را نهایي کردند. 
هاشمي: »دو نفري نشستیم و تنظیم کردیم. ایشان یادداشت مي کردند. در آخر 

که همه وزرا تکمیل شدند، به خط ایشان نوشته شد.« 

هاشمي رفسنجاني در ديدار از فعاليت هاي اقتصادي كشور 
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