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وداع با انقالبی صبور

با درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، انقالب و نظام اسالمی یکی از قدیمی ترین 
و باوفاترین یاران خود را از دست داد. شاید بتوان گفت بزرگ تر از همه این ها این 
واقعیت است که امروز رهبر معظم انقالب یکی از یاران باوفای خود را از دست 
داده اند. در این روز و در این شرایط، آرزو می کنیم و از خداوند می خواهیم که سایه 
رهبر معظم انقالب را بر سر ملت و نظام، مستدام بدارد و خداوند خود، فقدان آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی را برایشان جبران کند. زیرا می دانیم که اکنون غم سنگینی بر 
قلب رهبری حاکم است. من اکنون رهبر معظم انقالب را تنها می بینم. زیرا آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی یکی از دلسوزترین و امین ترین یاران رهبر معظم انقالب بودند 

که امروز از دست رفتند.
رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  اینکه  و  بود  انقالب  و  امام)ره(  امید  چشم  ایشان   
حساس ترین نقش ها را در دوران انقالب و بعد از آن بر عهده داشت و به بهترین نحو 
توانست از عهده این وظایف بر بیاید، نشان می دهد که انتخاب امام)ره( بسیار درست 

و حاکی از واقع بینی آن مرد بزرگ بوده است.
با توجه به نقشی که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در انقالب و نظام داشت، ایشان 
بیشترین رازها را در سینه خود داشت، رازهایی که نیازمند برخورداری از تحمل 
بسیار باال بود. تاریخ نشان داد که این تحمل در ایشان بود، تحملی که سبب شد 
آیت اهلل هاشمی در حساس ترین لحظات تاریخ معاصر ایران، مورد اتکا و توجه امام 
خمینی)ره( باشد. مرحوم هاشمی رفسنجانی هنگام تشکیل شورای انقالب بویژه 
در ماه های منتهی به پیروزی انقالب اسالمی، جایگاه برجسته ای داشت و همین 
امر سبب شده بود که ایشان، به همراه شهیدان مطهری و بهشتی، نقش بسزایی 
در هدایت اعتراض ها و اعتصاب های انقالبیون بر عهده داشته باشند که در نهایت به 

سرنگونی رژیم شاهنشاهی منتهی شد.
در دوران حساس مسأله جانشینی رهبری انقالب که در اواخر عمر امام)ره( حادث 
شد، ایشان و آیت اهلل خامنه ای تکیه گاه امام)ره( برای آینده نظام و انقالب بودند. از 

این رو بود که امام)ره( تأکید داشتند این دو شخصیت، همیشه با هم، در کنار و یار 
و یاور هم باشند.

چه در دوران حیات امام و چه پس از آن، آنچه رفعت جایگاه و شخصیت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی را عیان کرد، اعتدال، میانه روی و دوری از تصمیمات شتاب زده 
بود که جزو وجوه برجسته شخصیت ایشان بود. ایشان در برابر هجمه ها، توطئه ها 
و شرایط بغرنجی که گروه های مختلف در دوره های متفاوت برای ایشان  به وجود 
می آوردند و گاه شکست ظاهری ایشان را نیز به دنبال داشت، همواره صبر و استقامت 
را پیشه می کرد و با استعانت از خداوند متعال، هیچ گاه از راهی که برای پایداری و 
سربلندی ملت برگزیده بود، دور نشد، راهی که تداوم راه امام و حفظ و بقای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران بوده است. صبر و استقامت و سعه صدر ایشان زبانزد 
بود و تا آخرین لحظه ایشان از مسیری که برای انقالب و نظام درست تصور می کردند، 
کوتاه نیامد. هدف او توسعه و آبادانی ایران بود، هدفی که از شناخت آیت اهلل هاشمی 
از شخصیت های برجسته تاریخ همچون امیرکبیر نشأت می گرفت. ایشان دارای 
تفکری پایدار و باثبات بوده است، تفکری که براساس آموزه های اسالم و امام و با 
درک تجربه های تاریخی این سرزمین ایجاد شده بود تجربه ای که درس های تاریخی 
را نیز در خود داشت. نقشی که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در انقالب و نظام اسالمی 
داشت، سبب شده بود که این شخصیت، در نظر مقام ها و شخصیت های منطقه ای 
و بین المللی نیز از اهمیت و جایگاه رفیعی برخوردار باشد. حسن نیت ایشان سبب 
شده بود که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان تکیه گاه و میانجی برای کشورهای 
منطقه مطرح باشد. بسیاری از کسانی که اکنون در سیاست و در حوزه اجرایی 
کشور حضور دارند، در کنار ایشان رشد کرده اند. امروز انتظار می رود عالقه مندان و 
یاران آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مسیر ایشان را ادامه بدهند و همچون این فقید، در 
مسیر خواست امام و انقالب و نظام حرکت کنند و در حرکت در مسیر توسعه ایران، 

همچون آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از هیچ کوششی دریغ نکنند.
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پیام تسلیت رهبر انقالب در پی ارتحال آیت اله هاشمی رفسنجانی
او نمونــه  کــم نظیــری از نســل اول مبــارزان ضــد ســتم شــاهی و از رنــج 

دیــدگان ایــن راه پرخطــر و پرافتخــار بــود
هاشمی  درگذشت  پی  در  خود  تسلیت  پیام  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مبارزان  اول  نسل  از  نظیری  کم  نمونه   او  که  کردند  خاطرنشان  رفسنجانی 

ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پر خطر و پر افتخار بود.
رئیس  رفسنجانی  هاشمی  درگذشت  پیامی  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 

تسلیت گفتند. را  نظام  مجمع تشخیص مصلحت 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انّا هلل و انّا الیه راجعون

همگام  و  همسنگر  و  دیرین،  رفیق  ناگهانی  درگذشت  خبر  تأسف  و  دریغ  با 
عهد  در  متمادی  سالهای  نزدیک  همکار  و  اسالمی،  نهضت  مبارزات  دوران 
جمهوری اسالمی جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی 

رفسنجانی را دریافت کردم.
فقدان همرزم و همگامی که سابقه  همکاری و آغاز همدلی و همکاری 
با وی به پنجاه و نه سال تمام می رسد، سخت و جانکاه است. چه دشواریها 
و تنگناها که در این دهها سال بر ما گذشت و چه همفکریها و همدلیها که 
و  تحمل  و  تالش  به  مشترک  راهی  در  یکدیگر  با  را  ما  زیادی  برهه های  در 

خطرپذیری کشانید.
هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن سالها، تکیه گاه مطمئنی برای همه ی 
کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار می آید. اختالف 
هرگز  طوالنی  دوران  این  از  برهه هائی  در  متفاوت  اجتهادهای  و  نظرها 
بین الحرمین کربالی معّلی  را که سرآغاز آن در  رفاقتی  پیوند  نتوانست 

بود به کلی بگسلد و وسوسه ی خناسانی که در سال های اخیر با شدت و 
جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های نظری بودند، نتوانست در 

محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.
او نمونه  کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این 

راه پر خطر و پر افتخار بود.
سال ها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آن 
گاه مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان و غیره، برگ های درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز 

قدیمی است.
با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی شناسم که تجربه 
ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران 

تاریخ ساز به یاد داشته باشم.
اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه ی الهی با پرونده ای مشحون 
از تالش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه  ما مسئوالن 

جمهوری اسالمی است.
غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم و به همسر 

گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم .

غفراهلل لنا و له
سید علی خامنه ای
19 دیماه 1395
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رئیس جمهور در پیام تسلیت رحلت آیت اله هاشمی رفسنجانی:
اسالم سرمایه ای پرارزش و ایران امیری بزرگ را از دست داد.

ـــمی  ـــت اهلل هاش ـــرت آی ـــت حض ـــلیت رحل ـــام تس ـــور در پی ـــس جمه رئی
ـــری  ـــران امی ـــرارزش، ای ـــرمایه ای پ ـــالم س ـــرد اس ـــد ک ـــنجانی تأکی رفس
بـــزرگ، انقـــالب اســـالمی پرچمـــداری شـــجاع و نظـــام ُمدبـــری 

کم نظیـــر را از دســـت داد.
حجت االســـالم حســـن روحانـــی رئیـــس جمهـــور در پـــی درگذشـــت 
آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی رئیـــس مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 

نظـــام پیـــام تســـلیتی صـــادر کـــرد.

بســـم  اهلل الرحمن الرحیم
راجعون إلیه  وإنا  إنا هلل 

ــاِت اهلَلّ َو اهلَلّ َرُؤٌف  ــاَء َمْرضـ ــُه ابِْتغـ ــْن یْشـــری نَْفَسـ ــاِس َمـ ــَن الَنّـ َو ِمـ
ــاِد بِالِْعبـ

مظلومانـــه  شـــهادت  و  معصومـــه)س(  فاطمـــه  ســـوگ  ایـــام  در 
امیـــر کبیـــر، ایـــران بـــه ســـوگ ســـردار شایســـته خویـــش 
ـــتعمار،  ـــتبداد و اس ـــا اس ـــارزه ب ـــی مب ـــان مل ـــت و قهرم نشس

ســـر بـــر آســـتان حـــق نهـــاد.

ـــدم  ـــت ق ـــد ثاب ـــنجانی فرزن ـــمی رفس ـــر هاش ـــت اهلل اکب ـــرت آی حض
ـــاز  ـــره ممت ـــری، چه ـــن رهب ـــدل دیری ـــراه و هم روح اهلل، هم
و تاریخ ســـاز انقـــالب اســـالمی و دلســـوز واقعـــی مـــردم؛ 

پـــس از عمـــری مجاهـــدت و صبـــوری بـــه مالقـــات حـــق شـــتافت. 
تاریـــخ چـــه تقدیـــر پـــر معنایـــی داشـــت کـــه آن اســـطوره حلـــم و 
تحمـــل و ایمـــان و اعتـــدال، در روزی بـــه دیـــدار خداونـــد متعـــال 
ـــی  ـــاع از خمین ـــت در دف ـــام مل ـــزش و قی ـــاز خی ـــه آغ ـــه نقط ـــتافت ک ش

کبیـــر، بنیانگـــذار انقـــالب اســـالمی بـــود.
ـــن  ـــرای م ـــودم ب ـــار او ب ـــال ها در کن ـــه س ـــمی ک ـــن از هاش ـــخن گفت س
بســـیار دشـــوار اســـت. وی در طـــول مبـــارزات مـــردم ایـــران تحـــت 
ــال ها  ــود. سـ ــار بـ ــی تمام عیـ ــک انقالبـ ــوار، یـ ــام بزرگـ ــت امـ زعامـ
ــواره  ــرد. او همـ ــدا نکـ ــراد جـ ــکنجه، او را از راه آن مـ ــدان و شـ زنـ
ـــم  ـــه از ق ـــود ک ـــود. او ب ـــالمی ب ـــالب اس ـــام انق ـــتازان بن ـــی از پیش یک
تـــا نجـــف و از پاریـــس تـــا تهـــران هرگـــز امـــام و مـــرادش را تنهـــا 
نگذاشـــت. هاشـــمی از معمـــاران برجســـته نظـــام جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران اســـت؛ قانـــون اساســـی، مجلـــس شـــورای اســـالمی، مجلـــس 
خبـــرگان رهبـــری، ریاســـت جمهـــوری، مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 
ـــالمی،  ـــالب اس ـــداران انق ـــپاه پاس ـــالمی، س ـــوری اس ـــزب جمه ـــام، ح نظ
ـــر  ـــون تدبی ـــالمی مدی ـــالب اس ـــای انق ـــام نهاده ـــازندگی و تم ـــاد س جه

و آینده نگـــری ایـــن مـــرد فرداهـــا اســـت.
او محبـــوب امـــام بـــود و خـــادم مـــردم؛ هرکجـــا کـــه 
او مســـئولیت آن را بـــر عهـــده داشـــت، مایـــه آرامـــش امـــام و 
رهبـــری و مـــردم بـــود. او تحلیل گیـــری توانـــا بـــود کـــه جهـــان را 
به خوبـــی می شـــناخت. خطبه هـــای نمـــازش در روزهـــای ســـخت 
دفـــاع مقـــدس بـــه همـــه روحیـــه مـــی داد. او در مظلومیـــت، چـــون 
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ــانی  ــار دیرینـــش شـــهید بهشـــتی بـــود و ناسپاســـی ها را بـــه آسـ یـ
می کـــرد. تحمـــل 

ـــح  ـــواره صل ـــی هم ـــید ول ـــگ نهراس ـــچ گاه از جن ـــمی هی هاش
میدان هـــای  فرمانـــده شـــجاع  هـــم  گرامـــی می داشـــت؛  را 
ـــگ.  ـــان جن ـــرای پای ـــره ب ـــان مذاک ـــم قهرم ـــود و ه ـــهادت ب ـــاد و ش جه
ســـخن گفتـــن از بزرگ مـــردی کـــه به حـــق ســـنگ زیریـــن آســـیای 
نظـــام بـــود، ســـاده نیســـت. محـــرم امـــام و یـــاور بـــی بدیـــل مقـــام 
معظـــم رهبـــری بـــود. بـــرای ایـــران و ایرانـــی، آرزوهـــای بزرگـــی 
ــالمی  ــن اسـ ــربلندی میهـ ــرای سـ ــت بـ ــان داشـ ــا جـ ــت و تـ داشـ
ــراف از  ــا انحـ ــرد. بـ ــا کـ ــیار وفـ ــد و بسـ ــا دیـ ــیار جفـ ــید. بسـ کوشـ
مســـیر اعتـــدال اســـالمی ســـر ســـازش نداشـــت و مصلحـــت نظـــام 
ــدر  ــران، قـ ــم ایـ ــردم فهیـ ــت. مـ ــر می دانسـ ــری باالتـ ــر امـ را از هـ
ـــردار  ـــه س ـــان را ب ـــند و دینش ـــی می شناس ـــه خوب ـــود را ب ـــان خ خادم

ســـازندگی ادا خواهنـــد کـــرد.
ـــی  ـــد نقش آفرین ـــدی بتوان ـــه اح ـــت ک ـــر از آن اس ـــمی بزرگت ـــام هاش ن
ــالمی، از  ــت اسـ ــخ نهضـ ــرِگ تاریـ ــرگ بـ ــر او را در بـ ــور موثـ و حضـ
ـــابقه  ـــالب، و از س ـــروزی انق ـــا پی ـــل ت ـــه چه ـــارزات در ده ـــدای مب ابت
ـــع  ـــه مقاط ـــا هم ـــدس ت ـــاع مق ـــت دف ـــان او در مدیری ـــل و درخش بی بدی

ـــگی  ـــات همیش ـــان، و حی ـــی ایش ـــق زندگان ـــین دقائ ـــا واپس ـــاس ت حس
ـــر  ـــه پی ـــد. ک ـــکار کن ـــز را ان ـــران عزی ـــناس ای ـــردم قدرش ـــب م او در قل
ـــود: ـــه فرم ـــه الزکی ـــدس اهلل نفس ـــز ق ـــی عزی ـــا خمین ـــه م ـــراد هم و م

 »بدخواهـــان بداننـــد کـــه هاشـــمی زنـــده اســـت چـــون 
نهضـــت زنـــده اســـت.«

اینجانـــب بـــا اعـــالم ســـه روز عـــزای عمومـــی و یـــک روز تعطیـــل 
رســـمی؛ مصیبـــت بـــزرگ فقـــدان ایـــن قهرمـــان ملـــی، اندیشـــمند 
ــالمی  ــوری اسـ ــام جمهـ ــل نظـ ــرمایه بی بدیـ ــالمی و سـ ــزرگ اسـ بـ
ـــم  ـــام معظ ـــداه، مق ـــه الف ـــی ل ـــه اهلل روح ـــرت بقی ـــر حض ـــران را محض ای
رهبـــری، مراجـــع عظـــام تقلیـــد، علمـــا و فضـــال، شـــخصیت های 
ـــریف  ـــردم ش ـــوص م ـــران به خص ـــناس ای ـــت قدرش ـــام، مل ـــالب و نظ انق
اســـتان کرمـــان و شـــهر رفســـنجان، همـــه یـــاران و دوســـتداران و 
ارادتمنـــدان ایشـــان به ویـــژه خانـــواده گرامـــی، همســـر مکرمـــه 
و صبـــور و همچنیـــن فرزنـــدان و بـــرادران آن مجاهـــد نســـتوه 
صمیمانـــه تســـلیت می گویـــم و از درگاه خداونـــد متعـــال بـــرای 
آن مـــرد بـــزرگ علـــو درجـــات و همجـــواری بـــا ائمـــه اطهـــار)ع( و 
ـــالمی،  ـــالب اس ـــهدای انق ـــان و ش ـــی)ره(، همرزم ـــام خمین ـــرادش ام م

و بـــرای همـــه بازمانـــدگان صبـــر و أجـــر مســـألت مـــی دارم.

روحانی حسن 
رییس جمهوری اســـالمی ایران

انقالب اسالمی پرچمداری 
ُمدبری  نظام  و  شجاع 

کم نظیر را از دست داد.
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رئیـــس مجلـــس درگذشـــت آیـــت الـــه هاشمی رفســـنجانی را 

ـــت ـــلیت گف تس

مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
شورای اسالمی در پیامی درگذشت 
یار  هاشمی  رفسنجانی  آیت اله 
تسلیت  را  رهبری  و  امام  دیرین 

گفت.
بســم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

مــرد بزرگــی چشــم از ایــن جهــان فــرو بســت کــه در چهــره او 
شــصت ســال مبــارزه بــا اســتبداد و اســتعمار، تــالش خســتگی 
ــر  ــم نظی ــی ک ــالمی، مجاهدت ــام اس ــتقرار نظ ــرای اس ــر ب ناپذی
ــداوم  ــی م ــی، کوشش ــت ارض ــتقالل و تمامی ــاع از اس ــرای دف ب
ــرای ســامان  ــادی کشــور و همتــی مســتمر ب ــرای عمــران و آب ب

ــود. ــدا ب ــور تقنینــی هوی ــه ام دادن ب
ــی  ــالمی و آگاه ــغ اس ــا تبلی ــه 30 ب ــه از ده ــدری ک ــم الق ــی عظی روحان

ــود. ــت نم ــداری مل ــری در بی بخــش سیاســی ســعی واف
ســال ها زنــدان همــراه بــا شــکنجه و آزار فــراوان او را از پــا نینداخــت تــا 

نهضــت، بــه رهبــری امــام خمینــی)ره( بــه ثمــر نشســت.
بــه عنــوان نزدیــک تریــن مشــاور و یــار امــام بــه عضویــت شــورای 

ــر  ــدف تی ــروزی، ه ــای اول پی ــاه ه ــان م ــد و در هم ــده ش ــالب برگزی انق
ــره  ــم شکســتن چه ــرای در ه ــالش ب ــت، لیکــن از ت ــرار گرف ــن ق منحرفی

ــاز نایســتاد. ــاق و انحــراف ب نف
اداره قــوه مقننــه، مســئولیت خطیــری در آن ســال هــای جنــگ و آشــوب 

بــود کــه بــا صالبــت بــه دوش کشــید.
ــم  ــی و تحری ــار نظام ــر فش ــگ در زی ــای جن ــدان ه ــی می فرمانده
دشــمن از کارهــای طاقــت فرســایی بــود کــه از قهرمانــی چــون هاشــمی 

ــود. ســاخته ب
ــه  ــت اهلل خامن ــرت آی ــا حض ــراه ب ــن دوران او هم ــام ای در تم
ای)مدظلــه العالــی( امــام امــت را یــاری کــرد و چــون پروانــه گــرد 

ــت. ــه گش ــر فرزان ــود آن پی وج
ــاور و  ــز، ب ــمی عزی ــا هاش ــود ت ــی ب ــالب فرصت ــد انق ــر جدی ــاب رهب انتخ

ــد. ــان ده ــه ای نش ــت اهلل خامن ــرت آی ــه حض ــبت ب ــود را نس ــان خ ایم
ــت و  ــری داش ــا رهب ــی را ب ــر همراه ــور، حداکث ــس جمه ــوان رئی ــه عن ب

ــد. ــت کردن ــان حمای ــت ایش ــواره از دول ــالب هم ــم انق ــر معظ رهب
ــگاه ریاســت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، لحظــه ای  ســپس در جای
از خدمــت بــه نظــام اســالمی فروگــذاری ننمــود. عالقــه وافــر او بــه حفــظ 
ــه کینــه ورزی  ــه رهبــری، دشــمنان را ب نظــام و اعتــالی آن و عشــق او ب

مــداوم نســبت بــه او وامــی داشــت.
ــب  ــه، مرات ــه مؤلم ــن حادث ــف از ای ــر و تأس ــت تأث ــن نهای ــب ضم اینجان
ــام  ــج(، مق ــی عصر)ع ــرت ول ــدس حض ــاحت مق ــه س ــود را ب ــلیت خ تس
ــم و  ــه مقدســه ق ــرم هاشــمی، حــوزه علمی ــدان محت معظــم رهبــری، خان

ــی دارم. ــم م ــران تقدی ــریف ای ــت ش مل
بــرای آن ســفر کــرده، آرزوی علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان، دوســتان 

و یــاران ایشــان صبــر و شــکیبایی از خداونــد بــزرگ مســئلت دارم.
الریجانی علی 
رئیس مجلس شــورای اسالمی
19 دی ماه 1395

الریجانی در صحن علنی مجلس:
نام هاشمی رفسنجانی همیشه با نام انقالب اسالمی همراه بوده و هست.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: نام هاشمی رفسنجانی همیشه با نام 
انقالب اسالمی همراه بوده و هست و وی از آغازین روزهای مبارزه جزو 

پیشروان مجاهدت ملی علیه رژیم ستمشاهی بود.
علی الریجانی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس )20 دی 
95( ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت معصومه )س( و با اشاره به درگذشت 
از تبار سابقون  آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: روز گذشته مردی بزرگ 
انقالب اسالمی به دیار باقی شتافت. نام هاشمی رفسنجانی همیشه با نام انقالب 

اسالمی همراه بوده و هست. 
وی ادامه داد: هاشمی رفسنجانی از آغازین روزهای مبارزه جرو پیشروان مجاهدت 
ملی علیه رژیم ستمشاهی بود و نهضت امام )قدس سره( با همت مردانی چون او 

فراگیر شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: در تمام دوران مبارزه ملت ایران با استواری 
ستودنی پیگیر آرمان های پیشوای بزرگ انقالب امام خمینی )ره( بود. زندان ها و 
شکنجه ها را تحمل کرد تا جریان روحانیت مبارز شاخ و برگ الزم برای راهنمایی 

توده ها را بیابد.

الریجانی اظهار داشت: در آن دوران سیاه و تلخ او و چند شخصیت روحانی مبارز 
و ممتاز جلوه گاه مبارزه دانشجویان و روشنفکران و سیاسیون مسلمان بودند و در 
سال های 56 -67 به همراه شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و حضرت 
آیت اهلل خامنه ای یکی از ارکان اعتالی جوشش خروشان نهضت اسالمی بوده و با 
حضور در شورای انقالب با تدبیر ایران را از بسیاری از مشکالت قبل از پیروزی عبور 
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دادند.
وی افزود: مجاهدت هاشمی در صحنه های سخت و پرفراز و نشیب ابتدای انقالب اسالمی کمتر از قبل از انقالب نبود. در مبارزه با گروه های منحرف عزمی راسخ داشت. 
مخصوصا پس از فتنه گری های بنی صدر او به همراه سایر رهبران حزب جمهوری اسالمی نقشی اساسی در امیدوار نگه داشتن روحیه انقالبی ملت و عقیم ساختن جریان 

انحرافی بنی صدر و منافقین بر عهده داشت. 
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: ایشان در آن سال ها در کسوت ریاست مجلس شورای اسالمی از یک طرف در مقابل دسایس جریان های محارب و منحرف ایستادگی 

شایسته داشت و از طرفی با همه وجود به حمایت از رزمندگان جبهه های دفاع مقدس شتافت و مدت ها جانشینی فرماندهی کل نیروهای مسلح به وی سپرده شد. 
الریجانی اظهار داشت: پس از پایان جنگ تحت زعامت و رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای ملت بزرگ ایران مسئولیت ریاست جمهوری را در دو دوره بر عهده وی گذاشت و 
هاشمی در این دوران همت خود را مصروف آبادانی و پاک کردن غبار تخریب های جنگی صدام از ایران کرد و انصافا با شجاعت در این راه گام برداشت و سازندگی و آبادانی 

در کشور را یک ارزش زمانه خود کرد.
وی ادامه داد: بعد از آن دوران نیز همواره دل در گرو اعتالی انقالب و ایران داشت و یکی از ویژگی های ایشان این بود که مسئوالن و مدیرانی که برای آبادانی کشور تالش 

می کردند همیشه مورد تشویق و حمایت جدی او قرار می گرفتند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: دریغا که دست مان از این شخصیت انقالبی و عمیق و آینده نگر کوتاه شد او به راستی مرد روزهای سخت بود و همیشه با روحیه 

آرام خود به مدیران انقالب روحیه فعالیت و تالش بیشتر می بخشید. روح و ریحان از گلشن رضوان الهی بر او باد. 
الریجانی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسالمی ارتحال مجاهد نستوه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را به ساحت مقدس ولی اهلل اعظم امام زمان )عج( و رهبر معظم 
انقالب اسالمی و مراجع عظام تقلید و ملت عظیم الشان ایران و خانواده محترم شان و مردم شریف کرمان تسلیت و تعزیت عرض می کند و آرزوی علو درجات برای آن سفر 

کرده از خداوند متعال آرزومند است.

قضاییــه  قــوه  رئیــس 
ــمی  ــه هاش ــت ال ــت آی درگذش
ــت ــلیت گف ــنجانی را تس رفس

بســـم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

ــس  ــنجانی رئیـ ــمی رفسـ ــت اهلل اکبرهاشـ ــوم آیـ ــال مرحـ ــر ارتحـ خبـ
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام موجـــب تأســـف اینجانـــب گردیـــد.
ایشـــان ســـالهای متمـــادی از مبـــارزان نهضـــت در دوران قبـــل از 
ـــن  ـــز از موثرتری ـــالب نی ـــد از انق ـــد و بع ـــالمی بودن ـــالب اس ـــروزی انق پی
ــام معظـــم رهبـــری در  ــام )ره( و مقـ ــار امـ ــام در کنـ شـــخصیتهای نظـ

ســـمتهای مختلـــف بـــه نظـــام اســـالمی خدمـــت کردنـــد.
رحلـــت ایـــن یـــار دیریـــن امـــام )ره( و مقـــام معظـــم رهبـــری را بـــه 
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محضـــر حضـــرت بقیـــة اهلل االعظـــم )عـــج( و رهبرمعظـــم انقـــالب 
اســـالمی )مدظلـــه العالـــی( و بازمانـــدگان آن مرحـــوم تســـلیت عـــرض 
نمـــوده و از خداونـــد متعـــال بـــرای آن فقیـــد ســـعید غفـــران الهـــی و 

بـــرای بازمانـــدگان صبـــر جمیـــل و اجـــر جزیـــل آرزومنـــدم.

صادق آملـــی الریجانـــی- رئیـــس قـــوه قضاییـــه 

رئیـــس قـــوه قضائیـــه: ارتحـــال آیـــت اهلل هاشـــمي بیـــدار بـــاش بـــراي 
همـــه مســـئوالن اســـت

 
ــدي  ــنجاني را مجاهـ ــمي رفسـ ــت اهلل  هاشـ ــه، آیـ ــوه قضائیـ ــس قـ رئیـ
ـــیب هاي  ـــراز و نش ـــر در ف ـــخصیتي موث ـــر و ش ـــتگي ناپذی خس
انقـــالب توصیـــف کـــرد و گفـــت: ارتحـــال ناگهانـــي و تـــکان دهنـــده 
ـــود را  ـــا خ ـــت ت ـــئوالن اس ـــه مس ـــراي هم ـــي ب ـــدار باش ـــان، بی ایش

ـــد. ـــاده کنن ـــرگ آم ـــس از م ـــت پ ـــي نهای ـــوار و ب ـــیر دش ـــراي مس ب
ـــا  ـــي ب ـــي قضای ـــي در جلســـه مســـئوالن عال ـــي الریجان ـــت اهلل صـــادق آمل آی
ـــا  ـــه)س( و ب ـــه معصوم ـــرت فاطم ـــت حض ـــل بی ـــه اه ـــات کریم ـــلیت وف تس
تســـلیت ارتحـــال آیـــت اهلل  هاشـــمي رفســـنجاني رئیـــس فقیـــد مجمـــع 
ـــه روح  ـــم ک ـــدا مي خواهی ـــرد: از خ ـــار ک ـــام اظه ـــت نظ ـــخیص مصلح تش
ـــور  ـــار)ع( محش ـــه اطه ـــن و ائم ـــهدا، صدیقی ـــه ش ـــا ارواح طیب ـــان را ب ایش

ـــد. کن
وي اضافـــه کـــرد: آیـــت اهلل  هاشـــمي رفســـنجاني ســـال هاي متمـــادي 
قبـــل از انقـــالب از مجاهـــدان خســـتگي ناپذیـــر، بعـــد از انقـــالب یـــار 
ـــراز  ـــه ف ـــري و در هم ـــم رهب ـــام معظ ـــل و مق ـــام راح ـــرت ام ـــق حض صدی

و نشـــیب هاي انقـــالب، شـــخصیتي تاثیـــر گـــذار بـــود.
ــیار  ــان بسـ ــال ایشـ ــه ارتحـ ــان ایـــن کـ ــا بیـ ــه بـ ــوه قضائیـ رئیـــس قـ
ـــت  ـــه، سرنوش ـــن حادث ـــرد: ای ـــه ک ـــود، اضاف ـــده ب ـــکان دهن ـــي و ت ناگهان
محتـــوم همـــه ابنـــاء بشـــر و خصوصـــا بیـــدار باشـــي بـــراي همـــه مـــا 
مســـئوالن اســـت تـــا همگـــي، خـــود را بـــراي تنهایـــي و مســـیر بـــي 

نهایـــت پـــس از مـــرگ آمـــاده کنیـــم.
ـــرگ،  ـــس از م ـــم پ ـــي و عال ـــن معان ـــه ای ـــه ب ـــه توج ـــن ک ـــان ای ـــا بی وي ب
آثـــار مهمـــه اي در حیـــات دنیـــوي انســـان دارد، روایـــت بـــا مضمـــون 
»ذکـــر المـــوت افضـــل العبـــاده« را مـــورد توجـــه قـــرار داد و اظهـــار 
داشـــت: درگذشـــت شـــخصیت هاي بـــزرگ ایـــن اثـــر را دارد کـــه بـــه 
نوعـــي بیـــدار بـــاش بـــراي قلـــوب همـــگان اســـت تـــا مســـیر آینـــده 

خـــود را بهتـــر بشناســـند.
ـــم،  ـــردم ق ـــام 19 دي م ـــالروز قی ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوه قضائی ـــس ق رئی
ایـــن قیـــام را قیامـــي معنـــادار و ســـرآغاز آخریـــن حرکت هـــاي منجـــر 
بـــه انقـــالب اســـالمي دانســـت و اضافـــه کـــرد: رژیـــم طاغـــوت گمـــان 
ــت و  ــه اسـ ــه انداختـ ــت فاصلـ ــردم و روحانیـ ــان مـ ــه میـ ــرد کـ مي کـ
ــام)ره(  ــرت امـ ــه حضـ ــز علیـ ــه اي توهین آمیـ ــار مقالـ ــا انتشـ ــاید بـ شـ
ـــر در  ـــردم بصی ـــور م ـــا حض ـــا ب ـــنجد ام ـــه را بس ـــن فاصل ـــت ای ـــد داش قص

صحنـــه، ایـــن خیـــال باطـــل آنهـــا از بیـــن رفـــت.
ـــود  ـــه آن ب ـــن حادث ـــم در ای ـــه مه ـــزود: نکت ـــي اف ـــي الریجان ـــت  اهلل آمل آی
موضوعـــي کـــه بـــه ذهـــن برخـــي شـــاید کوچـــک مي آمـــد، در نظـــر 
اهـــل بصیـــرت مطلـــب مهمـــي تلقـــي شـــد و همیـــن امـــر بـــود کـــه 
ـــن  ـــه توهی ـــت صحن ـــه پش ـــد ک ـــي درک کنن ـــه خوب ـــردم ب ـــد م ـــب ش موج
بـــه امـــام خمینـــي)ره( مطلـــب دیگـــري اســـت و آن طراحـــي رژیـــم 

بـــراي جدایـــي مـــردم از روحانیـــت بـــود.

روحانیت منهاي  تزاسالم 

رئیـــس دســـتگاه قضایـــي بـــا بیـــان ایـــن کـــه تـــالش بـــراي انشـــقاق 
ـــا  ـــي دیدگاه ه ـــه برخ ـــود دارد ب ـــم وج ـــوز ه ـــت هن ـــردم و روحانی ـــان م می
ـــي از  ـــت: یک ـــرد و گف ـــاره ک ـــت اش ـــاي روحانی ـــالم منه ـــز اس ـــه ت از جمل
مهم تریـــن مســـائلي کـــه امـــام )ره( نســـبت بـــه آن بســـیار حساســـیت 
نشـــان مـــي داد همیـــن تـــز اســـالم منهـــاي روحانیـــت بـــود کـــه آن را 
ــي  ــم تالش هایـ ــروز هـ ــت. امـ ــردم مي دانسـ ــالم و مـ ــه اسـ ــت بـ خیانـ
ــن  ــردن ایـ ــي کـ ــراي خنثـ ــه بـ ــرد کـ ــام مي گیـ ــه انجـ ــن عرصـ در ایـ

نقشـــه هاي خائنانـــه بایـــد مـــردم و روحانیـــت بـــه هـــوش باشـــند.
ـــخاص  ـــث اش ـــط بح ـــت فق ـــردم از روحانی ـــي م ـــاله جدای ـــه داد: مس او ادام
روحانـــي نیســـت بلکـــه مقصـــود افـــرادي کـــه ایـــن دیـــدگاه را دنبـــال 
مي کننـــد، جـــدا شـــدن مـــردم از تعالیـــم و آموزه هـــاي دینـــي اســـت 
زیـــرا مي داننـــد حامـــالن ایـــن آموزه هـــا، متخصصـــان و عالمـــان دیـــن 

ـــتند. هس
ــه روحانیـــت و  ــه بـ ــه حملـ ــان ایـــن کـ ــا بیـ ــه بـ ــوه قضائیـ رئیـــس قـ
اشـــخاص روحانـــي در باطـــن، حملـــه بـــه تعالیـــم دینـــي اســـت، 
اضافـــه کـــرد: مـــا ایـــن تعبیـــر را قبـــول نداریـــم کـــه روحانیـــت یـــک 
قشـــر اســـت بلکـــه از نـــگاه مـــا روحانیـــون متخصصانـــي هســـتند کـــه 

ــت. ــي اسـ ــاي دینـ ــم و آموزه هـ ــر تعالیـ ــان بازنشـ تخصصشـ
وي بـــا تاکیـــد مجـــدد بـــر لـــزوم هوشـــیاري نســـبت بـــه تالش هـــاي 
ـــت  ـــم روحانی ـــرد: ه ـــه ک ـــت اضاف ـــردم و روحانی ـــان م ـــه می ـــه افکنان تفرق
بایـــد توجـــه کنـــد کـــه اعمـــال، گفتـــار و کـــردارش جـــذب کننـــده 
باشـــد نـــه دفـــع کننـــده و هـــم مـــردم بایـــد بـــا بصیـــرت هـــر چـــه 
بیشـــتر، ارتبـــاط خـــود را بـــا روحانیـــت حفـــظ کننـــد تـــا توطئه هـــاي 

خائنانـــه دشـــمن در ایـــن زمینـــه هیـــچ مجالـــي نداشـــته باشـــد.
ـــر  ـــري وزی ـــان ک ـــر ج ـــارات اخی ـــه اظه ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوه قضائی ـــس ق رئی
ــوري  ــپ رئیس جمهـ ــد ترامـ ــه دونالـ ــه او بـ ــکا و توصیـ ــه آمریـ خارجـ
منتخـــب ایـــن کشـــور مبنـــي بـــر افزایـــش فشـــارها بـــه ایـــران 
ــور  ــات حضـ ــن لحظـ ــخص در آخریـ ــن شـ ــفانه ایـ ــت: متاسـ اظهارداشـ
خـــود در کســـوت وزارت امـــور خارجـــه و در زمـــان خداحافظـــي، بـــار 

دیگـــر زهـــر خـــود را ریخـــت.
رئیـــس دســـتگاه قضایـــي افـــزود: توصیـــه جـــان کـــري بـــه ترامـــپ 
مبنـــي بـــر تشـــدید تحریم هـــا بـــه منظـــور عقـــب نشـــیني ایـــران از 
توســـعه برنامـــه موشـــکي و حمایـــت از جریـــان مقاومـــت در منطقـــه، 
ــه اول و درس نگرفتـــن از  ــه نقطـ ــکا بـ ــان دهنـــده بازگشـــت آمریـ نشـ

ــه دســـت آورده اســـت. ــال ها بـ ــه در ایـــن سـ تجربیاتـــي اســـت کـ
ـــه )س(  ـــه معصوم ـــرت فاطم ـــرم حض ـــوي ح ـــود معن ـــرد: وج ـــه ک او اضاف
موجـــب جـــذب و جلـــب عالمـــان و بـــزرگان بـــه شـــهر مقـــدس قـــم 
ـــه  ـــرت فاطم ـــریف حض ـــع ش ـــت مضج ـــه برک ـــم ب ـــروز ق ـــت و ام ـــده اس ش
معصومـــه )س( یکـــي از بزرگ تریـــن مراکـــز علمـــي جهـــان اســـالم و 
بلکـــه بـــا مالحظـــه برخـــي امـــور، بزرگ تریـــن مرکـــز علمـــي جهـــان 

ـــت. ـــّیع اس ـــالم و تش اس
ــم  ــم و تعلـ ــوم و تعلیـ ــس علـ ــزود: تدریـ ــي افـ ــتگاه قضایـ ــس دسـ رئیـ
ـــن شـــهر از  ـــج اخـــالق اهـــل بیـــت )ع( در ای ـــارف اهـــل بیـــت)ع( و تروی مع
ـــاني  ـــالم نورافش ـــان اس ـــور و جه ـــر کش ـــه سراس ـــزرگ ب ـــان ب ـــه عالم ناحی
ــت  ــن نعمـ ــاي ایـ ــت اعطـ ــه جهـ ــد را بـ ــد خداونـ ــا بایـ ــد و مـ مي کنـ

بـــزرگ بـــه کشـــورمان شـــکرگزار باشـــیم.
ـــن  ـــس آیی ـــش نوی ـــون پی ـــي پیرام ـــث و بررس ـــه بح ـــه ادام ـــن جلس درای
نامـــه قانـــون رســـیدگي بـــه دارایـــي مقامـــات، مســـئوالن و کارگـــزاران 
جمهـــوري اســـالمي ایـــران صـــورت گرفـــت و مـــواد دیگـــري از ایـــن 

آییـــن نامـــه بـــه تصویـــب رئیـــس قـــوه قضائیـــه رســـید.  
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ــان از  ــتاي بهرم ــهریور 1313 در روس ــنجاني در 3 ش ــمي رفس ــر هاش اکب
ــد. ــا آم ــه دنی ــن ب ــادري متدی ــدر و م ــع رفســنجان از پ تواب

ــم شــد. از  ــه ق ــي حــوزه علمی ــل راه ــراي تحصی ــه ب ــود ک ــاله ب چهارده س
ــان دیگــر طــالب، تحصیــل او  همــان اوان تحصیــل در حــوزه علمیــه چون

ــا تبلیــغ تــوام شــد. نیــز ب
ــتر  ــود بیش ــه خ ــا جامع ــا ب ــد ت ــیله اي ش ــوان وس ــه ج ــراي طلب ــغ ب تبلی
آشــنا شــود و دردهــاي جامعــه خــود و اهالــي ایــن ســرزمین را بیشــتر و 

ــد. ــتر بشناس بیش
ــي از  ــا یک ــم ب ــه ق ــوزة علمی ــه ح ــود ب ــل ورود خ ــان اوای ــمي از هم هاش
چهره هــاي برجســته آن روزگار حــوزه حــاج آقــا روح اهلل موســوي خمینــي 

آشــنا و دلبســته او شــد.
در دهــه 1330 هاشــمي در کنــار تحصیــل و تبلیــغ بــه همــراه چنــد تــن 
از همراهــان و همــکاران خــود در حــوزه قــم، نشــریه »مکتــب تشــیع« را 
ــط  ــن دوران رواب ــر در همی ــوي دیگ ــد. از س ــر کردن ــذاري و منتش پایه گ
ــاي  ــا مذهبي ه ــود ب ــه خ ــه گفت ــرد و ب ــترده تر ک ــود را گس ــي خ سیاس
ــاط  ــازرگان و... ارتب ــدس، ب ــي، مهن ــت اهلل طالقان ــي همچــون آی ــه مل جبه

ــت. یاف
ــه  ــوي ک ــم پهل ــه 1340، رژی ــل ده ــت از اوای ــت روحانی ــروع نهض ــا ش ب
ــه صحنــه مبــارزه را مشــاهده کــرد مصمــم  ــي مردمــي ب ورود ایــن روحان
ــربازي،  ــت س ــه خدم ــم ب ــه ق ــاي علمی ــزام طــالب حوزه ه ــا اع ــا ب ــد ت ش
در صــف مبــارزان و مخالفــان خــود خللــي ایجــاد کنــد. در همیــن راســتا 
ــود کــه هاشــمي رفســنجاني نیــز در نیمــه فروردیــن 1342 بازداشــت و  ب
بــه خدمــت نظــام وظیفــه اعــزام شــد و تــا نیمــه خــرداد را در پــادگان بــه 

ــرد. ولــي در 21 خــرداد 1342 از پــادگان فــرار کــرد و زندگــي در  ســر ب
اختفــا را برگزیــد در ایــن شــرایط وي مجبــور شــد تــا بــه روســتاي نــوق 
هجــرت کنــد. هاشــمي رفســنجاني در دوران اختفــا از فعالیــت بــاز نمانــد 
ــف  ــه ســیاه اســتعمار تألی ــا کارنام ــاب سرگذشــت فلســطین ی ــه کت ترجم
ــراي ترجمــه  ــاب ب ــن کت ــود. انتخــاب ای ــر حاصــل آن دوران ب اکــرم زعیت
در آن دوران حکایــت از نــگاه سیاســي عمیــق مترجــم جــوان آن داشــت.
در هنــگام اختفــا یــک بــار از ســوي یــک گروهبــان شناســایي و بازداشــت 
شــد ولــي در میانــه راه بــا هوشــیاري از چنــگ گروهبــان گریخــت. 
ــطین و از  ــت فلس ــاب سرگذش ــار کت ــراي انتش ــدي ب ــد از چن ــمي بع هاش
ــال 1342  ــر س ــت. در اواخ ــم بازگش ــه ق ــود ب ــاي خ ــرگیري فعالیت ه س
و بعــد از آزادي امــام خمینــي از بازداشــت و حصــر خانگــي هاشــمي  
ــات  ــون آی ــود همچ ــران خ ــد از همفک ــي چن ــراه تن ــه هم ــنجاني ب رفس
ــریات  ــیرازي و... نش ــي ش ــري، ربان ــینعلي منتظ ــه اي، حس ــیدعلي خامن س
ــان،  ــد. آقای ــه چــاپ و منتشــر کردن ــه صــورت مخفیان بعثــت و انتقــام را ب
ــي  ــاهي و دعای ــادي خسروش ــید ه ــزدي و س ــاح ی ــي، مصب ــي کرمان حجت
ــور  ــع نشــریات مزب ــاپ و توزی ــه چ ــه در زمین ــد ک ــه کســاني بودن از جمل
بــا هاشــمي همــکاري داشــتند. انتشــار نشــریه بعثــت بــه صــورت نامنظــم 

ــت. ــه یاف ادام
بعــد از تــرور حســنعلي منصــور در اول بهمــن 1343 رژیــم بــر فشــارهاي 
ــد از  ــزود. بع ــي اف ــاي سیاس ــت نیروه ــتگیري و بازداش ــت دس ــود جه خ
برگــزاري مراســمي بــه مناســبت ســالگرد واقعــه مدرســه فیضیــه در 
اســفند 1343، عــده اي در قــم بازداشــت شــدند. هاشــمي رفســنجاني نیــز 
ــاز بازداشــت  ــز از همــان آغ ــي نی ــود. بازجوی یکــي از بازداشــت شــده ها ب

آیت اله هاشـــمي رفســـنجانی اســـطوره عقالنیت و صبوري
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ــود: ــن ب ــا چنی ــل بازجویي ه ــود وي حاص ــه خ ــه گفت ــد. ب ــروع ش ش
ــار  ــدود چه ــا ح ــت... ت ــي و اهان ــا فحاش ــود ب ــراه ب ــکنجه هم ــالق و ش ش
ــرده  بعــد از نصــف شــب ایــن وضــع ادامــه داشــت. شــالق گوشــت ها را ب
ــته  ــم شکس ــتخوان ه ــمتي از اس ــود. قس ــیده ب ــتخوان رس ــه اس ــود و ب ب

ــود. ب
ــرا بــه دیــوار مي چســباندند و چاقــو را مي گذاشــتند زیــر  ــي م ... گاه
ــار  ــک ب ــود. ی ــم زخــم شــده ب ــر گلوی ــم. زی ــد ســر مي بری ــو و مي گفتن گل
ــم و  ــازه گرفت ــاز اج ــدن نم ــراي خوان ــد. ب ــت کردن ــرا لخ ــت م ــراي اهان ب
ــدن  ــه در خوان ــر عجل ــاً تاکیــد ب ــم. مرتب ــه زحمــت توانســتم نمــاز بخوان ب

نمــاز مي کردنــد.
ــه  ــت روحــي خــود در آن دوران مي نویســد: به نکت ــاره وضعی هاشــمي درب
بازجویــي  شــیرین خاطره انگیــزي اشــاره مي کنــم: همــان شــب اول 
ــم ـ  ــک را برای ــه تش ــا این ک ــد ب ــلول آوردن ــه س ــرا ب ــه م ــه دوم ک دفع
ــم،  ــم بخواب ــه بتوان ــد ک ــرده بودن ــت ک ــوري درس ــر ـ ط ــان دیگ زندانی
ــوره  ــاد )س ــات جه ــداري از آی ــم و مق ــي گرفت ــود قرآن ــواب نب ــکان خ ام
ــت و در  ــي داش ــوم زیبای ــم مفه ــات برای ــن آی ــام ای ــدم. پی ــه( را خوان توب
ــردم  ــي ب ــیرین لذت ــاي ش ــودم و در آن لحظه ه ــي ب ــي خوب ــت روح حال
ــت  ــن حال ــم، در ای ــس مي کن ــم ح ــیریني آن را در جان ــه ش ــه همیش ک
ــن  ــردم اولی ــوش ک ــي ها را فرام ــا و فحاش ــا، اهانت ه ــا، غصه ه ــه درده هم
ــمي  ــد. هاش ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــه پنج م ــک ب ــمي نزدی ــت هاش بازداش
ــه  ــال ب ــن ح ــه داد. وي در عی ــود را ادام ــاي خ ــد از آزادي فعالیت ه بع
ــف  ــن کار تالی ــج ای ــه نتای ــت. از جمل ــز پرداخ ــتن نی ــق و نوش کار تحقی
ــي  ــه طریق ــه ب ــدق ک ــر مص ــود. دکت ــر ب ــي امیرکبی ــاره زندگ ــاب درب کت
ایــن کتــاب بــه دســتش رســیده بــود. ضمــن ارســال پیــام شــفاهي اقــدام 
نویســنده کتــاب را ســتایش و از تالش هــاي او در ایــن زمینــه تقدیر کــرد. 
ــارزه مســلحانه از ابتــداي دهــه 1350، هاشــمي کــه پیــش  ــا شــروع مب ب
ــه  ــاي موتلف ــون هیات ه ــم همچ ــف رژی ــي مخال ــاي مذهب ــا نیروه از آن ب
ــراي  ــه حمایــت از جنبــش مســلحانه پرداخــت. تــالش ب ارتبــاط داشــت ب
ــارزان و  ــراي مب ــي ب ــان سیاســي، جمــع آوري کمک هــاي مال آزادي زندانی
ــا در 14  ــار فعالیت هــاي پیشــین موجــب شــد ت ــا در کن خانواده هــاي آنه

ــده شــود. ــدان افکن ــه زن ــر بازداشــت و ب ــار دیگ ــر 1350 وي ب مه
ــارج از  ــم خ ــي مقی ــاالن سیاس ــه فع ــنجاني ب ــمي رفس ــه هاش ــف نام کش
ــن  ــل ای ــران دلی ــردم ای ــش م ــي و جنب ــام خمین ــت از ام ــور و حمای کش
ــد و  ــدان گذران ــاه را در زن ــت م ــش از هف ــمي بی ــود. هاش ــتگیري ب دس
چــون مــدرک مهمــي بــه جــز آن نامــه علیــه او در دســت نبــود ســاواک 

ــد. ــه آزادي وي ش ــور ب مجب
هاشــمي بعــد از آزادي فعالیت هــاي خــود را از ســر گرفــت. در ســال 
ــد  ــکا و چن ــه آمری ــور ب ــارج از کش ــاي خ ــا نیروه ــاط ب ــراي ارتب 1354 ب

ــرد. ــفر ک ــه س ــي و منطق ــور اروپای کش
ــر  ــار دیگ ــال 1354 ب ــر س ــور در اواخ ــه کش ــت ب ــد از بازگش ــمي بع هاش
ــي و ...  ــدوي کن ــت اهلل مه ــي، آی ــیدمحمود طالقان ــت اهلل س ــراه آی ــه هم ب
ــز  ــا پایی ــت وي ت ــار بازداش ــن ب ــد. ای ــه ش ــدان انداخت ــه زن ــت و ب بازداش

ــد. ــول انجامی ــه ط ــال 1357 ب س
ــت اهلل منتظــري و  ــي، آی ــت اهلل طالقان ــراه آی ــه هم ــان 1357 هاشــمي ب آب

ــان آزاد شــدند. ــري از زندانی ــع دیگ جم
درجریــان حــوادث ســال 1357 هاشــمي بعــد از آزادي یکــي از پایه هــاي 
اصلــي مبــارزه در داخــل ایــران بــود. ســابقه مبارزاتــي وي موجــب 
ــي  ــام خمین ــوي ام ــازرگان و ... از س ــدس ب ــراه مهن ــه هم ــا او ب ــد ت ش
ــت  ــت نف ــران صنع ــاب کارگ ــه اعتص ــیدگي ب ــات رس ــت در هی ــه عضوی ب
ــد از  ــد. بع ــده ش ــالمي برگزی ــالب اس ــوراي انق ــت در ش ــپس عضوی و س
ــاده اي  ــاد فوق الع ــه از اعتم ــمي ک ــور، هاش ــه کش ــي ب ــت امام خمین بازگش

در نــزد رهبــر انقــالب برخــوردار بــود از ســوي ایشــان بــراي قرائــت حکــم 
ــد. ــاب ش ــازرگان انتخ ــدس ب ــت وزیري مهن نخس

ــر فعالیــت  در شــوراي انقــالب  بعــد از پیــروزي انقــالب هاشــمي عــالوه ب
بــه همــراه شــهید بهشــتي، آیــت اهلل خامنــه اي، آیــت اهلل موســوي اردبیلــي 
و شــهید دکتــر باهنــر حــزب جمهــوري اســالمي را تاســیس و راه انــدازي 

کردنــد.
ــت اهلل  ــان و بعــد از شــهادت آی ــات تروریســتي گــروه فرق ــا شــروع اقدام ب
ــوي  ــدف از س ــومین ه ــوان س ــمي به عن ــي، هاش ــگر قرن ــري و سرلش مطه
ــالمت  ــه س ــرور ب ــه ت ــمي از حادث ــا هاش ــد ام ــاب ش ــان انتخ ــروه فرق گ

ــور کــرد. عب
ــر وظایــف خــود  ــرور عــالوه ب ــه ت هاشــمي بعــد از بهبــود از عواقــب حادث
ــه ســمت  ــت وزارت کشــور ب ــا پذیــرش پســت معاون در شــوراي انقــالب ب

ــت. ــي گام برداش ــئولیت هاي اجرای ــول مس قب
ــوي  ــالمي از س ــوراي اس ــس ش ــن دوره مجل ــات اولی ــمي در انتخاب هاش
ــه در دو دوره  ــي ک ــد. جایگاه ــاب ش ــي انتخ ــه نمایندگ ــران ب ــردم ته م
ــس  ــت مجل ــال 1361 ریاس ــا س ــد. وي ت ــرار ش ــز تک ــس نی ــدي مجل بع
ــرداد 1360،  ــوادث خ ــد از ح ــت. بع ــده داش ــر عه ــالمي را ب ــوراي اس ش
ــرور  ــر کل حــزب و ت ــر بهشــتي دبی ــت اهلل دکت ــس از شــهادت آی ــژه پ بوی
آیــت اهلل خامنــه اي و ســپس شــهادت رجایــي و باهنــر، در تابســتان 
ــن در  ــت و ای ــش یاف ــش افزای ــش از پی ــار مســئولیت هاشــمي بی 1360 ب
ــالمي را  ــن اس ــیعي از میه ــاي وس ــراق بخش ه ــش ع ــه ارت ــود ک ــي ب حال
ــه شــخص  ــالب ب ــر انق ــان رهب ــاد و اطمین در اشــغال خــود داشــت. اعتم
ــي کل  ــه فرمانده ــان وي را ب ــا ایش ــد ت ــث ش ــنجاني باع ــمي رفس هاش
ــالب،  ــر انق ــت رهب ــد از رحل ــد. بع ــاب کن ــراق انتخ ــش ع ــا ارت ــگ ب جن
ــت  ــه ریاس ــرد و ب ــرکت ک ــوري ش ــت جمه ــات ریاس ــمي در انتخاب هاش
ــرار  ــم تک ــد ه ــه در دوره بع ــي ک ــد. انتخاب ــده ش ــران برگزی ــوري ای جمه

ــت. ــه یاف ــال 1376 ادام ــا س ــد و ت ش
پــروژه عظیــم ســازندگي و بازســازي ویراني هــاي جنــگ بــا اراده پوالدیــن 
و مدیریــت فوق العــاده آیــت اهلل هاشــمي رفســنجاني، محصــول ایــن دوران 

. د بو
ــف خــود را  ــد از اتمــام دوران ریاســت جمهــوري خــود، وظای هاشــمي بع
در ســمت ریاســت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و همچنیــن ریاســت 

و نمایندگــي مجلــس خبــرگان رهبــري ادامــه داد.
روز 19 دي 1395 در شــب ســالگرد شــهادت امیرکبیــر یــار دیریــن 
ــت. ــرو بس ــان ف ــم از جه ــه چش ــراي همیش ــري ب ــام و رهب ــالب و ام انق

ــت اهلل  ــه آی ــود »ب ــه ب ــي گفت ــنجاني، در گفتگوی ــمي رفس ــت اهلل هاش آی
ــور  ــه ط ــن را چ ــت و کی ــه تهم ــن هم ــار ای ــم ب ــتي گفت بهش
ــم  ــو ه ــت ت ــت: نوب ــخ گف ــهید در پاس ــي؟ آن ش ــل مي کن تحم

مي رســد...«
ــالب  ــتوانه انق ــالب، اس ــد از انق ــول دوران بع ــنجاني در ط ــمي رفس هاش
ــالمي،  ــوراي اس ــس ش ــت مجل ــور را، از ریاس ــي از کش ــار بزرگ ــود و ب ب
ــر  ــرگان ب ــس خب ــت مجل ــگ و ریاس ــي جن ــوري، فرمانده ــت جمه ریاس
ــمنان  ــام دش ــه و اته ــاج کین ــه آم ــال او همیش ــن ح ــا ای ــت. ب دوش داش
ــان  ــا او را در می ــود. توطئه ه ــي ب ــان داخل ــان و بداخالق ــي و طاعن خارج
ــر معظــم  ــر رهب ــه تعبی ــر، ب ــژه طــي ســالیان اخی ــه وی ــد و ب ــه بودن گرفت
ــد  ــري شــکاف بیاندازن ــان او و رهب ــد می ــالب »خناســان« ســعي کردن انق
امــا او همیشــه وفــاداري و عشــق بــه رهبــري را در قلــب و زبــان داشــت 
ــاس شــد. ــه گــران خن ــروزي توطئ ــع پی ــر، مان ــا هوشــمندي کــم نظی و ب
ــت  ــت و فراس ــاد عقالنی ــتي نم ــه راس ــنجاني ب ــمي رفس هاش
ــود. ــال ب ــت س ــي و هش ــول س ــالمي در ط ــوري اس ــام جمه نظ
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*خـــدا انصـــاف بدهـــد بـــه آنهایـــی کـــه انحصارطلـــب بودنـــد و 
می خواســـتند بهشـــتی و خامنـــه ای و رفســـنجانی را از صحنـــه خـــارج 

کننـــد.

امام خمینی )ره( در سال ۱۳۶۰

*مرحـــوم مـــدرس کـــه بـــه امـــر رضاخـــان تـــرور شـــد از بیمارســـتان 
ـــاال  ـــدرس ح ـــتم«. م ـــده هس ـــن زن ـــد م ـــان بگوئی ـــه رضاخ ـــام داد »ب پی
ـــان  ـــتند. بدخواه ـــده هس ـــر زن ـــا آخ ـــخ ت ـــردان تاری ـــت. م ـــده  اس ـــم زن ه
بایـــد بداننـــد هاشـــمی زنده اســـت چـــون نهضـــت زنده اســـت. آمریـــکا 
و دیگـــر ابرقدرت هـــا بداننـــد ملـــت مـــا زنده اســـت... مـــن بـــه آقـــای 
ـــدف  ـــه در راه ه ـــم ک ـــک می گوی ـــالم تبری ـــد اس ـــد برومن ـــمی فرزن هاش
تـــا نزدیـــک شـــهادت بـــه پیـــش رفتـــه و ســـالمت و ادامـــه خدمـــت 
ــد 7،  ــام، جلـ ــه امـ ــتارم. صحیفـ ــی خواسـ ــدای تعالـ ــان را از خـ ایشـ

صفحـــه 495
*امـــام نهایـــت اعتمـــاد و اطمینـــان را بـــه آیـــت اهلل هاشـــمی 
رفســـنجانی  داشـــتند. امـــروز بحمـــداهلل در راس دســـتگاه های اجرایـــی 
ـــل  ـــالب و قب ـــول دوران انق ـــام ط ـــام در تم ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــور، کس کش
ـــت  ـــان، نهای ـــه وفاتش ـــا لحظ ـــالب ت ـــد از انق ـــه بع ـــتر از هم از آن و بیش
اعتمـــاد و اطمینـــان را بـــه او داشـــتند. رئیـــس جمهـــور مـــا، ایشـــان 
کســـی اســـت کـــه اینقـــدر مـــورد اعتمـــاد امـــام بـــود، اینقـــدر بـــه 
امـــام نزدیـــک بـــود، حرف هـــای امـــام را بیشـــتر از آنهـــا شـــنیده، درد 

دل هـــای امـــام را بیشـــتر از دیگـــران شـــنیده و خبـــر دارد.

بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار بـــا آزادگان ، ۱۱ 
ــر ۱۳۶۹ مهـ

ـــن  ـــن و انصـــار دیری ـــالب و از حواریی ـــابقین اول انق ـــزرگ از س ـــردی ب *م
امـــام راحـــل. عالمـــی متفکـــر، سیاســـتمداری هوشـــمند، فقیهـــی 
ــرای  ــان بـ ــرادری مهربـ ــناس، بـ ــدی خستگی نشـ ــناس، مجاهـ زمان شـ
ـــان را از  ـــال 36 ایش ـــده از س ـــور. بن ـــرای کش ـــری کاردان ب ـــان و مدی ضعیف
ـــم  ـــار ه ـــم و در کن ـــا ه ـــف، ب ـــای مختل ـــم و در میدان ه ـــک می شناس نزدی
بوده ایـــم. بـــا هـــم کار و بـــا هـــم فکـــر کرده ایـــم. ایـــن آزمایـــش بـــرای 
ـــن مـــدت، ایشـــان  ـــی اســـت. مـــن در همـــه ای ایجـــاد اعتمـــاد در انســـان کاف
را در راه خـــدا، در راه حقیقـــت، در راه اعتـــالی کلمـــه دیـــن و پیشـــبرد 
ـــدا و  ـــن راه ج ـــان را از ای ـــز ایش ـــردم و هرگ ـــاهده ک ـــالمی مش ـــداف اس اه

ـــدم.  ـــرف ندی منح

بیانـــات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱2 مرداد ۱۳72

*ایـــن دوره هشـــت ســـاله بـــرای کشـــور، یـــک دوره بســـیار پـــرکار و 
پرتـــالش و پـــر عایـــد و حقیقتـــا دوره بازســـازی بـــود... حقیقتـــا کشـــور 
ـــا  ـــم، حقیقت ـــگ ه ـــای جن ـــل از ویرانی ه ـــه قب ـــوری ک ـــد، کش ـــازی ش بازس
ـــته  ـــم گذش ـــی از رژی ـــل قبول ـــه و قاب ـــل توج ـــی قاب ـــراث زیربنای ـــچ می هی
ـــای  ـــخص آق ـــات ش ـــه خصوصی ـــن، ب ـــی از ای ـــل توجه ـــش قاب ـــت... بخ نداش
هاشـــمی بـــر می گـــردد، یعنـــی واقعـــا برخـــی از خصوصیـــات در ایشـــان 

بازخوانـــی بیانـــات امام خمینی )ره( و رهبـــر معظم انقالب 
درباره آیت اله هاشـــمی رفســـنجانی 
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هســـت کـــه تاثیـــر تـــام تمامـــی در ایـــن موفقیتهـــا داشـــته، از قبیـــل 
ـــوآوری و  ـــکار و ن ـــه ابت ـــرکاری روحی ـــه کار پ ـــان از روحی ـــورداری ایش برخ
ـــازندگی  ـــر س ـــد در ام ـــت بلن ـــوده، هم ـــد و ناپیم ـــای جدی ورود در میدان ه
و نترســـیدن از طرح هـــای بـــزرگ و اقـــدام کـــردن شـــجاعانه در مـــورد 
کارهـــای بـــزرگ، شـــیوه مدیریـــت بـــاز کـــه در ایشـــان وجـــود داشـــت 
و ایـــن بـــه همکارهـــای ایشـــان امـــکان مـــی داد کـــه ابتـــکار و تـــالش 
ـــق  ـــان عمی ـــد. ایم ـــتفاده بکنن ـــا اس ـــد و از آنه ـــه کار بیندازن ـــان را ب خودش
بـــه توانایـــی خـــود نیـــز نقـــش زیـــادی داشـــت. همچنیـــن هوشـــمندی 
در شـــناخت مســـایل و مضایـــق و پیـــدا کـــردن راه حل هـــا، بخشـــی از 

ـــود... ـــر ب ـــک موث ـــه بالش ـــت ک ـــی اس خصوصیات
...جنـــاب آقـــای هاشـــمی بـــه عنـــوان یـــک روحانـــی انقالبـــی، کارآمـــد، 
ـــی  ـــن خصوصیات ـــتند و ای ـــرح هس ـــا مط ـــردم م ـــرای م ـــد ب ـــن و متعب متدی
اســـت کـــه در ایشـــان هســـت... بنـــده دایمـــا شـــماها را در طـــول ایـــن 
ســـال ها متمـــادی دعـــا می کـــردم، شـــخص آقـــای هاشـــمی را بـــه نـــام 
و حداقـــل در هـــر شـــبانه روزی یـــک مرتبـــه و بیـــش از ایـــن و شـــماها 
را هـــم همیـــن طـــور معمـــوال دعـــا می کـــردم. بـــاز هـــم دعـــا خواهـــم 

ـــرد. ک
ـــمی  ـــای هاش ـــا آق ـــدار ب ـــری در دی ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق بیان
رفســـنجانی و کابینـــه ایشـــان در پایـــان دوره ریاســـت 

ــرداد ۱۳7۶ ــوری، ۹ مـ جمهـ

*تعـــدادی از نامزدهـــای انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری مـــورد تخریـــب 
قـــرار گرفتنـــد، تخریب هـــای غیرمنصفانـــه و ناجوانمردانـــه، حتـــی 
شـــخصیت موجهـــی مثـــل آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی کـــه شـــخصیت 
ـــد،  ـــان نمان ـــا در ام ـــن تخریب ه ـــت، از دم ای ـــابقه ای اس ـــا س ـــرم و ب محت

ـــود. ـــدی ب ـــه ب ـــن حادث ای

ـــئوالن  ـــس و مس ـــدار رئی ـــری در دی ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق بیان
قـــوه قضاییـــه و خانـــواده شـــهدای فاجعـــه هفـــت تیـــر، 7 

تیـــر ۱۳۸۴

ــز در  ــرداد 88 نیـ ــروف 29 خـ ــه معـ ــی در خطبـ ــالب حتـ ــر انقـ *رهبـ
توصیفـــی از هاشـــمی رفســـنجانی و کمک هـــای اقتصـــادی وی بـــه 

جریـــان انقـــالب اســـالمی ایـــران اذعـــان داشـــتند:
آقـــای هاشـــمی را همـــه می شناســـند. مـــن شـــناختم از ایشـــان 
مربـــوط بـــه بعـــد از انقـــالب و مســـئولیتهای بعـــد از انقـــالب نیســـت؛ 
مـــن از ســـال 1336 -یعنـــی 52 ســـال قبـــل- ایشـــان را از نزدیـــک 
ــت در دوران  ــراد نهضـ ــن افـ ــمی از اصلی  تریـ ــای هاشـ ــم. آقـ می شناسـ
ـــد  ـــود؛ بع ـــالب ب ـــل از انق ـــِر قب ـــدی و پیگی ـــن ج ـــود؛ از مبارزی ـــارزات ب مب
ــالمی  ــوری اسـ ــخصیتهای جمهـ ــن شـ ــالب از مؤثر تریـ ــروزی انقـ از پیـ
ـــا  ـــری ت ـــار رهب ـــم در کن ـــام ه ـــت ام ـــد از رحل ـــود؛ بع ـــام ب ـــار ام در کن
امـــروز. ایـــن مـــرد بار هـــا تـــا مـــرز شـــهادت پیـــش رفتـــه. قبـــل از 
انقـــالب امـــوال خـــودش را صـــرف انقـــالب می کـــرد و بـــه مبارزیـــن 
ــد از انقـــالب  ــد. بعـ ــت بداننـ ــوب اسـ ــا خـ ــا را جوان هـ ــی داد. این هـ مـ
ـــور  ـــس جمه ـــال رئی ـــت س ـــت: هش ـــادی داش ـــئولیت های زی ـــان مس ایش
ــری  ــئولیت های دیگـ ــد مسـ ــود؛ بعـ ــس بـ ــس مجلـ ــش رئیـ ــود؛ قبلـ بـ
داشـــت. در طـــول ایـــن مـــدت هیـــچ مـــوردی را ســـراغ نداریـــم کـــه 
ایشـــان بـــرای خـــودش از انقـــالب یـــک اندوختـــه  ای درســـت کـــرده 
ــت. در  ــد دانسـ ــا را بایـ ــت؛ این هـ ــی اسـ ــک حقایقـ ــا یـ ــد. این هـ باشـ

حساســـترین مقاطـــع ایشـــان در خدمـــت انقـــالب و نظـــام بـــوده.
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ـــت  ـــارزات نهض ـــگام دوران مب ـــنگر و هم ـــن، همس ـــق دیری رفی
اســـالمی و همـــکار نزدیـــک ســـال های متمـــادی در عهـــد 
ــر  ــه رهبـ ــت کـ ــری اسـ ــن تعابیـ ــن آخریـ ــالم؛ ایـ ــوری اسـ جمهـ
ـــد؛  ـــه کار بردن ـــنجانی ب ـــمی رفس ـــت اهلل هاش ـــاره آی ـــالب درب ـــم انق معظ
ــر انقـــالب  ــزد رهبـ ــگاه هاشـــمی نـ ــه ای از جایـ تعابیـــری کـــه خالصـ

طـــی 59 ســـال همرزمـــی و همگامـــی و همـــکاری اســـت.
شـــاید یکـــی از چالشـــی ترین مباحـــث طـــی ســـال های اخیـــر در 
عرصـــه سیاســـت داخلـــی ایـــران، رابطـــه آیـــت اهلل هاشـــمی بـــا رهبـــر 
ـــیاری  ـــوی بس ـــواره از س ـــه هم ـــه ای ک ـــت؛ رابط ـــوده اس ـــالب ب ـــم انق معظ
مـــورد گمانه زنـــی و تحلیل هـــای کارشناســـی و کارناشناســـی بـــوده و 
برخـــی هـــم همـــواره تـــالش داشـــته اند ایـــن رابطـــه را آن گونـــه کـــه 
مطلوبشـــان بـــوده، تفســـیر کننـــد؛ همـــان خناســـانی کـــه بـــه تعبیـــر 
ــی  ــت در پـ ــدت و جدیـ ــا شـ ــر بـ ــال های اخیـ ــالب در سـ ــر انقـ رهبـ
بهره بـــرداری از تفاوت هـــای نظـــری میـــان ایشـــان و هاشـــمی بودنـــد.
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــرات مقـ ــات و خاطـ ــده ای از بیانـ ــه، گزیـ در ادامـ
دربـــاره آیـــت اهلل هاشـــمی را از ســـال 61 تـــا امـــروز مـــرور می کنیـــم:

مصاحبه  مطبوعاتی پیرامون هشـــت شهریور - ۶۱/5/2۶

یـــادم اســـت در ســـال 1344 مـــن از مشـــهد آمـــده بـــودم تهـــران. 
پرونـــده ای در مشـــهد داشـــتم کـــه مـــن را تعقیـــب می کردنـــد، 
بـــه خاطـــر آن مجبـــور بـــودم برنگـــردم مشـــهد و تهـــران بمانـــم. در 
ــردم  ــر می کـ ــتم و فکـ ــه می گشـ ــران آزادانـ ــه تهـ ــن کـ ــن حیـ همیـ

کـــه مســـأله ای بـــرای مـــن اینجـــا وجـــود نـــدارد، بـــه وســـیله  آقـــای 
هاشـــمی رفســـنجانی اطـــالع پیـــدا کـــردم کـــه بـــه مناســـبت پرونـــده  
ــان از  ــر از برادرانمـ ــر دیگـ ــمی و 9 نفـ ــای هاشـ ــن و آقـ ــری، مـ دیگـ

روحانیـــون قـــم تحـــت تعقیـــب هســـتیم.
ــم،  ــی می رفتـ ــالب کنونـ ــان انقـ ــوی خیابـ ــن تـ ــری مـ ــک روز عصـ یـ
ـــو  ـــودم ت ـــوس ب ـــوی اتوب ـــن ت ـــت م ـــن گف ـــه م ـــید ب ـــمی رس ـــای هاش آق
ـــه  ـــدم ب ـــت: آم ـــدم. گف ـــاده ش ـــتگاه پی ـــن ایس ـــورا در اولی ـــدم و ف را دی
تـــو بگویـــم کـــه تـــو آزادانـــه داری راه مـــی روی ولـــی تحـــت تعقیـــب 

هســـتی.
قـــرار مالقاتـــی گذاشـــتیم بـــا آقـــای هاشـــمی و دوســـتان. قرارمـــان 
کجـــا بـــود؟ قـــراری کـــه آقـــای هاشـــمی بـــا آنهـــا گذاشـــته بـــود - 
چـــون جـــا کـــه نداشـــتیم در تهـــران - اتـــاق انتظـــار دکتـــر واعظـــی 
در انتهـــای کوچـــه ی روحـــی. دکتـــر واعظـــی از دوســـتان آقـــای 
منتظـــری بـــود، مـــرد مؤمنـــی بـــود، عالقه منـــد بـــه مبارزیـــن بـــود و 
ـــا  ـــد م ـــم بفهم ـــر بروی ـــار او اگ ـــاق انتظ ـــوی ات ـــه ت ـــتیم ک ـــا می دانس م

را بیـــرون نخواهـــد کـــرد.
امـــا خـــب شـــما ببینیـــد اتـــاق انتظـــار یـــک طبیـــب چقـــدر جـــای 
ـــران  ـــتیم در ته ـــا نداش ـــس ج ـــا از ب ـــات، ام ـــرای مالق ـــت ب ـــی اس ناامن
مجبـــور شـــده بودیـــم کـــه برویـــم آنجـــا. رفتیـــم تـــوی اتـــاق انتظـــار 
ــا  آقـــای دکتـــر واعظـــی بـــه عنـــوان مریض هایـــی کـــه آمدنـــد آنجـ
حرف هایمـــان  کـــه  نشســـتیم  هســـتند  نوبـــت  و  وقـــت  منتظـــر 
را بزنیـــم، بعـــد دیدیـــم یـــک زن آنجـــا نشســـته، یـــک مـــرد آنجـــا 
ــه  ــر چـ ــم متحیـ ــرد. ماندیـ ــت کـ ــا صحبـ ــود اینجـ ــته و نمی شـ نشسـ

گزیـــده توصیفات رهبر انقـــالب درباره رفیق دیرین
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بکنیـــم، یـــک دفعـــه یکـــی از دوســـتان گفـــت برویـــم خانـــه  آقـــای 
ـــاه  ـــدان ش ـــا می ـــترداران آنج ـــه  ش ـــت کوچ ـــر آن وق ـــای باهن ـــر. آق باهن
ـــود  ـــه اش ب ـــا خان ـــت. آنج ـــام اس ـــدان قی ـــروز می ـــمش ام ـــه اس ـــابق ک س
ـــم  ـــم بروی ـــتیم. گفتی ـــرار داش ـــا ق ـــه م ـــی ک ـــه آن محل ـــود ب ـــک ب و نزدی
ـــان.  ـــزل ایش ـــرف من ـــم ط ـــحال رفتی ـــه خوش ـــر و هم ـــای باهن ـــه  آق خان
ـــود. ـــرده ب ـــاره ک ـــاال اج ـــه  ب ـــی طبق ـــک منزل ـــاق در ی ـــا اط ـــان دو ت ایش

خوشـــبختانه خانـــم ایشـــان هـــم خانـــه نبـــود و مـــا توانســـتیم خـــود 
ایشـــان را هـــم از خانـــه بیـــرون کنیـــم و بنشـــینیم حرف هایمـــان را 
بزنیـــم و خاطـــره  چهـــره  نجیـــب ایـــن دوســـت قدیمـــی و عزیـــز مـــا 
- کـــه می دیـــد مـــا در حضـــور او داریـــم یـــک کاری، یـــک حرفـــی 
ــران و  ــا نگـ ــد و مطلقـ ــم نباشـ ــه او می خواهیـ ــم کـ ــم بزنیـ می خواهیـ
ـــادم  ـــت - از ی ـــی اس ـــأله  مهم ـــد مس ـــون می فهمی ـــد، چ ـــت نمی ش ناراح
ـــی  ـــک صحبت ـــا ی ـــه م ـــم ک ـــان گفتی ـــه ایش ـــح ب ـــی صری ـــی رود. خیل نم
ــه  ــی بـ ــا خوش رویـ ــم بـ ــید، آن هـ ــما نباشـ ــم شـ ــم می خواهیـ داریـ
ــا فراهـــم کـــرد و خـــودش  ــا بـــرای مـ نظـــرم چـــای و میـــوه و اینهـ
هـــم از خانـــه گذاشـــت رفـــت بیـــرون کـــه مـــا حرف هایمـــان را آنجـــا 

بزنیـــم.
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ـــن  ـــاد ای ـــا ابع ـــا ب ـــن تدریج ـــد. م ـــن ندادن ـــه م ـــر را ب ـــن خب ـــاره ای یک ب
قضیـــه آشـــنا شـــدم. یکـــی دو روز اول کـــه بـــه هـــوش آمـــده  بـــودم، 
ـــر داد،  ـــن خب ـــه م ـــزب ب ـــاری در ح ـــک انفج ـــوع ی ـــاال از وق ـــی اجم کس
لیکـــن مـــن در شـــرایطی نبـــودم کـــه درســـت درک  کنـــم کـــه چـــی 
واقـــع شـــده؟ یعنـــی شـــاید حتـــی کامـــال به هـــوش نبـــودم، لیکـــن 
ـــت.  ـــادم رف ـــم ی ـــد ه ـــد بع ـــه  ش ـــن گفت ـــه م ـــزی ب ـــه چی ـــت ک ـــادم هس ی
ـــون  ـــودم؛ چ ـــی ب ـــد از بی هوش ـــاالت بع ـــبیه ح ـــال ش ـــا در ح ـــون غالب چ
ــدید  ــم شـ ــا هـ ــت و درد و اینهـ ــام می گرفـ ــددی  انجـ ــای متعـ عمل هـ
ــتند،  ــه می داشـ ــی نگـ ــبه بی هوشـ ــال شـ ــک حـ ــن را در یـ ــود، مـ بـ

یعنـــی در  حـــال گیجـــی مخصـــوص بعـــد از عمـــل جراحـــی.
ـــت روزی  ـــا هش ـــه  ی ـــک هفت ـــرا ی ـــود ظاه ـــه ب ـــن حادث ـــم ای ـــتم نه در هش
ـــه  ـــو و روزنام ـــن  رادی ـــرای م ـــه ب ـــردم ک ـــرار می ک ـــن اص ـــود. م ـــته ب گذش
بیاورنـــد و بـــه بهانه هـــای گوناگـــون نمی آوردنـــد و مقصـــود ایـــن 
ـــر  ـــه دور و ب ـــرادی ک ـــون  اف ـــه چ ـــوم از حادث ـــع نش ـــن مطل ـــه م ـــود ک ب
ــی  در  ــای پـ ــل اصرارهـ ــتند در مقابـ ــره نمی توانسـ ــد باالخـ ــن بودنـ مـ
ـــد. ـــن بگوین ـــه م ـــه را ب ـــد قضی ـــور  بودن ـــد. مجب ـــت کنن ـــن مقاوم ـــی م پ

آن کســـی کـــه می توانســـت ایـــن قضیـــه را بـــه مـــن بگویـــد کســـی 
غیـــر از آقـــای هاشـــمی نبـــود. یعنـــی می دانســـتند  بـــه خاطـــر نحـــوه  
ــکلی  ــک شـ ــه یـ ــد بـ ــان می توانـ ــا ایشـ ــم طبعـ ــا هـ ــا بـ ــاط مـ ارتبـ
ـــه  ـــن توج ـــه م ـــد. البت ـــن کار را کردن ـــد و همی ـــن  بگوی ـــه م ـــأله را ب مس
ـــا -  ـــد آق ـــای  حاج احم ـــمی و آق ـــای  هاش ـــری آق ـــک روز عص ـــتم، ی نداش
ـــه دور  ـــانی ک ـــی از کس ـــن و یک ـــش م ـــد پی ـــام - آمدن ـــرت ام ـــد  حض فرزن
ـــد و  ـــو  می خواه ـــی رادی ـــه فالن ـــرد ک ـــرح ک ـــا مط ـــا آنه ـــود ب ـــن ب ـــر م و ب
روزنامـــه می خواهـــد و مـــا مصلحـــت نمی دانیـــم شـــما نظرتـــان چیـــه، 
اگـــر شـــما می گوییـــد، بدهیـــم.  اینجـــوری شـــروع کردنـــد قضیـــه را.

ـــب  ـــه مطال ـــه همیش ـــان ک ـــیرین خودش ـــان ش ـــا آن بی ـــمی ب ـــای هاش آق
ــه  ــد: »نـ ــا گفتنـ ــد  آنجـ ــرح می کننـ ــدنی مطـ ــرم و آرام و هضم شـ را نـ
بـــه نظـــر مـــن هیـــچ لزومـــی نـــدارد شـــما رادیـــو بیاوریـــد. حـــاال 
ـــه  ـــت ک ـــوب اس ـــی مطل ـــت،  خیل ـــیرین اس ـــی ش ـــرون خیل ـــای بی خبره
ــا را بشـــنود؟« مـــن  ایـــن هـــم روی تخـــت بیمارســـتان ایـــن خبرهـ
اجمـــاال فهمیـــدم کـــه خبرهـــای  تلخـــی وجـــود دارد. گفتـــم چطـــور 
ــد،  ــت می کننـ ــار درسـ ــر، انفجـ ــن دیگـ ــب همیـ ــت: »خـ ــر؟ گفـ مگـ
ــن  ــه ایـ ــدند« و بـ ــروح شـ ــا مجـ ــدند،  بعضی هـ ــهید شـ ــا شـ بعضی هـ
ــا  ــیدم کی هـ ــن پرسـ ــرد. مـ ــه کـ ــن را وارد حادثـ ــان مـ ــب ایشـ ترتیـ
ـــال  ـــت: »مث ـــان گف ـــدند؟ ایش ـــروح ش ـــا مج ـــدند،  کی ه ـــهید ش ـــال ش مث
آقـــای بهشـــتی مجـــروح اســـت«. مـــن خیلـــی نگـــران شـــدم. شـــدیدا 
ـــده،  ـــروح ش ـــده و مج ـــه ای دی ـــتی حادث ـــای بهش ـــه آق ـــنیدن اینک از  ش

ناراحـــت شـــدم.

ـــت؟  ـــوری اس ـــه ج ـــت؟ چ ـــش؟ کجاس ـــه وضع ـــان چی ـــه ایش ـــیدم ک  پرس
ــدارد.  ــم نـ ــه نگرانـــی  هـ ــتان اســـت و نـ ــه بیمارسـ ــان گفـــت کـ ایشـ
گفتـــم آخـــر در چـــه حـــدی اســـت؟ ایشـــان گفـــت خـــب مجـــروح 
اســـت دیگـــر، ناراحـــت اســـت. مـــن گفتـــم کـــه  در مقایســـه  بـــا مـــن 
ــتم  ــت؟ می خواسـ ــن اسـ ــر از مـ ــا بهتـ ــت یـ ــن اسـ ــر از مـ ــال بدتـ مثـ
ـــر،  ـــت دیگ ـــت همین جورهاس ـــان  گف ـــم. ایش ـــأله را بفهم ـــاد مس ـــه ابع ک
حـــاال بیخـــود دنبـــال ایـــن قضایـــا تحقیـــق نمی خواهـــد بکنـــی، 
ــب  ــی جالـ ــت، خیلـ ــیرین نیسـ ــی شـ ــرون  خیلـ ــای بیـ ــاال خبرهـ اجمـ

ــا. ــا هـــم شـــهید شـــدند و اینهـ ــه، بعضی هـ نیســـت، خـــب بلـ
ـــک  ـــه ی ـــدم ک ـــن فهمی ـــت. م ـــت و رف ـــی گذاش ـــن را در نگران ـــان م ایش
ــروح  ــه مجـ ــای بهشـــتی در آن  حادثـ ــه آقـ ــه  مهمـــی اســـت کـ حادثـ
ــش  ــم خواهـ ــد گفتـ ــه برونـ ــل از اینکـ ــم قبـ ــان هـ ــه ایشـ ــده، بـ شـ
می کنـــم هـــر چـــه ممکـــن هســـت مراقبـــت  بـــه خـــرج داده بشـــود، 
تمـــام امکانـــات پزشـــکی کشـــور بســـیج بشـــود تـــا آقـــای بهشـــتی 
را هـــر جـــور هســـت زودتـــر نجـــات  بدهیـــد و نگذاریـــد کـــه ایشـــان 

خـــدای ناکـــرده برایـــش مســـأله ای پیـــش بیایـــد.
بعـــد کـــه ایشـــان رفتنـــد افـــرادی کـــه دور و بـــر مـــن بودنـــد 
نمی دانســـتند کـــه مـــن چقـــدر خبـــر دارم و مـــن از آنهـــا بـــه طـــور 
 آرام آرام مســـأله را گرفتـــم. یعنـــی بـــه قـــول معـــروف زیـــر زبـــان آن 
ـــدم  ـــیدم و  فهمی ـــن کش ـــود م ـــد خ ـــن بودن ـــر م ـــه دور و ب ـــی ک بچه های
ـــا  ـــود ب ـــخت ب ـــیار س ـــن بس ـــرای م ـــا ب ـــدند. طبع ـــهید ش ـــان ش ـــه ایش ک
اینکـــه همـــه  ابعـــاد حادثـــه را و خصوصیـــات  حادثـــه را و کســـانی را 
ـــا  ـــت و ت ـــوری اس ـــه  ج ـــه چ ـــتم ک ـــد نمی دانس ـــده بودن ـــهید ش ـــه ش ک
ـــن  ـــرای م ـــتی ب ـــای بهش ـــهادت آق ـــس ش ـــا  نف ـــت. ام ـــدودی هس ـــه ح چ
یـــک ضربـــه  فوق العـــاده ســـنگینی بـــود. تـــا روزهـــای متمـــادی مـــن 
ـــو  ـــرد ت ـــن را می ب ـــزی م ـــدک چی ـــودم و ان ـــب ب ـــت و منقل ـــا  ناراح دائم

ـــخ. ـــه  تل ـــن حادث ـــر ای به
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مراسم بیعت فرماندهان سپاه - ۶۸/۳/۱7

خــدا را شــکر می کنیــم کــه ســپاه رشــد کــرد، قــوی شــد و رو بــه کمــال 
ــا  ــه  آنه ــه هم ــود دارد ک ــپاه وج ــادی در س ــای زی ــروز چیزه ــت. ام رف
مثبــت اســت. در گذشــته، ایــن موفقیت هــا و امکانــات را ســپاه نداشــت. 
خوشــبختانه بعــد از آنکــه امــام عزیزمــان )ره( جانشــینی فرماندهــی کل 
قــوا را بــه بــرادر بســیار ارزشــمند و ذیقیمتمــان - جنــاب آقــای هاشــمی 
ــات راحــت شــد.  ــی جه ــا از خیل ــال م ــا خی ــد، حقیقت رفســنجانی - دادن
ــتند و  ــم هس ــد؛ االن ه ــس بودن ــن ک ــمت، بهتری ــن س ــرای ای ــان ب ایش

ــد. ــه دهن ان شــاءاهلّل بایســتی همــان مســئولیت را ادام

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــس و نماین ــت رئی ــم بیع مراس
۶۸/۳/2۴  -

ــخن او در  ــری و س ــت و موضع گی ــه حرک ــت ک ــتگاهی اس ــس دس مجل
ــی  ــت کل ــان دهنده  حرک ــی، نش ــت های بین الملل ــان و سیاس ــطح جه س
ــز و  ــس عزی ــس و رئی ــه مجل ــری را ک ــروز تأثی ــما ام ــت و ش ــام اس نظ
ــن سیاســت های نظــام جمهــوری اســالمی  ــرم آن در ترســیم و تبیی محت
ــس  ــروز مجل ــت دی ــن حرک ــد. همی ــد، می بینی ــی دارن ــطح جهان در س
شــورای اســالمی و رأی باالیــی کــه بــه ریاســت بــرادر عزیزمــان جنــاب 

ــکاس بســیار وســیعی  ــا انع ــای هاشــمی رفســنجانی داده شــد، در دنی آق
ــه در  ــت ک ــی اس ــه حرکت ــیت هرگون ــان دهنده  حساس ــن، نش ــت. ای داش

ــرد. ــام می گی ــس انج مجل
... مــن بــه شــدت امیــدوار هســتم کــه در ســایه  مدیریــت واحــد، موفــق 
ــرادر  ــع ب ــم قاط ــا تصمی ــاءاهلّل ب ــویم. ان ش ــایی ها ش ــر نارس ــع بهت ــه رف ب
عزیــز و عالیقدرمــان جنــاب آقــای هاشــمی، بــرای پذیــرش پســت 
مدیریــت قــوه  مجریــه - کــه واقعــا مــژده و شــفایی بــرای دل هــای مــردم 

ــن آرزو محقــق شــود. اســت - ای
مــا منورتــر و روشــن تر و ســابقه دارتر و شناخته شــده تر و دردآشــناتر 
و رمزآشــناتر از ایشــان بــا مســائل انقــالب، کــس دیگــری را ســراغ 
ــید  ــان را می شناس ــن ایش ــر از م ــما بهت ــت ش ــود گف ــتیم. نمی ش نداش
ــی  ــای هاشــمی، خیل ــا آق ــن ب ــس و ارادت و آشــنایی م چــون ســوابق ان
طوالنــی اســت امــا شــما درمــدت کارتــان بــا ایشــان در مجلــس شــورای 
ــد.  ــاس کرده ای ــوب احس ــوارد را خ ــن م ــه  ای ــک هم ــالمی، از نزدی اس
ملــت مــا بحمــداهلّل ایشــان را می شناســند و ایــن، آینــده خوبــی را 

نویــد می دهــد.

حکم تنفیذ پنجمین دوره ریاســت جمهوری - ۶۸/5/۱2

ــت و  ــنگین امان ــار س ــز، ب ــت عزی ــه اراده و رأی مل ــکر ک ــدا را ش ... خ
مســئولیت الهــی را بــر دوش توانــای مــردی بــزرگ از فرزنــدان اســالم و 
ــناس و  ــی اسالم ش ــد و فقیه ــی مجاه ــأن، عالم ــام عظیم الش ــن ام حواریّی
سیاســتمداری هوشــمند و مدیــری دردآشــنا و دلســوز قرار داد. شــخصیتی 
ــرای حاکمیــت دیــن و  ــده  تالشــش در راه خــدا و مجاهدتــش ب کــه پرون
اعــالی کلمــه  اســالم، حتــی پیــش از نخســتین روزهــای شــروع نهضــت 
ــر  ــای کم نظی ــختی ها و فعالیت ه ــا و س ــت رنج ه ــده و سرگذش ــاز ش آغ
را در خــود گنجانیــده اســت. چهــره  موجهــی کــه بــه برکــت حرکــت در 
ــوده و  ــت ب ــوب ام ــام و محب ــن ام ــواره امی ــالب، هم صــراط مســتقیم انق
ــود. بی شــک، ایــن یــک دســتاورد  ان شــاءاهلّل از ایــن پــس نیــز خواهــد ب
ــون اساســی کــه  ــا انجــام اصالحــات در قان ــزرگ اســت کــه همزمــان ب ب
زمینــه ی اداره  صحیــح کشــور را فراهــم ســاخته، مدیریــت اجرایــی 
ــت  ــب مل ــور منتخ ــون رئیس جمه ــی همچ ــای کس ــت توان ــور در دس کش
ــردم قدرشــناس و هوشــمند  ــه م ــان ک ــد اســت همچن ــرد و امی ــرار گی ق
ــه ســوی  ــد، تأییــدات و تفضــالت الهــی، راه را ب کشــورمان انتظــار میبرن

ــازد. ــوار س ــالب هم ــای انق ــق آرمان ه ــکالت و تحق ــع مش رف
 

دیدار اعضای هیأت دولت - ۶۸/۶/۸

مــن بایــد بــه مــردم عزیزمــان تبریــک عــرض کنــم چــون رئیــس 
و  انقــالب  و  ملــت  بــرای  ایــن خصوصیــات، حقیقتــا  بــا  جمهــوری 
ــمی  ــای هاش ــاب آق ــود جن ــت. وج ــی اس ــت اله ــک موهب ــا ی ــور م کش
ــر مــا نعمــت اســت. مــن، قــدر  ــرای مــردم و ب و مسئولیتشــان، هــر دو ب
ــم و مطمئنــم کــه مــردم هــم قــدر ایــن نعمــت را  ایــن نعمــت را می دان
ــد و  ــن را در رأی خــود و اعــالم وفاداری شــان نشــان دادن ــد و ای می دانن

ــد داد. ــان خواهن ــاءاهلّل نش ــم، ان ش ــن ه ــد از ای بع

دیدار ائمه  جمعه  سراســر کشور - ۶۹/۳/7

همان طـــور کـــه امـــام )ره( مکـــرر می فرمودنـــد، مثـــل اختالفـــات 
طلبگـــی بایـــد عمـــل کـــرد. یعنـــی دو نفـــر طلبـــه و هم مباحثـــه، ســـر 
ـــتند  ـــم دوس ـــا ه ـــت ب ـــی در حقیق ـــد ول ـــث دارن ـــال و بح ـــأله ای جنج مس
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و مشـــکلی بـــا یکدیگـــر ندارنـــد. دو نفـــر رفیـــق، از دوران طلبگـــی تـــا 
دوران اجتهادشـــان، ســـر مســـأله ای بحـــث می کننـــد. ایـــن، در فـــالن 
مســـأله  اصولـــی، عقیـــده ای پیـــدا می کنـــد، او هـــم عقیـــده  دیگـــری 
ــه  ــم مباحثـ ــا هـ ــب، بـ ــث ترتـ ــد در بحـ ــرض کنیـ ــد. فـ ــدا می کنـ پیـ
ــی،  ــرده، آن یکـ ــول کـ ــد« را قبـ ــر »آخونـ ــا، نظـ ــن آقـ ــد. ایـ می کننـ
نظـــر فـــالن شـــخص را قبـــول می کنـــد. بـــزرگ هـــم کـــه می شـــوند، 
ـــتند.  ـــم هس ـــق ه ـــر رفی ـــا یکدیگ ـــد و ب ـــان را دارن ـــر نظراتش ـــر دو نف ه

اختـــالف نظرهـــای سیاســـی، بایـــد همین طـــور باشـــد.
ــی روز  ــی و حیاتـ ــائل اصلـ ــت، مسـ ــترک اسـ ــه مشـ ــی کـ آن چیزهایـ
اســـت کـــه بـــه خصـــوص بـــه مســـأله  حمایـــت و پشـــتیبانی از دولـــت 
ـــف  ـــن متوق ـــه ای ـــالب، ب ـــیدن انق ـــرانجام رس ـــه س ـــال ب ـــردم. اص ـــاره ک اش
ــت و در  ــادق اسـ ــه صـ ــن نکتـ ــا، ایـ ــه  دولت هـ ــورد همـ ــت. در مـ اسـ
ـــمی  ـــای هاش ـــل آق ـــخصیتی مث ـــش، ش ـــه در رأس ـــت - ک ـــن دول ـــورد ای م
رفســـنجانی قـــرار گرفتـــه اســـت - نیـــز صـــادق اســـت. انصافـــا وضـــع 
ــالب و  ــرای انقـ ــان بـ ــده  ایشـ ــت و فایـ ــمس اسـ ــان، اظهرمن الّشـ ایشـ
ــن  ــت از ایـ ــد. حمایـ ــن می باشـ ــح و روشـ ــه واضـ ــرای همـ ــالم، بـ اسـ
دولـــت، مضاعفـــا واجـــب و الزم اســـت. مبـــادا خـــدای نکـــرده ائمـــه  
جمعـــه تحـــت تأثیـــر حـــرف ایـــن و آنـــی قـــرار بگیرنـــد کـــه گاهـــی 
چرنـــدی، اتهـــام بی ربطـــی و یـــا مطلـــب واهـــی و بی اساســـی را 

مطـــرح می کننـــد.

دیدار اعضای هیأت دولت - ۶۹/۶/۱

یکـــی از چیزهایـــی کـــه مـــا همیشـــه بـــه عنـــوان فضایـــل برجســـته  
ــم،  ــاهده می کردیـ ــتیم و مشـ ــن داشـ ــمی در ذهـ ــای هاشـ ــاب آقـ جنـ
جنـــگ  صحنه هـــای  در  ایشـــان  مدبرانـــه   و  فداکارانـــه  حضـــور 
تحمیلـــی بـــود و حقیقتـــا زبـــان قاصـــر اســـت از اینکـــه آن زحمـــات 
شـــب های  آن  مـــن  کنـــد.  سپاســـگزاری  را  فداکاری هـــا  آن  و 
دشـــوار، آن لحظـــات پُـــر هـــم  و غـــم و پُرمســـئولیتی را کـــه ایشـــان 
در مقابـــل چشـــم همـــه  مـــا گذراندنـــد - کـــه همیشـــه مـــورد تشـــکر 
امـــام بزرگوارمـــان )رضوان اهلّل تعالی علیـــه( هـــم بـــود - فرامـــوش 
نمی کنـــم. مـــا حـــاال می خواهیـــم ایـــن تشـــکر را بـــه صـــورت یـــک 
حرکـــت ســـمبلیک مجســـم کنیـــم و ایـــن نشـــان فتـــح را بـــه ســـینه  

جنـــاب آقـــای هاشـــمی الصـــاق نماییـــم.

دیدار اعضای شـــورای عالی انقالب فرهنگی- ۶۹/۹/۱۹

ـــه  ـــت. البت ـــم اس ـــورا مغتن ـــن ش ـــرای ای ـــمی ب ـــای هاش ـــاب آق ـــور جن حض

ایشـــان شکسته نفســـی می کننـــد امـــا واقعـــا این طـــور اســـت ... مـــن 
همیشـــه بـــه رفقـــا می گفتـــم کـــه اگـــر آقـــای هاشـــمی یـــک بـــار در 
ـــرفت  ـــم پیش ـــک عال ـــه ی ـــا در آن جلس ـــد، م ـــرکت می کنن ـــا ش ـــه  م جلس
ــه  ــا بـ ــان، آن وقت هـ ــود. ایشـ ــور بـ ــت این طـ ــا آن وقـ ــم. واقعـ می کنیـ
ـــه  ـــم ک ـــی ه ـــاال گاه ـــن ح ـــی م ـــد ول ـــف بودن ـــی کم لط ـــورا خیل ـــن ش ای
ـــد،  ـــرکت کنن ـــه ش ـــر هفت ـــه ه ـــد ک ـــداهلّل مجبورن ـــان بحم ـــم ایش می بین
خیلـــی خوشـــحال می شـــوم کـــه باالخـــره هیـــچ چـــاره ای جـــز ایـــن 
ندارنـــد! آن وقـــت، این طـــور نبـــود. گاهـــی مثـــال شـــش مـــاه می شـــد 
کـــه ایشـــان اصـــال هیـــچ یـــادی هـــم از شـــورا نمی کردنـــد! امـــروز 
این طـــور نیســـت و حضـــور ایشـــان واقعـــا یـــک برکـــت اســـت. مـــن 
هـــر وقـــت ایـــن نکتـــه یـــادم می آیـــد، خیلـــی خوشـــحال می شـــوم. 
ـــه  ـــت ک ـــان اس ـــد یادش ـــتند، الب ـــریف داش ـــت تش ـــه در آن وق ـــی ک آقایان
مکـــرر می گفتـــم وقتـــی ایشـــان شـــرکت می کننـــد، جلســـه حرکتـــی 
پیـــدا می کنـــد و یـــک قـــدم بـــه جلـــو برمـــی دارد. واقعـــا ایشـــان در 
ـــرکت  ـــب ش ـــداهلّل مرت ـــه بحم ـــم ک ـــاال ه ـــد، ح ـــر بودن ـــی مؤث ـــه خیل جلس

می کننـــد.
 

دیـــدار وزیـــر و مدیـــران وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
7۱/۹/۴  -

ـــطین«  ـــت فلس ـــام »سرگذش ـــه ن ـــی ب ـــنجانی، کتاب ـــمی رفس ـــای هاش آق
ترجمـــه کـــرد. از اولـــی کـــه ایـــن کتـــاب درآمـــد - تقریبـــا اندکـــی 
پـــس از انتشـــار - تـــا پیـــروزی انقـــالب، ممنـــوع شـــده بـــود. البتـــه 
ـــه در ده  ـــود ک ـــه ب ـــاب چ ـــن کت ـــه. در ای ـــا مخفیان ـــد ام ـــاپ ش ـــا چ باره
ـــاب  ـــد! کت ـــه کنی ـــت توج ـــود؟ درس ـــطین نب ـــاره  فلس ـــر درب ـــاب دیگ کت
ـــب  ـــد اغل ـــر! الب ـــد دیگ ـــما می دانی ـــود. ش ـــم نب ـــه ک ـــطین ک ـــرای فلس ب
ــده ام.  ــده ام و خوانـ ــور دیـ ــز همین طـ ــده نیـ ــد. بنـ ــان خوانده ایـ آقایـ
ـــپ  ـــنفکران چ ـــن روش ـــطین از ای ـــاره  فلس ـــاب درب ـــوان کت ـــاید ده عن ش
ـــه   ـــاب صبغ ـــون آن کت ـــا چ ـــت ام ـــود داش ـــه وج ـــپ در جامع ـــبه چ و ش
ـــود، چـــون  ـــرده ب ـــی آن را ترجمـــه ک ـــک روحان اســـالمی داشـــت، چـــون ی
ـــود! ـــوع ب ـــر ممن ـــا آخ ـــود، از اول ت ـــته ب ـــی آن را نوش ـــارز دین ـــک مب ی

دیدار جمعی از روحانیون - 72/۳/2۶

جـــای شـــکرگزاری از مـــردم و ســـپاس از خداونـــد اســـت کـــه ایـــن 
ــاب  ــه انتخـ ــی بـ ــود، منتهـ ــته آن بـ ــه شایسـ ــان کـ ــات، همچنـ انتخابـ
ـــت  ـــوان ریاس ـــا عن ـــه حقیقت ـــد ک ـــوب ش ـــره محب ـــخصیت و چه ـــک ش ی
ــما  ــه شـ ــوری کـ ــد. رئیس جمهـ ــزی نمی افزایـ ــر او چیـ ــوری، بـ جمهـ
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ـــت و در  ـــزرگ ماس ـــالب ب ـــی از ارکان انق ـــد، یک ـــاب کرده ای ـــردم انتخ م
ـــش   ـــول بخ ـــه در ط ـــره ای ک ـــت. چه ـــه ای نیس ـــچ مبالغ ـــخن، هی ـــن س ای
عمـــده عمـــر خـــود، یکپارچـــه در خدمـــت انقـــالب و اســـالم و ایـــن 
ـــای  ـــه پ ـــن راه ب ـــی خـــودش را یکســـره در ای ـــوده و جوان ـــزرگ ب ـــارزه ب مب
ـــار  ـــت افتخ ـــک مل ـــرای ی ـــن ب ـــت. ای ـــرده اس ـــار ک ـــالب نث ـــالم و انق اس
ـــن و  ـــال روش ـــط کام ـــک محی ـــات آزاد، در ی ـــک انتخاب ـــا ی ـــه ب ـــت ک اس
بی غبـــار و در حالـــی کـــه همـــگان می تواننـــد آزادانـــه تصمیم گیـــری 
و انتخـــاب کننـــد - در ایـــن نوبـــت انتخابـــات، ایـــن معنـــا از همیشـــه 
ــد و  ــردم رشـ ــمن، مـ ــات دشـ ــم تبلیغـ ــود - علی رغـ ــم بـ ــر هـ واضح تـ
درک واالی خـــود را نشـــان دادنـــد و یـــک چهـــره بی غبـــار بی خدشـــه 
ـــت،  ـــداکاری اس ـــت ف ـــت او سرگذش ـــه سرگذش ـــز را ک ـــن افتخارآمی روش

بـــرای ریاســـت جمهـــوری انتخـــاب کردنـــد.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری -72/5/۱2 مراسم 

ـــک  ـــروع ی ـــت؛ ش ـــی اس ـــران روز مبارک ـــت ای ـــرای مل ـــاءاهلّل ب ـــروز، ان ش ام
ـــد و  ـــز و کارآم ـــور عزی ـــت رئیس جمه ـــئولیت و مدیری ـــر از مس دوره دیگ
گرامی مـــان کـــه حقیقتـــا بـــا توجـــه بـــه اوضـــاع و احـــوال جهانـــی و 
ـــرد،  ـــذول ک ـــه مب ـــن بره ـــمن در ای ـــه دش ـــی ک ـــمنان و تالش ـــع دش مطام
یـــک نعمـــت بـــزرگ الهـــی اســـت. البتـــه بنـــده بایـــد قبـــال از مـــردم 
عزیزمـــان تشـــکر کنـــم. آنهـــا بودنـــد کـــه بـــا هوشـــیاری و احســـاس 
ــیدند و  ــق بخشـ ــات را رونـ ــد، انتخابـ ــه آمدنـ ــه صحنـ ــان بـ مسئولیتشـ

ـــد. ـــام دادن ـــب را انج ـــت و صائ ـــاب درس ـــن انتخ ای
... تکیـــه مـــا بـــر مســـأله اجـــرا و اینکـــه مـــا این قـــدر از پـــروردگار 
ــداهلّل،  ــه بحمـ ــت کـ ــن اسـ ــرای ایـ ــم، بـ ــکرگزاری می کنیـ ــم شـ عالـ
ــوده و  ــه و آزمـ ــخصیت موجـ ــک شـ ــت یـ ــور، در دسـ ــت کشـ مدیریـ
ــا بـــه حـــال،  شناخته شـــده قـــرار گرفتـــه کـــه بنـــده از ســـال 36 تـ
ـــم و  ـــک می شناس ـــان را از نزدی ـــت، ایش ـــال اس ـــل س ـــب چه ـــی قری یعن
در میدان هـــای مختلـــف، بـــا هـــم و در کنـــار هـــم بوده ایـــم؛ بـــا هـــم 
کار و بـــا هـــم فکـــر کرده ایـــم. یـــک آزمایـــش چهـــل ســـاله، بـــرای 
ایجـــاد اعتمـــاد در انســـان، کافـــی اســـت. مـــن در همـــه ایـــن مـــدت، 
ـــن و  ـــه دی ـــالی کلم ـــت، در راه اعت ـــدا، در راه حقیق ـــان را در راه خ ایش
ـــن  ـــان را از ای ـــز ایش ـــردم و هرگ ـــاهده ک ـــالمی مش ـــداف اس ـــبرد اه پیش

راه، جـــدا و منحـــرف ندیـــدم.

حکم تنفیذ ششـــمین دوره ریاست جمهوری - 72/5/۱2

... خـــدای بـــزرگ را ســـپاس کـــه در ایـــن نوبـــت نیـــز، رأی مصیـــب 
ــه  ــپرد کـ ــردی سـ ــای مـ ــت های توانـ ــه دسـ ــئولیت را بـ ــت، مسـ ملـ
در میدان هـــای دشـــوار، لیاقـــت و امانـــت و صالحیـــت و کاردانـــی 
ــابقین اّولیـــن  و برجســـتگی او را آزمـــوده بـــود. مـــردی بـــزرگ از سـ
انقـــالب و از حواریّیـــن و انصـــار دیریـــن امـــام راحـــل. عالمـــی 
ــدی  ــناس، مجاهـ ــی زمان شـ ــمند، فقیهـ ــتمداری هوشـ ــر، سیاسـ متفکـ
خستگی نشـــناس، بـــرادری مهربـــان بـــرای ضعیفـــان و مدیـــری کاردان 

بـــرای کشـــور.
ــان بـــرای ایـــن حســـن  اینجانـــب ضمـــن تبریـــک بـــه ملـــت عزیزمـ
ـــته  ـــخصیت برجس ـــت واالی ش ـــام و مرتب ـــه مق ـــت ب ـــا معرف ـــاب و ب انتخ
و چهـــره منـــور نظـــام جمهـــوری اســـالمی و رکـــن رکیـــن انقـــالب و 
ـــنجانی  ـــمی رفس ـــای هاش ـــاب آق ـــای آن، جن ـــان گوی ـــا و زب ـــازوی توان ب
ــوری  ــت جمهـ ــه ریاسـ ــان را بـ ــذ و ایشـ ــت را تنفیـ ــاله، رأی ملـ دام ُعـ

ــم. ــوب می کنـ ــران منصـ ــالمی ایـ اسـ

 

دیدار اعضای هیأت دولت - 72/۶/۳

ــن  ــا ای ــه واقع ــای هاشــمی را ک ــاب آق ــه خصــوص جن ــان و ب ــده آقای بن
ــم  ــم. ایشــان ه ــا می کن ــر دوش ایشــان اســت، دع مســئولیت ســنگین ب
ــه  ــم ک ــا هســتند. خــدا را شــکر می کنی ــان م ــا جــزو صلحــای زم حقیقت
ــه دســت کســی مثــل ایشــان اســت. بنــده به خصــوص  ایــن مســئولیت ب
ــن ســایر مســئولین و دیگــران را  ــام و پیوســته، ایشــان را و همچنی ــا ن ب

ــم. ــا می کن دع

دیدار جمعی از روحانیون - 72/۱۱/۱7

ــرای کشــور و اســالم و مســلمین  ــر و مفیــد ب ــد روحانیــون مؤث در صددن
کــه  بــود  حادثــه ای  همیــن  آخرینــش  کننــد.  را حــذف جســمانی 
ــک  ــد و ی ــه  وجــود آورن ــام ب ــد ام می خواســتند در روز دوازدهــم در مرق
ــام  ــلمین و نظ ــالم و مس ــرای اس ــی ب ــد فدای ــته مفی ــخصیت برجس ش
جمهــوری اســالمی را از ملــت مســلمان بگیرنــد. ایــن مــردی کــه جوانــی 
ــم و شــناختیم  ــم و فهمیدی ــا دیدی ــی کــه م ــا آنجای و عمــر خــودش را ت
ــن راه  ــد - در ای ــند، می دانن ــان را می شناس ــه ایش ــم ک ــانی ه - و کس
ــتند از  ــا را می خواس ــوب م ــور محب ــی رئیس جمه ــت؛ یعن ــته اس گذاش
ــیاری از  ــیطان ها، در بس ــته ش ــت شکس ــداهلّل، دس ــه بحم ــد ک ــا بگیرن م
مــوارد، از جملــه در ایــن مــورد نــاکام مانــد و ان شــاءاهلّل کــه همیشــه در 

خیانت هــا و خدعه هایشــان نــاکام خواهنــد مانــد.
 

دیدار مدیران و مســئوالن مطبوعات کشور - 75/2/۱۳
بدانیــد کــه امــروز در دنیــا هیــچ رئیــس جمهــوری مثــل آقــای هاشــمی، 
ــد. بنــده در دوران ریاســت  چنیــن ســاده و بی تشــریفات زندگــی نمی کن
ــورهای  ــالح کش ــه اصط ــه ب ــورهایی ک ــه کش ــا ب ــود، باره ــوری خ جمه
انقالبــی بودنــد، مســافرت کــردم. در فــالن کشــور، رئیــس جمهــوری کــه 
تــا دیــروز در چــادر زندگــی می کــرده اســت - بــه طــوری کــه خــودش 
ــر  ــال زی ــت س ــی، هش ــگ معمول ــا تفن ــت ب ــه اش می گف ــر خارج ــا وزی ی
از مــا در آن  امــروزش کــه  چــادر زندگــی می کرده انــد - در قصــر 
ــان  ــود و چن ــم ب ــی حاک ــریفات و جبروت ــان تش ــود، چن ــی می نم پذیرای
تقلیــد و عکســبرداری دقیقــی از حاکــم پرتغالــی کــه قبــل از وی در آن 
ــه انســان در شــگفت  ــود ک کشــور زندگــی و حکومــت می کــرد، کــرده ب

ــد! ــی می کنن ــور زندگ ــن ط ــر، ای ــورهای دیگ ــئولین کش ــد! مس می مان
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دیدار مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش عالی - 75/2/2۹

ـــد  ـــت رون ـــت تقوی ـــد در جه ـــی بای ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــای ش اعض
ـــرای  ـــط ب ـــود را فق ـــت خ ـــد و هم ـــالش کنن ـــورا ت ـــن ش ـــت ای کار و فعالی
ــد. در راس  ــه کار گیرنـ ــی بـ ــه اساسـ ــن وظیفـ ــاندن ایـ ــام رسـ ــه انجـ بـ
ـــنجانی  ـــمی رفس ـــای هاش ـــد آق ـــخصیتی مانن ـــی، ش ـــالب فرهنگ ـــورای انق ش
بـــه عنـــوان یـــک عنصـــر صـــد در صـــد فرهنگـــی قـــرار دارد کـــه ایـــن 
ـــی  ـــات بزرگ ـــات و خدم ـــاء تصمیم ـــد منش ـــه آن می توان ـــکاء ب ـــا ات ـــورا ب ش

ـــد. ـــور باش ـــی کش ـــائل فرهنگ ـــرای مس ب

ــول اهلل )ص( -  ــد رسـ ــکر 27 محمـ ــان لشـ ــدار فرماندهـ دیـ
75 /۳ /2۰

ایـــران کشـــور جهـــاد فـــی ســـبیل اهلل اســـت و در راس کشـــور عناصـــر 
ــارز  ــخصیت مبـ ــد و شـ ــرار دارنـ ــی قـ ــد، آگاه و صمیمـ ــن، مجاهـ مؤمـ
و مجاهـــدی ماننـــد آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی رئیـــس جمهـــور ایـــن 
ـــون  ـــده و اکن ـــاد گذران ـــود را در جه ـــر خ ـــی عم ـــه تمام ـــت ک ـــور اس کش

نیـــز شـــب و روز در جهـــاد فـــی ســـبیل اهلل قـــرار دارد.
پس از شـــرکت در انتخابات ریاست جمهوری - 76/3/2

بـــرای شـــخص مـــن، هیـــچ کـــس آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی نخواهـــد 
ـــد. ش

ــت  ــات دولـ ــای هیـ ــور و اعضـ ــدار رئیس جمهـ ــن دیـ آخریـ
ششـــم - 7۶/5/۹

ـــه  ـــه ای ک ـــگ در آن جلس ـــد از جن ـــای بع ـــم، روزه ـــوش نمی کن ـــن فرام م
بـــه دســـتور امـــام تشـــکیل شـــد، چنـــد نفـــری بـــرای طـــرح خطـــوط 
ـــی  ـــای بزرگ ـــان آرزوه ـــر خودم ـــه نظ ـــتیم؛ ب ـــور نشس ـــازی کش ـــی بازس اصل
را در آن نوشـــته ها آوردیـــم، بحـــث کردیـــم و تصـــور نمودیـــم کـــه 
ـــت  ـــن هش ـــه در ای ـــرد. آنچ ـــام گی ـــال انج ـــن س ـــول چندی ـــاءاهلّل در ط ان ش
ـــا  ـــه آن روز م ـــه ک ـــاده، از آنچ ـــاق افت ـــما اتف ـــوری ش ـــت جمه ـــال ریاس س

آرزو داشـــتیم، بیشـــتر اســـت و حقیقتـــا کشـــور بازســـازی شـــد.
... الزم می دانـــم - به خصـــوص - نظـــر خـــودم را دربـــاره بخشـــی از 
ـــع  ـــردم ناف ـــرای م ـــا ب ـــم اینه ـــم. ه ـــر کن ـــت ذک ـــن دول ـــت ای ـــل موفقی عل
ـــور  ـــده - حض ـــان - در آین ـــول زم ـــه در ط ـــئولینی ک ـــرای مس ـــم ب ـــت، ه اس

ـــت. ـــع اس ـــک ناف ـــت، بالش ـــد داش خواهن
ـــمی  ـــای هاش ـــخص آق ـــات ش ـــه خصوصی ـــن، ب ـــی از ای ـــل توجه ـــش قاب بخ
ـــه  ـــت ک ـــان هس ـــات در ایش ـــی از خصوصی ـــا برخ ـــی واقع ـــردد؛ یعن برمی گ

ـــورداری  ـــل برخ ـــته؛ از قبی ـــا داش ـــن موفقیت ه ـــی در ای ـــام و تمام ـــر ت تأثی
ــوآوری و ورود در  ــکار و نـ ــه ابتـ ــرکاری، روحیـ ــه کار، پـ ــان از روحیـ ایشـ
ــازندگی و  ــر سـ ــد در امـ ــت بلنـ ــوده، همـ ــد و ناپیمـ ــای جدیـ میدان هـ
نترســـیدن از طرح هـــای بـــزرگ و اقدام کـــردن شـــجاعانه در مـــورد 
ـــت  ـــود داش ـــان وج ـــه در ایش ـــاز ک ـــت ب ـــیوه مدیری ـــزرگ و ش ـــای ب کاره
ــکار و تـــالش  ــه ابتـ ــی داد کـ ــکان مـ ــان امـ ــکاران ایشـ ــه همـ ــن بـ و ایـ
خودشـــان را بـــه کار بیندازنـــد و از آن اســـتفاده کننـــد. ایمـــان عمیـــق 
بـــه توانایـــی خـــود نیـــز نقـــش زیـــادی داشـــت. همچنیـــن هوشـــمندی 
در شـــناخت مســـائل و مضایـــق و پیـــدا کـــردن راه حل هـــا، بخشـــی از 

خصوصیاتـــی اســـت کـــه بالشـــک مؤثـــر بـــود.

ـــه  ـــران در مرحل ـــت ای ـــور مل ـــر ش ـــور پ ـــبت حض ـــه مناس ـــام ب پی
ـــوری - ۸۴/۴/۴ ـــت جمه ـــات ریاس دوم انتخاب

ـــن  ـــق ای ـــوری در خل ـــت جمه ـــای ریاس ـــده  نامزده ـــر و تعیین کنن ـــش مؤث نق
ـــگان الزم  ـــر هم ـــان ب ـــپاس از آن ـــر و س ـــی، انکارناپذی ـــزرگ مل ـــه  ب حماس
اســـت. اینجانـــب تشـــکر وافـــر خـــود را بـــه همـــه  آقایـــان به ویـــژه بـــه 
ــه  ــنجانی کـ ــای هاشـــمی  رفسـ ــلمین آقـ ــاب حجت االســـالم و المسـ جنـ
ــوری  ــام جمهـ ــته  نظـ ــای برجسـ ــالب و از چهره هـ ــر انقـ ــود از ذخائـ خـ
ــز و  ــرادر عزیـ ــن بـ ــدوارم ایـ ــی دارم و امیـ ــم مـ ــد تقدیـ ــالمی ایراننـ اسـ
همســـنگر دیریـــن ماننـــد همیشـــه در عرصه هـــای مهـــم نظـــام اســـالمی 

نقش آفریـــن باشـــند.

دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - ۸۹/۱2/۱۹

ـــمی  ـــای هاش ـــاب آق ـــوص از جن ـــم، به خص ـــکر می کنی ـــان تش ـــه  آقای از هم
ـــه  ـــه ای را ک ـــار خصمان ـــالس، انتظ ـــن اج ـــه در ای ـــرای اینک ـــنجانی، ب رفس
دشـــمنان داشـــتند، خنثـــی کردنـــد. آنهـــا انتظـــار داشـــتند کـــه بیـــن 
ــای  ــورت رقابت هـ ــه صـ ــا بـ ــد، رقابت هـ ــالف بیفتـ ــت اختـ ــرگان امـ خبـ
ـــود  ـــل بش ـــت، تبدی ـــابقه  در خدم ـــد و مس ـــادی در بیای ـــای م ـــارف دنی متع
بـــه رقابـــت منفـــی در تصـــرف مراکـــز و جایگاه هـــا کـــه ایـــن بحمـــداهلّل 
نشـــد. خـــب، از جنـــاب آقـــای هاشـــمی انتظـــار هـــم همیـــن بـــود؛ بـــا 
ـــه  ـــان همیش ـــه در ایش ـــئولیتی ک ـــاس مس ـــل و احس ـــابقه  عق ـــه س ـــه ب توج

ـــم. ـــاهده کردی ـــا مش م

خطبه های نماز جمعه ی تهران - ۸۸/۳/2۹
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ـــوط  ـــان مرب ـــناختم از ایش ـــن ش ـــند. م ـــه می شناس ـــمی را هم ـــای هاش آق
بـــه بعـــد از انقـــالب و مســـئولیت های بعـــد از انقـــالب نیســـت؛ مـــن از 
ـــم.  ـــک می شناس ـــان را از نزدی ـــل - ایش ـــال قب ـــی 52 س ـــال 1336 - یعن س
ـــود؛ از  ـــارزات ب ـــت در دوران مب ـــراد نهض ـــن اف ـــمی از اصلی تری ـــای هاش آق
ـــالب  ـــروزی انق ـــد از پی ـــود. بع ـــالب ب ـــل از انق ـــر قب ـــدی و پیگی ـــن ج مبارزی
از مؤثرتریـــن شـــخصیت های جمهـــوری اســـالمی در کنـــار امـــام بـــود. 
ـــا  ـــرد باره ـــن م ـــروز. ای ـــا ام ـــری ت ـــار رهب ـــم در کن ـــام ه ـــت ام ـــد از رحل بع
ـــودش را صـــرف  ـــوال خ ـــالب ام ـــل از انق ـــه. قب ـــش رفت ـــهادت پی ـــرز ش ـــا م ت
ــوب  ــا خـ ــا را جوان هـ ــی داد. اینهـ ــن مـ ــه مبارزیـ ــرد و بـ ــالب می کـ انقـ
اســـت بداننـــد. بعـــد از انقـــالب ایشـــان مســـئولیت های زیـــادی داشـــت: 
ـــد  ـــود، بع ـــس ب ـــس مجل ـــش رئی ـــود، قبل ـــور ب ـــس جمه ـــال رئی ـــت س هش
ـــوردی را  ـــچ م ـــدت هی ـــن م ـــول ای ـــت. در ط ـــری داش ـــئولیت های دیگ مس
ـــه ای  ـــک اندوخت ـــالب ی ـــودش از انق ـــرای خ ـــان ب ـــه ایش ـــم ک ـــراغ نداری س
ـــد دانســـت.  ـــا را بای ـــی اســـت، اینه ـــک حقایق ـــا ی ـــرده باشـــد. اینه درســـت ک
ــوده.  ــام بـ ــالب و نظـ ــت انقـ ــان در خدمـ ــع ایشـ ــاس ترین مقاطـ در حسـ
ـــم  ـــر داری ـــمی اختالف نظ ـــای هاش ـــا آق ـــددی ب ـــوارد متع ـــه در م ـــن البت م
ـــز  ـــوند، چی ـــم بش ـــار توه ـــد دچ ـــردم نبای ـــی م ـــت ول ـــم هس ـــی ه ـــه طبیع ک

ـــد. ـــر کنن ـــری فک دیگ

پیام تسلیت - ۹5/۱۰/۱۹
ـــنگر  ـــن و همس ـــق دیری ـــی رفی ـــت ناگهان ـــر درگذش ـــف خب ـــغ و تأس ـــا دری ب
ـــال های  ـــک س ـــکار نزدی ـــالمی و هم ـــت اس ـــارزات نهض ـــگام دوران مب و هم
و  اســـالمی جنـــاب حجت االســـالم  عهـــد جمهـــوری  در  متمـــادی 
المســـلمین آقـــای حـــاج شـــیخ اکبـــر هاشـــمی رفســـنجانی را دریافـــت 
ـــی  ـــاز همدل ـــکاری و آغ ـــابقه  هم ـــه س ـــی ک ـــرزم و همگام ـــدان هم ـــردم. فق ک
و همـــکاری بـــا وی بـــه پنجـــاه و نـــه ســـال تمـــام می رســـد، ســـخت و 
جانـــکاه اســـت. چـــه دشـــواری ها و تنگناهـــا کـــه در ایـــن ده هـــا ســـال 
ــا کـــه در برهه هـــای  ــا و همدلی هـ ــا گذشـــت و چـــه همفکری هـ بـــر مـ
زیـــادی مـــا را بـــا یکدیگـــر در راهـــی مشـــترک بـــه تـــالش و تحمـــل 

ــر او در آن  ــت کم نظیـ ــر و صمیمیـ ــوش وافـ ــانید. هـ ــری کشـ و خطرپذیـ
ســـال ها، تکیـــه گاه مطمئنـــی بـــرای همـــه  کســـانی کـــه بـــا وی همـــکار 
بودنـــد به ویـــژه بـــرای اینجانـــب بـــه شـــمار می آمـــد. اختـــالف نظرهـــا 
ــز  ــی هرگـ ــن دوران طوالنـ ــی از ایـ ــاوت در برهه هایـ ــای متفـ و اجتهادهـ
نتوانســـت پیونـــد رفاقتـــی را کـــه ســـرآغاز آن در بین الحرمیـــن کربـــالی 
معلـــی بـــود بـــه کلـــی بگســـلد و وسوســـه  خناســـانی کـــه در ســـال های 
اخیـــر بـــا شـــدت و جدیـــت در پـــی بهره بـــرداری از ایـــن تفاوت هـــای 
ـــن  ـــه ای ـــبت ب ـــق او نس ـــخصی عمی ـــت ش ـــت در محب ـــد، نتوانس ـــری بودن نظ
ـــد  ـــارزان ض ـــل اول مب ـــری از نس ـــه  کم نظی ـــل وارد آورد. او نمون ـــر خل حقی

ــود. ــار بـ ــر و پرافتخـ ــن راه پرخطـ ــدگان ایـ ــاهی و از رنج دیـ ستم شـ

دعای بدرقه - ۹5/۱۰/2۱

ـــک  ـــن أمت ـــدک واب ـــن عب ـــدک و اب ـــا عب ـــجی قدامن ـــذا المس ـــم ان ه اللّه
ـــت  ـــه، وأن ـــت روح ـــک قبض ـــم ان ـــه اللّه ـــزول ب ـــر من ـــت خی ـــک و أن ـــزل ب ن
ـــناً  ـــم ان کان محس ـــک. اللّه ـــی رحمت ـــاج ال ـــو محت ـــه، و ه ـــن عذاب ـــی ع غن
ـــع  ـــره م ـــم احش ـــه اللّه ـــاوز عن ـــیئاً  فتج ـــانه وان کان مس ـــی احس ـــزد ف ف
ـــره  ـــم احش ـــن، اللّه ـــع المجاهدی ـــره م ـــم احش ـــن، الله ـــن المؤمنی ـــه م اولیائ
مـــع المنفقیـــن فـــی ســـبیلک. اللّهـــم انـــه الیجیـــره و الیجیرنـــا منـــک 
ـــا  ـــا وال تردن ـــال تخذلن ـــداً، ف ـــک ملتح ـــن دون ـــد م ـــد وال نج ـــد وال یج أح
ـــره  ـــم اذک ـــک، الله ـــا برحمت ـــم اذکرن ـــذاب، اللّه ـــا بع ـــة وال تردن ـــی حرک ف
ـــم  ـــر وارح ـــم اغف ـــا. اللّه ـــا بخطایان ـــره وال تذکرن ـــک وال تذک ـــا برحمت واذکرن
ـــف  ـــم اع ـــا، اللّه ـــه وعن ـــف عن ـــم اع ـــا، اللّه ـــه ومن ـــم من ـــا تعل ـــاوز عم وتج
عنـــه وعنـــا. اللهـــم اغفـــر لـــه ولنـــا، الهـــی عفـــوک عفـــوک عفـــوک، 

ـــوک. ـــوک عف ـــوک عف ـــوک، عف ـــوک عف ـــوک عف عف
ـــر  ـــر پیک ـــاز ب ـــراز نم ـــین ف ـــت در واپس ـــال گفت وگوس ـــان 59 س ـــن پای و ای

ـــکاه ... ـــش ســـخت اســـت و جان ـــه فقدان ـــن ک ـــی دیری رفیق
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جمهوری  در  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  مداری  دولت  آغاز  معتقدند  بسیاری 
اقتصادی  توسعه  به  رویکرد  حتی  و  سیاق  و  سبک  تغییر  به  منجر  اسالمی 
شد و از نظر پژوهشگران، با شروع نخستین دوره سکانداری »آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی« در بدنه اجرایی نگاه حاکم بر حوزه اقتصاد در کشور دگرگون و بر 

سه پایه جدید استوار شد.
آزاد«،  »اقتصاد  اقتصادی،  توسعه  هدف  با  سازندگی  دوران  رئیس جمهوری 
توسعه  نفع  به  بین المللی  »تعامل  و  اقتصاد«  در  دولت  مداخله  »کاهش 
اقتصادی« را در دستور کار قرار داد. »دنیای اقتصاد« در این گزارش به بررسی 
ابعاد مختلف توسعه سیاسی از نگاه هاشمی و واکاوی نقاط ضعف و قوت این 

نگاه به اقتصاد پرداخته است.
به  را  رفسنجانی  هاشمی  سیاست،  و  اقتصاد  حوزه  صاحب نظران  از  بسیاری 
خاطر نوع نگاه خاصی که به مسائل سیاسی و اقتصادی داشت فردی تاثیرگذار 
منتشرشده  پژوهش های  بررسی  دانسته اند.  کشور  تاریخ  در  منحصربه فرد  و 
اقتصادی رئیس  برنامه های  نشان می دهد  با عملکرد دولت هاشمی  رابطه  در 
جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده است: »حرکت به سمت 
اقتصاد آزاد«، »کاهش دخالت دولت در اقتصاد« و »تعامل بین المللی با هدف 
توسعه اقتصادی«. »دنیای اقتصاد« به بهانه درگذشت یار دیرین امام و رهبری، 
در این گزارش به بررسی توسعه اقتصادی در اندیشه هاشمی، مختصات برنامه 
اقتصادی دوران سازندگی و مهم ترین دستاوردها و نقاط ضعف نسخه اقتصادی 

استفاده شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پرداخته است.

نقطه عطفی به نام دوران سازندگی
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی 

در  عمیقی  تغییرات  شوروی،  نظام  فروپاشی  و  جدید  رهبر  معرفی  اساسی، 
نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آمد. خبرگان حوزه سیاست 
مهم ترین برآیند این تغییرات را به حاشیه رانده شدن نگاه سنتی و ماجراجویانه 
و پیدایش نگاه جدیدی می دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی تمرکز 
کرده بود. با روی کارآمدن »اکبر هاشمی رفسنجانی« که موافقان او از وی با 
عقیده  به  می کردند،  یاد  سازندگی«  و »سردار  زمان«  »امیرکبیر  نظیر  القابی 
محققان حوزه تاریخ سیاسی، نوعی از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور 
شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقالب اسالمی و چه با گفتمان نظام 
پهلوی که به نوعی با وابستگی عجین شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز این 

نگاه جدید حول مسائل اقتصادی قرار گرفته بود.
هاشمی رفسنجانی در این نگاه جدید، »سازندگی« و »تعدیل« را به عنوان دو 
سیاست های  کنار  در  کرد.  ترسیم  سازندگی  دولت  تصمیمات  اساسی  محور 
تعدیل اقتصادی، سیاست های حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز به عنوان مکمل 
این  رسید.  تصویب  به  رفسنجانی  کابینه  در  تثبیت  دوران  اقتصادی  برنامه 
برنامه های حمایتی در تالش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست های اقتصادی را 
از روی دوش اقشار آسیب پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران 
و  »رشد  است.  اقتصادی  توسعه  برنامه های  از  آسیب زدایی  لزوم  بر  سازندگی 
استوار  اقتصادی  »سیاست های  اقتصادی«،  تعدیل  و  »تثبیت  پایدار«،  توسعه 
کردن  »رقابتی  اقتصادی«،  »آزاد سازی  دولت«،  حجم  »کاهش  برنامه«،  بر 
و  سرمایه  »جذب  و  ارز«  کردن  نرخی  »تک  صادرات«،  »ترویج  اقتصاد«، 
تکنولوژی« از کشورهای دیگر مهم ترین مؤلفه های این نگاه جدید بر الزامات 
اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست »تعدیل 
اقتصادی« و پس از آن سیاست »تثبیت اقتصادی« را در دستور کار خود قرار 

توســـعه اقتصادی از نگاه هاشـــمی رفسنجانی



دیماه 1395ویژه نامه ارتحاى حضرت آیت اهللا هاشمى رفسنجانى 24

یک  گذشت  با  و  هاشمی رفسنجانی  ریاست جمهوری  دوره  نخستین  در  داد. 
با انتخاب  سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را 

استراتژی »آزادسازی اقتصادی« و »بازسازی« آغاز کرد.
این برنامه که به دنبال سیاست های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده 
و  آزادسازی  اجرای سیاست های  اقتصاد و  بود، سعی در عادی سازی وضعیت 
انقباضی داشت. از این رو می توان نخستین برنامه توسعه در سال های پس از 
پیروزی انقالب اسالمی را در چارچوب سیاست های »تعدیل« دانست. تعیین 
و اصالح الگوی مصرف، اصالح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد 
جمله  از  تورم  مهار  و  کشاورزی  بخش  تولیدات  بر  تاکید  با  پایدار  اقتصادی 
ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه  برنامه  نخستین  اقتصادی  بندهای  مهم ترین 
کاهش  دولت،  مالی  وضع  و  بودجه  زمینه  در  برنامه  این  کلی  سیاست  بود. 
اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض اندام بخش خصوصی بود. 
»کاهش  شامل  زمینه  این  در  هاشمی  کابینه  نخستین  برنامه های  مهم ترین 
هزینه های دولت«، »کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و انتقال فعالیت به 
تعادلی   « اساسی«،  کاالهای  سهمیه بندی  سیستم  »تغییر  بخش خصوصی«، 
شدن قیمت کاال و تغییر سیاست نرخ گذاری« و »سپردن تجارت خارجی به 

بخش خصوصی« بود.
با  بسیاری  اقتصادی دولت دوم هاشمی شباهت  استراتژی های  می توان گفت 
برنامه های کابینه نخست دوران سازندگی داشت. مهم ترین وجه تمایز این دو 
برنامه، تاکید بیشتر برنامه دوم توسعه )دوران دوم ریاست جمهوری رفسنجانی( 
دولت  دومین  در  استفاده  مورد  اقتصادی  برنامه  بود.  اقتصادی  ثبات  به 
اکبرهاشمی رفسنجانی را می توان در چهار محور بررسی کرد: 1- برقراری نظام 
ارز شناور مدیریت شده، تسهیل تجارت خارجی و تعیین تعرفه های گمرکی در 
بخش تجارت خارجی 2- منطقی کردن نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت 
و سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات بانک های تخصصی و حفظ ارزش پول ملی 
مالیاتی  افزایش درآمد  برای  مالیاتی  قوانین جدید  تنظیم  پولی 3-  در بخش 
در  یارانه ها  و هدفمندی  دولت  و خرج  در دخل  منطقی  تعادل  ایجاد  دولت، 
بخش مالی 4- سیاست قیمت گذاری کاال و خدمات و کاهش هزینه تولید در 

بحث قیمت گذاری.

نقش آفرینی به جای انزوا
به عقیده کارشناسان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در جریان سیاست گذاری 
از  استفاده  چگونگی  است،  داشته  وجود  اقتصادی  توسعه  برنامه ریزی  و 
فرصت های اقتصادی عرصه بین الملل، از جمله تجارت و سرمایه گذاری، برای 
بر  تمرکز  عقیده صاحب نظران سیاسی،  به  است.  بوده  توسعه  فرآیند  پیشبرد 
روی  میانه  سوی  به  را  هاشمی  دولت  خارجی  سیاست  اقتصادی،  بازسازی 
اهمیت  واسطه  بـه  داشت  عقیده  سازندگی  دوران  رئیس جمهوری  داد.  سوق 
خود  که  هاشمی  رفت.  بین المللی  سیستم  به سوی  باید  متقابل،  وابستگی  و 
بود،  ژاپن و آمریکا دیدار کرده  از کشورهای بسیاری نظیر  در دوران جوانی، 
که  ترتیب  این  به  کرد،  ایجاد  حاکم،  سیاست خارجی  در  نگرش  تغییر  نوعی 
سیاست خارجه ایران از انزوا به عمل گرایی در راستای توسعه اقتصادی تغییر 
کرد. اقدامات خصمانه دولت های غربی چه در حمایت از سلسله سرنگون شده 
پهلوی در دوران پیش از انقالب و چه در حمایت از رژیم بعثی عراق در تجاوز 
در دوران جنگ تحمیلی نوعی بدبینی نسبت به برقراری هرگونه روابط با این 
کشورها ایجاد کرده بود. رئیس جمهوری وقت ایران بر این باور بود کـه تـرمیم 
مسالمت  دیپلماتیک  مناسبات  توسعه  و  »تنش زدایی  مستلزم  کشور  اقتصـاد 
جهانی  نوین  تکنولوژی های  به  ایران  دسترسی  در  »تسهیل  جهان«،  با  آمیز 
ایران در شبکه اقتصادی  به خصوص در حوزه نفت و گاز« و »تعامل فعاالنه 

جهانی« است.
باید  ایران  اسالمی  جمهوری  بود  معتقد  سازندگی  دولت  رئیس جمهور 
جمهوری  تصویر  بهبود  برای  خود،  اسالمی  و  انقالبی  هویت  بر  تاکید  ضمن 

اسالمی در فضای اقتصادی و سیاسی بین المللی تالش کند. از این رو دولت 
اسالمی  هویت  حفظ  ضمن  خارج،  جهان  با  تعامل  در  هاشمی رفسنجانی 
اندیشه های  از  فاصله گرفتن  با  لبنان،  از حزب اهلل  دفاع  نظیر  اقداماتی  با  خود 
در  منطقه  عربی  کشورهای  و  غربی  کشورهای  با  را  خود  روابط  افراط گرایانه 

چارچوبی مسالمت آمیز تقویت کرد.
از  گذر  جهت  در  گام هایی  هاشمی،  ریاست جمهوری  ساله  هشت  دوره  در 
توسعه  به  »گرایش  شد.  برداشته  صادرات«  »توسعه  به  واردات«  »جانشینی 
برنامه دوم  اول توسعه و چه در  برنامه  تولیدات و صادرات غیرنفتی« چه در 
توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هاشمی رفسنجانی جزو اولین کسانی بود 
دوران  در  کرد.  ایران حمایت  اسالمی  در جمهوری  فاینانس  از طرح های  که 
سازندگی در عمل تالش شد در کنار تحکیم بنیان های خودکفایی و استقالل 
صادرات  تشویق  و  کشاورزی  و  صنعت  از  حمایت  طریق  از  کشور،  اقتصادی 
خارجی  سرمایه گذاری  امر  در  خصوص  به  خارجی  ظرفیت های  از  غیرنفتی، 

بهره برداری شود.
به عقیده کارشناسان، نگاه هاشمی به مسائل اقتصادی در عین داشتن نقاط 
قوت فراوان در دو سطح قابل نقد است. هرچند رئیس جمهور کشور در دوران 
نظر  به  اما  به رسمیت می شناخت،  را  رقابت  اقتصاد خرد  سازندگی در حوزه 
می رسد که میل به شتاب دهی پیشرفت مانع از ورود برخی از الزامات اقتصاد 
کالن به ضروریات برنامه اقتصادی از نگاه هاشمی شده است. برای مثال مسعود 
اعتقاد دارد  برنامه و بودجه در دولت هاشمی  روغنی زنجانی، رئیس سازمان 
»ایشان به واسطه تجربه فعالیت اقتصادی به خوبی با مباحث اقتصاد خرد آشنا 
بودند، اما در حوزه اقتصاد کالن با مفاهیمی چون نقدینگی و تبعات آن ارتباط 
کنار  در  اقتصاددانان(.  در صفحه  بیشتر  )جزئیات  نمی کردند.«  برقرار  ویژه ای 
این کاستی، سبک زندگی مدیران دولتی که مد نظر این رئیس جمهور فقید 
کشور بوده است نیز قابل نقد است. اما در کنار این انتقادها حرکت و تالش و 
خدماتی که هاشمی برای بازسازی اقتصادی داشته است غیر قابل انکار است.

دوران سازندگی از دریچه آمار
بین المللی،  ایران در مراودات  تقویت نقش  سیاست های دولت هاشمی ضمن 
دستاوردهای اقتصادی مهمی برای کشور به همراه داشت. بررسی آمارها نشان 
می دهد که طی 8 سال سکانداری هاشمی رفسنجانی در قوای اجرایی کشور، 
رشد  کرده اند.  تجربه  را  بهبودی  به  رو  وضعیت  اقتصادی  شاخص های  عمده 
تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی 5/ 5 درصد 
رسیده بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از 6 درصد افزایش یافت. بر مبنای 
اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسالمی ایران که در سال 1378 از سوی 
دوران  ایرانی طی  هر  سرانه  درآمد  رسید،  انتشار  به  بودجه  و  برنامه  سازمان 

سازندگی به طور متوسط سالیانه حدود 5 درصد افزایش یافته است.
بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست جمهوری هاشمی 
افزایش  درصد   5 معادل  ساالنه  نفت  و  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  میزان 
یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات نیز طی 
دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل 2 و 5/ 6 درصد به ازای هر سال افزایش 
یافت. در این دوران کسری بودجه 50 درصدی در سال 1367 به توازن بودجه 
تبدیل شد و ترکیب هزینه های دولت به سمت هزینه های عمرانی تغییر جهت 
داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین 
بدهی ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی هشت سال یادشده نرخ بیکاری در 
یافت.  کاهش  درصد   9 حدود  به  درصدی  واحد  پنج  حدود  کاهش  با  کشور 
هرچند این دستاوردهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
برخی  از  اقتصادی دو دولت هاشمی رفسنجانی  اما عملکرد  قرار گرفت  کشور 
زوایا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. افزایش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی در 
اقتصادی رئیس جمهور  از عملکرد  انتقاد  از جمله مواردی است که در  کشور 

سابق و فقید کشور در محافل کارشناسانه مطرح شده است.
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ــهریور 1313در  ــوم ش ــنجاني در س ــمي رفس ــت اهلل هاش ــوم آی ــاره: مرح اش
روســتاي بهرمــان شهرســتان رفســنجان و در خانــواده اي نســبتاً ثروتمنــد بــه 
ــه قــم رفــت  ــود. در 14 ســالگي ب ــواده ب دنیــا آمــد. او یکــي از 9 فرزنــد خان
ــه تحصیــل علــوم دینــي پرداخــت. در حــوزه علمیــه از محضــر بزرگانــي  و ب
چــون آیــات عظــام: بروجــردي، امــام، محقــق دامــاد، محمدرضــا گلپایگانــي، 
ــام  ــر ام ــرد. ســپس تحــت اث ــي بهره هــا ب مرعشــي نجفــي و عالمــه طباطبائ
ــم  ــي رژی ــان فکــري و عمل ــه مخالف ــه سیاســت روي آورد و ب ــي)ره( ب خمین
پهلــوي پیوســت. درنتیجــه بارهــا دســتگیر و زندانــي شــد و شــکنجه ها دیــد.
در آســتانه انقــالب بــه عضویــت »شــوراي انقــالب اســالمي« درآمــد و پــس 
ــن  ــي از مؤثرتریــن و قدرتمندتری ــگاه یک ــرعت در جای ــه س ــروزي، ب از پی
ــان او  ــه درخش ــت. در کارنام ــرار گرف ــالمي ق ــوري اس ــخصیت  هاي جمه ش
ــور  ــتي وزارت کش ــپس سرپرس ــت و س ــالمي، از معاون ــالب اس ــس از انق پ
گرفتــه تــا نمایندگــي مجلــس شــورا و چنــد دور ریاســت آن، دو دور ریاســت 
جمهــوري، چنــد دور ریاســت مجلــس خبــرگان و ریاســت مجمــع تشــخیص 
ــه ســالهاي  ــت ک ــوان یاف ــي را مي ت ــر منصف ــد. و کمت ــوان دی مصلحــت مي ت
ریاســت او را در هــر نهــادي، از موفق تریــن ایــام تشــکیل و برپایــي آن نهــاد 

ــد. ندان
ضمــن اینکــه او یکــي از مؤسســان جامعــه روحانیــت مبــارز و حــزب 
جمهــوري اســالمي نیــز بــود؛ همچنــان کــه حــدود ســي ســال یکــي از ائمــه 
ــاع در  ــي دف ــوراي عال ــام در ش ــي ام ــود و نمایندگ ــران ب ــت ته ــه موق جمع
زمــان جنــگ تحمیلــي، و جانشــیني فرماندهــي کل قــوا در ماه هــاي پایانــي 
ــالمي و  ــگاه آزاد اس ــذاران دانش ــت. از بنیانگ ــده داش ــه عه ــم ب ــگ را ه جن
ــئولیت، او در  ــه مس ــن هم ــار ای ــود. در کن ــز ب ــاي آن نی ــأت امن ــس هی رئی

ترجمــه و تألیــف و تحقیــق نیــز دســتي قــوي داشــت و آثــار پــر بــرگ و بــاري 
ــادگار نهــاده اســت. ــه ی از خــود ب

ــور  ــازي کش ــالب و بازس ــد از انق ــادي بع ــعه اقتص ــراي توس ــر ب ــالش پیگی ت
ــود.  ــمي ب ــت اهلل هاش ــدار آی ــاي پای ــاله از دغدغه ه ــت س ــگ هش ــد از جن بع
ــاي شایســته  ــار ویژگي ه ــي و مســئولیت پذیري در کن ــن همــه کار و پویای ای
ــا  ــه ب ــود ک ــاخته ب ــر س ــیار مؤث ــدي و بس ــخصیتي چندبع ــي، از او ش اخالق
ــراي  ــدي ب ــي ج ــیار و مخالفان ــي بس ــات، موافقان ــي و باثب ــي اعتدال دیدگاه
ــا  ــه ب ــه چ ــت ک ــن اس ــاره او ای ــم درب ــه مه ــود. نکت ــرده ب ــاد ک ــود ایج خ
ــیم،  ــه نباش ــیم، چ ــراه باش ــدل و هم ــرش او هم ــگاه و نگ ــا، ن اندیشــه، کاره
ــت و  ــده گرف ــالمي نادی ــالب اس ــخ انق ــم او را در تاری ــش مه ــوان نق نمي ت
ــق  ــه او را به ح ــه اینک ــایان توج ــه ش ــن نکت ــپرد. آخری ــي س ــه فراموش ــا ب ی
ــر  ــاره امیرکبی ــي درب ــه کتاب ــا ک ــد و از آنج ــازندگي« مي نامیدن ــردار س »س
ــت را  ــوز و میهن دوس ــر دلس ــم و راه آن وزی ــدودي رس ــا ح ــود و ت ــته ب نوش
بــراي ســازندگي ایــران درپیــش گرفتــه بــود، وي را بــا او هماننــد مي کردنــد 
و شــگفتا کــه هــر دو تقریبــا در یــک روز از دنیــا رفتنــد: آیــت اهلل هاشــمي در 

شــامگاه 19دي و امیرکبیــر در روز 20دي!

ــدون  ــمي ب ــاب »هاش ــهایي از کت ــد، بخش ــي مي آی ــه در پ آنچ
رتــوش« مــی باشــد کــه از زبــان خــود ایشــان گفتــه شــده اســت 
ــناخت راه و روش آن  ــع در ش ــن مناب ــي از مهمتری ــد یک و بي تردی
بزرگــوار اســت. متــن زیــر گزینــه اي اســت از چنــد جــاي کتــاب 
ــال  ــا مج ــته ایم ت ــش ها کاس ــم پرس ــي از حج ــه ضرورت های ــه ب ک

بیشــتري بــراي پاســخها فراهــم آیــد. 

سردار ســـترگ دفاع و سازندگي
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آشنایي با امام خمیني)ره(
آشنایي بنده با ایشان در زمان حیات مرحوم آیت اهلل بروجردي یعني در سالهاي 
1328ـ 1329 آغاز شده بود. جداي از آنکه من بعداً شاگرد ایشان شدم و درس 
خارج در نزد ایشان مي خواندم. از سال اول ورودم به قم، منزلمان هم در همان 
کوچه اي بود که امام در آنجا منزل داشتند. در مسیر رفت و بازگشت از منزل 
زیادي  اغلب سؤاالت  ایشان  از  بودم.  ایشان  همراه  معموالً  به محل درس، من 
مي پرسیدم. سؤاالتم فقط پیرامون مباحث درسي نبود، بلکه درخصوص مسائل 
بین ما  آنکه بحث و گفتگو  سیاسي و اجتماعي هم همواره مي پرسیدم ضمن 
درمي گرفت. امام از طلبه هایي که اهل بحث بودند و از خود توان و استعدادي 
نشان مي دادند، همواره استقبال مي کردند. از اینجا بود که به تدریج آن پیوند، 
عالقه و اعتقادي که شما به آن اشاره کردید بین ما به وجود آمد. من حقیقتاً 
شیفتة شخصیت و دانش و بینش امام بودم و امام این را مي دانستند و رابطه 

مریدي و مرادي بود.
فقط عالقه نبود. به نظر مي رسد که امام یک جور اعتماد به شما داشتند که 
به  اعتقاد  با  اعتماد همراه  نوع  داده اند. یک  نشان  به کمتر کسي  را  آن  مشابه 
توانایي ها و داوري هاي شما. این را به وضوح در مجموعة احکام، مأموریت ها و 
اساساً وظایفي که امام در دوران انقالب و پس از پیروزي انقالب به شما محول 
از شما  بیشتر  خیلي  احمدآقا قطعاً  به مرحوم حاج  امام  کرده اند مي توان دید. 
عالقه داشتند یا به مرحوم اشراقي که دامادشان بودند نیز خیلي اعتماد و عالقه 
داشتند، ولي هیچ یک از آنها جایگاه شما را نزد ایشان نداشتند. این جایگاه و یا 
حالت صرفاً عالقه و اعتماد نبود. امام به بسیاري دیگر از شاگردان و یارانشان هم 
عالقه داشتند و هم اعتماد. اما در مورد شما یک چیز یا یک حالت دیگر هم بود، 
اعتماد خاصي به توانایي هاي کاري و سیاسي و لیاقت هاي شما داشتند. این حالت 
یا احساس را امام به هیچ کس دیگري نه هرگز نشان دادند و نه پیدا کردند. 
درخصوص مرحوم مطهري به نظر مي رسد که امام بیشتر به آرا و اندیشه هاي 
عقیدتي ایشان عنایت داشتند تا به توانایي هاي سیاسي و اجرایي شان. اما در مورد 
شما متقاوت است. مثاًل آن مأموریتي که امام در دوران انقالب براي رسیدگي به 
وضع اعتصابات از جمله اعتصاب صنایع نفت به مرحوم مهندس بازرگان محول 
مي نمایند، شما را نیز مشمول آن حکم مي کنند، یا بالفاصله بعد از سقوط رژیم 
شاه از شما مي خواهند که به ایستگاه تلویزیون بروید و با مردم صحبت کنید، 
یا در حساس ترین مقطع جنگ شما را جانشین خودشان به عنوان فرماندة کل 
قوا مي نمایند، یا در جریان »مک فارلین« و خیلي مثال هاي دیگر. به خصوص در 

موارد بحراني و حساس، به مدیریت و توانمندي شما خیلي اتکا مي کردند.
امام لطف و عنایت زیادي نسبت به من داشتند؛ اما این چیزي نبود که یک شبه 
یا مثاًل ظرف چند ماه اتفاق افتاده باشد. حتي اگر از مراوده و آشنایي هاي قبل از 
سال 1340 هم صرف نظر نماییم و آنها را صرفاً رابطة یک طلبة جوان با استادش 
بدانیم، و اگر روابط دوران انتشار »مکتب تشیع« را که من براي مشورت و گرفتن 
راهنمایي، مسائل زیادي را با ایشان در میان مي گذاشتم مهم ندانیم که البته مهم 
است، از سال 1340 به بعد من همواره با ایشان بوده ام. یعني سال 1357 که 
انقالب صورت گرفت، امام بیش از بیست سال مي شد که مرا کاماًل مي شناختند 
و البد قضاوتي دربارة من داشتند. بیست سالي که هفده سال آن یعني از سال 

1340 به بعد، من در جریان مبارزه علیه رژیم شاه بودم.
در تمام این هفده سال، امام من را در خط مقدم مي دیدند و زجرها، محرومیت ها 
و مقاومت هاي مرا دیده بودند، به عالوه با شیوة عمل و مهمتر از همه، با افکار 
من آشنایي داشتند. مجموعة اینها سبب شده بود تا آن حالت نزدیکي و حس 
اعتمادي که شما در سؤالتان مطرح کردید از جانب مرحوم امام نسبت به بنده به 

وجود آید. به چند نکته اشاره مي کنم:
1ـ در طول دوران مبارزه، امام مشاهده مي کردند که من از روي اعتقاد و بدون 

هوا و هوس به مسائل مبارزه مي پردازم و از جان و مال خودم مایه مي گذارم.
2ـ در جریان کاپیتوالسیون در یک مأموریت سه روزه از سوي ایشان به تهران 
آمدم و اطالعات و منابع و تحلیل هاي مهمي تهیه کردم که سخت مورد نیاز و 

عالقة ایشان بود.
3ـ در جریان دو ماه سربازي ام از رفتار من در سربازخانه فوق العاده راضي بودند 

و دور از انتظارشان بود.
4ـ تهیه و نشر کتاب »سرگذشت فلسطین« که نقطة تحول مهمي در افکار حوزه 

و نیروهاي مذهبي شد، از دید ایشان مخفي نبود.
5ـ مشاهدة اینکه در طول دوران مبارزه از لحاظ مالي، به جاي استفاده از امکانات 
مالي نهضت، از امکانات خودم در حد مقدور به نهضت و مبارزان کمک مي کردم، 

بعد دیگري از موارد مورد توجه ایشان بود.
با  مبارزه،  مهم  بسیار  مسائل  خاطر  به  امنیتي  شرایط  سخت ترین  در  من  6ـ 
پذیرفتن خطرهاي زیادي خودم را در نجف اشرف به امام رساندم و با حل مسائل 
مهمي سریعاً مراجعت کردم و حاضر نشدم با همة عشقي که به امام و عتبات 
مقدس داشتم، کار مبارزه را رها کنم و مثل بعضي ها آنجا توقف کنم. مطمئناً 

ظرافت آن در دید تیزبین امام مخفي نماند.
7ـ وقتي که امام به فرانسه رفتند، موج سفرهاي عالقه مندان به امام از ایران به 
سوي فرانسه آغاز شد و من که تازه از زندان سه ساله ام آزاد شده بودم، با همة 
ارادت به امام به خاطر اهمیت مسائل فراوان روز انقالب به فرانسه نرفتم و امام 
مي دانستند چرا. به همین جهت با اینکه خیلي از بزرگان در فرانسه در محضرشان 
بودند، من را در لیست مأمور تأمین سوخت داخلي معین کردند. و مهمتر از آن 
من را که در فرانسه غایب بودم، جزو اولین هیأت پنج نفري »شوراي انقالب« 

قرار دادند و این نیز بدون اطالع قبلي من بود.
8ـ وقتي که ایشان به ایران برگشتند و همه مي کوشیدند در لحظات اول خودشان 
را به امام برسانند و عکس و فیلم داشته باشند، من تا فرداي آن روز به محضر امام 
مشرف نشدم و امام بي اطالع از ارادت من نبودند و وقتي که در مدرسة علوي به 

محضرشان رفتم، با لحني پدرانه و با تبسم فرمودند: »کجایي؟«
در آن روزهاي حساس »دهه فجر«، فقط براي کار یا به خاطر احضار، ایشان 
حکم  شما  که  دارند  اصرار  »امام  گفتند:  احمدآقا  حاج  که  وقتي  مي دیدم.  را 
بین  از  چرا  که  بود  تعجب  باعث  بخوانید«،  را  بازرگان  مهندس  نخست وزیري 
بزرگان که معموالً در آن روزها از ایشان جدا نمي شدند، فردي به این مأموریت 

انتخاب نشده؟
9ـ معموالً حتي در زمان طلبگي هم به عنوان شاگرد ایشان، بدون مجامله و 
برخالف  هم  گاهي  مي گذاشتم،گرچه  میان  در  ایشان  با  را  مطالب  صراحت  با 
نظراتشان بود و نمونة مهم آن اصرار و استدالل من براي تأمین حزب جمهوري 

اسالمي است که ایشان به جّد مخالف بودند و توانستم نظرشان را عوض کنم.
10ـ روابط صمیمي من و حاج احمدآقا بي تأثیر نبود و احمدآقا یک بار گفت: 

»امام معتقدند تو به مقام توجهي نداري.«
11ـ بعد از ترور من، عالوه بر صدور آن پیام دلگرم کننده، اصرار کردند که براي 

مسائل امنیتي منزلم را به جماران انتقال دهم.
اگر بخواهم همة موارد این گونه را بشمارم، خیلي زیاد مي شود و رمز مهم آن این 
است که من معموالً براي انجام وظیفه و با درک و اعتقاد خودم عمل مي کردم و 

این براي امام بسیار مهم بود.
در  که  دومي  مسأله  مورد  در  کردم.  خودستایي  شما  جواب  براي  که  متأسفم 
سؤالتان مطرح کردید، یعني شروع مبارزات امام در سال 1340 و اینکه چرا و 
چه شد و اساساً روحانیت و امام در مبارزه شان با شاه به دنبال چه بودند، من 

توضیحات زیادي را مي توانم بدهم.

مبارزات امام و روحانیت
کل جریان شروع مبارزه بعد از فوت مرحوم آیت اهلل بروجردي به وجود آمد؛ زیرا 
بعد از رحلت ایشان بود که رژیم شاه احساس کرد آیت  اهلل بروجردي سرشان کاله 
گذاشته و حوزه را ساخته اند! آنها فهمیدند که کار بزرگي اتفاق افتاده و حوزه اي 
که در قم ساخته شده، مانع جدي خودخواهي ها و انحرافات اینها خواهد بود. 



دیماه 1395ویژه نامه ارتحاى حضرت آیت اهللا هاشمى رفسنجانى 28

مخصوصاً در فوت آیت اهلل بروجردي آن عظمت حضور مردم، به روحانیت عزت 
داد. چهل روز همة ایران عزادار بود. چنین چیزي در فوت آیت اهلل سید ابوالحسن 

اصفهاني هم مشاهده شده بود؛ اما این دفعه چیز دیگري بود.
البته در چند مورد هم آیت اهلل بروجردي با قدرت جلوي کارهاي خالف رژیم را 
گرفتند؛ اما در مواردي هم نتوانستند جلوگیري کنند. لذا رژیم که پي به قدرت 
منتقل  کند.  تضعیف  را  حوزه  که  بود  افتاده  فکر  به  بود  برده  روحانیت  بالقوة 
کردن مرکزیت حوزه به نجف، جزو سیاست هایش بود. به عالوه مي خواست در 
قم حالت ملوک الطوایفي باشد تا یک نفر مثل آیت اهلل بروجردي نتواند زعامت و 
مرجعیت تاّمه پیدا کند. ملوک الطوایفي را دولت مي توانست راحت تر اداره کند. 
به تحقیق استعمار و ایادي داخلي اش با توجه به تجربة عملي یک صد سالة اخیر 
تاریخ ایران مي دانست که قدرت روحانیت همیشه مي تواند منشأ حوادث مهم در 
جهت خواست مردم و مصالح واقعي میهن و علیه منافع استعمار و عوامل آن و 
حکومت هاي غیرمردمي باشد؛ مثل مسأله تنباکو و مشروطه و ملي شدن نفت و...
در این شرایط حتي اگر ما هم وارد مبارزه با رژیم نمي شدیم، رژیم وارد مبارزه با 
حوزه مي شد و نمي گذاشت مرجعیت در قم شکل بگیرد. اصاًل عالمت دادند. به 
این صورت که اول مراجع نجف را تقویت کردند. ما هم البته آنها را قبول داشتیم؛ 
اما نمي خواستیم که مرکزیت نجف باشد. بنابراین خود به خود یک تعارض در 

ایران به وجود مي آمد.
رژیم دو کار را با هم مي خواست بکند: یکي اینکه نگذارد حوزه به این حالت 
بماند و دوم آنکه کارهاي خالفي را که مي خواست، انجام دهد؛ همان کارهایي 
که نتوانسته بود در زمان آقاي بروجردي انجام دهد زیرا از ایشان مي ترسیدند. 
در  هیچ کس  که  بگوید  مي خواست  کرد.  شروع  مهم  غیر  کارهاي  از  بنابراین 
مقابلش نیست. جبهة ملي و توده اي ها همه تار و مار شده بودند. مخالف دیگري 
هم در صحنه نبود؛ بنابراین اگر حوزه در مقابل بعضي مسائل مي ایستاد، براي 

آنها جاي نگراني داشت.
قطعا آمریکایي ها هم روي این مسائل تحلیل داشتند و شما نباید از نقش سیاست 
غربي ها در سرکوب نیروهاي مذهبي که بالقوه براي منافع استعمار خطرزا بودند، 
غافل باشید؛ کاري که در ترکیه و ایران و مصر و... در گذشته کرده بودند و هنوز 
هم ادامه دارد اما در ایران با تدبیرهاي خوب روحانیت، روي دست خورده بودند. 
به نظرم یک حالت دو طرفه اي بود که با سرعت حضرت امام وارد میدان شدند 
و از آن پیشامد، یعني فوت مرحوم بروجردي و سپس مسأله »الیحه انجمن هاي 
ایالتي و والیتي« استفاده کردند. سخن امام بهانه نبود. آنقدري که ما امروز اینها 
هرحال  به  نبود.  کم اهمیت  عمومي  افکار  در  اینقدر  روز  آن  مي دانیم،  مهم  را 
وسیله اش شد که ما پیشدستي بکنیم، به جاي اینکه رژیم پیشدستي بکند. امام 
هم آن روحیة ضد درباري و ضد شاهي را داشتند. این دو با هم توأم شد و کار 

شروع شد.
حاال برگردیم به افکار و عقاید خودتان از آن موقع که هنوز یادتان مانده است 
و دیگراني که با شما همرزم بودند و مهمتر از همه خود امام. سؤالي که در این 
مقطع مطرح مي شود این است که: آیا ما مي توانیم تصور بکنیم که براي این 
طیفي که در قم مبارزه را شروع کرده اند، اصوال فکر منسجم و مشخصي وجود 

داشت یا نه، فقط مي خواستید که با رژیم مبارزه بکنید؟
من نمي خواهم بگویم که همة حوزه چنین فکري داشت؛ اما ما جمعي بودیم که 
منتظر فرصتي مي گشتیم تا با رژیم وارد مبارزه بشویم. تحلیلي از تاریخ ایران و 
تأثیرات منفي استعمار در سده هاي اخیر و خطر هماهنگي استبداد و استعمار 
داشتیم و راه نجات را در طرد استعمار و آوردن مردم در صحنه مي دانستیم و 
تنها راه به صحنه آوردن مردم را در به صحنه کشاندن اسالم در عرصة مبارزه با 

رژیم شاه مي دیدیم.
این را کامال مي شود فهمید که باالخره یک عده روحانیت در حوزه بودند که از 
سیاست سکوت مرحوم بروجردي در قبال رژیم ناخشنود بودند و مي خواستند با 
آن رژیم به ستیز برخیزند. منتها سؤال این است که: مبارزه بکنید که چه چیزي 

را به دست بیاورید؟ یعني هدفتان از مبارزه چه بود؟

ضامن  عنوان  به  باید  حوزه  که  داشت  وجود  یک سطحي  دارد:  دو سطح  این 
حفاظت از اسالم وارد میدان شود که همان »امر به معروف و نهي از منکر« بود. 
اما اینکه بگوییم مثاًل مي خواستیم حکومت را تغییر دهیم، در ذهن خیلي ها نبود. 
همة کساني که وارد میدان مبارزه شدند، برنامه و سازماندهي مشخصي نداشتند. 
عده اي بودند که فکر مي کردند اصاًل این رژیم پهلوي با این ارتباطات خارجي که 

دارد، منشأ همه فسادهاست.
اینکه روحانیت حاکم شود، در آن مقطع زماني در ذهن خیلي از ما نبود؛ ولي 
اینکه رژیمي مثل رژیم پهلوي که وابسته به انگلیس و آمریکا بود بخواهد حاکم 
باشد، محکوم و مطرود بود و باید تغییر مي کرد و به آراي مردم و حکومت انتخابي 
و مجلس واقعي برمي گشت. واقعاً یک حکومت مطابق قانون اساسي در ذهن ما 
بود که به وجود بیاوریم. اینکه حاال مشروطه و شاه نباشد، از اوایل براي همه 
واضح نبود. بعضي ها اصل وجود سلطنت را نمي خواستند و بعضي ها به اجراي 
کامل و دقیق قانون اساسي قانع بودند؛ اما خاندان پهلوي را قبول نداشتند و چون 
حذف رژیم شاه را دور از دسترس مي دیدیم، بحثهاي روشن جدي پیش نمي آمد.

جزیره اي در کویر
چه چیز باعث مي شود که یک طلبة جوان که در قم دروس حوزوي خوانده و 
حتي دبیرستان هم نرفته که بگوییم آنجا تاریخ خوانده و با امیرکبیر آشنا شده، 
اینقدر تحت تأثیر شخصیت امیرکبیر قرار گیرد؟ چه چیز در امیرکبیر بود و این 
شخصیت تاریخي چه ویژگي مهمي از نظر شما داشته که شما جذب و جلب 

شخصیت وي شدید و به سراغش مي روید؟
سیر زندگي من این گونه بود که به نظرم به طور طبیعي به اینجا رسیدم. بدون 
اینکه معلمي یا استاد راهنمایي یا کسي از من چیزي در این مسائل بخواهد. 
اول زندگي من، زندگي روستایي است. پیش از آنکه به قم بیایم، تا 14سالگي 
در خانواده اي مذهبي در روستا زندگي کردم. من در آنجا مسائل زندگي را لمس 
مي کردم. همة جنبه هاي طبیعي زندگي را در آنجایي که بودم، لمس کردم. کار 
هم مي کردم. از هشتـ  نه سالگي به صحرا و باغ مي رفتیم و به کار گوسفند و گاو 
مي رسیدیم. مدرسه مي رفتیم. هرچه را که انساني در زندگي بخواهد با آن آشنا 
شود، در زندگي من در عمل میسر بود. نحوه پرورش و بزرگ شدن من به گونه اي 
بود که به دلیل زندگي در طبیعت، خیلي جنبه عملي و کاري پیدا کرد. این طور 
نبود که در رؤیا و خواب و خیال بزرگ شوم و چیز زیادي ندانم یا نفهمم. اصال 

فکر مي کنم که شخصیت من را آن دوره ساخته است.
همراه کار، آشناشدن با واقعیت هاي ملموس زندگي بود؛ مثال ما در مزرعه پنبه 
مي کاشتیم. وقتي پنبه را بر مي داشتیم، برگ آن را براي حیوانات در زمستان جمع 
مي کردیم. چوب آن را براي سوخت و انرژي در زمستان برمي داشتیم. پنبه دانه را 
با محلوج جدا مي کردیم. پنبه دانه را براي گوسفندان و گاوها استفاده مي کردیم. 
حالج را به خانه مي آوردیم و خودمان و خواهرمان پنبه را رشته مي کردیم و 
بعد تبدیل به کرباس و پارچه و گلیم مي کردند و از آن استفاده مي کردیم. اینها 
فقط در پنبه است. بقیه زندگي هم این گونه بود. این بخشي از زندگي بود. اصاًل 

طبیعت، زندگي و واقعیت را لمس مي کردم. این گونه بزرگ شدم.
مشکالت آنجا هم عجیب و غریب بود. واقعاً جزیره اي در کویر بود. ارتباط شهري 
هم نبود. بایست روي پاي خودمان مي ایستادیم و زندگي مي کردیم. بعد که به 
شهر آمدم و در دوران طلبگي باز همین گونه شد. مثل یک دانشجوي مرفهي که 
نان، درس و حجره اش آماده باشد، نبود. پدر من ماهي پنجاه تومان داد. بایست 
خودمان هم کار مي کردیم. او دلش نمي خواست ما را به گونه اي بار بیاورد که 
تنبل باشیم. این دوره هم با منبر، با نوشتن و با تأسیس شرکت ماشین نویسي که 
برادرانم یاد مي دادند، همراه بود و با این شکل زندگي مي کردیم و بزرگ شدیم.

وقتي که مبارزات شروع شد و به صحنه سیاسي و اجتماعي وارد شدیم و از آن 
وقتي که جدي شدیم، مسائل عقیدتي و نظري برایمان مطرح شد و به دنبال این 
جریانات رفتیم که منجر به انتشار »مکتب تشیع« شد که همه کارش را خودمان 
انجام مي دادیم. مهمترین مسائل مورد نیاز جامعه را در مکتب تشیع طرح کردیم 
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را طرح کردیم که  این مسائل  افراد عالم و دانشمندي که سراغ داشتیم،  با  و 
جواب این مسائل را از آنها بگیریم که مقاالت طوالني و محققانه بود. اگر مقاالت 
واقعاً  بخوانید، مثال مقاالت سالهاي 1336 و 1337، مي بینید که  را  آن موقع 
دنبال فهم مسائل حاد زمان بودیم. به دنبال مسائل اجتماعي، فلسفي، سیاسي، 
اقتصادي، اخالقي بودیم. دنبال مسائلي مي رفتیم که فکر مي کردیم جامعه به آن 
نیاز دارد و با دانشمندان مؤثري هم سر و کار داشتیم که به آنها اعتماد مي کردیم 

و از آنها هم استفاده مي کردیم. این گونه شکل گرفته بودیم.

ریشه هاي بدبختي جامعه
در همین مسیر من کم کم به ریشه هاي بدبختي جامعه رسیده بودم و به طور 
طبیعي یکي را »استبداد« و دیگري را هم »استعمار« مي دانستم، یعني جزو 
اصول فکري من شده بود که تا این استعمار در کشور باشد، نمي توان کاري کرد. 
یعني تصمیم اساسي نمي توانیم براي کشور بگیریم و تا استبداد هم باشد، باز 
انسان ها رشد نمي کنند. اینها جزو برداشت هایي بود که در عمل کم کم به آن 
رسیده بودیم. مبارزات را هم شروع کردیم و این مسائل براي ما خیلي روشن تر 
شد. من یکي دو سال مبارزه کرده بودم تا به »امیرکبیر« رسیدم. اول مقاالتي 
در مکتب تشیع راجع به فلسطین، تقلید و مرجعیت و این طور چیزها نوشته 
بودم و مي خواستم که خودم بنویسم. بعد که مبارزات را شروع کردیم و فشار 
خارجي ها و عوامل آمریکا و انگلیس را مي دیدیم و اینکه مدیران کشور خیلي از 
خودشان اختیاري ندارند و بعد هم زورگویي هاي اینها را مي دیدیم که نمي گذارند 

استعدادها رشد بکند، این عمیق تر شد.
فکر مي کنم اولین باري که با زندگي امیرکبیر برخورد کردم، یک مقاله اي بود که 
شخصي به نام بهار در کتابي به نام »میراث خوار استعمار« نوشته بود. کتاب خوبي 
است. مقاله خوبي راجع به امیرکبیر نوشته بود. آن مقاله را که خواندم، دیدم این 
خیلي از مشکالت و مسائل عمیق اجتماعي کشور را که مدتهاست در ذهن من 
پیش آمده، پاسخ مي دهد،  یا حداقل نکاتي پیرامون آنها مطرح مي کند. اینجا بود 
که تصمیم گرفتم تا زندگي امیرکبیر را بخوانم. البته یک عامل دیگر هم در رفتن 
من به سمت امیرکبیر دخیل شد. وقتي که این مقاله را خواندم، مصادف شد با 
دوراني که سرباز فراري بودم و خیلي نمي توانستم بیرون کار کنم یا منبر زیاد 
بروم و یا در مجامع ظاهر بشوم. توفیق اجباري بود که فرصت مناسب خوبي براي 

مطالعه در اختیارم قرار داده بود.
این مقطع بین سالهاي40 و 41 بوده است.

ظاهراً در سال 42 بود که مرا به عنوان سرباز گرفتند و 15 خرداد42 بود که 
مصمم شد فرار کنم. مرا 21 فروردین به سربازي بردند و تا 17 خرداد سرباز بودم. 
بعد فرار کردم و بیرون آمدم و زندگي نیمه مخفي خاص داشتم و بهترین جا براي 
من کتابخانه بود. کتابخانه بهارستان مجلس را براي مطالعه درنظر گرفتم. چون 
خانه ما نزدیک کتابخانه بود و مي رفتم کتاب ها و اسنادي را که الزم داشتم، آنجا 
پیدا مي کردم و مطالعه مي کردم. دیدم اگر بخواهیم الگویي از تاریخ خودمان را 
که مناسب با زمان ما بوده و بتواند یک مقدار جوابگو باشد معرفي کنیم، امیرکبیر 

است.

تأثیر شخصیت امیرکبیر
سؤال این است که چه دلیل خاصي وجود داشت؛ یعني آن چیزهایي که باعث 
شد شما تحت تأثیر شخصیت امیرکبیر قرار بگیرید، چه چیزي و کدام بخش از 

زندگي امیرکبیر بود؟
یک بخش همین مخالفتي بود که با خارجي ها داشت. روي استقالل کشور خیلي 
حساب مي کرد. امیرکبیر در سراسر زندگي این گونه بود که روي عظمت، توسعه 
و کارهاي سازنده براي استقالل کشور بسیار بسیار جدي بود. این یک بُعد مهم 
براي من بود. پس سازندگي را با مبارزه علیه نفوذ خارجي توأم کرده بود. خودش 
هم شخصیت مستقلي داشت که تصمیمات را خودش مي گرفت و عمل مي کرد؛ 
لذا یک نقطه ضعف هم در همان کتاب براي امیرکبیر گرفتم و آن این است که 
او باز هنوز آن ادبیات کرنش و تملق یا مثال تسلیم فوق العاده در مقابل شاه را 
حفظ کرده بود. این نقطه ضعف جزو انتقادات من به امیرکبیر است. از تعبیرات و 
تعظیمي که مي کند، منتها این را مقتضاي زمان مي دیدم که شاید وسیله اي است 

براي اینکه بتواند کارش را انجام بدهد و شاید بدون این نمي توانست کار بکند.
در امیرکبیر این دو عنصر براي من مهم بود که: درد کشور را فهمیده بود که باید 
دست خارجي ها را کوتاه بکند و در داخل کشور نیاز را تأمین بکند، از تحصیل 
تا کارهاي عمراني مهمي که کشور نیاز دارد و من این را در رجال دوره قاجار و 
بعد از قاجار کم دیدم. قائم مقام آدم فرهنگي قوي بود؛ اما این خصوصیات اساسي 

امیرکبیر را که اجرایي بود و مي خواست کشور را بسازد، نداشت.
یکي از اولین چیزهایي که باعث تأللؤ شخصیت امیرکبیر شد، این بود که این 
آدم مستقل بود. جلوي سفیر انگلیس مي ایستد و به روسها زیاد کاري ندارد. بُعد 
دیگر آن چیزي است که به عنوان سازندگي در آن سه سال انجام داد. شما بدون 
اینکه خودتان متوجه شده باشید، ناخودآگاه تحت تأثیر این انسان قرار گرفتید. 
اگر انسان بخواهد شما را در اولین دوره ریاست جمهوري به صورتي جمع بندي 
کند، نمي توان گفت که شما یک رهبر دیني هستید و حتي نمي توان گفت که 
شما یک رهبر سیاسي هستید. به تعبیري مي توان گفت که شما آن کاري را 
بکند؛ یعني  امیرکبیر مي خواست  بکنید که حدود 150 سال قبل  مي خواهید 
مملکت را بازسازي بکنید و از نو بسازید. چون این دقیقاً کاري بود که امیرکبیر 

کرد. آیا این ارزیابي و جمع بندي از شما مي تواند درست باشد؟
تا حدودي بله و از جهتي نه؛ چون من تنها این سه محور را براي سعادت جامعه 
کافي نمي دانم و ابعاد دیگري وجود دارد که مجموعه رهبران جامعه باید به آنها 
توجه کنند؛ مثال از لحاظ فکري و عقیدتي جامعه نیاز به افکار حق و سازنده دارد 
که تأمین آن به عهده دانشمندان دیني و فالسفه است و ابعاد فرهنگي، سیاسي، 
اجتماعي از مسائل مهم توسعه جامعه است و الگوهاي آنها افرادي غیر از امثال 

امیرکبیرند.
اگر برنامه اول و دوم سازندگي را به دقت مورد تحقیق قرار دهید، مي بینید که بر 
همگي آنها درآن دو برنامه توجه شده است و اسم برنامه ها، فرهنگي و اجتماعي 
و اقتصادي است. آن روزها حوزه قم احتیاج داشت به ابعاد سیاسي اقتصادي و 
سازندگي توجه کند؛ چون حرکت جدیدي آغاز کرده بود که نسبت به آنچه آن 

زمان انجام مي داد، خیلي وسیعتر است.
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من سه خاصیت عمده در امیرکبیر دیده بودم: فهمیدن خطر استعمار، فهمیدن 
خطر استبداد و نقطه سوم و مهم، پیدا کردن راهکار مناسب براي نجات کشور از 
شّر این دو، که راهکارش این بود که نخست منابع و توانایي هاي کشور مي بایست 
کشف و سپس کشور ساخته شود. این چیزهایي که انگلیس، فرانسه و جاهاي 
دیگر دارند، ما هم داشته باشیم که آنها نتوانند بر ما تسلط پیدا کنند. در داخل 
هم باید خودمان را از دست استبداد تاریخي و زمینگیري که در کشور ما هست، 
نجات بدهیم. امیرکبیر هم راهکار خوبي انتخاب کرده بود و هم درد را فهمیده 

بود.
من هم در این دوره تالش کردم تا همان ها را عمل کنم؛ اما زمان و شکل کار فرق 
مي کند. ولي هنوز هم این استراتژي را راهگشا مي دانم؛ یعني مردم کشور ما باید 
آزاد باشند و متفکران ما بتوانند فکر کنند و مدیران ما بتوانند لیاقت خودشان 
را نشان بدهند و استعدادها بتوانند رشد کند. از لحاظ خارجي هم نباید دیکته 
آنها را بنویسیم. باید خودمان تشخیص بدهیم. مشاوره عیبي ندارد. امیرکبیر هم 
دانشجویان را به خارج مي فرستاد و هم از خارج ایران کارشناس و معلم مي آورد 
که از منابع خارجي استفاده بکنیم و هیچ اشکالي هم ندارد. او هم این کارها را 

مي کرد. در زندگي او خیلي ریزه کاري هست.
من پیرامون قبل از زمامداري امیرکبیر هم تحقیق کردم و درخصوص آن دوره 
رفت،  روسیه  و  ترکیه  به  که  مأموریت  سه  دو  نوشتم.  کتابم  در  زندگي اش  از 
نشان داد که خیلي به منافع اصلي کشور توجه دارد و در آن سفرها قاطعیت و 
لیاقت خودش را نشان داد. فکر مي کنم با یک مقدار به روز کردن افکاري که او 
داشت، حاال هم جواب مي دهد. آن موقع درست بود. باالخره او زود متوجه شد و 
موقعي متوجه شد که ژاپني ها هم تقریباً همان موقع ها به فکر مي افتند. مبارزه با 
استعمارش قبل از هندي ها بود. هندي ها از ما یک مقدار الهام گرفته بودند، مثل 
گاندي و این نوع تفکرات به نظرم تفکرات مترقي آن روز بود. البته امروز احتیاج 

دارد که به شکل جدیدي عمل بشود که مي شود.
با بروز انقالب اسالمي در سال 1357، ما نه مسئله استعمار خارجي داریم و نه 
مشکل استبداد داخلي. بنابراین شما اگر مي توانستید و میسر مي شد، از فرداي 
22بهمن به سراغ سازندگي مي رفتید. آنچه مانع کارتان شد، تالطم هاي سالهاي 
اولیه انقالب بود. مسائلي که گروه ها و مخالفان نظام پیش آوردند، کشمکش  با 
بني صدر و بعد هم که از اینها فارغ شدید، مسئله اساسي جنگ بود. من معتقدم 
که اگر اینها نمي بودند، شما از همان روز نخست انقالب که قدرت را به دست 

آوردید، به دنبال سازندگي مي رفتید.
گفتم که از همان آغاز زندگي سیاسي و اجتماعي ام من متوجه یکسري مشکالت 
سمت  به  رفتن  اساساً  که  بگویم  مي خواهم  بودم.  شده  ایران  جامعه  بنیادي 
امیرکبیر و پیدا کردن امیرکبیر و تحت تأثیر او قرار گرفتن به این خاطر بود 
که من قبل از آشنایي با او، متوجه دردهاي اصلي جامعه شده بودم؛ منتها یک 
تفاوتي که بحث ما داشت، شما از زاویه اي وارد شدید و از الگو و اینها گفتید و 
بعداً این گونه شد. من خودم به نتایجي رسیده بودم. بعد دیدم که امیرکبیر هم 
به دنبال حل این مشکالت و مسائل بوده؛ یعني اگر امیرکبیر هم در تاریخ نبود، 

من خودم به این راه رسیده بودم.
اتفاقاً یکي از ادله اي که من امیرکبیر را انتخاب کردم این بود که گفتم ما که 
داریم مبارزه دیني مي کنیم، نباید امیرکبیر آن طرف ما باشد. ما باید به حوزه 
بگوییم که مقتضاي این مبارزه این است؛ یعني راه و روش امیرکبیر و آخر باید 
به کاري برسیم که این گونه باشد. پس من به صورت مبنایي و در تفکر خودم 
به اینجا رسیده بودم و بعد او را مصداق خوبي دیدم و از طرفي مي دیدم که االن 
متجددها امیرکبیر را براي خودشان حفظ مي کنند. چرا آنها این کار را بکنند؟ او 
کاري کرد که ما مبارزین مسلمان مي خواستیم و باید بخواهیم. هدفم از نوشتن 
کتاب در مورد امیرکبیر این بود که مي خواستم بگویم حوزه هم امیرکبیر و راهش 

را قبول دارد و باید در حوزه هم به این مسائل توجه شود.
در مقدمه کتاب هم شاید نوشته باشم که این هدفم بود و مي خواستم این کار 
را بکنم. البته گفتم که ما بایست استراتژي امیرکبیر را به روز بکنیم؛ مثاًل من در 

زندگي امیرکبیر نمي بینم که او به فکر آگاه کردن مردم باشد که مبارزه با استبداد 
را نهادینه کند و تبلورش هم در همان تملق هایي است که به شاه مي گفت و 
ضعفي که در مقابل شاه از خودش نشان مي داد. این نقطه ضعف امیرکبیر بود. 
ابعاد اجتماعي و عمران و آباداني کالن تکیه  من بیشتر روي نقطه دوم یعني 
کردم. ما اینها را بعد اضافه کردیم به خاطر شرایط زمان که مي دانستیم باید 
سطح تحصیالت را باال ببریم و باید دانشگاه را زیاد کنیم و باید خانم ها را که 
نصف مردم هستند، باسواد کنیم تا اینکه آن پایه تفکر رشد مردمي نهادینه شود 

و کسي نتواند این را به هم بزند.

بازسازي کشور
شما از آغاز دورة ریاست جمهوري تان خیلي جدي به دنبال این بودید که چهرة 
ایران به لحاظ اقتصادي زیر و رو شود و کاًل مملکت از حالت خمودي و جمودي 
و اینکه باید همه چیز را وارد بکنیم، درآید. به تعبیري شما به دنبال آن چیزي 
بودید که تورگوت اوزال در ترکیه، ماهاتیر محمد در مالزي و دنگ شائوپینگ و 

دیگران در چین کردند...
ما به دنبال این بودیم که از آنها هم جلوتر برویم. آنها این پنج شش سال حرکتي 
آن گونه کردند. ما هم امکانات مان از آنها بیشتر است و هم استحقاق خیلي بیشتر 

از اینها را داریم.
مقصودم این نیست که به آنها برسیم. مقصودم الگوست.

استعمار  و  استبداد  از  را در نجات  نیست. من نجات و عظمت کشور  الگو هم 
مي دانم و راهکار را منحصر مي دانم به اینکه ما از اول از لحاظ مادي قوي بشویم 
که شامل تحصیالت، صنعت و اقتصاد است و نقد منابع و چیزهایي که باید از 
برنامه ها بیرون بیاید. ما خیلي جلوتر و عمیق تر از ترکیه مي توانیم کار بکنیم؛ 
چون منابع طبیعي مثل نفت و گاز داریم. مالزي نسبت به ما کشور کوچکي 
است. اندونزي اشکاالت خاص خودش را دارد. من به مالزي که رفتم، به سازمان 
برنامه رفتم و دیدم 50هزار دانشجو دارند. خیلي کم بود. تعجب کردم و گفتم: 
»شما چرا به این مسأله توجه نمي کنید که مردم را باسواد کنید؟« آن موقع از 
من قبول کردند. اخیراً آقایاني که آنجا رفته اند، مي گویند که آنها فهمیده اند که 
اشتباه کرده اند و تحصیالت عالي را لوکس کرده اند و االن به نیروهاي کشورهاي 
اطراف و نیروهاي کیفي نیاز دارند و جذب هم مي کنند. هر مقدار ایراني به آنجا 
برود، جذب مي کند. من حقیقتاً ایران را از یک جهت که در حال توسعه هستیم، 
با آنها قابل مقایسه مي دانستم؛ ولي فکر مي کردم که ایران قوي تر از آنها مي تواند 
باشد و سریعتر از آنها مي توانیم به نتیجه برسیم. هنوز راه درست را همان مي دانم. 
البته به صورت جامع نه یک بُعدي، اینکه مثاًل در صنعت یا چیز دیگري صرفاً 

پیشرفت کنیم.
را  آخرش  بودیم. من  کرده  تکیه  به چه چیزي  ما  که  است  روشن  اول  برنامة  
آنجایي که  به  ما  فکر مي کردم در سال 1400  و  بودم  »ایران1400« گذاشته 
مي خواهیم، برسیم. طبق محاسباتي که کرده بودیم، مي رسیدیم. حتي از لحاظ 
کّمي تعیین کرده بودیم؛ مثال در وزارت راه، وزارت نیرو، آموزش و پرورش و غیره 
تعیین کرده بودیم که به کجا مي خواهیم برسیم. امکانات را نگاه کرده بودیم و 
نیاز را هم دیده بودیم. ارتباطات جهاني را هم نگاه کرده بودیم و گفتیم که ما به 
اینجاها مي توانیم برسیم. راه را منحصر به این مي دانم. ما اگر یک بعدي حرکت 
سایر  از  و  بزنیم  توسعة  سیاسي حرف  از  فقط  اگر  نمي رسیم،  جایي  به  کنیم، 
جنبه ها غفلت کنیم، به جایي نمي رسیم. اگر هم بخواهیم فقط از بعد اقتصادي 
بگوییم، باز به نتیجه نمي رسد. اگر توجه نکنیم که انسان هاي ما باید رشد بکنند 
و از منبع انساني غفلت کنیم، باز به سرعت زمین مي خوریم و رشد ما بادکنکي 
مي شود و رشد واقعي نمي شود. در صورتي رشد، واقعي مي شود که همه جانبه 
باشد. البته منابع فرهنگي، تمدن، سوابق و منابع اسالمي با هم مي تواند خیلي به 
ما کمک کند. من هر وقت بخواهم کاري بکنم و هر وقت بخواهم حرفي بزنم و 
هر وقت بخواهم مشورتي بدهم، روي این تکیه مي کنم. اگر از این  غفلت کنیم، 

یک بعدي رشد مي کنیم، و یک جا عقب مي مانیم.
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ــارزه  ــابقه مب ــالب و دارای س ــل اول انق ــره نس ــه در زم ــمی ک ــت اهلل هاش آی
علیــه رژیــم طاغــوت پهلــوی کــه بــا زندانــی سیاســی شــکنجه و مجاهــدت در 
همراهــی بــا حضــرت امــام خمینــی)ره( و انقــالب اســالمی بــود، در تأســیس و 
تثبیــت نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران بــه منزلــه دســتاورد بــزرگ 

انقــالب اســالمی نقــش شــایان توجهــی داشــت.
ــرزم و  ــل)ره( و هم ــام راح ــراه ام ــنجانی، هم ــت اهلل هاشمی رفس ــدان آی فق
همــگام امــام خامنــه ای را بــه رهبــر معظــم انقــالب و بازمانــدگان آن مرحــوم 
ــرای  ــد متعــال ب تســلیت عــرض کــرده و رحمــت و عفــو واســعه را از خداون

ــم. ــئلت می کن وی مس
ــارزه  ــابقه مب ــالب و دارای س ــل اول انق ــره نس ــه در زم ــمی ک ــت اهلل هاش آی
علیــه رژیــم طاغــوت پهلــوی کــه بــا زندانــی سیاســی شــکنجه و مجاهــدت در 
همراهــی بــا حضــرت امــام خمینــی)ره( و انقــالب اســالمی بــود، در تأســیس 
ــتاورد  ــه دس ــه منزل ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــت نظ و تثبی
بــزرگ انقــالب اســالمی نقــش شــایان توجهــی داشــت. عضویــت در شــورای 
انقــالب، حــزب جمهــوری اســالمی ایــران، ریاســت مجلــس شــورای اســالمی، 
ــت جمهوری،  ــدس، ریاس ــاع مق ــوا در دوران دف ــی کل ق ــینی فرمانده جانش
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــت مجم ــری و ریاس ــرگان رهب ــس خب ــت مجل ریاس
ــراز اول  ــخصیت های ت ــت ش ــنجانی را در فهرس ــمی  رفس ــای هاش ــام، آق نظ

ــود. ــه انقــالب قــرار داده ب نظــام و مــالزم رهبــر فرزان
گرچــه در مقاطعــی دشــمنان انقــالب و طراحــان حاکمیــت دوگانــه و 
برخــی فرصت طلبــان و کاســبان سیاســی ســعی در ســوء اســتفاده از برخــی 
ــان و  ــه اطرفی ــی عواطــف ایشــان نســبت ب ــا و حت ــا و دیدگاه ه اختالف نظره
تبدیــل آن بــه شــکافی بیــن وی بــا نظــام و رهبــری داشــتند؛ امــا هــوش و 
ــا رهبــری از یک ســو محبــت و  فراســت هاشــمی و رفاقــت و صمیمیــت او ب
درایــت همــراه بــا مالطفــت رهبــری نســبت بــه هاشــمی از دیگــر ســو مانــع 
ــا  ــمی ت ــای هاش ــود و آق ــان ب ــه اهداف ش ــان ب ــمنان و خناس ــتیابی دش دس
ــه او  ــون ک ــد. اکن ــی مان ــری باق ــار رهب ــام و در کن ــر در درون نظ ــر عم آخ
پــس از عمــری تــالش و زحمــت بــرای پیشــبرد انقــالب اســالمی، تأســیس و 
تثبیــت نظــام برآمــده از ایــن انقــالب بــه جــوار رحمــت حق شــتافته، جــا دارد 
بــه پــاس مجاهدت هــای او و همدلــی بــا رهبــر حکیــم و فرزانــه انقــالب کــه 
در فقــدان همــرزم و همــگام و از دســت دادن رفیــق دیرینــه خویــش عــزادار 
ــری  ــام و رهب ــراه ام ــار و هم ــن ی ــأن ای ــتی در ش ــل و بزرگداش اســت، تجلی
داشــته و همــان گونــه کــه حیــات وی اســتحکام بخش نظــام بــوده، مراســم 
ــه کــوری چشــم دشــمنان و ضــد انقــالب، مایــه همگرایــی  فقــدان او هــم ب
تمامــی نیروهــای مدافــع و معتقــد بــه نظــام و موجــب مانــدگاری و تقویــت 

انقــالب اســالمی و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی شــود.

جدایی ناپذیـــری هاشـــمی از انقالب و نظام
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ـــل  ـــا تحم ـــت؛ اول ب ـــمنان گذاش ـــر دل دش ـــنجانی، دو داغ ب ـــمی رفس هاش
شـــکنجه های ســـخت و طاقـــت فرســـایی کـــه در زندان هـــای رژیـــم 
ستم شـــاهی دیـــد و »نـــه« گفتـــن بـــه خواســـته های ســـاواک و دوم بـــا 
ـــی و  ـــت و هتاک ـــا دروغ و تهم ـــه ب ـــان ک ـــارهای بدخواه ـــر فش ـــر در براب صب
تخریـــب می خواســـتند او را از انقـــالب و نظـــام جمهـــوری اســـالمی جـــدا 

ـــت. ـــاکام گذاش ـــا را ن ـــی آنه ـــد ول کنن
ـــران  ـــه دیگ ـــبت ب ـــا را نس ـــه آنه ـــد ک ـــی دارن ـــتین، ویژگی های ـــدان راس مجاه
ممتـــاز و از ســـایرین متمایـــز می کنـــد. ایـــن ویژگی هـــا، اخـــالص، تقـــوا، 
ــا  ــن ویژگی هـ ــه از ایـ ــانی کـ ــت. کسـ ــی اسـ ــا و یکرنگـ ــت، صفـ صداقـ
ـــز  ـــان نی ـــت، مماتش ـــذار اس ـــان تأثیرگ ـــه حیاتش ـــر آنک ـــالوه ب ـــد، ع برخوردارن
ـــرگ  ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــذاری ای ـــن اثرگ ـــز ای ـــذارد. رم ـــر می گ ـــردم اث در م
بـــرای ایـــن افـــراد، نابـــودی نیســـت بلکـــه ادامـــه حیـــات اســـت. ایـــن، 
ـــد. ـــدا از آن محرومن ـــتین راه خ ـــدان راس ـــر از مجاه ـــه غی ـــت ک ـــی اس موهبت
ـــن  ـــام ای ـــه از تم ـــود ک ـــتینی ب ـــد راس ـــنجانی، مجاه ـــمی رفس ـــت اهلل هاش آی
ویژگی هـــا بـــه نحـــو اکمـــل برخـــوردار بـــود و بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 
کـــه رحلـــت او در همیـــن دو شـــبانه روزی کـــه از آن گذشـــت بـــه یـــک 
ـــت  ـــواب غفل ـــالن را از خ ـــیاری از غاف ـــد و بس ـــل ش ـــاش تبدی ـــیپور بیدارب ش
ـــتر  ـــاش بیش ـــن بیدارب ـــتره ای ـــذرد، گس ـــان بگ ـــه زم ـــاً هرچ ـــرد. قطع ـــدار ک بی

ـــد. ـــد ش خواه
اهمیـــت ایـــن تأثیرگـــذاری در ایـــن اســـت کـــه مخالفـــان تـــا آخریـــن 
لحظـــه حیـــات آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی بـــا تمـــام تـــوان بـــرای 
ـــی  ـــد ول ـــالش کردن ـــش ت ـــکار و مواضع ـــدن او و اف ـــرح ش ـــری از مط جلوگی
ـــه  ـــدون آنک ـــد، ب ـــر ش ـــری او منتش ـــر ظاه ـــان عم ـــر پای ـــه خب ـــی ک هنگام
اختیـــاری از خـــود داشـــته باشـــند، نتوانســـتند مانـــع بـــروز احساســـات 
ـــت  ـــه راه انداخـــت مقاوم ـــه ب ـــن واقع ـــه ای ـــر ســـیلی ک ـــردم شـــوند و در براب م
کننـــد. دوســـت و دشـــمن بـــه عظمـــت ایـــن مجاهـــد نســـتوه اعتـــراف 
ـــم  ـــد »تحری ـــای بلن ـــدند و دیواره ـــته ش ـــور شکس ـــدهای سانس ـــد، س کردن
ـــالوه  ـــت هاشـــمی رفســـنجانی ع ـــی رحل ـــن، یعن ـــرو ریخـــت. ای شـــخصیت« ف
ـــدها  ـــه آن س ـــی ک ـــان و کینه توزان ـــرد، مخالف ـــدار ک ـــالن را بی ـــه غاف ـــر آنک ب

ـــرد. ـــر ک ـــز تحقی ـــد را نی ـــرده بودن ـــاد ک ـــا را ایج و دیواره
حضـــور گســـترده و کم نظیـــر مـــردم در بدرقـــه هاشـــمی رفســـنجانی تـــا 
حـــرم امـــام خمینـــی و ســـپردن او بـــه آغـــوش مـــرادش، نشـــان داد او 
ـــرده  ـــرار ک ـــاط برق ـــردم ارتب ـــب م ـــا قل ـــمی ب ـــود. هاش ـــانه ها ب ـــر از رس فرات
ـــر  ـــد، تحریم ناپذی ـــرار کن ـــاط برق ـــردم ارتب ـــب م ـــا قل ـــه ب ـــی ک ـــود و کس ب
ـــب  ـــا قل ـــودن ب ـــط ب ـــرات مرتب ـــن ثم ـــه روش ـــت. نمون ـــدنی اس و سانسورناش
ـــه آراء  ـــود را ب ـــنجانی خ ـــمی رفس ـــت اهلل هاش ـــه آی ـــار ک ـــن ب ـــردم را آخری م

دو داغی که آیت  اله هاشـــمی بر دل دشـــمنان گذاشـــت
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ـــردم  ـــه م ـــی ک ـــفند 1394 هنگام ـــم اس ـــم. در هفت ـــرد دیدی ـــه ک ـــردم عرض م
ـــای  ـــای صندوق ه ـــه پ ـــری ب ـــرگان رهب ـــس خب ـــاء مجل ـــاب اعض ـــرای انتخ ب
ـــران  ـــتان ته ـــترین رای اس ـــنجانی بیش ـــمی رفس ـــت اهلل هاش ـــد، آی رای رفتن
ـــتان  ـــه اس ـــی ک ـــی در زمان ـــران، حت ـــتان ته ـــردم اس ـــت آورد. م ـــه دس را ب
البـــرز از آن جـــدا نشـــده بـــود، هیچـــگاه بـــه یـــک نفـــر نزدیـــک ســـه 
میلیـــون رأی نـــداده بودنـــد ولـــی مـــردم اســـتان کوچـــک شـــده تهـــران 
ـــات  ـــترین تهاجم ـــاج بیش ـــنجانی آم ـــمی رفس ـــای هاش ـــه آق ـــرایطی ک در ش
ـــه  ـــود ب ـــت ب ـــت و در اوج مظلومی ـــرار داش ـــمی ق ـــمی و غیررس ـــی رس تبلیغات
ـــرگان کل  ـــت خب ـــدر فهرس ـــه او در ص ـــوری ک ـــد بط ـــی دادن ـــن رأی او چنی
ـــود. ـــرگان ب ـــس خب ـــخ مجل ـــن رأی تاری ـــن باالتری ـــت و ای ـــرار گرف ـــور ق کش
از ایـــن واقعیت هـــای بســـیار آموزنـــده اگـــر ایـــن درس آموختـــه شـــود 
کـــه فکـــر و اندیشـــه را نمی تـــوان حبـــس کـــرد و ایجـــاد ســـد و دیـــوار 
نه تنهـــا موجـــب راکـــد مانـــدن آن نمی شـــود بلکـــه باعـــث نفـــوذ 
بیشـــتر آن می  شـــود، بـــرای جامعـــه امـــروز مـــا کافـــی اســـت. کســـانی 
ـــق  ـــود را ح ـــر خ ـــر و نظ ـــه فک ـــد ک ـــق را قائلن ـــن ح ـــود ای ـــرای خ ـــه ب ک
مطلـــق بداننـــد و دیگـــران را بـــه دلیـــل اینکـــه بـــا آنـــان هـــم عقیـــده 
ـــل درس  ـــر اه ـــد، اگ ـــروم کنن ـــدن مح ـــرح ش ـــده و مط ـــراز عقی ـــتند از اب نیس
ـــمی  ـــت اهلل هاش ـــت آی ـــس از رحل ـــه پ ـــد از آنچ ـــند بای ـــع باش ـــن از وقای گرفت
رفســـنجانی دیده انـــد و دیده ایـــم ایـــن درس بـــزرگ و فرامـــوش نشـــدنی 
ـــت در روش  ـــت و الزم اس ـــی اس ـــیر انحراف ـــک مس ـــن ی ـــه ای ـــد ک را بیاموزن

خـــود تجدیدنظـــر کننـــد.
درس دیگـــر را بایـــد مخاطبـــان ایـــن افـــراد بیاموزنـــد کـــه بـــه دلیـــل 
ســـاده اندیشـــی و اعتمـــاد بیجـــا بـــه آنـــان، هـــر دروغ و تهمتـــی را کـــه 
شـــنیدند پذیرفتنـــد و بـــا تکـــرار آن، پرونـــده آخـــرت خـــود را ســـیاه و 
ــزاهائی  ــاروا و ناسـ ــا، نســـبت های نـ ــا، تهمت هـ ــد. دروغ هـ ــنگین کردنـ سـ
ــان زر و زور و  ــان و اربابـ ــات بدخواهـ ــر القائـ ــل در اثـ ــده ای غافـ ــه عـ کـ
تزویـــر نثـــار مجاهـــد مخلـــص و صـــادق و بـــا صفایـــی چـــون آیـــت اهلل 
هاشـــمی رفســـنجانی کردنـــد، اگـــر بـــر ســـر بلندتریـــن کوه هـــا ریختـــه 
ـــه  ـــر آن هم ـــزرگ در براب ـــرد ب ـــن م ـــی ای ـــاند ول ـــرو می پاش ـــد، آن را ف می ش
نامالیمـــات و نامهربانی هـــا مقاومـــت کـــرد و بـــه راهـــی کـــه در جوانـــی 
ـــی  ـــالب اســـالمی و برپای ـــاندن انق ـــر رس ـــه ثم ـــاب و ب ـــج اســـالم ن ـــرای تروی ب

نظـــام جمهـــوری اســـالمی انتخـــاب کـــرده بـــود ادامـــه داد.
ــار بـــر  ــا وارد ســـاختن فشـ بدخواهـــان، طراحـــی کـــرده بودنـــد کـــه بـ
ـــر  ـــتادن در براب ـــالب و ایس ـــر از انق ـــه قه ـــنجانی، او را وادار ب ـــمی رفس هاش
ـــار  ـــوش سرش ـــل ه ـــه دلی ـــه ب ـــی او ن ـــد ول ـــالمی کنن ـــوری اس ـــام جمه نظ
ـــالب  ـــه انق ـــه ب ـــل عشـــقی ک ـــه دلی ـــه ب ـــا بلک ـــدن دســـت آنه سیاســـی و خوان
ـــن  ـــا آخری ـــاورد و ت ـــرو نی ـــه اب ـــم ب ـــت، خ ـــالمی داش ـــوری اس ـــام جمه و نظ
لحظـــه عمـــر پربرکـــت خـــود بـــه آرمان هـــای انقالبـــی و اهـــداف نظـــام 
ـــت  ـــردم خدم ـــور و م ـــه کش ـــه ب ـــد و صادقان ـــادار مان ـــالمی وف ـــوری اس جمه
کـــرد. امـــروز کـــه هاشـــمی رفســـنجانی در میـــان مـــا نیســـت، آشـــکارا 
ــتند و  ــدان هسـ ــن میـ ــده ایـ ــان، بازنـ ــه بدخواهـ ــم کـ ــاهده می کنیـ مشـ
او برنـــده اســـت. ایـــن، تحقـــق وعـــده خداســـت کـــه فرمـــود: »والذیـــن 

جاهـــدوا فینـــا لنهدینهـــم ســـبلنا و ان  اهلل لمـــع المحســـنین.«
ـــل  ـــا تحم ـــت؛ اول ب ـــمنان گذاش ـــر دل دش ـــنجانی، دو داغ ب ـــمی رفس هاش
شـــکنجه های ســـخت و طاقـــت فرســـایی کـــه در زندان هـــای رژیـــم 
ستم شـــاهی دیـــد و »نـــه« گفتـــن بـــه خواســـته های ســـاواک و دوم بـــا 
ـــی و  ـــت و هتاک ـــا دروغ و تهم ـــه ب ـــان ک ـــارهای بدخواه ـــر فش ـــر در براب صب
تخریـــب می خواســـتند او را از انقـــالب و نظـــام جمهـــوری اســـالمی جـــدا 
ـــود  ـــات خ ـــه حی ـــن لحظ ـــا آخری ـــت و ت ـــاکام گذاش ـــا را ن ـــی آنه ـــد ول کنن
ــام  ــت نظـ ــالمیت و جمهوریـ ــت از اسـ ــی و حفاظـ ــای انقالبـ ــر آرمان هـ بـ

ـــرد. ـــای فش پ

تاریخـــی  واقعیـــت  یـــک  افشـــای 
هاشـــمی  الـــه  دربـــاره  آیـــت 

نی فســـنجا ر
اســـداهلل بادامچیـــان، قائـــم مقـــام جمعیـــت موتلفـــه اســـالمی و دوســـت 
ـــا  ـــو ب ـــنبه 20 دی، در گقتگ ـــنجانی دوش ـــمی رفس ـــت اهلل هاش ـــن آی دیری
علـــی ضیـــاء دربـــاره واقعـــه درگذشـــت، بیـــان کـــرد: عصـــر دیـــروز در جلســـه 
ـــید.  ـــر رس ـــن خب ـــه ای ـــم ک ـــالمی بودی ـــه اس ـــزب موتلف ـــران ح ـــن ته رابطی
ســـاعتی قبـــل از آن آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی در جلســـه کمیســـیون 
ـــان  ـــتان بی ـــت و دوس ـــور داش ـــت حض ـــخیص مصلح ـــع تش ـــی مجم زیربنای
کردنـــد کـــه آیـــت اهلل هاشـــمی بانشـــاط بودنـــد و دربـــاره مســـائل روز و 
ـــعی  ـــت و تاکیـــد کردنـــد مـــا بایـــد س ـــت جمهـــوری صحب مســـائل ریاس
کنیـــم در ایـــن دوره رییـــس جمهـــوری انتخـــاب کنیـــم کـــه بـــا مقـــام 

ـــند. ـــو باش ـــری همس ـــم رهب معظ
ـــن  ـــان و ... در ای ـــت چی ـــر، چی ـــدس باهن ـــی، مهن ـــن رضای ـــزود: محس وی اف
جلســـه حضـــور داشـــتند و دغدغه هـــای خـــاص ایشـــان بـــرای آینـــده را 
ـــدند و از  ـــی ش ـــه قلب ـــار عارض ـــفانه دچ ـــان متاس ـــا ایش ـــد. ام ـــنیده بودن ش
ـــد،  ـــزل می رون ـــه من ـــین ب ـــا ماش ـــود، ب ـــب نب ـــان مناس ـــه وضعش ـــا ک آنج
ـــانند  ـــتان می رس ـــه بیمارس ـــان را ب ـــریع ایش ـــوند، س ـــه می ش ـــار عارض دچ

و متاســـفانه ایـــن اتفـــاق می افتـــد.

قبل از سال ۱۳۴۱ ایشان را می شناختم
بادامچیـــان دربـــاره ســـابقه آشـــنایی بـــا آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی 
ـــال ها  ـــم، در آن س ـــان را می شناس ـــال 1341 ایش ـــل از س ـــرد: قب ـــان ک بی
در کار فرهنگـــی کـــه بـــا شـــهید بهشـــتی داشـــتیم بـــا آقـــای هاشـــمی 
ـــای  ـــالم و تشـــیع کاره ـــب اس ـــدم. از مکت ـــنا ش ـــود آش ـــی ب ـــه جوان ـــه طلب ک
ـــروع  ـــام )ره( ش ـــت ام ـــه نهض ـــال 41 ک ـــد و س ـــروع ش ـــان ش ـــی م فرهنگ

ـــتیم. ـــه داش ـــکاری صمیمان ـــر هم ـــا یکدیگ ـــان ب ـــت ایش ـــد خدم ش
قائـــم مقـــام حـــزب موتلفـــه یـــادآور شـــد: ســـال 43 ایشـــان یکـــی از 
ـــرم  ـــان گ ـــا بی ـــی ب ـــائل تبلیغ ـــه در مس ـــود ک ـــه ب ـــی موتلف ـــؤوالن اصل مس
و پرشـــور حضـــور داشـــتند. در مســـائل مربـــوط بـــه آمـــوزش فعالیـــت 
ـــه  ـــاپ اعالمی ـــه چ ـــک ب ـــه کم ـــوط ب ـــه مرب ـــی ک ـــائل مال ـــد، در مس می کردن
ـــائل  ـــود، در مس ـــدند ب ـــی ش ـــتگیر م ـــه دس ـــی ک ـــواده های ـــاری خان ـــا و ی ه
ــزی  ــرای آن برنامه ریـ ــف بـ ــاد مختلـ ــه در ابعـ ــادی کـ ــی و جهـ سیاسـ
گوناگونـــی می شـــد و ... از نزدیـــک بـــا هـــم کار می کردیـــم و در موتلفـــه 

جایـــگاه ایشـــان در روحانیـــت را موثـــر می دیـــدم.

هاشـــمی را که به سربازی بردند شورش به پا کرد
وی ادامـــه داد: در جریـــان فیضیـــه، ایشـــان را گرفتنـــد و بـــه ســـربازی 
ـــی  ـــچ لباس ـــدون هی ـــربازان را ب ـــا س ـــرد. آنج ـــا ک ـــه پ ـــی ب ـــد. او شورش بردن
بـــه حمام هـــای جمعـــی می بردنـــد ولـــی بـــا حضـــور هاشـــمی کســـی 
ـــد.  ـــگ بیاوری ـــان لن ـــد برایم ـــد بای ـــرود و گفتن ـــام ب ـــه حم ـــد ب ـــر نش حاض
ـــت. ـــرات را می گف ـــن خاط ـــودش ای ـــرد خ ـــرار ک ـــادگان ف ـــه از پ ـــمی ک هاش

ـــت، در  ـــادگان گریخ ـــمی از پ ـــای هاش ـــه آق ـــد از اینک ـــزود: بع ـــان اف بادامچی
ـــام  ـــددی انج ـــای متع ـــرد، کاره ـــی می ک ـــی زندگ ـــه مخف ـــه نیم ـــی ک حالت
ـــم  ـــورا و یازده ـــوعا و عاش ـــم تاس ـــت عظی ـــکل حرک ـــرداد مش داد، در 15 خ
محـــرم را داشـــتیم، مســـاله مهـــم در 15 خـــرداد قتـــل عـــام و کشـــتار رژیـــم 
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ـــار کاری  ـــوم. فش ـــهید ش ـــود ش ـــک ب ـــار نزدی ـــه ب ـــان س ـــود، آن زم ـــاه ب ش
ـــاال و  ـــه ب ـــر ب ـــدازی کم ـــتور تیران ـــاه دس ـــرداد 42 ش ـــود، خ ـــده ب ـــاد ش زی
کشـــتار را داد. بعـــد از قضایـــای 15 خـــرداد و دســـتگیری امـــام، نقـــش 
ـــای  ـــود و آق ـــاد ب ـــر و... زی ـــهید باهن ـــتی، ش ـــهید بهش ـــل ش ـــت مث روحانی

ـــت. ـــش داش ـــت نق ـــن حرک ـــازی ای ـــمی در زیرس هاش

ـــرد  ـــل ک ـــه درک واص ـــور را ب ـــی منص ـــن عل ـــه حس ـــلحه ای ک اس
ـــود ـــمی داده ب ـــت اهلل هاش آی

ـــه  ـــک واقع ـــرده ی ـــت پ ـــک« پش ـــول ی ـــه در »فرم ـــزب موتلف ـــام ح ـــم مق قائ
ـــه  ـــرداد ب ـــای 15 خ ـــد از قضای ـــرد: بع ـــالم ک ـــا و اع ـــی را افش ـــم تاریخ مه
ـــتیم  ـــم و توانس ـــاز داری ـــلح نی ـــاد مس ـــه جه ـــه ب ـــیدیم ک ـــه رس ـــن نتیج ای
ـــا  ـــلحه ه ـــن اس ـــی از ای ـــم. یک ـــه کنی ـــنگ تهی ـــا 7 فش ـــری ب ـــالح کم 7 س
ـــده  ـــب کنن ـــاه و تصوی ـــم ش ـــر رژی ـــت وزی ـــور نخس ـــی منص ـــن عل ـــه حس ک
ـــط  ـــرد، توس ـــل ک ـــه درک واص ـــیون« را ب ـــار »کاپیتوالس ـــارت ب ـــه حق الیح
آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی داده شـــد. تـــا زمانـــی کـــه آقـــای هاشـــمی 
زنـــده بـــود قرارمـــان نبـــود کـــه فـــاش کنیـــم ایشـــان ایـــن اســـلحه را 
دادنـــد و ایـــن موضـــوع بـــرای اولیـــن بـــار در کشـــور در برنامـــه شـــما 

ـــد. ـــرح ش مط
ــام )ره(  ــادآور شـــد: آقـــای هاشـــمی موقعیـــت ویـــژه ای نـــزد امـ وی یـ
داشـــت. در جلســـاتمان بـــا امـــام برخـــی مســـائلی را طـــرح می کردنـــد 
ـــای  ـــا آق ـــتند. ام ـــدر داش ـــعه ص ـــد و س ـــازی بودن ـــان ب ـــیار انس ـــام بس و ام
هاشـــمی بـــه خاطـــر صمیمیـــت و نزدیکـــی کـــه بـــا امـــام داشـــتند، در 
جلســـات خودمانـــی دو نفره شـــان مسائلشـــان را مطـــرح مـــی کردنـــد.

نقش مهم رفسنجانی در دوران جنگ
ـــس  ـــت هاشـــمی رفســـنجانی در مجل ـــوع مدیری ـــرد: ن ـــح ک ـــان تصری بادامچی
شـــورای اســـالمی یـــک نمونـــه زیباســـت. در مجلـــس خبـــرگان نقـــش 

مهمـــی داشـــت. در مســـاله جنـــگ تحمیلـــی و حضـــور در جبهه هـــا بـــه 
ـــم  ـــیار مه ـــوا بس ـــده کل ق ـــین فرمان ـــام )ره( و جانش ـــین ام ـــوان جانش عن
ـــه  ـــت جبه ـــا و پش ـــه ه ـــور در جبه ـــا حض ـــز ب ـــی نی ـــگ تحمیل ـــود. در جن ب

ـــود. ـــر ب ـــراد موث ـــت از اف حمای
ـــد  ـــنجانی تأکی ـــت اهلل رفس ـــوری آی ـــت جمه ـــه دوران ریاس ـــاره ب ـــا اش وی ب
کـــرد: مـــن بـــه ایشـــان عـــرض کـــردم حـــاال جنـــگ تمـــام شـــده و 
ـــود  ـــئول ش ـــه مس ـــی ک ـــر کس ـــت، ه ـــرح اس ـــور مط ـــازی کش ـــث بازس بح
انتظـــارات زیـــادی از او وجـــود دارد و آســـیب مـــی بینـــد. ایشـــان هـــم 
ـــا  ـــت فکره ـــد گف ـــم. دو روز بع ـــر می کن ـــود و فک ـــت ب ـــت درس ـــت حرف گف
و مشـــورت هایم را کـــرده ام دوره محـــدودی داریـــم کســـی مثـــل مـــن 
ــن  ــه ایـ ــورم کـ ــن مجبـ ــد و مـ ــع کنـ ــا را جمـ ــه نیروهـ ــد همـ نمی توانـ

حضـــور را داشـــته باشـــم.
ـــوری  ـــت جمه ـــد از ریاس ـــان بع ـــه داد: ایش ـــه ادام ـــزب موتلف ـــام ح ـــم مق قائ
در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت و خبـــرگان رهبـــری حضـــور داشـــتند. 
ـــود. دارای  ـــی ب ـــادق و صمیم ـــد ص ـــه مجاه ـــارزی ک ـــن و مب ـــی متدی روحان
ـــی  ـــیم و کس ـــق باش ـــا مطل ـــت م ـــرار نیس ـــا ق ـــود ام ـــی ب ـــلیقه های خاص س
جـــز معصومـــان هـــم معصـــوم نیســـتند. آنقـــدر ایشـــان را در ســـال 43 
ـــگان  ـــود و لن ـــده ب ـــرون آم ـــان بی ـــتخوان زانویش ـــد، اس ـــکنجه داده بودن ش
لنـــگان راه می رفـــت. همـــواره دلســـوز بـــرای انقـــالب و دنبـــال وحـــدت 
مـــردم بـــود. درگذشـــت کســـی چـــون آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی و 
افـــراد هـــم طـــراز بـــا ایشـــان آســـیب دارد امـــا یـــاد و خاطـــره و تاثیـــر 

ـــود. ـــد ب ـــا خواه ـــان پابرج ـــودی ش وج
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ضدانقالب از هاشمی ارث نمی برد

کــدام  هاشــمی  آیت الــه  واقعیــت 
اســت؟

سیاســت،  خــود  انــدازه  بــه  »او 
ــی  ــن پیچیدگ ــود و همی ــده ب پیچی
بــودن  پارادوکســیکال  بعضــًا  و 
ــه  ــده ک ــبب ش ــت ورزی اش س سیاس
درگذشــت او بــا ابهــام بســیاری از 
صاحب نظــران و مــردم بــرای ارائه 
یــک مفهــوم مشــترک و اجماعــی 
ــت اهلل  ــت آی ــد... واقعی ــوام باش از او ت

هاشــمی کــدام اســت؟«

اتفاقات  مهمترین  از  یکی  جزو  باید  را  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  درگذشت 
به  خمینی)ره(  امام  رحلت  از  پس  اسالمی  انقالب  در  سیاسی  تحوالت  و 
انقالب  مؤثر در  بسیار  از  شخصیت های  تردید  بدون  آورد. آن مرحوم  شمار 
اسالمی است که از آغازین روزهای نهضت، صمیمانه به یاری امام شتافت و 
در راه پیروزی و به ثمر رسیدن انقالب اسالمی سختی ها و رنج های فراوانی 
با رژیم پهلوی طعم تلخ زندان های مکرر  او در دوران مبارزه  را تحمل کرد. 
تردید  امام)ره(  همراهی  و  یاری  در  اما  چشید  را  طاقت فرسا  شکنجه های  و 
شهادت  به  بنا  حال  عین  در  و  نکشید  مبارزه  از  دست  و  نداد  راه  خود  به 
نیز  آنان  و خانواده های  انقالب  مبارزان جبهه  از  اسالمی  انقالب  رهبر معظم 

دستگیری و حمایت می کرد.
برخی مورخان می گویند اسفندماه ۴۳ در روزهایی که هنوز شکنجه 
عمومی نشده بود، شیخ اکبر سخت ترین شکنجه های دوران مبارزاتش 
او را  را تجربه کرد. شکنجه ای که جای جای بدنش را مجروح کرد و 
با پایی شکسته و عفونی راهی بیمارستان. پس از آزادی از زندان به 

همان راه پیشین رفت و طعم چندین زندان دیگر را هم چشید.
حسین  دارد؛   وجود  زندان  در  استقامت هایش  از  شنیدنی  وصف های 
زندگی  پایانی  دوران  منتقدان  سرسخت ترین  و  مهمترین  از  شریعتمداری 
ایشان، در توصیف یکی از این مقاومت ها می گوید: »یک بار در اتاق بازجویی 
خودم را به بیهوشی زده بودم تا ماموران شکنجه دست از سرم بردارند. در آن 
حال متوجه شدم آقای هاشمی رفسنجانی را به اتاق شکنجه آوردند. ایشان را 
قباًل در جلسات دیده بودم و می شناختم. ازغندی، شکنجه گر معروف، دستگاه 
لحظه  هر  پیچ،  پیچاندن  با  و  می گرفت  قرار  گردن  دور  که  )وسیله ای  فرنچ 
محکم تر می شد و راه تنفس را می بست( را دور گردن آقای هاشمی قرار داد 
ازغندی به حدی فرنچ  از زیر چشم شاهد صحنه بودم.  و آن را پیچاند. من 
این شکنجه،  با  بود. همزمان  آقای هاشمی درحال خفه شدن  که  پیچاند  را 
تبلیغ می کنی.  برای خمینی  تو چرا  بعد گفت:  ازغندی فحاشی هم می کرد. 
ازغندی در حالی که باز هم فرنچ را محکم می کرد به هاشمی گفت: دیگر از 
این کارها نکن و بعد از لحظاتی فرنچ را باز کرد. به محض اینکه فرنچ باز شد، 
برای  این رفتار هاشمی  این کارها می کنم.«  از  آقای هاشمی گفت: »باز هم 

من خیلی روحیه بخش بود.«
حضور  بود؛  نظیر  کم  و  مهم  بسیار  بازیگر  یک  سیاست،  متن  در  همواره  او 
از  او،  مداوم  اما  بیش  و  کم  اثرگذاری  و  سیاست  میدان  مرکز  در  دائمی اش 
آیت اهلل شخصیت کم نظیری ساخته است. بسیاری از کارشناسان و مردم او را 
به مرد پیچیده حوزه سیاست می شناسند؛ در واقع او به اندازه خود سیاست، 
پیچیده بود و همین پیچیدگی و بعضاً پارادوکسیکال بودن سیاست ورزی اش 
سبب شده که درگذشت او با ابهام بسیاری از صاحب نظران و مردم برای ارائه 
یک مفهوم مشترک و اجماعی از او توام باشد. سیطره ی این »عدم قطعیت« 
از همان شب اول درگذشت ایشان در شبکه های اجتماعی و بعضی رسانه ها 

واضح و روشن است.
آیت اهلل  واقعّیت  که  است  آن  ناظران  روی  پیش  پرسش  مهمترین  فی الحال 
هاشمی کدام است؟ بویژه آنکه او در دسته بندی های موجود در امر سیاسی 
نقل مکان های قابل توجهی داشته است. روزگاری یک شخصیت درجه اول در 
جناح راست به شمار می رفته و سالهای سال و بویژه پس از دوم خرداد 76 
آماج هجمه های گروه موسوم به اصالح طلبان بود، اما مدتی بعد جزو مشایخ 
او  به  روز  و  بسیاری شب  برهه های  در  ضدانقالب  است.  شده  آنها  مراجع  و 
و حتی حکم  تاخته  اسالمی  انقالب  برای  کتمان  غیرقابل  نماد  مثابه یک  به 
بازداشتش را هم صادر کرده، اما در برهه ای دیگر به پوشش مبلغانه مواضع 
او همت گماشته  است. از یک سو می گوید عشقش آیت اهلل خامنه ای است و 
هیچ دو نفری در زیر آسمان ایران نزدیک تر از آن دو به یکدیگر نیستند و او 
بعضاً آشکار و  اختالف نظرهای  از دیگر سو  اما  ایشان است،  نهایت مطیع  در 

جدی اش با رهبر انقالب، غیرقابل انکار است.
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آیـــت اهلل هاشـــمی سرلیســـت جنـــاح راســـت در انتخابـــات 
مجلـــس ششـــم/او روزگاری یـــک چهـــره محـــوری در جنـــاح 
ـــی  ـــر اساس ـــار تغیی ـــا دچ ـــی او بعده ـــود؛ اردوگاه سیاس ـــت ب راس

شد
ــاً  ــا و نتیجتـ ــیکال، تحلیل هـ ــر پارادوکسـ ــای متقابـــل و ظواهـ ایـــن زوایـ
ارائـــه یـــک تفســـیر قطعـــی دربـــاره ایشـــان را بـــرای بســـیاری دچـــار 
مشـــکل کـــرده اســـت. او نهایتـــاً متعلـــق بـــه کـــدام جریـــان سیاســـی 
اســـت؟ تبلیـــغ رســـانه های معـــارض نظـــام از بعضـــی مواضـــع آیـــت اهلل 
ــژه  ــد؟ بویـ ــته باشـ ــد داشـ ــی می توانـ ــه معنایـ ــنجانی چـ ــمی رفسـ هاشـ
آنکـــه همیـــن ســـال گذشـــته بی بی ســـی فارســـی بـــه نوعـــی لیســـت 
ــم  ــرگان را هـ ــرای خبـ ــت اهلل بـ ــط آیـ ــده توسـ ــم شـ ــی تنظیـ انتخاباتـ
تبلیـــغ و ترویـــج و بـــرای رای نیـــاوردن رقبایـــش تـــالش کـــرده اســـت. 
میزانســـن ارتبـــاط او بـــا ضدانقـــالب را چگونـــه می تـــوان ترســـیم کـــرد 
و چـــه قضاوتـــی دربـــاره آن می تـــوان کـــرد؟ و نهایتـــاً آنکـــه داســـتان 
اختالف نظر هـــای او بـــا آیـــت اهلل خامنـــه ای رهبـــر معظـــم انقـــالب، بـــا 

ــود؟ ــایی شـ ــد رمزگشـ ــی می توانـ ــه تحلیلـ چـ
رازگشـــایی از ایـــن ســـواالت از طریـــق معنابخشـــی بـــه وقایـــع مذکـــور، 
ــود« در  ــه بـ ــه کـ ــنجانی را »همانگونـ ــمی رفسـ ــد آیـــت اهلل هاشـ می توانـ
ـــخ  ـــد. پاس ـــتگی ها را بزدای ـــد و سرگش ـــرار ده ـــی ق ـــکار عموم ـــترس اف دس
ـــت  ـــن اس ـــد ای ـــل می کن ـــه ح ـــئله ای ک ـــن مس ـــواالت کالن تری ـــن س ـــه ای ب

کـــه آیـــا ضدانقـــالب از آیـــت اهلل چیـــزی بـــه ارث می بـــرد؟
در  هاشـــمی  آیـــت اهلل  جابجایی هـــای  پدیدارشناســـی  در   -1
دســـته بندی های سیاســـی، نـــزاع بـــر ســـر دو گونـــه »معنابخشی«ســـت؛ 
ـــی  ـــک »دگردیس ـــر ی ـــن ب ـــی روش ـــا را داللت ـــن جابجایی ه ـــته ی اول ای دس
ـــوای  ـــارغ از محت ـــته دوم ف ـــد و دس ـــا می کن ـــت اهلل معن ـــرای آی ـــری« ب فک
تفســـیرش از ایـــن جابجایی هـــا، مهمتریـــن مدعایـــش رد ادعـــای دســـته 

اول اســـت.
ـــت  ـــه سیاس ـــر در صحن ـــه حاض ـــرد همیش ـــه م ـــوال اینک ـــتر س ـــح بیش توضی

ایـــران، پـــس از گـــذران دوران حشـــمت و جـــالل ریاســـت جمهوری کـــه 
ـــر  ـــود« رهب ـــمی نمی ش ـــن هاش ـــرای م ـــس ب ـــچ ک ـــروف »هی ـــه مع ـــا جمل ب
ـــوب  ـــدیداً منک ـــرداد ش ـــود، در دوران دوم خ ـــه ب ـــان یافت ـــالب پای ـــم انق معظ
ـــت  ـــا مدیری ـــروز ب ـــح ام ـــه صب ـــه روزنام ـــی ک ـــا جای ـــود؛ ت ـــم می ش و مته
ســـعید حجاریـــان، دوران دولتـــداری او را دوره ی »هـــر 40 روز یـــک 
قتـــل مشـــکوک سیاســـی« توصیـــف می کنـــد. اکبـــر گنجـــی، قلـــم بـــه 
دســـت آن روزهـــای اصالح طلبـــان هـــم در کتـــاب مشـــهور »عالیجنـــاب 
ســـرخپوش« کـــه بـــا  حمایت هـــای دولـــت اصالحـــات روانـــه ی بـــازار 
و کتابخانه هـــای سراســـر کشـــور می شـــد، می نویسد:«هاشـــمی کـــه 
انتقـــادات برخـــی از مطبوعـــات را برنمی تافـــت، چگونـــه اقدامـــات 
مهم تریـــن وزارتخانـــه ی خـــود)وزارت اطالعـــات( را نادیـــده می گرفـــت... 
ولـــی همیـــن امـــر کار دســـتش داد و منجـــر بـــه ده هـــا قتـــل شـــد.«. 
»خشـــونت ورزان و جنایتـــکاران عرصـــه ی سیاســـت در دوره ی هاشـــمی، 
ــات  ــه جنایـ ــت بـ ــات دسـ ــرس از مکافـ ــر و تـ ــه ی خاطـ ــدون دغدغـ بـ

می زدنـــد.«
 

ــرخ  ــاب سـ ــاب عالیجنـ ــدرج در کتـ ــب منـ ــه ای از مطالـ نمونـ
ـــردادی آن روز/  ـــاالن دوم خ ـــی از فع ـــر گنج ـــته اکب ـــوش نوش پ
ایـــن کتـــاب بـــا حمایـــت وزارت ارشـــاد دولـــت دوم خـــرداد 

روانـــه بـــازار و کتابخانه هـــا شـــده بـــود
ـــد  ـــالها بع ـــرداد س ـــان دوم خ ـــان جری ـــا هم ـــمی ب ـــت اهلل هاش ـــن آی ـــا همی ام
موتلـــف می شـــوند و بویـــژه در انتخابـــات  مختلـــف پیوندهـــای محکمـــی 

بـــا یکدیگـــر برقـــرار می کننـــد.
برخـــی بویـــژه در جنـــاح موســـوم بـــه اصالح طلبـــان، گـــذر از آن 
ـــت اهلل  ـــری« آی ـــی فک ـــی از »دگردیس ـــم« را ناش ـــن »تفاه ـــه ای ـــم« ب »تخاص
ـــیر  ـــوای آن تفس ـــت و ماس ـــان و سیاس ـــه جه ـــرش او ب ـــای نگ ـــر مبن و تغیی
ــکوالریزم  ــه کردن سـ ــه ریشـ ــه بـ ــا توجـ ــژه بـ ــد. بویـ ــل می کننـ و تاویـ
در جریـــان دوم خـــرداد، شـــبهه ای ظهـــور می کنـــد مبنـــی بـــر اینکـــه 
ـــاز داده  ـــر ف ـــکوالر تغیی ـــی س ـــه مبان ـــی ب ـــی دین ـــه از مبان ـــت اهلل آگاهان آی

ـــت. اس
ـــای  ـــاً آق ـــت. اساس ـــت اهلل اس ـــخص آی ـــیر، ش ـــن تفس ـــارض ای ـــن مع مهمتری
هاشـــمی خـــود را فـــارغ از هرگونـــه دســـته بندی و جناح بندی هـــای 
ــاً می گویـــد او خـــودش اســـت و نـــه چیـــز  سیاســـی می دانـــد و تلویحـ
ـــنا  ـــزاری ایس ـــا خبرگ ـــال 94 ب ـــرداد س ـــه خ ـــی ک ـــر. او در گفت وگوی دیگ
داشـــته، دربـــاره ایـــن تطـــورات می گویـــد کـــه خصلـــت اعتدالـــی خـــود 
ـــر  ـــن نظ ـــه ای ـــه ب ـــا مطالع ـــه و ب ـــرآن« گرفت ـــت را از »ق ـــه سیاس در عرص
ــر  ــد: »اگـ ــد می کنـ ــمی تاکیـ ــت اهلل هاشـ ــت. آیـ ــیده اسـ ــده رسـ و عقیـ
ـــراه  ـــاال هم ـــد و ح ـــق نبودن ـــن مواف ـــا م ـــاًل ب ـــه قب ـــا ک ـــد بعضی ه می بینی
ــی  ــدند. زمانـ ــوض شـ ــا عـ ــه آنهـ ــده ام، بلکـ ــوض نشـ ــن عـ ــده اند، مـ شـ
افـــراط کردنـــد و ضررهایـــش را دیدنـــد. در جلســـات خـــود هـــم بحـــث 
ـــراف  ـــراً اعت ـــت. اکث ـــتباه داش ـــا اش ـــرد آنه ـــه عملک ـــد ک ـــد و فهمیدن کردن

ــد.«  ــتباه کرده انـ ــه اشـ بـ
ـــانه  ـــچ نش ـــمی هی ـــت اهلل هاش ـــای آی ـــر مبن ـــان تغیی ـــی موافق ـــور کل ـــه ط ب
ـــاً  ـــد و صرف ـــود ندارن ـــیر خ ـــاع تفس ـــرای ارج ـــان ب ـــفاهی از ایش ـــری و ش نظ
ــا در بیـــن  ــد. امـ ــرار می دهنـ ــورات عملـــی او را مبنـــای تحلیـــل قـ تطـ
منتقـــدان سیاســـت ورزی دوران پایانـــی آیـــت اهلل هاشـــمی صاحب نظـــران 
ـــا آن را  ـــا، ام ـــه آن رفتاره ـــاد ب ـــم انتق ـــه علیرغ ـــتند ک ـــی هس ـــل توجه قاب

بـــه هیـــچ روی ناشـــی از تحـــول فکـــری تحلیـــل نمی کننـــد.
ـــا در  ـــر رمزگش ـــن عنص ـــال 84  مهمتری ـــژاد در س ـــده احمدی ن ـــور پدی ظه
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــد ب ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــت ک ـــت تحلیل هاس ـــن دس ای
جهـــات گوناگـــون، بـــه صـــواب نزدیک تـــر اســـت.  بـــه میـــدان آمـــدن 
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ـــت اهلل  ـــی آی ـــد سیاس ـــاز پیون ـــه آغ ـــت، نقط ـــه سیاس ـــژاد در عرص احمدی ن
ـــک ســـوی  ـــوده اســـت. در ی ـــه دوم خـــرداد ب ـــان موســـوم ب ـــا جری هاشـــمی ب
ـــران  ـــش جب ـــن هدف ـــه مهمتری ـــت ک ـــمی اس ـــت اهلل هاش ـــالف، آی ـــن ائت ای
پایـــگاه اجتماعـــی آســـیب دیـــده در ســـال 84 و بازگشـــت مجـــدد بـــه 
ــان دوم  ــو، جریـ ــر سـ ــاالی قـــدرت اجرایـــی اســـت و در دیگـ ســـطح بـ
خـــرداد قـــرار دارد کـــه بـــرای کســـب یـــک نقطـــه اتـــکای مطمئـــن در 
هســـته مرکـــزی جمهـــوری اســـالمی نیازمنـــد شـــخصیتی بـــا اعتبـــار و 
ـــه«  ـــای »عملگرایان ـــا انگیزه ه ـــد ب ـــن پیون ـــذا ای ـــت. ل ـــت اهلل اس ـــابقه آی س
برقـــرار می شـــود و ردی از انگیزه هـــا و تحـــوالت فکـــری و اندیشـــه ای از 

ـــدارد. ـــود ن ـــرف در آن وج ـــچ ط هی
بـــه بیـــان دیگـــر، ســـخن بـــر ســـر ایـــن نیســـت کـــه مواضـــع سیاســـی 
ـــن  ـــن چرخـــش روش ـــه ای ـــرده؛ بلک ـــر نک ـــنجانی تغیی ـــمی رفس ـــت اهلل هاش آی
ـــه«  ـــردش ، »مبناگرایان ـــن گ ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــر س ـــث ب ـــا بح ـــت،  ام اس
ــتی«  ــاً »پراگماتیسـ ــا اصطالحـ ــت یـ ــری اسـ ــوالت فکـ ــه تحـ و در نتیجـ
و عملگرایانـــه و بـــا انگیـــزه تجدیـــد قـــوا بـــرای بازگشـــت مجـــدد بـــه 
ـــن و  ـــای متق ـــد، داللت ه ـــه ش ـــه گفت ـــان ک ـــدرت؟ آنچن ـــاالی ق ـــطح ب س

ــد. ــت می کنـ ــت دوم را تثبیـ ــن، حالـ ــانه های روشـ نشـ
ـــه  ـــانه های بیگان ـــط رس ـــمی توس ـــت اهلل هاش ـــع آی ـــی مواض ـــش برخ 2-پوش
ـــن  ـــه ای ـــژه آنک ـــت. بوی ـــن اس ـــر روش ـــالهای اخی ـــارض در س ـــه مع و جبه
ـــل  ـــدی در مقاب ـــف نیرومن ـــب مخال ـــد قط ـــی داد می توان ـــال م ـــان احتم جری
ـــتقر  ـــالمی مس ـــوری اس ـــی در جمه ـــی و سیاس ـــخصیت مذهب ـــن ش باالتری
کنـــد. در غالـــب تحلیل هـــا و مطالبـــی کـــه رســـانه های مذکـــور دربـــاره 
ـــن  ـــت ای ـــیس و تقوی ـــه تاس ـــه ب ـــد، عالق ـــر کرده ان ـــمی منتش ـــت اهلل هاش آی
ـــواردی،  ـــود در م ـــده ب ـــب ش ـــئله موج ـــن مس ـــت. همی ـــرز اس ـــی مح دوقطب
ــورد  ــالب مـ ــه انقـ ــاداران بـ ــوزان و وفـ ــی دلسـ ــب برخـ ــت اهلل از جانـ آیـ
نصیحـــت قـــرار بگیـــرد؛ امـــا مهمتـــر از آنچـــه رســـانه های اپوزیســـیون و 
ـــت  ـــزی اس ـــد، آنچی ـــه رخ بده ـــته اند ک ـــه داش ـــاره عالق ـــن ب ـــی در ای غرب
ــی را  ــی فارسـ ــرا رخ داد.  بی بی سـ ــر ماجـ ــت کار در نفس االمـ ــه نهایـ کـ
می تـــوان مهمتریـــن پایـــگاه رســـانه ای ضدانقـــالب توصیـــف کـــرد کـــه 
ــتگاه  ــه از دسـ ــه ای کـ ــم و چندجانبـ ــتیبانی های مهـ ــه و پشـ ــا بودجـ بـ
هـــای امنیتـــی انگلیـــس و حتـــی آمریـــکا می شـــود بـــرای خـــود شـــان 
ـــت.  ـــرده اس ـــا ک ـــت و پ ـــان دس ـــن جری ـــت« در ای ـــت« و »محوری »مرکزی
ـــمی  ـــت اهلل هاش ـــاره آی ـــی درب ـــی فارس ـــاالت بی بی س ـــن مق ـــی از آخری یک
رفســـنجانی، نمایانگـــر برداشـــت واپســـین ضدانقـــالب از ایشـــان اســـت. 
ـــوزه  ـــن ح ـــواالت در ای ـــه س ـــه هم ـــخ ب ـــی پاس ـــه خوب ـــه ب ـــن مقال ـــر ای تیت

ـــت« ـــدی گرف ـــمی را ج ـــت:«نباید هاش اس
ــاه  بی بی ســـی در ایـــن مقالـــه خـــود کـــه پـــس از انتخابـــات چنـــد مـ
ـــد  ـــاعت بع ـــد س ـــته و چن ـــری نوش ـــرگان رهب ـــس خب ـــس مجل ـــش رئی پی
از ارتحـــال آیـــت اهلل نیـــز بازنشـــر داده شـــد، ضمـــن ارائـــه تصویـــری از 
پایـــگاه سیاســـی و اجتماعـــی آیـــت اهلل هاشـــمی، بـــه طـــور ضمنـــی بـــه 
ـــبرد  ـــرای پیش ـــت اهلل ب ـــه آی ـــدی ب ـــه امی ـــرد ک ـــه ک ـــود توصی ـــان خ هم کیش

اهـــداف معارضـــان انقـــالب اســـالمی در ایـــران نداشـــته باشـــند.
ـــرات  ـــاد تغیی ـــرای ایج ـــمی ب ـــه هاش ـــالب ب ـــتگی ضدانق ـــی، دلبس ـــی س بی ب
ـــانه  ـــد: »افس ـــد و می نویس ـــح می کن ـــران را تقبی ـــان در ای ـــند آن ـــورد پس م
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــان قدرت ـــه هم ـــق نیافت ـــای تحق ـــی روی ـــروز تجلّ ـــمی ام هاش
قـــرار بـــود در پـــی اعتراضـــات ســـال 88، مجلـــس خبـــرگان را رودرروی 

ـــد.« ـــرار ده ـــه ای ق ـــت اهلل خامن آی
ـــانه  ـــک رس ـــدی ی ـــا جمع بن ـــراه ب ـــم هم ـــته مه ـــن نوش ـــاً آخری ـــن تقریب ای
ــال آیـــت اهلل هاشـــمی اســـت. بی بی ســـی در  ضدانقـــالب، قبـــل از ارتحـ
پایـــان نوشـــته خـــود پـــا را فراتـــر گذاشـــته و تلویحـــاً می نویســـد کـــه 
ــه  ــی بـ ــالمی حتـ ــالب اسـ ــه انقـ ــی علیـ ــداف تقابلـ ــبرد اهـ ــرای پیشـ بـ

ـــای  ـــاید کتاب ه ـــود: »ش ـــوش ب ـــد دلخ ـــم نبای ـــمی ه ـــت اهلل هاش ـــرگ آی م
ــته دارد،  ــل نانوشـ ــک فصـ ــنجانی یـ ــمی رفسـ ــرات هاشـ ــم خاطـ پرحجـ
فصلـــی دربـــاره زندگـــی پـــس از مـــرگ او، مرگـــی کـــه دیگـــر شـــاید 

اثـــری در حیـــات سیاســـی و اجتماعـــی ایـــران نداشـــته باشـــد.«
هاشـــمی  جنـــاب  اختالف نظرهـــای  دربـــاره  مناســـب  تحلیـــل   -3
ـــش  ـــد گزین ـــم نیازمن ـــالمی، ه ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ ـــا رهب ـــنجانی ب رفس
ـــاوت  ـــا، تف ـــل و متخاصـــم اســـت. دســـته اول تحلیله ـــای متقاب ـــان دو معن می
ــر  ــا رهبـ ــت اهلل بـ ــی آیـ ــر مبنایـ ــر اختالف نظـ ــی بـ ــا را داللتـ اجتهادهـ
انقـــالب می دانـــد و نشـــانه ای بـــر قائـــل نبـــودن رئیـــس فقیـــد مجمـــع 
ـــت اهلل  ـــی آی ـــام سیاس ـــام و تم ـــروعیت ت ـــه مش ـــام ب ـــت نظ ـــخیص مصلح تش
خامنـــه ای بـــرای حضـــور در جایـــگاه رهبـــری. ایـــن تفســـیر محبـــوب 
ـــای  ـــاالت و گزارش ه ـــل مق ـــه ذی ـــت ک ـــم هس ـــالب ه ـــیون و ضدانق اپوزیس
بســـیاری ســـعی کرده انـــد چنیـــن نتیجه گیـــری ای در ذهـــن مخاطبـــان 
بســـازند. بویـــژه اینکـــه جریـــان مذکـــور طـــی ســـالهای اخیـــر راهبـــرد 
اصلـــی رســـانه ای خـــود در ایـــن حـــوزه را بـــه تاســـیس یـــک دوقطبـــی 
ـــر  ـــش ب ـــاص داد و بنای ـــز اختص ـــری نی ـــت  رهب ـــام)ره( و بی ـــت  ام ـــان بی می
ـــی  ـــرو دائم ـــادار و پی ـــار وف ـــنجانی را ی ـــمی رفس ـــت اهلل هاش ـــه آی ـــود ک آن ب
ـــه ای را  ـــت اهلل خامن ـــش آی ـــب مخالف ـــف و در قط ـــی )ره( توصی ـــام خمین ام
بنشـــاند. جمع بنـــدی مـــورد پســـند رســـانه های مذکـــور آن بـــود کـــه 
ـــا  ـــام)ره(، ب ـــداوم راه ام ـــظ و ت ـــرای حف ـــمی ب ـــت اهلل هاش ـــود آی ـــی ش تلق
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــیده و ب ـــر رس ـــالف نظ ـــه اخت ـــالب ب ـــم انق ـــر معظ رهب
هـــر از گاهـــی بـــه صـــورت ضمنـــی و تلویحـــی بـــا سیاســـت های کالن 

ایـــن روزهـــای نظـــام مخالفـــت جـــّدی می کنـــد.
بدیـــن ترتیـــب از یـــک ســـو در ایـــن مســـئله کـــه آیـــت اهلل هاشـــمی 
ـــی  ـــام سیاس ـــام و تم ـــر مشـــروعیت ت ـــّر ب ـــام)ره( و مص ـــد ام رفســـنجانی مری
و فقهـــی او بـــوده، شـــک و تردیـــدی روا داشـــته نمی شـــود امـــا دربـــاره 
ـــه  ـــک رابط ـــی و ی ـــاز تلق ـــبهه افکنی مج ـــه ای ش ـــام خامن ـــا ام ـــبت او ب نس
ــدم ارادت و  ــر و عـ ــان اختالف نظـ ــی میـ ــوع و محمولـ ــا موضـ ــی و یـ علّـ

ــود. ــرار می شـ ــت برقـ اطاعـ
ـــد  ـــان می ده ـــنجانی نش ـــمی رفس ـــت اهلل هاش ـــی آی ـــه زندگ ـــروری ب ـــا م ام
اختـــالف نظرهـــای ایشـــان بـــا امـــام)ره( اگـــر هم ســـنگ و هم تـــراز بـــا 
برخـــی اختال ف نظرهـــای او بـــا رهبـــر فعلـــی انقـــالب اســـالمی نباشـــد، 

ـــت. ـــم هس ـــتر ه ـــی بیش ـــن دوم ـــش از ای ـــق و میزان ـــاً عم یقین
تســـخیر النـــه جاسوســـی آمریـــکا از جملـــه مـــواردی اســـت کـــه آقـــای 
ـــت. او در  ـــته اس ـــام داش ـــف ام ـــری مخال ـــا نظ ـــا مدته ـــل ت ـــمی حداق هاش
ـــوع  ـــام در موض ـــه اش از ام ـــت اولی ـــه اطاع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــاره ب ـــن ب ای
ــته آن را  ــراً نمی توانسـ ــوده و نظـ ــی بـ ــت قلبـ ــی، اطاعـ ــه جاسوسـ النـ
بفهمـــد، می گویـــد: »جاهایـــی بـــود کـــه ایشـــان تصمیمـــی می گرفتنـــد 
ــت.  ــان اسـ ــا ایشـ ــق بـ ــه حـ ــم کـ ــد می دیدیـ ــم. بعـ ــا نمی فهمیدیـ و مـ
معمـــوال وقتـــی ایشـــان چیـــزی می گفتنـــد، مـــا قلبـــا اطاعـــت 
ــی،  ــدرت اهلل رحمانـ ــنجانی، قـ ــمی رفسـ ــا هاشـ ــرده بـ می کردیم...«)بی پـ

تهـــران، کیهـــان، 1382، چـــاپ دوم، صـــص 43-42(
ـــش  ـــر خوی ـــر عم ـــا آخ ـــمی ت ـــت اهلل هاش ـــه آی ـــت ک ـــم هس ـــواردی ه ـــا م ام
ـــرای  ـــت. ماج ـــرده اس ـــظ ک ـــام را حف ـــر ام ـــا نظ ـــود ب ـــت خ ـــع مخالف موض
منـــع آیـــت اهلل بهشـــتی بـــرای کاندیداتـــوری در اولیـــن دوره انتخابـــات 
ـــمی  ـــت آهلل هاش ـــت؛ آی ـــه اس ـــام)ره( از آن جمل ـــط ام ـــت جمهوری توس ریاس
ـــاب آن  ـــه کت ـــی ک ـــدرت اهلل رحمان ـــا ق ـــود ب ـــال 82 خ ـــوی س در  گفت وگ
بـــا عنـــوان »بی پـــرده بـــا هاشـــمی« توســـط انتشـــارات کیهـــان منتشـــر 
ــهید  ــزدی شـ ــری از نامـ ــه جلوگیـ ــال در قضیـ ــد: » مثـ ــده، می گویـ شـ
ـــدیم... ـــع نش ـــم قان ـــر ه ـــی آخ ـــم، ول ـــف بودی ـــی مخال ـــا خیل ـــتی، م بهش

ـــود« ـــتباه ب ـــام( اش ـــم ام ـــه )تصمی ـــم ک ـــر می کنی ـــوز فک هن
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تصویر جلد کتاب بی پرده با هاشمی رفسنجانی؛ آیت اهلل در مصاحبه های 
امام  با  از اختالف  دیدگاه های خود  به موارد مهمی  با قدرت اهلل رحمانی  خود 

خمینی)ره( اشاره کرده است
اتفاق مهمتر در این زمینه به موضوع قائم مقامی آیت اهلل منتظری مربوط است. 
در ماجرای این انتصاب توسط مجلس خبرگان وقت، آیت اهلل هاشمی برخالف 
نظر امام خمینی)ره( عمل کرده است. آیت اهلل ری شهری در خاطرات خود با 
عنوان »سنجه انصاف« در این زمینه به نقل قولی از مرحوم آیت اهلل محمدی 
گیالنی ــ که در آن زمان عضو فقهای شورای نگهبان بوده است ــ اشاره کرده 
آقای  منزل  در   1379.9.6 تاریخ  در  خود  در سخنرانی  مرحوم  آن  که  است، 
رازینی گفته است: یک روز قبل از مطرح شدن قائم مقامی آقای منتظری در 
از ایشان  مجلس خبرگان )25 تیر 1364( من ضمن تماس با دفتر امام کتباً 
درخواست مالقات کردم... امام اجازه دادند. خدمتشان رسیدم. گفتم: »فردا قرار 
است موضوع قائم مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان مطرح شود. خواستم 
به عرضتان برسانم به آقای هاشمی ]که در آن موقع رئیس مجلس خبرگان 
بوده است[ بگویید مطرح نشود. من به آقای منتظری ارادت دارم، خدمتشان 
درس خوانده ام، ایشان را عابد و زاهد می دانم، ولی این خصوصیات کافی نیست. 
او از عهده این کار برنمی آید...« امام گله های سوزانی از آقای منتظری را آغاز 
کرد که کجا چه کرده و کجا چه. اضافه نمودند: »احمد هم از او دفاع می کند. 
از منزل سیدمهدی هاشمی دست نویس های او را آورده اند. من دیده ام نامه های 
آقای منتظری از نوشته های مهدی هاشمی الهام گرفته. این را من برای ایشان 
رهبری  قائم مقام  به عنوان  ایشان  فردا  که  »بفرمایید  کردم:  عرض  نوشتم.«... 

مطرح نشود«. امام قدری فکر کرد و فرمود: »احمد نیست. شما زحمت بکشید 
و به آقای هاشمی بگویید بعد از ظهر من ایشان را ببینم«. عرض کردم: »بله. 
اما به آقای هاشمی نفرمایید که من آمدم ]و این جریان را به شما گفتم[. به 
هیچ کس نگویید. می ترسم مرا هم شمس آبادی کنند ]که گروه مهدی هاشمی 
او را کشتند[ یا مثل شیخ قنبر در چاه بیندازند«. این را که گفتم، امام خندید و 
سه بار فرمود: »خاطرت جمع باشد«... . رفتم خدمت آقای هاشمی و گفتم صبح 
خدمت امام رسیدم. کاری داشتم. فرمودند به آقای هاشمی بگویید که من ایشان 
را ببینم. پس از این ماجرا، روزی آقای هاشمی در حضور جمعی گفت: »من 
بعدازظهر رفتم خدمت امام. امام فرمودند: »موضوع قائم مقامی آقای منتظری را 
فردا مطرح نکن.« گفتم: »چرا؟ ما در اجالسیه قبل به آقایان گفته ایم که ایشان 
را به عنوان قائم مقام مطرح کنیم.« فرمودند: »نه. یکی از دوستان آمده و چنین 
گفته... .« گفتم: »ما اعالم کرده ایم. نمی شود.« ... فردای آن روز، آقای هاشمی 
موضوع قائم مقامی آقای منتظری را در مجلس خبرگان مطرح کرد«. ری شهری 
سپس اضافه می کند: تأمل در آنچه از آقای محمدی گیالنی نقل کردیم، نشان 
می دهد که امام در مورد طرح قائم مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان، در 
مقابل کاری انجام شده قرار گرفته بود... . بی تردید اگر ]اعضای مجلس[ خبرگان 
نظر امام را می دانستند، آقای منتظری را به عنوان جانشین او تعیین نمی کردند. 

)ری شهری. سنجه انصاف. نشر دارالحدیث. تهران. صفحه 16.(
موارد دیگری از این دست اختالف نظرهای عمیق آیت اهلل هاشمی با بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی وجود دارد که از جمله آنها به بحث ارتباط با آمریکا مربوط 

است و در خاطرات آیت اهلل نیز به آن اشاره هایی شده است.
اتفاق  این اصل موضوعه مورد  با لحاظ  این اختالف نظرها و  با در نظر گرفتن 
امام خمینی و قائل  از  دوست و دشمن که »ارادت و تبعیت آیت اهلل هاشمی 
بودن ایشان به مشروعیت تام و تمام سیاسی و فقهی امام)ره( تشکیک ناپذیر 
است«، مهمترین نتیجه گیری حاصل آن است که نمی توان اختالف نظر میان 
دو شخصیت را به اختالف بنیادی تحویل داد، بر مبنای آن موج سواری کرد و از 
این اختالف نظرها عدم اعتقاد آقای هاشمی به آیت اهلل خامنه ای را نتیجه  گرفت.
در  بارها  ایشان،  از  اطاعت  ضرورت  و  خامنه ای  آیت اهلل  به  ارادت  آنکه  بویژه 
سخنرانی های آیت اهلل هاشمی تکرار شده و در این بین تعابیری همچون »عشق 

من آقای خامنه ای است« نیز به میان آمده است.
آیت اهلل خامنه ای نیز در پیام تسلیت بسیار مهم خود که ساعتی پس از ارتحال 
آیت اهلل هاشمی منتشر شد نوشته اند که« اختالف نظرها و اجتهادهای متفاوت 
در برهه هایی از این دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز 
آن در بین الحرمین کربالی معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه ی خناسانی که 
تفاوت های  این  از  برداری  بهره  پی  در  جدیت  و  شدت  با  اخیر  سال های  در 
او نسبت به این حقیر خلل  نتوانست در محبت شخصی عمیق  نظری بودند، 

وارد آورد.«
اتفاق جالب در این بین آن است که آخرین سخنرانی آیت اهلل هاشمی نیز به 
موضوع تایید آیت اهلل خامنه ای اختصاص دارد. ایشان در سخنرانی 10 دی 95 
خود بار دیگر به توصیه امام برای جانشینی آیت اهلل خامنه ای اشاره و در وصف 

ایشان نکاتی را بیان می کنند.
بنابراین اگر چه بسیاری از دوستان انقالب دلشان برای هاشمی دهه های اول 
انقالب بیشتر تنگ شده بود و بخصوص به یاد خطبه های ایشان، کام جان از 
اما در مجموع، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  یاد آن دوران شیرین می ساختند، 
شخصیتی است که علیرغم اختالف نظرها، حیات سیاسی خود را با مبارزه علیه 
رژیم پهلوی و در خدمت نهضت انقالب اسالمی آغاز کرد و تا آخر حیات خود 
نیز درون نظام ماند. موقعیت و مقامش او را همواره در معرض طمع دشمنان 
انقالب قرار داد، اما سرانجام همان شد که وصفش رفت؛ ضدانقالب نهایتاً نه تنها 
از زنده ی او بلکه از ممات او هم قطع امید کرد. آیت اهلل با تمام فراز و فرودش 
از دنیا رخت بربست، اما هرکه از او ارث ببرد، یقیناً ضدانقالب از او چیزی به 

ارث نخواهد برد.
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ــت  ــر و ملـ ــرای رهبـ ــنجانی بـ ــت اهلل هاشمی رفسـ ــی آیـ ــت ناگهانـ رحلـ
ــرگ  ــته مـ ــه گذشـ ــت در دو دهـ ــوان گفـ ــود و می تـ ــخت بـ ــران سـ ایـ
هیـــچ شـــخصیتی بـــه انـــدازه مـــرگ او بـــرای کشـــور شـــوک آور نبـــود. 
ـــه  ـــالمی و مقایس ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ ـــه رهب ـــد و پرنکت ـــیار بلن ـــام بس پی
ــی  ــه خوبـ ــاوت را بـ ــن تفـ ــت ایـ ــم عظمـ ــر هـ ــای دیگـ ــا پیام هـ آن بـ
نشـــان می دهـــد. مرحـــوم هاشـــمی روز سه شـــنبه بـــا حضـــور بـــزرگ 
ـــه  ـــد و در کارنام ـــرت ش ـــفر آخ ـــی س ـــان راه ـــر دوش آن ـــران و ب ـــردم ته م
ـــت  ـــوان گف ـــه بت ـــت ک ـــود داش ـــته وج ـــاط برجس ـــدر نق ـــاله او آنق 82 س

ان شـــاءاهلل »راضیـــْهً مرضیـــه« خـــدا را مالقـــات خواهـــد کـــرد.
هاشـــمی البتـــه از جملـــه شـــخصیت هایی بـــود کـــه تقریبـــا همـــواره 
موافقـــان بـــزرگ و مخالفـــان بزرگـــی داشـــت و در هـــر دو ســـر طیـــف 
هـــم اهـــل حقیقـــت و اهـــل باطـــل وجـــود داشـــتند و می تـــوان گفـــت 
از ایـــن رو بـــود کـــه هیچکـــس از کنـــار »رحلـــت ناگهانـــی« او عبـــور 
ـــر  ـــک شـــخصیت موث ـــه ی ـــد ک ـــی دادن ـــرده و گواه ـــی ک ـــه مکث ـــرد و هم نک

سیاســـی جهـــان از میـــان رفتـــه اســـت.
ـــک  ـــنجانی ی ـــمی رفس ـــران، هاش ـــالمی ای ـــالب اس ـــروزی انق ـــش از پی پی
ـــا  ـــا آنج ـــن راه ت ـــود و در ای ـــام ب ـــرت ام ـــت حض ـــوری نهض ـــخصیت مح ش
ـــتوه«  ـــدی نس ـــه او را »مجاه ـــدون مبالغ ـــوان ب ـــه می ت ـــرد ک ـــتقامت ک اس
دانســـت. شـــکنجه های تقریبـــا منحصـــر بفـــردی کـــه جامعـــه مـــا کـــم 
ـــا بگوییـــم او در مســـیر حمایـــت  ـــا بیـــش از آن خبـــر دارد کافـــی اســـت ت ی
ـــن  ـــرد. در ای ـــداکاری ک ـــا ف ـــام معن ـــه تم ـــان ب ـــل عظیم الش ـــام راح از ام
ـــط  ـــان مرتب ـــرد و جری ـــر ف ـــس و ه ـــکا و انگلی ـــوی، آمری ـــم پهل ـــان رژی می
بـــا آنهـــا بـــه دلیـــل مخالفـــت بـــا نهضـــت  اســـالمی حضـــرت امـــام بـــا 
هاشـــمی نیـــز بـــه عنـــوان یکـــی از ســـرداران آن مخالـــف بـــوده و در 

ـــه  ـــمی البت ـــن دوره هاش ـــد. در ای ـــتان بودن ـــه او همداس ـــارها علی ـــه فش هم
ـــی و  ـــگان مذهب ـــیعی از نخب ـــش وس ـــت، بخ ـــم داش ـــی ه ـــان بزرگ موافق
توده هـــای متدینـــی کـــه آوازه فـــداکاری هاشـــمی را شـــنیده بودنـــد، 

طیـــف وســـیع موافقـــان او را در ایـــن دوره تشـــکیل می دادنـــد.
ـــف  ـــته مخال ـــه در گذش ـــی ک ـــه طیف ـــالمی ب ـــالب اس ـــروزی انق ـــد از پی بع
آقـــای هاشـــمی بودنـــد، منحرفیـــن، منافقیـــن و ملی گرایانـــی کـــه 
مخالـــف اســـتقرار نظـــام جمهـــوری اســـالمی و بویـــژه مخالـــف الگـــوی 
ــام  ــان از امـ ــه آنـ ــد و کینـ ــدند و حقـ ــه شـ ــد، اضافـ ــه بودنـ والیت فقیـ
ــه  ــی بـ ــور طبیعـ ــه بطـ ــش والیت فقیـ ــل هویت بخـ ــت و اصـ و روحانیـ
ســـمت هاشمی رفســـنجانی بـــه عنـــوان یـــک معتمـــد اصلـــی حضـــرت 
امـــام رفـــت کمـــا اینکـــه در ایـــن دوره توده هـــای متدیـــن و نخبـــگان 
اســـالم گرا هـــم از آنجـــا کـــه او را یـــک »ســـتون انقـــالب اســـالمی« 
ــل  ــالب قابـ ــایه انقـ ــود را در سـ ــان خـ ــال و آرمـ ــام آمـ ــته و تمـ دانسـ
ــد و  ــته بودنـ ــنجانی دل  بسـ ــمی رفسـ ــه هاشـ ــتند، بـ ــق می دانسـ تحقـ
ــه  ــردم بـ ــاالی مـ ــد؛ رأی بـ ــت می کردنـ ــدی از او حمایـ ــور جـ ــه طـ بـ
هاشمی رفســـنجانی در ســـه دوره مجلـــس شـــورای اســـالمی در زمـــان 
ـــن در  ـــد. بنابرای ـــت می کن ـــوع حکای ـــن موض ـــام از ای ـــرت ام ـــات حض حی
مرحلـــه ده ســـاله »تثبیـــت« انقـــالب اســـالمی نیـــز هاشـــمی مخالفـــان 

بـــزرگ و موافقـــان بزرگـــی داشـــت.
ـــمی  ـــت اهلل هاش ـــس از آن آی ـــی پ ـــه کم ـــام ک ـــرت ام ـــال حض ـــد از ارتح بع
رفســـنجانی  ســـکان دولـــت را در دســـت گرفـــت همـــان طیف بنـــدی 
ــام  ــور نظـ ــوان رئیس جمهـ ــه عنـ ــی او بـ ــت یعنـ ــود داشـ ــابق وجـ سـ
جمهـــوری اســـالمی بـــه میزانـــی کـــه مـــورد عنایـــت رهبـــر معظـــم 
انقـــالب اســـالمی و مـــردم دین مـــدار بـــود  از ســـوی دشـــمنان اســـالم 

تشییع هاشـــمی، استعاره سخاوت
سعداهلل زارعی
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ـــت.  ـــرار داش ـــی ق ـــی و سیاس ـــار تبلیغات ـــر فش ـــن زی ـــالب و منحرفی و انق
ــای  ــا خطبه هـ ــه بـ ــخصیتی کـ ــت جمهوری از شـ ــردم در دوره ریاسـ مـ
بســـیار دلنشـــینی کـــه او در دوره ریاســـت مجلـــس دربـــاره »عدالـــت 
اجتماعـــی« بیـــان کـــرده بـــود و عـــالوه بـــر آن در منظـــر مـــردم، او 
ــه  ــتند کـ ــع داشـ ــد، توقـ ــی می شـ ــد« ارزیابـ ــیار توانمنـ ــردی »بسـ فـ
مشـــکالت اقتصـــادی و اجتماعـــی آنـــان حـــل و فصـــل شـــود. هاشـــمی 
ـــت  ـــا نی ـــردم و ب ـــکالت م ـــل مش ـــا اراده ح ـــن و ب ـــن بی ـــنجانی در ای رفس
ـــرد.  ـــق نک ـــت را محق ـــل آن اراده و نی ـــه در عم ـــد ک ـــی را برگزی ـــر راه خی
ــت های  ــا آن سیاسـ ــه بـ ــود کـ ــد واژه ای بـ ــادی« کلیـ ــعه اقتصـ »توسـ
دوره ســـازندگی توضیـــح داده می شـــد و در کانـــون ایـــن نگـــرش 
»رشـــد اقتصـــادی کشـــور« قـــرار داشـــت، بـــر بنیانـــی اســـتوار بـــود 
کـــه آرام آرام امیـــد توده هـــای مـــردم بـــه دولـــت را کاهـــش مـــی داد 
و از ایـــن رو بـــود کـــه 3-2 ســـال پـــس از اجـــرای سیاســـت های 
موســـوم بـــه توســـعه اقتصـــادی، آراء آقـــای هاشمی رفســـنجانی )در 
ــع  ــرد. در واقـ ــدا کـ ــاداری پیـ ــت جمهوری( کاهـــش معنـ دور دوم ریاسـ
ـــه  ـــود را ب ـــاد خ ـــاکان اعتم ـــه کم ـــن آنک ـــران در دوره دوم ضم ـــردم ای م
ـــه  ـــدند ک ـــادآور ش ـــه او ی ـــا ب ـــد ام ـــراز کردن ـــمی اب ـــای هاش ـــخص آق ش
سیاســـت های اقتصـــادی و کارگـــزاران ایـــن عرصـــه او را نمی پســـندند 
و خواســـتار اصـــالح و تغییـــر می باشـــند. سیاســـت توســـعه اقتصـــادی 
بـــا آن برنامـــه کـــه تنظیـــم شـــده بـــود آرام آرام بـــه شـــبکه اقتصـــاد 
ـــرش  ـــویی در نگ ـــل همس ـــه دلی ـــت ب ـــع داش ـــد و توق ـــک ش ـــی نزدی جهان
تئوریـــک اقتصـــاد، از ســـوی آنـــان مـــورد پشـــتیبانی قـــرار گیـــرد امـــا 
ــت وزیر  ــد« -  نخسـ ــر محمـ ــاره »ماهاتیـ ــه دربـ ــالف آنچـ ــرب بر خـ غـ
ـــتیبانی  ـــرد، از پش ـــل ک ـــزی - عم ـــی مال ـــه 60 و 70 شمس ـــال های ده س
ـــالب و  ـــا انق ـــبت آن ب ـــل نس ـــه دلی ـــمی ب ـــت اهلل هاش ـــت  آی ـــی از دول مال
ـــاهد  ـــد و ش ـــمیت بشناس ـــه رس ـــت آن را ب ـــرب نمی خواس ـــه غ ـــی ک نظام
بالیـــدن آن باشـــد، خـــودداری کـــرد و از ایـــن رو سیاســـت هایی کـــه 
بـــرای بهبـــود وضـــع اقتصـــاد کشـــور طراحـــی شـــده بـــود، از منظـــر 
توده هایـــی کـــه امـــام ضمـــن آنکـــه آنـــان را صاحبـــان اصلـــی انقـــالب 
ـــد.  ـــی نمی ش ـــق ارزیاب ـــرد، موف ـــاب می ک ـــگان« خط ـــت، »پابرهن می دانس
ـــادی را  ـــت های اقتص ـــن سیاس ـــتاورد ای ـــل دس ـــوص حاص ـــه خص ـــردم ب م
ـــت  ـــل واژگان آشـــنای »عدال ـــن هاشـــمی مســـتقیما ذی ـــا آنچـــه پیـــش از ای ب
اجتماعـــی« وعـــده داده بـــود، ناهمخـــوان می دیدنـــد. از ایـــن رو بـــود 
کـــه در ایـــن مقطـــع در کنـــار طیـــف دشـــمنان هاشـــمی کـــه همـــان 

ـــت های  ـــد سیاس ـــف »منتق ـــک طی ـــد ی ـــالمی بودن ـــالب اس ـــمنان انق دش
ـــالمی  ـــالب اس ـــواده انق ـــا در درون خان ـــه از قض ـــد ک ـــه ش ـــمی« اضاف هاش
ــد  ــمی نبودنـ ــمن هاشـ ــه دشـ ــه هیچ وجـ ــدان بـ ــت. منتقـ ــرار داشـ قـ
ــت  ــرای موفقیـ ــود بـ ــور بـ ــه او رئیس جمهـ ــه در دوره ای کـ ــا اینکـ کمـ
ــد و  ــرده بودنـ ــک کـ ــه او کمـ ــفقانه بـ ــود، مشـ ــداف خـ ــت در اهـ دولـ
ـــمی  ـــد. هاش ـــرده بودن ـــظ ک ـــا او حف ـــم ب ـــود را ه ـــی خ ـــای قدیم پیونده
نیـــز هیچـــگاه از ایـــن طیـــف منتقـــد تلقـــی دشـــمن نداشـــت و خـــود 
ــا منتقـــدان هاشـــمی در صحنـــه  را از آنـــان جـــدا نمی دانســـت. بعدهـ
ـــول  ـــه اص ـــگاه ب ـــا ن ـــه ب ـــی ک ـــدند، گروه ـــیم ش ـــروه تقس ـــه دو گ ـــل ب داخ
ــکار او را در  ــت ها و افـ ــاره ای از سیاسـ ــالمی، پـ ــالب اسـ ــداف انقـ و اهـ
ـــه  ـــی ک ـــد و گروه ـــالح بودن ـــان اص ـــتند و خواه ـــت نمی دانس ـــیر درس مس
ـــت  ـــد و درس ـــی بودن ـــال موقعیت های ـــه دنب ـــوه مجری ـــدود ق ـــای مح در فض
ـــروه دوم  ـــود. گ ـــرده ب ـــغ ک ـــا دری ـــنجانی از آنه ـــمی رفس ـــت هاش ـــا نادرس ی
ـــا  ـــتند و ب ـــان برداش ـــمنی را از می ـــاد و دش ـــرز انتق ـــوارد م ـــاره ای از م در پ
ـــد.  ـــاد می کردن ـــد، از او ی ـــر داری ـــما از آن خب ـــه ش ـــخیفی ک ـــارات س عب
ـــگ  ـــه تن ـــا ب ـــدت اهانت ه ـــه از ش ـــمی ک ـــی هاش ـــات وقت در دوره اصالح
ـــن  ـــوی ای ـــه جل ـــود ک ـــته ب ـــت خواس ـــد دول ـــام ارش ـــک مق ـــود از ی ـــده ب آم
ــه  ــخ گفتـ ــرد او در پاسـ ــب را بگیـ ــع  اصالح طلـ ــراد و مجامـ ــت افـ اهانـ
بـــود »بـــازی اشـــکنک دارد، سرشکســـتنک دارد«! ایـــن طیـــف البتـــه 
ــف  ــمی را در طیـ ــالوس مآبانه« هاشـ ــا »سـ ــد تـ ــالش کردنـ ــا تـ بعدهـ
خـــود تعریـــف کننـــد امـــا در عمـــل و در نهایـــت، آیـــت اهلل هاشـــمی 
ـــالب  ـــه انق ـــان جبه ـــن دوره مخالف ـــرد. در ای ـــی نک ـــان را راض ـــگاه آن هیچ
و نظـــام کمـــاکان بـــا او کـــه مثـــل گذشـــته او را یـــک ســـتون نظـــام 
می دانســـتند، مخالـــف بودنـــد و طیـــف وســـیع نیروهـــای انقـــالب او را 
در جمـــع خویـــش ارزیابـــی و در حـــد یـــک شـــخصیت محـــوری نظـــام 
ـــالب  ـــواده انق ـــد او در خان ـــای منتق ـــتند و نیروه ـــرام می گذاش ـــه او احت ب
ـــتند،  ـــا داش ـــا و نگاه ه ـــی روش ه ـــالح بعض ـــر اص ـــه ب ـــراری ک ـــن اص ضم

مطمئـــن بودنـــد کـــه هاشـــمی از خانـــواده انقـــالب جـــدا نمی شـــود.
تشـــییع پرشـــکوه و کم نظیـــر مـــردم تهـــران و برگـــزاری پرتعـــداد 
مجالـــس ســـوگواری در شهرســـتانها بـــه خوبـــی نشـــان داد کـــه مـــردم 
قـــدر شـــخصیت های دلســـوز خـــود را می داننـــد و پاســـخگوی مهـــری 
کـــه دیده انـــد هســـتند. ارتحـــال ناگهانـــی آیـــت اهلل هاشـــمی دو طیـــف 
ـــا  ـــرد کم ـــر ک ـــدت متاث ـــنجانی را بش ـــمی رفس ـــدان هاش ـــان و منتق موافق
ــرب  ــه غـ ــته بـ ــی وابسـ ــی و عربـ ــانه های غربـ ــوط رسـ ــه در خطـ اینکـ
ــییع  ــد. در تشـ ــنجانی را دیـ ــمی رفسـ ــان از هاشـ ــرت آنـ ــوان نفـ می تـ
جنـــازه آیـــت اهلل هاشـــمی در تهـــران همـــه نخبـــگان منتقـــد و بخـــش 
ــد  ــکال می دیدنـ ــادی او اشـ ــرد اقتصـ ــه در عملکـ ــی کـ ــده توده هایـ عمـ
آمـــده بودنـــد، طیف هـــای بســـیجی، هیاتـــی و مـــردم محـــروم غلبـــه 
داشـــتند و ایـــن نشـــان می دهـــد کـــه هـــم رشـــته پیونـــد آیـــت اهلل بـــا 
ـــن روز  ـــا آخری ـــردم ت ـــن م ـــرم ای ـــت گ ـــم محب ـــردم و ه ـــش از م ـــن بخ ای
ـــی  ـــت. در راهپیمای ـــوده اس ـــرار ب ـــنجانی برق ـــمی رفس ـــای هاش ـــات آق حی
بـــزرگ پشـــت جنـــازه ایـــن شـــخصیت کـــه بـــه تعبیـــر رهبـــر معظـــم 
انقـــالب، »نمونـــه کم نظیـــری از نســـل اول مبـــارزان ضـــد ستم شـــاهی 
و از رنجدیـــدگان در ایـــن راه پرخـــوف و خطـــر« بـــود، هـــم عظمـــت 
ـــته  ـــد، برجس ـــییع می ش ـــردم تش ـــت م ـــای محب ـــر دوش ه ـــه ب ـــردی ک م
بـــود و هـــم عظمـــت مردمـــی کـــه بـــا اشـــاره رهبـــری و جمعبنـــدی 
ــت اهلل  ــوم آیـ ــا مرحـ ــان بـ ــتی ایشـ ــال دوسـ ــری از 59 سـ ــق رهبـ دقیـ
ـــت اهلل  ـــد آی ـــود. خداون ـــکار ب ـــد، آش ـــه آمدن ـــه صحن ـــنجانی ب هاشمی رفس
عزیـــز مـــا را در جـــوار رحمـــت واســـعه خویـــش جـــای دهـــد و ایـــن 

مـــردم قدرشـــناس را بـــرای انقـــالب نگـــه دارد.
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ــم  ــر معظـ ــنایی رهبـ ــت آشـ حکایـ
ــا آقـــای هاشـــمی انقـــالب بـ

آیت اهلل سیدجعفر شبیری زنجانی از نزدیک ترین دوستان رهبر معظم انقالب 
است که سابقه رفاقت 50ساله با ایشان دارد.

حضرت  حرم  اسبق  جماعت  امام  زنجاني،  سیداحمد  آیت اهلل  فرزند  ایشان 
معصومه)س( و برادر آیت اهلل العظمي سیدموسي شبیري زنجاني، از مراجع تقلید 

است. پاي صحبت هاي ایشان نشستیم تا برایمان از خاطرات آن ایام بگوید.
بنده تقریبا با آقاي هاشمي و رهبر انقالب در یک زمان دوست بودم؛ البته نوع 
دوستي ما با هم متفاوت بود. مثال من آقا را از درس هاي امام)ره( مي شناختم و 
در سال 1335هم دوستي ما خیلي عمیق تر شد. خاطرم هست که در تابستان 
و ایام تعطیالت حوزه بود و من به مشهد رفته بودم، مرحوم نواب هم تازه شهید 

شده بودند.
در  و  مي کرد  کار  اسالم  فدائیان  زیرنظر  که  بود  مشهد  در  سینما  سري  یک 
روزهاي شهادت ائمه اینها به دستور اعضاي فدائیان تعطیل مي شد اما بعد از 
فوت مرحوم نواب، استاندار که تازه هم عوض شده بود و فرخ نامي بود خیلي 
از  با یکي  باشند. قرار شد  باز  ایام شهادت  این سینماها در  تالش مي کرد که 
اعضاي فدائیان در این زمینه مبارزه اي را ترتیب بدهیم که همان هم شد شروع 

صمیمیت من و آقا.
با آقاي هاشمي هم به واسطه مبارزه با رژیم ستمشاهي آشنا شدم؛ آن زمان 
ما با گروه فدائیان اسالم همکاري مي کردیم و من یک روز آقاي هاشمي را به 
منزلم دعوت کردم و به ایشان پیشنهاد دادم که ما باید یک فعالیت چریکي 
داشته باشیم اما بعدا که از امام)ره( اجازه گرفتیم ایشان اجازه ندادند. چیزي که 
آن روز خیلي در چهره آقاي هاشمي مشهود بود شکنجه هایي بود که ایشان در 
زندان دیده بودند، یعني با سر و صورت زخمي آمدند و خیلي هم نگران بودند 
که نکند به خاطر ناآگاهي برخي افراد، این حرکت هاي ما لو برود و دیگران هم 

شکنجه شوند.
شکنجه ها  این  به خاطر  مسلمان  جوانان  مبادا  که  بودند  مراقب  خیلي  ایشان 

دلزده بشوند و حتي دین شان را هم از دست بدهند. این مسئله تأکید ایشان 
بر دینداري حین مبارزه در تمام سال هایي که با ایشان بودم به چشم مي آمد و 
مشهود بود چرا که عمیقا معتقد بودند حرکت ما باید ابعاد دیني داشته باشد و 
براي رضاي خدا باشد در غیراین صورت مي شود یک مبارزه پوچ و تهي که در 

آخر هم به نتیجه نمي رسد.
آقاي هاشمي در خیلي از بخش هاي مبارزه با رژیم شاهنشاهي پیشگام بودند؛ 
قم  در  را  )ره(  امام  اعالمیه هاي  نخستین  ایشان  که  هست  خاطرم  من  مثال 
آوردند و به دست ما رساندند. من و برادرم هم چون دستگاه تکثیر داشتیم این 
اعالمیه ها را از آقاي هاشمي مي گرفتیم، تکثیر مي کردیم و ایشان اعالمیه ها را 

به دست دیگران مي رساندند.
این مسئله کمي نیست، چرا که آن زمان آنقدر جاسوس هاي رژیم در بین مردم 
حضور داشتند که کسي جرأت نمي کرد چنین کاري کند اما آقاي هاشمي این 
جسارت را داشت و بدون هیچ ترسي مسیرش را ادامه مي داد. بعدتر هم ایشان 
را دستگیر کردند و به سربازي فرستادند؛ آن زمان امام)ره( تازه نهضت شان را 
شروع کرده بودند و رژیم براي اینکه امام)ره( را بترساند عده اي طالب جوان را 
مي گرفت و به سربازي مي فرستاد. یکي از این طالب هم آقاي هاشمي بود اما 
بعدا فهمیدند که چه اشتباهي کرده اند چرا که آقاي هاشمي در دوره سربازي 
هم دست از مبارزاتش برنداشت و چند ماه بعد هم از سربازي فرار کرد. جالب 
که  چرا  نشدند  پیگیرش  اما  کرده  فرار  او  مي دانستند  اینکه  با  مأموران  آنکه 
و  بودند  از سربازها جوان  بود؛ خیلي  بودنش در میان سربازان خطرساز شده 
آقاي هاشمي با سخناني که از بطن اسالم مي آمد آنها را جذب خود کرده بود.

سفر ما به کربال و آشنایي رهبر انقالب و آقاي هاشمي ماجراي عجیبي دارد. 
سال 36بود که آقا از مشهد به قم و منزل ما آمدند و به من گفتند که چرا 
گرفته اید؟ نمي دانم چرا ولي آقا فرمودند اگر براي رفتن به عتبات نگرانید من 
ختمي به شما یاد مي دهم که بروید و اینکه خودم هم ختمي را شروع کرده ام 
و دارم به زیارت مي روم. من هم گفتم نه فکرم مشغول چیز دیگري است. البته 
آن موقع با خودم گفتم کاش ختم را مي گرفتم از ایشان. آن دیدار باعث شد به 
فکر عتبات بیفتم و براي همین شروع کردم به ختم زیارت عاشوراي غیرمعروف؛ 

چرا که درس و بحث اجازه نمي داد زیارت عاشوراي معروف را بخوانم.
در آن ختم هم از خدا خواستم که طوري زیارتم جور شود که ماه رجب آنجا 
باشم و تا زماني که آقاي خامنه اي آنجا هستند به ایشان برسم چرا که حال 
ایشان در سفر عتبات خیلي خوب بود. از خدا خواستم رفیق هاي جوري هم 
در سفر داشته باشم که در مسیر تنها نباشم. با چه شرایطي کار ما درست شد 
را به خاطر ندارم اما یادم هست وقتي به گاراژ رفتم دیدم چند دوست دیگر که 
آقاي هاشمي هم بین آنها بود در گاراژ هستند و اتفاقا آنها هم مي خواهند به 
زیارت بروند. ما وقتي به کربال رسیدیم آقا خیلي تعجب کردند که اینجا چه کار 
مي کنید و شما که اصال قصد نداشتید. به هرحال در همان بین الحرمین هم بود 

که آقا را با آقاي هاشمي آشنا کردم و آنها همدیگر را دیدند.
آقا یک اخالقي داشتند که خودشان هم این را بارها به من گفته اند که من در 
نخستین دیدار از کسي خوشم نمي آید؛ حتي درباره خود من هم همینطور بوده 
است. ظاهرا آقا در دیدار اول هم خیلي ارتباطي با آقاي هاشمي نگرفته بودند 
چرا که این مسئله را بعدها به من گفتند اما وقتي رفاقت شان پا گرفت تا فوت 

آقاي هاشمي ادامه دار شد.
درواقع، آقاي هاشمي و آقاي خامنه اي 2 سال بعد بود که با هم رفیق شدند؛ 
یعني سال 1338بود که آقاي خامنه اي از مشهد به قم آمدند و هر دوي آنها در 
درس مرحوم داماد شرکت مي کردند. ایراداتي که آنها از درس مي گرفتند باعث 

شد با هم دوست شوند و بعدها صمیمي شدند.
برخالف رهبري، آقاي هاشمي معموال زود با افراد جدید دوست مي شدند و یکي 
از ویژگي هاي شان همین بود؛ در آن دیدار هم حس صمیمیتي داشتند با آقا. 

بعدها هم این حس بیشتر و بیشتر شد و بیش از 50سال ادامه داشت.«
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از  خارجی  رسانه های  تحلیل 
درگذشت آیت اله هاشمی رفسنجانی

سیاست مدار هوشمند و بازمانده از انقالب ایران 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله سیاستمداران برجسته تاریخ معاصر ایران 
است که روز 19 دی 1395 به علت عارضه قلبی درگذشت. اما تحلیل و واکنش 

رسانه های مهم خارجی از درگذشت یار دیرین امام خمینی )ره( چه بود؟
 

 CNN
هاشمی رفسنجانی در طول حیات سیاسی خود همواره به دنبال برقراری روابط 
بهتر با غرب بود. رفسنجانی از حامیان حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی 
ایران، بود. وی از جمله شخصیت های کلیدی جریان میانه روی ایران بود. محمد 
از  تهران می گوید: »او یکی  آمریکای شمالی دانشگاه  استاد مطالعات  مرندی، 
باهوش ترین افرادی بود که وارد عرصه سیاسی ایران شد. متحدین هاشمی در 
طول زمان تغییر می کردند، البته نه بدان معنا که او غیر اصولی عمل می کرد؛ 

بلکه او سیاست را خوب می دانست.« 
 

وال استریت ژورنال: »میانه روی« افسانه ای
رفسنجانی »میانه روی« افسانه ای ایران بود. سیاستمداران غربی رئیس جمهور 
پیشین ایران را به چشم دنگ ژیائوپینگ ]سیاستمدار چینی[ در لباس روحانی 
کشور  این  داشت  قصد  که  اسالمی  جمهوری  بنیانگذاران  از  یکی  می بینند: 
نظام  جای  به  ساالری  دین  جایگزینی  ایده  کند.  تبدیل  عادی  کشوری  به  را 
شاهنشاهی هم اندازه که برگرفته از اندیشه های آیت اهلل خمینی بود، به هاشمی 

رفسنجانی نیز متکی بود. 
 وال استریت ژورنال در ادامه تحلیل خود می نویسد که هاشمی رفسنجانی در 
اوایل انقالب گفته بود که فضا برای ورود همه باز است اما در حال حاضر فقط 
»خط امامی ها« در فضای سیاسی ایران جای دارند. در ادامه این گزارش آمده 
که هاشمی در انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب اسالمی نقش 
بسزایی داشت اما بعدها میان آن ها فاصله افتاد. این گزارش در پایان به توییت 
خبرنگار نیویورک تایمز اشاره می کند: »درگذشت هاشمی رفسنجانی، ضربه ای 

بزرگ به جریان میانه روی و اصالح طلبی در ایران وارد می کند.«
 

هاآرتض: سیاستمدار کهنه کار و مولتی میلیاردر ایرانی
سیاستمدار کهنه کار و مولتی میلیاردر ایرانی که به رغم میانه روی اش در طبقه 
با  ایرانی  تلویزیون  زن  درگذشت. مجری  روز 19 دی  ماند،  باقی  ایران  حاکم 

صدایی لرزان خبر درگذشت وی را تایید کرد. وی از زمان انقالب ایران در سال 
1979 میالدی و حتی پیش از آن در تمام صحنه ها حضور داشت.

حمایت هاشمی از حسن روحانی و اصالح طلبان در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری سال 2013 باعث شد که کابینه روحانی از حمایت بیشتری برای ورود 
این در حالی بود که صالحیت  با غرب برخوردار گردد.  به مذاکرات هسته ای 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات از سوی شورای نگهبان 
رد شده بود. حسن روحانی در انتخابات پیش رو کار سختی را در پیش دارد. 
میانه روهایی  ورودی  از  نگهبان  شورای  ممانعت  دلیل  به  رفسنجانی  هاشمی 
مانند حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسالمی، به شدت از آن ها انتقاد 

کرده بود.
او همچنین نقش بسزایی در متقاعد کردن آیت اهلل خمینی در قبول آتش بس 
بین ایران و عراق داشت. وی در فوریه سال 1994 میالدی از دومین سو قصد 
به جانش نیز جان سالم بدر برد. صالحیت وی در سال 2013 برای انتخابات 

ریاست جمهوری تایید نشد. 

 

فایننشال تایمز: رفسنجانی، راوی چهار دهه تاریخ جمهوری اسالمی
بسیاری  کرد.  وارد  ایرانی ها  به  بزرگ  ضربه ای  رفسنجانی  هاشمی  درگذشت 
بر جمهوری  را  زیادی  تاثیرات  فقدان هاشمی  باورند که  این  بر  تحلیلگران  از 
اسالمی خواهد گذاشت زیرا نسل اولی های انقالب یا بسیار سالخورده شده اند 
و یا درگذشته اند. درگذشت وزنه ای بزرگ همچون هاشمی می تواند اختالفات 
قدرتی بین اصالح طلبان و تندروها را بیش از پیش کند. یکی از سیاستمداران 
هسته  در  بزرگ  زلزله ای  مانند  او  »درگذشت  است:  گفته  ایران  طلب  اصالح 
سیاسی ایران است. در دوران حساسی به تعادل قدرت در ایران ضربه وارد شد.« 
هاشمی رفسنجانی به دلیل حفظ رابطه اش با قم و محافظه کاران به جبهه قوی 

میانه روی در برابر تندروها بدل گشته بود.
وی در 14 سالگی از کرمان به قم رفت و آنجا با آیت اهلل روح اهلل خمینی آشنا 
شد. یکی از جمالت مشهور آیت اهلل خمینی در مورد هاشمی این است: »انقالب 
زنده است تا هاشمی زنده است.« موضع گیری های رفسنجانی در سال های اخیر 
باعث شد تا وجهه وی نزد مردم بهتر شود. از جمله آن ها می تواند به حمایت وی 
از حسن روحانی اشاره کرد که موجب پیروزی وی در انتخابات شد. رفسنجانی، 

راوی چهار دهه تاریخ جمهوری اسالمی است.

ایندیپندنت: ستون انقالب اسالمی
از رفسنجانی با عنوان »ستون انقالب اسالمی« نام برده می شود. سیاست های 
قدرت  افزایش  و  غرب  با  روابط  بهبود  آزاد،  بازار  ایجاد  در  او  عملگرایانه 

شخصیت های منتخب مردم در ایران به مذاق بسیاری خوش نیامد. 
می شود.  محسوب  طلبان  اصالح  و  میانه روها  به  بزرگ  ضربه ای  او  درگذشت 

خانواده آقای هاشمی از سال 2009 با انتقادات شدیدی مواجه شده اند.
cnsnews: کار سخت روحانی در انتخابات
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از هاشمی رفسنجانی در دهه آخر زندگی اش به عنوان یک فرد »عمل گرا« یا 
»میانه رو« یاد می شود و »بلوک رفسنجانی -روحانی« توانست در انتخابات اخیر 
مجلس و شورای خبرگان موفق شود. )گرچه تندروها بر هر دو مسلط هستند 
هاشمی  درگذشت  داشتند.(  چشمگیری  موفقیت های  نیز  طلبان  اصالح  اما 
رفسنجانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران شاید به ضرر حسن روحانی 

تمام شود.

یو اس ای تودی: سیاست مدار هوشمند و بازمانده از انقالب ایران
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی سیاست مدار هوشمند و بازمانده از انقالب ایران روز 
گذشته در سن 82 سالگی درگذشت. او به حرکت های زیرکانه معروف بود . او 
یکی از رهبران مبارزان قبل از انقالب و یک جنگجو در سیاست داخلی بود. در 
انتخابات سال 2013 به طور شگفت آوری حسن روحانی، یار آیت اهلل هاشمی 
به ریاست جمهوری رسید و این اتفاق به رییس جمهور اسبق فرصت داد که 
توافق  بگیرد.  عهده  بر  روحانی  طلبانه  اصالح  اقدامات  در  را  پرده  پشت  نقش 
هسته ای یکی از این اقدامات است. پیروزی روحانی یکی دیگر از موفقیت های 

هاشمی در سیاست بود. 
 

رفسنجانی یار نزدیک امام خمینی )ره( در انقالب 1979 بود و دو دوره ریاست 
تغییرات  ایران  او  ریاست جمهوری  دوران  در  است.  کرده  تجربه  را  جمهوری 
و  بود  از جنگ  بعد  بازسازی  درگیر  زمان کشور  آن  در  کرد.  تجربه  را  زیادی 
بسیاری از آزادی ها را در عرصه فیلم و رسانه وارد سیاست ایران کرد. او عامل 
اصلی پیشرفت و معمار برنامه های هسته ای بود و در مذاکراتی که با روسیه 
داشت توافق ساخت راکتور هسته ای بوشهر را با این کشور به امضا رساند. این 

توافق در نهایت در سال 2011 بعد از مدتها تاخیر اجرایی شد. 

نیویورک مگزین: ضربه ای بزرگ به اصالح طلبان
هاشمی رفسنجانی یکی از بنیانگذاران ثروتمند انقالب اسالمی بود که در تمام 
نفوذ  از  گرچه  می رفت.  به شمار  ایران  قدرتمندترین رجل سیاسی  از  عمرش 
اصالح  به صدای  اما هاشمی  بود،  اخیر کاسته شده  سیاسی وی در سال های 
انتخابات پیش  طلبان بدل گشته بود. درگذشت هاشمی دست روحانی را در 
رو در پوست گردو خواهد گذاشت زیرا وی حاال یکی از حامیان اصلی اش را از 

دست داده است. هاشمی از جمله طرفداران برقراری رابطه با غرب بود.
هاشمی، یار نزدیک امام خمینی)ره( و جانشین فرمانده کل قوا در دوران جنگ 
بود. وی پس از اتمام جنگ دوران سازندگی را هدایت کرد. او شخصی عمل گرا 
و به لحاظ سیاسی باهوش بود که در انتصاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان دومین 
رهبر انقالب اسالمی نقش بسزایی داشت. هاشمی در سال 2005 در انتخابات 
از محمود احمدی نژاد شکست خورد که یکی از دالیلش این بود که بسیاری 
هاشمی را منشا مشکالت کشور در آن دوران می دانستند. اما جهت گیری های 
همچنین  و  نژاد  احمدی  محمود  از  انتقاد   ،2009 سال  انتخابات  در  هاشمی 
حمایت وی از مردم باعث شد تا وی به شدت مورد انتقاد محافظه کاران ایران 

قرار گیرد و به یکی از متحدین اصلی اصالح طلبان تبدیل شود. 
 

از حسن  مقام حمایت  در  سال 2013  انتخابات  در  رد صالحیت  از  پس  وی 
روحانی درآمد که در نهایت موجب به قدرت رسیدن وی شد. سپس زنجیره ای 
ایران و غرب در سال  توافق هسته ای  تا  دادند  به دست هم  اتفاقات دست  از 
2015 حاصل شود. گرچه هاشمی رفسنجانی از معماران اصلی برنامه هسته ای 
اما وی به شدت طرفدار توافق هسته ای نیز بود. وی  ایران محسوب می شود، 
عرب  کشورهای  و  غربی  کشورهای  با  ایران  روابط  بهبود  خواستار  همچنین 

همسایه بود.
با سالخوردگی و درگذشت نسل اولی های انقالب، از این پس باید شاهد پوست 
اندازی نسل سیاستمداران در ایران باشیم؛ اما اینکه این انتقال چگونه صورت 
می گیرد در هاله ای از ابهام است زیرا به نظر می رسد که با درگذشت ناگهانی 

هاشمی رفسنجانی، فضا برای تندروها بازتر شده باشد. 
مانند  ترامپ،  دونالد  کابینه  آینده  اقدامات  که  آمده  گزارش همچنین  این  در 
برهم زدن برجام، می تواند منجر به قدرت گیری بیشتر محافظه کاران در ایران 

شود.

Middle East Eye
هاشمی رفسنجانی بین سال های 1989 تا 1997 میالدی برای دو دوره رئیس 
جمهور ایران بود. وی در سال 2005 شکست بدی از محمود احمدی نژاد خورد، 
اما به جای خداحافظی با دنیای سیاست، باری دیگر به عنوان یک میانه روی 

مخالف تندروها در صحنه ظاهر شد. 
ریاست  انتخابات  در  شرکت  برای  رفسنجانی  هاشمی  صالحیت   ،2013 سال 
جمهوری ایران به خاطر کهولت سن رد شد. اما در ماه های پس از آن با حمایت 

از حسن روحانی حضورش در صحنه سیاسی ایران را تقویت کرد.

واشنگتن پست: شخصیت جنجالی
رئیس جمهور پیشین ایران که می توانست نقش بسزایی در سیاست ایران بازی 
کند، در سن 82 سالگی درگذشت. این اتفاق همچنین می  تواند بر انتخابات آتی 
ایران نیز تاثیر بگذارد. هاشمی رفسنجانی در دهه اخیر زندگی خود علیرغم به 
حاشیه رانده شدن در فضای قدرت ایران، توانست رهبر اصالح طلبان لقب گیرد. 
درگذشت وی منجر به تشکیل خالئی بزرگ بین میانه روهای ایران خواهد شد. 

رفسنجانی یار دیرین آیت اهلل خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، بود.
 هاشمی رفسنجانی در طول حیاتش شخصیت بسیار جنجالی داشت. در دوران 
از قدرت در  استفاده  به زعم  را  ایران وی  از مردم  بسیاری  ریاست جمهوری، 
جهت منافع خانواده اش نکوهش می کردند اما او در واپسین سال های عمرش 
به خاطر انتقاد از محمود احمدی نژاد و اتفاقات پس از آن، در چشم بسیاری 
در  روحانی  پیروزی  در  رفسنجانی  هاشمی  درخشید.  خوش  طلبان  اصالح  از 

انتخابات نقش پررنگی داشت. 
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انقالب  شناسنامه 
هاشــمی از آغــاز نهضــت اســالمی 15 خــرداد 42 بــه رهبــری امــام خمینی )ره( 

در خــط مقــدم مبــارزه بــا اســتبداد ستمشــاهی و ســلطه بیگانــگان بود.
ــه  ــت نگ ــه حرم ــم ک ــدا کنی ــان اقت ــوف ایرانی ــنت مال ــیوه و س ــه ش ــر ب اگ
می دارنــد و بــا در گذشــت متوفــی از خصلــت هــا و فضایــل او ســخن 
ــا و  ــل ، خصلت ه ــن فضای ــی از مهم تری ــه برخ ــال ب ــن مج ــد؛ در ای می گوین

اوصــاف آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی )ره( اشــاره می کنــم:
ــه  ــرداد 42 ب ــالمی 15 خ ــت اس ــاز نهض ــمی از آغ ــتوه: هاش ــد نس 1- مجاه
رهبــری امــام خمینــی )ره( در خــط مقــدم مبــارزه بــا اســتبداد ستمشــاهی و 
ــل از  ــدان، شــکنجه و حبــس در دوران قب ــود. ســال ها زن ــگان ب ســلطه بیگان

ــی مجاهــد اســت. انقــالب، صفحــات زریــن مبــارزات ایــن روحان
2- فقیــه نواندیــش: او مجتهــدی نــو اندیــش بــود و همــواره بــه فقــه پویــا و 
ــا« و تخصصــی  ــه »شــورای افت ــاور داشــت. هاشــمی رفســنجانی ب ــه ب نوآوران
شــدن کرســی اجتهــاد اعتقــاد داشــت و بــر ایــن بــاور بــود کــه علــوم متنــوع 
و متکثــر از یــک ســو و نیازهــای نــو بــه نــوی جوامــع بشــری و پاســخگویی 
فقــه و دیــن بــر ایــن پرســش ها، مســتلزم تخصصــی شــدن اجتهــاد در حــوزه 
هــا و رشــته هــای تخصصــی و توانایــی پاســخگویی بــه پرسش هاســت. 
هاشــمی بــر خــالف برخــی از روحانیــون کــه به جــای پاســخگویی بــه تخطئــه 
ــی  ــه پاســخگویی م ــد ب ــد، خــود را مقی پرســش های نســل جــوان می پردازن

دانســت.
ــاله  ــگ هشــت س ــس از جن ــازندگی پ ــار دوران س ــرا: معم ــری عملگ 3- مدی
ــت. ــنجانی اس ــمی رفس ــد هاش ــران، بی تردی ــه ای ــی علی ــم بعث ــه رژی ظالمان

در کتــاب کارگــزاران ســازندگی ازفرازتــا فــرود کــه در اواخــر دهــه 70 
ــد چــاپ  هجــری شمســی تالیــف کــردم و توســط نشرسیاســت بارهــا تجدی
ــام کتــاب پیداســت ،سیاســت هــا و برنامــه هــا و  ــه کــه از ن شــد و همان گون
جهتگیــری هــای دولــت ســازندگی را مــورد نقــد قــرار داده ام؛ امــا در همــان 

کتــاب و در آن زمــان نوشــتم کــه اگــر بخواهیــم منصفانــه ســخن بگوییــم و از 
کســانی که کشــور را از زیــر بــار ویرانه هــای جنــگ بیــرون آوردنــد و ایــران را 
بــه کارخانــه ســازندگی، کار و تــالش مبــدل کردنــد و بســیاری از زیرســاخت 
هــای بــزرگ کشــور را ایجــاد کردنــد، بایــد از هاشــمی رفســنجانی بــه عنــوان 

نقــش اول دوران ســازندگی تقدیــر کــرد.
4- سیاســتمداری مصلحــت گــرا: هاشــمی بیــش از ســه دهــه رئیــس 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــود؛ نهــادی کــه مجموعــه ای از افــکار و 
ــود و روســای  گرایش هــای سیاســی مختلــف کشــور را در خــود جــای داده ب
ــد.  ــوده ان ــو آن ب ــف عض ــی مختل ــای سیاس ــش ه ــا گرای ــه ب ــه گان ــوای س ق
ــا  ــود. ام ــرا ب ــکیالتی و واقعگ ــمند، تش ــرک، هوش ــتمداری زی ــمی سیاس هاش
ــش  ــور، نق ــر کش ــور و تدبی ــت در اداره ام ــا مصلح ــی ه ــن ویژگ ــان ای در می

ــود. ــاخته ب ــمی س ــته ای از هاش برجس
ــف اســالم و  ــردی اســت کــه 82 ســال از عمــر خــود را وق ــاره م ســخن درب
خدمــت بــه مــردم کــرده بــود و تــا پــای جــان بــه نظــام جمهــوری اســالمی 
وفــادار بــود و بــه حــق یــار صدیــق حضــرت امــام خمینــی)ره( و یــاور رهبــری 

بــود.
هاشــمی انســانی مصلــح و دغدغــه اعتــال و پیشــرفت ایــران را داشــت. او مــرد 
ــی  ــش ب ــالب نق ــای انق ــه عرصــه ه ــود. در هم ــدگار ب ــزرگ و مان ــای ب کاره
بدیلــی داشــت؛ شــورای انقــالب، مجلــس شــورای اســالمی، مجلــس خبــرگان 
رهبــری، امامــت نمازجمعــه ، ریاســت جمهــوری و ریاســت مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام گویــای حضــور تاثیرگــذار و کارنامــه موفــق آن مــرد بــزرگ 
اســت کــه اگــر از او بــه عنــوان »شناســنامه انقــالب« یــاد کنیــم ،ســخن بــه 

حــق گفتــه ایــم.
یکــی از کارهایــی کــه در ایــن ایــام مــی توانیــم انجــام دهیــم، نــذر و هدیــه 
کتــاب هــای ایشــان بــه یکدیگــر اســت. خوانــدن کتــاب هایــی مثــل فرهنــگ 
ــا  ــالب ی ــر، انق ــطین، امیرکبی ــرائیل و فلس ــازی، اس ــان و خودس ــرآن، انس ق
بعثــت جدیــد، معــاد، گفتارهــای تربیتــی و... بــرای زنــده نگــه داشــتن یــاد آن 

مرحــوم، فعالیــت ارزشــمندی اســت.
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را  خویش  رفیق  دلسوزترین  انقالب  رهبر  و  آینده نگر  پدری  مردم 
ازدست داد

خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از مردم ایران به خاطر حضور باشکوه در مراسم 
تشییع رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت، تقدیروتشکر کردند.

در این پیام تقدیر، آمده است: لحظه لحظه بدرقه شکوهمند و مردمی پدر در 
تاریخ این سرزمین ثبت شد؛ وداع مردم با مردی که برای مردم زیست، برای مردم 
مجاهدت کرد و سرافرازی مردم را می خواست و چه زیبا همین مردم سرافرازش 
کردند. تهران شاهد حضور بی نظیر و خارج از شمار انسان هایی بود که به بدرقه 
بزرگمرد قرن ایران  زمین آمده بودند. امروز تنها وداع با هاشمی نبود؛ مردم با 
مظلومیت بهشتی، تفکر مطهری، آزاداندیشی طالقانی و شجاعت و صالبت خمینی 

کبیر وداع کردند.
امروز تجلی وفای به وعده الهی بود، وعده ای که خداوند به بندگان صالحش در 
صبر و پایمردی و مجاهدت داد و امروز به بهترین شکل، آن را برای هاشمی محقق 
کرد. چشمان ظاهر هاشمی اگرچه امروز بسته بود اما میلیون ها چشم تر دیدند 
چگونه خدا به صبر او در برابر تیرهای زهرآگین تخریب و تهمت، جزایی نیکو داد 

و به این مجاهد نستوه آبرو بخشید.
پدرمان فرزند قرآن بود و در آخرین فصل از عمر خود، از نصر الهی وعده می داد و 
حضور مردم را منشأ و مظهر این پیروزی می دانست. و سرانجام مردم آمدند و چه 

باشکوه آمدند؛ اذا جاء نصراهلل والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین اهلل افواجا.
عصاره عمر هاشمی، اعتدال و وحدت بود و رحلتش نمایشگاهی بی نظیر از اثبات 
حقانیت اعتدال و ضرورت وحدت پدید آورد. همانگونه که در حیاتش مردم مدار 

بود، رحلتش نیز مردم مدار شد.
هاشمی مدافع مظلومین و دغدغه مند گشودن انسدادها در حیات جامعه بود، قوام 
نظام را در وحدتی حداکثری و بودن همه با هم می دانست و امروز شاهد بودیم، 
همه با هم برای او آمدند. امروز احساس کردیم تنها ما در فراغ پدر ننشسته ایم که 
میلیون ها نفر برای رحلت پدری بی بدیل به سوگ نشسته اند. اما چگونه می توانیم 
هاشمی را زنده ندانیم در حالی که امتداد تفکر او را در چشمان غمگین و خیل 
انبوه بی شمار مردمانی می بینیم که مانند هاشمی می اندیشند و مانند او دغدغه 

سرافرازی ایران با اعتدال و آرامش را دارند.

این سرزمین، هرچند بزرگمردی نستوه را از دست داد که جلوتر از زمان خود بود 
و همواره به آینده می اندیشید اما در مقابل، صاحب نسلی شده است که پای در 
راه ساختن ایرانی بهتر نهاده اند. امروز ایران فرزندی بزرگ، مردم پدری آینده نگر 
و رهبر انقالب دلسوزترین رفیق خویش را از دست داده  است؛ اما همان گونه که 
لحظه لحظه حیات هاشمی راهگشای کشور بود، وداع و بدرقه بی نظیر مردم نیز 
می تواند سرمایه ای بزرگ برای ایران و مبدأ بازگشت جامعه به مسیر اعتدال و 

وحدت باشد. 
در پایان زبان  مان قاصر است از آنکه سپاس خود را از سیل الطاف مردم قدرشناس 
ایران، مسئوالن نظام به ویژه رهبر انقالب، مراجع عظام تقلید، علما و نخبگان، 
رهبران سایر ادیان و مذاهب و مردم و مسئوالن کشورهایی که با همدردی و 

همراهی تحمل این ضایعه بزرگ را برای ما آسان تر ساخته اند اعالم کنیم.
پیکر خسته این مجاهد نستوه در کنار مراد او خمینی کبیر به آرامشی ابدی رسید 
اما عشق هاشمی به مردم، مرگ او را ناممکن ساخته است. هاشمی زنده است تا 
انقالب زنده است، هاشمی زنده است تا ملت زنده اند و راه هاشمی پاینده خواهد 
ماند. اما در میان این ویژگی ها مصلحت در اداره امور و تدبیر کشور، نقش برجسته 

ای از هاشمی ساخته بود.
سخن درباره مردی است که 82 سال از عمر خود را وقف اسالم و خدمت به مردم 
کرده بود و تا پای جان به نظام جمهوری اسالمی وفادار بود و به حق یار صدیق 

حضرت امام خمینی)ره( و یاور رهبری بود.
هاشمی انسانی مصلح و دغدغه اعتال و پیشرفت ایران را داشت. او مرد کارهای 
بزرگ و ماندگار بود. در همه عرصه های انقالب نقش بی بدیلی داشت؛ شورای 
 ، نمازجمعه  امامت  رهبری،  خبرگان  مجلس  اسالمی،  شورای  مجلس  انقالب، 
ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گویای حضور تاثیرگذار 
و کارنامه موفق آن مرد بزرگ است که اگر از او به عنوان »شناسنامه انقالب« یاد 

کنیم ،سخن به حق گفته ایم.
یکی از کارهایی که در این ایام می توانیم انجام دهیم، نذر و هدیه کتاب های 
ایشان به یکدیگر است. خواندن کتاب هایی مثل فرهنگ قرآن، انسان و خودسازی، 
اسرائیل و فلسطین، امیرکبیر، انقالب یا بعثت جدید، معاد، گفتارهای تربیتی و... 

برای زنده نگه داشتن یاد آن مرحوم، فعالیت ارزشمندی است.

تشـــکر خانواده آیت اله هاشـــمی ازمردم
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