
مخاطب شماييد!

 در موارد متعددی با آقای هاشمی
یم، که طبیعی هم هست اختالف نظر دار

مجب��ورم اس��م بی��اورم. ب��ه ط��ور خ��اص از آقای 
هاشمی رفس��نجانی، از آقای ناطق نوری من الزم اس��ت 
اس��م بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کس��ی 
متهم به فس��اد مالی نک��رده؛ حاال در مورد بس��تگان و 
کس��ان، هرکس هر ادعائ��ی دارد، بایس��تی در مجاری 
قانونی خودش اثبات بش��ود و قبل از اثبات نمیش��ود 
اینها را رس��انه ای کرد. اگر چیزی اثبات بش��ود، فرقی 
بین آحاد جامعه نیست؛ اما اثبات نشده، نمیشود اینها 
را مطرح کرد و قاطعاً ادعا کرد. وقتی اینجور حرفها مطرح 
میش��ود، تلقیهای نادرس��ت در جامعه به وجود می آید، 

جوانها چیز دیگری خیال میکنند، چیز دیگری میفهمند.
آقای هاش��می را همه میشناسند. من شناختم از 
ایش��ان مربوط به بعد از انقالب و مسئولیتهای بعد از 
انقالب نیس��ت؛ من از س��ال ۱۳۳۶ -یعنی ۵۲ سال 
قبل- ایش��ان را از نزدیک میشناس��م. آقای هاشمی 
از اصلیتری��ن افراد نهض��ت در دوران مبارزات بود؛ 
از مبارزی��ن جدی و پیگیِر قب��ل از انقالب بود؛ بعد از 
پی��روزی انق��الب از مؤثرترین ش��خصیتهای جمهوری 
اس��المی در کنار امام بود؛ بع��د از رحلت امام هم در 
کن��ار رهبری ت��ا امروز. این مرد بارها تا مرز ش��هادت 
پی��ش رفته. قب��ل از انقالب اموال خ��ودش را صرف 
انق��الب میکرد و ب��ه مبارزین میداد. اینه��ا را جوانها 
خوب است بدانند. بعد از انقالب ایشان مسئولیتهای 
زیادی داشت: هشت س��ال رئیس جمهور بود؛ قبلش 
رئیس مجلس بود؛ بعد مسئولیتهای دیگری داشت. در 
طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان 
برای خودش از انقالب یک اندوخته ای درس��ت کرده 
باشد. اینها یک حقایقی اس��ت؛ اینها را باید دانست. 
در حساسترین مقاطع ایشان در خدمت انقالب و نظام 
بوده. م��ن البته در م��وارد متعددی با آقای هاش��می 
اختالف نظ��ر داریم، که طبیعی هم هس��ت؛ ولی مردم 

نباید دچار توهم بشوند، چیز دیگری فکر کنند.

بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران
۲9 خرداد ۱۳88
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سياست مجازی

نصرالله در زمین فوتبال
ویدئویی منتشر ش��ده که در آن دبیرکل حزب اهلل 
لبن��ان و برخی دیگر از اعضای این جنش در حال بازی 

فوتبال هستند.
ی��ک خبرنگار لبنانی به نام »عب��اس محمدالزین« 
فیلم��ی از »سیدحس��ن نصراهلل« دبی��رکل حزب اهلل و 
برخ��ی از دیگر رهبران ح��زب اهلل در حال فوتبال بازی 
کردن منتش��ر کرد. عباس محمدالزین، خبرنگار لبنانی 
در فیس بوکش با انتشار این فیلم نوشت:  »یک ویدئوی 
نادر که من منحصرا مفتخر به دیدن و نیز دس��تیابی به 
آن ش��دم؛ ]در این فیلم[ سید ]سیدحسن نصراهلل[ در 
حال فوتبال بازی کردن با ]کسانی است[ که ]چه بسا[ 

رهبران کنونی خاورمیانه هستند و خدا آگاه تر است.«
براس��اس گزارش »عربی 21«، اعضای حزب اهلل در 
ح��ال بازی فوتبال در یک زمین نیمه خاکی هس��تند؛ 
زم��ان دقیق این ویدئو مش��خص نیس��ت ام��ا کاربران 

گفته اند احتماال مربوط به سال 1987 است.
فع��االن اینترنتی همچنی��ن گفته اند ای��ن ویدئو در 
ورزشگاه ش��هر »عین قانا« در استان »نبطیه« در جنوب 
لبنان گرفته شده است. سیدحس��ن نصراهلل در مصاحبه 
اخیر خود نیز با ش��بکه »المیادین« اعالم کرد به فوتبال 
عالقه مند است و برخی بازی های فوتبال را دنبال می کند.

کشته سازی با جعل نام متوفی!
در یک هفته اخیر، عناصر و نیروهای ضد انقالب برای 
آب و ت��اب دادن به اعتراضات داخل و بحران آفرینی های 
سوء، دست به اقدامات زیادی زدند. یکی از این اقدامات 
که کشته سازی است اما این بار ضدانقالب اینقدر ناشیانه 
عمل کرده اند که کارش��ان از حد کشته سازی هاِی فتنه 

سال 88 هم گذشته است.
حامیان آش��وبگران روز گذش��ته با دس��ت به دست 
ک��ردن تصویری از آگهی ترحیم ی��ک خانم با نام جعلی 
»راضیه اس��ماعیلیان«، مدعی ش��ده اند که این خانم به 
همراه فرزند در شکمش! بر اثر شوِک حاصله از اصابِت گاز 
اشک آورِ ماموران امنیتی در خمینی شهر، فوت کرده است! 
حقیقت این است که این تصویر، مربوط به »مریم زنگنه« 
از خبرنگاران قدیمی و شناخته شده روزنامه قدس است 
که هفته گذشته پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری 
درگذشت و در شهر مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.

مرگ بر دقیقا چه کسی؟!
حس��ین قدیان��ی در فض��ای مجازی خ��ود در نقد 
آنهایی که به نوش��ته های تندش ایراد می گیرند اینطور 
نوشته اس��ت: بعضی رفقا می گن؛ »... من می گم؛ وقتی 
آقای ابراهیم فیاض مدعی می شه؛ »آقایان حدادعادل و 
والیتی نزدیک ۳7 تا ش��غل دارن«؛ اگه دروغه، ابراهیم 
فیاض رو محاکمه کنن و اگه راسته، واهلل کسی از مردم، 
ش��عار نمی ده؛ »مرگ بر حداد« ی��ا »مرگ بر والیتی«! 
اون وق��ت اگه من ب��ه این 2 بزرگوار بگ��م؛ »نامردی از 
این بدتر نیس��ت که با وجود این همه بیکار، ش��ما این 
همه پس��ت و سمت داشته باشین«؛ آیا اهانت کردم به 
حداد و والیتی؟! پس اگه حرف جناب فیاض، نادرس��ت 
بود، »مرگ بر فیاض« و اگه درس��ت، »مرگ بر حداد« 
و »مرگ بر والیتی«! بگذار فاش بگویم؛ گاهی ... فحش 
می شنوه، چون من و توی بچه حزب اللهی، می ترسیم از 
گفتن حرف حق! ب��ه آقای ... چیزی نگیم؛ که منصوب 
... هس��تن! به حداد؛ چون فامیل ... هس��تن! به والیتی؛ 
چون فامیلی اش والیتیه! به فیاض؛ چون ریش داره! و به 
حسین قدیانی؛ چون فرزند شهیده! نخیر! اگه خود ما به 
موقع و درس��ت و اتفاقا هم تند، نقد کنیم، باورم هست 
بی خود و بی جهت، این همه .... ناس��زا نمی ش��نون! پس 
عجالت��ا »مرگ بر حزب اللهی« اگه اهل س��کوت بی جا 

باشه ... و خدا می داند این متن را با بغض نوشتم! 

ورق زدن پرونده های متروک

دعای امام سجاد)ع( در طلب پرده پوشی بر گناه: مرا به راندن از خویش خوار مکن، و به نومیدی از خود محروم منما، و 
به گناهانم تقاص مکن، و به رفتارم خرده مگیر، و رازم را آشکار مکن، و سّرم را فاش مساز، و عملم را به ترازوی عدالت 
مسنج، و اخبار پنهانم را در برابر دیده همگان آشکار مفرما، آنچه را که آشکار شدنش مایه ننگ من است از ایشان مخفی دار، 

و آنچه مرا در حضورت بدنام و رسوا کند از آنان بپوشان، مرتبه ام را در سایه خشنودیت شرافت بخش، و بزرگداشتم را 
به وسیله آمرزشت کامل ساز، و مرا در زمره اصحاب یمین درآور، و در راه های ایمنان ببر، و در گروه رستگاران قرار ده، و 

انجمن شایستگان را به سبب من آباد کن، دعایم را مستجاب فرما ای پروردگار جهانیان.

پی نوشت پرونده

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

اکب����ر  آی��ت اهلل  ف����وت  از  یکس��ال 
هاشمی رفس��نجانی رئی��س پیش��ین مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام می گ��ذرد به همین 
بهانه پرونده زندگی سیاسی وی را مرور کرده 
و درب��اره نزدیکی و دور ش��دن آی��ت اهلل از 
مردم با رفتار ایشان قضاوت کنیم. می خوانیم 
که هنوز بحث بر سر افکار و حیات سیاسی او 
داغ است و البته پرواضح است که هر فردی 
در چارپوب انقالب می تواند هر ایده و عقیده  
سیاس��ی را اب��راز کن��د. اما دقیق��ا آیت اهلل 

هاشمی را از دید مردم خواهیم سنجید.

سکانسنخست:خبرشوکآور
هنوز صفحات روزنامه ها بسته نشده بود 
که خبر رس��ید آیت اهلل هاش��می درپی حمله 
قلب��ی دار فانی را وداع گفته اس��ت. خبر به 
حدی شوک آور بود که در ساعات اولیه کسی 
جرات پخش آن را نداش��ت ام��ا باالخره برای 
صب��ح روز بعد تیت��ر »قلب یار ام��ام و رهبر 
انقالب از تپش ایستاد« را برگزیدیم و اغلب 
رس��انه ها هم خبر را با فونت و عکس درشت 
کار کردند و صداوس��یما ه��م مدام از فضای 
جماران گزارش م��ی داد. اما رفتن یار دیرین 
ام��ام و رهبری هنوز قابل هضم نبود و برخی 
شروع به مسموم کردن فضا داشتند که اتفاقا 
حضور رهبری در مراسم اقامه نماز آیت اهلل 
و پیام تسلیت ایشان در همان ساعات ابتدای 
ف��وت فتن��ه سوء اس��تفاده کنندگان را نقش 
ب��رآب کرد. روز ۲۱ دی ماه مراس��م تش��ییع 
پیکر آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی از س��اعت 
۱0 صبح از دانش��گاه تهران آغاز ش��د. نماز 
وی توس��ط رهبر معظم انق��الب اقامه و پیکر 
او در جوار امام خمین��ی آرام گرفت. با فوت 
هاشمی رفسنجانی، تحلیل ها و خاطرات از 8۲ 
س��ال عمر پرفراز و نشیب او آغاز شد. برخی 
از جایگزین برای او نام می بردند و برخی دیگر 
از لزوم نقد و بررسی هاشمی صحبت کردند. 
قریب یکسال گذشت و کشتی انقالب به راه 
خود ادام��ه می دهد ام��ا بازخوان��ی تاریخچه 
زندگی هاشمی و همراهی او با مردم و میزان 
حسن شهرت و محبوبیتش درپیچ های تاریخی 
می تواند برای سیاس��تمداران آینده و امروز 

عبرت آموز باشد. 

سکانسدوم:بازگشتبهعقبه
ب��رای م��رور زندگ��ی آیت اهلل هاش��می 
باید به عقبه او بازگش��ت آنجایی که ایش��ان 
با مردم همراه می ش��وند و به واسطه همین 

همراهی محبوبیت می یابند. 
در س��ال  علی اکب��ر هاشمی رفس��نجانی 
۱۳۱۳ در بخ��ش »ن��وق« روس��تای بهرم��ان 
کرمان در خان��واده ای پرجمعیت به دنیا آمد. 
پ��س از یادگیری دروس مقدماتی در س��ال 
۲7 عازم قم برای تحصیل علوم دینی ش��د. 
۲ س��ال پس از ورود به ح��وزه نزد آیت اهلل 
بروجردی رفت و پس از قبولی در امتحان در 
محضر زعیم وقت حوزه علمیه قم قرار گرفت 
و از محضر اساتیدی همچون آیات بروجردی، 
امام خمین��ی، عالمه طباطبای��ی، محقق داماد، 
گلپایگانی، امام موس��ی صدر، محمدی گیالنی، 
ش��ب زن��ده دار، منتظ��ری و مش��کینی تلمذ 
کرد. اولین حرکت سیاس��ی هاشمی جوان در 
اردیبهش��ت ۱۳۲9 و تشییع جنازه رضا شاه 
رق��م خورد. اقدام��ی که با اعتراض ش��دید 
فدائیان اس��الم روبرو ش��د. هاش��می اولین 
حضور جدی اش در مبارزه سیاسی را در این 
س��ال اینگونه روایت می کن��د: »روحانیت از 
این حرکت)اعتراض فدائی��ان( حمایت کرد. 
ما ه��م ش��رکت و حمایت کردیم.« )محس��ن 

هاشمی، دوران مبارزه، ج۱، ص ۱08(
پ��س از رحل��ت آی��ت اهلل بروج��ردی در 
س��ال ۱۳40 رژیم پهلوی ت��الش زیادی کرد 
مرجعی��ت و زعام��ت ش��یعه به نج��ف منتقل 
ش��ود و ش��اه نیز پی��ام تس��لیت خ��ود را به 
آیت اهلل حکیم در عراق فرس��تاد اما به گفته 
هاشمی رفسنجانی، طلبه های جوان مخلص به 
امام گرایش داش��تند و می کوشیدند شرایط 
را تغییر دهند. هاشمی رفسنجانی خود یکی از 
این طالب جوان بود. نوروز ۱۳4۲ همزمان با 
سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( به دعوت 
آیت اهلل گلپایگانی مجلس عزایی در مدرس��ه 
فیضیه برپا شد. در حین برنامه برخی عوامل 
رژی��م پهلوی به طالب حمل��ه کردند و مجلس 
را ب��ه هم زدند. با باالگرفتن اعتراضات علما، 
ط��الب و مردم ب��ه حادثه فیضیه رژیم ش��اه 

اقدام به دستگیری تعدادی از طالب و اعزام 
آنها به س��ربازی کرد که هاش��می نیز با آنکه 
معافیت تحصیلی داش��ت اما او را بازداش��ت 
کرده و به خدمت اجباری فرس��تادند اما او ۶ 

ماه بعد از خدمت فرار کرد.
اولین بازداش��ت هاشمی رفس��نجانی در 
زمس��تان 4۳ اتفاق افتاد و زیر ش��دیدترین 
نوع ش��کنجه ها قرار گرفت. »گاهی من را به 
دیوار می چس��باندند و چاقو را می گذاش��تند 
زیر گلویم و می گفتند سرت را می بریم. زیر 
گلویم زخم ش��ده بود. یکبار برای اهانت مرا 
لخت کردند... ش��الق گوش��ت ها )پاهایم( را 
برده و به اس��تخوانم رس��یده بود.« )محسن 

هاشمی، دوران مبارزه، ج ۱، ص ۲07(
اما درباره نزدیکی هاش��می به مجاهدین 
هم اخبار راست و دروغ زیادی نقل شده است 
که البت��ه علی مطه��ری در برنام��ه  تلویزیونی 
»دس��ت خط« درباره نگرانی های شهید مطهری 
از نزدیکی مرحوم هاش��می به مجاهدین گفت 
»نه اینکه نگرانی به آن شکل باشد. آن زمان 
اف��راد زیادی بودند که تح��ت تاثیر مجاهدین 
خلق واقع شده بودند و می گفتند باید با اینها 
همکاری کنیم. ش��اید مقداری احساس کرده 
بودند، چنین گرایشی برای آقای هاشمی ایجاد 
ش��ده است چون آقای هاشمی پول برای اینها 
جمع می کرد، احساس می کردند که نکند آقای 
هاشمی هم چنین فکری داشته باشد، در حالی 

که آقای هاشمی هنوز در زندان بود.«
ب��ا این ح��ال بع��د از تغیی��ر ایدئولوژی 
اس��الم  از  خل��ق  مجاهدی��ن  باقی مان��دگان 
ب��ه مارکسیس��م، هاش��می به اصح��اب فتوا 
می پیوندد. عزت اهلل مطهری از مبارزان پیش 
از انقالب در کتاب خاطراتش می نویسد »پس 
از علنی ش��دن جری�ان تغیی���ر ای�دئولوژی و 
ارت�داد بخ�شی از اع�ضای س�ازمان مجاهدین، 
در زن��دان برای مجاهدین م�ش��کالت زی�ادی 
پ�یش آم��د. روحانیون و علمای��ی که در این 
زم��ان از زندان ه��ای مختل��ف به بن���د ی�ک 
اوی�ن آورده ش��ده بودند، در ارزیابی خود از 
وضعیت س��ازمان مجاهدین و تغییرات پیش 
آم��ده به ای�ن نتیجه رس��یدند که در حمایت 
م��ادی و معنوی برخی از ایش��ان از س��ازمان 
مغبون ش���ده ان�د. به اصطالح برخی احساس 
ش��رمندگی می کردند که چ��را پول های امام 
زمان)عج(، س�هم خمس و... را در اختیار این 
گروه قرار داده اند، گروهی که بخش اعظمی 

از آن نهایتاً ب�ه مارکسیسم گرویدند... .«
از  س��ال ۱۳۵۵  اوای��ل  در  آنه��ا  »ل��ذا 
طالق�ان��ی،  ربانی ش���یرازی،  منتظ��ری،  جمل��ه 
هاشمی رفسنجانی، انواری، مهدوی کنی، الهوتی 
و... در اواخر ۱۳۵4 به فکر چاره جویی افتادند 
و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت به فتوایی 
رس��یدند، ک��ه این فت��وا بعدها مح��ل حرف و 
حدیث و جریانات بسیاری شد. این فتوا که در 
خرداد ۱۳۵۵ صادر شد حاوی دو نکت�ه مح�وری 
ب�ود؛ یک�ی تکفی�ر کمونیست ها و نجس دانستن 
آنها، که براس��اس آن نشست و برخاست، هم 
سفرگی و ه�م غذا شدن با مارکسیست ها حرام 
می ش��د. در محور دوم راج��ع به مجاهدین ب�ه 
ای�ن نتیج�ه رس��یده بودند، آنهای��ی که از این 
س��ازمان تا ح��اال در راه مبارزه کش��ته و اعدام 
ش��ده ان�د اگ���ر آگاهانه به طرف مارکسیس��م 
رفته اند، شهید نیس��تند و نباید اسمشان به 

عنوان ش�هید ب�رده شود... .«

سکانسسوم:ازانقالبتاجنگکنارمردم
اما شاید بیش��ترین خاطره خوب مردمی 
بودن هاشمی به همان دوران انقالب و جنگ 
باز می گ��ردد که ایش��ان کنار م��ردم و برای 
مرم فعالیت چش��مگیری داش��تند. بر همین 
اساس می توان به همان موقع اشاره کرد که 
با پیروزی انقالب اسالمی، هاشمی رفسنجانی 
ب��ه عضویت ش��ورای انقالب درآم��د. آذرماه 
۵7 به دس��تور امام، ش��هید بهشتی شورای 
انقالب را متش��کل از روحانیون و برای اداره 
آینده کش��ور تش��کیل داد. اعضای ش��ورای 
انق��الب عب��ارت بودن��د از آی��ات خامن��ه ای، 
هاشمی رفسنجانی، طالقانی، موسوی اردبیلی، 

بهشتی، مطهری، مهدوی کنی و... .
در دهه اول انقالب هاشمی  مسئولیت های 
گوناگونی برعهده داش��ت. ع��الوه بر عضویت 
در ش��ورای انقالب، وی به همراه سایر یاران 
امام، حزب جمهوری اسالمی را تشکیل داد و 
به سرعت در کلیه کشور جذب نیرو کرد و به 
فراگیرترین حزب پس از انقالب تبدیل شد.

مجل��س  انتخاب��ات  اولی��ن  اس��فند   ۲4
شورای اس��المی برگزار و هاشمی رفسنجانی 
با برخورداری از پایگاه مردمی به واس��طه در 

کنار مردم بودن نفر چهاردهم لیس��ت تهران 
ش��د. مدتی بعد هم بر مسند ریاست مجلس 
تکیه زد. ۳۱ خرداد ۱۳۶0، مجلس به ریاست 
هاشمی تصمیمی مهم گرفت. پس از مدت ها 
غائله آفرینی بنی صدر، کفایت سیاس��ی او در 
دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با 

اکثریت آرا به عدم کفایت او رای دادند.
مقطع بعدی حضور هاش��می در دهه ۶0، 
ورود در مجمع عقال با محوریت حسن روحانی 
بود. هدف این مجمع پایان دادن به جنگ بود. 
هاشمی رفسنجانی درباره این مجمع می گوید 
»آدم ه��ای خوبی بودند و جزو خوبان کش��ور 
بودند. آنها ب��ا همین بحث ه��ا می گفتند این 
جنگ دیگر به نفع کشور نیست و می بایست 
جن��گ را به ص��ورت آبرومندانه ختم کنیم.« 
)آی��ت اهلل اکبر هاشمی رفس��نجانی، مصاحبه 
درباره قطعنامه ۵98، س��ال 88، مرکز اسناد 

و مدارک آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(
»... آن ه��ا دائم��ا می گفتند م��ا دیگر هر 
چه جنگ طول بکشد، پیروز نمی شویم. جنگ 
اگر طول بکش��د، فرسایشی می شود و عراق 
از سراس��ر دنیا کمک می ش��ود و ما کمک هم 
نمی شویم و به یک جایی می رسد که این طرف 
دیگر دس��تش خالی خالی می شود. پیش بینی 
می کردن��د. آنه��ا اع��داد و ارق��ام بودجه را 
می دانس��تند. کمی س��الح ما را می دانستند، 
مش��کل تامین مهمات را می دانستند و خیلی 
چیزه��ای دیگ��ر که ب��ود. ما مس��ائل عجیبی 
با  داش��تیم.« )روزنام��ه خراس��ان،گفت وگو 

هاشمی رفسنجانی، 7 مرداد ۱۳9۳(
ب��ا این  حال نقش هاش��می در ایجاد صلح 
بین ای��ران و عراق و معرفی ع��راق به عنوان 
متج��اوز جنگ نقش مهمی بود. چند ماه بعد از 
آنکه هاش��می در خرداد ۱۳۶7 از س��وی امام 
خمینی به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب 
ش��د، ایران قطعنامه ۵98 ش��ورای امنیت را 
پذیرف��ت. قطعنام��ه ۲7 تیر ۱۳۶7 از س��وی 
ایران پذیرفته ش��د و امام دو روز بعد پیامی 
منتشر کرد و گفت که جام زهر را نوشیده و به 

پذیرش قطعنامه اقدام کرده است.
هاش��می در یادداشت ۱8 مرداد۶7 خود، 
به داشتن نقش اصلی در ماجرای قبول قطعنامه 
اشاره می کند و می نویسد »در اخبار صبح آمد 
که دیشب خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان 
مل��ل اعالم ک��رد ک��ه از روز ۲0آگوس��ت)۲9 
م��رداد(، آتش بس بین ای��ران و عراق برقرار 
می ش��ود. از اینکه من نقش اساس��ی در ختم 

جنگ داشتم، احساس رضایت می کنم.«
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه درباره 
نقش هاش��می در پایان جنگ می گوید »آقای 
هاشمی رفسنجانی معتقد بود که با یک عملیات 
بزرگ جنگ را تمام کنیم. امام هم معتقد بود 
تا س��قوط صدام باید بجنگینم.« رضایی سال 
9۵ نیز در برنامه ای تلویزیونی درباره اختالف 
امام و هاشمی بر سر پایان جنگ گفت: »آقای 
هاشمی رفس��نجانی معتق��د ب��ود ک��ه ب��ا یک 
عملی��ات بزرگ جنگ را تم��ام کنیم. امام هم 
معتقد بود تا سقوط صدام باید بجنگینم. هر 
جا بین ما و آقای هاشمی اختالف پیش می آمد 
ام��ام می گف��ت بای��د از ش��ورای عال��ی دفاع 
دستور بگیریم. در تصمیمات جنگ کسی حق 
وتو نداشت اگر هم اختالف نظر داشتیم چون 
امام فرم��وده بود باید از آقایان تبعیت کنیم 

ما به نظر آنها عمل می کردیم.«

سکانسچهارم:
سازندگیکشوردرکنارمردم

بعد از پایان جنگ تحمیلی آیت اهلل هاشمی 
 ب��ا اعتماد م��ردم ب��ه عن��وان رئیس جمهوری 
برگزی��ده ش��د و در کن��ار م��ردم جن��گ زده 

سیاست های سازندگی کشور را اجرایی کرد.
شش��م م��رداد ۶8 هاش��می در پنجمین 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در مقاب��ل دکتر 
ش��یبانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
ش��د و از مجموع ۱۵.۵ میلیون ش��رکت کننده 
ب��ا کس��ب 94.۳8 درص��د آرا رئیس جمه��ور 
ش��د. ش��عار دولت او س��ازندگی و دستور کار 
آن توس��عه اقتصادی کش��ور بود اما منتقدان 
معتقدن��د پایه گ��ذاری سیاس��ت های اقتصاد 
لیبرالیستی و فرهنگ اشرافی و تجمل گرایی 
از دولت هاش��می آغاز ش��د. یکی از مشکالتی 
که در آن سال ها گریبانگیر اقتصاد شده بود، 
چندگانگی ن��رخ ارز بود. هر مجموعه ای بنا بود 
به صالحدید خود و البته با وابس��تگی هایی که 
در سطح دولت داشت در کاالهای وارداتی یک 
نرخ ارز را برای کاالهای وارداتی اعالم می کرد. 
دوره  شش��مین  انتخاب��ات   7۲ خ��رداد 
ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود. برای این 

انتخابات 4 نفر شامل اکبر هاشمی رفسنجانی، 
عبداهلل جاسبی، رجبعلی طاهری و احمد توکلی 
کاندیدا هس��تند. جدی ترین رقیب هاش��می، 
احم��د توکلی بود اما رئیس جمهور مس��تقر به 

انتخابات مجدد خود با رایی باال مطمئن است.
۲۱ خرداد 7۲ ششمین انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار ش��د. حدود ۱7 میلیون نفر 
در انتخابات ش��رکت کردند. هاش��می حدود 
۱۱ میلی��ون رای آورد ک��ه ای��ن می��زان ب��ه 
نسبت دور قبل ۵ میلیون کاهش یافته بود. 
احمد توکل��ی در این انتخابات 4 میلیون رای 

را به خود اختصاص داد.

سکانسپنجم:ماندنکنارمردم
ولقبعالیجنابسرخپوشتاسکوت88

هاشمی رفسنجانی ۲4 آذر 78 در حالی که 
پیش��تر گفته بود در انتخابات نامزد نمی شود 
ب��رای انتخاب��ات مجلس شش��م ثبت نام کرد. 
اصالح طلبان در محافل مختلف از جمله جراید، 
به ش��دت به وی حمل��ه و او را حتی عالیجناب 
س��رخپوش خطاب کردند. هاشمی رفسنجانی 
نهایتاً در جایگاه س��ی ام به مجلس ششم راه 
یاف��ت ک��ه البت��ه ۶ خ��رداد 79 از نمایندگی 
گذش��ته  انتخابات ه��ای  »در  داد.  انص��راف 
معموال ۶0 ت��ا 70 درصد آرا را داش��تم. جز 
یک مورد که خیلی باالتر بود. دلیلی نمی بینم 

مردم از رای خود برگشته باشند.«
هر چن��د اصالحات لقب ناخوش��ایندی به 
هاشمی دادند اما او همچنان از پایگاه اجتماعی 

و مردمی قوی ای در جامعه برخوردار بود.
هاشمی درباره شکست در این انتخابات 
س��ال 84 که توس��ط دولت اصالحات برگزار 
ش��ده بود ب��ا ط��رح مج��دد مخ��دوش بودن 
انتخابات، ناباوری خ��ود را از نتیجه انتخابات 
»می دانس��تم  می کن��د  توصی��ف  اینگون��ه 
برنامه ریزی ب��رای تاثیرگذاری روی انتخابات 
صورت گرفته اس��ت. چون با خیل��ی از جاها 
آش��نا هستم ولی فکر نمی کردم در برابر من 

هم چنین وضعی پیش بیاید.«
هاش��می در آذرماه 87 چن��د ماه پیش از 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ده��م در همایش 
"۳0 س��ال قانونگ��ذاری و نظ��ارت در مجلس" 
رس��ما پروژه تشکیک در س��المت انتخابات را 
با پوش��ش و حمایت کامل رس��انه های جریان 
اصالح طلب کلید می زند: »بعید است مردم ضد 
انقالب ش��وند، اما اگر احساس کنند رأی شان 
در سرنوشت شان بی اثر است و متولیانی پیدا 
می شوند که رأی آنها را هر جور که می خواهند، 
می خوانند، آن گاه دلس��رد می شوند.« هاشمی 
در جریان راهپیمای��ی 9 دی 88 هم در ادامه 
رفتارهای��ی ک��ه از خرداد تا دی م��اه 8 صورت 
گرفته بود س��کوت کرد تا عمال بخش مهمی از 

پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد.

سکانسششم:عملکرداطرافیانهاشمی
نمی توان از نقش رفتار آیت اهلل هاشمی 
با فرزندان ش��ان در بزنگاه ه��ای تاریخی و از 
دس��ت دادن پایگاه های اجتماع��ی او در بین 
عامه مردم غافل ش��د خصوص��ا این رویه از 
سال 88 با سرعت بیش��تری رخ داده است. 
برخی فرزندان هاشمی که در ایام فتنه پس 
از انتخاب��ات در جم��ع اغتش��اش گران حاضر 
ش��ده بودند نیز در این دوره محکوم شدند. 
فائ��زه هاش��می براب��ر حک��م دادگاه به جرم 
فعالیت تبلیغی علیه نظام به ش��ش ماه حبس 
تعزیری و ۵ س��ال محرومی��ت از فعالیت های 

سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.
هاش��می ک��ه پی��ش از این تجرب��ه ورود 
ناگهانی به انتخابات را داشت، ۱7:۵0 دقیقه 
۲۱ اردیبهشت 9۲ علی رغم اینکه پیشتر گفته 
ب��ود تمایلی به حضور در انتخابات را ندارد، با 
مراجعه به وزارت کشور برای نامزدی ثبت نام 
کرد. با اعالم نظر ش��ورای نگهبان، نام هاشمی 
79 س��اله در می��ان احراز صالحیت ش��دگان 
نبود. انتخابات ریاس��ت جمه��وی یازدهم ۲4 
خرداد برگزار شد و پس از شمارش آرا حسن 
روحانی هم فکر هاشمی رفسنجانی به ریاست 

جمهوری انتخاب شد.
در ای��ن س��الیان بی��ان خاط��رات و نقل 
قول ه��ای خ��اص و ثاب��ت نش��ده از حضرت 
امام توس��ط هاشمی به رویه ای ثابت از سوی 
او تبدی��ل ش��د که ب��ا واکنش های��ی همراه 
ب��ود. اوج این واکنش ها مربوط به بخش��ی از 
خاط��رات هاش��می مربوط بود که وی نوش��ته 
ب��ود امام موافق حذف ش��عار مرگ بر آمریکا 
بوده است. برخی ناظران آن را مقدمه سازی 
وی برای عادی س��ازی روابط دولت روحانی با 

آمریکا عنوان کردند.

با این حال برخی دیگر معتقدند می توان 
بخش��ی از نق��د هاش��می را به نزدی��کان او 
دانس��ت ک��ه ت��الش داش��تند از اعتب��ار او 
حداکث��ر اس��تفاده را ببرن��د. نزدیکان��ی که 
البته خود هاش��می نی��ز در پر و بال دادن به 
آنها نقش زیادی داش��ت و آنط��ور که باید از 

کارهای آنها ممانعت به عمل نیاورد.
ای��ن رفتارهای آیت اهلل که موجب فاصله 
گرفت��ن از مردم را فراهم آورده بود البته در 
دوران ریاس��ت جمهوری حجت االسالم روحانی 
ب��ا اظهاراتی نظیر تاکید بر برجام ۲و ۳ و البته 
اش��اره به مذاکرات موشکی باز هم قلب عامه 
مردم را به درد آورد و فاصله ایش��ان با مردم 
را اندک��ی اضاف��ه کرد هر چند ک��ه در انتهای 
دوران زندگی و در لحظه وفات مردم قدردان 
ب��دون توجه به نوس��انی ک��ه گاه��ا در رفتار 
هاش��می رخ داده بود خدمات ارزش��مند او به 
انقالب را فراموش نکرده و در مراسم بدرقه 
هاشمی به خانه ابدیش سنگ تمام گذاشتند. 
از رس��انه های اصولگ��را و اصالح طل��ب تا 
رسانه ملی و شخصیت های سیاسی و اجتماعی 
با تفکرات موازی و یا هم راستا برای مردمی که 
عمرش را در راه خدمت به انقالب گذاشته بود 
صف کشیده و برایش گریسته و با بازماندگان 
اب��راز همدردی کردند. چراک��ه با همه تفاوت 
دیدگاه هایی که می��ان طیف های مختلف وجود 
داش��ت اما آیت اهلل هاش��می ب��رای مخالفان 
دیدگاهش نیز باب��ت خدماتی که درپیروزی و 

حفظ انقالب داشتند قابل احترام بودند.

سکانسهفتم:
عاقبتبهخیریبااستقبالمردم

ام��ا در نهایت با همه دوری و نزدیکی که 
آیت اهلل هاش��می در دوران زندگی سیاس��ی 
خ��ود با مردم و عموم جامع��ه پیدا کرد مردم 
در مراسم درگذشتس سنگ تمام گذاشته و 
از همه طیف ها ب��رای قدردانی از زحماتی که 
او برای انقالب کش��ید حاضر شدند. در پایان 
الزم می دانی��م که یکبار دیگر پیام تس��لیت 
رهب��ری را درب��اره فقدان هاش��می منتش��ر 
کنی��م: »ب��ا دری��غ و تأس��ف خبر درگذش��ت 
ناگهانی رفی��ق دیرین، و همس��نگر و همگام 
دوران مب��ارزات نهض��ت اس��المی، و همکار 
نزدی��ک س��الهای متم��ادی در عه��د جمهوری 
اسالمی جناب حجت االسالم والمسلمین آقای 
حاج ش��یخ اکبر هاشمی رفسنجانی را دریافت 
کردم. فقدان همرزم و همگامی که س��ابقه ی 
هم��کاری و آغ��از همدلی و هم��کاری با وی به 
پنجاه و نه سال تمام می رسد، سخت و جانکاه 
است. چه دشواریها و تنگناها که در این دهها 
س��ال بر ما گذشت و چه همفکریها و همدلیها 
ک��ه در برهه ه��ای زیادی ما را ب��ا یکدیگر در 
راهی مشترک به تالش و تحمل و خطرپذیری 
کشانید. هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در 
آن سالها، تکیه گاه مطمئنی برای همه ی کسانی 
ک��ه با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب 
به ش��مار می آمد. اختالف نظرها و اجتهادهای 
متفاوت در برهه هائ��ی از این دوران طوالنی 
هرگز نتوانس��ت پیوند رفاقتی را که سرآغاز 
آن در بین الحرمی��ن کربالی معلّی بود به کلی 
بگس��لد و وسوسه ی خناس��انی که در سالهای 
اخیر ب��ا ش��ّدت و جدیت درپ��ی بهره برداری 
از ای��ن تفاوتهای نظری بودند، نتوانس��ت در 
محبت شخصی عمیق او نس��بت به این حقیر 
خلل وارد آورد. او نمونه ی کم نظیری از نسل 
اّول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان 
این راه پرخطر و پرافتخار بود.سال ها زندان 
و تحم��ل ش��کنجه های س��اواک و مقاومت در 
برابر ای��ن همه و آن��گاه مس��ئولیتهای خطیر 
در دف��اع مقدس و ریاس��ت مجلس ش��ورای 
اس��المی و مجلس خب��رگان و غی��ره، برگهای 
درخش��ان 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 درازمدت را با او در نشیب 
و فرازه��ای ای��ن دوران تاریخ س��از ب��ه یاد 
داش��ته باش��م. اکنون این مبارز کهنسال در 
محضر محاس��به ی الهی با پرونده ئی مشحون 
از ت��الش و فعالی��ت گوناگون ق��رار دارد، و 
این سرنوش��ت همه ی ما مس��ئوالن جمهوری 
اس��المی اس��ت.غفران و رحم��ت و عفو الهی 
را ب��رای وی از صمیم قل��ب تمنا میکنم و به 
همس��ر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر 

بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم.«
اما نباید فراموش کرد که حساب انقالب 
و م��ردم با آیت اهلل هاش��می و خدمات او به 
انق��الب با اطرافیانی که گاه حت��ی خاطر او را 

می آزردند جداست.

سایه روشن هایی از زندگی سیاسی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

مردم ساالری کجای اندیشه  های مرحوم هاشمی بود؟


