
ما و آيت اهلل 

دل نوشته عفت مرعشي براي آيت اهلل: 

به تماشاي تو آشوب قيامت برخاست

سال ٧٨، انتخابات مجلس ششم به  رغم مخالفت هاى 
بس��يارى از سياس��يون دوم خردادى، آيت اهلل قدم به 
عرصه انتخابات نهاد. من مانند هر نوجوان اصالح طلبى 
به ليست اصالح طلبان راى دادم. آن روزها بيشتر زمانم 
را در ستاد انتخابات كشور مي گذراندم. نتايج انتخابات 
در ش��هرهاى مختلف را رصد مي ك��ردم و از پيروزى 
مقتدرانه اصالحات لذت مي بردم. نتايج تهران ديرتر از 
ديگر شهرها مشخص مي شد و دغدغه بيشتر مسووالن 
وزارت كشور حضور يا عدم حضور هاشمى  رفسنجانى 
در مجلس بود. خاطرم هست به دفتر ابوى وارد شدم و 
متوجه شدم آخرين ليست تهران را در دست دارند، به 
سرعت خودم را به ايشان رساندم و به ليست نگاه كردم. 
آق��اى تاجزاده كه با حالتى عصبى در حال قدم زدن در 
اتاق بود، ناگهان برگشت و به من گفت: تو نگاه نكن! ابوى 
ناخودآگاه با اين حرف ليس��ت را از چشم من دور كرد. 
خنده ام گرفت و متعجب نگاه كردم. آقاى تاجزاده گفت: 
اول از همه به انتهاى ليس��ت نگاه كردى، مي خواستى 
ببينى آقاى هاشمى كجاست. در آن مقطع زمانى ايشان 
نفر ٣١ ش��ده بودند و آقاى تاجزاده و وزير كشور بسيار 
نگران بودند. در نهايت آقاى هاشمى نفر ٣٠ تهران شدند 
و بعد با ابطال بخشى از آرا، ايشان به نفر ٢٠ صعود كردند 
و س��پس از حضور در مجلس انصراف دادند.  سال ٨٤ 
مهم ترين تجربه جريان هاى چپ و راست انقالبى بود. 
اختالفات هر دو جناح موجب كانديداتورى افراد مختلف 
شده بود. آيت اهلل گزينه معتدلين هر دو جناح بودند. من 
جوان بودم اما نه به اندازه ٧٨. پخته تر شده بودم. معتقد 
بودم آقايان هاش��مى و كروبى نبايد خودشان كانديدا 
شوند بلكه بايد كانديدا معرفى كنند. همفكران پر شورم 
متمايل به دكتر معين بودند و ديگران از شيخ اصالحات 
حمايت مي كردند. ش��يخ را مانند پدربزرگم دوس��ت 
مي داش��تم و از كودكى محبتش را درك كرده بودم اما 
آيت اهلل را اصلح مي دانستم. هر دو مرحله انتخابات شعور 
بر شعر چيره شد و نام اكبر هاشمى رفسنجانى را در برگه 
راى نوشتم و البته كه تاثير نداشت و رياست جمهورى 
از يد چهره هاى انقالبى خارج ش��د.  ٨ س��ال گذشت و 
كشور بحران هاى مختلف را تجربه كرد. آيت اهلل صبور 
و تاثيرگذار در صحنه سياسى حضور داشت و اين بار به 
خواست عموم جامعه پا در صحنه انتخابات گذاشت. با 
اشتياق و براى نخستين بار وارد فعاليت انتخاباتى شدم. 
به س��تاد انتخاباتي اش ش��تافتم و در يكى از كميته ها 
مشغول شدم. تنها در يكى دو جلسه حاضر شده بودم 
كه خبر رد صالحيتش مبهوت مان كرد. مگر مي شود 
آيت اهلل هاشمى رفسنجانى را رد صالحيت كرد؟ آيت اهلل 
آرام دوس��تانش را به حضور در انتخابات تشويق كرد و 
هيچ عكس العمل هيجانى از ايشان سر نزد. كانديداى 
مورد نظرش رييس جمهور شد و او ديگر بار سياستمدار 
محبوب مردم ش��ده بود. س��ال ٩٤ با اختالف و اقتدار 
نفر اول مجلس خبرگان ش��د تا به آنان كه رياست اين 
نهاد را از او گرفته بودند بفهماند كه هاشمى زنده است 
چون نهضت زنده اس��ت. در تمام اين سال ها رفتارها و 
برخوردهاى آيت اهلل از منظر ما جوانان داراى انتقادات 
فراوان بود. ما در محافل مختلف خصوصى رفتار ايشان 
را در سياس��ت نقد مي كردي��م و گاه از ايش��ان خرده 
مي گرفتيم و گاه از عملكردشان حظ مي برديم. روزى 
نبود كه بحث سياسى باشد و نام ايشان بر زبان مان جارى 
نشود. از زمانى كه چشم گشوديم ايشان رييس مجلس 
ش��ورا بودن��د و رييس جمهور ش��دند و رييس مجمع 
تش��خيص ماندند و رييس مجلس خبرگان و...  امروز 
كه از مراسم تش��ييع و تدفين ايشان برگشتم و با خود 
مى انديشيدم و چشم هاى خيسم را پاك مي كردم، ايرانى 
را تصور مي كردم كه ديگر آيت اهلل هاشمى رفسنجانى 
را در صدر نام هاى سياسى خود ندارد. از همين فردا بايد 
به تكاپو بيفتيم تا بفهميم سياست ورزى بدون آيت اهلل 

چگونه است؟

گروه سياس�ي| م��رگ ناگهاني آيت اهلل هاش��مي 
بي ش��ك يكي از ش��وك آورترين مرگ هايي بود كه 
تاري��خ جمه��وري اس��المي و جامعه ايران در س��ي 
و چند س��ال گذش��ته به خود ديده اس��ت اما فارغ از 
بحث ها و تحليل هاي سياس��ي يك نفر در اين ميان 
اس��ت كه براي اين اتفاق نه تحليل سياس��ي را پيش 
رو مي گ��ذارد و نه تاثيرات نب��ودن آيت اهلل را در قالب 
جريان هاي سياسي مي بيند بلكه در زندگي شخصي 
و خصوصي خود اين نبودن را تفسير مي كند. زني كه 
5٨ س��ال همراه و همدم آيت اهلل بوده است و در تمام 
اين سال هاي پر فراز و نشيب زندگي او حضور داشته 
است. آيت اهلل هاشمي جزو معدود مسووالن رده باالي 

جمهوري اس��المي بود كه جامعه ايران از همان ابتدا 
در مورد خانواده و زندگي خصوصي او مي دانس��تند. 
براي همه روش��ن بود كه چند فرزند دارد و نام ش��ان 
چيست و مهم تر از همه هويت همسرش براي كسي 
پوش��يده نبود. اين موض��وع اما بيش از ه��ر چيز به 
شخصيت خود عفت مرعشي نيز باز مي گردد، او زني 
با شخصيتي مستقل از همسرش بود و اينگونه نبود در 
سايه آيت اهلل تعريف شود. اينكه مي گويند پشت سر 
هر مرد موفقي يك زن موفق حضور دارد بي ش��ك در 
مورد آيت اهلل و همسرش عينيت پيدا مي كند. نگاهي 
به كتاب خاطرات آيت اهلل به خوبي اين مساله را براي 
همگان هويدا خواهد س��اخت و هيچ كس مانند خود 

هاش��مي بر اين مس��اله واقف نبوده اس��ت، وقتي در 
خاطراتش از نقش همسرش در ناكام ماندن ترورش 
سخن مي گويد. همسر آيت اهلل بيش از نيم قرن همراه 
و همدوش او بوده اس��ت. اگرچه سياس��يون معموال 
تالش مي كنند عش��ق در زندگ��ي خصوصي خود را 
پنهان كنند اما برخي زمان ها فرا مي رس��د كه ديگر 

عنان از كف خارج مي شود.
 مانن��د روز دفن آيت اهلل كه س��يد حس��ن در صفحه 
اينس��تاگرام خود از زمزمه هاي عفت مرعش��ي براي 
همس��رش نوش��ته بود و اينكه او در گوشه اي زمزمه 
مي كرده: بي معرفت مگر ق��رار نبود مرا تنها نگذاري! 
اكنون چند روز است كه صبح ها براي همسر آيت اهلل 

جور ديگري آغاز مي شود، يار هميشگي كنارش نيست 
و هنوز اين نبودن براي او عادي نشده، وقتي ديروز در 
نخس��تين صبحگاهي كه آيت اهلل به خاك رفته است 
همس��رش روي ميز صبحانه به عادت هميشه براي 
او بش��قاب مي گذارد. به گزارش س��ايت قلم همسر 
آيت اهلل هاش��مي در دلنوش��ته اي كوتاه نوش��ت: به 
عادت هر روز صبح بش��قابي برايش روي ميز صبحانه 
گذاش��تم. نگاهش كردم. آش��يخ اكبر آقا چهره اش 
امروز از هميشه نوراني تر بود. ناگهان اين بيت شعر را 

بي اختيار زمزمه كردم: 
مست بگذش��تي و از خلوتيان ملكوت / به تماشاي تو 
آشوب قيامت برخاست / آسوده بخواب مرد بزرگوار... 

   نايب رييس مجلس عراق و تعدادي از نمايندگان 
اين كش�ور با حض�ور در ح�رم مطه�ر بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران با آرمان هاي واال و ارزشمند 

معمار انقالب اسالمي تجديد بيعت كردند. فارس
   وكيل مدافع مهدي هاش�مي نسبت  زمان بيرون 
ماندن موكلش از زندان ابراز بي اطالعي كرد و گفت: 
تا هر زماني كه آقايان عنايت داش�ته باشند موكلم 

بيرون از زندان خواهد بود. ايسنا
   ب�ه دليل برگ�زاري ۶ هفته اي جلس�ات علني 
مجلس براي بررس�ي برنامه ششم، نمايندگان به 
مدت ۲ هفته براي سركشي به حوزه هاي انتخابيه 

خود مي روند. تسنيم
 س�ردار پاكپور، فرمانده نيروي زميني س�پاه: 
شجاعت شهيد كاظمي در دوران جنگ تحميلي 
و پ�س از آن، زبانزد همه فرمانده�ان و نيروهاي 

مسلح بود. باشگاه خبرنگاران

ويژگي هاي ممتاز آيت اهلل هاشمي از زبان وزير ارشاد
وزير ارشاد گفت: آيت اهلل هاشمي معتقد بود كه تداوم وحدت و انسجام نظام به عنوان يك استراتژي دايمي بايد مورد توجه همه به ويژه مسووالن قرار گيرد. به گزارش ايلنا، سيدرضا صالحي اميري درباره شخصيت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني گفت: آقاي هاشمي چند ويژگي ممتاز داشت. نخستين ويژگي ايشان نگاه استراتژيك، بلندنگر و همه جانبه نگر به مسائل بود. وزير ارشاد ويژگي دوم مرحوم هاشمي را صبر و مقاومت مطرح كرد و افزود: 

آيت اهلل هاشمي در برابر مسائل مختلف و سختي ها مقاومت مي كردند. 

   محسن رضايي با انتشار عكسي در اينستاگرام نوشت: 
ياراِن امام يك به يك از ميان ما پر مي كشند. شايد هر يك 
يا دو قرن يك بار، مجموعه اي چنين از بزرگ مردان در 
تاريخ ايران گرد هم آيند. براي سالمتي و طول عمر باقي 
ياران به خصوص سكان دار كشتي انقالب، مقام معظم 
رهبري، در عبور از توفان هاي سهمگين دعا كنيم. ايلنا

  اكبر تركان، مشاور ارش��د رييس جمهوري، آيت اهلل 
اكبر هاشمي رفسنجاني رييس فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام را ش��خصيتي منحصر به فرد دانست و 
گفت: خأل نبود يار امام و رهبري قابل جبران نيست. اين 
تعادل ناشي از نقش آفريني خاص ايشان در حوزه هاي 

سياسي و اجتماعي بود. ايرنا
  مراس��م گراميداش��ت ياد و خاطره مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در قالب برنامه پيش از خطبه هاي 
نم��از جمعه اين هفته تهران از س��اعت ١٠:٣٠ برگزار 
مي ش��ود. برپايه اين گزارش به نق��ل از روابط عمومي 
ستاد نمازجمعه تهران، محسن رضايي سخنران پيش 

از خطبه هاي نماز جمعه خواهد بود. تسنيم
  محمدرضا صادق، مشاور رييس تشخيص مصلحت 
نظام گفت: در مقاطع مختلف زماني مرتجعين، تندروها، 
دشمنان دين و كش��ور و حتي بعضا برخي كنشگران 
جريان هاي سياسي داخلي كه مي خواستند در سپهر 
سياس��ت ايران عرض اندام كنند، متعرض شخصيت 
ايش��ان ش��دند ليكن بزرگواري و درايت ايشان كين 

وجهل ها را خنثي مي ساخت. جماران
  عليرضا رحيمي، عضو ش��وراي مركزي فراكسيون 
اميد با بيان اينكه بي مهري و جفاي زيادي نس��بت به 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني شد، گفت: اين جفاها درسي 
است براي همه مردم به خصوص مسووالن كه به خاطر 
مسائل سياسي زودگذر شخصيت هاي اصيل انقالب را 

قرباني مطامع جناحي خود نكنند. ايسنا
  آيت اهلل موحدي كرماني در سخناني، ايمان به خدا و 
ايستادگي در راه حق را مهم ترين ويژگي رييس فقيد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام دانست و افزود: ملت 
قدرش��ناس ايران هرگز مبارزات آن ي��ار ديرين امام و 
رهبري در مقابل طاغوت هاي زمان يعني رژيم پهلوي 
و جبهه استكبار و همچنين خدمات و مسووليت هاي او 
در مقاطع مختلفي مانند دفاع مقدس، مجلس شوراي 
اسالمي، رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت 

نظام را از ياد نخواهند برد. خبرآنالين
  سيدمحمدحسن ابوترابي، نايب رييس سابق مجلس 
شوراي اسالمي گفت: مردم شريف و بزرگوار تهران در 
تشييع استثنايي پيكر پاك سياستمدار متعهد و پرتالش 
و خستگي ناپذير حضرت آيت اهلل هاشمي، تجربه تشييع 
پيكر پاك امام راحل)س( را تكرار كردند و قدرشناسي 
خود را براي ش��خصيتي كه عمر خ��ود را براي عزت و 
اقتدار و عظمت ايران اسالمي سپري كردند به نمايش 

گذاشتند. جماران

نايب رييس مجلس شوراي اس��المي روايتي از استاد 
شهيد مرتضي مطهري درباره مرحوم آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني را بازنشر كرد. به گزارش ايلنا، علي مطهري 
در اينستاگرام خود خاطره اي از استاد شهيد مطهري 
درباره مرحوم آيت اهلل رفسنجاني نقل كرده كه به اين 
شرح است: يادم نمي  رود، در جريان معروِف به اصطالح 
اپورتونيس��ت  ها، آنجا كه گروهي از مجاهدين خلق از 
آنها جدا ش��دند و رس��ما اعالم گرايش به ماركسيسم 
كردند، يكي از دوس��تان ما جمله خوبي گفت. دوستي 
داريم  ]اش��اره اس��تاد مطه��ري به مرح��وم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني است[ كه فوق  العاده عالقه  مند به 
فعاليت هاي مجاهدين بود و عجيب فداكاري مي كرد 
و تا پاي جانش براي مبارزه حاض��ر بود و نه فقط براي 
مجاهدين، بلكه آنچنان ضد دستگاه بود كه باال تر از آن 
من  نمي  توانس��تم تصور كنم. واقعا من مي ديدم حاضر 
است مال و جانش را در راه اين مبارزه فدا كند. از ديگران 
پول مي  گرفت و در اين راه خرج مي كرد. او ضد دستگاه 
بود و چون مجاهدين هم ضد دستگاه بودند نسبت به 
آنها گرايش زيادي داشت. من يك وقت نگران او بودم 
گفتم نكند كه وقتي هم كه اين جرياِن تغيير ايدئولوژي  
را ببيند بگويد حاال مساله مهمي نيست، اگر هم احيانا 
اينها گرايش ماركسيستي پيدا كرده  اند نبايد حرفي در 
اين زمينه زد، فعال ما بايد مبارزه كنيم، اين مساله مهم 
نيست، مساله مهم مبارزه است. در جلسه  اي كه من با 
او مالقات كردم و از او نظرش را خواستم جمله  اي گفت 
كه من اين جمله را فراموش نمي كنم. گفت ما عدالت را 
هم در سايه خدا مي  خواهيم، اگر بنا باشد خدايي نباشد، 

نام خدا و خداپرستي نباشد ما از آن عدالت بيزاريم. 

نماينده مردم رشت در مجلس، دل نوشته اي را در صفحه 
اينستاگرام خود منتشر كرد. به گزارش ايلنا، غالمعلي 
جعف��رزاده در اينس��تاگرام خود نوش��ت: »من ديروز 
سه شنبه به دانشگاه تهران و محل نماز جمعه رفته بودم. 
اتفاقا آيت اهلل هاشمي هم آمده بود با اين تفاوت كه من با 
خواست دلم رفته بودم و او بدون اراده خودش آمده بود! 
من دعوت شده بودم ولي او را دعوت نكرده  بودند! ولي 
در يك چيز مشترك بوديم و آن اين بود كه هر دو بعد از 

سال ها به محل نماز جمعه تهران مي رفتيم.«

چهره ها و گفته ها

فضاي مجازي

خاطره شهيد مطهري از 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

گروه سياسي| مديرمسوول روزنامه جمهوري اسالمي 
گفت: آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني به خاطر تالش ها و 
مجاهدت هايش مظلوم تر از شهيد بهشتي و شخصيتي 
فراتر از مدرس و اميركبير بود. به گزارش ايرنا، جمله هاي 
كليدي اظهارات مسيح مهاجري در آيين يادبود آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني در بوشهر به شرح زير است: 
    برخ��ي ب��راي هاشمي رفس��نجاني از لقب مدرس 
و اميركبير اس��تفاده مي كنن��د ولي ايش��ان در واقع 
ش��خصيتي فراتر از آن دو ش��خصيت بزرگ داش��ت. 
در تشبيه هاش��مي به اميركبير بايد بدانيم كه تالش 
اميركبير بيشتر براي عمران و آباداني بود، ولي هاشمي 
عالوه بر اينها مفس��ر ق��رآن، فقيه، عال��م علم كالم و 

سياستمداري جهاني بود. 
    مدرس يكي از مبناهاي اصلي انقالب اس��المي بوده 
كه تا مرز شهادت ايس��تادگي كرد اما تالش هاي وي و 
اميركبير باعث از بين بردن رژيم شاهنش��اهي نشد و 
نتوانس��تند نظام مردمي و مقدس جمهوري اسالمي 

ايجاد كنند. 
    وي از شهيد بهش��تي نيز مظلوم تر بود زيرا هاشمي 
ع��الوه بر اينك��ه همانند ش��هيد بهش��تي، منافقان و 
ضدانقالب در مقابل آنها قرار داشت يك سري افراد نيز 
از داخل نظام مخالف هاشمي بودند و اين در حالي بود 

كه هاشمي آنها را دوستدار خود مي دانست. 
    هاشمي سپاه را نور چشم خود دانسته و از مقام معظم 

رهبري نيز به عنوان جان و عشق خود نام برده است. 
    با ش��ناختي كه از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني دارم 
وي همه آنهايي را كه به ناحق عليه وي مطالبي به زبان 
آورده اند را مي بخشد ولي بايد درس بگيريم و دوباره به 
ناحق عليه كسي صحبت نكنيم زيرا هنوز نيز از اين قبيل 
شخصيت ها در كشور داريم كه در اظهارنظر درمورد آنها 

بايد دقت كافي داشته باشيم. 
    هاشمي رفس��نجاني چه در دوران رياست جمهوري 
و چ��ه بعد از آن در مواردي ك��ه با رهبري اختالف نظر 
داشتند، س��اعت ها با يكديگر به مباحثه مي نشستند 
و در صورتي كه قانع نمي ش��د با اين برهان كه آيت اهلل 
خامنه اي رهبر اس��ت موضوع مورد اخت��الف خود با 

رهبري را مي پذيرفت و به آن عمل مي كرد. 
    با چنين رويكردي كه هاشمي داشت، نمي توانيم ادعا 

كنيم كه وي با رهبر معظم انقالب زاويه داشت.

جمله هاي كليدي

مسيح مهاجري: هاشمي 
مظلوم تر از شهيد بهشتي بود

 دل نوشته جعفرزاده
 براي آيت اهلل

خبر روزنگاه روز سرخط خبرها

سياست پنجشنبه ٢٣ دي ١٣٩5، ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٨، ١٢ ژانويه ٢٠١٧،  سال چهارد                     هم، شماره ۲٣٧١٨ siasat@etemadnewspaper.ir

فرزند ارشدي كه در اين چند روز با 
صبوري براي پدر سوگواري كرده 
بود، ديروز در برنامه تلويزيوني اگرچه تالش كرد 
همان فرزندي باشد كه صبوري را از آيت اهلل به ارث 
برده بود اما نتوانست مقابل بغضش ايستادگي كند 
و بارها در ميان صحبت هايش بغض در صدايش 
نشست و در نهايت به گريه افتاد. محسن هاشمي 
با حضور در برنامه »حاال خورش��يد« بي تعارف و 
خودماني س��خن گفت، به ويژه آنجايي كه گفت: 
»در عرض ٢٠ دقيقه بي پدر ش��ديم«. اين جمله 
ش��ايد بيان احساسات همه كس��اني باشد كه در 
شوك و بهت مرگ نابهنگام آيت اهلل قرار گرفتند. 
هنوز خبر بيمارستان رفتنش دقيق تاييد نشده 
بود كه خبر درگذش��تش در جامع��ه زلزله ايجاد 
كرد و اگر فرزندان��ش در عرض ٢٠ دقيقه بي پدر 
شدند، جمهوري اسالمي هم در عرض ٢٠ دقيقه 
يكي از ستون ها و شخصيت هاي برجسته انقالب 
را از دس��ت داد. اكنون اما ديگر همه چيز بر باورها 
نشسته است و بايد عادت كرد به اينكه از اين پس 
كنار نام آيت اهلل هاش��مي واژه مرحوم را بشنويم. 
فرزند ارش��د آي��ت اهلل از خاطرات پ��در گفت، از 
روزهاي پيش از انقالب و ارتباطي كه با امام داشته 
اس��ت، از كتاب هايي كه در اي��ام زندگي پنهاني 
خ��ود ترجمه كرده تا توجه مص��دق به آن كتاب 
و مقدمه اي كه براي آيت اهلل دردس��ر س��از شد. 
اما ش��ايد مهم ترين بخش سخنان ديروز محسن 
هاش��مي در مورد وصيتنامه آيت اهلل باشد. فرزند 
ارشد تاكيد كرد تا امروز هيچ وصيتنامه جديد از 
او پيدا نكرده ان��د و تنها وصيتنامه اي كه از وي در 
دست است مربوط به س��ال ٧٩ و زماني است كه 
آيت اهلل براي يك عارضه قلبي راهي بيمارس��تان 
ش��ده بود، وصيتي كه در آن فرزند ارشد را وصي 
خود كرده بود و در آن بيش از هر چيز به اتهام هاي 
مالي و اشرافي گري كه به او نسبت مي دادند پاسخ 
داده ب��ود. فرزند آيت اهلل هاش��مي تعجب خود را 
از حضور مردم در مراس��م تش��ييع پيكر پدرش 

پنهان نمي كند. روز سه ش��نبه جمعيت زيادي از 
هواداران و مخالفان سياسي براي مراسم تشييع 
آمدند تا تش��ييع آيت اهلل هم مانند دوران زندگي 
سياسي اش نمايش تعادل باشد. به گزارش ايسنا، 
صبح ديروز محسن هاشمي در ابتداي حضور خود 
در شبكه ٣ سيما با تش��كر از حضور وصف ناپذير 
مردم در مراس��م تش��ييع پيكر پدرش كه در روز 
سه ش��نبه در تهران برگزار ش��د، افزود: آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني همواره بر سه موضوع اسالم، 
انقالب و اعتدال تاكيد داشتند. تالش ويژه اي براي 
اعتالي اين سه موضوع داشتند و عامل تحقق اين 
موضوع را وحدت مي دانستند. به همين جهت ما 
تاكيد داشتيم كه تشييع ايشان نبايد عامل نقض 
وحدت ش��ود و مردم نيز مايه عجيبي در مراسم 
تشييع ايشان گذاش��تند كه ما متعجب شديم و 
در واقع آنها با عالق��ه براي بدرقه يار امام، رهبري 
و مردم به صحنه آمدند. محس��ن هاشمي در اين 
برنامه كه بارها بغضش اجازه صحبت كردن به او 
نداد، به نقش آيت اهلل هاشمي در پيروزي انقالب 
اسالمي و تثبيت آن و عالقه وي به ايران، انقالب 
اس��المي و وحدت مردم ايران اشاره كرد و گفت: 
ايشان همواره به اين موضوع توجه داشتند كه به 

انقالب اسالمي صدمه اي وارد نشود. 
امام به پدرم پول داد تا راديويي تهيه كند

هاش��مي به فعاليت هاي پدرش بعد از مهاجرت 
به قم جهت تحصيل در حوزه علميه اش��اره كرد 
و افزود: آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني به مسائل 
اجتماع��ي، فرهنگي و حتي مس��ائل اقتصادي و 
مديريتي از هم��ان زمان اهميت وافري نش��ان 
مي دادند. در هنگام ورود به قم در خانه اي زندگي 
مي كردند كه كن��ار منزل امام خميني)ره( بود. با 
ايشان سريع آشنا شدند و اطالعات اينچنيني در 
مورد كشور را ايشان جمع آوري كرده و در اختيار 
امام قرار مي دادن��د. در آن زمان خيلي از علما به 
داشتن راديو در منزل حساسيت داشتند. حضرت 
امام )ره( به ايشان پولي مي دهند تا راديويي تهيه 
كنند و مطالبي كه در راديو گفته مي ش��ود را در 
اختيار ايشان قرار دهند. اكنون اين راديو در موزه 

رفسنجان قرار دارد. ايشان مطالبي را كه از راديو 
پخش مي ش��د گوش مي دادند و ب��ه اطالع امام 
مي رس��اندند. وي با بيان اينكه »بعد از اينكه امام 
تبعيد شدند، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از طريق 
س��فر به عراق يا نامه نگاري و ارسال پيام با ايشان 
در تم��اس بودند«، ادامه داد: زماني كه در تعقيب 
و گريز س��اواك قرار داش��تند و يا براي سخنراني 
دچار ممنوعيت بودند در كتابخانه ها حضور پيدا 
مي كردند و تحقيقات مي كردن��د. يكي از مردان 
اسوه براي ايشان اميركبير بود. مطالعات زيادي در 
مورد ايشان در همان موقع انجام دادند و عالقه مند 
بودند كه ببينند اميركبير در زمان قاجار چگونه 
براي اعتدال كش��ور تالش و فك��ر مي كردند. در 
ادامه نتايج تحقيقات و اسنادي كه به دست آورده 
بودند را با عنوان كتاب اميركبير، قهرمان مبارزه با 

استعمار منتشر كردند. 
مصدق پول داد تا كتاب پدرم توزيع شود

فرزند ارشد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در ادامه 
س��خنان خود، در اين برنام��ه تلويزيوني با بيان 
اينكه »ايشان از همان طلبگي و جواني به مسائل 
اجتماعي و جهاني عالقه مند بودند«، خاطرنشان 
كرد: در يك دوره اي ايش��ان تحت تعقيب و گريز 
س��اواك بودند، در همين راستا به روستاي محل 
اقامت شان بهرمان پناه بردند و در آنجا مدتي پنهان 
بودند. در آن موقع كتابي در مورد مساله فلسطين و 
حقانيت مردم اين منطقه به دست شان رسيد كه 
اين كتاب را ترجمه كردند و در همان مقطع مورد 
استقبال زيادي قرار گرفت. چندين بار چاپ شد 
يك نسخه آن براي مصدق ارسال شد. ايشان نيز 
متني را در مورد اين كتاب نوشتند، سپس پولي 
را فرس��تادند تا كتاب بار ديگر چ��اپ و به مقدار 
زيادي توزيع ش��ود. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
مقدمه بس��يار جامع و زيباي��ي را براي اين كتاب 
نوشته بودند و وقتي كه دستگير شده بودند يكي 
از داليلش نيز انتش��ار اين كتاب بود، ساواك به او 
گفته بود كه شما با خارجي ها ارتباط داريد وگرنه 
خودت نمي تواني چنين مقدمه اي را بنويس��ي، 
كه در همان مقطع ايشان بار ديگر همان مقدمه 

را نوشتند و س��اواك متوجه شد ايشان خود اين 
مقدمه را نوش��تند. وي در همين راستا ادامه داد: 
به دليل اينكه ايش��ان محاس��ن نداشتند، خيلي 
از افراد فكر و تصور نمي كردند كه ايش��ان يكي از 
روحانيون برجسته هستند. هاشمي با بيان اينكه 
»پدر قبل از انقالب در اكثر دانش��گاه هاي ايران و 
همچنين حسينيه ارشاد سخنراني كرده بودند«، 
در بخش ديگر از صحبت هاي خود به تاكيد مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بر موضوع اعتدال اشاره 
كرد و افزود: به هر حال هر انقالبي مي تواند دچار 
مشكالتي شود، به نحوي كه چهره اش مخدوش 
شود. آيت اهلل هاش��مي همواره تالش داشتند كه 
انقالب اسالمي دچار انحراف نشود، چهره واقعي 
اس��المي خارج از تحريف ها و افراط ها نشان داده 
شود، به نحوي كه مورد پذيرش جوانان قرار بگيرد. 
ايشان مي گفتند مس��ائلي كه در اسالم نيست و 
برخي از مس��تحبات را نبايد ب��ه صورت واجبات 
مطرح كنيم. بايد مطالب را ب��ه نحوي بگوييم تا 
جوانان بتوانند آن را درك كنند.  نبايد براي اينكه 
خودم��ان را موجه و يا مس��لمان دو آتش��ه جلوه 
دهيم، باعث ش��ويم كه با برخي از حركات مردم 
و جوانان از اسالم دور ش��وند. محسن هاشمي با 
بيان اينكه »پدرم اعتدال را در تمام ابعاد از جمله 
زندگي خصوص��ي، اجتماعي، فرهنگي و. . . مورد 
توجه داشتند و با زهد فروش��ي مخالف بودند«، 
افزود: ايشان به صورت شفاف نگاه و ديدگاه شان 
و همچنين زندگي شان را نوشته اند. مردم نيز روز 
گذشته سنگ تمام گذاشتند و مقام معظم رهبري 
نيز ما را شرمنده كردند. محسن هاشمي به عالقه 
پدرش به روس��تاي زادگاهش اش��اره و تصريح 
كرد: ايشان به اين روستا خيلي عالقه مند بودند، 
خودش��ان را روستايي مي دانس��تند و به جوانان 
مي گفتند كه من از روس��تا آم��دم. معتقد بودند 
كساني كه بي امكان هستند با دل و جان بيشتري 

كار مي كنند. به فقرا عالقه مند بودند.
در عرض ۲0 دقيقه بي پدر شديم

وي با بيان اينكه در چند روز اخير من در اس��ناد 
ايشان گشتم تا وصيتنامه جديدي از ايشان پيدا 

كنم، ولي هنوز موفق به اين امر نشده ايم، در حالي 
كه گريه مي كرد، ادامه داد: فوت ايش��ان ناگهاني 
بود، ١٠ الي ٢٠ دقيقه طول كش��يد كه ما بي پدر 
شديم.  من در مسير بازگش��ت از دانشگاه آزاد به 
س��مت منزل بودم كه به من اط��الع دادند حال 
ايشان خوب نيست. حدود ١5 دقيقه طول كشيد 
كه من خود را به بيمارس��تان ش��هداي تجريش 
رس��اندم و در هنگامي كه در بيمارستان حضور 
پيدا كردم ايش��ان ديگر نبض نداشت. وي با بيان 
اينكه »در س��ال ٧٩ ايشان به دليل مشكل قلبي 
قرار بود آنژيو شوند و در همان مقطع وصيتنامه اي 
را نوش��تند و در اختيار من قرار دادند«، ادامه داد: 
ايش��ان در اين وصيتنامه تاكيد كردند كه بعد از 
پيروزي انقالب اسالمي چيزي بر دارايي هاي كه 
قبل از انقالب داشتم افزوده نشده است و مخارج 
خان��ه را از طريق ف��روش آن ام��وال و از حقوق و 
مزايايي كه بابت مس��ووليت هايم داشتم، تامين 
كردم. محس��ن هاش��مي با بيان اينكه »ايشان از 
جه��ات مختلف مظلوم واقع ش��دند، از جمله در 
م��ورد مطالبي ك��ه در ارتباط با اش��رافي گري و 
ثروت زياد ايشان مطرح مي شد«، ادامه داد: برخي 
فك��ر مي كردند كه ايش��ان داراي ثروت آنچناني 
و افسانه اي هس��تند، در حالي كه آنگونه نيست 
و دارايي هايشان بسيار كم اس��ت. وي با اشاره به 
تصويري كه از اتاق كار وي در خانه شان طي اين 
روزها در شبكه هاي اجتماعي پخش شده است، 
افزود: ايشان در جماران و در منزلي در همسايگي 
امام)ره( زندگي مي كردند. در مقطعي كه امام به 
جماران رفتند، صاحبان منزلي كه در كنار محل 
سكونت ايشان بود به دليل رفت و آمدها و مسائل 
امنيتي دچار مش��كالتي ش��ده بودند، در همين 
راس��تا امام فرمودند كه اين خانه به قيمت خوب 
از صاحبخانه خريداري ش��ود تا صاحب پيشين 
آن منزل بتواند منزل مناسبي را در جاي ديگري 
تهيه كند. بعد از آنكه منزل مورد اشاره خريداري 
شد، امام فرمودند كه آقاي هاشمي بيايد و اينجا 
زندگي كند و ايشان از همان زمان تا هم اكنون در 

آن منزل استيجاري زندگي مي كردند. 

در عر ض 20 دقيقه بي پدر شديم
محسن هاشمي رفسنجاني، فرزند ارشد آيت اهلل: 

سوژه روز

در حاشيه 

گروه سياسي

 مراسم ترحيم
آيت اهلل هاشمي 

رفسنجاني برگزار شد

 با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي
 در حسينيه امام خميني )ره(

مراس��م ترحي��م رفي��ق 
ديرين و همس��نگر دوران 
مبارزات و همكار نزديك دوران جمهوري 
اسالمي حضرت حجت االسالم والمسلمين 
هاشمي رفسنجاني )رحمة اهلل عليه( رييس 
فقيد مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام 
از س��وي رهبر معظم انقالب اس��المي در 
حسينيه امام خميني )ره( با حضور حضرت 

آيت اهلل خامنه اي برگزار شد. در اين مراسم 
كه اعضاي خانواده و بستگان حجت االسالم 
والمس��لمين هاشمي رفسنجاني، روساي 
قواي سه گانه، مسووالن كشوري و لشكري 
و قشرهاي مختلف مردم حضور داشتند، 
قاريان، آيات��ي از كالم اهلل مجيد را تالوت 
كردند و ذاكران اهل بيت )عليهم السالم( 

پايگاه اطالع رساني دفترمقام معظم رهبريبه مداحي پرداختند. 

حضور ظريف در كنار  جمعي از ميهمانان خارجي  مراسم

حضور دختر امام  در جمع بانوان حاضر در مراسم

محسن هاشمي  وسردار  وحيد در استقبال از ميهمانان مراسم

حضور محمود احمدي نژاد، يكي از منتقدان آيت اهلل در مراسم ترحيم

چهره مغموم مهدي هاشمي در  مراسم ترحيم پدرش

حضور پر رنگ مقامات لشكري ازجمله سردار سليماني،سردار باقري و سردار دهقان

سيد مصطفى موسوى الري


