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عليرضا كيانپور| بحث درباره هاشمي به عنوان 
چهره اي ك�ه تقريبا در تمامي مناصب حس�اس 
حكومتي ايفاي نقش كرده، كاري اس�ت دشوار. 
اين طور مواقع، هميشه اين سوال مطرح است كه 
وقتي از هاشمي صحبت مي كنيم، دقيقا از كدام 
هاشمي صحبت مي كنيم. آنچه در اين گفت وگو 
بيش از هر چيز مورد تاكيدمان بود، دوراني است 
كه هاش�مي رياس�ت مجلس ش�وراي اسالمي 
را برعهده داش�ت و براي بررس�ي آن سال ها به 
سراغ غالمرضا حيدري، نماينده اصالح طلب اين 
روزهاي مجلس رفتيم كه ازقض�ا در ادوار دوم و 

سوم هم از نزديك با هاشمي همكار بوده است. 

  هاش�مي در انتخابات مجلس اول رتبه اي بهتر 
از جايگاه چهاردهم به دس�ت نياورد؛ چه اتفاقي 
افتاد كه نفر چهاردهم تهران در يكي از آزادترين 
انتخابات ممكن، آن هم با حض�ور تقريبا تمامي 
چهره ه�اي سياس�ي از طيف هاي مختل�ف، به 

رياست رسيد؟
به ياد دارم كه اكثريت كرسي هاي مجلس در دوره اول 
در اختيار حزب جمهوري اسللامي قرار گرفت و شايد 
رياست هاشللمي يك تصميم درون حزبي بود. در واقع 
جايگاه و نفوذ هاشمي در حزب جمهوري اسامي يكي 

از مهم ترين علل رياست او بود. 
    اداره چنين مجلسي بايد كار دشواري باشد. 

البته. بلله هر حال آنچنان كه اشللاره كرديللد انتخابات 
مجلس اول يكي از دموكراتيك تريللن انتخابات تاريخ 
40 ساله انقاب است و در آن دوره، همه احزاب و گروه ها 
حضور داشللتند. آن زمان هنوز بحث شوراي نگهبان و 
به خصوص نظارت استصوابي اين شورا مطرح نشده بود و 
شايد چالش مهم هاشمي در آن دوره همين اداره صحن 
بود. ازطرفي مشكات ناشللي از جنگ، كار را دشوارتر 
نيز كرده بود. يكي از انتقادهايي كه آن زمان به مرحوم 
هاشمي وارد بود، برخوردهاي ناصوابي است كه با اعضاي 
نهضت آزادي داشللت. متاسللفانه آن زمان فضا ناگهان 
به سللمت عليه اين افراد كه بسلليار در فرآيند پيروزي 
انقاب، مبارزه عليه حكومت پهلوي و همچنين نشر و 
اشاعه تفكر و فرهنگ تشيع و اسامي فعال بودند، پيش 
رفت. به هر حال پس از مسللائلي كه پيش آمد و دولت 
موقت كنار رفت و همچنين در ادامه كشللور با چالش 
مربوط به اشغال سفارت امريكا روبه رو شد، به اين بزرگان 
اتهام سازشكار زده شللد و گفتند چرا اين افراد به دنبال 
تعامل مثبت با دنيا هستند. در اين اوضاع برخي چهره ها 
و طيف هاي انقابيللون اين رويكللرد را برنمي تافتند و 
شاهد بوديم دوستان نهضت آزادي بعضا در مجلس مورد 
هجمه اين طيف هاي خاص قرار مي گرفتند و حتي در 

يك مورد موقع نطق آقاي صباغيان، درگيري فيزيكي 
پيش آمد كه آقاي معين فر هم مورد حمله قرار گرفت. 
در اين شرايط از هاشمي به عنوان رييس مجلس انتظار 
مي رفت، فعال تر واردشده و مانع از اقدامات خشونت آميز 
شود. در جريان تصويب قانون انتخابات كه در بخش هايي 
از آن محدوديت هايللي براي حضللور در مجلس ايجاد 
مي شد، آقاي هاشللمي چنان كه انتظار مي  رفت، وارد 
نشد. اين گفته را از آيت اهلل اسللداهلل بيات نقل مي كنم 
كه مي گفت آقاي بللازرگان در صحن گفته بود شللما 
مي خواهيد قانوني بنويسيد كه مانع از ورود امثال ما به 
مجلس شللويد اما روزي با همين قانون از ورود خودتان 
هم ممانعت به عمل مي آيد. شايد يكي از انتقادهايي كه 
به مرحوم هاشمي مي شود اين است كه ايشان با نفوذي 

كه داشت مي توانست مانع از تحقق اين مسائل شود. 
   هاش�مي در مجل�س دوم  راي خوب�ي از مردم 
گرفت و به عنوان نفر اول راهي پارلمان شد. روند 
انتخابات مجلس دوم و به وي�ژه انتخابات هيات 

رييسه مجلس دوم چگونه طي شد؟
آقاي هاشمي در مجلس دوم كه بنده هم حضور داشتم، 
رقيبي نداشت و تقريبا با اجماع كامل به رياست رسيد. 
در ابتداي كار بنده و آقاي هاشمي در كميسيون تحقيق 
و بحث بررسي اعتبارنامه ها هم شعبه بوديم و براي بنده 
كه به عنوان يك جوان كمتر از 30 سللال وارد پارلمان 

شده بودم، بسيار افتخارآميز بود.
   هاش�مي در ادامه كارش در مجلس، همزمان با 
حكم امام به عنوان فرمان�ده جنگ نيز منصوب 

شد. چه روندي براي تحقق اين مساله طي شد؟
شللايد يكي از نللكات جالب توجه در شلليوه مديريتي 
هاشللمي، اقتدار و نفوذ باالي او بر زيرمجموعه اش بود 
و بارها شللاهد بودم، يادداشللتي روي يللك برگه كاغذ 
بدون سربرگ از هاشللمي به عنوان يك دستور رسمي 
به زيرمجموعه اش ابللاغ و بافاصله اجرايي مي شللد. 
قاعده كار اين است كه رييس جمهور به عنوان فرمانده 
كل قوا منصوب شللود اما همين اقتدار هاشللمي باعث 
شللد كه امام چنين تصميمي بگيرد. آن زمان كشللور 
درگير جنگ بود و بعضللا اختاف هايي هم ميان ارتش 
و سپاه پيش مي آمد و اين مسائل اهميت به كار گرفتن 
مديري توانمند را دوچندان مي كللرد. حضرت امام)ره( 
هم مسللن بودند و در آن زمان كمي كسالت داشتند و 
درمجموع از ميان چندنفري كه قللدرت اداره جنگ را 
داشللتند، امام به اين نتيجه رسيد كه هاشمي بهترين 
گزينه اسللت. در عين حال ويژگللي واقع بيني و تعامل 
مثبت با دنيا كه حتي شامل تعامل با امريكا نيز مي شد 
و بعدها در جريان مك فارلين هم علني شللد، از جمله 
ديگر داليل اين انتخاب امام بود. بماند كه همين بحث 
مك فارلين ازجمله مسائلي است كه تا سال هاي سال، 

محور هجمه هاي انتقادي مخالفان هاشمي عليه او بود. 
متاسللفانه در جريان مك فارلين بعضللي ناجوانمردي 
كردند كه حتي امام واكنشللي تند نشان داد و گفت كه 
بعضي اوقات وقتي به صللداي مجلس گوش مي دهيم، 
انگار صداي راديو اسللراييل را مي شللنويم. درمجموع 
هاشللمي اصل را بر عدم ارتباط با امريكا نمي گذاشللت 
اما تاكيد داشللت بايد براسللاس منافع ملي وارد تعامل 
شويم و همين مساله باعث شللد كه در يك سال پاياني 
عمر حضرت امام)ره( در نامه اي به ايشان برخي مسائل 
ازجمللله همين بحث پايان جنگ را خواسللتار شللود. 
اخيرا جايي خواندم كه آقاي هاشللمي وقتي براي اعزام 
به منطقه آماده مي شد، سعي مي كرد به ديدار مادرش 
نيز برود. گويا مادرشان گفته بود من كه تو را هر روز در 
تلويزيون مي بينم و اگر تو مي خواهي من را ببيني، بهتر 
اسللت، خودت بيايي و گويا در يكي از اين ديدارها گفته 
بود اين جنللگ را تمام كنيد. فارغ از اين مسللائل، يكي 
ديگر از نكاتي كه در نامه هاشللمي به حضرت امام)ره( 
موردتاكيد قرار گرفت، بحث تعامل با امريكا بود كه اتفاقا 
همين چندسال پيش بنده در ديداري با ايشان درباره 
آن مسللاله صحبت كردم كه آقاي هاشمي توضيح داد 
كه آن زمان به اين نتيجه رسيده بودم منافع ملي كشور 
ايجاب مي كرد اين مشللكل حل شود اما متاسفانه عمر 

امام كفاف نداد. 
      لطفا درباره نقش هاشمي در بحث راي اعتماد به 

مهندس موسوي در مجلس دوم بگوييد؟
آيت اهلل خامنه اي به عنوان رييس جمهور چندان موافق 
معرفي مهندس موسللوي نبود و همزمللان، نزديك به 
يكصد نماينده در ناملله اي به حضرت امللام)ره( تاكيد 
كردند كه در شللرايط كنوني، معرفي مهندس موسوي 
به عنوان نخسللت وزير بسلليار تاثيرگذار خواهدبود و 
فرماندهان سپاه هم نظري مشابه داشتند. در اين شرايط 
آقاي هاشمي به عنوان رييس مجلس نقشي تاريخي ايفا 
كرد و درحالي كه تعدادي از نمايندگان مخالف بودند، 
به خوبي از مهندس موسوي و دولت او حمايت كرد. در 
عين حال كه آقاي هاشمي با آيت اهلل خامنه اي رفاقتي 
ديرينه داشت و به قول معروف با يكديگر هم لباس بودند، 
منافع ملي ترجيح داده شد. اينها نشانه تدبير هاشمي بود 

و در مجلس به عنوان نخ تسبيح عمل مي كرد. 
      يك�ي ديگر از اين بزنگاه هاي حس�اس، بحث 
بازنگري در قانون اساس�ي بود. نقش هاشمي در 

اين برهه چگونه بود؟
به هر حال در قانون اساسي اوليه، در بحث ويژگي هاي 
رهبري به بحث مرجعيت اعلم تاكيد شللده بود. در آن 
زمان مراجع اعلم، همگي بسيار مسن بودند. به هر حال 
بنابر قانون اساسي، اختيارات و مسووليت هاي رهبري 
بسلليار باالسللت و درنتيجه بزرگان در آن زمان به اين 
نتيجه رسيدند كه ويژگي مرجعيت اعلم را به مجتهد 
متجزي تبديل كنند. تاجايي كه به ياد دارم، در نخستين 
فرمان امام)ره( براي تشكيل شوراي بازنگري از همين 
تعبير »مجتهد متجزي« اسللتفاده شللده بود. البته در 
ادامه مسائل ديگري نيز اضافه شللد كه ازجمله حذف 
نخسللت وزير و تفويض اختيارات به رييس جمهور بود 
كه البته باتوجه به برخي اصطكاك ها ميان اين 2 مقام 
اجرايي، بزرگان به اين نتيجه رسلليدند با اين تغييرات 

مشكات را حل كنند.  
      نظر هاشمي در اين رابطه چه بود؟

آن چنان كه ما مي ديديم هاشمي نقشي موثر در افزايش 
اختيارات رهبري داشللت. به عنوان مثال بحثي كه در 
شوراي بازنگري مطرح شد، زمانمند كردن رهبري در 
يك بازه 10 سللاله بود اما آنچه عما به تصويب نهايي 
رسيد، اين طور نبود. البته هاشللمي تنها نبود و آقايان 
عباس نوري و موسوي  خوييني ها هم در اين شورا حضور 
داشتند كه البته بنده از نظرات حضرات آگاهي ندارم و 
الزم است خودشان پاسخ بدهند. چراكه بسياري از اين 

افراد كه تصميم گير بودند، بعدها معترض شدند. 
      آيا خود هاشمي هم همين ويژگي را ندارد؟

تاكيدم بر همين مساله بود. البته اين ويژگي مثبت هم 
بايد درنظر گرفت كه وقتي در عمل متوجه اشللتباهي 
مي شللد، اين اشللتباه را مي پذيرفت. اما آنچه شخصا از 
هاشمي شنيدم مربوط به فعاليت سپاه بود. به ياد دارم 
كه هاشللمي تاكيد داشللت وقتي پللس از پايان جنگ 
درجايگاه رياسللت جمهوري قرار داشتم، نظري مثبت 
به اين مسللاله داشللتم كه همچون بسللياري از ديگر 
كشورهاي دنيا از امكانات نيروهاي مسلح براي بازسازي 
استفاده كنيم اما نه اينكه اين طور ميان دار اصلي اقتصاد 
شوند. هاشمي نگران بود كه يك نيروي مسلح ميان دار 
سياست و اقتصاد باشد و با نگاهي استراتژيك اين مساله 

را خطرناك مي دانست. 
      هاش�مي در مجلس س�وم باالي 80 درصد آرا 
را به دس�ت آورد. آيا همين راي ب�اال در مجلس 
س�وم در تصميمش براي اعالم كانديداتوري در 

انتخابات رياست جمهوري دخيل نبود؟ 
به هر حال وقتي هاشمي رييس مجلس بود هم به عنوان 

اينكه پس از حضرت امام )ره( نفر اول نظام است، معروف 
بود و اين مساله نه تنها در افكار عمومي، بلكه نزد خواص 
هم مطرح بللود. نمي توان نيت خواني كرد اما هاشللمي 

سياست مداري با برنامه بود كه بي گدار به آب نمي زد. 
     به نظر ش�ما بزرگ ترين اش�تباه هاش�مي در 

مجالس اول، دوم و سوم چه بود؟
درمورد مجلس اول عرض كردم، همان بحث مربوط به 

نهضت آزادي و برخورد نادرست با  آنها. 
      علت چه بود؟!

پاسخ به اين سوال كار دشللواري است كه چرا با نهضت 
آزادي به عنوان يك گروه اسللامي همراه نهضت بود و 
نيز با رهبرانش به ويژه مرحوم بازرگان نقشي كليدي در 
پيروزي انقاب داشتند، چنين برخورد شد. ما از دوران 
دانش آموزي و دانشللجويي به يللاد داريم بلله اندازه اي 
كه مرحوم بازرگان و مرحوم شللريعتي مطللرح بودند، 
خيلي ها مطرح نبودند. حداقل مي  توان گفت در فراهم 
كردن نهضت، به ويژه همراه كردن قشر تحصيلكرده و 
دانشجو نقشي مهم برعهده داشتند و پاسخ به اين سوال 
كه چرا اين طور مغضوب شدند، كار دشواري است. اين 
نهضت توان و ظرفيت آلترناتيو بودن را داشتند. همان 
موقع هم چهره هايي در ميان شان بود كه در حد و قواره 

نخست وزيري بود. 
      س�وال ديگرم درباره نحوه رياست هاشمي در 
مجلس است. هاشمي را از اين نظر چگونه ديديد؟

باتوجلله به اينكلله بنللده در همللان دوره سللوم، پس 
از اسللتعفاي هاشللمي بللراي حضللور در جايللگاه 
رياسللت جمهوري، با رييس مجلس ديگري كه آقاي 
كروبي باشد، كار كردم، بايد بگويم هاشمي ويژگي هاي 
خاصي داشللت اما كروبي دموكرات تر بود. هاشمي در 
برخي مواقع ويژگي هايي شللبيه به آنچه امروز بعضا در 
مديريت الريجاني مي بينيم، داشللت؛ ويژگي هايي كه 
شايد نقطه ضعف مهم او هاشللمي در مديريت صحن 
بود. درواقع هاشمي مي توانسللت بيش از اين دموكرات 
عمل كند و جايگاه و شللأن نمايندگان را بيش از آنچه 

مي ديديم، رعايت مي كرد. 
   به نظرتان در مقايسه ميان هاشمي و الريجاني 

كدام در مديريت صحن دموكرات تر بودند؟
قطعا آيت اهلل هاشمي. متاسفانه آقاي الريجاني در بعضي 
مسائل كاما بيراهه رفته و مرتكب خاف بين آيين نامه 
مي شود و معتقدم بعدها از اين شيوه الريجاني به عنوان 
نكات منفي رياسللتش در مجلس ياد خواهند كرد. ما 
گاهي مي بينيم الريجاني مصوبات مجلس را تحت عنوان 
اصاح عبارتي، دوباره به راي مي گذارد. اين رويه تحقير 
كليت مجلس و نهاد قانون گذاري است. اين شيوه بدعت 

است. 
      هاشمي اين طور نبود؟

به اين شللدت نبود. البته كيفيت مجلس در آن زمان با 
مجلس امروز متفاوت اسللت. در مجالس نخست، اكثر 
قريب به اتفاق نمايندگان انقابللي و زندان رفته بودند و 
به اين راحتي هر بحثي را تاييد نمي كردند و حق شللان 
را بللراي اظهارنظر به عنللوان نمايندگان ملللت، امانت 
مي دانستند و به اين راحتي از حق شان نمي گذشتند. آن 

زمان همچنين ترس از خدا بيشتر بود. 
      شايد پرتكرارترين سوالي كه بالفاصله پس از 
درگذشت آيت اهلل هاش�مي در رسانه ها و فضاي 
سياس�ي كش�ور مطرح ش�د، اين بود كه حال، 
چگونه خأل هاشمي را پر كنيم؟ آيا چهره اي را در 

ميان سياسيون در اين سطح مي بينيد؟!
به هر حال اين گونه افللراد ويژگي هاي منحصربه فردي 
دارند كه آنها را متمايز مي كند و شايد به اين اعتبار نتوان 
جايگزيني براي شان پيدا كرد اما شخصا معتقدم آقاي 
خاتمي درمجموع قادر است مسووليت سنگين هاشمي 
را به دوش بكشللد و ظرفيت ايللن كار را دارد و باوجود 
تمام باهايي كه بر سللر او آوردند، چه امروز و چه حتي 
در زماني كه رييس جمهور بود، همچنان با سللعه صدر 
پاي انقاب ايسللتاده و حتي يك جمللله ناصحيح از او 
نمي شللنويد، هرگز پرخاش نمي كنللد و در عين حال 
حرفش را بيان كرده و از حقوق عمومي ملت دفاع كرده 

است. 
   به نظر شما  اگر امروز هاشمي در ميان ما بود، چه 

برخوردي با اعتراض هاي اخير  داشت؟
همه فراز و نشلليب هاي زندگي هاشمي در اين چند 
سال آخر، يك كفه ترازو قرار مي گيرد و اين سال هاي 
آخر در يك طرف. شايد نمود تمامي اقدامات هاشمي 
تا همين سللال هاي آخر، حاكميتي بود اما آنچه از او 
در اين سللال هاي آخر ديديم، مردمي بود. هاشللمي 
در اين سللال هاي آخر هزينه داد. شللخصيتي كه تا 
پيش از آن، هميشلله در حاكميت بود و تللا پايان راه 
هم همچنان مسللووليت هايي داشللت، اين سال ها 
طرف مردم را گرفت و ملت هم اين مسائل را به خوبي 
مي فهمند و در مراسم تشييع او نشللان دادند. اگر بر 
اين اسللاس قضاوت كنيم، قاعدتا هاشمي در جريان 

اين اعتراض ها هم باز سمت مردم را مي گرفت. 

 غالمرضا حيدري، نماينده دوره دوم، سوم و دهم مجلس 
در گفت وگو  با »اعتماد« مطرح كرد

 نقش تاريخي هاشمي 
در راي اعتماد  به  دولت جنگ

»سردار محسن رشيد« پژوهشللگر تاريخ جنگ ايران و 
عراق است. او در يادداشتي به مناسبت سالمرگ آيت اهلل 
هاشمي در چند بخش به نقش او در دوران 8 سال دفاع 
مقدس اشللاره كرده است. نوشللته ذيل بخش سوم اين 
يادداشت اسللت و ادامه آن به طور منظم در شماره هاي 

آتي منتشر خواهد شد: 
در عمليات خيبر آقاي هاشمي براي اولين بار در قرارگاهي 
به نام خاتم االنبيا حاضر شد كه دو قرارگاه را زيرمجموعه 
خود داشت، يكي كربا به فرماندهي شهيد صياد شيرازي 
و ديگري قرارگاه نجف به فرماندهي محسن رضايي. آقاي 
هاشمي در اين عمليات براي اولين بار به صراحت پرده از 
روي استراتژي خويش برداشت و به فرماندهان رده هاي 
مربوطه )نقل بلله مضمون( گفت »شللما عمليللات را با 
موفقيت به پايان برسانيد بقيه امور با ما« كنايه از اينكه اگر 
قواي لشكري اهداف عمليات مزبور را تامين كنند، نگران 
روند ادامه جنگ نباشند و پايان جنگ را به ما سياسيون 
بسللپاريد. در اينجا نقدي به آقاي هاشمي وارد است. زيرا 
اساسا تعريف افق سياسللي براي رزمندگان صحنه نبرد 
موجب كاهش انگيزه هللاي نيروي رزم مي شللود. يعني 
جاي طرح اين اسللتراتژي در ميدان نبرد و قرارگاه نبود 
بلكه جاي اين اسللتراتژي در كنار امام )ره( و در جلسات 
سران سه قوه بايد مطرح و مورد رّد يا تاييد قرارمي گرفت 
و نتيجه آن به رده هاي مربوطه اباغ مي شد. در عين حال 
از اين جهت كه آقاي هاشللمي به صراحت پرده را از روي 
استراتژي خود برداشته بايد از آن به عنوان يك نقطه اي 
مهم نام برد. استراتژي نبرد موفق در اختيار پايان جنگ 
يك اسللتراتژي بود كه تا پايان جنگ آقاي هاشمي از آن 
پيروي و سعي كرد كه در زمان هاي ديگر از اين استراتژي 
استفاده كند. در عمليات خيبر دو منطقه كلي تعيين شده 
بود كه از نظر وسللعت برابري نمي كردند. مناطقي كه به 
سپاه سپرده شده بود خيلي بزرگ تر از منطقه اي بود كه 
به ارتش واگذار شده بود. ولي از نظر اهميت هر دو منطقه 
مهم بوده و در صورتي كه اين دو منطقه دسللت به دست 
هم مي دادنللد هدف مهمي تامين مي شللد. ضمن اينكه 
منطقه اي كه به ارتش سپرده شده بود عاوه بر يگان  هاي 
ارتش، يگان هايي هم از سللپاه در اختيار ارتش گذاشته 
شده بود. در محور واگذار شده به سپاه موفقيت هاي خوبي 
به دسللت آمد ولي چون در محور ارتش موفقيت الزم به 
دست نيامد بنابراين، دو محور ياد شده يكديگر را پوشش 
نداده و پيروزي مد نظر آقاي هاشمي محقق نشد. هرچند 
كه همين عمليات موجب رخ دادن حوادثي از جمله سفر 
معاون امور خاورميانه امريكا به منطقه و سفر نخست وزير 
وقت تركيه به ايران شد. در واقع پايان جنگ و نحوه پايان 
جنگ همان جا كليللد خورد. نخسللت وزير وقت تركيه، 
اولين پيك جهان غللرب بود كه پس از نبللرد خيبر عازم 
ايران شللد و در رابطه با پايان جنگ هم صحبت كرد و به 
صورت غيرمستقيم به ما مژده ترور صدام را مي داد. يك 
سللال بعد وزير امورخارجه آلمان بلله نمايندگي از هفت 
كشللور صنعتي به ايران آمللد و بعد از آن آقاي هاشللمي 
به ژاپن رفت و در آنجا همزمان با سللفر آقاي هاشللمي، 
كيسينجر سياستمدار مشهور امريكايي در ژاپن حضور 
داشت. همه اينها نتايج سياسي از عمليات خيبر محسوب 
مي شود؛ به عبارتي ديگر هرچند از عمليات خيبر با عنوان 
عملياتي ناكام ياد شللده اسللت اما اين عمليات سدي را 
شكسللت كه عاوه بر اينكه كاربردهاي نظامي جديدي 
را براي اسللتراتژي نظامي جمهوري اسللامي ايران رقم 
زد، موفقيت هاي بعدي را هم به وجللود آورد اما در حوزه 
سياست طلسللمي را شكسللت كه در آخر به قصه مك 
فارلين منجر شد. در عمليات بعد از خيبر، يعني عمليات 
بدر، هاشمي، حسن روحاني را به عنوان نماينده خود در 
عمليات بدر مستقر كرد. ما در عمليات بدر كامروا نبوديم 
و حتللي موفقيت هايي را كه در عمليات خيبر به دسللت 
آورديم، عمليات بللدر نصيب مان نكرد. بعللد از عمليات 
بدر، آقاي هاشللمي ايده اي را كه شهيد صياد تقريبا بعد 
از عمليات رمضان زمزمه آن را آغللاز كرده بود يعني ايده 
»واگذاري فرماندهي عمليات و نيروهاي بسيج به ارتش« 
پذيرفت؛ لذا يك عملياتللي به نام عمليات قللادر پس از 
عمليات بدر، با همين ايده و ساختار كليد خورد اما آن هم 

منجر به ناكامي شد. 

روزنام�ه اعتم�اد مصاحب�ه مركز اس�ناد انقالب 
اس�المي با آي�ت اهلل هاش�مي را روز نوزدهم دي 
منتش�ر كرد كه ادامه آن به صورت روزانه منتشر 
خواهد ش�د. روز چهارش�نبه بخش�ي از پاس�خ 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به اين سوال » در اين 
سال ها اصال به تهران نيامديد؟« به چاپ رسيد كه 

امروز ادامه آن را در زير مي خوانيد. 

  خودتان]هم[  ماشين نويسي  مي كرديد؟
 من  نه . آنها ايللن  كار را مي كردند. البته  ماشين نويسللي  
يللاد گرفته  بللودم  ولللي  ديگر نمي رسلليدم  چللون  من  
كارهاي  گوناگون  داشللتم . آنها ضمللن  تحصيل، تعليم  
ماشين نويسي  مي دادند »كار و هنر« اسم  آن  را گذاشته  
بوديم . بد هم  نبود، بي درآمد هم  نبود. سرمايه اش  را من  
دادم ، ماشللين  براي شللان  مي خريدم  مي دادم  و آنها كار 
مي كردند و خللب ، با هم  زندگي  مي كرديللم. كم  كم  هم  
موفق  شديم  در مدرسلله ها جا گرفتيم . اول  مدرسه  حاج  
سلليدصادق بوديم ، يك  مدتي  آنجا هم  عوالمي  داشتيم ؛ 
سر حجره  دعواي مان  مي شللد. آقاي  رباني  را كتك  زدند 
اين  تيپ  قمي ها آقاي  الهي ، آقللاي  عبداهلل رضايي  اينها، 
يك  تيپ  بودند ما يك  تيپ  بوديم . يك  شللب  آقاي  رباني  
را در كوچه  گرفتند كتك  زدند؛ سر حجره  دعوا داشتيم  
آنجا. بد نبود يك  محفلي  داشللتيم . بعد آمديم  حجتيه . 
حجتيه  يك  حجره  داشتيم  شلوغ  بود هشت ، نه  نفر بوديم  
آقاي  باهنر، آقاي  مهدوي  كرماني ، من  و دوتا برادرم،  آقاي  
انصاري ، دو نفر ياوري ، آقا نورالهللي  و آقاي  فقيهي ، يك  
نفر ديگر هشللت ، نه  نفر در يك  حجره  دونفري  بوديم . نه  
از آن  حجره هاي  بزرگ ؛ آن قدر حجره مان  شلوغ  بود كه  
روزهايي  كه  عزايي، چيزي  بود روضه  مي گرفتند طلبه ها 
در سالن . هر كس  مي آمد، خيال  مي كرد اينجا روضه اي  
است  مي آمدند در حجره  و ما هم  از اين  موقعيت  استفاده  
مي كرديم  اينطور روزها، پتوهاي مان  را مي انداختيم  دو 
طرف مان  اينها مي آمدند و مي نشسللتند به  اسم  روضه ، 
روضه  هم  نبود بعد يللك  قدري  مچل شللان  مي كرديم ، 
بعد مي فهميدند مي رفتند. همانجا در آن  حجره  بوديم با 
آقاي  باهنر و اينها و فرصت  كار داشتيم؛ مكتب  تشيع  را 
پايه گذاري  كرديم . همان  موقع  مكتب  اسام  منتشر شد 
حاال ما جلو زديم]از بحث[  اينها مال  سال هاي  بعد است  

چون  در مورد معيشت  صحبت  بود اينطوري  پيش  آمد.
   شما كه  پدرتان  وضع شان  از نظر مالي  خوب  بود 

چرا شما از نظر معيشت  در مضيقه  بوديد؟
 چون  ايشللان  بيش  از اين  به  ما نمي توانست  كمك  كند. 
زندگي  پدرمللان  آنقدر نبود همين  پنجللاه  توماني  كه  به  
ما مي دادند، بعد هم  حاال بيشللتر مي دادنللد صد تومان  
مي دادند. ما سه  نفر آمده  بوديم  بيش  از اين  خرج مان  بود. 

  از درآمد پسته هم نمي توانستند كمك كنند؟
 نه  نمي توانستند، يعني  در حدي  كه  مي توانستند كمك  
مي كردند از درآمد پسته  و مجموعه  اينها، بايد خودشان  
را هم اداره  مي كردند، به  ما هللم  مي دادند ديگر. كم  كم  
قرض ها خرده  خرده  داشللت  زياد مي شد. حاال مي رويم  
به  ازدواج  و اينها هم  مي رسيم . ايشان  حتي  موقع  ازدواج  
هم  نتوانسللت  كمك  حسللابي  به  ما بكنللد. يعني  وضع  
مالي  خيلي  متوسللطي  بود، يعني  زندگي  خللودش  را با 
آبرومندي  مي گذراند. ما آنجا مكتب  تشيع  را اينطوري  
شللروع  كرديم ، چون  كه  گروهي  از آقاياني  كه  از ما باالتر 
بودند آنها مكتب  اسام  را پيش تر درست  كردند. مكتب  
اسام را اينها كه  درسللت  كردند، بيشللتر دوروبر آقاي  
شللريعتمداري  بودند، ما آن  موقع  دوروبر امللام  بوديم . 
يعني  تازه  از شللاگردان  امام  شللده  بوديم ، عاقه مند به  
امام  بوديم . آقاي  بروجردي  و اينها، هنوز حيات  داشتند 
ولي  در درجات  بعد. ما جللزو طلبه هاي  حر حوزه  بوديم ؛ 
به  ما برخورد كلله  مثا يك  نشللريه اي  پايگاهش  پايگاه  
براي  آقاي  شللريعتمداري  باشللد. ما به  فكر افتاديم  يك  
نشريه  مسللتقل  در حوزه  ]نامفهوم [... داشته  باشيم؛ به  
اين  عنوان  كار را شللروع  كرديم، موفق  هم  شللد. كم كم  
ديگر به  فكللر ازدواج  افتاديللم  و در رفسللنجان  براي  ما 
خواسللتگاري  كردند. هميللن  همسللرمان  را كه  دختر 
آقاسلليد محمدصادق مرعشللي  است . ايشللان  هم  يك  
سلليدي  بودند درس  خوانده  بودند در حد سطح  و اينها، 
محضر اسناد داشتند، دفتر اسناد رسمي  ازدواج ، طاق 
داشتند در رفسللنجان  و يك  مقدار هم  ملك  داشتند در 
جلگه  پشللكويه ؛ يعني  هم  كشاورزي  داشللت  و هم  در 
شهر محضر داشللت  خب، آنها سللطح  زندگيشان  يك  
مقدار از ما بهتر بود تا حدودي. ولي  ما در روسللتا بوديم  
كم خرج تر بوديم ، آنها در آنجا بودند، شهري  بودند. براي  
ازدواج  رفتيم  رفسنجان  فكر مي كنم  در حدود سال  37 
يا 36 من  االن  دقيقا يادم  نيسللت، در همان  حدود بايد 
باشد. رفتيم رفسللنجان  و براي  مخارج  آنجا پدر من  آن  
موقع  پول  نقدي  نداشتند؛ بايستي  چيزي  مي فروختيم  
كه  آن  را هم  خيلي  موافق  نبوديم . يك  پسللته اي  داشت  
اين  آقللاي  انصللاري  واعظ ، آن  سللال  يللك  مبلغي  يك  
مقداري  پسته اي  داشت  من  پسللته  او را نسيه  خريدم  و 
نقد فروختيم  يك  كمي  ارزانتر خللرج  ازدواجمان  با آن ، 
مقداري اش  را از طريق  آن  پسللته  تاميللن  كرديم  و يك  
مقدارش  را هم  ابوي مان  خودشان  دادند كه  آن  مقدار كم  
بود. ما اينطوري  تامين  كرديم . كه  ايشان  هم ، همسر من  
از خانواده  روحاني  اسللت . بنابراين  او اصوال خانواده شان ، 
اجدادشللان  روحاني  اسللت  و بيشللتر كارهاي  روحاني  
داشتند؛ پايه  تحصيليشان  مدرسلله  نرفته ، مكتب  رفته  
مثل  من  در حد همين  ششم  و اينها، بايد باشد. محصول  
ازدواج  ما هم  پنج  اوالد است  سه  تاي شان  همان  سال هاي  
اول  ازدواج  آمدند كه  بزرگش  يك  دختر اسللت  بعد يك  
پسر، بعد يك  دختر ديگر؛ آن  سه  تا االن  ازدواج  كردند و 
دوتاي شان  هم  دانشجو هستند و يكي  از آنها هم  خانه دار 
است  حاال. و بعد از چند سالي  باز خدا دوتا پسر به  من  داد 

كه  آنها هنوز دانش آموز هستند دارند درس  مي خوانند. 
   اسم هاي شان ؟

 فاطمه ، محسن ، فائزه ، مهدي ، ياسر. 
   همسرهاي  ايشان ؟

 دوتللا دخترهايللم ، دوتللا پسللرهاي  آقللاي  الهوتللي  
همسرشان  هستند. در زندان  كه  بوديم  با آقاي  الهوتي  
آنجا قرار گذاشللتيم  از زندان  كه  بيرون  آمديم  نزديك  
پيروزي  انقاب  بود يكجا در يك  جلسلله  هر دو را عقد 
كرديم  بللراي  آنها، آنها هللم  آن  موقع  دانشللجو بودند 
هردوي شان  يكي  پزشللكي ، يكي  دندانپزشكي؛ ايشان  
دارد دوره  تخصصللي  را مي خواند سللربازي  را رفتند و 

دوره  شان  را گذراندند، آن  خدمتي  كه  بايد بكنند.

حضورعلني و اجرايي رفسنجاني 
در عمليات خيبر)3( 

هاشمي به روايت هاشمي )3( 

اعتماد

 مناقصه عمومي دو مرحله اي 
تأمين  Atmer 163  توام با ارزيابي كيفي

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تأمین Atmer 163 مورد نیاز مجتمع خود را به مقدار kg 260,000 براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد و از طریق مناقصه، به 
تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. 

96-JPC-37 :شماره مناقصه  -
-دستگاه نظارت: اداره خدمات فني  شرکت پتروشیمی جم

-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1.000.000.000)یك میلیارد ( ریال 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

-شرکت پتروشیمي جم در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
-دریافت اسناد: تأمین کنندگان واجد شرایط مي توانند پس از انتشار آگهي دردو نوبت، نسبت به دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسائي، 
تا پایان وقت اداري روز شنبه)ساعت 16/00( مورخه 96/10/30 )به آدرس دفتر مرکزي شرکت پتروشیمي جم واقع در تهران، طبقه سوم، بخش مناقصات واحد تدارکات( 

اقدام نمایند.
-تحویل پاکات: اسناد مناقصه بایستي توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و کلیه پاکات بصورت یکجا ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه)ساعت:16/00( 
مورخه  96/11/16، به نشاني دفتر مرکزي: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه 6، پالک 27، طبقه4 واحد کمیسیون معامالت تحویل گردد. 

بدیهي است درصورت کسب امتیاز الزم در ارزیابي ها نسبت به بازگشائي پیشنهادات مالي اقدام مي گردد.
-تلفن تماس : 021-88656482-7 

-نمابر:  88771426 – 021  

روابط عمومي شرکت پتروشیمي جم

مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزيابی كيفی
 ساخت، تأمين و تحويل پالت پالستيکی رنگی يک تکه 

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد نسبت به ساخت و تحویل 400/000 پالت پالستیکی یك تکه در ابعاد 15*110*130 سانتیمتر با رنگ اعالمی ازطرف دستگاه نظارت و استحکام استاتیکی و دینامیکی، مطابق 
با مشخصات فنی و استانداردها براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد ضمیمه، از طریق مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط در قالب قرارداد یکساله واگذار نماید.

96-JPC-39 :شماره مناقصه -
- دستگاه نظارت : واحد عملیات لجستیك و انبارهای محصول پتروشیمی جم 

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:. 1/500/000/000 )یك میلیارد و پانصد میلیون( ریال 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

- شرکت پتروشیمي جم در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت در روزنامه و وب سایت شرکت به نشانی www.jpcomplex.com، با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسایی 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 16/00روزیکشنبه مورخه 96/11/01به نشانی دفتر مرکزي طبقه سوم بخش مناقصات اداره تدارکات مراجعه نمایند.
-تحویل پاکات و نمونه: اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه )ساعت 16/00( مورخه 96/11/17 نسبت به تحویل پاکات به دفتر 

کمیسیون معامالت واقع در دفتر مرکزي طبقه چهارم اقدام نمایند. 
بدیهي است به پیشنهاداتي که پس از این تاریخ ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثري داده نخواهد شد. 

-الزم به ذکر است کلیه شرکتهایي که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند مي بایست نسبت به تحویل پاکات الف، ب، ج و د)ارزیابي کیفي( بصورت یکجا و در پاکات جداگانه و دربسته و ممهور به 
مهر شرکت اقدام نمایند. 

-همچنین مناقصه گران مي بایست همزمان با تحویل پاکات نسبت به تحویل 10 عدد نمونه مطابق با مشخصات مندرج به آدرس ذکر شده در اسناد اقدام نمایند. 
-بدیهي است در صورت کسب امتیاز الزم درخصوص ارزیابي کیفي)70 امتیاز( و تأیید فني نسبت به بازگشائي پیشنهادات مالي اقدام مي گردد، در غیر این صورت پیشنهادات مالي مسترد مي گردد.

-نشاني دفتر مرکزي: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه 6، پالک 27
-تلفن تماس : 021-88656482-7 

-نمابر: 88771426-021          تأیید نمابر: 88654545 داخلي 132 و 133

روابط عمومي شرکت پتروشیمي جم


