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حضورعلني و اجرايي رفسنجاني
()3
در عمليات خيبر

«سردار محسن رشيد» پژوهش��گر تاريخ جنگ ايران و
عراق است .او در يادداشتي به مناسبت سالمرگ آيتاهلل
هاشمي در چند بخش به نقش او در دوران  8سال دفاع
مقدس اش��اره كرده است .نوش��ته ذيل بخش سوم اين
يادداشت اس��ت و ادامه آن به طور منظم در شمارههاي
آتيمنتشرخواهدشد:
در عمليات خيبر آقاي هاشمي براي اولينبار در قرارگاهي
به نام خاتماالنبيا حاضر شد كه دو قرارگاه را زيرمجموعه
خود داشت ،يكي كربال به فرماندهي شهيد صياد شيرازي
و ديگري قرارگاه نجف به فرماندهي محسن رضايي .آقاي
هاشمي در اين عمليات براي اولينبار به صراحت پرده از
روي استراتژي خويش برداشت و به فرماندهان ردههاي
مربوطه (نقل ب��ه مضمون) گفت «ش��ما عملي��ات 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
بس��پاريد .در اينجا نقدي به آقاي هاشمي وارد است .زيرا
اساسا تعريف افق سياس��ي براي رزمندگان صحنه نبرد
موجب كاهش انگيزهه��اي نيروي رزم ميش��ود .يعني
جاي طرح اين اس��تراتژي در ميدان نبرد و قرارگاه نبود
بلكه جاي اين اس��تراتژي در كنار امام (ره) و در جلسات
سران سه قوه بايد مطرح و مورد ر ّد يا تاييد قرارميگرفت
و نتيجه آن به ردههاي مربوطه ابالغ ميشد .در عين حال
از اين جهت كه آقاي هاش��مي به صراحت پرده را از روي
استراتژي خود برداشته بايد از آن به عنوان يك نقطهاي
مهم نام برد .استراتژي نبرد موفق در اختيار پايان جنگ
يك اس��تراتژي بود كه تا پايان جنگ آقاي هاشمي از آن
پيروي و سعي كرد كه در زمانهاي ديگر از اين استراتژي
استفادهكند.درعملياتخيبردومنطقهكليتعيينشده
بود كه از نظر وس��عت برابري نميكردند .مناطقي كه به
سپاه سپرده شده بود خيلي بزرگتر از منطقهاي بود كه
به ارتش واگذار شده بود .ولي از نظر اهميت هر دو منطقه
مهم بوده و در صورتي كه اين دو منطقه دس��ت به دست
هم ميدادن��د هدف مهمي تامين ميش��د .ضمن اينكه
منطقهاي كه به ارتش سپرده شده بود عالوه بر يگانهاي
ارتش ،يگانهايي هم از س��پاه در اختيار ارتش گذاشته
شده بود .در محور واگذار شده به سپاه موفقيتهاي خوبي
به دس��ت 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 نخستوزير
وقت تركيه به ايران شد .در واقع پايان جنگ و نحوه پايان
جنگ همان جا كلي��د خورد .نخس��توزير وقت تركيه،
اولين پيك جهان غ��رب بود كه پس از نب��رد خيبر عازم
ايران ش��د و در رابطه با پايان جنگ هم صحبت كرد و به
صورت غيرمستقيم به ما مژده ترور صدام را ميداد .يك
س��ال بعد وزير امورخارجه آلمان ب��ه نمايندگي از هفت
كش��ور صنعتي به ايران آم��د و بعد از آن آقاي هاش��مي
به ژاپن رفت و در آنجا همزمان با س��فر آقاي هاش��مي،
كيسينجر سياستمدار مشهور امريكايي در ژاپن حضور
داشت .همه اينها نتايج سياسي از عمليات خيبر محسوب
ميشود؛ به عبارتي ديگر هرچند از عمليات خيبر با عنوان
عملياتي ناكام ياد ش��ده اس��ت اما اين عمليات سدي را
شكس��ت كه عالوه بر اينكه كاربردهاي نظامي جديدي
را براي اس��تراتژي نظامي جمهوري اس�لامي ايران رقم
زد ،موفقيتهاي بعدي را هم به وج��ود آورد اما در حوزه
سياست طلس��مي را شكس��ت 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 حت��ي موفقيتهايي را كه در عمليات خيبر به دس��ت
آورديم ،عمليات ب��در نصيبمان نكرد .بع��د از عمليات
بدر ،آقاي هاش��مي ايدهاي را كه شهيد صياد تقريبا بعد
از عمليات رمضان زمزمه آن را آغ��از كرده بود يعني ايده
«واگذاري فرماندهي عمليات و نيروهاي بسيج به ارتش»
پذيرفت؛ لذا يك عمليات��ي به نام عمليات ق��ادر پس از
عمليات بدر ،با همين ايده و ساختار كليد خورد اما آن هم
منجربهناكاميشد.

غالمرضاحيدري،نمايندهدورهدوم،سومودهممجلس
درگفتوگو با«اعتماد»مطرحكرد

نقش تاريخي هاشمي
در راي اعتماد به دولت جنگ

اعتماد

عليرضا كيانپور| بحث درباره هاشمي به عنوان
چهرهاي ك�ه تقريبا در تمامي مناصب حس�اس
حكومتي ايفاي نقش كرده ،كاري اس�ت دشوار.
اينطور مواقع ،هميشه اين سوال مطرح است كه
وقتي از هاشمي صحبت ميكنيم ،دقيقا از كدام
هاشمي صحبت ميكنيم .آنچه در اين گفتوگو
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 سالها به
سراغ غالمرضا حيدري ،نماينده اصالحطلب اين
روزهاي مجلس رفتيم كه ازقض�ا در ادوار دوم و
سومهمازنزديكباهاشميهمكاربودهاست.
هاش�مي در انتخابات مجلس اول رتبهاي 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
چهرهه�اي سياس�ي از طيفهاي مختل�ف ،به
رياسترسيد؟
به ياد دارم كه اكثريت كرسيهاي مجلس در دوره اول
در اختيار حزب جمهوري اس�لامي قرار گرفت و شايد
رياست هاش��مي يك تصميم درونحزبي بود .در واقع
جايگاه و نفوذ هاشمي در حزب جمهوري اسالمي يكي
ازمهمترينعللرياستاوبود.
ادارهچنينمجلسيبايدكاردشواريباشد.
البته .ب��ه هر حال آنچنان كه اش��اره كردي��د انتخابات
مجلس اول يكي از دموكراتيكتري��ن انتخابات تاريخ
 40ساله انقالب است و در آن دوره ،همه احزاب و گروهها
حضور داش��تند .آن زمان هنوز بحث شوراي نگهبان و
بهخصوصنظارتاستصوابياينشورامطرحنشدهبودو
شايد چالش مهم هاشمي در آن دوره همين اداره صحن
بود .ازطرفي مشكالت ناش��ي از جنگ ،كار را دشوارتر
نيز كرده بود .يكي از انتقادهايي كه آن زمان به مرحوم
هاشميواردبود،برخوردهايناصوابياستكهبااعضاي
نهضت آزادي داش��ت .متاس��فانه آن زمان فضا ناگهان
بهس��مت عليه اين افراد كه بس��يار در فرآيند پيروزي
انقالب ،مبارزه عليه حكومت پهلوي و همچنين نشر و
اشاعه تفكر و فرهنگ تشيع و اسالمي فعال بودند ،پيش
رفت .به هر حال پس از مس��ائلي كه پيش آمد و دولت
موقت كنار رفت و همچنين در ادامه كش��ور با چالش
مربوطبهاشغالسفارتامريكاروبهروشد،بهاينبزرگان
اتهام سازشكار زده ش��د و گفتند چرا اين افراد بهدنبال
تعامل مثبت با دنيا هستند .در اين اوضاع برخي چهرهها
و طيفهاي انقالبي��ون اين رويك��رد را برنميتافتند و
شاهدبوديمدوستاننهضتآزاديبعضادرمجلسمورد
هجمه اين طيفهاي خاص قرار ميگرفتند و حتي در

يك مورد موقع نطق آقاي صباغيان ،درگيري فيزيكي
پيش آمد كه آقاي معينفر هم مورد حمله قرار گرفت.
در اين شرايط از هاشمي به عنوان رييس مجلس انتظار
ميرفت،فعالترواردشدهومانعازاقداماتخشونتآميز
شود.درجريانتصويبقانونانتخاباتكهدربخشهايي
از آن محدوديتهاي��ي براي حض��ور در مجلس ايجاد
يرفت ،وارد
ميشد ،آقاي هاش��مي چنان كه انتظار م 
نشد .اين گفته را از آيتاهلل اس��داهلل بيات نقل ميكنم
كه ميگفت آقاي ب��ازرگان در صحن گفته بود ش��ما
ميخواهيد قانوني بنويسيد كه مانع از ورود امثال ما به
مجلس ش��ويد اما روزي با همين قانون از ورود خودتان
هم ممانعت به عمل ميآيد .شايد يكي از انتقادهايي كه
به مرحوم هاشمي ميشود اين است كه ايشان با نفوذي
كهداشتميتوانستمانعازتحققاينمسائلشود.
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 بهوي�ژه انتخابات هيات
رييسهمجلسدومچگونهطيشد؟
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 اعتبارنامهها همشعبه بوديم و براي بنده
كه به عنوان يك جوان كمتر از  30س��ال وارد پارلمان
شدهبودم،بسيارافتخارآميزبود.
هاش�مي در ادامه كارش در مجلس ،همزمان با
حكم امام به عنوان فرمان�ده جنگ نيز منصوب
شد.چهرونديبرايتحققاينمسالهطيشد؟
ش��ايد يكي از ن��كات جالبتوجه در ش��يوه مديريتي
هاش��مي ،اقتدار و نفوذ باالي او بر زيرمجموعهاش بود
و بارها ش��اهد بودم ،يادداش��تي روي ي��ك برگه كاغذ
بدون سربرگ از هاش��مي به عنوان يك دستور رسمي
به زيرمجموعهاش اب�لاغ و بالفاصله اجرايي ميش��د.
قاعده كار اين است كه رييسجمهور به عنوان فرمانده
كل قوا منصوب ش��ود اما همين اقتدار هاش��مي باعث
ش��د كه امام چنين تصميمي بگيرد .آن زمان كش��ور
درگير جنگ بود و بعض��ا اختالفهايي هم ميان ارتش
و سپاه پيش ميآمد و اين مسائل اهميت بهكار گرفتن
مديري توانمند را دوچندان ميك��رد .حضرت امام(ره)
هم مس��ن بودند و در آن زمان كمي كسالت داشتند و
درمجموع از ميان چندنفري كه ق��درت اداره جنگ را
داش��تند ،امام به اين نتيجه رسيد كه هاشمي بهترين
گزينه اس��ت .در عين حال ويژگ��ي واقعبيني و تعامل
مثبت با دنيا كه حتي شامل تعامل با امريكا نيز ميشد
و بعدها در جريان مكفارلين هم علني ش��د ،از جمله
ديگر داليل اين انتخاب امام بود .بماند كه همين بحث
مكفارلين ازجمله مسائلي است كه تا سالهاي سال،

مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
ساخت ،تأمین و تحویل پالت پالستیکی رنگی یک تکه
شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد نسبت به ساخت و تحویل  400/000پالت پالستیکی یک تکه در ابعاد  130*110*15سانتیمتر 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.
 شماره مناقصه96-JPC-39 : دستگاه نظارت  :واحد عملیات لجستیک و انبارهای محصول پتروشیمی جم مبلغ تضمين شركت در مناقصه( 1/500/000/000 .:یک میلیارد و پانصد ميليون) ریال ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. شرکت پتروشيمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.دريافت اسناد :پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت در روزنامه و وب سایت شرکت به نشانی  ،www.jpcomplex.comبا در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسایی
نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 16/00روزيكشنبه مورخه 96/11/01به نشانی دفتر مركزي طبقه سوم بخش مناقصات اداره تداركات مراجعه نمایند.
تحويل پاكات و نمونه :اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضا و ممهور شود و حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت  )16/00مورخه  96/11/17نسبت به تحويل پاكات به دفتركميسيون معامالت واقع در دفتر مركزي طبقه چهارم اقدام نمايند.
بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از اين تاريخ ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.
الزم به ذكر است كليه شركتهايي كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند مي بايست نسبت به تحويل پاكات الف ،ب ،ج و د(ارزيابي كيفي) بصورت يكجا و در پاكات جداگانه و دربسته و ممهور بهمهر شركت اقدام نمايند.
همچنين مناقصه گران مي بايست همزمان با تحويل پاكات نسبت به تحويل  10عدد نمونه مطابق با مشخصات مندرج به آدرس ذكر شده در اسناد اقدام نمايند.بديهي است در صورت كسب امتياز الزم درخصوص ارزيابي كيفي( 70امتياز) و تأييد فني نسبت به بازگشائي پيشنهادات مالي اقدام مي گردد ،در غير اين صورت پيشنهادات مالي مسترد مي گردد.نشاني دفتر مركزي :تهران ،خيابان توانير ،خيابان نظامي گنجوي ،روبروي شهرداري منطقه  ،6پالك 27تلفن تماس 021-88656482-7 :تأييد نمابر 88654545 :داخلي  132و 133
-نمابر021-88771426 :

روابط عمومي شرکت پتروشيمي جم

مناقصه عمومي دو مرحله اي
تأمين  Atmer 163توام با ارزيابي كيفي
شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین  Atmer 163مورد نیاز مجتمع خود را به مقدار  kg 260,000براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد و از طریق مناقصه ،به
تأمين كننده واجد شرایط واگذار نماید.
 شماره مناقصه96-JPC-37 :دستگاه نظارت :اداره خدمات فني شرکت پتروشیمی جممبلغ تضمين شركت در مناقصه (1.000.000.000 :يك ميليارد ) ريالساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.شرکت پتروشيمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.دريافت اسناد :تأمين كنندگان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي دردو نوبت ،نسبت به دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفينامه و كارت شناسائي،تا پايان وقت اداري روز شنبه(ساعت  )16/00مورخه ( 96/10/30به آدرس دفتر مركزي شركت پتروشيمي جم واقع در تهران ،طبقه سوم ،بخش مناقصات واحد تداركات)
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محور هجمههاي انتقادي مخالفان هاشمي عليه او بود.
متاس��فانه در جريان مكفارلين بعض��ي ناجوانمردي
كردند كه حتي امام واكنش��ي تند نشان داد و گفت كه
بعضي اوقات وقتي به ص��داي مجلس گوش ميدهيم،
انگار صداي راديو اس��راييل را ميش��نويم .درمجموع
هاش��مي اصل را بر عدم ارتباط با امريكا نميگذاش��ت
اما تاكيد داش��ت بايد براس��اس منافع ملي وارد تعامل
شويم و همين مساله باعث ش��د كه در يك سال پاياني
عمر حضرت امام(ره) در نامهاي به ايشان برخي مسائل
ازجمل��ه همين بحث پايان جنگ را خواس��تار ش��ود.
اخيرا جايي خواندم كه آقاي هاش��مي وقتي براي اعزام
به منطقه آماده ميشد ،سعي ميكرد به ديدار مادرش
نيز برود .گويا مادرشان گفته بود من كه تو را هر روز در
تلويزيون ميبينم و اگر تو ميخواهي من را ببيني ،بهتر
اس��ت ،خودت بيايي و گويا در يكي از اين ديدارها گفته
بود اين جن��گ را تمام كنيد .فارغ از اين مس��ائل ،يكي
ديگر از نكاتي كه در نامه هاش��مي به حضرت امام(ره)
موردتاكيد قرار گرفت ،بحث تعامل با امريكا بود كه اتفاقا
همين چندسال پيش بنده در ديداري با ايشان درباره
آن مس��اله صحبت كردم كه آقاي هاشمي توضيح داد
كه آن زمان به اين نتيجه رسيده بودم منافع ملي كشور
ايجاب ميكرد اين مش��كل حل شود اما متاسفانه عمر
امامكفافنداد.
لطفادربارهنقشهاشميدربحثراياعتمادبه
مهندسموسويدرمجلسدومبگوييد؟
آيتاهلل خامنهاي به عنوان رييسجمهور چندان موافق
معرفي مهندس موس��وي نبود و همزم��ان ،نزديك به
يكصد نماينده در نام��هاي به حضرت ام��ام(ره) تاكيد
كردند كه در ش��رايط كنوني ،معرفي مهندس موسوي
به عنوان نخس��ت وزير بس��يار تاثيرگذار خواهدبود و
فرماندهانسپاههمنظريمشابهداشتند.دراينشرايط
آقايهاشميبهعنوانرييسمجلسنقشيتاريخيايفا
كرد و درحالي كه تعدادي از نمايندگان مخالف بودند،
بهخوبي از مهندس موسوي و دولت او حمايت كرد .در
عين حال كه آقاي هاشمي با آيتاهلل خامنهاي رفاقتي
ديرينهداشتوبهقولمعروفبايكديگرهملباسبودند،
منافعمليترجيحدادهشد.اينهانشانهتدبيرهاشميبود
ودرمجلسبهعنواننختسبيحعملميكرد.
يك�ي ديگر از اين بزنگاههاي حس�اس ،بحث
بازنگري در قانون اساس�ي بود .نقش هاشمي در
اينبرههچگونهبود؟
به هر حال در قانون اساسي اوليه ،در بحث ويژگيهاي
رهبري به بحث مرجعيت اعلم تاكيد ش��ده بود .در آن
زمان مراجع اعلم ،همگي بسيار مسن بودند .به هر حال
بنابر قانون اساسي ،اختيارات و مسووليتهاي رهبري
بس��يار باالس��ت و درنتيجه بزرگان در آن زمان به اين
نتيجه رسيدند كه ويژگي مرجعيت اعلم را به مجتهد
متجزيتبديلكنند.تاجاييكهبهياددارم،درنخستين
فرمان امام(ره) براي تشكيل شوراي بازنگري از همين
تعبير «مجتهد متجزي» اس��تفاده ش��ده بود .البته در
ادامه مسائل ديگري نيز اضافه ش��د كه ازجمله حذف
نخس��توزير و تفويض اختيارات به رييسجمهور بود
كه البته باتوجه به برخي اصطكاكها ميان اين  2مقام
اجرايي ،بزرگان به اين نتيجه رس��يدند با اين تغييرات
مشكالتراحلكنند.
نظرهاشميدراينرابطهچهبود؟
آنچنان كه ما ميديديم هاشمي نقشي موثر در افزايش
اختيارات رهبري داش��ت .به عنوان مثال بحثي كه در
شوراي بازنگري مطرح شد ،زمانمند كردن رهبري در
يك بازه  10س��اله بود اما آنچه عمال به تصويب نهايي
رسيد ،اينطور نبود .البته هاش��مي تنها نبود و آقايان
يخويينيها هم در اين شورا حضور
عباس نوري و موسو 
داشتند كه البته بنده از نظرات حضرات آگاهي ندارم و
الزم است خودشان پاسخ بدهند .چراكه بسياري از اين
افرادكهتصميمگيربودند،بعدهامعترضشدند.
آياخودهاشميهمهمينويژگيراندارد؟
تاكيدم بر همين مساله بود .البته اين ويژگي مثبت هم
بايد درنظر گرفت كه وقتي در عمل متوجه اش��تباهي
ميش��د ،اين اش��تباه را ميپذيرفت .اما آنچه شخصا از
هاشمي شنيدم مربوط به فعاليت سپاه بود .به ياد دارم
كه هاش��مي تاكيد داش��ت وقتي پ��س از پايان جنگ
درجايگاه رياس��تجمهوري قرار داشتم ،نظري مثبت
به اين مس��اله داش��تم كه همچون بس��ياري از ديگر
كشورهاي دنيا از امكانات نيروهاي مسلح براي بازسازي
استفاده كنيم اما نه اينكه اينطور مياندار اصلي اقتصاد
شوند .هاشمي نگران بود كه يك نيروي مسلح مياندار
سياست و اقتصاد باشد و با نگاهي استراتژيك اين مساله
راخطرناكميدانست.
هاش�مي در مجلس س�وم باالي 80درصد آرا
را به دس�ت آورد .آيا همين راي ب�اال در مجلس
س�وم در تصميمش براي اعالم كانديداتوري در
انتخاباترياستجمهوريدخيلنبود؟
بههرحالوقتيهاشميرييسمجلسبودهمبهعنوان

اينكه پس از حضرت امام (ره) نفر اول نظام است ،معروف
بود و اين مساله نهتنها در افكار عمومي ،بلكه نزد خواص
هم مطرح ب��ود .نميتوان نيتخواني كرد اما هاش��مي
سياستمداريبابرنامهبودكهبيگداربهآبنميزد.
به نظر ش�ما بزرگترين اش�تباه هاش�مي در
مجالساول،دوموسومچهبود؟
درمورد مجلس اول عرض كردم ،همان بحث مربوط به
نهضتآزاديوبرخوردنادرستبا آنها.
علت چه بود؟!
پاسخ به اين سوال كار دش��واري است كه چرا با نهضت
آزادي به عنوان يك گروه اس�لامي همراه نهضت بود و
نيز با رهبرانش بهويژه مرحوم بازرگان نقشي كليدي در
پيروزي انقالب داشتند ،چنين برخورد شد .ما از دوران
دانشآموزي و دانش��جويي به ي��اد داريم ب��ه اندازهاي
كه مرحوم بازرگان و مرحوم ش��ريعتي مط��رح بودند،
يتوان گفت در فراهم
خيليها مطرح نبودند .حداقل م 
كردن نهضت ،بهويژه همراه كردن قشر تحصيلكرده و
دانشجو نقشي مهم برعهده داشتند و پاسخ به اين سوال
كه چرا اينطور مغضوب شدند ،كار دشواري است .اين
نهضت توان و ظرفيت آلترناتيو بودن را داشتند .همان
موقع هم چهرههايي در ميانشان بود كه در حد و قواره
نخستوزيريبود.
س�وال ديگرم درباره نحوه رياست هاشمي در
مجلساست.هاشميراازايننظرچگونهديديد؟
باتوج��ه به اينك��ه بن��ده در هم��ان دوره س��وم ،پس
از اس��تعفاي هاش��مي ب��راي حض��ور در جاي��گاه
رياس��تجمهوري ،با رييس مجلس ديگري كه آقاي
كروبي باشد ،كار كردم ،بايد بگويم هاشمي ويژگيهاي
خاصي داش��ت اما كروبي دموكراتتر بود .هاشمي در
برخي مواقع ويژگيهايي ش��بيه به آنچه امروز بعضا در
مديريت الريجاني ميبينيم ،داش��ت؛ ويژگيهايي كه
شايد نقطه ضعف مهم او هاش��مي در مديريت صحن
بود .درواقع هاشمي ميتوانس��ت بيش از اين دموكرات
عمل كند و جايگاه و ش��أن نمايندگان را بيش از آنچه
ميديديم،رعايتميكرد.
به نظرتان در مقايسه ميان هاشمي و الريجاني
كدامدرمديريتصحندموكراتتربودند؟
قطعاآيتاهللهاشمي.متاسفانهآقايالريجانيدربعضي
مسائل كامال بيراهه رفته و مرتكب خالف بين آييننامه
ميشود و معتقدم بعدها از اين شيوه الريجاني به عنوان
نكات منفي رياس��تش در مجلس ياد خواهند كرد .ما
گاهيميبينيمالريجانيمصوباتمجلسراتحتعنوان
اصالح عبارتي ،دوباره به راي ميگذارد .اين رويه تحقير
كليت مجلسونهاد قانونگذاري است .اين شيوهبدعت
است.
هاشمياينطورنبود؟
به اين ش��دت نبود .البته كيفيت مجلس در آن زمان با
مجلس امروز متفاوت اس��ت .در مجالس نخست ،اكثر
قريب به اتفاق نمايندگان انقالب��ي و زندانرفته بودند و
به اين راحتي هر بحثي را تاييد نميكردند و حقش��ان
را ب��راي اظهارنظر به عن��وان نمايندگان مل��ت ،امانت
ميدانستندوبهاينراحتيازحقشاننميگذشتند.آن
زمانهمچنينترسازخدابيشتربود.
شايد پرتكرارترين سوالي كه بالفاصله پس از
درگذشت آيتاهلل هاش�مي در رسانهها و فضاي
سياس�ي كش�ور مطرح ش�د ،اين بود كه حال،
چگونه خأل هاشمي را پر كنيم؟ آيا چهرهاي را در
ميانسياسيوندراينسطحميبينيد؟!
به هر حال اينگونه اف��راد ويژگيهاي منحصربهفردي
دارند كه آنها را متمايز ميكند و شايد به اين اعتبار نتوان
جايگزيني برايشان پيدا كرد اما شخصا معتقدم آقاي
خاتميدرمجموعقادراستمسووليتسنگينهاشمي
را به دوش بكش��د و ظرفيت اي��ن كار را دارد و باوجود
تمام بالهايي كه بر س��ر او آوردند ،چه امروز و چه حتي
در زماني كه رييسجمهور بود ،همچنان با س��عهصدر
پاي انقالب ايس��تاده و حتي يك جمل��ه ناصحيح از او
نميش��نويد ،هرگز پرخاش نميكن��د 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
برخورديبااعتراضهاياخيرداشت؟
همه فراز و نش��يبهاي زندگي هاشمي در اين چند
سال آخر ،يك كفه ترازو قرار ميگيرد و اين سالهاي
آخر در يك طرف .شايد نمود تمامي اقدامات هاشمي
تا همين س��الهاي آخر ،حاكميتي بود اما آنچه از او
در اين س��الهاي آخر ديديم ،مردمي بود .هاش��مي
در اين س��الهاي آخر هزينه داد .ش��خصيتي كه تا
پيش از آن ،هميش��ه در حاكميت بود و ت��ا پايان راه
هم همچنان مس��ووليتهايي داش��ت ،اين سالها
طرف مردم را گرفت و ملت هم اين مسائل را بهخوبي
ميفهمند و در مراسم تشييع او نش��ان دادند .اگر بر
اين اس��اس قضاوت كنيم ،قاعدتا هاشمي در جريان
اين اعتراضها هم باز سمت مردم را ميگرفت.

هاشمي به روايت هاشمي
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روزنام�ه اعتم�اد مصاحب�ه مركز اس�ناد انقالب
اسلامي با آي�تاهلل 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
آيتاهلل هاشميرفسنجاني به اين سوال « در اين
سالها اصال به تهران نيامديد؟» به چاپ رسيد كه
امروزادامهآنرادرزيرميخوانيد.
يميكرديد؟
خودتان[هم ]ماشيننويس 
ن كار را ميكردند .البت ه ماشيننويس�� 
ي
ن نه .آنها اي�� 
م
ي ديگر نميرس��يد م چ��و ن من
ي��اد گرفت ه ب��ود م ول�� 
ن تحصيل ،تعليم
ي گوناگو ن داش��تم .آنها ضم�� 
كارها 
ي ميدادند «كار و هنر» اس م آ ن را گذاشته
ماشيننويس 
ش را من
بوديم .بد ه م نبود ،بيدرآمد ه م نبود .سرمايها 
ن برايش��ا ن ميخريد م ميداد م و آنها كار
دادم ،ماش��ي 
ي ميكردي��م .ك م ك م هم
ميكردند و خ��ب ،با ه م زندگ 
ق شدي م در مدرس��هها جا گرفتيم .او ل مدرس ه حاج
موف 
ي داشتيم؛
ي آنجا ه م عوالم 
ك مدت 
س��يدصادق بوديم ،ي 
ك زدند
ي را كت 
ي ربان 
سر حجره دعوايما ن ميش��د .آقا 
ي اينها،
ي عبداهلل رضاي 
ي الهي ،آق��ا 
پ قميها آقا 
ن تي 
اي 
ي رباني
ب آقا 
ك ش�� 
پ بوديم .ي 
ك تي 
پ بودند ما ي 
ك تي 
ي 
ك زدند؛ سر حجره دعوا داشتيم
را در كوچ ه گرفتند كت 
ي داش��تيم .بعد آمدي م حجتيه.
ك محفل 
آنجا .بد نبود ي 
ك حجره داشتي م شلو غ بود هشت ،ن ه نفر بوديم
حجتي ه ي 
ن و دوتا برادرم ،آقاي
ي كرماني ،م 
ي مهدو 
ي باهنر ،آقا 
آقا 
ي فقيهي ،يك
ي و آقا 
انصاري ،دو نفر ياوري ،آقا نوراله�� 
ي بوديم .نه
ك حجره دونفر 
نفر ديگر هش��ت ،ن ه نفر در ي 
ي بزرگ؛ آن قدر حجرهما ن شلو غ بود كه
از آ ن حجرهها 
ي بود روض ه ميگرفتند طلبهها
ي ك ه عزايي ،چيز 
روزهاي 
س ميآمد ،خيا ل ميكرد اينجا روضهاي
در سالن .هر ك 
ت استفاده
ن موقعي 
ت ميآمدند در حجره و ما ه م از اي 
اس 
ميكردي م اينطور روزها ،پتوهايما ن را ميانداختي م دو
طرفما ن اينها ميآمدند و مينشس��تند ب ه اس م روضه،
ي مچلش��ا ن ميكرديم،
ك قدر 
روض ه ه م نبود بعد ي�� 
بعد ميفهميدند ميرفتند .همانجا در آ ن حجره بوديم با
ب تشي ع را
ت كار داشتيم؛ مكت 
ي باهنر و اينها و فرص 
آقا 
ب اسال م منتشر شد
ي كرديم .هما ن موق ع مكت 
پايهگذار 
ي بعد است
حاال ما جلو زديم[از بحث] اينها ما ل سالها 
شآمد.
يپي 
تبوداينطور 
تصحب 
چو ندرموردمعيش 
ب بود
ي خو 
ن از نظر مال 
ن وضعشا 
شما ك ه پدرتا 
تدرمضيق هبوديد؟
چراشماازنظرمعيش 
ك كند.
ت كم 
ن ب ه ما نميتوانس 
ش از اي 
چو ن ايش��ا ن بي 
ي ك ه به
ن پنج��اه تومان 
ي پدرم��ا ن آنقدر نبود همي 
زندگ 
ما ميدادند ،بعد ه م حاال بيش��تر ميدادن��د صد تومان
ن خرجما ن بود.
ش از اي 
ميدادند .ما س ه نفر آمده بودي م بي 
ازدرآمدپستههمنميتوانستندكمككنند؟
ي ك ه ميتوانستند كمك
ي در حد 
ن ه نميتوانستند ،يعن 
ميكردند از درآمد پست ه و مجموع ه اينها ،بايد خودشان
را هم اداره ميكردند ،ب ه ما ه�� م ميدادند ديگر .كمكم
ت زياد ميشد .حاال ميرويم
قرضها خرده خرده داش�� 
ي موق ع ازدواج
ب ه ازدوا ج و اينها ه م ميرسيم .ايشا ن حت 
ي وضع
ي ب ه ما بكن��د .يعن 
ك حس��اب 
ت كم 
ه م نتوانس�� 
ش را با
ي خ��ود 
ي زندگ 
ي بود ،يعن 
ي متوس��ط 
ي خيل 
مال 
ب تشي ع را اينطوري
ي ميگذراند .ما آنجا مكت 
آبرومند 
ي ك ه از ما باالتر
ي از آقايان 
ش��رو ع كرديم ،چو ن ك ه گروه 
ت كردند .مكتب
ب اسال م را پيشتر درس 
بودند آنها مكت 
ت كردند ،بيش��تر دوروبر آقاي
اسالم را اينها ك ه درس�� 
ن موق ع دوروبر ام��ا م بوديم.
ي بودند ،ما آ 
ش��ريعتمدار 
ي تازه از ش��اگردا ن اما م ش��ده بوديم ،عالقهمند به
يعن 
ت داشتند
ي و اينها ،هنوز حيا 
ي بروجرد 
اما م بوديم .آقا 
ي حر حوزه بوديم؛
ت بعد .ما ج��زو طلبهها 
ي در درجا 
ول 
ش پايگاه
ي پايگاه 
ك نش��ريها 
ب ه ما برخورد ك�� ه مثال ي 
ي باش��د .ما ب ه فكر افتادي م يك
ي ش��ريعتمدار 
ي آقا 
برا 
ل در حوزه [نامفهوم] ...داشت ه باشيم؛ به
نشري ه مس��تق 
ق ه م ش��د .كمكم
ن عنوا ن كار را ش��رو ع كرديم ،موف 
اي 
ي ما
ديگر ب ه فك��ر ازدوا ج افتادي�� م و در رفس��نجا ن برا 
ن همس��رما ن را ك ه دختر
ي كردند .همي�� 
خواس��تگار 
ي است .ايش��ا ن ه م يك
آقاس��يد محمدصادق مرعش�� 
ح و اينها،
س خوانده بودند در حد سط 
ي بودند در 
س��يد 
ي ازدواج ،طالق
محضر اسناد داشتند ،دفتر اسناد رسم 
ك داشتند در
ك مقدار ه م مل 
داشتند در رفس��نجا ن و ي 
ت و ه م در
ي داش�� 
ي ه م كشاورز 
جلگ ه پش��كويه؛ يعن 
ح زندگيشا ن يك
ت خب ،آنها س��ط 
شهر محضر داش�� 
ي ما در روس��تا بوديم
مقدار از ما بهتر بود تا حدودي .ول 
ي بودند .براي
كمخرجتر بوديم ،آنها در آنجا بودند ،شهر 
ازدوا ج رفتي م رفسنجا ن فكر ميكن م در حدود سا ل 37
ن حدود بايد
ن دقيقا ياد م نيس��ت ،در هما 
ن اال 
يا  36م 
ن آن
ي مخار ج آنجا پدر م 
باشد .رفتيم رفس��نجا ن و برا 
ي ميفروختيم
ي چيز 
ي نداشتند؛ بايست 
موق ع پو ل نقد 
ي داشت
ك پس��تها 
ق نبوديم .ي 
ي مواف 
ك ه آ ن را ه م خيل 
ي يك
ك مبلغ 
ي واعظ ،آ ن س��ا ل ي�� 
ي انص��ار 
ن آق��ا 
اي 
ن پس��ت ه او را نسي ه خريد م و
تم 
ي داش 
ي پستها 
مقدار 
ن با آن،
ي ارزانتر خ��ر ج ازدواجما 
ك كم 
نقد فروختي م ي 
ن كردي م و يك
ن پس��ت ه تامي�� 
قآ 
ش را از طري 
مقداريا 
ن مقدار كم
ش را ه م ابويما ن خودشا ن دادند ك ه آ 
مقدار 
ن كرديم .ك ه ايشا ن هم ،همسر من
ي تامي 
بود .ما اينطور 
ن او اصوال خانوادهشان،
ي اس��ت .بنابراي 
از خانواده روحان 
ي روحاني
ت و بيش��تر كارها 
ي اس�� 
اجدادش��ا ن روحان 
ب رفته
داشتند؛ پاي ه تحصيليشا ن مدرس�� ه نرفته ،مكت 
ن شش م و اينها ،بايد باشد .محصول
ن در حد همي 
لم 
مث 
ت س ه تايشا ن هما ن سالهاي
ج اوالد اس 
ازدوا ج ما ه م پن 
ت بعد يك
ك دختر اس�� 
شي 
او ل ازدوا ج آمدند ك ه بزرگ 
ك دختر ديگر؛ آ ن س ه تا اال ن ازدوا ج كردند و
پسر ،بعد ي 
ي از آنها ه م خانهدار
دوتايشا ن ه م دانشجو هستند و يك 
ن داد
ي باز خدا دوتا پسر ب ه م 
ت حاال .و بعد از چند سال 
اس 
س ميخوانند.
ك ه آنها هنوز دانشآموز هستند دارند در 
اسمهايشان؟
فاطمه،محسن،فائزه،مهدي،ياسر.
يايشان؟
همسرها 
ي الهوت��ي
ي آق��ا 
دوت��ا دخترهاي��م ،دوت��ا پس��رها 
ي الهوتي
ن ك ه بودي م با آقا 
ن هستند .در زندا 
همسرشا 
ن آمدي م نزديك
ن ك ه بيرو 
آنجا قرار گذاش��تي م از زندا 
ك جلس�� ه هر دو را عقد
ب بود يكجا در ي 
ي انقال 
پيروز 
ن موق ع دانش��جو بودند
ي آنها ،آنها ه�� م آ 
كردي م ب��را 
ي دندانپزشكي؛ ايشان
ي پزش��كي ،يك 
ن يك 
هردويشا 
ي را رفتند و
ي را ميخواند س��رباز 
دارد دور ه تخصص�� 
ي ك ه بايد بكنند.
ن خدمت 
ن را گذراندند ،آ 
دورهشا 

