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بهمناسبتارتحالآیتا...هاشمیرفسنجانی

 12ربیعالثانی .1438شماره 19445

پیام هایتسلیت مسئوالن کشوری و لشکری در پی
رحلت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

هاشمیرفسنجانی
بهروایتیاران
وچهرهها
در پی درگذشت آیت ا ...اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،حجت االسالم حسن
روحانی رئیس جمهور ،علی الریجانی رئیس مجلس و
آیت ا ...آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه پیام های تسلیت
صادر کردند.به جز سران سه قوه ،دیگر مقامات و چهرههای
سیاسی نیز در پیام ها و اظهارنظر هایی به بیان دیدگاه های
خود درباره وی پرداختند.

 روحانی :اسالم سرمایهای پرارزش ،ایران امیری
بزرگ ،انقالب اسالمی پرچمداری شجاع و نظام
ُمدبری کمنظیر را از دست داد

به گزارش ایرنا ،در ابتدای پیام رئیس جمهور آمده است :در
ایام سوگ فاطمه معصومه(س) و شهادت مظلومانه امیر
کبیر ،ایران به سوگ سردار شایسته خویش نشست و قهرمان
ملی مبارزه با استبداد و استعمار ،سر بر آستان حق نهاد.
حضرت آیت ا...اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند ثابت قدم
روح ا ،...همراه و همدل دیرین رهبری ،چهره ممتاز و
تاریخ ساز انقالب اسالمی و دلسوز واقعی مردم؛ پس از
عمری مجاهدت و صبوری به مالقات حق شتافت .تاریخ چه
تقدیر پر معنایی داشت که آن اسطوره حلم و تحمل و ایمان و
اعتدال ،در روزی به دیدار خداوند متعال شتافت که نقطه
آغاز خیزش و قیام ملت در دفاع از خمینی کبیر ،بنیانگذار
انقالب اسالمی بود.
دراین پیام آمده است :سخن گفتن از هاشمی که سال ها
در کنار او بودم ،برای من بسیار دشوار است .وی در طول
مبارزات مردم ایران تحت زعامت امام بزرگوار ،یک انقالبی
تمام عیار بود .سال ها زندان و شکنجه ،او را از راه آن مراد
جدا نکرد .او همواره یکی از پیشتازان بنام انقالب اسالمی
بود .او بود که از قم تا نجف و از پاریس تا تهران هرگز امام
و مرادش را تنها نگذاشت .هاشمی از معماران برجسته
نظام جمهوری اسالمی ایران است؛ قانون اساسی،
مجلس شورای اسالمی ،مجلس خبرگان رهبری ،ریاست
جمهوری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،حزب جمهوری
اسالمی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،جهاد سازندگی
و تمام نهاد های انقالب اسالمی مدیون تدبیر و آینده نگری
این مرد فرداهاست.

صلح را گرامی میداشت

براساس این گزارش ،در بخش دیگری از این پیام آمده
است :هاشمی هیچ گاه از جنگ نهراسید ولی همواره صلح
را گرامی می داشت؛ هم فرمانده شجاع میدان های جهاد و
شهادت بود و هم قهرمان مذاکره برای پایان جنگ .سخن
گفتن از بزرگ مردی که به حق سنگ زیرین آسیای نظام
بود ،ساده نیست .محرم امام و یاور بی بدیل مقام معظم
رهبری بود .برای ایران و ایرانی ،آرزو های بزرگی داشت
و تا جان داشت برای سربلندی میهن اسالمی کوشید.
بسیار جفا دید و بسیار وفا کرد .با انحراف از مسیر اعتدال
اسالمی سر سازش نداشت و مصلحت نظام را از هر امری
باالتر می دانست .مردم فهیم ایران ،قدر خادمان خود را
به خوبی می شناسند و دینشان را به سردار سازندگی ادا
خواهند کرد.
نام هاشمی بزرگتر از آن است که احدی بتواند نقشآفرینی
و حضور موثر او را در برگ ِ
برگ تاریخ نهضت اسالمی ،از
ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقالب و از سابقه
بی بدیل و درخشان او در مدیریت دفاع مقدس تا همه
مقاطع حساس تا واپسین دقایق زندگانی ایشان و حیات
همیشگی او در قلب مردم قدرشناس ایران عزیز انکار کند
که پیر و مراد همه ما خمینی عزیز قدس ا ...نفسه الزکیه
فرمود« :بدخواهان بدانند که هاشمی زنده است چون
نهضت زنده است».
رئیس جمهور در انتهای پیام خود تاکید کرده است:
اینجانب؛ مصیبت بزرگ فقدان این قهرمان ملی ،اندیشمند
بزرگ اسالمی و سرمایه بی بدیل نظام جمهوری اسالمی
ایران را محضر حضرت بقیة ا ...روحی له الفداه ،مقام معظم
رهبری ،مراجع عظام تقلید ،علما و فضال ،شخصیت های
انقالب و نظام ،ملت قدرشناس ایران به خصوص مردم
شریف استان کرمان و شهر رفسنجان ،همه یاران و
دوستداران و ارادتمندان ایشان به ویژه خانواده گرامی،
همسر مکرمه و صبور و همچنین فرزندان و برادران آن
مجاهد نستوه صمیمانه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند
متعال برای آن مرد بزرگ علو درجات و همجواری با ائمه
اطهار(ع) و مرادش امام خمینی(ره) ،همرزمان و شهدای
انقالب اسالمی و برای همه بازماندگان صبر و أجر مسئلت
می دارم.

 در زمان حضور ایشان ،همه مردم و امام(ره)
اطمینانخاطرداشتند

همچنین به گزارش ایسنا رئیس جمهور در حسینیه جماران
در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت ا...هاشمی رفسنجانی
که در حسینیه جماران انجام شد ،در گفت وگویی کوتاه با
خبرنگاران ،با بیاناین که در طول دوران نهضت اسالمی
تا پیروزی انقالب اسالمی ،امور اساسی و بسیار سخت
بر دوشاین شخصیت بزرگ و مبارز بود ،با اشاره به این که
«در روزهایی ،بار همه انقالب اسالمی بر دوش آیت ا...

 الریجانی :مرد بزرگی چشم از این جهان
فرو بست

القدری که از دهه  30با تبلیغ اسالمی و آگاهی بخش
سیاسی ،سعی وافری در بیداری ملت نمود.سال ها زندان
همراه با شکنجه و آزار فراوان او را از پای نینداخت تا نهضت،
به رهبری امام خمینی(ره) به ثمر نشست.به عنوان
نزدیک ترین مشاور و یار امام به عضویت شورای انقالب
برگزیده شد و در همان ماه های اول پیروزی ،هدف تیر
منحرفین قرار گرفت ،لیکن از تالش برای در هم شکستن
چهره نفاق و انحراف باز نایستاد.اداره قوه مقننه ،مسئولیت
خطیری در آن سال های جنگ و آشوب بود که با صالبت به
دوش کشید .دربخش دیگری از این پیام آمده است:
فرماندهی میدان های جنگ در زیر فشار نظامی و تحریم
دشمن از کار های طاقت فرسایی بود که از قهرمانی چون
هاشمی ساخته بود.در تمام این دوران او همراه با حضرت
آیت ا ...خامنه ای(مدظله العالی) امام امت را یاری کرد و
چون پروانه گرد وجود آن پیر فرزانه گشت.انتخاب رهبر
جدید انقالب فرصتی بود تا هاشمی عزیز ،باور و ایمان خود
را نسبت به حضرت آیت ا ...خامنه ای نشان دهد.به عنوان
رئیس جمهور ،حداکثر همراهی را با رهبری داشت و رهبر
معظم انقالب همواره از دولت ایشان حمایت کردند.سپس
در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ،لحظه ای
از خدمت به نظام اسالمی فروگذاری ننمود .عالقه وافر او به
حفظ نظام و اعتالی آن و عشق او به رهبری ،دشمنان را به
کینه ورزی مداوم نسبت به او وامی داشت .درانتهای این
پیام آمده است :اینجانب ضمن نهایت تأثروتأسف از این
حادثه مؤلمه ،مراتب تسلیت خود را به ساحت مقدس
حضرت ولی عصر(عج) ،مقام معظم رهبری ،خاندان محترم
هاشمی ،حوزه علمیه مقدسه قم و ملت شریف ایران تقدیم
می دارم.

رئیس جمهور:ایشان
آرزوهای بسیاری
برای سربلندی و
عظمت ملت بزرگ
ایرانو انقالب اسالمی
داشت و این راهادامه
دارد و همه باید در
صحنه باشند تا انقالب
اسالمی و نظام رابه
نقطه مطلوب نظر و
خواست مردم و مقام
معظم رهبری برسانی م
...
ایشان یکاندیشمند
بزرگ و سیاستمدار
باهوش و مردمی بود
که در برابر بزرگترین
مشکالت به راحتی
ایستادگی ،مقاومت و
صبوری کرد و هیچگاه
از انقالب اسالمی جدا
نشد و آثار وجودی
ایشان درهمه جای
کشور و صحنهها به
چشم میخور د

رئیس مجلس همچنین در نشست علنی نوبت صبح دوشنبه
گذشته مجلس به همین مناسبت با بیان این که از آغازین
روز های مبارزه ،آیت ا ...هاشمی رفسنجانی جزو پیشروان
مجاهدت ملی علیه رژیم ستمشاهی بود ،افزود :نهضت
امام (قدس سره) با همت مردانی چون او فراگیر شد ،در
تمام دوران مبارزه ملت ایران با استواری ستودنی پیگیر
آرمان های پیشوای بزرگ انقالب امام خمینی(ره) بود.
زندان ها و شکنجه ها را تحمل کرد تا جریان روحانیت مبارز
شاخ و برگ الزم برای راهنمایی توده ها را بیابد.الریجانی با
بیان اینکه مجاهدت هاشمی در صحنههای سخت و پرفراز
و نشیب ابتدای انقالب اسالمی کمتر از قبل از انقالب نبود،
یادآور شد :وی در مبارزه با گروه های منحرف عزمی راسخ
داشت ،به ویژه پس از فتنه گری های بنی صدر او به همراه
سایر رهبران جمهوری اسالمی نقشی اساسی در امیدوار
نگه داشتن روحیه انقالبی ملت و عقیم نمودن جریان
انحرافی بنی صدر و منافقین برعهده داشت.رئیس نهاد

ازسال 1318بهبعد

آغازتحصیل:از 5سالگیدرمکتبخانهایدرنوق
عزیمتبهقم:درسن 14سالگیوتحصیلعلومدینیو
رسیدنبهدرجهاجتهاد

 هاشمی رفسنجانی به روایت هاشمی رفسنجانی

مرحوم آیت ا ...اکبر هاشمی رفسنجانی ،فرزند میرزا علی هاشمی
بهرمانی ،در سوم شهریور  1313در روستای بهرمان شهرستان
رفسنجانبهدنیاآمد.درپنجسالگیتحصیلراازمکتبخانهایدرنوق
آغازکردودر 14سالگیبهقمرفتوبهتحصیلعلومدینیپرداخت.وی
از یاران همراه امام خمینی(ره) واز روحانیون برجسته مبارزعلیه رژیم
ستم شاهی بود که تحت تأثیرتعلیمات امام راحل به سیاست روی آورد.
تالشها ومجاهدتهای اوبرای تشکیل نظام اسالمی و رفع مشکالت
آن تا آخرین روز های عمر وی درمجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه
داشتوویهموارهیکیازچهرههایمؤثردرمسیرانقالببودوباسابقه
ریاست جمهوری ،ریاست مجلس شورای اسالمی ،ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجلس خبرگان رهبری ،یکی از
برجستهترین سیاستمداران تاریخ معاصرایران محسوب میشد.

همچنین آیت ا ...آملی الریجانی در پیامی درگذشت
آیتا ...هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام را تسلیت گفت.به گزارش فارس دراین پیام آمده است:
ایشان سالهای متمادی از مبارزان نهضت در دوران قبل از
پیروزی انقالب اسالمی بودند و بعد از انقالب نیز از موثرترین
شخصیتهای نظام در کنار امام(ره) و مقام معظم رهبری در
سمت های مختلف به نظام اسالمی خدمت کردند.رحلت
این یار دیرین امام(ره) و مقام معظم رهبری را به محضر
حضرت بقیة ا...االعظم(عج) و رهبرمعظم انقالب اسالمی
(مدظله العالی) و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض کرده
و از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران الهی و برای
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.

 ارتحال آیتا ...هاشمی بیدار باش برای همه
ماست

به گزارش فارس ،آیتا ...صادق آملی الریجانی همچنیندر
جلسه مسئوالن عالی قضایی ،به همین مناسبت گفت:
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی سال های متمادی قبل از
انقالب از مجاهدان خستگی ناپذیر ،بعد از انقالب یار صدیق
حضرت امام راحل (قدس ا ...نفسه الزکیه) و مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و درهمه فراز و نشیب های انقالب،
شخصیتی تاثیر گذار بود.رئیس قوه قضائیه با بیان این که
ارتحال ایشان بسیار ناگهانی و تکان دهنده بود ،تصریح
کرد :این حادثه ،سرنوشت محتوم همه ابنای بشر و خصوصا
بیدار باشی برای همه ما مسئوالن است تا همگی خود را
برای تنهایی و مسیر بی نهایت پس از مرگ آماده کنیم.
درگذشت شخصیت های بزرگ این اثر را دارد که به نوعی
بیدار باش برای قلوب همگان است تا مسیر آینده خود را بهتر
بشناسند.

به گزارش میزان ،سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس سپاه در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت ا...
هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،اظهار کرد :هاشمی همانی بود که از ابتدا بود و
تا انتها همان بود؛ گاهی اوقات تاکتیک های متفاوتی
داشت ولی هاشمی استکبارستیز و صهیونیست ستیز بود.

 هاشمی هیچگاه از جنگ نهراسید ولی همواره

 3شهریور1313

 آملی الریجانی :آیتا ...هاشمی رفسنجانی بعد
از انقالب از موثرترین شخصیتهای نظام در کنار
امام(ره) و رهبری بود

 سرلشکرسلیمانی:هاشمیهمانیبودکهازابتدا
بود و تا انتها همان بود؛ گاهی اوقات تاکتیکهای
متفاوتیداشت

او محبوب امام بود و خادم مردم؛ هرکجا که او مسئولیت
آن را بر عهده داشت ،مایه آرامش امام و رهبری و مردم بود.
او تحلیلگری توانا بود که جهان را به خوبی می شناخت.
خطبه های نمازش در روز های سخت دفاع مقدس به همه
روحیه می داد .او در مظلومیت ،چون یار دیرینش شهید
بهشتی بود و ناسپاسی ها را به آسانی تحمل می کرد.

تولد:درروستایبهرمانشهرستانرفسنجان
والدین:میرزاعلیهاشمیبهرمانیوماهبیبیصفریان

قانونگذاری تصریح کرد :ایشان در آن سال ها در کسوت
ریاست مجلس از یک طرف در مقابل دسایس جریان های
محارب و منحرف ایستادگی شایسته داشت و از طرفی با
همه وجود به حمایت از رزمندگان جبهه های دفاع مقدس
شتافت و مدت ها جانشینی فرماندهی کل نیرو های مسلح
به وی سپرده شد.الریجانی گفت :او به راستی مرد روز های
سخت بود و همیشه با روحیه آرام خود به مدیران انقالب
روحیه فعالیت و تالش بیشتر می بخشید.

 هاشمی مرد روزهای سخت بود

همچنین رئیس مجلس درپیامی درگذشت آیتا ...هاشمی
رفسنجانی را تسلیت گفت.به گزارش ایرنا ،درپیام علی
الریجانی عنوان شد :مرد بزرگی چشم از این جهان فرو بست
که در چهره او شصت سال مبارزه با استبداد واستعمار،
تالش خستگی ناپذیر برای استقرار نظام اسالمی،
مجاهدتی کم نظیر برای دفاع از استقالل و تمامیت ارضی،
کوششی مداوم برای عمران وآبادی کشور و همتی مستمر
برای سامان دادن به امور تقنینی هویدا بود.روحانی عظیم

سال1337

ازدواج:باعفتمرعشی
ثمره این ازدواج 5 :فرزند به ترتیب و به نام های فاطمه،
محسن،فائزه،مهدیویاسر

دهه1340

آغازفعالیتسیاسیعلیهحکومتپهلوی،حبسدر
زندانوداشتنحضورفعالوهمیشهدرصحنهدرطول
نهضتامامخمینی(ره)

 روایت آیتا ...هاشمی رفسنجانی از زندگی در روستای
پدری

به گزارش تسنیم آنچه درادامه میخوانید ،زندگینامه مرحوم آیتا...
هاشمی رفسنجانی در روایتی است که خود وی نگارش کرده است:
«پدرم حاج میرزا علی هاشمی بهرمانی و مادرم ماه بی بی (صفریان)
است .نام خانوادگی هاشمی برای خانواده ما ،با آن که سید نیستیم،
به این دلیل انتخاب شده است که نام جد پدری ما حاج هاشم بوده
است؛ او درسرتا سرمنطقه امالک وامکانات زیادی داشته است .پدرم
کمی از تحصیالت علوم حوزوی بهره مند بود ،تا آنجا که به یاد دارم،
در روستا زندگی میکرد که دلیل آن تا حدودی فشار هایی بود که در
دوره پهلوی متوجه متدینین بود .ایشان عمیق ًا مورد اعتماد مردم بودند
و نوعی مرجعیت در امور اجتماعی و مذهبی داشتند .از اخالقیات
جالب ایشان این بود که معمو ًال در زمان رسیدن هرمحصولی ،وقتی

سال1356

تأسیس جامعه روحانیت مبارز (نهادی دینی ،روحانی،
فرهنگی،سیاسیواجتماعیباشعارحفظدستاوردهای
انقالباسالمی)

سال1357

عضویتدرشورایانقالببهعنوانیکیاز
چهرههایکلیدی

که به باغ و یا مزرعه می رفتند ،تعداد زیادی از نیازمندان روستا را
می پذیرفتند و به هر یک از آن ها چیزی می دادند و این وضع در همه
فصول سال ادامه داشت .اسم روستای ما بهرمان است ،یکی ازدهات
قدیمی نوق ازجلگه های رفسنجان .بهرمان به معنی یاقوت سرخ
است .مادرم عالوه بر خانه داری در امور زندگانی با پدرم همکاری
داشتند .اوهرچند بیسواد بود ،اما اطالعات خوبی ازخواص گیاهان
دارویی داشت .اطالعات و تجربیات او برای اعضای خانواده وحتی
اهالی روستا سودمند بود؛ چنانکه هنوزهم گاهی ازهمان تجربهها
استفاده میکنیم.خانواده ما ترکیبی از 5برادر و 4خواهراست ،سطح
زندگیمان با توجه به وضع آن روستا بد نبود .تاریخ تولد شناسنامهای
من  1313است .من درسن  5سالگی به همراه برادرم حاج قاسم که
دوسال ازمن بزرگ تربود ،تحصیل را شروع کردم .آنچه درمکتبخانه
به ما می آموختند ،همان کتاب های مدرسه رسمی بود به اضافه قرآن

بهمناسبتارتحالآیتا...هاشمیرفسنجانی

 12ربیع الثانی .1438شماره 19445

محمد علی جعفری ،فرمانده سپاه نیز طی پیامی
سرلشکر ّ
بهمناسبتدرگذشترئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام،
ارتحال یار دیرین حضرت امام خمینی (رحمة ا ...علیه) و
حضرت امام خامنه ای «مد ظ ّله العالی» که عمر خود را در
مبارزه با نظام ستم شاهی و شکل دهی به نظام جمهوری
اسالمی ایران و پذیرش مسئولیت هایی خطیر در ارتقای
موقعیت کشور سپری نمود  ،به ملت و رهبر انقالب تسلیت
و تعزیت گفت .ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز در پیامی
درگذشت ایشان را که سال های متمادی در راه اعتالی
آرمان های نظام و انقالب تالش وافر نمود ،ضایعه ای بزرگ
برشمرد .در بخش دیگری از این پیام آمده است :این مبارز
نستوه با مبارزات خود در سال های پیش از پیروزی انقالب
و در جریان آن و نیز در دوران دفاع مقدس از خود چهره ای
ماندگار در تاریخ پر فراز و نشیب کشور و انقالب ترسیم کرده
بود که باعث شد برگ های درخشانی به زندگی این مبارز
انقالبی افزوده شود.

هاشمیرفسنجانی بود» ،ادامه داد :بعد از حادثه هفتم تیر،
امام(ره) تنها ماند و اینآیت ا ...هاشمی رفسنجانی بود که
در کنار امام خمینی(ره) بار سنگینی در نظام را بر دوش
گرفت.روحانی خاطرنشان کرد :در زمان حضور ایشان،
همه مردم و امام(ره) اطمینان خاطر داشتند.
دکتر روحانی سپس به نقش بی نظیر و مثال زدنی آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در انتخاب خلف صالح بنیانگذار
کبیر انقالب اسالمی ،تنها کمتر از  24ساعت اشاره کرد و
افزود :ایشان در همه مراحلانقالب و در دوران سازندگی
و باز سازی ویرانی های پس از جنگ تحمیلی ،رشادت های
بی نظیری ازخود نشان داد و هیچ وقت از صحنه کنار نرفت
و مشکالت ،ایشان را از مسیرش جدا نکر د.
رئیس جمهورتصریح کرد :حضرت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی همواره در کنار امام(ره) و تاآخرین لحظه زندگی
و عمر پربرکت خود نیز یار مقام معظم رهبری بود.
وی با بیان این که «ایشان راه درست را با شهامت ،شجاعت و
فکر روشن به جوانان و همهآحاد کشور ،نشان داد» ،افزود:
ایشان آرزو های بسیار بلندی برای سربلندی و عظمت ملت
بزرگ ایرانو انقالب اسالمی داشت و این راه ادامه دارد و
همه باید در صحنه باشند تا انقالب اسالمی و نظام رابه نقطه
مطلوب نظر و خواست مردم و مقام معظم رهبری برسانیم.
روحانی در پایان و در توصیف شخصیت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی تأکید کرد :ایشان یک اندیشمند بزرگ و
سیاستمدار باهوش و مردمی بود که در برابر بزرگ ترین
مشکالت به راحتیایستادگی ،مقاومت و صبوری کرد و
هیچ گاه از انقالب اسالمی جدا نشد و آثار وجودی ایشان در
همه جای کشور و صحنه ها به چشم می خورد.

ویژهنامهروزنامهخراسان

سال1359

ریاست اولین مجلس شورای اسالمی (مدت دوره مجلس
اول 7:خرداد 6– 1359خرداد)1363

 1360تا1368

نمایندهرهبردرشورایعالیدفاع
دردوران 8سالجنگتحمیلی

وچیز هایی مثل گلستان ،نصاب و ...از  7سالگی عالوه بر مکتب از
معلومات پدر نیز استفاده کردم .رفته رفته مکتب خانه نمی توانست
جوابگوی نیازما باشد .چهارده ساله بودم که به پیشنهاد پسرعمویم،
محمد ،تصمیم گرفتیم که همراه کاروان جهت تحصیل علوم دینی به
قم سفر کنیم .درحوزه علمیه قم دروس مختلف را درمحضراستادانی
بزرگوارچونآیاتعظامبروجردی،امامخمینی(ره)،داماد،گلپایگانی،
شریعتمداری،حایرییزدی،نجفیمرعشی،عالمهطباطبائی،زاهدی
و منتظری آموختم .در سال  1337در رفسنجان برایم خواستگاری
کردند؛ دخترحجت االسالم آسید محمد صادق مرعشی که اسناد
رسمی داشتند و از تحصیالت حوزوی بهره مند بودند .همسرم از
خانواده ای است روحانی ،از فامیل بزرگ مرعشی و نوه حضرت
آیت ا ...سید کاظم طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروة الوثقی که
جایگاه معتبری در همه حوزه ها دارد.ثمره این ازدواج پنج فرزند به

 1367تا1368

جانشین فرمانده کل قوا ( 12خرداد  – 1367شهریور
)1368

 1368تا1376
دو دوره
ریاستجمهوریایران

ترتیب:فاطمه ،محسن ،فائزه ،مهدی و یاسراست».

 سفرهای خارجی هاشمی رفسنجانی در دوره مبارزه

به گزارش مشرق ،آیت ا ...هاشمی رفسنجانی تحت تاثیر تعلیمات
امام خمینی(ره) به سیاست روی آورد وبه مخالفت با حکومت محمد
رضا شاه پهلوی و انقالب سفید او پرداخت .با تبعید امام(ره) ،نقش
هاشمی در مبارزه با شاه و نمایندگی امام درداخل کشور پررنگ تر
شد .با وجود نگرش ضد غربی انقالبیون ،اوسفرهای زیادی از ژاپن در
شرق تا  20ایالت ازایاالت متحده در غرب نمود 2.دختراوبا دو پسر
آیتا ...الهوتی اشکوری ،امام جمعه سابق رشت وازدوستان هاشمی
در زندان (که یکی پزشک و دیگری دندانپزشک است) ازدواج کردند.
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی بیش از آن که به عنوان یک شخصیت
علمی شناخته شده باشد ،به عنوان یک چهره سیاسی مطرح است؛

 آیتا ...علمالهدی :آیتا ...هاشمی رفسنجانی
تا آخرین روزهای حیات خود ،مصر بود شایستگی
مقام معظم رهبری برای جانشینی حضرت امام را
یادآوری کند

 تولیت آستان قدس رضوی :رابطه عاطفی و
صمیمانه آیتا ...هاشمی با رهبر انقالب توطئههای
خناسان را خنثی کرد

آیت ا ...ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی نیز در
پیام خود نوشت« :سال هاست که دشمنان و جریان های
خناس تالش دارند در کشور اختالف افکنی و تفرقه ایجاد
کنند و در این میان برای ایجاد زاویه میان آیت ا ...هاشمی و
رهبر معظم انقالب بسیار دسیسه کردند ،اما تدابیر رهبری
معظم و سپس عشق و عالقه وافر آیت ا ...هاشمی نسبت
به جایگاه والیت ،همه آن ها را خنثی کرد ».تولیت آستان
قدس رضوی با اشاره به جلسات دوره ای آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی با رهبر معظم انقالب ،عنوان کرد :ایشان به
صورت هفتگی یا  15روز یک بار در جلسات صمیمی که
با آیت ا ...خامنه ای داشتند ،بسیاری از موارد ،مسائل و
موضوعات را با رهبری معظم انقالب در میان می گذاشتند
و معظم له نیز با سعه صدر گوش می دادند و بسیاری از
مسائل در همین جلسات برطرف می شد .وی در پایان
اظهار امیدواری کرد که با روند وحدت بخشی که به برکت
بصیرت آفرینی رهبر معظم انقالب در جامعه ایجاد شده
است ،کشور بتواند با سرعتی بیش از پیش مسیر تکامل و
پیشرفت را طی کند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نیز با صدور
پیامی تاکید کرد« :بسم ا ...الرحمن الرحیم.انا هلل و انا الیه
راجعون.خبر درگذشت ناگهانی جناب حجت االسالم و
المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی از مبارزین صدر نهضت
امام خمینی(ره) و یار دیرین رهبری معظم انقالب اسالمی و
از جمله مؤثرترین چهره های سیاسی دهه های اخیر کشور
که در صحنه های گوناگون و حساس انقالب و در مناصب
مختلف نقش آفرینی گسترده ای داشته اند موجب تأسف
و تأثر گردید.این جانب درگذشت ایشان را به مقام معظم
رهبری ،خانواده محترم و عالقه مندان به ایشان تسلیت
عرض کرده و از خداوند منان برای ایشان غفران الهی و برای
بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم».

 مصباح یزدی :آقای هاشمی به عنوان یار امام و
همراه رهبری در خدمت نظام اسالمی بود

 سیدحسنخمینی:هاشمیقامترعنایگفتمان
آزادیخواه و معتدل در جامعه افراطزده ماست

 علیمطهری:مرحومهاشمیبهآنچهمصلحت
نظام تشخیص میداد ،عمل میکرد

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی ،در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران در جمع خبرنگاران
گفت :آیتا ...هاشمی یار نزدیک امام ،شهید مطهری و رهبر
انقالب بود .وی ادامه داد :در سال های اخیر مقداری با
ایشان خوب برخورد نشد ولی آن مرحوم آنجایی که مصلحت
نظام را تشخیص می داد کار خود را انجام می داد و علی رغم
اینکه مورد هجوم و توهین قرار گرفت ،از محبوبیتش کاسته
نشد و کسی بود که خالصانه برای خدا کار می کرد.
علی مطهری در گفت وگو با ایلنا؛ در حاشیه این مراسم نیز
گفت :آیت ا ...هاشمی شخصیتی است که فکر می کنم
هیچ جایگزینی برای ایشان وجود ندارد .آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی در کشور ایجاد تعادل می کرد .ایشان هر گروه
سیاسی را که تندروی می کرد به مسیر تعادل برمی گرداند
و مانع این تندرویها میشد وبه نوعی نقش تنظیمکنندهای

ناطقنوری :هاشمیمیدانست بعضیها چه نیتیدارند
وگفت من رویاصلانقالب وآقایخامنهایمعامله نمیکنم
حجتاالسالمعلیاکبرناطقنوریبهبیانخاطراتیازسوابق
مبارزاتی آیتا ...هاشمی رفسنجانی پرداخت و گفت :آقای
هاشمیدرزندانقصربسیارشکنجهشداماوقتیبیرونآمد،
نگرانشکنجهکسانیبودکههنوزدرزندانبودند.بهگزارش
جماران،ناطقنوریکهبهمناسبتدرگذشتآیتا...هاشمی
رفسنجانیدربرنامه«اینشبها»ازخاطراتشازرئیسفقید
مجمعتشخیصمصلحتنظامسخنمیگفت،بابیاناینکه
آشناییاش با هاشمی رفسنجانی به آغاز نهضت امام(ره) در
سال 42برمی گردد ،گفت :در هفتم یا چهلم ماجرای فیضیه
قمقرارشدمراسمیدرمسجدباالسربگیریم.بادوستمانآقای
گیالنیرفتیمبهمنزلآقایهاشمی.ایشانآنقدردقتداشت
کهگفتکسیبایدحرفبزندکهتنصدایشخوبباشد.من
که حرف زدم ،گفت ایشان باید سخنرانی کند .گفتند چطور
حرف می زنید ،نمی ترسید ساواک شما را بگیرد؟ من گفتم
منعمامهسیاهمیزنموعینکمیزنم.شماتراکتهاراپخش
کنید ،وقتی ساواک درگیر این شد که چه کسی تراکت ها را
پخشکرده،درآنزمانعمامهامراعوضمیکنمومیروم.

 احمدینژاد :آقای هاشمی رفسنجانی از جمله
مؤثرترین چهرههای سیاسی دهههای اخیر کشور
بود

همچنین به گزارش تسنیم آیت ا ...سید احمد علم الهدی،
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با صدور پیامی
درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است :خبر درگذشت ناگهانی یار دیرین
امام راحل عظیم الشان ،آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،مایه
تاسف همه کسانی شد که در مبارزه با رژیم ستمشاهی نقش
داشته اند .این که ایشان تا آخرین روز های حیات خود،
مصر بود مکرر ًا نظر و تاکید بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
مبنی بر شایستگی مقام معظم رهبری برای جانشینی
حضرت امام را یادآوری کند ،از نقاط برجسته و ستودنی
کارنامه سیاسی اوست .از خداوند متعال برای آن مرحوم که
اکنون دستش از دنیا کوتاه شده و چشم به دعای بازماندگان
دارد طلب غفران و مغفرت دارم .خداوند همه ما را در روز جزا
مشمول فضل خود و نه عدل خود ،قرار دهد .ان شاء ا...

آیت ا ...محمدتقی مصباح یزدی نیز در همایش «بررسی
اخالقی آثار غفلت در پیدایش فتنه» که صبح دوشنبه با
حضور طالب و دانشجویان در دانشگاه علوم اسالمی رضوی
در مشهدمقدس برگزار شد ،در ابتدای سخنان خود با اشاره
به درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،ضمن تسلیت به
مقام معظم رهبری ،ملت ایران و خانواده آن مرحوم ،تصریح
کرد :در ابتدا باید درگذشت رئیسمجمع تشخیص مصلحت
نظام را که یار صدیق برای حضرت امام(ره) و همراه مقام
معظم رهبری بودند ،به مقام معظم رهبری و ملت ایران
تسلیت عرض کنم.
وی در ادامه گفت :آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از
انقالب اسالمی در خدمت نظام اسالمی بوده و خدمات
فراوانی به نظام اسالمی داشتند که دعا می کنیم خداوند
ایشان را با اولیایخود ،امام راحل و شهدای گرانقدر انقالب
اسالمی محشور بفرمایند.

روایتصریح
ناطقنوری

را در سیاست داخلی ایران بازی می کردند.
او افزود :تاکیدی که آیت ا ...هاشمی در مسئله آزادی بیان
به ویژه در سال های اخیر داشتند؛ بسیار مغتنم بود .ما باید
این راه را حتم ًا ادامه دهیم.

 آقایهاشمیگفتمنبنیهدارم،بهدادبقیه
زندانیهابرسید

رئیسدفتربازرسیدفترمقاممعظمرهبریافزود:جزوهعبرت
و انتقام تقریبا زیر نظر آقای هاشمی کپی می شد و اگر در آن
شرایط می فهمیدند معلوم نبود سرنوشت ایشان چه میشد
چونخیلیتندبود.ناطقنوریگفت:ایشانرادرپروندهامانی
و بخارایی دستگیر کردند و مدتی زندان بودند .من یک بار به
مالقات زندانیها در زندان قصر رفتم ،سراغ ایشان را گرفتم،
گفتندایشانزیرشکنجهبیهوششدهوبهبیمارستانبردهاند.
بعدازمدتهاایشانآزادشد.منزلآقایفلسفیبودیمکهآقای
هاشمی آمدند ،آقای فلسفی گفتند که شنیدهام شما خیلی
اذیت شدید .آقای هاشمی با این که خودشان تازه آزاد شده
بودند،گفتندچیزینبودمنبنیهدارماماآمدهامبهشمابگویم
بهدادبقیهزندانیهابرسید.

 تأکیدناطقبراعتمادامام(ره)بههاشمی

به گزارش تابناک حجت االسالم والمسلمین سیدحسن
خمینی نیز در پیامی ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را
تسلیت گفت و نوشت :هاشمی قامت رعنای گفتمان
آزادی خواه و معتدل در جامعه افراط زده ماست .به گزارش
ایرنا ،در پیام تسلیت فرزند یادگار امام(ره) آمده است:
درگذشت یار بی همانند و فرزند معنوی امام ،حضرت
آیتا ...حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی رضوانا ...تعالی
علیه و حشره ا ...مع االنبیا و اولیا چنان سنگین و ناباورانه
بود که تنها لطف الهی می تواند تسلی بخش جان و روح ما
باشد.
در ادامه این پیام آمده است :کیست که از انقالب اسالمی
ایران خاطره ای داشته باشد و در پی آن حضور موثر و کم
مانند هاشمی را نیابد .همراهی این مجاهد خستگی
ناپذیر از قبل از شروع انقالب با امام خمینی و حضور در هر
صحنه ای که امام می فرمود ،در لحظه لحظه زندگی ایشان
مشهود و متجلی است.
از فرماندهی دفاع مقدس تا مدیریت سازندگی کشور ،از
شورای انقالب تا ریاست مجلس ،از نقش بی بدیل در تعیین
رهبری پس از امام تا ریاست خبرگان و مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،از زندان و رفتن تا پای اعدام تا نمایندگی امام
برای حل هر معضل و بحران ،از ترور فیزیکی توسط فرقان تا
ترور شخصیت توسط دشمنان و نابخردان همه و همه گواه
و ردپای هاشمی در تاریخ این مرز و بوم است .در بخش دیگر
پیام سیدحسن خمینی آمده است :هاشمی قامت رعنای
گفتمان آزادی خواه و معتدل در جامعه افراط زده ماست؛
فرزند روستای دوردست رفسنجان که هوش سرشار،
استعداد ناب ،قدرت تحلیل شگرف و شجاعت مثال زدنی
را همراه با عشق به پیامبر و اهل بیت ایشان ،اسالم ،ایران و
امام ،در جان و روح خویش نهادینه ساخته بود...

سال1378

انتخاب به عنوان نفر آخر در فهرست تهران و انصراف از
ورودبهمجلسششم

سال1384

شکستدرمرحلهدومدورهنهم
انتخاباتریاستجمهوری

اوفعالیت سیاسی خود را ازسال  1340آغاز کرد .او دردوران قبل از
انقالب ،بسیاربه امام(ره) نزدیک بود .هاشمی دردوران پیش ازانقالب
و درطول نهضت امام خمینی(ره) به صورت یک عضوفعال وهمیشه
در صحنه حضورداشت .نمونه بارزحمایت وی از امام خمینی(ره)،
حرکتی بود که وی به همراه دیگرعلما دراعتراض به زندانی شدن امام
درسال  42انجام داد .آیت ا ...هاشمی رفسنجانی دردوران پیروزی
انقالب اسالمی ازاعضای مؤثر وبرجسته شورای انقالب بود وسپس
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون پیگیری کرد ،ازجمله:
عضوحزب جمهوری ،سرپرست وزارت کشور ،ریاست مجلس شورای
اسالمی ،امام جمعه موقت تهران ،جانشین فرماندهی کل قوا ،ریاست
و نیابت ریاست مجلس خبرگان ،ریاست جمهوری ،ریاست شورای
عالیانقالبفرهنگی،ریاستشورایعالیامنیتملی،ریاستمجمع
تشخیص مصلحت نظام و...

ادامه در صفحه 4

ناطق نوری:
امام ،رئیس دولت را
خواست و پرسید که
شما چقدر میتوانید
امکانات تهیه کنید
و آنها هم از خزانه
خالی سخن میگویند
امام میخواهد
تصمیمبگیرد.
فرماندهان جنگ از
جمله آقایان هاشمی
رفسنجانی و سایر
مسئوالننزد امام
میروند وقتی گزارش
را میدهند و شرایط
جنگ و امکانات را
میگویند ،امام تامل
میکند که ما به مردم
گفتیم جنگ جنگ
تا پیروزی .آقای
هاشمی میگوید
شرایط شرایطی است
که اگر بخواهیم ادامه
بدهیم نظام و شما و
مردم ضربه میخورد.
شما پساجازه بدهید
من مسئولیت این کار
را به عنوان فرمانده
جنگ بپذیرم و بعد
شما به عنوان رهبر
دستور بدهید من را
محاکمه و اعدام کنند
تا انقالب بماند

 1386تا1389

ریاستمجلسخبرگانرهبری(دراسفند 1389ریاست
اینمجلسرابهآیتا...مهدویکنیسپرد)

سال1388

آخرینحضوردر
نمازجمعهتهران

 رکورددار حضور در انتخابات مختلف

از آیت ا ...هاشمی رفسنجانی به عنوان نخستین سیاستمدار
ایرانی یاد می شود که بیش از هر سیاستمداری خود را در معرض
رای مردم قرارداده است؛ او هم با رای مردم روی کار آمد و هم با
رای مردم از قدرت اجرایی کنار رفت .وی در سال  1368با رای
مردم به مقام ریاست جمهوری رسید و پس از  2دوره چهار ساله
مدیریت اجرایی و  8سال ریاست جمهوری ایران در سال  76با
رای مردم از قدرت کنار رفت و سکان اجرایی کشور را به رئیس
دولت اصالحات داد .هاشمی رفسنجانی پس از دوره ریاست
جمهوری در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به خدمت
به نظام و انقالب پرداخت .او در سال  84نیز برای انتخابات ریاست
جمهوری کاندیدا شد اما در دور دوم انتخابات محمود احمدی نژاد
با کسب آرای الزم توانست به مقام ریاست جمهوری برسد .آیت ا...

ناطق نوری ،با بیان اینکه امام(ره) به آیتا ...هاشمی بسیار
اعتماد داشت و هر کاری داشت با او مطرح می کرد ،گفت:
امام(ره) آن قدر به آیت ا ...هاشمی اعتماد داشت که به او
پیشنهاد تاسیس حزب دادند و بعد پیشنهاد تاسیس حزب
جمهوری اسالمی را مطرح کردند .آقای هاشمی در این باره
همیشه می گفت که امام در آن زمان پول درست و حسابی
در اختیار من گذاشت تا حزب جمهوری اسالمی را تشکیل
دهم.اینگونهبودکهاینحزبباتالشآقایهاشمیودرکنار
افرادی مانند شهید باهنر ،شهید بهشتی و موسوی اردبیلی،
آیتا...خامنهایو...شکلگرفت.

 مقاممعظمرهبریوهاشمیدرعیناختالف،رفیق
وهمرزمبودند

ناطق نوری در ادامه اظهاراتش با بیان این نکته که «آقای
هاشمی صبر را در همه جنبه ها داشت» ،گفت :واقعا صبور
بود و تحمل می کرد آنچه را حق تشخیص می داد ،می گفت
ولو این که به او بد بگویند .ناطق نوری در پاسخ به این سوال
که «مقام معظم رهبری در پیامشان اشارهای کردند که سابقه
رفاقت من و او به  59سال تمام رسید و تعابیر دیگری هم که
همه حکایت از همنفسی ایشان و آیت ا ...هاشمی دارد؛ این
همگامیوهمنفسیدرعیناینکهبههرحالدونفرنمیتوانند
هم رأی باشند ،از نظر شما چگونه است؟» ،گفت :اتفاقا این
سوالتانمویدیبرعرایضبندهاستکهحکایتازآزادگیآقای
هاشمیمیکند.رفاقتایندوبزرگواربه 59سالبرمیگرددو
اختالفدیدکهبهتراستبگویمتفاوتدیدداشتند،اینتفاوت
دید هم مربوط به حاال نیست و از اول داشتند .در شیوه رفتار و
زندگی تفاوت دیدی داشتند اما در عین حال رفیق و همرزم
بودند و امام(ره) هم چشم امید به این دو بزرگوار دوخته بودند
وهردورارکنبرایبقایانقالببعدازخودشانمیدانستند.
رئیسدفتربازرسیرهبریادامهداد:مرحومآقایهاشمیدر
عین رفاقت ،تعبد هم دارد ،بسیار آدم متعبدی بود ،ایشان هم
نسبتبهاحکاممقیدبود،همنسبتبهانقالبوامامورهبری.
شماتعبدشاننسبتبهاماموانقالبرادراینجملهمیتوانید
ببینید؛وقتیبحثقطعنامهمیشود،امامنامهایدراینرابطه
برایمجلسدادندوحاجاحمدآقادرجلسهغیرعلنیبرایما

خواند امام میگویند فرمانده سپاه آمدند و گزارشی از جنگ
دادند که این مقدار اسلحه و امکانات می خواهیم تا جنگ را
ادامهدهیم.

 هاشمیگفتمرامحاکمهواعدامکنیدتاانقالب
باقیبماند

ناطق نوری به بیان روایتی از قبول قطعنامه از سوی امام
راحل پرداخت و اظهار کرد :امام ،رئیس دولت را خواست و
پرسید که شما چقدر میتوانید امکانات تهیه کنید و آنها هم
ازخزانهخالیسخنمیگوینداماممیخواهدتصمیمبگیرد.
فرماندهان جنگ از جمله آقایان هاشمی رفسنجانی و سایر
مسئوالننزد امام میروند وقتی گزارش را میدهند و شرایط
جنگ و امکانات را میگویند ،امام تامل میکند که ما به مردم
گفتیم جنگ جنگ تا پیروزی .آقای هاشمی میگوید شرایط
شرایطیاستکهاگربخواهیمادامهبدهیمنظاموشماومردم
ضربهمیخورد.شماپساجازهبدهیدمنمسئولیتاینکاررا
بهعنوانفرماندهجنگبپذیرموبعدشمابهعنوانرهبردستور
بدهید من را محاکمه و اعدام کنند تا انقالب بماند .در این
هنگامدرحالیکهبغضگلویناطقنوریراگرفتهبودواشک
در چشمانش حلقه زده بود ،گفت :هاشمی چنین آدمی بود.
گفتمنرااعدامومحاکمهکنیدولیانقالببماندشماخراب
نشوید.اینهاشمیاست.ایناعتمادهاشمیبهانقالبوامام
استوحاالاینعشقراشماپیبگیریدتاانتخابرهبری.شاید
عدهای ندانند برخی از نادانها .عذر میخواهم این تعبیر را
می گویم؛ برخی کم ظرفیت و مغرض ،ذهن جمع کثیری از
مردمراخرابکردندکهبهسودانقالبواسالمنیستکهذهن
مردمرانسبتبهمسئوالنکشورخرابکنیم.

 اشارهناطقبهمواضعهاشمیرفسنجانیدر
سالهایاخیر

وی در ادامه با بیان این که «بگذارید من اینجا درد دل کنم»،
ادامه داد :وقتی این گروه ،آن گروه را زیر بار تهمت بکشاند
مردمنسبتبهاینهابدبینمیشوندووقتیگروهدیگرنسبت
بهاینگروهتهمتبزنند،همیناتفاقتکرارمیشود.بهنظرشما
اجماعمرکبنمیکنندوبدبینبهکلنمیشوند؟بیاعتماد
به انقالب و اسالم نمی شوند؟ مگر ما دلمان لک زده بود که
یک رژیم برود که ما بشویم وکیل و وزیر .وا ...به مخیله ماهایی
که دستگیرمان میکردند ،نمیرسید .حاال من خیلی کاری
نمیکردماماامیدیبهزندهماندننداشتیمکهبخواهیموزیر
یا وکیل شویم .وی افزود :بعد به جان هم بیفتیم و مردم بدبین
شوند ،جوانان ما اعتقادشان لق شود .این هاشمی است که
می گوید من می پذیرم و من را اعدام کنید ،تا شما و انقالب
سالم بمانید .خط قرمز هایی داشت ،یک موقعی در این سر
و صدا های سال های آخری برخی پیشش رفته بودند ،توقع
داشتندکهازایشانحمایتکنندوآتشبیاورند.دشمنهمکه
بیکارننشستهاست.

 سخنانهاشمیدرجلسهانتخابرهبری،کم
خدمتیبهانقالباست؟

ناطق نوری تأکید کرد :امام(ره) از دنیا رفت همه مضطرب
بودیم که امام و این عظمت از دنیا بروند این نظام و انقالب چه
می شود ،اما به هر حال خداوند برنامه ریزی می کند و تقدیر
می کند خبرگان جمع می شوند و آقای هاشمی به عنوان
رئیسخبرگانیکبارهشروعمیکندجملهایراگفتن،واقعا
این کم خدمت و تدبیر به انقالب است؟ ما اگر تا قیامت برای
این نعمتی که خدا به ما داد ،شاکر باشیم و برهاشمی رحمت
بفرستیم،کماست.

 هاشمیسهمخواهینکرد

اینچهرهنزدیکبهآیتا...هاشمیرفسنجانیادامهداد:این
شخصیت کم آدمی نیست یک آدم انقالبی که سابقه اش کم
نیست و سنش هم باالتر از آقا بود و سهم جدی دارد اما سهم
خواهی نمی کند .اصال شما می دانید که خبرگان داشت
شود؟
به سمت شورایی می رفت که رهبری شورایی
بعضی از آقایان موافق بودند ،یک باره
ایشان جلسه ای را که خدمت امام
رسیدند یادآوری می کند و از
حاج احمد آقا کد میآورد .شما
ببینید ما امام را از دست دادیم

درشرایطحساساینمردعاقلوفداکاربگویداگرقائممقامی
بیفتد و شما نباشید کشور چه میشود ،در پاسخ به این سوال
آقای هاشمی بود که امام فرمودند همین آقای خامنهای .این
کددرآنروزبرایانقالبچهکرد.درادامههمعبارتیرامطرح
کرد که حاج احمد نقل کرد که رهبری در سفر بودند و مرحوم
حاجاحمدگفترئیسجمهوریزیبندهایشاناستوامامهم
درجوابگفتایشانبهدردرهبریمیخورد.

 میگفتوقتیفکرمیکنماگرآقانباشد،چه
میشود،زمینمیخورم

ناطق نوری درادامه سخنانش دربرنامه زنده تلویزیونی «این
شب ها» ادامه داد :در سال های اخیر ایشان گفته بود من با
دوچیزمعامله نمیکنم ،وقتی برخی می رفتند پیش ایشان و
میگفتندشماهمحرفبزنیداماایشانخداترس،آزادهودیندار
بودند .درآزادگی حرفش را می زد ولواین که سرش یا آبرویش
برود.ایشانکهمیدانستکهبعضیهاچهنیتیدارند،گفت:
با دوچیزمعامله نمیکنم یکی اصل انقالب دوم شخص آقای
خامنهای.ناطقنوریسپسبهنقلخاطرهایپرداخت:ایشان
درجاییگفتسحرکهبیدارمیشومومیخواهمبرایوضوبروم
چنددقیقهایرویتختمینشینم،گاهییکدفعهباخودمفکر
میکنمکه اگرخبربیاورندکه مقام معظم رهبری خوابید و دیگر
بلند نشد ،وقتی فکرمیکنمکسی جزایشان نیست ،به محض
اینکهبلندمیشوم،قندممیافتدوزمینمیخورم.ویتاکید
کرد:این همان عشقی استکه میگوید من عاشقم .این شعار
وتملق نیست .ایشان انتقادی داشت هم میرفت ومیگفت.

 انتقاداتناطقنوریازرسانهملی

ناطق نوری در بخش دیگری از گفت وگوی خود به انتقاد از
برخی افراد پرداخت و گفت :ما مرده پرستیم .وقتی من باالی
سر پیکر بی جان آقای هاشمی رفتم و به چهره او نگاه کردم،
نتوانستمخودمرانگهدارمچراکهتمامبیمهریهاوتوهینها
و تهمتها و کج اندیشیها علیه او در ذهنم مرور شد .من واژه
نفوذی را زیاد قبول ندارم .خودمانیم .چرا فرافکنی کنیم؟ با
تنگنظرینمیتوانیمکشورراادارهکنیم.

 جفاایناستکهتهمتبزنیم،مگرمامسلمان
نیستیم؟

وی افزود :مسئله از دنیا رفتن هاشمی نیست ،انسانها همه
می روند اما جفا این است که تهمت بزنیم ،مگر ما مسلمان
نیستیم؟ مگر قیامت نیست؟ چرا فرافکنی کنیم؟ این
بی مهری ها علیه شهید بهشتی هم بود .او آن قدر بزرگوار
بود که وقتی شورای انقالب می خواست رئیس صدا وسیما
انتخاب کند دیدم جلوی اسم کسی ضربدر زده که یکسره به
اوتهمتمیزد.منبهاوگفتماینآدمتندیاست،گفت:آقای
نوری ممکن است ایشان از چهره بهشتی خوشش نیاید از من
خوششنیایدامامدیرالیقیاست.اینرابدانیمکهتنگنظری
کشور را اداره نمیکند .وی با کنایه به صداوسیما گفت :اگر
االن در همه شبکههای تلویزیون هم از هاشمی تجلیل شود،
فایدهای ندارد باید قدر هم را بدانیم و تهمت نزنیم ،ما اگر قدر
همدیگرراندانیموازپتانسیلهااستفادهنکنیماوضاعکشور
درستنمیشود.

 قدرآیینهبدانیمچوهست

ناطق نوری در پایان شعری را هم برای آیت ا ...هاشمی
خواند و گفت؛ تا که بودیم نبودیم کسی /کشت ما را غم
بیهمنفسی/تاکهرفتیمهمهیارشدند/خفتهایموهمه
بیدارشدند/قدرآیینهبدانیمچوهست/نهدرآنوقت
کهافتادوشکست.

سال1392

ردصالحیتبرای
انتخاباتریاستجمهوری

سال1394

نفراولتهراندرانتخابات
مجلسخبرگانرهبری

هاشمی رفسنجانی همچنین در شهریورماه  1386به دنبال
رحلت آیت ا ...مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری در
دومین اجالس ساالنه دوره چهارم مجلس خبرگان ،به ریاست
این مجلس مهم و تأثیرگذار برگزیده شد .وی اسفند سال 1389
ریاست مجلس خبرگان رهبری را به آیت ا ...مهدوی کنی سپرد.
هاشمی رفسنجانی در انتخابات  92نیز کاندیدا شد اما بنا بر نظر
شورای نگهبان صالحیت وی مورد تایید قرار نگرفت و پس از آن
در انتخابات اسفند  94با باالترین رای در تاریخ انتخابات مجلس
خبرگان از حوزه انتخابیه تهران به این مجلس راه پیدا کرد .این
یار دیرین امام و رهبری ،شامگاه  19دی ماه  95درحالی دعوت
حق را لبیک گفت که تاساعاتی قبل از آن در جلسات مجمع حضور
داشت و به این ترتیب تا آخرین لحظات عمر برای رفع مشکالت
کشور مشغول تالش و مجاهدت بود.
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