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روزنامه اعتماد مصاحبه مركز اس�ناد انقالب
اسلامي با آي�تاهلل هاش�مي را روز نوزدهم
دي منتش�ر كرد كه ادامه آن به صورت روزانه
منتش�ر خواهد ش�د .روز پنجش�نبه بخشي
از پاس�خ آيتاهلل هاشميرفس�نجاني به اين
سوال « همسرهاي فرزندان ايشان چه كساني
هستند؟» به چاپ رسيد كه امروز ادامه آن را
در زير ميخوانيد.
ج نكردند؟
ي ازدوا 
از آقازادهها كس 
س ميخواند
ن ه�� م در 
ج كرده .آ 
ن ازدوا 
چرا محس�� 
ك بچه
يي 
ن ه م يك 
ن دانش��جو اس��ت .همهش��ا 
اال 
ن دختر
ن داري��م .دوتايش��ا 
دارند .س�� ه تا ن��و ه اال 
ع معيشت ،تا
ن ه م وض 
ي پسر اس��ت .اي 
هستند و يك 
حاال.
ي شما؟
ش خانواد ه شما در زندگ 
بفرماييد نق 
ت بيايي م تحصيل؟
ي ما را واداش�� 
اينكه چ ه انگيزها 
ي را
ل علو م اس�لام 
خ آغ��از تحصي�� 
گفتم ،ت��ا تاري 
ل  27بود
ه�� م گفت��م .ورود ب ه ح��وز ه ح��دود س��ا 
ن اس��ت
ن مقدار ك ه يادما 
ديگر ،اس��تادان را ه م تا آ 
ح البته
هممباحثهها را هم گفتيم .استادان را تا سط 
ي منتظري
ش آقا 
ن پي�� 
ح ب ه بعد ،م 
گفتيم .از س��ط 
ق و ه�� م منظومه
كفايه ،مكاس��ب ،منظوم��ه ،منط 
ي (نوش��ته :مالهادي س��بزواري-1289 ،
سبزوار 
 1212ه ق ،فيلسوف ،ش��اعر و فقيه) هر دو را يعني
ت (همان) ،را
فلس��ف ه و منطق را و منظوم ه حكم�� 
ك مقدار اس��فار
ي خوان��دم .ي 
ي منتظر 
ش آق��ا 
پي 
(اس��فار اربعه ،نوش��ته :مالصدرا (صدرالمتالهين)،
ي و يك
ي طباطباي 
ش آق��ا 
 979 -1050ه ق )،پي�� 
ي ميرفتيم
ي طباطباي 
ش آقا 
مقدار ه م تفس��ير پي 
ت اما م خوانديم.
ن را خدم 
س مه م فق ه و اصولما 
در 
ل كشيد؟
ل طو 
س شما چند سا 
در 
ت س��ال،
ش ت��ا هف�� 
ن ش�� 
[پي��ش] ايش��ان ،بي�� 
ل كشيد.
ششسالوني م اينقدرها تقريبا طو 
ج را پيش كي ميرفتيد؟
س خار 
ن در 
اولي 
گ ميرفتيم.
ي و ام��ا م هماهن 
ي بروجرد 
س آقا 
در 
ن فق ه ميگفتند .البته
ي ايش��ا 
ي بروجرد 
س آقا 
در 
عو
ن ه م پير بودن��د و ه م مرج 
ن ديگر ايش��ا 
ن زما 
آ
ي نميرس��يدند ،هفتهاي
س خيل 
س بودند ب ه در 
ريي 
ي بود.
س پراستفادها 
ي در 
دو ،س ه جلس ه ميآمدند ول 
ن دو ،س�� ه روز در هفت ه ميرفتي م و مينوشتيم.
هما 
ي ما بود .ي��ك[درس] فق ه و
س ج��د 
س اما م در 
در 
ت ام��ا م ميخوانديم .از آن
ل خدم 
يك[درس] اصو 
ي ك ه اما م بودند
ن روز 
ج رفتي م تا آخري 
ي ك ه خار 
روز 
ن را رفتيم ،فق ه و
ي ايش��ا 
در حوزه؛ ما تما م درسها 
اصول.
ن خوانديم .فقه
ش ايش��ا 
ل پي 
ل اصو 
ك دور ه كام�� 
ي 
ي ايش��ان
ي فق ه را پهلو 
ب كتابها 
ي از ابوا 
ه م بعض 
ن خوانديم .قس��مت
ش ايش��ا 
ت پي 
خوانديم ،طهار 
ي اما م را ما نوش��تي م يعني
ش را نوعا درسها 
عمدها 
ن رفتم ،نوشتم.
ي اما م را در خدمتشا 
هم ه درسها 
س خصوصي
ك در 
ي ه م ي 
ي ش��ريعتمدار 
س آقا 
در 
س ميدادند.
ح در 
ن را ميرفتيم؛ نكا 
تآ 
ن داش 
ايشا 
س ميداد.
ج در 
ي ه م رفتم ،خار 
ي گلپايگان 
س آقا 
در 
ك دور ه نس��بتا
ي را ه م ي 
ي حائ��ر 
س آقامرتض�� 
در 
ي رفتيم؛
ي داماد نسبتا خيل 
س آقا 
ي رفتم .در 
طوالن 
ك ماهي
ي رفت م ح��اال بعد ميگويم ،ي 
ك كم 
في 
نج 
يو
ي زنجان 
ي و آقا 
ي خوي�� 
س آقا 
آنجا بودي م ك ه در 
ن دوره.
اينها ،ميرفتي م اما ك م بود آ 
ل شما ب ه درج ه اجتهاد رسيديد؟
ن تفصي 
با اي 
ي تاييد اجتهاد
ي ك ه كس�� 
ن معن 
درج ه اجتهاد ب ه اي 
ب نظرم
ي فكر ميكن م صاح 
كند ورق ه بگير م نه؛ ول�� 
ي ك ه ميرفتيم .معموال در مسائلي
ن درسهاي 
در اي 
ن ه م وقتي
ب نظر بودم .اال 
ح ميش��د صاح 
ك ه مطر 
ك ه مطالع ه ميكن م حوصل ه پي��دا ميكنم؛ ميتوانم
ي پيدا
ي را نظري��ها 
ك مس��الها 
تصمي�� م بگير م ي�� 
ميكنم ،مطالع ه ميكن م و ميتوان م نظرگو باش��م و
ل ميكردم
ي ك ه عم 
ل را ه م ك ه فتواهاي 
ي مسائ 
بعض 
ش ميآيد
از مقلدين�� م وقتي كه تردي��د براي م پي�� 
ل ميكنم
مطالع ه ميكنم ،خود م ب�� ه نظر خود م عم 
اما اكثر موارد تقليد ميكنم.
ي تقليد كردهايد؟
از چ ه مراجع 
ي تقليد كرديم .بعد از ايشان،
ي بروجرد 
ل از آقا 
از او 
ي مراجعه
ي آقاسيد ابوالهاد 
ي از موارد را ب ه آقا 
بعض 
ت عمده
ن قس��م 
كردي م و بعد ب ه ام��ا م ك ه ديگر اال 
ش را ه م موارد
ك مق��دار 
را از اما م تقليد ميكنم .ي 
ي چيزها را ه م هنوز بر
ي را ب ه نظر خودم ،بعض 
معين 
ي ايشان .خوب
ي هس��ت م ب ه فتوا 
ي باق 
ي بروجرد 
آقا 
ت تا اس��تادان و هممباحثهها را
س اس�� 
ديگر حاال ب 
ه م گفتي م و چ�� ه كتابهايي بودن��د ،از اينجا ديگر
دربياييم.
ت كنيد ك ه در
ي صحب 
ك كم 
حاال از خانواد ه ي 
ي ش�ما
ي بوديد و در زندگ 
م چطور 
ي با ه 
زندگ 
ي داشتند؟
چ ه نقش 
ن ه ديگر حاال خست ه شدم ،ميخواهيد ببريد يا پيش
ش شما باشد.
خود م باشد ،ميخواهيد پي 
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سيدوحيدحسيني/آنا

حميد ميرزاده
هلل هاشميرفس��نجاني (ره) دانش��مندي قرآنپژوه،
آيتا 
مجاهدي نستوه و مديري استراتژيست ،يكي از محورهاي
وحدت در جامعه باتفكر اعتدالي و مايه فخر روحانيت بود.
او اثبات كرد كه نظام اس�لامي به ش��رط انتخاب روش و
منش اعتدالي در سازو كارها ميتواند نظامي كارا و پيشگام
و الگوي پيش��رفت و توسعه باش��د .رمز موفقيت او سواي
مديريت س��طح باال ،در جاذبه حداكث��ري او بود .هيچگاه
رفتار عب��س و تولي و تبخت��ر و تغير با م��ردم و مديرانش
نداشت و با وقار و محبت با همه كار ميكرد .همه نيروهاي
دلس��وز را فارغ از جناحبنديهاي رايج سياس��ي ،خودي
ميدانست و هريك را به مثابه خشتي ميشمرد كه بايد در
امر توسعه ايران جايي داشته باشند .در تاريخ معاصر ايران
مانند آيتاهلل هاشميرفس��نجاني (ره) كم داريم كه بيش
از  60سال عمق نفوذ و تاثير همهجانبه در امور اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي داشته باش��د .عالوه بر اين،
اخالق نيك ،اخالص و داش��تن روحيه باال همراه با تدبير و
اميد در سراس��ر زندگي از ويژگيهاي برجسته ايشان بود.
او يار و همراه اما م (ره) و رهبري و س��نگصبور انقالب بود
كه با صبر و سعهصدر كش��ور را از بحرانهايي بزرگ عبور
داد و در اس��تقرار و تثبيت نظام و نهادينه كردن مهمترين
تحوالت سياس��ي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي كشور
نقش تعيينكننده داشت .آيتاهلل هاشميرفسنجاني (ره)
در تمام عمر خود در برابر تندروها از هر جناحي سينه سپر
ميكرد و مانع از ايجاد خس��ارت از سوي تندروها به كشور
ميشد .او اسطوره پايمردي و پايداري و يك قهرمان ملي
بود .اگرچه اميركبير با تاس��يس دارالفن��ون كار زيبايي را
شروعكردامافرصتنيافتآنرابهاتمامبرساند،اماخداوند
هلل هاشميرفس��نجاني(ره) داد كه با
اين توفيق را به آيتا 
تاسيس  400واحد دانشگاهي به مثابه  400دارالفنون در
سراسر كشور ،ظرفيت عظيمي با سرمايههاي مردم ايجاد
كند كه تا س��الها حدود  50درصد بار آم��وزش عالي را از
دوش دولت برداش��ت .به طوري كه هماكنون بيش از 50
درصد فارغالتحصيالن آموزش عالي ايران از اين دانش��گاه
هستند و تا زمان اواخر حيات ايشان (دي ماه )1395حدود
 37درصد دانشجويان كل كشور در اين دانشگاه تحصيل
ميكردند و  54در صد تحصيالت تكميلي كل كش��ور در
دانشگاه آزاد اسالمي بود .بالغ بر  68000نفر هيات علمي
تماموقت و نيمهوقت كه بالغ بر  30000نفرش��ان هيات
علمي تمام وقت بودن��د و از اين تعداد ح��دود  55درصد
استاديار به باال بودند در اين دانشگاه تدريس ميكردند .او
با سرمايههاي مردم دانشگاهي را بنيان گذاشت كه بيش
از 11ميليون متر مربع به فضاهاي مس��قف آموزش عالي
كش��ور اضافه كردكه 11000كارگاه و آزمايشگاه را در دل
خود داشت .در اين دانشگاه ماهيانه بالغ بر يكصد هزار نفر
اشتغال داشتند و بيش از  20ميليون نفر از جامعه ما اعم از
كاركنان و هيات علمي و دانشجويان و فارغالتحصيالن ،به
نحوي با اين دانشگاه مرتبط بودند .هاشمي با طرح بينظير
و ابتكار بيبديل خود توانست يك گنجينه عظيم علمي،
فرهنگي و فني براي ايران به ارمغان آورد كه در دنيا بينظير
و كاري شبيه معجزه است .خدارا شكر او در زمان حياتش
ثمرات باغ دانشي را كه كاشته بود به عينه ديد و چشم اين
دهقان پير از تنومندي نهال نوپايي كه در  31ارديبهشت
سال 1361كاشته بود ،روش��ن شد .تاريخ هيچگاه پژواك
ندايحقطلبيويكعمرمبارزهمخلصانهاوراكهدرمسير
حقوعدالتبودازيادنخواهدبرد.
اخالق مديريتي هاشمي
به اعتبار مس��ووليتهاي اجرايي حدود  35س��ال با آقاي
هاش��مي محش��ور بودم و از دور و نزديك يا مس��تقيما با
ايش��ان كار ميكردم .واقعا او را يك اصالحطلب اصولگرا و
يك اصولگراي اصالحطلب يافتم .مردي كه در چارچوب

قانون و مقررات كش��ور تصميمات رهگشا ميگرفت و به
خاطر هوش��مندي بااليي كه داشت س��عي ميكرد براي
حل مش��كالت كش��ور قانون را دور نزند و زير پ��ا نگذارد.
مبناي مديريت او بر درستي و صداقت استواربود .درتمام
مدت همكاري هرگز دستوري خالف قانون به اينجانب و تا
آنجايي كه من اطالع دارم به هيچ كدام از مديران خود نداد.
درتحمل نظرات مخالف بسيار قوي بودو بدون عصبانيت و
با روي خوش و استدالل منطقي جلسات را اداره ميكرد.
در دوراني كه ايشان رييسجمهور و رييس شوراي اقتصاد
بودند،اينجانبرييسسازمانبرنامهوبودجهودبيرشوراي
اقتصاد بودم ( . )1374 -1376به لحاظ ماهيت بحثهاي
كالن ،طبيعي بود كه در جلسات دولت يا شوراي اقتصاد،
گاهينظراتيكامالدرجهتمخالفديدگاهرييسجمهور
ابراز ش��ود .نوعا مديران آقاي هاش��مي ميدانس��تند كه
ش��خصيت باالي آقاي هاش��مي نظرات مخالف را تحمل
ميكند و مطمئن بودند كه بدين دليل از س��وي ايش��ان
معاقب نخواهند بود .همه ميدانستند كه اگر خالف نظر
رييسجمهورنظري و نگاهي متفاوت داشته باشند ،آنقدر
ايشان مصمم به كشف حقيقت بودكه همه نظرات مخالف
را كارشناس��ي و در راس��تاي منافع ملي قلمداد ميكرد.
به زبان س��ادهتر ،هيچ مس��وول دولتي نگ��ران نبود كه به
دليل ارايه نظر مخالف با نظر رييسجمهور از كار بركنار و
خانهنشين ميشود .او اصوال از مديراني كه به جاي ارايه نظر
كارشناسياحتماالسعيداشتندبااظهارغيركارشناسيبه
نوعيازنظررييسجمهورپشتيبانيكنند،آشفتهميشد.
بارها ديده بوديم شديدا با بوسيدن دس��ت ،مخالف بود و
شديدا دست خود را از بوسيدن دور ميكرد .نه رياكار بود و
نه متملق؛ او حتي ريا و تملق را نوعي شرك ميدانست .او به
مديرانباشخصيتخيلياحترامميگذاشت.آقايهاشمي
مردي پرجاذب��ه ،خوشاخالق ،خوشبرخ��ورد ،مهربان و
اهل گذشت و با اخالص بود .تفكر اعتدالي و روش و منش
ويژه ايشان خود يك مكتب پرجاذبه در افكار عمومي ايجاد
كرد .درمديريت فرا جناحي عمل ميكرد ،چه در زماني كه
رياست مجلس ،يا رييسجمهور يا رييس مجلسخبرگان
بود و چه بعد ازآن كه رييس مجمع تش��خيص مصلحت
نظام بود هيچگاه پرچم حزب و گروه خاصي را برنداش��ت.
همين نشان ميدهد كه ايش��ان قداست جايگاههايي كه
در آن قرار داش��ت ،كه نبايد به تحزب و گروهگرايي آلوده
شود ،ميدانست .االن «مكتب هاشمي» كه همان مكتب
اعتدال در امور اقتصادي ،سياس��ي ،اجتماعي و فرهنگي
اس��ت ،طرفداران زيادي بين عام و خاص دارد و مخصوصا
جامعه فرهيخته ايران اين مكتب فكري را قبول دارد و به
همين دليل آقاي هاشمي ديگر يك نفر نيست؛ او نماد يك
تفكر مقبول اجتماعي است .همه شاهديم دوستان ايشان
با اعالم همراهي و تكيه بر افكار و مكت��ب فكري اعتدالي
آقاي هاشمي ،كه در جامعه مورد اقبال قرارگرفته ،از همين
خاستگاهفكريواجتماعيدرانتخاباتموفقشدند.
جاذبههاشمي
او از تبار روس��تاييان پاك و صادق ب��ود كه در خندههايش
صف��اي باطن��ش را ميتوانس��تي ببين��ي .از دور عظمت
ش��خصيت و صالبت او چون كوه تو را ميگرفت اما وقتي از
نزديك با او هم صحبت ميشدي گويي گوارايي يك چشمه
زالل و آرام و مهربان را يافتهاي .س��خنانش را در نمازهاي
جمعه بهياد داري؟ گويي صدايش نه از زبان و دهانش بلكه
از ته دل و جانش به گوش ميرس��يد و س��خنش مصداق
«س��خن كز دل برآيد الجرم بردل نش��يند» بود و اين بود
رمز تاثير كالم او بر جانهاي خس��تهاي كه هميش��ه به او
اميد داشتند .بعد ميبيني با كسي هم صحبت شدهاي كه
مجتهدي فاضل و مفسري متبحر ،انساني جهانديده ،يك
انقالبي زجر كش��يده و مديري صاحب سبك و پركار است
كه در كنار اين همه ،در كارنامه زندگي پر بارش كارواني از
مس��ووليتهاي س��نگين در مديريت كالن كشورداشته
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دستگاه مناقصه گذار  :شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران .
موضوع مناقصه  :اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پست امداد آب و انجام کارهای سرمایه ای در سطح امور آب و فاضالب شهر پرند
مدت اجرای عملیات  12:ماه
محل اجرا  :شهر پرند
محل تامین اعتبار  :اعتبارات جاریشرکت آب وفاضالب جنوبغربی استان تهران.
مبلغ برآورد  ( 19,945,501,912:نوزده میلیاردو نهصدو چهل و پنج میلیون و پانصدو یک هزارو نهصدو دوازده) ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  ( 818,365,000 :هشتصدو هجده میلیون و سیصدو شصت و پنج هزار ) ریال در وجه شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران
مهلت در یافت اسناد  96 / 10 /23 :لغایت 96/10 / 27
مهلت ارائه پیشنهادات ( 96/11/09:تا ساعت.)14
بازگشایی پاکات الف در مورخ 96/ 11/10ساعت 11:30صبح در محل امور بازرگانی و قراردادها ی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران
دستگاه نظارت  :معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران.
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات  :دبیرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران واقع در کیلو متر 22جاده ساوه  ،شهرک واوان  ،بلوار امام خمینی  ،روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .
هزینه خرید اسناد ( 900,000:نهصد هزار ) ریال می باشد که باید به حساب شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد .
هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
داشتن حداقل دو سابقه کار مشابه و نیز گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاری معتبر رتبه 5در رشته آب یا تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و گواهینامه احراز شرایط انجام امور بهره برداری در 4رسته چاه  ،منابع
تامین،خطوطانتقال،ایستگاهپمپاژومخازن،شبکهتوزیعوانشعاباتازشرکتمهندسیآبفایکشورالزامیمیباشد.
دارا بودن گواهی نامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت کار،رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .
سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir:
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران Swest.tpww.ir:
سایت سامانه کشوری http://tender.bazresi.ir:
سایت مهندسی کشور www.nww.ir:

روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران (سهامي خاص)

اس��ت ولي اينقدر خاكي و فروتن و دوس��ت داشتني است
كه احس��اس ميكني ازجنس خود توست و اينهاست كه
كارنامه 60ساله فعاليتهاي اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
هاشمي را از ديگران متمايز ميكند و تازه ميفهمي سطح
پرواز هاشمي چقدر باال و بلند بوده اس��ت .دراوج اما فروتن
! او مثل يك هواپيماي بلند پرواز هزاران پ��ا از ديگران اوج
گرفته و باالتر بود .مردم به خوبي فهميدند هاش��مي از اول
از جنس آنها بوده است .مردم دوباره دانستند اصال هاشمي
در تمام ميدانهاي مبارزه قبل و بعد از انقالب فقط براي اين
مردم و كشور سينه س��پر كرده و با مشي عاقالنه و اعتدالي
كه يكي ديگر از ويژگيه��اي مثالزدني او ب��ود ،در مقابل
تندرويها و زيادهخواهيها ميايستاد و نوعي لنگر تعادل
براي كشور بود .ايستادگي براي حفظ كشور و منافع مردم
با روش و منش اعتدالي كه مختص خود او بود .اينبار شيخ
ما نيز با رفتن خود مثل هميشه به مردم خدمت كرد و وقايع
اخير نشان داد هاشمي هنوززنده است و مكتب اعتدالي او
رهگشاست .رمز موفقيت او س��واي مديريت سطح باال ،در
جاذبه حداكثري او بود .هيچگاه رفتار عبس و تولي و تبختر
و تغير با مردم و مديرانش نداش��ت و با وقار و محبت با همه
كار ميكرد .همه نيروهاي دلسوز را فارغ از جناح بنديهاي
رايج سياسي ،خودي ميدانست و هريك را به مثابه خشتي
ميشمرد كه بايد در امر توسعه ايران جايي داشته باشند .در
تاريخمعاصرايرانمانندآيتاهللهاشميرفسنجاني(ره)كم
داريم كه بيش از  60س��ال عمق نفوذ و تاثير همهجانبه در
اموراقتصادي،اجتماعي،فرهنگيوسياسيداشتهباشد.
هاشميوآبادانيايران
ش��يرازه اصلي تفكر و دغدغه اول هاشمي همواره آباداني
ايران و سرافرازي مردم اين آب و خاك بود .به راستي كجاي
ايران را س��راغ داري كه اثري از انگشت سليماني مديريت
خالق و س��ازنده او نيس��ت؟ جبهههاي جنگ ،بازسازي
مناطق جنگزده ،س��دها و نيروگاهها ،مزارع كش��اورزي،
ش��هركهاي صنعتي ،كارخانج��ات فوالد و س��يمان و
پتروشيمي و توسعه دانشگاهها و پژوهشگاهها ،راهها و راه
آهنوهزارانطرحزيربناييوتوليديدرسراسركشور-كه
همه آنهارا اين نگارنده در كتاب «اي��ران آباد» و كتاب آمار
سخن ميگويد برشمرده و با عكس و تفصيل نشان دادهام-
همه و همه ش��اهدان صادق همت جه��ادي و تالشهاي
خس��تگيناپذير اين رادمرد ب��زرگ قهرمان مل��ي ايران
هستند .س��ال  1368كه آيتاهلل هاشميرفسنجاني(ره)
توسطمردمبهعنوانرياستجمهوريانتخابشد،شرايط
اقتصادي اي��ران به دليل آثار ناش��ي از جنگ تحميلي كه
بالفاصله پس از انقالب آغاز شده بود ،دگرگون و نابسامان و
توليدناخالصداخليمنفيبود.پنجاستانبهطورمستقيم
و شديد و  15اس��تان به طور غيرمستقيم از جنگ آسيب
ديده بودند و چرخهاي اقتصاد كش��ور در اكث��ر حوزهها از
كار افتاده بود .رييس دولت با توجه ب��ه پايان جنگ و آغاز
ثبات به اين نتيجه رس��يده بود ك��ه دوران جديدي پس
از دفاع مقدس در حال تجربه اس��ت كه ب��ه خوبي بايد از
آن بهره برد .در واق��ع پارامترهاي اقتص��ادي ،فرهنگي و
اجتماعي دوران س��ازندگي به طور كامل با شرايط جنگ
هشت س��اله متفاوت بود .با توجه به تغييرات ،نگاه دولت
نيز به س��مت باز ش��دن فضاي اقتصادي ،دعوت از بخش
خصوصيواستفادهازسرمايههايپايداروتقويتارتباطات
بينالمللي معطوف شد .او يك پيچش و تحول در اقتصاد
ايران بنيان گذاش��ت كه مبناي آن ريشه در تفكر اعتدالي
او داش��ت .او مدافع اقتصاد بر مبناي ملي و تقويت بخش
خصوصي براي س��رمايهگذاري و كارآفريني بود .كارنامه
هلل هاشمي در تمام مبارزات قبل از انقالب،
درخشان آيتا 
فرماندهي شجاعانه دفاع مقدس و سهم ايشان در مديريت
مدبرانه نظام جمهوري اسالمي ايران در سنگرهاي رياست
مجلس شوراي اسالمي ،رياستجمهوري ،رياست مجلس
خبرگان و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ،ذخيره
گرانبهايي براي علو درجات اين رادمرد بزرگ خواهد بود.
هلل هاشميرفسنجاني (ره) ،دانش��مندي قرآنپژوه،
آيتا 
مجاهدي نستوه و مديري استراتژيست ،يكي از محورهاي
وحدت در جامعه با تفكر اعتدالي و مايه فخر روحانيت بود.
او اثبات كرد كه نظام اسالمي به شرط انتخاب روش و منش
اعتدالي در س��ازوكارها ميتواند نظامي كارا و پيش��گام و
الگويپيشرفتوتوسعهباشد.
هاشميوشخصيتعلميچندوجهي
متاسفانه كوششهاي علمي و پژوهشهاي قرآني ايشان
پشت پرده فعاليتهاي سياسي و مديريتي ايشان پنهان
مانده اس��ت و اين وظيفه ما اس��ت كه تاليفات ارزشمند
آيتاهلل هاشمي (ره) را كه بالغ بر  100كتاب و مقاله است
بازنشركردهودراختيارجوانانقراردهيمچراكهشخصيت
چندبعدي و چندوجهي آي��تاهلل باعث ش��ده بود عالوه
بر مديريت اجتماعي و سياسي ،دانشمندي سطح باال در
زمينهقرآنباشندوبهعنوانقرآنپژوهيبرجستهشناخته
شوند.
تاسيسدانشگاهآزاداسالمي
35س��ال پيش يعني در جريان جنگ تحميلي ،دانشگاه

آزاد اسالمي به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري جهان،
ماندگارترين يادگار ايشان اس��ت كه با آيندهنگري ايشان،
تاسيس شد و امروز با تاثيرات بس��ياري كه در زمينههاي
اجتماعي ،علمي و فرهنگي اي��ران دارد ،يادگاري جاودان
براي توس��عه علمي  -پژوهش��ي ايران محسوب ميشود.
اهلل هاش��مي
البته خدمات ني��ك و باقيات صالحات آيت 
منحصر به دانش��گاه آزاد اسالمي نيس��ت ،بلكه ايشان در
بس��ياري از عرصههاي نظام و در تمامي مسووليتهايي
كه برعهده داشت ،منش��ا تحول ،نوآوري و نهادينهسازي
امور اجتماعي ،سياس��ي ،فرهنگي و ...بود .در واقع آيتاهلل
هاشميرفسنجاني (ره) چه قبل از انقالب و چه پس از آن،
خدماتبزرگيبرايتثبيتواستقرارنظاموتوسعهوآبادي
كشور انجام داد كه از جمله آنها ميتوان به تاسيس دانشگاه
آزاد اسالمي كه موجب توسعه علمي ،پژوهشي ،فرهنگي،
اقتصادي و ...كشور شد ،اشاره كرد .حتي اگر او بنيانگذار و
بانياينهمهتحوالتاجتماعي،سياسي،فرهنگيوعلمي
نبود ،با تاسيس دانش��گاه آزاد اس�لامي و نهادينه عدالت
آموزش عالي در ش��هرهاي كوچك و بزرگ سراسر كشور،
بازهم به عنوان يكي از بزرگترين خادمين ملت ميتوان
از او ياد كرد .ايشان دانشگاه را به مثابه فرزند خود ميدانست
و با وجود همه كارش��كنيها و حس��ادتها ،از آن مراقبت
ميكرد به طوري كه مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي با انرژي
و روحيه پدر معنوي خود توانست كارهاي سختي را انجام
دهد و هر جايي كه امور دانشگاه به خاطر كارشكنيها دچار
مشكل ميشد ،حمايتهاي بيدريغ آيتاهلل كارگشا بود.
ويبا تاسيسدانشگاه آزاد اسالمي ،ايران رادر مسير توسعه
علمي قرار داد و در واقع آبروي علمي -پژوهشي براي ايران
به ارمغان آورد .اگرچه اميركبير با تاس��يس دارالفنون كار
زيبايي را شروع اما فرصت نيافت آن را به اتمام برساند ،اما
هلل هاشميرفسنجاني (ره) داد
خداوند اين توفيق را به آيتا 
كهباتاسيس 400واحددانشگاهيبهمثابه 400دارالفنون
در سراسر كشور ،ظرفيت عظيمي با س��رمايههاي مردم
ايجاد كند كه تا سالها حدود  50درصد بار آموزش عالي را
از دوش دولت برداشت .به طوري كه هماكنون بيش از 50
درصد فارغالتحصيالن آموزش عالي ايران از اين دانش��گاه
هستند و تا زمان اواخر حيات ايشان (دي ماه )1395حدود
 37درصد دانشجويان كل كشور در اين دانشگاه تحصيل
ميكردند و  54در صد تحصيالت تكميلي كل كش��ور در
دانشگاه آزاد اسالمي بود .بالغ بر  68000نفر هيات علمي
تماموقت و نيمهوقت كه بالغ بر  30000نفرش��ان هيات
علمي تمام وقت بودن��د و از اين تعداد ح��دود  55درصد
استاديار به باال بودند در اين دانشگاه تدريس ميكردند .او
با سرمايههاي مردم دانشگاهي را بنيان گذاشت كه بيش
از 11ميليون مترمربع به فضاهاي مس��قف آموزش عالي
كش��ور اضافه كردكه 11000كارگاه و آزمايشگاه را در دل
خود داشت .در اين دانشگاه ماهيانه بالغ بر يكصد هزار نفر
اشتغال داشتند و بيش ار  20ميليون نفر از جامعه ما اعم از
كاركنان و هيات علمي و دانشجويان و فارغالتحصيالن ،به
نحوي با اين دانشگاه مرتبط بودند .هاشمي با طرح بينظير
و ابتكار بيبديل خود توانست يك گنجينه عظيم علمي و
فرهنگي و فني براي ايران به ارمغان آورد كه در دنيا بينظير
و كاري شبيه معجزه است .خدارا شكر او در زمان حياتش
ثمرات باغ دانشي را كه كاشته بود به عينه ديد و چشم اين
دهقان پير از تنومندي نهال نوپايي كه در  31ارديبهشت
سال 1361كاشته بود روشن شد .كزر ٍع أخرج شطأ ُه فازر ُه
عج ُبال ّز ّراع»....
فاستغلظفاستويعليسوقِ ِهيُ ِ
هاشميويكعمرمبارزه
اخالق نيك ،اخالص و داش��تن روحيه باال همراه با تدبير و
اميد در سراسر زندگي ،زبانزد خاص و عام بود .او يار و همراه
اما م (ره) و رهبري و س��نگصبور انقالب ب��ود كه با صبر و
سعهصدر كشور را از بحرانهايي بزرگ عبور داد .او در تمام
عمر خود در برابر تندروها از هر جناحي سينه سپر ميكرد
و مانع از ايجاد خس��ارت از سوي تندروها به كشور ميشد.
او اسطوره پايمردي و پايداري بود .داشتن حوصله شنيدن
مشكالت مردم ،يكي از ويژگيهاي بارز ايشان بود .هاشمي
هرگز پيمان خود را با مردم و انقالب و رهبري نگسس��ت و
هرجانظريمتفاوتبانظررهبريداشتنهايتابهنظرايشان
پايبندبود.تاريخهيچگاهپژواكندايحقطلبيويكعمر
مبارزه مخلصانه آيتاهلل هاشميرفسنجاني (ره) را كه در
مسيرحقوعدالتبودازيادنخواهدبرد.
دردفراق
در پايان از زبان حافظ شيرينسخن ،داد دل و درد جانكاه
فراق دوس��ت و يار و رييس بيهمتاي خود را كه او را جان
جانانايرانميدانم،عيانميكنم:
ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود /ديده را روشني از خاك
درت حاصل بود  /راست چون سوسن و گل از اثر صحبت
پاك  /بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود
در دلم بود كه بيدوس��ت نباش��م هرگز  /چه توان كرد كه
سعي من و دل باطل بود /بس بگشتم كه بپرسم سبب درد
فراق /مفتيعقلدراينمسالهاليعقلبود
استاددانشگاهصنعتياميركبير

آمادگي هاشمي
براي اعالم پايان جنگ
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«س��ردار محسن رشيد»
پژوهش��گر تاريخ جنگ
اي��ران و ع��راق و رييس
اس��بق «مركز مطالعات
و تحقيق��ات جن��گ»
سپاه پاس��داران انقالب
اسالمي ايران است .او در
يادداشتي به مناسبت سالمرگ آيتاهلل هاشمي
در چند بخش به نقش او در دوران  8س��ال دفاع
مقدس اشاره كرده است .در يادداشت سوم كه در
شماره قبلي منتشر ش��د به حضور رسمي ،علني
و اجرايي رفس��نجاني در ق��رارگاه خاتماالنبيا در
عمليات خيبر اشاره ش��ده بود .نوشته ذيل بخش
چهارم اين يادداش��ت اس��ت و ادام��ه آن به طور
منظم در شمارههاي آتي منتشر خواهد شد.
در بررس��ي وقايع و واقعيات موجود ،جمعبندي
جديدي بروز كرد كه در نتيجه آن ،ارتش و سپاه
در دو جغرافياي متف��اوت و هر يك در يك محور
در يك عمليات باش��ند اين اتفاق در دو عمليات
صورت گيرد؛ يك عملي��ات به فرماندهي ارتش و
س��ازمان ارتش و يك عمل به طور مس��تقل وارد
عمليات ش��وند( .ناگفته نماند كه سپاه از نيروي
هوايي و توپخان��ه ارتش بيبهره نبود) .اما س��پاه
نس��بت به اين نتيجهگيري معترض بود .س��پاه
با اتكا به مدل موف��ق چهار عمليات��ي كه به فتح
خرمشهر منجر شد ،از عدم نس��خهبرداري از آن
مدل ش��اكي بوده و توقع س��پاه از حض��ور آقاي
هاش��مي در فرماندهي جنگ ،احي��اي آن مدل
بود؛ مدلي كه س��پاه ،فرماندهي صحنه و ارتش،
نقش مكمل را ايفا كند .او بدون آنكه به پرس��تيژ
ارتش لطمهاي ايجاد كند ،در آن دوره صميميت
بين شهيد صياد و سپاه س��بب شده بود كه صياد
آن مدل را بپذيرد و اگر بعد از عمليات رمضان اين
مدل زير سوال نميرفت چهبسا ناكاميها مجددا
به موفقيت ميانجاميد اما آقاي هاش��مي به اين
خواسته تن نداد.
در ع��وض س��پاه اظهار ميداش��ت كه اگ��ر قرار
اس��ت بهتنهايي عمل كنيم بيش از  300گردان
نيرو نياز داريم ت��ا بتوانيم عملي��ات بزرگ انجام
دهيم .ام��ا از آنجايي ك��ه دغدغه هاش��مي تنها
مديريت جن��گ نب��ود و كش��ورداري را در كنار
جنگ مديريت ميكرد ،درخواس��ت س��پاه براي
تامين  300گردان بينتيجه ماند .بنابراين س��پاه
در مضيقه ق��رار گرفت و لذا انتقاد س��پاه به آقاي
هاش��مي از اين زاويه قابل درك است .در واقع در
فرماندهي جنگ مدل جديدي به كار گرفته شد
كه شبيه به مدلهاي قبل نبود.
م��دل اول فرمانده��ي مش��ترك ول��ي در واقع
فرماندهي حقيقي س��پاه بدون هيچ نمود بيروني
و نق��ش مكمل ارتش ،م��دل دوم ه��ر كدام يك
محور تحت پوش��ش قرارگاه هاشمي و مدل سوم
فرماندهي ارتش بود كه هيچك��دام جواب نداده
بود و م��دل چهارم كه در اي��ن دوره به كار گرفته
ش��د از منظر س��پاه مورد قبول نبود يعني سپاه
خواهان نقش مكمل ارتش ب��ود و با توجه به عدم
احياي مدل فتح خرمشهر ،خواهان حضور جدي
كشور در جنگ بود .بخش��ي از اين حضور جدي
با ستاد پش��تيباني جنگ كه توس��ط ميرحسين
موسوي ،نخستوزير وقت ش��كل گرفت ،محقق
ش��د و فيروزآبادي به عنوان نماين��ده او ،رييس
اين ستاد ش��د و وزارتخانههاي دولت كه قابليت
اقدامات صنعتي داش��تند به كمك جنگ آمدند
و آقاي هاش��مي كه از عمليات خيب��ر به صورت
فردي در صحنه آمده و با س��تاد خاتماالنبيا وارد
صحنه ش��ده بود از اينجا به بعد س��تاد مس��تقل
تش��كيل داد .عملي��ات والفجر  8ص��ورت گرفت
و يك��ي از برگه��اي زري��ن انق�لاب رق��م زده
ش��د .حماس��هاي كه توس��ط رزمندگان صورت
گرفت افس��انه اس��ت كه قابل درك نيست .ولي
بعد وي��ژه اين عمليات ك��ه مانع از ب��روز و تجلي
حماس��هآفريني رزمندگان ش��د ،بس��تر فريبي
اس��ت كه دش��من را گمراه كرد و س��بب فريب
دشمن ش��د .ما در اين عمليات دش��من را در دو
س��طح ،فريب داديم؛ يك فري��ب در صحنه نبرد
از چزابه تا دهان��ه اروند ب��ود .اما گوي��ا اين تنها
اقدام ما ب��راي فريب دش��من نبود بلك��ه فريب
مهمتري هم داش��تيم كه تنها تاييد يا رد دو نفر
در اين باره ميتوانند معتبر باش��د .يكي آيتاهلل
هاش��مي و ديگري آقاي محس��ن رضايي .شامه
من ميگويد كه فريب ديگري به وقوع پيوس��ته
اس��ت و آن فريب آن بوده كه ما با برگ امريكا در
اين عمليات ب��ازي كرديم .هم��ان برگي كه بعدا
مكفارلين را به ايران كش��يد .بد نيس��ت به اين
مس��اله توجه كنيم كه علت انتخاب ن��ام والفجر
براي عملياته��ا در اولين مرتب��ه چنين بود كه
همزمان��ي ده��ه فجر ب��ا عملياتي ب��زرگ كه در
بهمن س��ال  1361بود به اجرا درآي��د و با تصور
اينكه نبردي تعيينكننده در دس��ت اجراس��ت،
آن عملي��ات والفجر ناميده ش��د .ليكن به جهت
ن��اكام ماندن آن ،ب��ه عمليات والفج��ر مقدماتي
تغيير نام ياف��ت .با مقدماتي ناميده ش��دن افكار
عمومي منتظر والفجر نهايي بود .با اين مقدمه نام
والفجر 8خود تداعيكننده گامهاي پاياني جنگ
ميتوانست باش��د .به اين خاطر كه ما با عمليات
والفجر  8همس��ايه كويت ميشديم و براي اينكه
كويتيها نهراس��ند و در عين ح��ال يك حركت
ديپلماتيك ش��ده باش��د اين اس��م را برگزيدند.
اما س��تاد آقاي هاش��مي كه نقش حسن روحاني
در آن بس��يار موثر بود و نام عملي��ات به والفجر8
تغيير يافت .اين اتفاق ب��ه معني اين بود كه آقاي
هاش��مي به دنيا اعالم كرد كه ما در حال نزديك
شدن به عمليات والفجر  10هستيم و خودمان را
براي پايان جنگ آماده ميكنيم.

