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یژگان 
و

آیت  رحلت  سالگرد  چهارمین  با  بود  مصادف  ماه  دی   19
رسمی  مقامات  و  ملی  رسانه  گرچه  رفسنجانی.  هاشمی  اهلل 
برخی  و  مجازی  فضای  در  اما  گذشتند  آن  از  با سکوت 
حجم  اینکه  کما  داشت.  وسیعی  بازتاب  مستقل  مطبوعات 
عظیم اخبار، تحلیل ها و مقاالت که در روزهای اولیه رحلتش 
در مطبوعات داخلی و رسانه های خارجی منتشر شد، حاکی 

از شخصیت جهانی او داشت.

 از مجموع نظرات اظهار شده چنین بر می آیدکه او همچون 
معرض  در  وفاتش  از  اندیشه حتی پس  از صاحبان  بسیاری 

حب و بغض قرار داشته است. 
تاریخ حیات سیاسی هاشمی نشان می دهد که او از سالهای 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی، از زمانی که با شروع نهضت 
اسالمی ملت ایران به رهبری امام خمینی)ره( ، در کنار ایشان 
قرار گرفت که تا آخرین روزهای زندگیش، در معرض جاذبه 

و دافعه دوستان و دشمنان بوده است. 
وی درکنار شخصیت هایی چون: آیت اهلل منتظری، آیت اهلل 
مطهری و آیت اهلل بهشتی، منظومه منسجمی را تشکیل می 
دادندکه هر کدام با اقمار پیرامون خود، حول محور امام)ره(، 
میان  از  راندند.  پیش  و  را سازماندهی کرده  اسالمی  نهضت 

فعال  اجتماعی  و  سیاسی  جریانات  همه 
ناپذیری  آشتی  و  قوی  مانع  دو  در گذشته 
از  هریک  و  داشت  وجود  نهضت  مقابل  در 
این دو، توانسته بود بخشی از جامعه را به 
طرفدارانی  و  عوامل  و  کشانده  خود  دنبال 
برای خویش دست و پا کند تا مانع گسترش 

نهضت و فراگیری آن شوند. 

1- نظام شاهنشاهی   2- جریان انجمن حجتیه
امنیتی،  و  نظامی  قدرت  به  متکی  حاکم  شاهنشاهی  نظام 
توانست به تدریج تمام جریانات مخالف را سرکوب یا مجذوب 
کند . اما در مقابل رشد روز افزون نهضت اسالمی، نتوانست 
مقاومت کند و بساطش جمع شد تا بساط نظام شاهنشاهی 

برای همیشه در ایران جمع شود. 

جریان انجمن حجتیه یا صبغه مذهبی که از قضا از حمایت 
کامل نظام سیاسی برخوردار بود، از بد حادثه، مانع مهمتر و 
و  بود  امام خمینی)ره(  نوخاسته  برابر جنبش  در  تری  قوی 
عرصه را بر آن تنگ می کرد زیرا رهبر روحانی آن توانسته بود 
با جلب نظر بخشی از روحانیت، حوزه های علمیه ، متدینین، 
بازایان و حتی دانشگاهیان، خیل عظیم را سازمان دهی کند 
و این در حالی بود که عرصه فعالیت احزاب و گروه ها حتی 
با  نهایت  در  و  شد  می  تر  تنگ  روز  به  روز  نظام،  موافقین 
اشاره محمد رضاپهلوی، همه آنها جمع شدند تا حزب واحد 

رستاخیز، تنها حزب مجری منویات شاهنشاه باشد. 

و  مخالفین  از  شاه  زندانهای  که  اختناق  فضای  چنین  در 

مبارزین انباشته می شد، انجمن حجتیه در کمال آرامش به 
حیات خود ادامه می داد و مخالفت خود را با نهضت اسالمی 
آشکارتر می کرد. موضوع این مقاله بررسی کارنامه سیاه انجمن 
حجتیه که خون به دل انقالبیون می کرد، نیست. غرض بیان 
نکته است که هاشمی رفسنجانی در چنان فضائی  این  این 
که مرتجع ترین نظام سیاسی و مرتجع ترین جریان مذهبی 
را همچون  امام خمینی)ره(  نهضت  تا  بودند  پیوسته  هم  به 
ترین  فعالت  خودبردارد،  سرراه  از  مخالف  های  جریان  سایر 
اصحاب خمسه  را  آن  بود که من  ای  منظومه  عضوعملیاتی 

می نامم. 
نقش کم نظیر او در ترویج آرمان های رهبری نهضت، هماهنگ 
کردن جریان های مذهبی، سیاسی، تامین و تدارک امکانات 
مبارزاتی برای آنها، مقابله جریان های انحرافی و مبارزه بی 
دستگیری های  معرض  در  را  او   ، شاهی  ستم  نظام  با  امان 

مکرر قرار داد.

شکنجه های طاقت فرسا که آثار آن تا پایان عمر، گریبانگریش 
موجب  باید  قاعدتاً  بودکه  ساواک  کمیته  عمق  از  نشان  بود 
زندانیان  اتفاق  به  که  بود  جهت  همین  از  میشد،  شهادتش 

سیاسی او قهرمان تحمل شکنجه در زندانهای ساواک بود. 
با پیروزی انقالب اسالمی و از هم گسیختگی 
جنگ  تحمیل   ، اجتماعی  و  سیاسی  نظام 
و  طلب  تجزیه  های  گروه  توسط  داخلی 
متعاقب آن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
و تشدید اختالفات داخلی، نقش هاشمی در 
سر و سامان دادن امور و تثبیت انقالب، روز 

به روز آشکارتر و برجسته تر شد. 

شهادت آیت اهلل مطهری و شهید بهشتی و مشکالتی که در 
از  آمد،  پیش  منتظری  اهلل  آیت  رهبری،  مقام  قائم  با  رابطه 
حلقه اولین پیرامون امام)ره( که از آغاز نهضت ، شکل گرفته 

بود، تنها هاشمی باقی ماند.

و  فرهنگ  از  که  باشناختی  و  بود  ایران  عاشق  راستی  به  او 
از  آگاهی  نیز  و  کشور  داخلی  های  ظرفیت  و  ایران  تمدن 
سیاست ها و تحوالت جهانی، به ارتقای ایران و احیای جایگاه 
مسئولیت  )ره(،  امام  بعداز  گرچه  می اندیشید.  آن  تاریخی 
های چون جانشینی فرمانده کل قوا، ریاست مجلس شورای 
مجمع  ریاست  رهبری،  خبرگان  مجلس  ریاست  اسالمی، 
تشخیص مصلحت نظام به اشکال مختلف از او گرفته شد  و 
حتی فرزندانش را حبس کردند اما قهر نکرد تا تاثیرگذاری او 
در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی و اداره نظام محدود نشود. 

دغدغه اش نسبت به ایران و تداوم انقالب بیشتر شد. با بیش 
پایه های  تحکیم  و  انقالب  پیروزی  برای  تالش  قرن  نیم  از 
آن پس از پیروزی وقتی آرمانهای بنیانگذارجمهوری اسالمی 
ایران و جمهوریت و اسالمیت نظام را در خطر دید ، تصمیم 

به مناسبت چهارمین درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

جرمش آن بود 
که اسرار هویدا می کرد

   

مشیت الهی 
بر این تعلق گرفته بود

که او بماند تا برای همه 
مبارزان راه آزادی 

الگو باشد

دکتر مرادعلی توانا
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گرفت همچنان پرتالش و خستگی ناپذیر با تکاء به آراء مردم 
سکان  دانستند،  می  منجی  آمده  پیش  اوضاع  در  را  او  که 
اداره کشور را بار دیگر بدست گیرد تا آروزهای برآورده نشده 
خود را عملی کند. اما به بهانه ضعف جسمی ، صالحیت او 
را رد کردند تا امیرکبیر دیگری را از سرراه بردارند. عجبا! که 

قهرمانان در مردن هم شبیه هم اند. 

به قول شهید حاج قاسم سلیمانی، آقای هاشمی می بایست 
در مراحل گذشته زندگی مبارزاتی خود در زندان شاه، زیر 
شکنجه های طاقت فرسا و یا پس از انقال ب توسط گروه های 
تروریستی و یا بعداز آن در جبهه جنگ به شهادت می رسد 
اما مشیت الهی بر این تعلق گرفته بودکه او بماند تا برای همه 

مبارزان راه آزادی الگو باشد.  

برای  وقفه  بی  تالش  عمر  یک  رغم  علی  اما  رفت  هاشمی 
در  نشد.  محقق  آرزوهایش  همه  اسالم،  و  ایران  سرفرازی 
تحجر  از  نگرانی  پیش  از  بیش  او  عمرش  آخر  سالهای 
متحجرین در جامع و نظام ، آن را هشدار داده بودو صراحتاً 
اعالم کرد و همچون وصیتی درکتاب خود با نام »آزاداندیشی 

اسالمی، روشنفکری دینی« بیان کرد. 
»اگر روشن اندیشان و روشنفکران دقیق اندیش و موشکاف 

دگرگون  و  درخشان  جریان  و  نباشند  دار  میدان  اسالمی، 
آفرین روشنفکری دینی به حرکت در نیاید، جریانات انحرافی 
جوانان را با اسرائیلیات مخدوش و خرافات و پیرایه ها جذب 
خواهند کرد.  تفکر و تعقل ، مهمترین سرمایه انسانها برای 

رسیدن به جایگاه شایسته قرانی است.
 

تعقل شاخص اصلی شناخت حق از باطل و امری مقبول در 
جهان است و خرد مبتنی بر منطق و استدالل تنها سالحی 
است که می تواند در مقابل خشونت، تند روی و سایر مسائلی 
ما  گیرد...  قرار  است،  شده  اسالم  مظهر  ناحق  به  امروز  که 
می توانیم با کمک گرفتن از قرآن کریم، سنت نبوی و روایات 
خود  تربیتی  اساس  و  راپایه  دینی  روشنفکری  عوامل  ائمه، 
قرار داده و انحرافات موجود جامعه را از جامعه دور کنیم.... 
مسلمانان باید در زمان حال زندگی کرده تا بتوانند با تمام 
روز  های  پرسش  به  و سیاسی  مسائل جاری  پیچیدگی های 

پاسخ دهند.

پاسخ  در  را  دینی  روشنفکری  اسالمی،  اندیشی  آزاد  کتاب   
به سواالت نشریه حوزه نوشته بودم که می تواند نقطه آغازی 
 – باشد.«  علیمه  حوزه های  در  آزاداندیشی  بحث های  برای 
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هاشمی رفت 
اما علی رغم یک عمر تالش 

بی وقفه برای سرفرازی 
ایران و اسالم، 

همه آرزوهایش 
محقق نشد. 

در سال های آخر عمرش 
او بیش از پیش نگرانی 

از تحجر متحجرین 
در جامع و نظام بود


