زندگینامه
دیگــران توضیح اختالف حضرت زهــرا(س) با ابوبکر و عمــر را داد و گفت،
بهنظر میرسد حق با اهل بیت پیغمبر بوده است.
بــه مدینــه برگشــتیم .در هتــل محــل اقامــت ،اســتراحتی کردیــم .برای
شــرکت در نماز جمعه رفتیم که توسط آقای حذیفی اقامه میشد .نزدیک
باب الســام ،بــرای حفاظت ،محلی بــرای ما بــا دیوارههای فلــزی از مردم
جدا کــرده بودند .خطبــه اول را مفصل خواند .عمده بحثها سیاســی بود.
از قدرتهــای بزرگ ،اســرائیل و ترکیــه و حضور نیروهای خارجــی و عراق و
ســلطه اجانب بشدت انتقاد کرد ،ولی از شیعه هم به خاطر اهانت شیعه به
صحابه و خلفا و عایشه و اعتقاد به مهدی موعود و والیت فقیه و نیابت امام
خمینی از امام زمان (عج )بشدت انتقاد کرد.
مــن و همراهان بهعنــوان اعتراض از صفوف جماعت بیــرون رفتیم .در
اتاق کنــاری ،نمازمان را جداگانــه به جماعت خواندیم .بــه همراهانمان از
ســعودیها و رئیس حرم شــریف که همراه ما آمدند ،گفتیــم این اظهارات
تفرقــه انگیــز بیــن مســلمین ،دلیل عــدم صالحیت ایــن فرد بــرای امامت
جمعــه اســت؛ آنها هم حــرف مــا را تأیید کردنــد .رئیس حــرم عذرخواهی
کــرد و گفــت :این امــام جمعه ،فردی بیاطالع اســت .ســاعتی بعــد ،آقای
دکتر نفیســه ،وزیر همراه ،تلفنی گفت که مأموران به دســتور مرکز مشــغول
رســیدگی بــه اظهــارات او هســتند و برخــورد شــدیدی خواهــد شــد و از مــن
عذرخواهــی کــرد .عصــر امیــر عبداهلل هــم تلفنــی از ریاض با مــن صحبت

کــرد و شــدیداً اظهار تأســف کــرد و گفت« :انی آســف کثیــر کثیر کثیــر کثیر»
و گفــت ،ایــن شــخص تنبیــه میشــود .چمــدان رابســتم و عصــر بــه زیارت
بقیــع رفتیــم .این بار بــدون معطلی ،همه زنــان را هم راه دادنــد .همگی بر
ســر قبــور ائمــه ،روی خــاک نشســتیم .زیــارت امیناهلل توســط آقای افشــار
خوانده شــد .پلیس همراه مان بــود .بعد از آن اعتراض امــام جمعه حرم،
ایــن برخورد خوب ســعودیها ،شــاید بــرای دلجویی بــود یا دهــن کجی به
تندروهای وهابی.
ســپس برای دیدن حسینیه و مســجد و امام جماعت شیعیان ،به محله
نخاد و له شــیعه آقای عمری رفتیم .معلوم شد ،شیعیان نگراناند که بعد
از رفتن ما ،مورد بازخواســت قرار گیرند .گفته شــد که قبالً آقای [سیدمحمد
موســوی] خوئینیهــا[ ،امیرالحاج ســابق حجــاج ایرانی] ،یک بــار به دیدن
همین آقای عمری رفته و ســپس آقای عمری ،مورد بازخواست سعودیها
قرار گرفته و زندان کشــیده و ســختگیریهای دیگر کشیده است ،ولی این بار
اســتخاره کرده و چون من رســمی و همراه مأموران سعودی میرفتم اظهار
تمایل کرده بود .من هم به قصد تقویت شیعه و نشان دادن عالقه ما به آنها
و شکســتن جو رعب آنها ،پذیرفتم .به حســینیه رفتیم .کسی نبود .سپس به
مســجد رفتیم که در باغی از نخلســتانها بود .آنجا هم دو ســه نفر بودند .در
مقابل ســؤال ما منکر شــدند که اینجا مسجد شیعیان اســت .گفتند ،مسجد
نبــوی اســت و همراهــان گفتند کــه دم در نوشــته شــده بود کــه صاحب این
محل ،از پذیرفتن میهمان نهی شده است.
موقع رفتن ،آقای عمری رســید .پیرمردی مریض اســت .دســتهایش
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مستانه شو مستانه شو
یاســر هاشمی /این روزها و در پی فراز و نشــیبهای مختلفی که برای کشور در
حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،بینالمللی ،اجتماعی و منطقهای پیش آمده
همواره از فقدان یک نام ســخن به میان میآید که اگر بود شاید بلکه حتماً در
نقش بنبست شکن ظاهر میشد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی.
آنــگاه که از مردم مختلف احســاس ایــن جای خالی را و جمله «اگر هاشــمی
بــود »...را میشــنوم ناخودآگاه این مصــرع از غزل معروف مولــوی را با خود
زمزمه میکنم :باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی...
پرســش اینجاســت آقای هاشــمی رفســنجانی از چه ابزار و روش فکری برای
پیشــبرد اهــداف دولــت /حکومــت /شــهروندان بهــره میبــرد و تهدیدها را
به فرصــت تبدیل میکــرد تا منافع ملی تأمین شــود؟ هاشــمی رفســنجانی
چگونه در مقاطعی چون تأسیس انقالب ،دفاع مقدس ،پایان جنگ ،آزادی
اســرا ،ســازندگی ،تنش زدایی با کشــورهای همســایه ،رونق تولیــد و صنعت،
آزادیهــای اجتماعی  ،فرهنگی و ...از پس چالشهــا و موانع که این روزها به
وضوح آنها را در رســانهها یا تریبونهای مختلف میبینیم و میشنویم برمی
آمد؟
پاسخ در چند نکته خالصه میشود:
 -1بهرهگیــری از شــیوه مدیریتــی عقالنیت و تدبیر؛ در واقع مرحوم هاشــمی
رفســنجانی هیچ گاه حــب و بغضها و دعواهای مرســوم سیاســی و جناحی
را در اداره کشــور دخیــل نمیکــرد و فرصتهــا را به پای چنین مســائلی ذبح
نمیکرد.
 -2اعتدال در روش :افراط و تفریط در زندگی شخصی و مذهبی از یک سو و در
آیین حکومتداری و دولتداری مرحوم هاشــمی رفسنجانی دیده نمیشود.
همیــن موضــوع رمــز اســتمرار حضــور وی در موقعیتهای مختلــف پس از
انقــاب بود .مشــی اعتدالی تــوأم با عقالنیت آقای هاشــمی اجــازه نمیداد
کشور در چالههای مصنوعی یا خطرناک بیفتد.
 -3اخــاص :بایــد پذیرفــت نمیشــود بــا چهــرهای دوگانــه و چندگانــه امور
جاری کشــور و شــهروندان را اداره کرد یــا در برابر دیدگان مــردم از صداقت و
راستگویی بگوییم و در نهان آن کار دیگری کنیم .مرحوم هاشمی رفسنجانی
چنیــن نبود؛ همان بود که در مقابل تریبون و دوربینها دیده میشــد ،پشــت
درهای بســته و جلســات خصوصی نیز همان بــود .دینداری و ســیره عملی
زندگــی پیامبر(ص) ،اهل بیت(ع) و ائمه اطهار را ســرلوحه زندگی شــخصی
و عمومــی خــود کــرده بود و بــاز هم بهقــول حضرت موالنا :گر ســوی مســتان
میروی مستانه شو مستانه شو...
میلرزید .فارســی هم بلد بود و با من فارســی صحبت کرد .خواســتم عربی
صحبت شــود که مــورد توجه خاص ســعودی هم قرار بگیــرد ،ولی خودش
ترجیح داد که فارســی صحبت کند .سرپایی چند جملهای صحبت کردیم؛
گفت وضعشان خوب است و مشکل و احتیاجی ندارند.
به هتل برگشــتیم .البــد حضورآن همه ماشــین و مأمــور در منطقه فقیر
شیعه مورد توجه خاص قرار میگیرد .برای احرام ،غسل کردیم و به مسجد
شجره رفتیم .رئیس تشریفات امیر مدینه هم برای بدرقه ما آمده بود .نماز
مغرب و عشــاء را بــه امامت من خواندیــم .لباس احرام پوشــیدیم و پس از
لبیکهــا ،ســوار ماشــینها شــدیم و از راه اتوبان بــزرگ خــوب مدینه -مکه
رهسپار مکه شدیم .شام را هم در اتومبیلها صرف کردیم.
ساعت یازده شــب وارد مکه شــدیم« .قصرالضیافه» ،محل اقامت کنار
حرم شــریف ،در شــرق حرم اســت .از اتاقهای خود ،داخل حــرم را و کتیبه
مشرفه و مقام ابراهیم را بخوبی میبینیم .همراهان کم کم رسیدند.
بــرای انجــام بقیه مناســک عمره مفــرده رفتیم .حرم خلوت بــود .آقای
ایــران منــش ،دعاهای مأنــوره را میخواند .طواف و نماز و ســعی و تقصیر و
طواف نســاء و نماز آن حدود دو ســاعت وقت برد .از آب زمزم هم اســتفاده
کردیم.
در همــه مراحــل ،آقــای دکتــر نفیســه و ســرهنگ ابراهیــم و جمعــی از
ســعودیها همــراه بودند؛ جــز در هنگام حضــور در محل اقامــت ،ازما جدا
نمیشــوند .در ماشــین و در مراســم مقداری هم تحت تأثیر عبادات شیعه
قرار گرفتهاند .حدود ساعت دو بامداد خوابیدیم.

