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عفت مرعشی :همسرم هر شب مالقاتها ،سخنان
و برنامههای روزانهاش را برایم تعریف میکرد

مرجانطباطبایی/ورودیحســینیهجمارانراکهپشــتســرمیگذاری،بهفاصلهنهچندان
زیادکنارحســینیهاز19دیماه95بعدازگذشــت40روزخانهایپررفتوآمدازحضورقشرهای
مردمیاستکهبهدیدارهمراهوهمدلآیتاهللهاشمیمیروند.اوکه58سالدرکنارآیتاهلل
بود وحالســایهخاطراتوافکارومنشهاشــمیبرخانواده راحسمیکنــد.درمعرفیخوددر
کتابخاطراتشاشــارهکردهاست«:منعفتمرعشی،همســرعالممجاهد،روحانیوارسته،
سیاستمدارنامیایرانزمین،تربیتیافتهمکتباهلبیت(ع)،انسانشریفوبزرگوارحضرت
آیتاهلل آشــیخاکبرهاشمی رفســنجانیهســتم ».آنچهفراواناز اوشنیدهمیشــود،قدردانی
ازمردمیاســتکهمیگویدازهمانشــبارتحــالماراتنهانگذاشــتندوبامابودنــد.دریکیاز
دیدارهاصحبتازهمسرشکهمیشود،اشارهمیکندهرروزصبحعادتداشتمباصدایقنوت
آیتاهللازخواببیدارشــومکهمتأســفانهپسازدرگذشــتایشان،دیگربهســختیروزخودرا
آغازمیکنم.پرســشوپاســخزیراززندگیخصوصیتا تحوالتسیاسیکشوربااوستکهباهم
میخوانیم:

شــما چه مقدار در مســائل خانوادگی و غیرخانوادگی طرف مشورت
مرحوم آیتاهلل هاشمی بودید؟
در مســائل خانوادگی همراه بودیم و در سایر مسائل گاه مستقیم و بیشتر
غیرمســتقیم از طریــق بیــان نظرات خــود ،نظرات مــردم و افــراد متفاوتی
که خواســتار انتقــال مطالب و نظراتشــان به ایشــان بودنــد و همچنین در
بحثهایی که میکردیم ،تأثیراتی داشتم.
آیــتاهلل هاشــمی چقــدر مســائل کشــوری را بــا شــما در میــان
میگذاشتند؟
هــر شــب بعــد از کار روزانــه کــه ایشــان بــه منــزل میآمدنــد ،جریانات،
مالقاتهــا و دیدارهــا ،صحبتهــا و برنامههــای در طــول روز را تعریــف
میکرد ،گاهی صحبتهای او به دنبال ســؤاالت من بود و گاهی نیز خودش
صحبت میکرد ،بنابراین تقریباً در جریان مسائل قرار میگرفتم.
بــه عنــوان همســر آیــتاهلل ،مهمتریــن ویژگــی ایشــان در زندگــی
خانوادگی و زندگی سیاسی را چه میدانید؟
در خانــواده ایشــان خوشاخــاق ،خوشــرو ،آرام و خونســرد بــود و در حــوزه
سیاســی و مســائل کشــوری مؤمــن ،معتقد بــه انقــاب و نظــام و آرمانهایش،
مردمباور ،صبور ،با سعه صدر ،پرتالش و پرکار و خستگیناپذیر و پرانرژی بود.
چند توصیــه محوری که آیــتاهلل همواره بــه فرزندان داشــتند ،چه
بود؟
معموالً توصیه مســتقیم نداشــت ،بلکه با عمل خود راه را نشان میداد.
از جملــه :آرام بودن ،رعایت اســام و اخالق و قانون ،بــا مردم خوب بودن و
با مردم همراه بودن.
نظر آیتاهلل در مورد حضور فرزندان در سیاســت چه بوده و توصیه
شما به فرزندانتان برای ترویج مکتب آیتاهلل چیست؟
مخالفتی با حضور فرزندان در مســائل سیاســی نداشت و از کارهای آنان
حمایــت هم میکرد .به بچههــا توصیه میکنم که همگــی وظیفه دارند راه
پدر را ادامه دهند.
آقــای علــی یونســی گفتــه اســت کــه منبــع ثــروت آقــای هاشــمی،
داراییهای شما بوده است که با طیب خاطر در راه انقالب و کمک به
مبارزان انقالبی هزینه شده است .شما این روایت را تأیید میکنید؟
از زمــان ازدواج بین من و ایشــان جدایــی در هیچ چیــز از جمله در اموال
نبود ،همه چیز ما یکی بود.
چرا آیتاهلل تشــخیص دادند برخی از خاطراتشان محرمانه باشد
و منتشر نشود؟ این خاطرات بیشتر چه حوزهها و زمینههایی را شامل
میشود؟
دو دســته مطالب بود؛ دســته اول اســرار نظام بود که زمان را برای انتشار
آن مناســب نمیدیدنــد و دوم مربــوط به افراد کــه با مشــکالتی ممکن بود
مواجه شوند.
انگیزه تخریب کنندگان آیتاهلل را در چه میدانید؟
تأثیرگذاری ایشان ،افکار نو و مترقی ایشان و حسادت.
تهمتهای زیادی علیه فرزندان آیتاهلل هاشمی مطرح شد ،ایشان
چطور در برابر این هجمهها صبوری کردند؟
صبر ایشان در مقابل تهمتها به فرزندان و خودش به دلیل حفظ نظام
و انقــاب بود .ایشــان خوب میدانســت که اینها دروغ اســت و بــا چه هدفی
است و اعتقاد داشت که باالخره ماه زیر ابر نمیماند و دیدید که نماند.
واکنــش آیــتاهلل بعــد از رد صالحیــت در انتخابــات  ۹۲ریاســت
جمهوری در منزل چگونه بود؟
آرام و شــاد؛ اعتقاد داشــت کــه وظیفه خــود را انجــام داده در حین اینکه
مســئولیت ســنگین ریاســت جمهــوری بعــد از تخریبهــای فاجعهبــار
بهجامانده از دولت قبل را نیز از دوشش برداشتهاند.
دغدغه آیتاهلل هاشــمی برای حفظ انقالب و جایــگاه مردم و روابط
بینالمللی و دیپلماسی چه بود؟
تمام زندگیاش ،خانوادهاش ،فرزندانش را وقف این آرمانها کرده بود.
از شما به عنوان قدرتمندترین زنان ایران نام برده شده .آیا قصد ورود
به سیاســت را دارید یا در این زمینه پیشــنهادی بــه فرزندانتان برای
ورود به عرصه سیاست دارید؟
از زمان ازدواج با آقای هاشمی سیاست جزئی طبیعی از زندگی مشترک
ما بود و از این به بعد نیز نمیدانم سیاســت دســت از سر ما برمیدارد یا نه.
سیاست عالم پاکی نیست و دوست ندارم فرزندانم آن را ادامه دهند.
تلخترین و شیرینترین خاطره زندگی با آیتاهلل هاشمی چیست؟
رفتــن او به زندان در دوران شــاه زندگی ما را تلخ کــرد و آزادی او از زندان،
زندگی را شیرین میکرد.
قصــد تاریخنگاری از زندگی با آیتاهلل هاشــمی را داریــد؟ یا این امر
انجام شده است؟
سالهاســت که هر روز خاطراتم را مینویسم ،تا سال پیروزی انقالب نیز
به چاپ رسیده است ،بعد از انقالب هم در حال چاپ است.
روز ارتحال آیتاهلل در دفتر خاطراتتان چه مطلبی نوشتید؟
نوشــتم :مگــر بــا هــم  ۵۷ســال زندگــی نکردیــم؟ مگــر عهــد نبســتیم
بــا هــم برویــم؟ چــرا بــی عهــدی کــردی؟ چــرا تنهــا رفتــی؟ چــرا تنهایــم
گذاشتی؟

