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دخل و خرج ثروت <آشیخ اکبر>

یونسی :عفت مرعشی ثروت ارثی خود را برای مبارزه و انقالب به همسرش داد
نخســتین مواجهه و آشــناییاش با «آشــیخ اکبر»
بــه ســال  53برمیگردد جایــی که مأمــور دریافت
مرتضی گلپور
کمکهــای مالــی از هاشــمی رفســنجانی مشــهور
خبرنگار
بــه آشــیخ اکبــر بــرای مبــارزان شهرســتان نهاوند
بوده اســت .حجتاالســام علی یونســی دستیار
ویــژه رئیس جمهــوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی اســت که پیــش از این ســابقه وزارت اطالعات در دولت
اصالحــات را نیز در کارنامه خود دارد .یونســی در این گفتوگو کمکهای مالی آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی به مبارزان
انقالبی قبل از پیروزی انقالب اســامی و منابع درآمد خانواده هاشــمی را تشــریح میکند و توضیح میدهد که آن مرحوم
قبل از انقالب هم از شــم باالی اقتصادی برخوردار بوده و توانسته از ســرمایه خود ،کارآفرینی کند و ارزش افزوده بیافریند.
یونسی از همکاری و همراهی عفت مرعشی همسر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر آیتاهلل به نیکی
یاد میکند .مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

چهزمانیباآیتاهللهاشمیآشناشدیدونوعمناسباتشما
باایشانچگونهبود؟
مــن زود طلبــه و زود هم وارد مســائل سیاســی شــدم .انگیزه من
برای طلبه شــدن ،تبعید امام خمینی بود .در نهاوند ،از ســال 47
با گروه ابوذر آشــنا بودم .اعضای این گروه ،بچه محل ،هم درس
و رفیــق ما بودند .اساســاً از نظر ســاواک جزو آنان بــودم؛ آخوند و
مذهبی گروه بودم .هرچند ارتباط تشــکیالتی نداشــتم ،اما بسیار
با هم دوســت بودیم .من نخســتین بار در سالهای  52یا  53نام
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی را شنیدم .زیرا در این سالها بود که
اعضای گروه ابوذر در نهاوند دستگیر ،تعدادی زندانی و تعدادی
نیز اعدام شدند .نهاوند شهر بسیار کوچکی بود و دستگیر و اعدام
این افراد رعب و وحشــت شدیدی در شهر ایجاد کرد .در آن زمان
 16یا  17سالم بود.
شــما میدانســتید کــه اعضــای ایــن گــروه کار چریکــی
میکنند؟
هنــگام فعالیت گــروه اول نمیدانســتم .هرچند با گــروه ورزش
و تمریــن میکردیــم ،اما نمیدانســتم که چــکار میکننــد .البته
آنــان هــم بســیار ابتدایی بودنــد .اما گــروه دوم ابــوذر ،اساســاً در
خانه ما شــکل گرفت .در این هنگام  18یا  19ســال داشتم .هنگام
دســتگیری گروه ابوذر در ســالهای  53یا  ،54خانوادههای افراد
زندانــی یا اعــدام شــده ،از اقشــار ضعیــف بودند و مشــکل مالی
شــدید داشتند .شــهید حیدری ،که از شــاگردان انقالبی امام بود،
امام جمعه شد و در فاجعه هفتم تیر نیز به شهادت رسید ،برای
کمک به خانواده این افراد ،نامهای به من داد و خواســت آن را به
تهران ،به خانه «آشیخ اکبر» ببرم.
پس آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی به اســم «آشیخ اکبر»
معروف بود؟
آشــیخ اکبر برای همه شــناخته شــده بود .حتی در قــم نیز همه از
جمله علما آیتاهلل هاشــمی را به نام آشــیخ اکبر میشــناختند.
نامــه را به خانه آیتاهلل هاشــمی بــردم .خانه معمولــی ای بود.
ایــن نخســتین بــاری بــود کــه ایشــان را میدیــدم .ایشــان بعد از
خوانــدن نامه ،یک پاکــت پر از پول به من داد و بــه من گفت «اگر
شــما را گرفتند ،بگو این پول برای خانواده فقرای نهاوند اســت».
البته مــن آن زمان معنی این مأموریت را نمیدانســتم ،هرچند
دو ســال بعــد از ایران فراری شــدم و همان موقع بــا علی جنتی و
محمــد منتظــری کارهــای پنهانــی و چریکــی داشــتیم .پاکــت را
به شــهید حیدری رســاندم .از او پرســیدم ایشــان کیست؟ شهید
حیدری که اســتاد ما بود ،با عظمتی از آقای هاشــمی رفسنجانی
تعریــف کرد که گویی از شــخصیت بزرگی همچــون امام خمینی
یــاد میکنــد .شــهید حیدری گفــت که آشــیخ اکبــر ،از شــاگردان
و شــخصیتهایی اســت کــه بســیار مــورد عالقــه امام اســت و به
خانوادههای مبارزان کمک میکند.
بســیارمعروفاســتکهآیــتاهللهاشــمیبهمبــارزانو
انقالبیون،کمکمیکردند،اماکمترکســیگفتهاســتکه
اینکمکها از کجا میآمد .گسترهکمکها چگونه و به چه
میزانبود؟
این آخرین باری نبود که آیتاهلل هاشــمی بــه نهاوند کمک کرد.
من تنها واســطه یک کمک بودم .در ســالهای  56و  57حوادث
ســختی در نهاوند پیش آمد و ســاواک خانه بســیاری از مبارزان را
خــراب کرد یا آتــش زد .نهاوند را ویران کردند .آیتاهلل هاشــمی
گروههــای بســیاری را بــرای کمــک بــه مــردم شــهر فرســتاد کــه
سرپرســت یکی از گروهها آقــای کروبی بود .بعدها متوجه شــدم
آیتاهلل هاشــمی به همه طالب قم که در نهضت و مبارزه فعال
بودنــد ،به یــک نحوی کمــک میکند؛ کمــک مالی ،یــا گاهی هم
اعطای زمین و خانه.
این کمکهای مالی از کجا و به چه شــکلی تأمین میشد؟
شما خبر دارید؟
در ســال  58متوجه شــدم کــه آیتاهلل هاشــمی دو منبــع بزرگ
مالــی دارند .یکــی از این منابــع ،ثروت همسرشــان ،عفت خانم
مرعشــی بود .اساساً مرعشیها دو گروه بودند؛ یکی از این گروهها
طرفــدار شــاه و دیگری ضد شــاه و البته هــر دو گــروه ثروتمند .در
قدمــت و تاریخ این خاندان و خانواده همین بس که مرعشــیها
نخستین حکومت شیعی ایران را در شمال کشور تأسیس کردند.
ایــن خانواده در طول تاریخ ،یا از قدرت برخوردار بود یا ثروت یا از
هر دو .خود آیتاهلل هاشمی از یک خانواده روحانی ،اما به لحاظ
مالی متوســط بــود .بنابراین ،ازدواج بــا دختری از ایــن خانواده،
زمینه افزایش توان مالی ایشان را فراهم کرد.
ازدواج با یک همســر ثروتمند ،لزوماً به این معنی نیست
که ثــروت همســر در اختیار مــرد خانــواده قرار بگیــرد ،اما
چطور در خانواده آقای هاشمی چنین اتفاقی افتاد؟
دقیقــاً همــان رفتــار و پیمانــی کــه حضــرت خدیجــه(س) برای

