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گســترش و تبلیغ اســام با حضــرت پیغمبر(ص) بســت ،عفت
خانم همسر بزرگوار آیتاهلل هاشمی نیز همه ثروت خود را برای
مبارزه و انقالب در اختیار این روحانی مبارز و انقالبی قرار داد.
ثروت عفت خانم مرعشی شخصی و خانوادگی بود؟
ثروت ســرکار خانم عفت مرعشی ،شخصی و ناشی از ارث بود که
به آیتاهلل هاشــمی واگذار کرد .خانواده آیتاهلل مرعشــی در قم
شــهرت زیادی داشت و از جمله مراجع بود ،یا اخوان مرعشی در
مشــهد معروف هســتند که هم از علما بودند و هم از ثروتمندان.
بنابراین ،برخورداری این خانواده از ثروت ،مســأله عجیبی نبود.
همان طور که گفتم ،مرعشــیها جزو طوایف ریشــه دار ،ثروتمند
و ســادات ایران بودند که هم در حکومت ریشه دار بودند و هم در
ثروت و هم نفوذ منطقهای دارند.
منبع دیگر درآمدهای آیتاهلل هاشمی چه بود؟
پــس از واگــذاری این ثروت بــه آیتاهلل هاشــمی ،ایشــان با نبوغ
ویــژهای کــه داشــت ،توانســت از ایــن ثــروت ،ارزش افــزوده و
ثــروت بیشــتری تولید کند ،به عبارت دیگر ،ایشــان بــا این ثروت،
کارآفرینی کرد.
کارآفرینی در چه حوزهای؟
بخشــی در فعالیت گسترده در زمینه کشاورزی بود که در کرمان و
قم صورت میگرفت .غیر از این ،آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی،
پیش از انقالب ،همراه با بسیاری از مبارزان مذهبی ،شرکتهایی
تأســیس کــرده بودنــد .از جملــه ایــن شــرکتها« ،البــرز» بود که
مرحوم بازرگان و معین فر ،از ســهامداران آن بودند .این شرکت
عمدتاً در ســاخت و ســاز فعال بود و عمده زمینهای ساالریه قم
را خریداری کرده بود .در همان هنگام آیتاهلل هاشــمی از درآمد
ایــن زمینهــا و ســرمایههای ایجاد شــده روی آنها ،به مبــارزان و
انقالبیون و خانواده آنان کمک میکرد.
ایــن چهرههــای سیاســی ،منظــور آیــتاهلل هاشــمی و
مهندس بــازرگان و معین فر ،چگونــه یکدیگر را پیدا کرده
بودند و با هم فعالیت اقتصادی با همان هدفی که پیشــتر
اشــاره کردیــد ،میکردنــد؟ و آیــا پــس از انقالب هــم این
فعالیت ادامه یافت؟
بله این شــخصیتها در جریان مبارزات ،با هم آشنا شده بودند.
پــس از انقــاب نیــز بخشــی از زمینهای ســاالریه قــم ،بهعنوان
ملک شــخصی آیتاهلل هاشــمی باقــی مانده بود که ایشــان این
زمینهــا را بــه صــورت رایگان بــه تعــداد زیــادی از خانوادههای
ســرداران شــهید دفاع مقدس اهدا کردند .تا دو ســه ســال بعد از
انقالب ،همه زمینهای ســاالریه قم در راه انقالب و نظام صرف
شــد و چیزی از آن باقی نماند .در اینجا بد نیست از خاطرهای یاد
کنم .حســب اتفاق روزگار ،در ســالهای  58یا  59من حاکم شرع
هیــأت واگــذاری زمین در قم بــودم .در این هیأت متوجه شــدیم
کــه آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی در قم بــاغ پســته دارنــد .دایر
کــردن باغ پســته در قم ،یکی از ابتکارات ایشــان ،با کمک مرحوم
آقــای تولیــت ،بــود کــه کشــاورزی در زمینه تولیــد پســته را در قم
تجربــه کردند و متوجه شــدند که زمینهای قم برای کاشــت این
محصول ،بسیار مستعد است.
آیتاهلل هاشمی نخستین کسی بود که فعالیت در زمینه
کشت این محصول را در قم تجربه کرد؟
نخســتین یا دومین نفر ،اما وســیعترین باغ پســته در قــم متعلق به
ایشــان بود .وســعت این بــاغ حدود  30تــا  40هکتار بــود و  5یا  6نفر
در آن کار میکردنــد .در هیــأت هفــت نفــره واگذاری زمیــن در قم،
کمونیســتها نیز حضور داشــتند که تأکید داشــتند باید باغ آشــیخ
اکبر به کشــاورزان واگذار شود .هنگام بازدید از باغ ،متوجه شدیم که
هنوز به ثمر ننشســته است .به دبیر هیأت گفتم که پیش از واگذاری،
باید خدمت آیتاهلل هاشمی برویم و خبر را به ایشان بدهیم .به هر
حال ایشــان عضو ارشد شورای انقالب اســت .من نرفتم ،خودشان
رفتند .پس از بازگشــت ،گفتند که ما خدمت حاج آقا رفتیم ،او گفت
اگر شما بتوانید کشاورزان شاغل در این باغ را راضی کنید که زمینها
را در اختیار بگیرند ،سپاســگزار شــما خواهم شــد .ما در هیأت شاید
ابتــدا متوجه نشــدیم که مقصــود آیتاهلل از این صحبت چیســت و
خوشحال شــدیم که ایشان اجازه واگذاری این زمینها به کشاورزان
را داد .بــه باغهــای مــورد اشــاره رفتیــم و بــه کشــاورزان گفتیــم کــه
میخواهیم این زمینها را به شــما واگذار کنیم .یکی از آنان که ارشد
کشــاورزان بود ،عصبانی شــد و گفت «می خواهید زمینهای آشیخ
اکبــر را بگیرید؟ ما زمین او را بگیریم؟ افتخار ما این اســت که رعیت
آشــیخ اکبر باشــیم .ما این زمینها را نمیخواهیم .این آشــیخ اکبر
اســت که به ما حقوق میدهد و در کنار آنان پول و هزینه کشاورزی را
هــم تأمین میکند و در مقابل هیچ چیــزی از ما دریافت نمیکند».
همیــن جــا بود کــه متوجه شــدیم ،چرا آیــتاهلل هاشــمی میگفت
کشــاورزان را راضی کنید تــا زمینها را بگیرند .معلوم شــد که قبالً از
آنان خواسته بود ،اما آنان قبول نکرده بودند.

کشــاورزان گفتند کــه آیتاهلل هاشــمی پیشــنهاد اهدای
زمین را به آنان داده بود یا از جای دیگری شنیدید؟
از جای دیگری شنیدیم ،اما متوجه شدیم که هدف آیتاهلل ،تنها
راهاندازی باغ و احیای زمینها بود و اساساً در نظر داشت که پس
از به بار نشستن ،آن را به کشاورزان واگذار کند.
اشــاره کردید که ثروت آیــتاهلل هاشــمی از دو منبع بود و
همه صرف مبارزه میشد؟
بــا اینکه آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی بــه صورت تمــام وقت در
حال مبارزه و در مســیر انقالب بودند ،اما این دو منبع را به جریان
انداختنــد .البته بخشــی از کارهــای اقتصادی خــود را نیز با کمک
دوســتان شــان انجــام میدادند که به بخشــی از آن اشــاره کردم.
پس ،آیتاهلل هاشــمی هم مبارزه میکرد ،هم مبارزان را هدایت
میکــرد و هم از مبارزان حمایت مالــی میکرد .یکی از ایرادهایی
که خناســان به ایشــان میگرفتند این بود که آیتاهلل هاشــمی به
همه کمک میکردند.
مرحــوم آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی بجــز فعالیــت
در زمینه کشــاورزی و ســاخت و ســاز ،که فرمودید اساســاً
با هــدف کمــک بــه مبــارزان و خانوادههای آنــان ،انجام
میشد ،فعالیت اقتصادی دیگری هم داشتند؟
بعید میدانم .ســاخت و ســاز درآمد زیادی دارد .سرعت گرفتن
زندگی شــهری بویژه در ســالهای آخــر حکومت شــاه ،به همراه
پولدار شــدن حکومت ،سبب شــده بود که ساخت و ساز ،فعالیت
اقتصادی پولساز و پرسود و پردرآمدی باشد.
با توجه به مشــغله زیادی که آیتاهلل داشــتند ،یا مســائل
مبــارزه و زندان ،ایــن فعالیتهــای اقتصــادی را چگونه
مدیریت میکردند؟
الزم نبــود کــه همــه کارهــا بــا
حضــور و مدیریــت خودشــان
انجــام شــود ،گاهــی کارهــا و
مســئولیتها را بــه دیگــران
میســپردند .مثــاً در همــان
شــرکت البــرز ،افــراد حاضــر
در آن ،اغلــب مهنــدس و
تحصیلکــرده بودنــد کــه در
همــان دوران ،کارهــای بزرگی
را انجــام داده بودنــد و برخــی
نیز در بعــد از انقالب به وزارت
رســیدند .از جملــه آقــای
مهنــدس معین فر کــه پیش از
انقالب ،ســاختمان ســاواک را
ســاخت که پــس از انقــاب نیز
وزیــر نفت شــد .بنابرایــن ،این
شرکت ،هم کار واقعی میکرد
و هم پوشش بود؛ پوششی برای
نشستها و گعدههای مبارزان
و هــم اینکــه پشــتوانه مالــی
نهضت بود .آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ،پشــتوانه مالــی
بســیاری از طالب بــود و پس از
آن ،بــه غیــر طــاب بــه گروهها
و ســازمانهای مختلــف مبارز
سیاسی نیز کمک میکرد.
این نکته مهمی اســت که یک روحانی ،آن هم در آن دوره
زمانی ،با چنین گستردگی به کار اقتصادی روی بیاورد ،آن
هم با اعضای نهضت آزادی .زیــرا نه تنها روحانیت از کار
اقتصادی پرهیز داشــت ،بلکه چهرههایی چون آیتاهلل
هاشــمی تفاوتهای فکــری نیز با اعضــای نهضت آزادی
داشتند .این دو چگونه قابل جمع است؟
مبارزان و فعاالن سیاســی ،اگر میتوانســتند حتمــاً کار اقتصادی
میکردنــد تا هم بتواننــد زندگی خود را بچرخاننــد و هم مبارزان
دیگــر را حمایت و هدایــت کنند .این دو غیر قابل تفکیک اســت.
پیــش از انقــاب ،اکثــر مبارزانــی کــه میشــناختم ،مســتقیم یــا
غیرمســتقیم کار اقتصــادی میکردنــد .زیــرا میدانســتند که کار
سیاســی و مبــارزه هزینــه دارد و با یک شــهریه طلبگی نمیشــود
بــا شــاه و نظام ســلطنت ،مبــارزه کرد یــا زندگی خــود و دیگران را
اداره کــرد .بویــژه اینکــه منابــع مالــی مبــارزان قطع میشــد و در
این شــرایط مبارز حرفــهای ناچار بود منابع مالی خــود و دیگران
را جــدای از حکومــت تعریــف کنــد .آیــتاهلل هاشــمی به جهت
ثــروت خانوادگی خود ،به شــخصه نه تنها مشــکلی بــرای تأمین
هزینههــای خــود نداشــت بلکه ســرمایه زیــادی هم داشــت ،اما
در همــان دوره زنــدان ،بــه خانوادههــای مبــارزان و انقالبیــون

کمــک میکــرد .به عبــارت دیگر ،خودشــان در زنــدان بودند ،اما
ســود حاصل از فعالیت شــرکتهایی که در آن ســهمی داشتند،
در خدمــت انقالبیــون بــود .طلبههــا و به طــور کلی کســانی که در
قــم بودنــد ،کامــاً حــس میکردنــد کــه نقــش کمکهــای مالی
آیتاهلل هاشــمی چقــدر مؤثر اســت .ضمن اینکه کمــک به یک
انقالبــی خــود یک جرم ســنگین بود ،یــک جهاد در راه خــدا بود.
خداونــد در قــرآن بعــد از جهاد بــا نفس ،بــه جهاد با مال اشــاره
میکنــد .بنابرایــن ،میتــوان ایــن را بــرای آیتاهلل هاشــمی هم
مصــداق دانســت کــه هــم خــود مبــارزه میکــرد ،یعنــی جهــاد
بــه نفــس و هم بــا مال خــود جهــاد میکــرد ،یعنی هــم خودش
مبــارزه سیاســی میکــرد و هــم مالــش را در ایــن مســیر هزینــه
کرده بود.
بخشی از سؤالم بیپاســخ ماند؛ اینکه چه عواملی باعث
شد که آیتاهلل هاشمی و برخی اعضای نهضت آزادی به
صورت مشــترک کار اقتصادی انجام دهند ،هرچند اشاره
کردید که یک دغدغه مهــم انقالبیون تأمین مالی بود ،اما
کنار هم قرار گرفتن این شــخصیتها ،شــاید با دو اندیشه
متفــاوت ،نکته مهمی اســت .بیشــتر در این بــاره توضیح
میدهید؟
یک مبــارز انقالبی اهــداف مختلفی را دنبال میکنــد که در رأس
همه آنها مســائل اقتصادی است .باید این نکته را در نظر داشت
کــه پیش از انقالب ،مهمترین مســأله و مشــکل مــا ،دغدغههای
اقتصــادی بــود .در مقابل مبــارزان مســلمان ،کمونیســتهایی
بودنــد که اصلیترین شعارشــان حل مشــکالت اقتصــادی بود.
مــا ضمــن مخالفــت بــا کمونیســتها ،مدعــی بودیم کــه نظام
اقتصــادی مارکسیســتی را قبــول نداریــم ،بلکــه با تکیه بــر نظام
اقتصــادی اســام و
غیردولتــی ،میتوانیم فقر
پیش از انقالب،
و بیــکاری را حــل بکنیم .از
اینرو یک انقالبــی و مبارز
اکثر مبارزانی که
حرفهای همچون آیتاهلل
میشناختم ،مستقیم
هاشــمی ایــن واقعیــت را
یا غیرمستقیم کار
بــه خوبــی درک میکــرد
کردند.
اقتصادی می
کــه دســتیابی بــه اهــداف
کار
که
دانستند
زیرا می
اجتماعــی ،اقتصــادی و
سیاسی و مبارزه
سیاســی بــدون ورود بــه
هزینه دارد .آیتاهلل
مســائل اقتصــادی ممکن
نیســت و غیر از این باشــد،
هاشمی به جهت
حــل مشــکالت اقتصادی
ثروت خانوادگی خود،
چیــزی در حــد یک شــعار
به شخصه نه تنها
اســت .یک مبارز حرفهای
تأمین
مشکلی برای
بــا ورود بــه فعالیتهــای
خود
هزینههای
اقتصادی چند هدف دارد؛
نداشت بلکه سرمایه
واقعیت بــازار را درک کند،
زیادی هم داشت ،اما
رقابتهــای اقتصــادی را
بفهمــد ،مشــکالت بــازار
در همان دوره زندان،
و سیاســت را تجربــه کنــد
به خانوادههای
و بــا تکیــه بــر این تجــارب،
مبارزان و انقالبیون
بتوانــد مشــکالت مالــی
کمک میکرد
خــود و جامعــه را حــل
کنــد .آیــتاهلل هاشــمی،
همــه جریانهــای مبــارز
آن زمــان ،همچــون نهضــت آزادی ،مجاهدیــن خلــق و حتــی
کمونیســتها را مــورد توجه قــرار مــیداد و آنان نیز حتــی در آن
موقــع بیشــتر از هــر شــخصیت دیگــری روی آیــتاهلل هاشــمی
حســاس بودند .ســاواک هم بیشــتر از همه روی ایشــان حساس
بــود .چــون هم آن گروههــا و هم ســاواک ،میدیدند کــه آیتاهلل
هاشــمی در همــه ابعــاد و زمینههای مبــارزه حضــور دارد .وقتی
هاشــمی درس میخواند ،یــک آیتاهلل حرفــهای و مجتهد بود،
در بــازار ،یــک اقتصــاددان ،وقتــی هــم کــه بــه مســائل تاریخی و
سیاســی توجه میکنــد ،امیرکبیر را مطرح میکنــد ،وقتی زندانی
میشــود ،ماننــد یــک جوان پــر انــرژی مقاومــت میکنــد و همه
شــکنجهها را تحمل میکند .بنابراین ،آیتاهلل هاشــمی در همه
ابعاد در رتبه نخســت قرار داشــت .در بحبوحه انقالب ،نخستین
مأموریتی که امام خمینی به آیتاهلل هاشمی میدهد ،مدیریت
اعتصاب شــرکت نفت به نفع مردم و انقالب اســت .به این دلیل
ایــن مأموریت به هاشــمی داده شــد که آیــتاهلل میفهمد نفت
چیســت؟ نفتیها هم میفهمند هاشــمی کیســت؟ هــر انقالبی
متوجه این امر نبود ،این هاشمی بود که این مأموریت را به عهده
گرفت و موفق هم شــد .بنابراین ،متوجه میشویم که هاشمی در
نگاه امام ،فقط یک روحانی از قم آمده نیست .بسیاری دیگر هم
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