
تعدادی از اعضای هیأت دولت سازندگی در گفت وگو با »شهروند« 
از تجربه همکاری با هاشمی رفسنجانی می گویند

کابینه وفادار

17چهارشنبه 22 دی 13۹۵ | سال چهارم | شماره 1036 جامعه | jameeh@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه جامعه | www.shahrvand-newspaper.ir  

مهم ترین دستاوردهای کارگران، در دولت سازندگی

پیشــین  وزیر  کمالی،  حســین 
 کار و امــور اجتماعــی ایــران 
هاشمی رفسنجانی|  دولت های   در 
رابطه من با آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
به دوره وزارت و بعد از آن برنمی گردد؛ 
در روزهــای ابتدایی انقــاب من عضو 
شــورای پیگیری انقاب بــودم و آقای  
هاشــمی هم که عضو شــورای انقاب 
بودند. بعد از آن هم درحزب جمهوری 
اسامی، مجلس شورای اسامی، دولت 
ســازندگی و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بنده افتخار همکاری با ایشــان را 

داشتم.
درتمــام ایــن ســال ها، آیــت  اهلل 
مدافع  همیشــه   هاشمی رفســنجانی 
حقــوق کارگــران بودنــد؛ از ابتدای 
پیــروزی انقاب با مجموعــه کارگری 
رابطه نزدیــک و صمیمی داشــتند و 
هیچ گاه دلســوزی برای کارگــران را 
کنار نگذاشتند. ایشــان همیشه از کار، 
صنعت، کشــاورزی و حقوق کارگران 
حمایــت می کرد و مخالــف فقر بودند 
و مرتب با تشــکل های کارگری و خود 
کارگران دیدار داشتند و به جرأت یکی 
از حامیان همیشگی حزب اسامی کار 
بودنــد و فعاالن این عرصــه را حمایت 

می کردند.
درباره دستاوردهای دولت سازندگی 
در زمینه حقــوق کارگران ســخن ها 
فراوان اســت، به گونه ای که مهم ترین 
امتیــازات و دســتاوردها دراین دوره 
اتفــاق افتاد؛ اگر قانــون کاری تصویب 
شــد، در آن دوره بود، اگر بیمه بیکاری 
کارگران بــود، در آن دوره بود. خاصه 
این کــه هرچــه دســتاورد در وضــع 
کارگران داشــتیم، در دوره ایشان بود. 
زمانی که بحث واگذاری شــرکت ها به 
بخش خصوصی هم مطرح شــد، قانون 
33 درصد سهام کارخانه ها به کارگران 
تصویب شــد و چندین  میلیون سهم از 
کارخانه ها به کارگران واگذار شــد که 
دســتاورد بزرگی برای کارگــران بود. 
عاوه  برایــن، برای نوشــتن و تصویب 
قانون کار، ایشــان صدها ســاعت وقت 
گذاشــتند که خیلی کم اتفاق می افتد، 
یــک رئیس جمهــوری این قــدر وقت 
برای یک موضــوع بگذارد. بســیاری 
از قوانین شایســته در رابطــه با حقوق 
کارگران ازجمله قانــون کار معلولین، 
بهبــود بهداشــت کارگــری و... همه 
از دســتاوردهای دولــت ســازندگی 
هســتند. دراین دوره فــرض براین بود 
 که اگر کارگران حمایت شــوند، بهتر و 
با انگیزه تر کار خواهند کرد و به همین 
دلیــل، در آن مقطــع دســتاوردهای 
اساســی برای جامعــه کارگری محقق 
شــد که بعد از دوره ایشان برخی از این 
حقوق و دســتاوردها تضعیف شدند یا 

این که از بین رفتند.
قانــون شــوراهای اســامی کار که 

به عنوان نمایندگان کارگران شــناخته 
می شــوند، در دوره ایشان شکل گرفت 
و تصویب شــد و براین اساس چندین 
 هزار شورا برای دفاع از حقوق کارگران 
شــکل گرفت و به صنعت کشــور هم 
کمک کرد. عــاوه  براین، بازســازی و 
نوســازی ســازمان آموزش فنی کشور 
در دستور کار دولت آقای  هاشمی قرار 
گرفت، به صورتی که مسئوالن مربوطه 
تحوالت صورت گرفتــه را یک انقاب 
درعرصه آموزش می دیدند و پس از این 
تحوالت، صدها مراکز حرفه ای درکشور 
کارگــران و جوانان را آمــوزش دادند. 
صدها ورزشــگاه بزرگ براساس قوانین 
که درهمان مقطع تصویب شــد، برای 
کارگران ساخته شد. براساس اطاعات 
ســازمان آمار کشــور، نــرخ بیکاری 
درپایان دولت سازندگی از 16 درصد به 
8.9 درصد رســیده بود که این خود در 
زمینه ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری 
یک پیشــرفت عظیم بــود. درحقیقت 
آقای هاشمی رفسنجانی با وجود این که 
یک روحانی بــود و درحوزه های علمیه 
و مســائل سیاســی تاش می کرد اما 
درصنعت و کشــاورزی بیگانــه نبود و 
شورای اقتصاد را بسیار مسلط، توانمند 
و مقتدرانه اداره می کرد. ایشان با ایجاد 
شــورای  عالی اداری، تغییر و تحول در 
سازوکار سیستم اداری کشور را سرعت 
بخشــید، به گونه ای که همه اعضای آن 

درخدمت توسعه قرار می گرفت.
اشاره به دســتاوردهای بزرگ دولت 
ســازندگی به معنــای انــکار خدمات 
گذشته نیست اما فراموش نشود، زمانی 
که آقای  هاشمی رئیس جمهوری شد، 
جنگ تازه تمام شده بود، صنایع تعطیل 
بودند، درآمدی وجود نداشت و بیکاری 
باال بود. دولت  هاشــمی درواقع دولت 
کار بود، به این معنی که می ســاختند 
و آباد می کردند و آمارها نشان می دهد 
کــه چگونه زیرســاخت ها ایجاد شــد 
و شــرایط تغییر کرد اما این به معنای 
نادیده گیــری شــرایط قبل نیســت، 
هرچند کــه در دوره جنگ تاش ها در 

راستای مدیریت جنگ بود.
کمتر کسی پیدا می شــود که بیشتر 
از من بــا آیت  اهلل  هاشمی رفســنجانی 
خاطــره و ارتبــاط داشــته باشــد؛ 
درمجلــس، درجنــگ، در دولــت و 
درمجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
ایشان ارتباط داشتم و آخرین دیدارمان 
مربوط به جلســه ایشــان بــا تعدادی 
از هنرمنــدان کهگیلویــه وبویراحمد 
بود که چند روز پیــش صورت گرفت. 
خاطــرات ناگفته من از ایشــان فراوان 
اســت و زمان دیگری می طلبد اما یک 
خصوصیــت کلی از ایشــان را درپایان 
اشــاره می کنــم؛ من هروقــت پیش 
ایشــان بــودم و کســی می گفتند که 
 فان کس حرف بدی درباره شما زدند 
یا مســائل اینچنینی، ایشــان واکنش 
منفی نداشتند و هیچ گاه ندیدم واکنش 
متقابل داشته باشــند؛ معموال سکوت 
می کردنــد و بــه نوعــی موضع گیری 
اخاقی نســبت بــه تهمــت و افتراها 
داشتند،  هاشمی واقعا دربرابر مخالفان 

و منتقدان بسیار صبور بود.

نگاه مثبت آیت اهلل به ورزش زنان
رئیس  مصطفی  هاشمی طبا، 
دولت  در  بدنی  تربیت  سازمان 

دوم  هاشمی رفسنجانی
آیــت اهلل  هاشمي رفســنجاني در 
زمان ریاست جمهوري با تشویقاتي 
که درحوزه ورزش زنان از خود نشان 
داد، ورود زنان را به این حوزه هموار 
کرد. واقعیت این است که یکي از مهم ترین نتایج دوره ایشان 
بر ورزش کشور، بازشدن فضا براي ارتقاي ورزش زنان ایراني 
بود. نگاه مثبتي که ایشــان همیشه براي ورزش زنان داشت، 
راه را براي ورود به عرصه هاي بین المللــي نیز باز کرد. از آن 
زمان به بعد بود کــه ارتباطات بین المللــي درحوزه ورزش 
زنان افزایش یافت تا آنها هم بتوانند به شــرکت درمسابقات 
جهاني فکر کنند؛ آن هم در رشته هاي مختلف ورزشي. این 
نوع نگاه ایشــان به حوزه ورزش زنان تا جایي پیش رفت که 
در دوره هاي بعدي به شــرکت درمســابقات المپیک و سایر 
مسابقات زنان رســیدیم. نظارت ایشان برحوزه ورزش باعث 
وقوع اتفاقات مثبتي بود که کلیت کار خود را نشان مي دهد 
که از یک مدیر کان هم بیــش از این انتظار نمي رود. رئیس 
دولت ســازندگي نیازهاي ســازمان تربیت بدني کشــور را 
تا جایي که ممکن بود، برآورده مي کرد. پشــتیبان اقدامات 
ما درایــن حوزه بود. آیت اهلل  هاشمي رفســنجاني همیشــه 
درشــوراي تربیت بدني حاضر مي شد که نشــان از توجه او 
به ورزش بود. هــر زمان هم که میهمان خارجي یا مراســم 
اهدایي جایزه به قهرمانان داشــتیم، ایشــان براي پذیرش و 
شرکت آمادگي کامل داشــت. تمامي برنامه ریزي هایي که 
درحوزه ورزش انجام مي شد، با تصویب و نظر او بود، یعني ما 
همیشه نظر ایشان را مي خواستیم و با توجه به آن کار را آغاز 
مي کردیم.  ســال 77 هم که قرار بود بر سازمان تربیت بدني 
کشور، 1377 سالن ورزشي درکشــور ایجاد شود، باز هم با 
مشورت آیت اهلل  هاشمي رفســنجاني انجام شد. به ما گفتند 
طرح را کلید بزنید، ما هم کمک مي کنیم. ایشــان همیشــه 
درحوزه هاي ورزش مشــوق ما بود و درمورد اعتبارات حوزه 
ورزش هم ســفارش هاي الزم را به ســازمان برنامه و بودجه 
ارایه مي کرد تــا در آنجا بودجه هاي الزم اعمال شــود. حاال 
تمام نتایج مثبتي که از آن زمان تاکنون دراین حوزه شــاهد 
آن بوده ایم، ثمره مدیریت کان آیت اهلل  هاشمي رفســنجاني 

درکشور است.  

مدیریت محلي، برای نخستین بار در دولت  هاشمی

علــي نوذرپور، رئیس مرکــز مطالعات 
برنامه ریــزي شــهري وزارت کشــور 
هاشمی رفســنجانی| دوم   دولــت   در 

خاطــرم هســت آقــای   هاشــمی در  زمــان 
ریاســت جمهوري اش و وقتی آقاي زرگر، معاون 
عمراني وزارت کشــور بود، هر دو یا ســه هفته 
یک بار از ایشان گزارش کار مي گرفت. مي گفتم، 
شــما براي چه هر دو، ســه هفته یک بار به دیدار 
رئیس جمهوری مي روید؟ آقــاي زرگر درجواب 
مي گفت که ایشــان من را مي خواهند تا از حوزه 
عمران شهري در استان ها گزارش بدهیم. ایشان 
نقل مي کردند: حاج آقا ذهــن ریاضي قوي دارد. 
در ارایه گزارش ها، باید حواسم خیلي جمع باشد 
تا دچار خطا نشــوم، چون در ذهنش محاســبه 
مي کند و اعداد با هم نخوانند، اشــکال مي گیرد. 
این دوره به عاوه دوره ریاست جمهوري اصاحات 
براي مــن دوره پرخاطره به لحــاظ تجربه کاري 
است که همیشه از آن به عنوان بهترین دوره هاي  
پژوهش هاي شــهري نام مي بریم، چون مشــي 
دولت در آن سال ها اهمیت به مسأله برنامه ریزي 

و پژوهش بود که در دولت هفتم و هشتم هم ادامه 
داشت، اما بعد از سال هاي 84 تا 92 که این حوزه 
به فراموشي سپرده شد، تاش سال هاي بعد هم 
نتوانســت این حوزه را زنده کند. یکي از وظایف 
جدي دولت که وزارت کشــور مسئول اجراي آن 
است، هدایت شهرداري ها در راستاي سیاست هاي 
عمومي دولت است و براي این کار باید بدانیم که 
چگونه شهرداري ها را هدایت کنیم، درحالي که این 
چگونگي از تحقیق و پژوهش به دست مي آید که 
متأسفانه در دوره جدید هم به رغم اهمیت موضوع 
توجهي به آن نشده و نشریات تخصصي درتعطیلي 
کامل به سر مي برند. اگرچه شوراهاي شهر و روستا 
در دوره رییس دولت اصاحات  شکل گرفت، اما 
در دوره آقاي رفسنجاني براي نخستین بار بحث 
مدیریت محلي و واگذاري وظایف دولت به مدیران 
محلي منتخب مردم در راستاي تمرکززدایي جزو 
مباحث مطرح شــده دربرنامه دوم توسعه بود و 
همین خط را در بودجه هاي سنواتي هم مي بینیم. 
مترو تا آن زمان ازســوي وزارت کشور مدیریت 
مي شد، اما در سال هاي 68 به بعد، براساس همین 
دیدگاه به شهرداري تهران واگذار شد که استارت 
آن زده مي شــود. ســاخت مترو به طور جدي در 
دولت  هاشمي صورت گرفت، چون اهمیت ویژه اي 
به مبحث حمل ونقل عمومي در آن سال ها داده 
مي شد. به دنبال سیاســت هاي دولت سال هاي 
69- 70، دو هــزارو300 دســتگاه اتوبوس هاي 
ایکاروس از یک شرکت مجارستاني وارد شد که باز 

هم ازمهم ترین اقدامات دولت پنجم و ششم بود. 
توجه به ماشین آالت خاص شهري )شاسي کوتاه( 
باز هم درهمیــن دوره بود. درمقطع ســال هاي 
70 تا 76 براي نخستین بار بحث نظام بودجه اي 
برنامه اي ازسوي وزارت کشور به شهرداري ها اباغ 
مي شود که شــهرداري ها، اقداماتي دراین دوره 
انجام مي دهند. بحث کامپیوتر و یکسان ســازي 
برنامه هاي رایانه اي در شهرداري ها در سال هاي  
72-73 کلید خورد تا درحوزه هاي شهرســازي، 
حسابداري، مالي و غیره استفاده شود. قطعا این 
خطي که در وزارت کشــور تعقیب شده، منبعث 
از تفکرات و دیدگاه هــاي رئیس جمهوری وقت 
بوده است. به  هرحال پختگي برنامه دوم توسعه، 
توجه رئیس دولت وقت به این مباحث را نشــان 
مي دهد. از  ســال 86 تا 92 که به ناچــار از وزارت 
کشــور کــوچ داده شــدم، در دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رئیس کمیته مسکن و 
شهرسازي بودم. در آن زمان براي گزارش، درمورد 
سیاست هاي خدمت آقاي رفسنجاني مي رسیدم 
و گزارش هایي که از حوزه مســکن و شهرسازي 
ارایه مي کردم، همیشــه مي گفتند: »حرف هایي 
که مطرح مي کنید، با مســائلي که درتلویزیون 
پخش مي شود، خیلي متفاوت است، درحالي که 
سیاست هاي کلي نظام در این باره روشن است، چرا 
دولت در آن چارچوب عمل نمي کند و چرا سیستم 
تبلیغاتي نظام به درســتي این موارد را منعکس 
نمي کند؟ درحالي که باید منعکس شود و براي آن 

راه حلي درنظر گرفته شود.« وقتي این گزارش ها 
را مي شنید، متأثر مي شــد که چرا کشور درحال 
عقبگرد است و چرا درهمه شاخص ها افول مي بینم 
و رشد اقتصادي کشور کاهنده است؟ و من نگراني 

را به  شدت درچهره ایشان مي دیدم. 
با وجود این، امیدواری به آینده همیشه ازسوي 
 هاشمي رفســنجاني وجود داشت. همیشه به ما 
انگیزه مي داد که باالخره شرایط درست مي شود 
و شــما کار خود را ادامه دهید. یکــي از بهترین 
دوره هاي وزارت کشور درحوزه مطالعات شهري 
از سال هاي  70 تا 76 بود، با وجود اینکه سازمان 
شهرداري ها هم هنوز شکل نگرفته بود. درحوزه 
عمراني وزارت کشور شــاهد شکل گیري مرکز 
مطالعاتي ویژه برنامه ریزي شهري بودیم. برنامه 
5ســاله دوم که همان سال ها نوشــته مي شد، 
درحوزه عمران شــهري و مدیریت شهري با 13 
محور پیگیــري اهداف ازجملــه در حمل ونقل، 
پســماند، ایمني شــهرها، آمــوزش کارکنان 
شهرداري و شــهروندي، بافت فرسوده که در آن 
زمان بافت هاي مسأله دار نام برده مي شود، مقابله 
با سوانح و غیره تدوین شد. نخستین بار به مقوله 
پژوهش هاي شــهري توجه شــد و هدفگذاري 
کردیم و بودجه  ســال 72، متأثــر از پژوهش ها، 
نخستین بار ردیف ویژه اي براي این مقوله گذاشته 
شد که براین اساس پروژه مهم شهري تعریف شد. 
این آغاز توجه بود و مقدمه اي براي انتشار کتاب ها 

و برنامه ریزي شهري شد.

آقای هاشمی پیوند اعضا در کشور را پایه گذاری کرد
ایرج فاضل، وزیر بهداشت 
 دوره اول دولت ســازندگی|

در دولت پنجــم یعنی زمانی که 
دولت سازندگی به ریاست آقای 
اکبر  هاشمی آغاز به کار کرد، من 
دو  ســال به عنوان وزیر بهداشت 
فعالیت کردم. در آن دوره شاهد 
بودم که آقای  هاشــمی به عنوان یک سیاستمدار برجسته 
مملکت، با وجودی که در کسوت روحانیت فعالیت می کرد، 
با دانش وسیع اش، بسیار پیشــرفته و روشن و جلوتر از زمان 
خودش فکر می کرد. او مردی شجاع و خوشفکر و بسیار مترقی 
بود و بزرگترین آرزویش اعتای کشــور بود. او زمانی که به 
نتیجه ای می رســید بی نهایت قاطع عمل می کرد. در حوزه 
بهداشت هم همین طور عمل می کرد و در مناصب مختلف 
از مدیران موفق اســتفاده می کرد و در عین حال که به آنها 
مســئولیت می داد، آنها را حمایت هم می کرد. زمانی که در 
حوزه بهداشت و درمان گزارش هایی برای او می بردم، به شدت 
تحت  تأثیر قرار می گرفت؛ خاطرم هست که برای ایجاد بنیاد 
امور بیماری های خاص پیش او رفتم و گزارشی درباره وضع 
معیشتی و بیماری بیماران خاص برایش خواندم و از مشکات 
بیماران دیالیزی گفتم، گریه اش گرفت و همین طور که من 
حرف می زدم، اشک می ریخت. در دوره آقای  هاشمی بود که 
بنیاد امور بیماری های خاص تشکیل شد و او هر گونه حمایتی 
هم برای فعالیت این بنیاد کرد. آقای  هاشمی در عین قدرت 
تفکر و قاطعیت، بسیار دل رحم بود و لطیف ترین احساسات 
را داشت و بســیار هم تحت تأثیر عاطفی مشکات افراد قرار 

می گرفت. 
از دیگر اتفاقاتی که در دوره آقای  هاشــمی افتاد، ماجرای 
پایه گذاری پیوند اعضا بود. پیوند عضو قبل از انقاب اسامی 
به صورت نمایشی انجام می شد اما بعد از انقاب به طور کامل 
متوقف شد. در دوره آقای  هاشمی با حمایت های ایشان پیوند 
اعضا پایه گذاری شد و من توانستم برنامه پیوند کشور را تدوین 
کنم. آن زمان بیمارستان  هاشمی نژاد با هفته ای چهار پیوند 
کلیه کارش را در این بخش شــروع کرد. آقای  هاشمی با این 

اقدام کمک های زیادی به بخش درمان کرد. 
او در دوره ریاســت جمهوری خدمــات عظیمی به مردم 
و مملکت کرد؛ البته این را هم نبایــد فراموش کرد که آقای 
 هاشمی تسلط و پختگی در ســاماندهی سیاست خارجی 

کشور داشــت و او را به عنوان یک سیاستمدار زیرک و قاطع 
می شناختند؛ همین هم شــد تا پس از درگذشت او، حتی 
دشمنان کشور هم تسلیت بگویند. آقای  هاشمی در تاش 
بود تا ایران با کشورهای همسایه ارتباط معقولی داشته باشد 
و مشکاتی که حاال گریبانگیر کشور است، ایجاد نشود. آقای 
 هاشمی سمبل ترمیم بود. ما در آن دوره، بدترین شرایط را با 

عربستان داشتیم اما آقای  هاشمی این مشکات را حل کرد. 
به هر حال دولت ســازندگی، دوره بعد از جنگ بود، کشور 
دچار ویرانگی شــده بود و شــرایط اداره کشــور دشوارتر از 
دوره های دیگر بود، با اینکه دســت دولت برای توجه ویژه به 
بخش بهداشت و درمان باز نبود، اما آقای  هاشمی هیچ کوتاهی 
نکرد و خودش شــخصا به مسائل بهداشــت و درمان توجه 
می کرد و به  طور دایم ســراغ آن را می گرفت. ما در آن دوره 
مشکلی از نظر ارتباطات رسمی و مملکتی در دولت نداشتیم 
و موضوعات و گزارش هایی که من به  عنوان وزیر بهداشت به 
هیأت دولت می بردم، با کمال ســخاوت از طرف او حمایت 
می شد. آقای  هاشــمی مرد سازنده ای بود که توجه شخصی 
و عاطفی به بیماری ها داشــت و خیلی بــه راه اندازی مراکز 

بهداشت در اقصی نقاط کشور سفارش می کرد. 
من دو  سال اول دوره اول آقای  هاشمی وزیر بهداشت بودم؛ 
آن زمان در بخش انتخاب روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
اختافاتی ایجاد شــد، من می خواســتم افرادی را به عنوان 
رئیس دانشگاه ها انتخاب کنم که به دور از جهت گیری های 
سیاسی، افراد باســوادی بودند، می خواستم روسایی که به 
جای سازندگی تخریب می کردند را برکنار کنم. همین هم 
شد تا مجلس طرح استیضاح من را تهیه کند و بافاصله هم 
من کناره گیری کردم. صبح فردای آن روز، آقای  هاشــمی 
با من تماس گرفت و گفت: »تو هنوز وزیر بهداشت هستی، 
بیا سر کارت.« اما من بر تصمیمم قاطع بودم و درنهایت هم 
استعفا کردم. بعد از من آقای رضا ملک زاده که اکنون معاون 
تحقیقات وزارت بهداشت اســت، به عنوان وزیر انتخاب شد. 
همان موقع آقای  هاشمی به من گفت با استیضاح شما، دولت 

و ملت ضرر کرد. 
من حتی ســال ها بعد از آن هم با گروهی که بیشترشان 
مسئوالن همان دوره بودند، به ماقات او می رفتیم؛ هر وقت 
می خواســتیم تماس می گرفتیم، او هم سریع وقت می داد. 
در این ماقات ها ما با او درد دل می کردیم و ایشــان هم ما را 

نصیحت  می کرد. 

شهروند| خیلی ها به سوگ رفتنش نشستند، گریستند و خاطره گفتند. از شامگاه یکشنبه که همه جا از خبر 
درگذشت »اکبر  هاشمی رفسنجانی« پُر شد، خیلی ها بی قرار شــدند و یاد گذشته برایشان تداعی شد؛ یاد 
رئیس جمهوری که در سخت ترین دوره پس از جنگ، »ساختن« را اساس کارش قرار داد و دولتش را سازندگی 
نامید. از دو شب پیش، هر کس به شیوه خود با او وداع گفت؛ گروهی با انتشار دلنوشته ها و عکس های بی شمار 
در اینستاگرام و تلگرام و توییتر؛ آن قدر که دیگر فضای مجازی به آلبوم عکس های رئیس دولت سازندگی و 
خانواده اش بدل شده بود، گروهی هم با رفتن به مراسم تشییع و اشک ریختن و قرآن خواندن، عمق اندوهشان 
را بیرون ریختند؛ پیر و جوان و نوجوان. نوجوانانی که از دو دوره ریاست جمهوری »هاشمی رفسنجانی«، چیزی 
جز نامش به یاد ندارند و نبودند در دوره ای که  هاشمی بنیان گذار دانشگاهی شد که حاال خیلی هایشان روی 
صندلی هایش می نشینند و بنیادی را راه اندازی کرد که درمان دیالیزی ها، هموفیلی ها و تاالسمی ها را ارزان تر 
کرد. آنها در خاطرشان نیست زمانی که آستین هایش را باال زد تا کارگران از فالکت درآیند و زنان وارد عرصه های 
ورزشی شوند. حاال از میان تمام آنهایی که از غم رفتنش، اشک ریختند و گره به ابرو انداختند، هم دوره ای ها، 
هم رکاب ها یا وزرایش یا آنها که ریاست ســازمان و نهادی را در همان هشت سال سازندگی عهده دار بودند، 
شاید رنج شان عمیق تر است، همان ها که در جلسه های هیأت دولت، رفت وآمد داشتند و خاطره از او بسیار؛ 
آنها که شامگاه یکشنبه، دقایقی بعد از ساعت 30: 07 خبردار شدند که قلبش از تپش ایستاده. قلب بیمارش در 

بیمارستان شهدای تجریش، برای همیشه ساکت ماند و علت مرگ، سکته قلبی اعالم شد. 
ساعتی از درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی گذشــت که حسن قاضی زاده  هاشمی، وزیر 
بهداشت دولت یازدهم، از آخرین خاطره اش با »اکبر  هاشمی« گفت. از آخرین ناهاری که دور هم بودند و او از 
مسائل سیاسی و آرزوهایش برای کشــور حرف زده بود: »آیت اهلل  هاشمی نگران دو قطبی شدن جامعه بود.« 
خاطرات وزرای دولت سازندگی را هم باید به اینها اضافه کرد؛ خاطره حسین کمالی، وزیر کار؛ ایرج فاضل، وزیر 
بهداشت؛ مصطفی  هاشمی طبا، رئیس سازمان تربیت بدنی و علی نوذرپور، از مسئوالن فعال در وزارت کشور. 
آنها که از نگاه مثبت  هاشمی به ورزش زنان و اقدامات قابل توجه اش در بخش کارگری و کلید خوردن پروژه های 

فراوان شهری با »شهروند« گفتند.


