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دوشنبه  1387/3/13
آيــت اهلل هاشــمي رفســنجاني بــه منظور 
ســفري 10 روزه به  عربستان ســعودي، ساعت 
4 بعد ازظهــر وارد پاويون جمهوري فرودگاه 
مهرآباد شدند. آقايان محسن رضايي، موحدي 
كرمانــي، مســيح مهاجــري، حســيني علمي، 
فاحيان، مولوي سامي، دانش جعفري، مظفر، 
معاديخــواه و... همراهان ســفر بودند كه پس 
از سوار شــدن، هواپيما در آسماِن دود گرفتة 

بعدازظهِر تهــران به پرواز درآمد و خلبان پس 
از خوش آمــد گويي و يادآوري نكات ايمني، 

مــدت پرواز را 3 ســاعت و از طريق آســمان 
كويت اعام كرد. 

پس از گذشــتن از باالي آب هاي نيلگون 
خليج هميشه فارس، وارد فضاي كويت شديم 
و آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با ارسال پيامي به 
امير كويت بر تقويت روابط دو جانبه و تاش 
براي حفظ وحدت كشــورهاي اسامي تأكيد 

كرد.
هواپيمــا خيلــي زود از آســمان كويــت 
گذشــت و تقريبًا از سمت شــمال شرقي وارد 
فضاي عربستان شــد و در جهت جنوب غرب 
حركت كرد و دقيقًا 16/53 به وقت عربستان در 
فرودگاه جده به زمين نشست و آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني مورد اســتقبال آقايان خالدالفيصل، 
اميــر منطقة مكــه، دكتر عبدالمحســن تركي، 
دبيــر  العلمــاي عربســتان و  رييــس روابــط 
كنفرانــس بين المللــي گفت وگوي اســامي، 
دكتــر المطعمي، وزير همراه، دكتر حســيني، 
ســفير جمهوري اســامي ايــران در رياض و 
مرتضايي فر، سركنسول گري جمهوري اسامي 
ايران در جده قرار گرفت و پس از مصاحبه اي 
كوتاه در خصوص اهداف سفر، به سوي محل 
اقامــت خويش در قصــر المؤتمرات و پس از 
اســتراحتي كوتاه، براي ُمحرم شــدن، به سوي 

ميقات ُجحفه حركت كرد.
گرگ و ميش هوا بود كه خودروها از جده 
بيرون رفتند و در جهت جنوب حركت كردند 
و ساعت 8/30  شــب به جحفه رسيدند و پس 
از ُمحرم شدن، نماز واجب مغرب و عشا و نماز 
مســتحبي احرام و تحّيت مسجد، به جماعت و 
فردا اقامه شد. حجت اإلسام عسکري، از امور 
روحانيون مكه، ميان دو نماز توضيحي دربارة 
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آداب عمرة مفرده ارائه كرد و آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني و همراهان لبيك گويان به ســمت 

مكه حركت كردند.
ســاعت 11 شــب، پــس از گذشــتن از 
شــهرهاي صعيــر، خليــص، غران، عســفان و 
المجمــوم، به مكــة مكرمــه و از طريق خيابان 
اجياد به مســجدالحرام رسيدند و چشم همه به 
عظمــت مناره  هاي آن، كه در هالــه اي از نور 
بودند، روشــن شد. پس از استراحتي كوتاه در 
قصر الضيافه، كه محّل اسكان سران كشورهاي 
اســامي در مكه مي باشد، مراسم طواف آغاز 
شد كه انجام طواف، نماز طواف، سعي صفا و 
مروه، تقصير، طواف نساء و نماز طواف نساء تا 

2 بعد از نصف شب طول كشيد.

سه شنبه 87/3/14
به خاطر خســتگي مســير و طوالني شدن 
مراسم طواف در شب گذشته، آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني صبح هيچ برنامه اي نداشــت و به 
اســتراحت پرداخــت و انبوهــي از برنامه ها از 

ساعت 3/5 بعد از ظهر شروع شد.
ابتدا سه تن از روحانيون شيعة منطقة شرقية 
عربســتان با ايشــان ديدار كردند و گزارشــي 
از اوضــاع زندگي شــيعيان در عربســتان ارائه 
كردنــد. آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني در اين 
ديدار با اشــاره به سياســت هاي سعودي ها در 

سال هاي اخير گفت:
 شــيعيان عربســتان مي تواننــد در تعاملي 

سازنده به زندگي توأم با آرامش بپردازند.
 پــس از آن  هــا، دكتــر محســن رضايي، 
ديداري نيم ســاعته با رييس مجمع تشــخيص 

مصلحت نظام داشت. 

برنامــة بعدي، ديــدار آقاي احمــد ُهلّيل، 
قاضي القضات اردن بود كه مصّرانه از آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني براي ســفر به كشور متبوع 
خويش دعــوت مي كرد و مي گفت: پادشــان 
جناب عالــي  از  دارد  كامــل  آمادگــي  اردن 

استقبال کند.
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در اين ديدار 
با تأكيد بر موقعيت اســتراتژيك اردن به خاطر 
همجواري با اشــغالگران صهيونيسم و حضور 
ميليون  هــا آوارة فلســطيني در اردن، نقش اين 
كشــور را مهم توصيــف كرد و در پاســخ به 
دعوت قاضــي القضات، گفت:  ان  شــاءاهلل در 

فرصتي مناسب به اردن خواهم آمد.
ايشان در ادامه، به خاطره اي از سفر خويش 
به اردن در ســال هاي قبل از انقاب اســامي 
اشاره كرد وگفت: آمده بودم تا از اكرم زعيتر 
اجــازة ترجمة كتــاب »القضية الفلس��طينيه« را 
بگيرم كه بعدها با عنوان »سرگذشت فلسطين« 

ترجمه و چاپ شد.
برنامة بعدي، ديدار با روحانيوِن همراه بود 
كه آقايان موحدي كرماني، مســيح مهاجري، 
عباســي فرد، معاديخواه و حسيني علمي به بيان 
ديدگاه هاي خويــش دربارة مســائل مختلف 
پرداختنــد.  در ادامــه، آقاي حســيني، ســفير 
جمهوري اســامي ايران در رياض با آيت اهلل 
هاشــمي رفسنجاني ديدار و گزارشي از روابط 
سياســي دو كشــور و وضعيت زائران ايراني و 

مشكات آن  ها ارائه كرد.
آيت اهلل تســخيري، رييــس مجمع تقريب 
مذاهب، ديــدار كنندة بعدي بــود كه وي نيز 
گزارشــي از رونــد تفّكر برگــزاري همايش 
بين المللي گفت وگوي اســامي و محورهاي 
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برنامه هــاي دو روزة آن ارائــه كــرد و گفت:  
تنها روحاني شــيعه هســتم كه رياست يكي از 
جلسات را برعهده دارم. در ادامه آقاي مولوي 
ســامي نمايندة اهل سنت در مجلس خبرگان 
با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ديدار و گزارشي 
از اوضــاع فرهنگي و ديني اســتان سيســتان و 

بلوچستان ارائه کرد.
برنامة بعدي، ديدار وزير عربســتان و آقاي 
بكر بن الدن، مجري طرح توسعة مسجدالحرام 
بــود كه گزارش كاملي از طــرح ارائه كردند. 
شــايد براي ايرانيان كه پيش تر به حج مشرف 
شــده  اند، جاي تعجب باشــد كــه اگر تا يك 
ســال ديگر برونــد، ديگر كوهــي را اطراف 
مســجدالحرام نمي بينند. واقعًا بــا جديت كار 
مي كنند تا كوه ها را بردارند و به وسعت مسجد 

بيفزايند.
آيت آهلل هاشــمي رفسنجاني ســاعت 9/25 
شــب به بعثة مقــام معظم رهبــري در مكه رفتند 
تا با زائــران ايراني ديــدار كنند. فضــاي ديدار 
بســيار صميمي بود. پس از ارائة گزارش توسط 
حجت االسام والمسلمين حسيني شريف، نمايندة 
بعثة مقام معظم رهبري در عربستان، در خصوص 
تعداد زائران ايراني در ســال 86  و چند ماه اخير 
سال87 ، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در سخناني 
كوتاه با گراميداشت ياد امام راحل و شهداي 15 
خرداد، بر رعايت اعتدال توسط زائران ايراني در 

برنامه هاي عبادي حج تأكيد كردند.
ايشــان حــج را عنايت الهــي خواندند كه 
خداونــد بــر بنــدگان خويش کرده اســت و 
گفتند: بايد از ساعات حضور در مكه و مدينه 

براي قرب به خدا استفاده كرد.
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، خواستار تداوم 

پاسداشت مقام واالي امام1 و قيام مردمي 15 
خرداد شد و افزود: شخصيت حضرت امام بعد 

از ائمة معصوم: منحصر به فرد است.
وي با بيــان اين  كه حضرت امام خميني1 
حلقــة اســتكبار را شكســت و امــت نيــز بــا 
»اهلل اكبر« هــاي خــود بســاط رژيــم پهلوي را 
برچيدنــد؛ افــزود 15 خــرداد و همت امام1  
را بايــد با هم ببينيم و بدانيــم حكومتي كه در 
چارچوب اسام و با آراي مردم انتخاب شود؛ 
در تاريــخ اســام بــه جز حكومــت حضرت 

علي7 استثنا و بي سابقه است.
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني بــا تأكيد بر 

تداوم بخشي اهداف انقاب اضافه كرد:
 بي اعتنايي به انقاب و جنبش عظيم مردمِي 
15 خرداد، خطاي بزرگي اســت و بايد احترام 
به امام1 و شخصيت ايشان پايدار باقي بماند.

رييس مجلس خبرگان همچنين با اشــاره 
به اين كه براي تحكيم روابط ميان دو كشــور 
ايران و عربستان بايد محكم و با بصيرت عمل 
كنيم؛ تصريح كــرد: »بايد براي تحكيم روابط 
ميان دو كشور تاش كنيم و تخريب روابط به 

نفع هيچ كس نيست.«
رفسنجاني  هاشمي  آيت اهلل  بعدي  برنامة 
سعودي  عربستان  پادشاه  عبداهلل،  ملك  با  ديدار 
ملك  بود.  كاخ صفا  در  ايشان  اقامت  محل  در 
از  خوشحالي  ابراز  ضمن  ديدار  اين  در  عبداهلل 
خصوص  به  عربستان،  به  هاشمي  آيت اهلل  سفر 
بين المللي  كنفرانس  در  سخنراني  و  شركت 
برگزاري  اهداف  بيان  به  اسامي،  گفت وگوي 
اين كنفرانس پرداخت و گفت: »تاش مي كنيم 
تنازعات  جايگزين  را  َاحسن  جدال  فرهنگ 

فرقه اي در ميان علماي اسامي نماييم.«
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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در  نيز  رفسنجاني  هاشمي  آيت اهلل 
عربستان  کشور  نقش  از  تقدير  با  ديدار  اين 
وحدت  تقويت  در  عبداهلل  ملک  شخص  و 
جهان اسام، آن را ضرورتي اجتناب ناپذير در 
شرايط کنوني خواند و گفت: »دشمنان اسام 
و  بسته  اند  اميد  مسلمانان  فرقه اي  اختافات  به 
حاکمان و علماي اسامي نبايد بگذارند آنان 
برگزاري  که  برسند  خود  شوم  هدف  اين  به 
کنفرانس بين المللي گفت وگوي اسامي يکي 

از اقدامات شايسته در اين مسير خواهد بود.«
گفت:  رفسنجاني  هاشمي  آيت اهلل 
ايران  تأثير گذاري  دليل  به  مي کنم  »پيشنهاد 
مشترکي  کميته هاي  است  خوب  عربستان،  و 
تشکيل شود  فلسطين  و  افغانستان، عراق  براي 
ايجاد  مشکات  رفع  براي  هم  کميته اي  و 

گردد.«
گفت:  خصوص  اين  در  عبداهلل  ملک 
مشکات  اين  کارشناسان  حد  در  »نمي توان 
در  مقامات  عالي ترين  بايد  کرد،  حل  را  مهم 

اين مسائل وارد شوند.«
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفت: »شما 
در عربستان عالي ترين مرجع هستيد و من هم 
در ايران صحبت مي کنم تا يک نفر از طرف 

ايران مسئول اين کار شود.«
در ادامــة ديــدار، ملــک عبداهلل بــه نوع 
عملکرد شيعيان در عراق انتقاد کرد و آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در پاسخ وي گفت: »به شما 
گزارش هاي بدي مي دهند. چون بيشتر کارهاي 
افراطي از طرف مقابل است. عمليات انتحاري 
و انتقامي از هر دو طــرف صورت مي گيرد و 

آمريکا هم نقش دارد.«
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني در خصوص 

سياســت جمهوري اســامي ايــران در عراق 
گفــت: »مــا هرگونه افراطي گــري را محکوم 
مي کنيم و بر خاف ادعاي اشــغالگران،  نيازي 
بــه نفــوذ در عراق نداريــم. مردم شــيعه به ما 

عاقه مند هستند.«
ملک عبداهلل در خصوص مســائل هسته اي 
گفــت: »نمي دانم چرا اين همــه اورانيوم غني 
مي کنيــد!؟« که آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني 
در پاســخ گفتند: »اگــر چند صــد برابر فعلي 
غني سازي داشــته باشــيم، باز هم درحد يک 
نيروگاه نمي شــود. بارها گفته  ايم که ما ساح 
هســته اي را نمي خواهيــم. صنايع موشــکي را 

براي دفاع داريم.«
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني در خصوص 
شــرايط حجــاج ايراني گفت: »در زمان شــما 
وضع خيلي بهتر شده است، ولي متأسفانه هنوز 

هم سخت گيري هايي مي شود.«
ملک عبداهلل با ابراز نگراني از اين شــرايط 
گفــت: »ما جلوگيري مي کنيم؛ به شــرطي که 

شما هم جلوگيري کنيد.«
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفت: »مطمئن 
باشيد مســؤوالن و علماي ايران در توصيه هاي 
مکرر به مســافران ســرزمين وحــي بر رعايت 

اعتدال در انجام مناسک تأکيد مي کنند.«
پس از ديدار و گفت وگو، شام در فضايي 
صميمي صرف شد و در ادامه آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني و ملک عبداهلل به مدت نيم ساعت 

ديدار خصوصي داشتند.

چهار شنبه 87/3/15
تغييــر متوالــي ســاعت شــروع کنفرانس 
بين المللــي گفت وگوي اســامي، کــه گويا 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی

9 



87
ن 

تا
س

تاب
م، 

ده
انز

ش
ل 

سا
 6

ه 4
مار

شـ

براي رســيدن ميهمانــان خارجي بــود، باعث 
گرديدکه آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني صبح 
برنامه مشــخصي نداشــته و بتواننــد به زيارت 

مسجدالحرام و کعبه روند.
ســاعت 1/15 بعــد ازظهر بــود که پس از 
اداي نماز، کنفرانس در ســالني بســيار زيبا در 

محل اقامت ملک عبداهلل در مکه آغاز شد.
حضور خبرنــگاران بي شــماري که براي 
پوشش خبري کنفرانس آمده بودند، چشمگير 
بود وســعي مي کردنــد با هر يــک از علماي 

حاضر در سالن مصاحبه کنند.
ورود همزمــان ملــک عبداهلل و هاشــمي 
رفسنجاني به سالن، در حالي که دست در دست 
همديگر داشتند و آن صحنه، از تلويزيون هاي 
عربــي به صورت زنده پخش مي شــد، نشــان 
از جايگاه جمهوري اســامي ايران و شخص 
آيت آهلل هاشمي رفســنجاني نزد ملک عبداهلل 

داشت.
مراســم، با تاوت آياتي چنــد از کام اهلل 
مجيد آغاز شد و پس از آن، ملک عبداهلل،  در 
سخناني که ايستاده و از روي نوشته مي خواند 

گفت:
»برادران گرامي! دور هم جمع شــده  ايم تا 
به جهان بگوييم که صداي ما صداي عدالت و 
ارزش هاي انساني است. صداي حکمت و پند 

و اندرز است.«
وي در ادامه به تهديدات دشــمنان اســام 
اشاره کرد و نســبت به آن هشدار داد وگفت: 
»چقدر تهديدات دشــمنان زياد است که جمع 

شده اند تا صفات عالي اسام را از بين ببرند!«
پــس از ســخنان ملــک عبــد اهلل، شــيخ 
عبدالعزيــز بــن عبــداهلل آل شــيخ، مفتي کل 
عربســتان )که نابيناست( در جايگاه حاضر شد 
و گفت: »اختاف بين انسان ها طبيعي است که 
خداونــد آن را در رنگ و لباس و زبان آورده 
است. اختاف عقيده هم در قرآن آمده است،  
آنچه که مسلمانان از آن نهي شده اند، تنازع و 

درگيري است.«
وي در ادامه گفت:  »متأســفانه دشــمنان، 
امروزه اســام را دين تروريست ها مي خوانند 
و مي گوينــد حقوق در بين مســلمانان رعايت 
نمي شود، حال آن که اسام که دين رحمت و 
کرامت است، براي حيوانات هم حقوق مترقي 

دارد.«
در ادامة مراســم، نوبت به آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني رسيد که سخنان متين ايشان عاوه 
بر شبکه هاي عربِي منطقه، از شبکة سوم سيماي 
جمهوري اســامي ايــران نيز پخــش گرديد. 
)متن کامل را، در بخش ســخنراني صفحة 98 

ببينيد(. فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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زمانــي کــه ســخنان آيــت اهلل هاشــمي 
رفسنجاني به پايان رسيد، رييس دانشگاه األزهر 
مصر و پس از آن محسن الترکي، دبير همايش 
در ســخنراني هاي خود، به نوعي سخنان ملک 
عبداهلل و هاشــمي رفســنجاني را تکرار کردند 
و پــس از آن ناهار در فضايــي کامًا صميمي 

صرف شد.
ســاعت 16/40 مفتــي کشــور آذربايجان 
در محّل اقامت آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني با 
ايشــان ديدار کرد. ديداري صميمي و سياسي، 
آقاي عبدالمجيد در اين ديدار به بيان خاطرات 
ســال هاي سخت پس از استقال پرداخت و از 
نقش ايران در رســيدگي به امور مردم تشــّکر 

کرد.
آقاي هاشــمي رفســنجاني با گراميداشت 
ياد آقــاي حيدرعلي اف، اّولين رييس جمهور 
آذربايجان گفت:  »واقعًا اقدامات ايشــان مايه 

آرامش بوده است.«
آقــاي عبدالمجيــد از آيــت اهلل هاشــمي 
رفســنجاني براي ســفر به آذربايجــان دعوت 
کرد و گفت: مردم آذربايجان بي صبرانه منتظر 

ديدار شما هستند.
آقــاي  از  آيــت اهلل هاشــمي رفســنجاني 
عبدالمجيد خواســت ســامش را بــه مردم و 
رييس جمهور و مسؤوالن آذربايجان برساند و 

گفت: »ان  شاء اهلل به آذربايجان خواهد آمد.«
از نکات زيباي اين ديدار آن بود که آقاي 
عبدالمجيد با لهجة تند ترکي، فارسي صحبت 

مي  کرد.

پنج شنبه  87/3/16
صبح برنامة خاصي نبود و آيت اهلل هاشمي 

رفســنجاني به مطالعه گزارش هايي که از ايران 
به صورت نمابر مي رســيد و رصد ســايت هاي 

اينترنتي پرداخت.
ساعت 5 بعدازظهر به طرف منا رفتند تا از 
اين منطقه و اقدامات دولت سعودي براي رفاه 
بيشــتر حجاج در حج تمّتع، ديــداري عبوري 
داشته باشندکه همراه با توضيحات وزير همراه 

و مسؤوالن حج عربستان انجام شد.
در ادامه، به جبل الرحمه رفت  که مي گويند 
محل هبوط آدم اســت. ارتفاع کوه که بايد با 
پله هاي متعدد به رأس آن رسيد، مکان مناسبي 
براي ديدن عرفات ومناســت. دســت فروش ها 
باالي کوه بساط پهن کرده بودند که بيشتر آنان 
تسبيح بود. در ادامه، از محل رمي جمرات نيز 

ديدار به عمل آمد.
دولت ســعودي پــس از حادثة غمبار چند 
ســال پيش، که باعث ريزش پل رمي جمرات 
به خاطــر ازدحام جمعيت شــده بــود،  منطقة 
وســيعي را در 3 طبقة زيريــن، همکف و اول، 
براي اين  کار در نظر گرفت. جالب اين  که نماد 

شيطان نيز بزرگ  تر و گسترده  تر شده است.
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني پــس از اين 
ديدارهــا، بــه محــل اقامت خويــش در مکه 
بازگشــتند. در ايــن رفــت و آمدهــا، هر تازه 
واردي ذهنيتي نسبي از شهر به دست مي آورد؛ 
تونل هاي متعدد، مناطق مختلف بين کوه ها در 

مکه را به  هم وصل مي کند.
ساعت 20 : 8  ســه نفر از اعضاي سازمان 
روابــط اســامي آمريــکا در محــل اقامت با 

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ديدار کردند.
آقــاي نهاد عوض که از اعضاي مؤســس 
است،  به ســؤاالت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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در خصوص اين سازمان پاسخ  داد:
ـ کي تأسيس شد؟
سال 1994 ميادي

ـ چند نفر عضو دارد؟
50 هزار نفر

ـ عدد خوبي است!
اينها فعاالن هستند.

ـ دفتر شما متمرکز است؟
نــه، در 35 شــهر آمريــکا و کانــادا دفتر 

داريم.
ـ چقدر مسلمان در آمريکا داريم؟

هفــت ميليون نفــر که اکثر آن  هــا مهاجر 
هستند.

ـ اعضاي شــورا از لحاظ سياسي با احزاب 
موجود در آمريکا رابطه دارند؟

گرايش هاي فردي دارند، ولي به اسم شورا 
رابطه ندارند.

ســئواالت زياد و پاســخ هاي در نوع خود 
تــازه، باعث طوالني شــدن جلســه گرديد و 
آن قدر طوالني شــد که با برنامة بعدي آيت اهلل 
هاشــمي رفســنجاني که ديدار بــا روحانيون 
کاروان هــا بــود، تداخــل پيدا کــرد و رييس 
مجلس خبرگان از آنان خواست که اگر معطل 

نمي شوند، بمانند تا برنامة بعدي تمام شود.
ديدار با روحانيون، در ساعت 50 : 8  شب 
در يکي از سالن هاي قصرالضيافه، محل اقامت 

انجام شد.
درآغاز ايــن ديدار پس ازتــاوت آياتي 
ازکام اهلل مجيد، حجت اإلســام والمســلمين 
ســيد احمد حسيني شريف، مســئول بعثة مقام 

معظم رهبري در عربستان در سخناني گفت:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت   آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني 
� ايدک��م اهلل �  خداوند ب��زرگ و مّنان را 
سپاس��گزاريم ک��ه بر ما من��ت نهاد در 
ايام فاطميه و س��الروز رحلت بنيانگذار 
بزرگمردي  اي��ران،  اس��امي  جمهوري 
از تب��ار آن امام هم��ام را در کنار مهبط 
وحي، در جمع اجاس س��ران و رهبران 
مذاهب اسامي، به  عنوان پرچمدار اسام 
ناب محمدي9 در دفاع از مکتب تش��يع 
ش��اهد بوديم و اي��ن بزرگ ترين افتخار 
براي نظ��ام مقدس جمهوري اس��امي 
بعثة  نمايندة  به  عن��وان  اينجانب  اس��ت. 
مق��ام معظم رهب��ري در عربس��تان، از 
س��وي خود و به نيابت از جمع حاضر؛ 
روحانيون محترم کاروان ها، اين موفقيت 
را به حضرت بقية اهلل األعظم، رهبر معظم 

انقاب و حضرت  عالي تبريک مي گويم.
ب��ا اج��ازة از حضرت  عال��ي، اجازه 
مي خواه��م عملکرد فرهنگ��ِي بعثة مقام 
معظ��م رهب��ري را به  عرض برس��انم؛ 
عزيزاني که در اين ديدار شرف حضور 
دارن��د، روحاني��ون کاروان ه��اي عمره 

مي باشند.
عمدتًا روحانيون کاروان ها متش��ّکل 
از اس��اتيد و فض��اي حوزه هاي علمية 
سراس��ر کش��ور، ائمة محت��رم جمعه، 
نمايندگان رهبري در دانشگاه ها، اساتيد 
دانش��گاه، نمايندگان رهبري در نهادها، 
س��ازمان ها، نيروه��اي مس��ّلح، نيروي 
انتظام��ي و قضات محترم دادگس��تري 
مي باش��ند که با تجارب علمي و اجرايِي 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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چندين ساله، وجودش��ان در کاروان ها 
ماي��ة مباهات و افتخار ب��راي روحانيت 

است.
با افتخار به عرض مي رسانم 2 سال 
قبل، که يک نظرس��نجي از زائران بيت اهلل 
الحرام به  عمل آمد، بيش از 70 %  زائران 
اعام کردند: ما در اين سفر به اين نتيجه 
رس��يديم که بسياري از بايدهاي زندگي 
که تاکنون در زندگي ها وجود نداش��ت، 
از اين پس بايد به وجود آيد و بس��ياري 
از نبايده��اي زندگ��ي ک��ه در زندگي ما 
تاکنون وجود داش��ته، پ��س از اين نبايد 
وجود داش��ته باشد. همة اين  ها به برکت 
وجود روحانيان در کاروان ها اس��ت. از 
ابتداي عمرة سال جاري تاکنون دوهزار 
و دويس��ت و ش��صت و چه��ار)2264( 
روحان��ي در قالب همين تعداد کاروان و 
با جمعيتي بالغ بر 270000 زائر مشّرف 
ش��دند که ت��ا پاي��ان عمره ب��ه بيش از 
5000 روحاني ب��ا بيش از625000 زائر 

مي رسد.
توس��ط روحانيون، قب��ل ازعزيمت، 
3 جلس��ه در ايران براي زائران گذاشته 
مي شود؛ 5 جلس��ه در مدينة منوره و 3 
جلس��ه در مکة مکرمه، به  عاوه ديدار از 
اماکن متبرکه و مس��اجد سبعه در مدينة 
من��وره و زيارت دوره اي در مکة مکرمه 
که ش��امل ديدار از مش��اعر جبل النور، 
جبل ث��ور، حديبي��ه، ِجعران��ه و زيارت 
حض��رت خديج��ه3 ، عم��و و اجداد 

پيامبر9 مي باشد.
بحم��د اهلل جلس��ات دع��اي کمي��ل 

شب  هاي جمعه در تمامي هتل هاي مکة 
مکرمه و مدينة منوره برگزار مي گردد. 
شيفت پاس��خگويي به سؤاالت در حرم 
ش��ريف و هتل ها، دعاي ندبه وجلسات 
بعثة مقام معظ��م رهبري به  عنوان انس 
معرفت، همچنين حلقات قرآني در حرم 
ش��ريف و در هتل هاي بزرگ، از ديگر 
فعاليت ه��اي فرهنگي بعث��ة مقام معظم 
رهبري مي باشد. در سالي که به  عنوان 
سال نوآوري و شکوفايي از طرف مقام 
عظم��اي واليت نامگذاري ش��ده، ايجاد 
ش��بکة متمرکز ويديوي��ي در هتل هاي 
مکة مکرمه نيز از اقدامات مؤثر فرهنگي 

بود.
در ادامــة ديدار، رييس مجلــس خبرگان 
رهبري و مجمع تشــخيص مصلحــت نظام در 

سخناني گفت:
»تمــام روحانيــون؛ از مراجع تــا طلبه هاي 
مبتــدي، ائمة جمعه و ســاير روحانيون بايد به 
صورت يک مجموعــة هماهنگ با معيارهاي 
اســامي و با توجه به زمان،  مکان و شرايط، از 

انقاب و ارزش هاي آن دفاع کنند...« 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني پس از ديدار 
بــا روحانيــون، ديــداري داشــت بــا اعضاي 
ســازمان روابط اســامي آمريکا کــه در اين 
ديدار نيز طي ســخناني به تشريح سياست هاي 
ايشــان  پرداخــت.  جمهوري  اســامي  ايران 
به  ديدارکننــدگان توصيه  کرد براي جلوگيري 
از هرگونــه بهانه تراشــِي دولتمــردان آمريکا 
درخصوص ارتباط مســلمانان آمريکا با ديگر 
مســلمانان جهان، به اقدامات خويش رسميت 

ببخشند.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی

سياسی، تاريخی
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در ادامة ديدار، سناتور الري شو و ابراهيم 
هوپــر دو عضو ديگر حاضر در جلســه به بيان 
ديدگاه هــاي خويــش، در خصوص مســائل 

مسلمانان آمريکا پرداختند.

جمعه  87/3/17
اقامــت در مکــه به پايــان رســيد، در اين 
لحظــات، هــر مســافري بــا خــود مي گويد: 

عقربه هاي ساعت چه با شتاب چرخيدند!
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني براي آخرين بار 
و اداي نماز وداع از طريق باب ملک عبدالعزيز 
به مســجدالحرام رفتند و پــس از ناهار و نماز، 
ســاعت 3/40 از طريق بزرگراه به ســوي جده 
حرکت کردند. عبور از جاده اي خســته کننده 
که از دل کوه هاي عبوس و باديه هاي بي آب و 
علف مي گذرد، براي هر مسافري خسته کننده 
اســت، اما شوق ســفر به مدينه خســتگي ها را 
مي زدايــد. ســاعت 5 بعــد ازظهر بــود که به 
فرودگاه ملکي در جده رســيدند و يک فروند 
بوئينگ 777 »الخطوط الجوية العربية السعوديه« 

به سوي مدينه پرواز کرد.
هواپيمــا ســاعت 5/30 دقيقــه به آســمان 
مدينه رســيد و مسافران از پنجره هاي کوچک 
آن دنبال گلدســته هاي مسجدالنبي مي گشتند. 
با صلوات آن  ها مي شــد فهميد که چه کساني 

موفق شدند...
آقــاي ماجــد، اميــر منطقه و چنــد تن از 
مسؤوالن به اســتقبال ميهمان خويش آمدند و 
پس از پايان مراسم استقبال در سالن تشريفات، 
حرت به ســوي محــل اقامت خويــش )هتل 
انترکونتينانتــال( کــه در نزديک تريــن فاصلة 

ممکن به مسجدالنبي بود، حرکت کردند.

پس از اســتراحت و شــام، اعام شــد که 
ساعت 11/5 شــب برنامة زيارت مسجدالنبي، 
مضجع نبوي و قبرســتان بقيع است. نگاهي به 
تقويم کرديم. عجب شــبي است! شب وفات 
حضرت فاطمه زهرا3 ، عقربه هاي ساعت به 
خاف مکه که گويي با شــتاب مي چرخيدند، 
حاال ديگر نمي چرخند. درســت ساعت 11/5 
شــب آيت اهلل هاشمي رفســنجاني و همراهان 

وارد حياط مسجدالنبي شدند.
مأموران امنيتي و انتظامي عربســتان در دو 
نوع لباس متفاوت؛ يعني لباس عربي با دســتار 
ســفيد و لبــاس نظامــي پلنگي بــا کاه قرمز 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را در ميان گرفتند. 
ايرانيــان حاضر در حياط مســجدالنبي بســيار 
ســريع فهميدند و به حلقه پيوستند و شعارهاي 

انقابي طنين انداز شد.
وارد  ورود،  اذن  متــن  قرائــت  از  پــس 
مسجدالنبي شدند و آرام و آهسته به سوي قبر 
پيغمبــر9  به راه افتادند. يکي از همراهان که 
بعدها معلوم شــد از مشــهد براي زيارت آمده 
است، مرثيه سرايي کرد.  زيارت و نماز درکنار 
ســتون حنانه و منبر پيامبر و محراب مسجد، از 
برنامه هايي بــود که همه را به حالت خود برده 

بود.
هر لحظه که مي گذشت، بر جمعيت ايراني 
افزوده مي شــد و آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني 
پــس از زيارت قبر نبوي، به ســوي بقيع رفت. 
در آستانة در آهنِي ورود به بقيع ايستاد و براي 
همراهان سؤال شده بود. جواب را وقتي گرفتيم 
که يکي از همراهان به زنان ايراني گفت: آقاي 
هاشمي اينجا مي ايستند تا شما وارد بقيع شويد. 

چون اگر ايشان بروند، در را مي بندند.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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همة زن و مرد ايراني و شايد شيعيان ديگر 
کشــورها وارد بقيع شــدند و آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني حرکت کرد. قبرستان بقيع تاريِک 
تاريک بود. امشب دقيقًا ـ شايد همين ساعت ـ 
هــزار و چهار صد و هجدهمين ســالي اســت 
که حضرت علــي7 تابوت زهرا را به دوش 
گرفت و با اســتفاده از تاريکي شــب، به بقيع 
آورد تا به وصيــت او عمل کند که گفته بود: 

»قبر مرا پنهان کن!«
مرثيه سرايي، دل ها را با غم علي7 پيوند 

داد که در آن تاريکي شب مي گفت: 
 بريز آب روان اسما     به جسم اطهر زهرا

ولي آهسته آهسته
گرية افراد نمي گذاشــت صــدا به گوش 
برسد. زنان ايراني که چنين سعادتي پيدا کرده 
بودند، دل ها را در باران اشــک شستشو دادند. 
ســاعت 1 بامداد روز شــنبه بود کــه مأموران 
سعودي دِر قبرســتان بقيع را بستند، اما شيعيان 
در آن يک ساعت، به اندازة همة تاريخ زيارت 

کردند.

شنبه 87/3/18
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني ساعت 10/5 
صبــح به مســجدالنبي رفتند تا بــار ديگر حرم 
نبــوي را زيارت کننــد. برنامة بعــدي، ديدار 
بــا زائران ايراني در بعثة مقــام معظم رهبري يا 
هتل قصرالدخيل بود که اتفاقًا در شــارع علي 

ابن ابي  طالب7 قرار دارد.
حجت االسام والمســلمين نجفي روحاني 
با اشــاره به حضور مؤثر هاشمي رفسنجاني در 
اجاس ســران و رهبران اســامي، از سخنان 
روشنگرانه و سرنوشت ساز وي دراين اجاس 

قدرداني کرد.
آقاي نجفي روحاني بــا ذکر اين نکته که 
ســاليانه بيش از 625 هزار زائر ايراني به عمره 
مشرف مي شــوند، اين اتفاق را زمينه ساز يک 
تحــّول فرهنگــي و معنوي بزرگ در کشــور 
دانست و گفت: در اين زمينه با تاش بعثة مقام 
معظم رهبري و همکاري مستمر مسؤوالن عمره، 
همگام با ســند چشم انداز و با مخاطب شناسي، 
نيازشناسي و آسيب شناسي، روند مطلوب و رو 

به رشدي آغاز شده است.
نماينــدة بعثة مقام معظــم رهبري در مدينة 
منــوره، در ادامــه به بيــان برخــي از کارها و 
اقدامات انجام شده پرداخت که برخي از آن ها 

بدين شرح است:
ـ برگــزاري محافــل هم انديشــي پيرامون 
آسيب شناسي وحدت اسامي، با حضور علما 
و زائران اهل سنت، در جهت انسجام و اتحاد و 

خنثي سازي توطئه هاي گسترده دشمنان.
ـ تشــکيل گردهمايي هاي کوثر شناســي و 
کوثرگرايــي به منظور تعميق در حوزه معرفتي 

دانشجويان.
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی

سياسی، تاريخی
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ـ تدوين طرح جامع آمار و اطاعات جهت 
باال بردن کيفيت برنامه ها.

ـ تشــکيل محافل انس و معرفت با حضور 
مبّلغان برجســتة کشوري؛ اعم از مرد و زن، در 

هتل ها.
ـ  برگزاري جلســات روحانيون کاروان ها 
بــه منظور ايجــاد وحدت رويه و بيان مســائل 
و تذکرات الزم و نيز جلســات نقد و بررســي 

مديران و روابط فرهنگي.
ـ برنامه ريــزي ديدار از اماکــن تاريخي و 

مذهبي مدينة منوره.
ـ ترويــج فرهنــگ انس با قــرآن و قرآن 

شناسي.
ـ برگزاري دعاي پر فيض کميل و ندبه در 

هتل ها.
ـ راه انــدازي برنامــة نظارتــي و ارشــادي 
روحانيــون، حراســت و رابطيــن فرهنگي در 
بقيع و بين الحرمين به منظور پيشــگيري از امور 

موهن و تنش زا.
در ادامة مراسم، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
رييس مجلس خبــرگان رهبري در ســخناني 
اعام کرد: »ملک عبداهلل، پادشــاه عربستان در 
حضور وي دســتور داده است در صورتي که 
رفتار نامناسبي با زائران ايراني صورت گيرد، با 

افراد خاطي برخورد شود.«
وي افــزود: »ما نبايد بگذاريــم افراد نادان 
اتفاقي را که چند سال پيش افتاد، تکرار کنند. 
در يک خانواده اختاف طبيعي است، اما بايد 
مواظب باشــيم که هدف اصلي عبادت و حج 

را حفظ کنيم.«
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني با اشــاره به 
برخوردهاي نامناسبي که در فضاي حج اتفاق 

مي افتد، از مذاکراتش در اين زمينه با مسؤوالن 
کشــور ســعودي خبر داد و اظهار داشت: »من 
با مســؤوالن سعودي و شــخص ملک عبداهلل 
صحبت کردم و ايشــان در حضور من دستور 
داد که چنانچه کسي با ايرانيان بد رفتاري کند، 
با افراد خاطي در آن کشــور با عزل و زندان و 

مجازات برخورد شود.«
رييــس مجلس خبرگان به حضور خود در 
اجاس ســران و رهبران اســامي اشاره کرد 
و گفت: »در حالي که مســلمانان يک چهارم 
جمعيت دنيا و آراي سازمان ملل را دارند، چرا 
مستکبران بايد بتوانند بين آن ها تفرقه بيندازند 
و حکومــت کنند، اين با روح قرآن ســازگار 

نيست.«
در اين ديدار که عاوه بــر زائران ايراني، 
روحانيــون کاروان ها، نماينــدگان بعثة آيات 
عظام، مســؤوالن ســتاد عمره، مديــران ثابت 
و راهنمــا و رابطيــن فرهنگي هتل هــا وهيأت 
پزشــکي در مدينة منوره نيز حضور داشــتند، 

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفت:
»شما خدمتگزاران حج بايد قدر اين نعمت 
را کــه در خدمت زائــران خانة خدا هســتيد، 
بدانيد و متوجه باشــيد که اين امکان براي همه 

فراهم نمي شود.«
ايشان به اهميت موضوع حج اشاره کرد و 
افزود: »حج يکي از عبادات بســيار مهم اسام 
اســت و به تعبير قــرآن، خانة خــدا با اهداف 
خاصي ســاخته شده و همة اديان دعوت شدند 

تا اين خانه را زيارت کنند.«
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني افزود: »اگر همة 
دســتوراتي که در حج معين شــده عمل شود،  
ميليون ها انســان پاک و ممتاز و مّتحد خواهيم 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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داشــت و اين، جهان اســام را مثــل دانه هاي 
تسبيح به هم متصل مي کند، اما متأسفانه برخي 
اوقات اختافات بين کشورها و دولت ها باعث 
مي شــود که کّفار بتوانند از آن )سوء( استفاده 

کنند.«
ايشان با اشاره به صبوري علي و فاطمه8 
در بيان اســرار و همچنين دســتور آية شــريفة 
قــرآن مبني بــر چنگ زدن به ريســمان الهي، 
تأکيد کرد که زّوار ايراني در برخورد با مسائل 
ناگواري که مي بينند، بايد با اســتدالل برخورد 

کنند و به آتش اختافات دامن نزنند.
آيــت اهلل هاشــمي رفســنجاني در بخــش 
ديگــري از ســخنانش بــه بيان نکاتــي دربارة 
شهادت حضرت فاطمه3 پرداخت و گفت: 
»بعد از رحلت پيامبر9  با اين بانوي بزرگوار 
و شــخصيت ممتاز جهان اســام خوب رفتار 
نشد و عمر مبارک ايشان در خانه اي که مرکز 

معنويات اسام بود، به پايان رسيد.«
رييس مجلس خبرگان رهبــري افزود:  »با 
اين حال، رفتار شــيرمردي هم چون علي7 
نشــان مي دهد که ايشــان مايل نبودند جوري 
حــرف بزننــد يــا رفتــار کنند کــه وحدت و 

يکپارچگي مسلمانان لطمه بخورد.«
رييــس مجمع تشــخيص مصلحــت نظام 
تصريح کرد: »تاريــخ مي گويد هنگام تدوين 
حضرت زهرا3  پيکر مبارک ايشان درطول 
75 يا 90 روز پس از آن واقعه، تبديل به ســايه 
شــده بود، اما بخش عجيب ماجرا اين جاست 
که علي7 از پيامبر9 درخواســت مي کند 
که خود ايشــان از دخترش سؤال کند که چه 

اتفاق افتاده است!
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در پايان سخنان 

خويــش در حالي که بغــض در صدايش پيدا 
بود، اظهار اميدواري کرد که روزي قبر مطهر 

حضرت زهرا3  شناسايي شود.
هنگام خروج آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني 
از قصرالدخيــل، ترجيع بند زائــران ايراني اين 
بود که »امشــب به بقيع مي رويد؟« انگارپاسخ 
مثبت براي آنان شيرين ترين پاسخي بود که در 
عمرشان مي شنيدند. اعام شد که 5 : 11 شب 
به بقيع مي رويم. باخــود مي گفتم چرا اين قدر 
دير؟! يکي از همراهان گفت: آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني گفتند ديرتر برويم تــا همه زائران 

بتوانند بيايند.
برنامه، مثل شــب گذشــته بود. زيارت قبر 
پيامبــر9  و حرکت به ســوي بقيع. جمعيت 
آنقــدر زياد بــود که باعث وحشــت مأموران 
سعودي شــده بود؛ به خصوص وقتي که زن و 
مرد يک صدا فرياد مي زدند: »هاشمي هاشمي، 

تشّکر تشّکر.«
ازدحــام جمعيــت مانع حرکت اســت و 
باز آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني مي ايســتند تا 
همه وارد بقيع شــوند. امشــب هم شب نازنيني 
اســت. شام شــهادت فاطمه3 . زيارت زنان 
چنان هيجان دارد که هــر بيننده اي را به گريه 
وامي دارد. کــدام دل مي تواند قبــر چهار امام 
شيعه را آن گونه مظلوم ببيند و آب نشود، حتي 

اگر سنگ باشد؟!

يک  شنبه  87/3/19
اوليــن برنامه، زيــارت قبر شــهداي احد 
اســت که آن را نيز با ميله هاي آهنين محصور 
کرده  اند. کوه ُاحد در مســير جاده از فرودگاه 
تا شهر مدينه و مقتل شــهداي آن نيز در دامنة 

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
سياسی، تاريخی
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آن قرار دارد.
زنجيري که بر دِر مشــهد شهيدان زده اند، 
از کوه هاي اطراف عبوس تر است. در اطراف 
ميله ها دســت فروش  ها چنان تراکمي دارند که 
به زحمت مي تــوان خود را به ميله ها رســاند. 
زيارت از پشــت درهاي بســته هم حالي دارد. 

شايد به آن عادت کرده ايم.
بعد از آن، به ســوي مساجد ســبعه رفتيم. 
ســه کاروان زيارتي ايراني نيز مشــغول ديدار 
از مســاجدي بودند که درهاي آن  ها بسته بود. 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با ديدن گريه و زاري 
آنان نتوانست خود را کنترل کند. زن ومرد در 
صدايي که درســت فهميده نمي شود، مطالبي 
را عنــوان مي کننــد و تنها ســخني  که فهميده 
مي شــود، اين است که »به مســئوالن عربستان 
بگوييد مســاجد امام علي و فاطمة زهرا3 را 

باز کنند. مي خواهيم نماز بخوانيم.«
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني بر يک بلندي 
قــرار مي گيرد و چند دعــا مي کند و مردم هم 
همزمان با دست هاي خويش، مرغ »آمين« را از 

قفس سينه به آسمان مي فرستند.
برنامة بعــدي ديدار از طرح توســعة حرم 
مســجدالنبي بود که بســيار کوتاه انجام شــد. 

شــايد به خاطر اين بود که مســؤوالن مربوط 
نبودند که توضيح بدهند.

ضيافــت ناهار اميــر مدينه برنامــة بعد بود 
که ســاعت 14/10 در کاخ وي برگزار شــد. 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني قبل از ناهار ديداري 
نيم ساعته با ايشان داشت و محور مذاکرات در 
خصوص حضور زنان ايراني در قبرســتان بقيع 
بود. اميرماجد گفت: ملک عبداهلل به من دستور 
اين کار را داده اند و ان  شاءاهلل پس ازهماهنگي 

با مسؤوالن مربط عمل خواهيم کرد.
ناهــار در فضايــي صميمــي صرف شــد، 
البته بيــش از آن  که صرف ناهار باشــد، ادامة 
مذاکــرات بود. پــس از آن، برنامــه اي نبود تا 
اين  که ساعت 9/45 شب خودروها به حرکت 
درآمدند تا آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با شيعيان 

مدينه ديدار کند.
از خيابان هــاي عريض و طويل گذشــتند 
و بــه کوچه هــاي تنگ و باريک رســيدند. از 
بافت کوچه ها و خانه ها فهميده مي شــود که از 
محله هاي فقيرنشين است. به محلي رسيديم که 
مي گويند باغ شــخصي آيــت اهلل عمري، رهبر 
شــيعيان مدينه است. اما بر ســر در آن تابلوي 
»حسينية حسني« نصب بود. شادي زايدالوصف  فصلنامه فرهنگی، اجتماعی

سياسی، تاريخی
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شيعيان را مي توانستيم از گلريزان نوجوانانشان 
بفهميم. به فرهنگ ايراني اسپند دود مي کردند 

و همگي به استقبال آمدند.
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني وارد حسينيه 
مي شــوند. چشــم ما که به مهر هاي نماز داخل 
قفســه افتاد، به ياد مســاجد خودمــان افتاديم. 
مراســم با تاوت آياتي از کام اهلل مجيد آغاز 
شــد و پــس از آن، ابتدا آقاي عدنــان محمد 
الصالــح که مي گفتنــد رييس جماهيــر مدينه 
اســت و بعد از او، آقاي کاظــم عمري، فرزند 
آيت اهلل عمري در ســخناني ضمن خير مقدم، 
با استناد به آيات و روايات، بر حفظ و تقويت 
وحدت مســلمانان تأکيــد کردند و پس از آن 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به همراه مترجم در 
جايگاه قرار گرفت و سخناني ايراد کرد. )متن 

کامل در صفحه 113(.
بعد از ســخنراني، شام در زيرزمين حسينيه 
صرف شــد. ميهمان شــيعة مدينه بــودن لذتي 
معنوي دارد. به خصوص وقتي مي بيني آنان نيز 

نگاهي محبت آميز دارند.
آخريــن برنامه، مانند شــب  هاي گذشــته 
زيارت مضجع پيامبر9 و قبرســتان بقيع بود. 
موج جمعيت از دو شــب گذشته بيشتر بود. به 
نظر مي  رسد همة ايرانيان حاضر در مدينه آمده 

بودند تا در  بقيع حضور يابند.
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني 45 دقيقه، در 
بيــرون دِر بقيع و در کنــار ديوارهاي بلند آن 
ايستادند تا همه زائران بروند. ازدحام به گونه اي 
بود که گروه گروه مي رفتند و برمي گشــتند و 
سرانجام خود آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني نيز 
وارد شــد. زائران که فرصت را مناســب ديده 
بودند، با تلفن همراه خويش، شروع به گرفتن 

عکس و فيلم کردند و در آن ســياهِي شــب، 
گويي در دست هر کسي شمعي روشن است.

از ميــان آن همه،   دقت مســؤوالن و نگاه 
مأموران عربســتان بــر اعمال و رفتــار ايرانيان 
برايم جالــب و تعجــب انگيز بــود. عاوه بر 
دوربين ها، چشمهايشــان  فراوان  عدســي هاي 
نيز از لحظه لحظــة عزاداري ها فيلم و گزارش 
تهيه مي  کردند. مطمئنًا بــه دنبال بهانه بودند و 
شايد به دست آورده باشند، چون عاشقاني که 
پس از سال ها چشم انتظاري، به بقيع رسيده  اند، 
نمي داننــد چــه مي کننــد! آيــت اهلل هاشــمي 
رفســنجاني نيــز با بلندگــوي دســتي يکي از 
کاروان هــا مردم را دعوت به صبوري مي کرد. 

اما خود صبوري نمي کرد و اشک مي ريخت!

دوشنبه 87/3/20
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ساعت 7/30 به 
ســوي فدک حرکت کردند. آب و آذوقه اي 
که به همراهان مي دادند، برايشان تعجب انگيز 
بود؛ زيرا همه فکر مي کردند فدک باغي است 

در نزديکي مدينه!
خودروها بــه راه افتادنــد. از مدينه خارج 
شــدند و به ســوي جنــوب حرکــت کردند. 
در جاده هيچ گياهي ســبز نبــود، هر از گاهي 
گله هاي شتر در دوسوي جاده ديده مي شدند. 
دلم به حالشــان ســوخت که ژاژ مي خاييدند. 
هنوز حدود 200 کيلومتر تا شــهر حايل مانده 
بود که خودروها به ســمت چپ تغيير مســير 
دادند و خيلي زود به ميداني رسيدند که باالي 
آن نوشــته اي، مقدم مســافران را به شهر حائط 

گرامي مي داشت.
خنده ام مي گيرد که دربــارة بافت گياهان 
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بنويسم؛ چون گياهي نبود و اصًا خاکي نبود. 
زميني بود پوشيده از سنگ هاي سياه که گويي 
سنگ  ها را در آن پهن کرده اند. به شهر حائط 
رسيديم و از بلوارهاي تميز آن گذشتيم. زمين 
همچنان پوشيده از سنگ بود. جاده جز فراز و 
فرود چيزي نداشت و پس از گذشتن از بلندي 
و چرخــش 45 درجــه اي و ورود به جاده هاي 

فرعي، منطقه اي سرسبز نمايان شد.
نخل هاي ســربريده و سوخته اش هر ايراني 
را به يــاد آبادان زمان جنــگ مي انداخت، اما 
منطقه آن قدر سرســبز بود که هر بيننده اي را به 

تعجب وا مي داشت.
چند تن از اهالي شــهر فــدک که يکي از 
آنان خود را مســؤول امر بــه معروف و نهي از 
منکر معرفي کرده بود، توضيح مي دادند و در 

دوردست ها گروه گروه مرد و زن از پشت بام ها 
و باالي ديوارها تماشا مي کردند.

وجــود چاهي بزرگ با دلوي که روي آن 
بــود، همه را به ســوي خود برد که با هشــدار 
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مســؤوالن کنــار کشــيدند. به پشــت بام يکي 
از خانه هــاي قديمــي تقريبــًا مرتفــع رفتيم تا 
دوردست ها ديده شــود.  به ساختمان ساده اي 
رســيديم کــه پنجره هــاي آن را ِگل گرفتــه 

بودند.
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني از اين مکان 
پرسيد و مردي ريش قرمز که خود را برادرزادة 
رييس قبيله معرفي مي  کرد، گفت: اينجا مسجد 
حضرت فاطمه اســت. بارها خراب شده و باز 

ساخته  اند.
خانه هاي قديمي ســاخته شــده از سنگ و 
ِگل، يادآور قلعه  هاي قديمــي ايرانيان بود. به 
ســوي چشــمه هاي کم آب رفتيم و هر کس 
براي تبّرک و شايد شــفاي دردهاي ناشناختة 
خويش از آن مي نوشيد. کمي شور بود، اما در 
آن بيابان بي آب و علفي کــه از مدينه تا آنجا 
ديــده بوديــم، »َتْري ِمْن َتِْتَه��ا اأَلنهار«  بود. 
ديدار 45 دقيقه طول کشــيد و در برگشت، به 
شهرداري حائط آمديم. مراسم استقبال رسمي 
انجام شــد و براي ناهار بــه آالچيقي رفتيم که 
ســقف آن از چــادر بــود! ناهاري کــه همراه 
بــرده بوديم، صرف کرديم و نماز جماعت در 

نمازخانة کوچک شهرداري برپا شد.
در محل بــاغ فدک خبرنگاران به ســوي 
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني رفتند و از ايشان 
پرســيدند، که ايشــان پاســخ ها را به همراهان 

فدکي خويش محّول کرد.
ســاعت 2 بعد ازظهر خودروها در مســير 
تقريبًا 300 کيلومتري برگشــت به سوي مدينه 
حرکت کردند و به محل اقامت رســيدند. پس 
از اســتراحتي کوتاه، برنامة بعــدي مصاحبه با 
روزنامة الرياض بود که پرســش  هاي فراواني 

دربارة انرژي هسته اي، روابط ايران و آمريکا، 
سياســت داخلــي و... پرســيد و شــنيد؛ آنچه 
مي بايست مي شــنيد.  يک ساعت طول کشيد. 
پس از مصاحبه، مســئوالن ايرانــِي همراه، در 
جلســه اي با آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني، در 
صدد لغو برنامة شــبانة زيــارت بقيع، به داليل 
امنيتي بودند و خيلي سريع گفتند که مسؤوالن 
عربستاني ابراز نگراني کرده و گفته  اند: امکان 

دارد افراطي ها برنامه هاي شومي داشته باشند!
اما پاســخ آيــت اهلل هاشــمي رفســنجاني 
صريح، زيبا و شــنيدني بود. گفت: »من ديشب 
بــه مردم قول داده  ام که مي آيم. مي روم و همه 
مســؤوليت ها را برعهده مي گيرم. مردم امشب 
به اميد زيارت بقيع مي آيند و اگر من نباشــم، 
احتمــااًل نمي تواننــد وارد بقيع شــوند. اصرار 

نکنيد. به خاطر مردم هم که شده، بايد بروم.«
ســاعت 10، برنامه طبق هر شب آغاز شد. 
مأمــوران امنيتي عربســتان بر تعــداد نيروهاي 
خود افــزوده بودند. مردِم منتظــر، تمام حياط 
حّد فاصل ميان بقيع و مســجدالنبي را پوشانده 
بودند و واقعًا جاي ســوزن انداختن نبود. شعار 
»صــّل َعَلي محّمد، بــوي خميني آمد« در فضا 
طنين انداز شد. اين صحنه تعجِب اندک زائران 
ديگر کشــورها را بر مي  انگيخت. به يقين بقيع 
گنجايش آن همه جميعت را نداشــت. الزم به 
برنامه ريزي داشــت. قرار شــد اول زنان وارد 
شــوند. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني اين فرصت 
را در مسجدالنبي نشست. او مي  داند که ثواب 
يک رکعت نماز در مسجدالنبي معادل ده هزار 
رکعت اســت. هم نماز خواند وهــم زيارتنامة 
حضرت رسول را و از آن طرف، فرصتي پيش 
آمد تــا مأموران ســعودي ـ حتي اگر دلشــان 
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نمي خواســت ـ به زائران ايراني اجازة ورود به 
بقيــع را دادند. زنان گروه گروه وارد شــدند، 
زيارت کردند و برگشــتند. پــس از آن مردها 
گروه گروه رفتند و ســرانجام آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني به زيارت بقيع پرداختند.  شب وداع 
با مدينه و بقيع بود. اشــک ها بر گونه ها جاري 
بــود و هر کس زيــر لب زمزمه مي کــرد. باز 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني براي مردم صحبت 
کرد و از آنان خواســت با رعايت نظم خارج 
شوند. ســاعت 2 پس از نصف شب شد که با 
بسته شدن درهاي آهنين، بين بقيع و عاشقانش 

فاصله افتاد.
در مســير برگشــت، مردمي کــه به خاطر 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني شهد شيرين زيارت 
بقيع را طي 4 شــب متوالي چشــيده بودند، تا 
ورودي هتــل ماننــد پروانه هــا که گرد شــمع 
مي گردند، هاشمي رفسنجاني را در ميان گرفته 

و شعار مي دادند:
»هاشمي هاشمي، تشّکر تشّکر«

سه شنبه 87/3/21
ســاعت 8/35 دقيقه به سوي فرودگاه مدينه 
حرکت کرديم و پس از سوار شدن در هواپيماي 
بوئينگ 777 خطوط هوايي عربســتان سعودي، 
ســاعت 9/10 به سوي شهر اَبهاء در استان عسير 
حرکت کرديم. ساحل درياي احمر از باال پيدا 
بود و هواپيما پس از 1 ساعت و 20 دقيقه پرواز 

در فرودگاه ابهاء نشست.
پوشــش گياهي ابهاء همه را متعجب کرد. 
مطمئنًا نديده ها هيچگاه فکــر نمي کنند که در 
جغرافياي بياباني و خشــک عربستان، منطقه اي 
سرسبز باشــد. ســه کودک عرب با شاخه هاي 

گل به ميهمــان خويش خير مقدم گفتند و پس 
از آن، مراســم استقبال که آقاي فيصل بن خالد 
بن عبدالعزيز امير تقريبًا جوان منطقة عســير در 

رأس آن  ها بود.
 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در سالن تشريفات 
از اوضاع جغرافيايي و شغل مردم پرسيدند و پس 
از آن، حرکت به سوي روستاي باستاني »ظافربن 
حمسان« آغاز شد. قلعه هاي قديمي با موزه هايي 
از وسايل بسيار قديمي تر. به افتخار ميهمان ويژة 
خويش برنامه رقص غزال با متوني بسيار معنادار 

در سه سالن برگزار کردند:
�. يا فخامة رئيس املصلحة باسم األمرياحلبيب

جناب رييس مصلحت)نظام(، به نمايندگي 
از اميرعزيز ما

�. واسم ح�امنا و اسم املل� و اململ�ة و القيادة
و به نمايندگي از حاکمان ما و به نمايندگي 

از پادشاهي عربستان سعودي
�. بلّغ ايران من شعب السعودي رسالة وفاء

پيام وفاداري ملت عربس��تان را به ايران 
برسان 

� . ربّنا واحد والّدين واحد و األمم واحد
خداي ما يکي است،  دينمان نيز يکي و امت 

يکي
�. ف��ارس أق��رب ش��عوب األرض لب��اد الع��رب و 

العروبة
س��رزمين فارس نزديکتري��ن ملت روي 
زمين به س��رزمين هاي ع��رب و عربيت 

است.
�. ف�رة اخلندق الذي يف املدينة جاء بها

ط��رح خندق که در مدينه اس��ت، يک ايراني 
)سلمان فارسي( آن را براي ما آورده است.
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دربارة ميهمان نوازي هاي ســاکنان روســتا، 
همين بس که به گردن همة ميهمانان شاخه هاي 
گل آويزان کردند و به هر کدام از آن  ها نيز گل 

اهدا کردند.
رقص شمشير، ريشه درفرهنگ آنان داردکه 
بــه زيبايي اجرا مي کنند. امير عســير در الباي 
اجراي برنامــه توضيحاتي به آيت اهلل هاشــمي 
رفسنجاني مي داد. پذيرايي هاي به شکل سنتي و 

مدرن، نشان از خوشحالي آنان بود.
اقامت در روســتا يک ساعت طول کشيد و 
پس ازآن به  طرف شــهر اَبهــاء حرکت کرديم. 
پوشش گياهي و هواي آن وصف ناپذير بود. هر 
از چند گاهي صداي رعد و برق چشــم ها را به 
آسمان مي دوخت. وارد شهر شديم. شهري زيبا 
که سّدي را درميان گرفته است. تپه هاي پوشيده 
از درختچه هاي سرسبز، چشم ها را تا دور دست 
به تماشــا دعوت مي کرد. حرکت خودروها در 
فراز و فرود خيابان ها فرصتي به همراهان مي داد 

تا از هواي مطبوع و مناظر زيبا  لّذت ببرند.
بــه محــل اســتراحت در فندق قصــر اَبهاء 
رسيديم که کامًا مدرن و جديد بود. توقف در 
آن، کوتاه بود و مي بايست به ضيافت ناهار اميِر 
عسير مي رفتيم. کاخش باالي يکي از بلندترين 
تپه هاي شــهر قرار داشــت. در آغاز ورود، امير 
منطقه کــه از فرودگاه همراه آيت اهلل هاشــمي 
رفسنجاني بود، به ايشان خوش آمِد مجدد گفت 
و پس از مذاکراتي کوتــاه، هداياي خويش را 

تقديم کرد.
خبرنگاران عربســتاني حاضر در جلســه، از 
فرصت اســتفاده کرده و پيش رفتند و خبرنگار 
شــبکه تلويزيوني االخبار سؤاالتي از کنفرانس 
گفت وگــوي اســامي، سياســت هاي ايران و 
عربستان و اوضاع استان عسير و شهر ابهاء پرسيد 

و آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني پس از پاسخ به 
سؤاالت سياسي، در خصوص ابهاء گفت: فکر 
نمي کردم در عربستان چنين منطقه اي باشد. واقعًا 

زيباست.
پــس از آن، ناهــار در رســتوران کاخ، که 
مشــرف به همة شــهر بود، صرف شد و پس از 
آن، به ســوي پارک سوده حرکت کرديم. اين 
پارک که منطقة وســيعي را شامل مي شود، در 

بلندترين نقطة شهر قرار دارد.
خودروها پــس از نيم ســاعت حرکت در 
سربااليي، به محّلي رسيدند که به نظر مي رسيد، 

نقطة اوج پارک است.
مه غليظي که در دور دست جا خوش کرده 
بود، بر شانة  بادها آمد و آمد تا ميهمانان را دعوت 
به خنکاي خويش نمايد. آمدن مه همان و بارش 
باران تند همان. آن قدر تند بود که پذيرايي نيمه 

تمام ماند.
خودروها مســير رفتــه را در شــيبي تند به 
ســوي فرودگاه  ابها آغاز کردند و ساعت 5  به 
آنجا رسيدند. مراســم بدرقة رسمي آغاز شد و 
هواپيما پس ازسوار شدن مسافرانش، در آسمان 
اوج گرفــت و پس از 1 ســاعت و 15 دقيقه در 

فرودگاه جده به زمين نشست.
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني به محل اقامت 
خويش در قصر المؤتمرات رفت و پس از اداي 
نماز ساعت 9/5 شب براي ديدار مجدد با ملک 

عبداهلل به کاخ صفا رفت.
ديــدار در فضايــي کامًا صميمــي برگزار 
شــد. ملک عبداهلل از مشاهدات آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني پرسيد و ايشان نيز از برنامه هاي خويش 

در مکه، مدينه، فدک و ابها گفت.
ملک عبــداهلل با تشــّکر مجــّدد از حضور 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در عربستان و شرکت 
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در کنفرانــس بين المللي گفت وگوي اســامي 
گفت: »اميدوارم اين سفر نيز مانند همة سفرهاي 
جناب عالي نقطه عطفي در تاريخ روابط دو کشور 

و آغازي براي توسعة همکاري ها باشد.«
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني نيز با سپاس از 
ميهمان نوازي گرم مسؤوالن عربستان و شخص 
ملک عبداهلل و با تشّکر از دستورات اکيد ايشان 
بــراي کم کردن ســخت گيري ها بــراي زائران 
ايراني درعبادتگاه ها و زيارتگاه هاي عربســتان، 
به  خصوص بقيــع، گفت: »ان شــاءاهلل با رعايت 
اعتدال توسط دو طرف، شاهد تداوم اين برنامه ها 

باشيم.«
پــس از مذاکرات کوتاه، آيت اهلل هاشــمي 
رفســنجاني به همراه خانوادة خويش به اندروني 
منزل ملک عبداهلل رفتند تا شام را در کنار خانوادة 

ايشان صرف نمايند.

چهارشنبه 87/3/22

آخرين روز ســفر اســت. ســفري که ابعاد 
گوناگون را در بردارد؛ عبادي، سياســي، ديني،  
تاريخــي و تفريحــي. اســتقبال ها و بدرقه ها در 
جده، مکه، مدينه، فدک و ابهاء بسيار معنادار بود 
و آيت اهلل هاشمي رفســنجاني قبل از حرکت از 
محل اقامت و رفتن به سوي فرودگاه، جلسه اي با 
همراهان داشت و به جمع بندي سفر و برنامه هاي 
آن پرداخت. همــگان از برنامه ها راضي بودند. 
يکي از سخنرانِي ايشان در کنفرانس گفت وگوي 
اسامي گفت، ديگري از سفر به فدک و احياي 
تاريخ مظلوميت هاي حضرت فاطمه3 . سومي 
از زيارت هاي چهار شب بقيع ياد کرد و چهارمي 
از زيبايي هاي طبيعت در منطقة ابهاء و ســرانجام 
آيت اهلل هاشــمي نيز از مذاکــرات خود با ملک 

عبداهلل و اميران مکه، مدينه و عسير.
ســاعت 9/45 صبح بود که آيت اهلل هاشمي 
رفســنجاني در ســالن تشــريفات فرودگاه جده 
از خالــد الفيصل بن عبدالعزيز، امير منطقة مکه، 
که براي بدرقة رســمي آمده بود، به خاطر همة 
ميهمان نوازي ها و برنامه ها تشــکر و بر گسترش 
روابط دوجانبة ايران و عربستان و تقويت وحدت 

همة کشورهاي اسامي تأکيد کرد.
امير خالد الفيصل نيز اين ســفر را سفري به 
يادماندنــي در تاريخ روابط دو کشــور خواند و 
اظهار اميدواري کرد که در آينده  اي نزديک، باز 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را در عربستان زيارت 

کند.
ساعت دقيقًا 10/32 دقيقه بود که هواپيماي 
بوئينگ 707 خطوط هوايي جمهوري اســامي 
ايران پس از حرکت روي باند، در آسمان پرواز 
کرد و خلبان حســين پور دربارة شناســنامة سفر 

گفت:
ارتفاع: 33 هزار پا

مدت پــرواز: 3 ســاعت از طريق آســمان 
کويت

چشم هايم را بستم و به مرور برنامه هاي سفر 
پرداختم و وقتي خلبان گفت: ان شاءاهلل تا دقايقي 
ديگــر در فرودگاه مهرآباد به زمين مي نشــينيم، 
ساعتم را به وقت ايران تنظيم کردم. ساعت 2/20 
بعد ازظهر بود که عطر صلوات همزمان با تماس 

چرخ هاي هواپيما با باند در فضا پيچيد.
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