
پیروزی انقالب: او یکی از اعضای 
شورای انقالب اسالمی بود و از بدو 

تشکیل این شورا، یکی از قدرتمندترین 
چهره های آن بود. همچنین او مدتی 
معاونت و سپس سرپرستی وزارت 

کشور را بر عهده گرفت. 

55 سال مبارزه

فوت: هاشمی رفسنجانی ساعت ۱۸:۲۰ 
روز یکشنبه ۱۹دی ۱۳۹۵ به دلیل سکته 

قلبی، به بیمارستان شهدای تجریش 
منتقل شد. مراحل احیای قلبی برای وی 
انجام شد؛ اما تالش بیش از یک ساعته 
احیای وی ناموفق ماند و وی ساعت 
۱۹:۳۰ دقیقه همان روز در سن ۸۲ 

سالگی درگذشت

ریاست جمهوری: هاشمی در ۱۲ مرداد 
۱۳۶۸ با رأی مردم رئیس جمهور شد و تا 
۱۲ مرداد ۱۳۷۶ و دو دوره در این پست 

مشغول کار شد. اجرای نخستین برنامه پنج 
ساله توسعه اقتصادی بعد از انقالب در دولت 
او انجام گرفت. سیاست باز اقتصادی و وضع 
قوانین ضد انحصار از جمله اقدامات مؤثر وی 
بود. از مهم ترین دغدغه های پیش روی دولت 
او بازسازی کشور بعد از جنگ هشت ساله 
بود. وی با هدف بازسازی در وزارتخانه های 

اقتصادی دولت از وزیران با گرایش تکنوکراتی 
بهره جست. همچنین هاشمی تصمیم گرفت 

سهم بودجه پروژه های عمرانی را به طور 
چشمگیری نسبت به سایر فعالیت های دولت 

بیشتر در نظر بگیرد. 

دوران جنگ: هاشمی در دوره 
جنگ، عالوه بر ریاست 

مجلس، یکی از ائمه جمعه 
موقت تهران، نماینده 
امام خمینی در شورای 

عالی دفاع، فرمانده 
جنگ و از سال 1367 
جانشین فرمانده کل 

قوا بود. 

 مجلس: او در نخستین انتخابات 
مجلس به مجلس راه یافت و 
با آغاز کار مجلس در ۷ خرداد 
۱۳۵۹ نخستین رئیس مجلس 

شورای اسالمی ایران شد. 

او یکی از ۲۸ عضو اولیه و 
مؤسس جامعه روحانیت 

مبارز  )و همچنین یکی از 
اعضای مؤسس حزب جمهوری 

اسالمی در سال اول پس از 
انقالب بود(. 

فعالیت سیاسی: فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۴۰ 
آغاز کرد. او در دوران قبل از انقالب، بسیار به امام خمینی 

نزدیک بود با تبعید امام، رفسنجانی در ایران ماند و 
مخالفت هایش را با حکومت شاه ادامه داد. این مخالفت ها 

سرانجام به دستگیری و 
زندانی شدن او منجر شد. 
در مجموع و از سال ۱۳۳۷ 

تا سال ۱۳۵۷ هاشمی 
رفسنجانی هفت بار و 

مجموعاً چهار سال و پنج 
ماه به جرم فعالیت مخفیانه 

علیه حکومت پهلوی به 
زندان افتاد. 

ازدواج: در سال ۱۳۳۷ با عفت 
مرعشی دختری از خانواده 

روحانی و از نوادگان سیدمحمد 
کاظم طباطبایی یزدی ازدواج 

کرد. ثمره این ازدواج ۵ فرزند به 
ترتیب به نام های فاطمه، محسن، 

فائزه، مهدی و یاسر است. 

تحصیل: از سن ۵ سالگی در مکتب خانه ای در نوق 
تحصل را آغاز نمود. در سن ۱۴ سالگی به قم رفت 
و به تحصیل علوم دینی پرداخت و به درجه اجتهاد 
نائل شد. اساتید وی در حوزه علمیه قم آیات عظام 
سیدحسین طباطبایی بروجردی، امام خمینی)ره(، 

سیدمحمد محقق داماد، محمدرضا گلپایگانی، 
سیدمحمد کاظم شریعتمداری، عبدالکریم حائری 
یزدی، شهاب  الدین نجفی مرعشی، محمدحسین 

طباطبائی و حسینعلی منتظری بوده  اند. 

باالترین رای: در ۳۰ آذر ۹۴ 
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

با کسب ۲.۳۰۱.۴۹۲ رأی در 
استان تهران، باالترین میزان رأی 
یک نامزد انتخابات خبرگان را در 
تمام ادوار این مجلس کسب کرد. 

رد صالحیت: اکبر هاشمی 
رفسنجانی در تاریخ ۲1 

اردیبهشت 13۹۲ و در واپسین 
دقایق ثبت نام در انتخابات 

ریاست جمهوری نام نویسی کرد، 
اما به دلیل کهولت سن از سوی 

شورای نگهبان تأیید نشد. 

شکست در انتخابات: او بار دیگر 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 

۱۳۸۴ شرکت کرد. با وجود آن که او 
در مرحله اول انتخابات آرایی بیش از 
محمود احمدی نژاد کسب کرده  بود، 
ولی در مرحله دوم نتوانست بیش از 

۳۶درصد از آرا را کسب کند. 

مجمع تشخیص مصلحت: او پس از اتمام 
دوران ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۸ 
در انتخابات مجلس ششم برای به دست 

آوردن نمایندگی تهران شرکت کرد. در این 
انتخابات او رأی سی ام تهران را به دست آورد 
و علی رغم این پیروزی، هاشمی رفسنجانی 
قبل از تحلیف به عنوان نماینده از این پست 

استعفا داد. از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص 
مصلحت در سال ۶۸ هاشمی به عنوان رئیس 

این مجمع انتخاب شد.

تولد: سوم شهریور ماه سال ۱۳۱۳ 
در روستای بهرمان شهرستان 
رفسنجان. او یکی از ۹ فرزند 

میرزاعلی هاشمی بهرمانی و ماه  
بی بی صفریان است. 

هاشمی؛ از تولد تا وفات

آخرین خطبه: در روز ۲۶ تیرماه 
۱۳۸۸، هاشمی آخرین خطبه نماز 
جمعه اش را خواند و با آنکه با بیش 

از ۴۰۰ بار اقامه نماز جمعه رکورددار 
امامت جمعه تهران بود، دیگر خطبه 

نماز جمعه نخواند. 

چهارشنبه
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