 1دستفروشی با عرقچین سبز
دوره طلبگــی بــه عــادت قدیمــی ،تابســتانها یــا مــاه رمضــان كــه بــه مشــهد

بــر میگشــتم ،ســراغ كاری میرفتــم ،عرقچیــن ســبز بــه ســر میگذاشــتم و
پــول كتابهایــی كــه الزم داشــتم را بــا دستفروشــی یــا کارهــای دیگــر بــه دســت

م ـیآوردم .یــادم هســت کــه دیــر بــه دیــر میتوانســتیم برنــج بخوریــم آن هــم
برنــج شکســته .گوشــت هــم کــم گیرمــان میآمــد .وقتــی کاری انجــام مـیدادم

و حقالزحمــه خوبــی میگرفتــم کمــی گوشــت میخریــدم و بــا خوشــحالی بــه

خانــه میبـُـردم .آن روزهــا زندگــی كــردن بــا  5تومــان شــهریهای كــه میگرفتــم

بــرای مــن ،مــادر و خواهــرم خیلــی ســخت بــود.

 2کار بود و درس
دو بــرادر بودیــم و دوخواهــر .پــدر ،كــه یكــی از منبریهــای معــروف خراســان

بــود ،در پنــج ســالگی مــن درگذشــت .در خانــه مــا روحیــه نازپروری مطلقــا ًوجود
نداشــت .وضــع مالــی و نــوع تربیــت خانوادگــی مــا طــوری بــود کــه هــر تابســتان

دنبــال كار و كاســبی میرفتــم ،از دستفروشــی كنــار حــرم امــام رضــا(ع) تــا كار
طاقتفرســا در مرغــداری ،بــه همیــن خاطــر هیــچ وقــت اوقــات فراغت نداشــتم؛

یــا كار بــود یــا درس و یــا هــر دو.

 3از خراسان تا ایرانشهر به خاطر انقالب
در عیــن بیپولــی و ســختی معــاش ،پــول جمــع میكردیــم تــا بتوانیــم بــا

دوســتان طلبــه بــه تبعیدیهــا در نقــاط دورافتــاده و بــد آب و هــوای كشــور

كمــك كنیــم و حتــی گاهــی بــه آنهــا ســر میزدیــم .یکــی از دفعاتــی کــه بــرای
دیــدار بــا تبعیدیهــا بــه ایرانشــهر رفتیــم چهارنفــر طلبــه بودیــم .دو نفــری كــه

ملبس بودند توســط ســاواك دســتگیر شــدند .اما من و دوســتم را چون لباس

معمولــی داشــتیم نشــناختند و گریختیــم .خودمــان را بــه خانــه آقــای خامنـهای

رســاندیم .فــردای آن روز،آقــا گفتنــد کــه از دیشــب تــا االن چنــد بــار ســاواک
آمــده دنبــال شــما و بــه شــدت دنبالتــان هســتند .بــه مــا راه پشــت خانــه را
نشــاندادند تــا فــرار كنیــم .بــه ایرانشــهر رســیدیم ولــی پولمــان تمــام شــده بــود

و امــکان رفتــن بــه زاهــدان را نداشــتیم .مانــده بودیــم چــه کنیــم کــه لطــف خــدا
شــامل حالمــان شــد و طلبــه همراهــم ،یكــی از دوســتان پــدرش را در ایرانشــهر
دیــد .پولــی قــرض كردیــم تــا برگردیــم بــه زاهــدان و از آنجــا بــه مشــهدالرضا(ع).

 4دادستان جوان ،در پاتوق ساواکیها
زمانــی کــه آقــای رئیســی مســئولیت دادســتانی کــرج را بــر عهــده داشــت،

حــدودا ً 20ســاله بــود؛ جوانتریــن دادســتان انقــاب .کــرج یــک شــهر معمولــی

نبــود .بســیاری از طاغوتیهــا در کــرج ملــک و امــاک داشــتند .پاتــوق بســیاری
از ســاواکیها و ضــد انقــاب هــم کــرج بــود .شــاید بتــوان گفــت کــه نطفــه
بیشــتر توطئههــا نیــز در کــرج بســته میشــد .بــا ایــن حــال رئیســی جــوان از پس

مدیریــت دادســتانی بــه خوبــی برآمــد .آقــای قدوســی از عملکــرد ایشــان راضــی

بــود ،بــرای همیــن دادســتانی اســتان همــدان را بــه عهــدهی ایشــان گذاشــت.
ایشــان عاقالنــه تصمیــم میگرفــت و دچــار احساســات نمیشــد .همیــن ویژگی

بــود کــه نظــر آقــای قدوســی را جلــب کــرده بــود.

 5گرهگشایی از کار ولینعمتان انقالب
تازه انقالب شــده بود و اقتصاد رونق الزم را نداشــت .عدهای هم از روســتاها

بــه شــهرها آمــده بودنــد و بــه دنبــال راه ســادهای بــرای امــرار معــاش بودنــد.
پیادهروهــای اصلــی کــرج پــر شــده بــود از دستفروشــانی کــه زندگــی و

عبــور

و مــرور مــردم را بــا مشــکل مواجــه کــرده بودنــد .او ایــن گــره را بــاز کــرد ،امــا نــه
بــا دنــدان ،بلکــه بــا دســت! دســتور داد ،مکانــی را بــرای اســتقرار دستفروشــان
پیــدا کننــد .ســپس بــه آنهــا فرصــت داد تــا بــه آنجــا نقــل مــکان کننــد و بعــد از

مدتــی قانــون را اجــرا کــرد .اختــال در زندگــی مــردم رفــع شــد و دستفروشــان
مســتضعف هــم از کار بیــکار نشــدند .امامــش ســفارش کــرده بــود کــه اینهــا
ولــی نعمتــان انقالبانــد .حواســش بــه زندگــی آنــان بــود.

 6بیتعارف ،حتی با رئیسجمهور
مســئول دفتــر رئیسجمهــور پشــت خــط بــود .ســید ابراهیــم بیســت ســاله،

دادســتان کــرج تلفــن را گرفــت.

"شـــما فالنـــی را (یكـــی از نزدیـــكان رئیسجمهـــور) بازداشـــت كردیـــد؟

رئیسجمهـــور دســـتور میدهـــد هـــر چـــه زودتـــر آزادش كنیـــد".

در ذهنــش مــرور كــرد و یــادش آمــد كــه فــرد بازداشــت شــده تخلــف ســنگینی

داشــته .گفــت :بــه آقــای بنیصــدر ســام بنــده را برســانید و بگویید این تصمیم

دادســتان و قاضــی اســت و احــدی حــق لغــو حكــم قاضــی را نــدارد.

مســئول دفتــر كــه عصبانــی شــده بــود ،با لحــن تندی خطاب به او گفت :شــما

میفهمیــد چــه میگوییــد؟! ایــن دســتور رئیسجمهــور اســت .او هــم بــا آرامش

همیشــگی جــواب داد :ایــن دســتور رئیسجمهــور ،دخالــت در كار دادســتانی
اســت و قانــون بــه ایشــان چنیــن حقــی نمیدهــد .مســئول دفتــر كــه از قاطعیت
او جــا خــورده بــود ،بــدون خداحافظــی ارتبــاط را قطــع كــرد و بنیصــدر هــم دیگــر

پیگیــر آزادی آن فــرد نشــد.

 7کار بدون توقع
بــا وجــود فضــای رســمی دادســتانی ،مــن رفاقــت زیــادی بــا آقــای رئیســی

داشــتم .بهخاطــر ویژگیهــای اخالقیشــان ،عالقــهی خاصــی بــه ایشــان

پیداکــردم .چــه در مســائل کاری و چــه در تقــوای شــخصی ،بســیار جلــو بودنــد.

بــه معنــای واقعــی ،از صبــح علیالطلــوع ســر کارشــان حاضــر میشــدند.

۱۸ســاعت از شــبانهروز کار کــردن (آن هــم کار پرمشــغلۀ ایشــان) واقعــا ًدشــوار
بــود.

بــا اینکــه دائمــا ًســر و کارشــان بــا مجــرم و متهــم بــود ،در نهایــت احتــرام و در

عیــن حــال بــا قاطعیــت و قانونمــداری ،بــا آنهــا رفتــار میکردنــد.

در تابســتان ،متوجــه میشــدیم کــه گاهــی روزه هــم میگیرنــد و بــا همــان

حــال۱۸ ،ســاعت کار نفسگیــر را هــم ســپری میکننــد .طــوری کــه از شــدت
ضعــف ،رنــگ بــه رویشــان نمیمانــد .مــا هــم هرچــه میگفتیــم کمی بــه خودتان
اســتراحت بدهیــد ،بیفایــده بــود .قلبــا ًعقیــده داشــتند کــه بایــد خودشــان را بــه

ســختی بیاندازنــد ،تــا یــک گوشــه از مملکــت پــا بگیــرد.

 8خلخالی پشت سد قانونمداری رئیسی
از طــرف آقــای خلخالــی حکــم داشــتند تــا بــا مــواد مخــدر مبــارزه کننــد .ســاح

داشــتند و بــه هیــچ قانــون و رویـهای اهمیتنمیدادنــد .تحــت عنــوان دادگاه

ویــژه مبــارزه بــا مــواد مخــدر جــاده را میبســتند ،خودروهــا را میگشــتند و هــر
کــس را کــه میخواســتند دســتگیر و گاهــی اوقــات اجــرای حکــم میکردنــد.

تعــدادی از مســئولین نیــز از آنــان حمایــت میکردنــد .امــا ســید ابراهیــم جــوان
بــر ســر قانــون بــا کســی تعــارف نداشــت .رفــت خدمــت شــهید قدوســی بــرای

شــکایت .ایشــان گفتنــد کــه ایــن مســئله در جاهــای دیگــر کشــور هــم بــه وجود

آمــده و قــرار اســت بــا امــام مطــرح کننــد .ســید ابراهیــم امــا گفــت کــه قضیــه
کــرج را شــخصا ً حــل خواهــد کــرد .بــه محــل تجمــع آنهــا رفــت و ضمــن ضبــط

ســاح ،افــراد متخلــف را تحویــل دادگاه انقــاب داد .آقــای خلخالــی زنــگ زد

بــرای بازخواســت .پرســید کــه شــما اقــدام کردید بــه گرفتن این دفتــر؟ ابراهیم
گفــت :بلــه! خلخالــی بــا عصبانیــت جــواب داد :باالتــر از تــو هــم نمیتوانــد این

کار را انجــام بدهــد .ســید ابراهیــم بــا صدایــی مطمئــن و آرام گفــت :مــن ایــن
کار را کــردم و شــد و بــه باالتــر از مــا هــم ســام برســانید ،باالخــره در کــرج

مــن مســئول هســتم .اگــر مــن مســئول هســتم نمیگــذارم کــه کار غیرقانونــی
انجــام بشــود.

این حرکت ،شاید اولین مقابله جدی با اقدامات خودسرانه در کشور بود.

 9خاطره خوش جنگ زدهها از دادستان
کــرج آن روزهــا کالنشــهر نبــود .شــهری بــود کوچــک ،در حاشــیه تهــران کــه

جنگزدههــای از خانهمانــده و از تهــران رانــده ،بــه آن پنــاه میآوردند .وضعیت
نامناســب اســکان جنگزدههــا را کــه دیــد ،بــا اینکــه در حیطــه وظایفــش نبــود

دادســتان جــوان شــهر انتظــاری نداشــت ،امــا تصمیــم گرفــت
و کســی از
ِ
برایشــان کاری کنــد .آنقــدر رفــت و آمــد و پیگیــری کــرد تــا بــرای بســیاری از
جنگزدههــای آواره در کــرج ،خانــه فراهــم شــد .احتمــاال جنگزدههــای آن

روز ،هنــوز از طلبــه جوانــی کــه پیگیــر کارهــای اسکانشــان در شــهر غریــب
بــود ،خاطــرات خوشــی دارنــد.

 10حقستان مردم
چندیــن خانــه و ویــا در کــرج داشــت .یــک کارخانــه بــزرگ هــم داشــت.

میگفتنــد «وابســته رژیــم شــاه» اســت و بایــد اموالــش مصــادره شــود .عــدهای

از کارگرانــش راه افتــاده بودنــد و بــه بهانــه طاغوتــی بــودن میخواســتند کارخانه

را از دســتش دربیاورنــد؛ کاری کــه در جاهــای دیگــری از کشــور نیــز انجــام دادنــد
و کارخانههایــی نابــود شــد .دالیلــش را کــه بــرای دادگاه اقامهکرد ،ســیدابراهیم

رئیســی حکــم را برگردانــد .امــوال مصــادرهای را پــس دادنــد ،بدونتعــارف.
چــون پــای «حــق» در میــان بــود و دادســتان جــوان روی حــق مــردم ،خیلــی

حســاسبود.

 11کار بدون چشمداشت
مــن  59تــا 61کــرج بــودم در  61تــا  63هــم دادســتان همــدان بــودم .بــا یــک

مجموع ـهای از دوســتان بودیــم و محــل اســتراحتمان هــم در دادســتانی بــود.
آنموقــع اصــا ًحاضــر نبودیــم اســتخدام بشــویم .گفتیــم مــا یــک عــده نیــروی

انقالبــی هســتیم کــه آمدیــم قــم درس بخوانیــم .بــه نظــرم مــا یکــی دو ســال

اصــا ًپــول نگرفتیــم .در حــد همیــن کــه نهارمــان را میخوردیــم .نهارمــان هــم

نهــار ســپاه بــود .مــن زخــم اثنــی عشــر گرفتــم بــه خاطــر آن نهارهــا  .اصــا ًآنجــا

روحیــه ایــن نبــود کــه مــا دنبــال حقــوق و ایــن کارهــا باشــیم و اینهــا را خــاف
میدانســتیم .بعــدا ًایــن چیزهــا رســم شــد .اوقاتــی هــم کــه خســته میشــدیم بــا
دوســتان میرفتیــم جبهــه .پــادگان ابــوذر و جبهههــای غــرب و جبهههایــی کــه

دســت بچههــای همــدان بــود.

 12برخورد کریمانه
پــدر و مــادرش همزمــان در اویــن زندانــی بودنــد .بــه ایــران آمــد تــا آنــان را

مالقــات کنــد .تــا داخــل اتــاق شــد ،جــا خــورد؛ چنــد قــدم عقبعقــب رفــت و
نگاهــی بــه اطــراف انداخــت .بــاورش نمیشــد کــه ایــن اتــاق ،همــان زنــدان
جمهــوری اســامی بــرای پــدر و مــادرش باشــد...

دســتور دادســتان رئیســی بــود تــا کیانــوری (دبیــر حــزب تــوده) و همســرش را در

آن اتــاق نگهــداری کننــد .اتاقــی نــه چنــدان بــزرگ امــا راحــت و قابــل ســکونت .بــا

امکانات نسبتا ًمناسبی مثل میز و صندلی و تلویزیون .سید ابراهیم میگفت

کــه ایــن خانــواده قبــل از زندانیشــدن منزلــت باالیــی داشــتهاند و تمــام تــاش

خــود را بــه کار بســته بــود تــا در حــد امــکان ،کرامــت آنــان حفــظ شــود.

 13بازرس ویژهی امام
یــک وقتــی مرحــوم حــاج احمــد آقــا بنــده را خبــر کردنــد کــه امــام بــا شــما کار

دارد .بــه جمــاران رفتیــم و ایشــان حکــم دادنــد کــه شــما برویــد کار را رســیدگی
کنیــد .امــام بــه قــوه قضاییــه اعتــراض داشــتند و میگفتنــد کارآمــدی نــدارد .بــه

مــا اعتمــاد فرمودنــد و مــا پرونــده را بررســی کردیــم و بعــد خیلــی تشــکر کردنــد.
قــوه قضاییــه در آن هنــگام نگــران شــده بودنــد کــه چــرا امــام نســبت بــه آنهــا

بیتوجهــی کــرده و پرونــده را دســت آنهــا نــداده اســت .بعــد از ایــن ظاهــرا

مســئولین قــوه قضاییــه وقــت آمدنــد خدمــت امــام و گفتنــد مــا قــول میدهیــم
دســتورات شــما را بــه طــور دقیــق اجــرا کنیــم ،دیگــر شــما قاضــی خــاص تعییــن
نکنیــد .بعــد امــام از قــول حــاج احمــد آقــا فرمودند :خیر ،اگر شــما انجام ندهید

مــن خــودم آدم میفرســتم بــرود انجــام دهــد .گویــا مســئولین قوه قضاییه گفته

بودنــد کــه اگــر مــا را قبــول نداریــد مــا را عــوض کنیــد ،ایــن کار شــما کــه کســی
دیگــری را بــرای پیگیــری پرونــده میگذاریــد مــا را تضعیــف میکنــد .امــام هــم

فرمــوده بودنــد کــه مــن بعضــی کارهــا را بــه شــما میگویــم انجــام نمیدهیــد

مجبــورم خــودم دســت بــه کار بشــوم.

 14دادستان و ملک اهدایی
زمانــی کــه در دادســتانی کــرج بــود ،شــخصی آمــد و گفــت کــه در جوانشــهر

کــرج ،چندیــن قطعــه زمیــن  ۴۰۰متــری دارد و میخواهــد یکــی از آنهــا را بــه
دادســتان رئیســی بدهــد تــا بــا صالحدیــد خــود ،مبلغــش را بیــن افــراد نیازمنــدی

کــه میشناســد ،تقســیم کنــد .هرچــه اصــرار کــرد آقــای رئیســی قبــول نکــرد.

حتــی یکــی از معتمدیــن شــهر را واســطه کــرد تــا او را راضــی کنــد و گفــت اصــا ً

زمیــن را بــه ایشــان میبخشــم .رئیســی بــه او گفــت "نــه بــرادر! بهتــر اســت
برویــد بــا کمیتــه امــداد صحبــت کنیــد .اگــر مــن _کــه در ایــن شــهر هیــچ چیــز

نــدارم و حتــی شـبها هــم در دادســرا میخوابــم_ ایــن زمیــن را قبــول کنــم ،هزار

فکــر نابهجــا در ذهــن مــردم میآیــد و دیگــر نمیتواننــد ب ـ ه مــن اعتمــاد کننــد.

 15اخالق نبوی دادستان
مــادر حمیدرضــا پهلــوی بــرای دیــدن فرزنــدش بــه زنــدان آمــده بــود .مثــل همــه

مــردم در صــف ایســتاده بــود .ســید ابراهیــم متوجــه شــد و دســتور داد کــه او
را بــا احتــرام بــه منــزل برگرداننــد .بــه حمیدرضــا هــم مرخصــی کوتاهــی داد تــا

بــه مالقــات مــادر خــود بــرود .باالخــره ایــن خانــواده ،روزگاری ،جبروتــی داشــتند

و االن از اســب افتــاده بودنــد و در چشــم ملــت ذلیــل شــده بودنــد .حواســش
بــه حــرف پیغمبــر بــود کــه هــوای بزرگــی کــه ذلیــل شــده اســت را بیشــتر داشــته
باشــد .البتــه ایــن برخــورد بــا کســانی انجــام میشــد کــه نســبت بــه مــردم و
انقــاب تخاصمــی بــه خــرج نمیدادنــد و در کشــور مانــده بودنــد.

 16اتاق اعیانی رئیس
داشــت در اتــاق ریاســت ســازمان بازرســی کــه تــازه تحویــل گرفتــه بــود راه

میرفــت کــه پایــش بــه پارگــی موکــت کــف اتــاق گیــر کــرد .ســریع بلنــد شــد و

خــودش را جمــع و جــور کــرد و گفــت :ایــن اتــاق محــل رفــت و آمــد اســت .بگــو
بیاینــد موکــت کــف اتــاق را بکننــد و بردارنــد .مــن راه بهتــری داشــتم .گفتــم:
بگوییــم بیاینــد اتــاق را بازســازی کننــد و موکــت جدیــد هــم بزننــد.

بــه چشــمان مــن خیــره شــد و بــا لحــن جــدی گفــت :بچههــای ســازمان بــه نــان

شبشــان محتاجانــد .آنوقــت مــن بیایــم ایــن اتــاق را بازســازی کنــم؟!

ده ســال بعــد كــه ســازمان را تحویــل داد ،کل ســاختمان نــو نــوار شــده بــود اال

اتــاق او؛ بــا همــان کــف بیموکــت و شــکل ســاده اولیــه.

 17یادش بخیر وقتی شما رئیس بودید
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور شــد و دادســتانی را تحویــل داده بــود ،بــه

او خبــر دادنــد در دادگاه انقــاب حادثـهای رخ داده و چنــد نفــر شــهید و زخمــی

شــدهاند .یکــی از آنها،حــاج عبــاس شــیرازی (مدیــر انتظامــات دادگاه انقــاب)

در بیمارســتان بســتری بــود.
به مالقاتش رفت.

حــاج عبــاس بــا دیــدن او ،ســر درد دلــش بــاز شــد :شــما در آن دوران هفتـهای

ســه روز میآمــدی صبحانــه را بــا مــا در انتظامــات میخــوردی و بعــد بــه اتاقــت

میرفتــی .امــا از روزی کــه شــما رفتــی دیگــر مــا حتــی معــاون را هــم نمیبینیــم!

 18کمک و هدایت به جای مچگیری
رئیســی در دوره طالیــی ســازمان بازرســی ،رویکــرد ســازمان را از مچگیــری

بهکمــک ،دســتگیری ،هدایــت و پیشــگیری تغییــر داد .ایــن تغییــر رویکــرد در

همــه ارکان ســازمان هویــدا بــود .یــک نمونــه بــارز ،ایــن بــود کــه قبــل از ارســال
هــر گــزارش بــه نهادهــای قضایــی ،مدیــر مربوطــه به ســازمان فراخوانده میشــد
و ضمــن قــرار گرفتــن در جریــان جزئیــات پرونــده ،اجــازه دفــاع از خــود مییافت.

اگــر دفاعیــات قانعکننــده بــود ،پرونــده بایگانــی شــده بــه ســازمانهای قضایــی

فرســتاده نمیشــد .همیــن عملکــرد ،نــگاه نهادهــا بــه ســازمان را از عنصــری

خبرچیــن و مــازاد بــه یــاوری خیرخــواه بــرای اصــاح ،تغییــر داده بــود.

 19توبیخ وزیر
مــدت کوتاهــی از آغــاز بــه کارش در ســازمان بازرســی نگذشــته بــود كــه بــا خبــر

شــد یکــی از بازرســان ســازمان در هنــگام تهیــه گــزارش در وزارت بهداشــت مــورد
ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه اســت .پانــچ را بــه ســینه بــازرس کوبیــده و او را زخمــی

کــرده بودنــد .ســید ابراهیــم بالفاصلــه بــا وزیــر بهداشــت وقــت تمــاس گرفــت و

او را احضــار کــرد .توضیــح خواســت و جایــگاه ســازمان را بــه او یــادآور شــد .وزیــر
قــول داد كــه دیگــر چنیــن اتفاقــی تكــرار نشــود .و بعــد از آن نیز دیگر تکرار نشــد.

 20اشراف سازمان بازرسی بر عملکرد وزارت خانهها
بعــد از اینکــه آقــا حکــم مبــارزه با فســاد اقتصادی را دادند ،ســه ســال متوالی،

نمایشــگاهی تشــکیل دادم بــه عنــوان نمایشــگاه مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی.
تمام دســتگاههای کشــور ،پشــت ویترین گذاشــته شــدند .اسمش را گذاشتیم
نمایشــگاه آســیب شناســی دســتگاههای اداری کشــور.

یعنــی وزارت صنایــع را در یــک غرفــه عظیــم گذاشــتیم و اول هــم از خــود وزیــر

صنایــع دعــوت کردیــم بیایــد و از نــگاه ســازمان بازرســی دســتگاهش را ببینــد.

تمــام مدیــران عالــی و میانــی و کارشناســان ارشــد آمدنــد از نمایشــگاه دیــدن
کردنــد .اظهــار نظــری کــه کردنــد ایــن بــود کــه اوال گفتنــد مــا نمیدانســتیم

بازرســی کل کشــور تــا ایــن حــد بــه دســتگاهها دقیــق نــگاه میکنــد و بعضیهــا
نوشــتند اصــا ًنــگاه مــا بــه بازرســی کل کشــور متحــول شــد .یعنــی فهمیدنــد کــه

مــا دنبــال مچگیــری نیســتیم امــا دنبال عیب شناســی هســتیم و اینکه عیــوب را
معرفــی کنیــم تــا بــرای رفعــش تــاش کننــد.

 21مبارزه با فساد داخلی سیستمها
ســید ابراهیم رئیســی به فســاد سیســتمی موجود در خود ســازمان به شــدت

حســاس بــود .مشــی مدیریتــی او بــه گونــهای بــود کــه ابتــدا بخشــی بــا ایــن

هــدف را فعــال میکــرد .در ابتــدای انقــاب مکانیــزم ویــژهای را بــرای نظــارت

محســوس و غیرمحســوس بــر قضــات و کارمنــدان دادســتانی انقــاب تــدارک
دیــده بــود .همچنیــن بــه محــض ورود بــه ســازمان بازرســی ،مجموعـهای تحــت

عنــوان نظــارت داخلــی ایجــاد نمــود .ایــن حرکــت ابتــکاری ،بعدهــا توســط رهبــر

معظــم انقــاب مــورد تجلیــل قــرار گرفــت .در ســمت معاونــت اولــی قــوه قضاییه

نیــز اداره کلــی بــرای نظــارت بــر طرحهــا و دســتورالعملهای قــوه تاســیس کــرد.

 22با بلندگو به دستگرفتن مشکل فساد حل نمیشود
رئیــس ســازمان بازرســی کــه بــود ،تعامــات زیــادی بــا وزرای دولــت داشــت .نه

فقط وزرا ،که تمام ســاختار دولت باید تحت نظارت ســازمان بازرســی باشــند.

تخلفــی از یــک وزیــر کــه میدیــد ،تــا یقیــن نمیکــرد عمــدی اســت جایــی اعــام

نمیکــرد .آبــروی افــراد برایــش مهــم اســت .حاضــر نیســت بــه هیــچ قیمتــی

آبــروی کســی را بریــزد؛ حتــی خــودش همیــن چنــد روز پیــش میگفــت کــه بــا

بــوق و بلندگــو بــه دســت گرفتــن مشــکل فســاد حــل نمیشــود.

 23اصالًح باید از قوه مجریه آغاز شود
ســازمان بازرســی در زمــان مدیریــت او ،نمایشــگاهی برپــا کــرد بــا محوریــت

بررســی و آســیب شناســی فســاد در سیســتم اداری کشــور .نمایشــگاه،

محرمانــه بــود و فقــط خــاص مســئولین .آقــایهاشــمی ،وقتی روز آخــر به دیدن

نمایشــگاه آمــد ،گفــت «مغبــون» شــدم کــه امــروز آمــدم .یعنــی کاش زودتــر
میآمــدم و میدیــدم .ســید ابراهیــم دنبــال اصــاًح ســاختارهای فســاد خیــز

کشــور بــود ،امــا انــگار ایــن اصــاًح ،بایــد از قــوه مجریــه آغــاز شــود.

 24سه شنبههای خاص

ســه شــنبه روز خاصــی بــود روز دیدارهــای مردمــی .در بعضــی از ایــن

سهشــنبهها جنــاب رئیــس ،میــزش را بــه راهــرو انتقــال مـیداد و صبــح تــا شــب

مینشســت تا مردم عادی بتوانند ســرش فریاد بزنند!! او هم با کمال آرامش
آنهــا را مــورد لطــف قــرار دهــد و قــول دهــد کــه از هــر مســیری کــه میتوانــد کار

آنهــا را پیگیــری نمایــد؛ و حقــا تــا آنجــا کــه در تــوان داشــت ،پیگیــری میکــرد.

گاهــی تعــداد ایــن مراجعیــن بــه  150نفــر در روز میرســید کــه بــا همــه آنهــا بــا

روی بــاز برخــورد میکــرد.

در یکــی از ایــن دیدارهــا بــه او گــزارش دادنــد کــه یکــی از مدیــران

آموزشوپــرورش در یکــی از اســتانها بــا گــزارش بــازرس ســازمان ،بــدون

هیــچ تقصیــری برکنارشــده .آن قــدر پــی گیــری نمــود تــا مشــخص شــد حــق بــا

مدیــر برکنــار شــده بــوده .بــازرس ســازمان را برکنــار و مدیــر را بــه جایــگاه قبلــی
برگردانــد.

ســید ابراهیــم رئیســی در هــر منصبــی کــه حضــور داشــت ،روی ـهاش همیــن

بود .از ســازمان بازرســی ،تا دادســتانی کل کشــور و معاونت اول قوه قضاییه.

 25تسلط بر حوزههای وزرا
ســید ابراهیــم همیشــه بــه دنبــال ایــن بــود کــه خــودش بــه درک جامعــی از

ســوژههای جــاری در ســازمان برســد .بــه همیــن دلیــل اشــراف او بــه مســائل
دســتگاههای مختلــف شــگفتآور بــود .وقتــی در جلســات هیــات دولت شــرکت

میکــرد ،بــا چنــان تســلطی از مســائل وزارتخانههــا صحبــت میکــرد کــه برخــی

از اعضــاء میگفتنــد :رئیســی خــودش یــک پــا وزیــر اســت .ایــن اظهــار نظرهــای

کامــا تخصصــی و بــه جــا موجــب شــده بــود کــه رئیسجمهــور وقــت ،علیرغــم

تفــاوت ســلیقه سیاســی ،تعامــل وســیعی بــا ســازمان بازرســی تعریــف کنــد و
اکثــر اوقــات ،نظــرات ،تذکــرات و پیشــنهادات ســازمان را عینــا ًبــه وزارتخانههای

مربوطــه بــرای پیگیــری پــاراف نماید .به اذعان همه متخصصــان ،دوره مدیریت

ســید ابراهیــم رئیســی ،دوران طالیــی ســازمان بازرســی کل کشــور بــود.

 26از نخریدن خانههای با تخفیف نهاد تا خرید خانه قرضی
بـــه ســـید ابراهیـــم پیشـــنهاد دادنـــد کـــه خانـــه راننـــده جمشـــیدآموزگار

(نخس ــت وزی ــر ش ــاه)همراه ب ــا بخش ــی از ب ــاغ آن خان ــه ک ــه ح ــدود  800مت ــر
میش ــد ب ــا قیم ــت ازران بخ ــرد ول ــی قب ــول نک ــرد .معتق ــد ب ــود م ــردم انق ــاب

نکردن ــد ک ــه مدیرانش ــان برون ــد در خانهه ــای اش ــرافی زندگ ــی کنن ــد .ب ــرای

همیـــن عصرهـــا ،کارش کـــه تمـــام میشـــد ،راه میافتـــاد و میرفـــت ســـراغ
بنگاهه ــای ام ــاک ت ــا دنب ــال خان ــه بگ ــردد.

باالخــره بــه هــر زحمتــی بــود ،بــا پــول خــودش خانــه خریــد .البتــه نصــف پــول را

قــرض کــرده بــود و تــا مدتهــا داشــت قرضهایــش را صــاف میکــرد ،آن هــم
زمانــی کــه یکــی از آدمهــای شــناخته شــده قــوه قضاییــه بــود.

27مجتهد در اقتصاد
از ســال  ۸۰تدریــس درس (خــارج) را شــروع کــردم .ابتــدا در حــوزه

امامحســین(ع) شــهرری درس مــیدادم .هفتــهای دو ســه روز میرفتــم.

درسهــای مختلفــی دادم در حوزههــای مختلــف .بعــد هــم ایــن درسهــا را

بعضــی از دوســتان ضبــط کردنــد و بــه صــورت کتــاب درآمــد .ســه دوره قواعــد
فقــه را چــاپ کردنــد؛ قواعــد فقــه قضایــی ،قواعــد فقــه عبــادی ،قواعــد فقــه

اقتصــادی.

 28محفل علمی را چه به محافظ؟
بعد از قضایای  18تیر و شلوغی دانشگاهها  ،دانشگاه صنعتی شریف آقای

رئیســی را بــرای ســخنرانی دعــوت کــرد ،ایشــان از مــن خواســت کــه همراهشــان

بــروم ،گفتــم حداقــل محافــظ بــا خودتــان ببریــد امــا ایشــان دانشــگاه را محفلــی

علمــی میدانســتند و قبــول نکردنــد .آن هــم در اوج درگیریهــای دانشــگاهی
کــه بیشــتر مســئولین جرئــت نمیکردنــد بــه دانشــگاهها برونــد ،مــا بــدون
محافظ(همــراه رانندهشــان) بــه دانشــگاه شــریف رفتیــم.

ســالن پــر شــده بــود .دانشــجوها شــعار نمیدادنــد ولــی فضــا ملتهــب بــود.

آقــای رئیســی رفتنــد پشــت تریبــون ســؤاالت را میخوانــدم و ایشــان جــواب

مــیداد ،برخــی ســؤاالت را هــم دانشــجوها شــفاهی میپرســیدند ،جلســه

نزدیــک دو ســاعت بــه طــول کشــید و آقــای رئیســی بــا آرامــش بــه تمــام ســؤاالت
پاســخ دادنــد...

 29پیکان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
همــراه آقــای رئیســی بــرای شــرکت در جلســه پرســش و پاســخ دانشــجویی

بــه دانشــگاه شــریف رفتــه بودیــم بعــد از اتمــام جلســه مــا آمدیــم بیــرون و
میخواســتیم خداحافظــی کنیــم و برویــم کــه چنــد نفــر از بچههــای دانشــگاه

پرســیدند ماشــین آقــای رئیســی کــو؟ گفتــم همیــن پیــکان ،گفتنــد جــدی
میگــی؟! گفتــم بــه خــدا جــدی میگــم اصــا ًاگــه بــاور نمیکنیــد بیایــد ســازمان

ببینیــد .بعــد چنــد نفــر بــه کنایــه از ماشــین دیگــر دولــت مــردان شــعار دادنــد:
«بیتالمــال حیــا کــن ،مســئوالن رو رهــا کــن!» ،مثــا ًآن موقــع اســتاندار تویوتــا

کریســیدا داشــت! بعــد اصــا ًبحــث عــوض شــد و شــروع کردنــد بــه تعریــف و

تمجیــد از آقــای رئیســی و روبوســی و ...و مــا برگشــتیم ســازمان.

 30سرزنشها گر کند خار مغیالن غم مخور
فــردای دیــدار دانشــجویی در دانشــگاه شــریف روزنامــه ابــرار آن موقــع

شــیطنت و کملطفی کرد و نوشــت آقای رئیســی برای جلســه پرســش و پاســخ

بــه ســازمان بازرســی رفتــه بــود کــه دانشــجوها بــا شــعار مســئوالن حیــا کنیــد،
بیتالمــال را رهــا کنیــد ایشــان را بدرقــه کردنــد!

بعــد از ایــن ماجــرا مــن رفتــم مجلس ،آن موقع مدیر مســئول ابــرار رئیس امور

اداری و ســاختاری مجلــس بــود .بــه او گفتــم الاقــل یــه جو انصاف داشــته باش،
بــه قــول امــام حســین(ع) اگــه دیــن نــداری آزاده بــاش .جلــو چشــم مــن ایــن
اتفاقــات افتــاده ،ماشــین آقــای رئیســی پیــکان بــوده و ایــن شــعارها در حمایــت

از آقــای رئیســی بــود .او هــم گفــت یکــی از بچههــای مــا شــیطنت کــرده و ...و

عذرخواهــی کــرد .ســپس رفتــم پیــش آقــای رئیســی و ماجــرا را تعریــف کــردم
ایشــان گفــت« :در بیابــان گــر بــه شــوق کعبــه خواهــی زد قــدم  /ســرزنشها
گــر کنــد خــار مغیــان غــم مخــور» و گفــت« :مــا کاره و عــددی نیســتیم دیگــران

رفتن ســینه ســپر کردن و شــهید شــدند من یه بچه ســرباز بیشــتر نیســتم ،بذار

ایــن رو هــم بگــن بــه کجــا برمیخــوره؟!»

 31رئیس دیپلمات
ســید ابراهیم رئیســی در دوره مدیریت آیتهللاهاشــمی شــاهرودی 5 ،ســال

پیاپــی در جمــع ســفرا و نماینــدگان ایــران در کشــورهای خارجــی بــه ســخنرانی
میپرداخــت .هــر کــدام از ایــن افــراد در حــوزه روابــط بینالملــل بــرای خــود

رجلــی بــه حســاب میآمدنــد .بــا ایــن حــال ،رهنمودهای او برای اتخاذ سیاســت

نســبت بــه مناطــق مختلــف جهــان بــه حــدی بــا واقعیــت همخوانــی داشــت کــه
همــه حضــار ایــن ســوال را میپرســیدند :رئیســی ایــن نــکات را از کجــا میداند؟

 32سید ابراهیم و اهل سنت ،برادرانی عاشق

ســنی و شــیعه نــدارد؛ او تقریبــا ًبــه تمــام روســتاهای خراســان جنوبــی ســر زده

و بــا مردمانــش نشســت و برخاســت داشــته .بــرای همیــن اســت کــه تقریبــا ً

کل اســتان میشناســندش و رأی او در انتخابــات خبــرگان ،از همــان روز اول
رقابتهــای انتخاباتــی همیشــه قطعــی بــوده و هســت.

در سرکشـیهایش بــه روســتاهای اســتان ،بارهــا پیــش آمــده کــه اهــل ســنّت

بــه او اقتــدا کردنــد و پشــت ســرش نمــاز خواندنــد .بــس کــه قبــول دارنــد آقــا
سیدشــان را .اگــر کمــی دیرتــر هــم میرســید ،بــدون تأمــل بــه امــام جماعــت
اهــل ســنت اقتــدا میكــرد.

 33فقط شما اشک ما را در نیاوردید
زمانــی باالســر امــام رضــا(ع) فــردی مــن را دیــد و رو کــرد بــه مــن گفــت آقــای

رئیســی مــن از شــما خیلــی ناراحتــم؛ ایــن آقــا کســی بــود کــه یــک هتلــی ســاخته

بــود ،آن موقــع  ۴۰۰میلیــون تومــان بــه بیتالمــال ضــرر زده بــود .بــه من گله کرد
و گفــت شــما بــه مــن توهیــن کردیــد .گفتــم ببیــن اگر تاریــخ برگردد بــه آن وقت،

همان تصمیمی را میگیرم که در آن روز گرفتیم .مگر اینکه برایم ثابت شــود
کــه بــر خــاف بــوده .چــون مــن هیچوقــت عمــدا ً خــاف نکــردم .ایشــان دیــد کــه

مــن خیلــی ســفت حــرف میزنــم ،گفــت آقــای رئیســی درســته شــما ایــن کار را
کــردی ولــی خانومــم همیشــه میگفــت کــه من پیــش هر کدام از این مســئولین
میرفتــم اشــک مــا را در مـیآورد .تنهــا پیــش یــک نفــر میرفتــم کــه بــه مــن امیــد

و آرامــش مـیداد و آن هــم ایشــان بــود .مــن بــه او گفتم که شــما اتهام داشــتی،
خانمــت کــه اتهــام نداشــت .اگــر بچـهات هــم میآمــد بــرای بچـهات هــم توضیح

م ـیدادم و بــه بچ ـهات آرامــش م ـیدادم .بعــد ایشــان گفــت کــه مــن اســتخاره
میکنــم اگــر خــوب آمــد میآیــم ســراغ شــما تهــران کــه بعــدش هــم آمــد و بــه

مــا محبــت کــرد.

 34اول تحقیق بعد اقدام قاطع
زمانی که آقای رئیســی بحث کاســتیهایی را در اموال آســتان قدس دیدند،

از مســئولین مربوطــه ســؤال کردنــد و چندمــاه بــه تیــم تحقیقاتــی فرصــت دادند

کــه منابــع را بیابنــد چــرا کــه آقــای رئیســی نمیخواســت بــدون تحقیــق و تهیــه
مــدرک ،وارد کار بشــود و تیــم قبــل از خودشــان بیحرمــت بشــوند.

چنــد مــاه صبــر کردنــد ،سیســتم اطالعاتــی کار کــرد ،خــود دس ـتاندرکاران

شــرکت هــم همــکاری کردنــد و حرمتهــا را نگــه داشــتند ،تــا زمانــی کــه مــا

بــه ایشــان گفتیــم کــه همــه ایــن کارهایــی کــه کردیــد ،ثمــری نداشــته اســت و
قضایــی شــدن شــخص متخلــف ضــرورت دارد .آنــگاه کــه دیگــر یقیــن کردنــد،

اقــدام کردنــد و آن هــم از نــوع قاطــع آن!

 35در فکر آخرت
آقــای رئیســی اهــل زد و بنــد و معاملــه نبــود .همیشــه بــر اســاس آنچــه کــه

بتوانــد در روز قیامــت پاســخ بدهــد ،عمــل میکــرد .بــه دلیــل موقعیتهایــی کــه

داشــت ،میتوانســت بــدون تخلــف ،اموالــی را بــه دســت آورد ولــی هیچوقــت
ایــن کار را نکــرد .شــاید در دنیــا هیچوقــت جلویــش را نمیگرفتنــد ،امــا همیشــه

بــه فکــر آخــرت بــود .در یــک مقطــع مســتاجر بودنــد و خانههــا متعلــق بــه

دادســتانی بــود .مدتــی بعــد از ازدواج خانـهای در قــم خریــد و خانــواده را بــه قــم

بــرد .وقتــی کــه سرپرســت دادگاه انقــاب در اوین شــد خانواده را به تهــران آورد
و بــرای مــدت کوتاهــی در تجریــش ســاکن شــد .بعــد از آن هــم بــه یــک آپارتمــان

ســاده بیــن خیابــان فاطمــی و حجــاب رفــت.

 36ژست عکاسی
شــلمچه آمــده بــود بــرای بازدیــد .داشــتیم قــدم میزدیــم کــه یکــی از رفقــا

آهســته بــه مــن گفــت :حــاج آقــا رو بکــش بــه ســمت ســیم خاردارهــا تــا بتونــم
ازشــون عکســی بگیــرم.

ایشون همین که فهمیدند! چرخیدن و از راه دیگه رفتن...

37تذکر به پاسدارها
ایــام پیــادهروی اربعیــن ،در مــرز مهــران خدمــت حــاج آقــا بودیــم وقتــی مــردم

متوجــه حضــور حــاج آقــا شــدند آمــدن بــه ســمت حــاج آقــا ،پاســدارها شــروع
کــردن جلــوی مــردم رو گرفتــن و نمیگذاشــتن جوانهــا بیــان جلــو .اولیــن جایــی

بــود کــه ناراحتــی حــاج آقــا رو دیــدم؛ تشــری بــه پاســدارها زد کــه کاری نداشــته
باشــید...

 38طلبه باصفا
ســید ابراهیــم آدم بــا صفــا و بــی شــیله پیلــهای بــود .بعضیهــا یــک چایــی

معمولــی هــم کــه میریزنــد ،بایــد پشــت آن دنبــال معنــا و هدفــی بگــردی،
معنــی خنــده و اخمشــان را نمیفهمــی ،همــه چیزشــان روی یــک محاســبات

جلــو م ـیرود ،زندگــی بــا ایــن افــراد ســخت اســت .امــا آقــای رئیســی ایــن طــور

نبــود .آن موقعهــا بــا ایشــان گاهــی بــه جمکــران میرفتیــم ،گاهــی پیــاده و

گاهــی بــا اتوبــوس و روز بــه روز بــا هــم مانــوس تــر میشــدیم ،و دلیلــش ایــن
بــود کــه ایشــان آدم پیچیــدهای نبــود .اآلن هــم فرقــی نکــرده ،چــه در قــوه ی
قضاییــه و چــه در تولیــت آســتان قــدس ،هنــوز هــم ظاهر و باطنش یکی اســت.

مســئولیتها روی شخصیتشــان اثــری نگذاشــته اســت .هیچوقــت از موضــع

بــاال بــا کســی برخــورد نکــرده اســت و اگــر میخواســت امــری بکنــد ،بــا شــوخی
و ادبیاتــی دوســتانه آن را بیــان میکــرد .هیچوقــت بــه واســطه مســئولیت بــرای
خــودش شــأنی قائــل نبــود.

 39برکت امام رضا بر سر سفره مردم
بعــد نمــاز اخــر حضــرت اقــا در حــرم قــدم میزدیــم و مشــغول گفتگــو بــا حــاج

آقــا بودیــم( .درگرمــای صحبــت) فقیــری جلــو آمــد از مشــکالتش گفــت حــاج آقــا

پولــی دادنــد و تاکیــد کردنــد در عــوض بــرام قــرآن بخــوان  .بعــد رفتــن ایــن مــرد
حــاج آقــا فرمــودن بــدون اینکــه اســم آســتان رو بیاریــد جــای محرومــی در نظــر
بگیریــد و کمــک کنیــد تــا شــب عیــدی نونــی سرســفره مــردم گذاشــته شــود.

