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با    آثار   و گفتار ي  از:



 زمستان سال 1371 بود كه يك مقاله مفصل درباره مرحوم 
مصدق در روزنامه س���ام منتش���ر شد. نويسنده اين مقاله در 
اصل، آقاي منوچهر كديور پدر آقاي محسن كديور از فرهنگيان 
خوش سابقه و محترم شيراز بود. مضمون اصلي آن مقاله درباره 
ويژگي هاي شخصي و نيز ديني مرحوم دكتر مصدق بود. انتشار 
چنين مقاله اي در آن زمان و در روزنامه سام به نسبت خط شكني 
محس���وب مي ش���د و شايد يكي از عللي كه در سال بعد از آن 
فشارهايي به سام و حتي شخص بنده وارد شد بي ارتباط با آن 
خط شكني نبود. اين مقاله براي انتشار در اختيار سردبيري قرار 
گرفت. آن را براي انتشار خدمت آقاي موسوي خوييني ها مدير 
مسئول بردم، بحث مفصلي در گرفت كه آيا منتشر كنيم يا خير؟ 
جمع بندي آقاي خوييني ها از مجموع گفتگوها اين بود كه دكتر 
مصدق يكي از شخصيت هاي مهم تاريخ اخير كشور ما است. 
اگر قرار باشد كه ما تمام شخصيت هاي تاريخي خود را به دليل 
اينكه متفاوت با آنها فكر می كنيم نفي نماييم و چهره سياهي 
از آنان نش���ان دهيم، ناخودآگاه به مردم گفته ايم كه همه تاريخ 
شما سياه و غيرقابل دفاع است. نتيجه طبيعي اين رفتار آن است 
كه مردم گمان كنند اگر چنين اس���ت پس آينده ما نيز متفاوت 
از گذشته نخواهد شد. بنابراين تأكيد بر نقاط مثبت گذشتگان 
يك منطق روشن براي گشودن چشم اندازي اميدبخش از آينده 
اس���ت. اين امر نافي درس گيري از اشتباهات گذشتگان و نقد 
آنان نيست. داشتن نگاه صفر و يك برای جامعه و ارزيابی از 

كنشگران زيان بار است. 
 با توجه به نقدهايي كه بنده نس���بت به سياس���ت مرحوم 
هاش���مي داشتم و همچنان معتقدم كه نوع مديريت ايشان در 
دوران هش���ت س���اله رياست جمهوري آن مرحوم و نيز نحوه 
ورود به انتخابات 7۸ و ۸۴ واجد مشكاتي است كه همچنان 
با ميراث آن مواجه هستيم، ولي اين نقدها در مقطع خودش و 
از موضع سياس���ي يك كاركرد دارد، ولي اين به معنای ناديده 
گرفتن اين واقعيت نيست كه مرحوم هاشمي به عنوان يكي از 
شخصيت هاي سياسي نيم قرن اخير ايران، جزيي از تاريخ اين 
ملت بوده است و از اين حيث بايد محترم و بزرگ داشته شود 
و نقد اقدامات و سياست هايش نيز جاي خود را دارد كه نافي 

اين بزرگداشت نخواهد بود. 
 از اين رو مي كوش���م كه يكي از ويژگي هاي مهم مرحوم 
هاشمي را در اين يادداشت مورد توجه قرار دهم. ويژگي اي كه 
نزد بس���ياري از ديگر سياست مداران كشور، اگر نگوييم ناياب 
كم ياب بود و هست. انعطاف پذيري آقاي هاشمي كه به نادرست 
معادل پراگماتيسم و عمل گرايي عنوان شده  همان ويژگی مورد 
نظر بنده است. ويژگي مهم انعطاف پذيري در ميان افراد منتسب 
به سنت اگر سياست مدار هم باشند آن هم در سنين باال به نسبت 
كمتر ديده شده است. يا اينكه حداقل در كوتاه مدت رخ نمي دهد. 
شايد به ذهن كمتر كسي خطور مي كرد كه از سال 13۸۸ تا 1392 
آقاي هاشمي بتواند ادبياتي جديد و متفاوت از گذشته را به كار 
برد و بهتر از آن تطابق دادن رفتار خود با اين ادبيات و چارچوب 
جديد بود. شايد براي يك جوان و يا يك فرد در ابتداي دوره 
ميانسالي بتوان چنين تحولي را تجربه كرد، ولي در اواخر دهه 
هفتاد عمر بودن و در موقعيت سياسي و انتساب داشتن به سنت، 
چنين تغييري، نش���انه اي از ظرفيت قابل توجه در انعطاف پذير 
ايشان است. اي كاش اين شيوه از ابتداي دهه هفتاد به عنوان يك 
خط مشي عرضه مي شد كه در اين صورت امروز در جايگاهي 
ديگر جز آنچه كه هستيم مي بوديم. علي رغم هر نوع انتقادهاي 
درست يا نادرستی كه به خط مشي سياست مداراني چون ايشان 
مي توانيم داشته باشيم، ولي به پاس تداوم ۵۰ سال سياست ورزي 
ايشان و اينكه جزيي از تاريخ اين ملت هستند، بايد احترامي كه 

شايسته اين ويژگي است را بر ايشان منظور كرد.

 عباس عبدی

ويژگی مهم آقای هاشمي 

 آغاز ارتباط آيت اهلل هاشمی رفسنجانی با امام 
خمينی)ره( در اواسط دهه سی و پيش از رحلت 
آيت اهلل العظمی بروجردی رخ داد و ايش���ان كه 
طلبه جوانی بودند در مجاورت منزل امام در محله 
يخچال قاضی قم سكونت داشتند و با ديدار امام 
هنگام تردد ايشان به محل درس، شيفته وجذب 
امام شدند و سپس در درس امام خمينی)ره( در 
مس���جد سلماسی قم شركت كردند و امام هم با 
ايشان آشنا شدند و به مرور با انجام مشورت ها 
و اموری كه به آيت اهلل هاش���می رفسنجانی از 
س���وی امام واگذار شد، ارتباط نزديكتر و اعتماد 
امام به ايشان بيشتر شد و تا زمان فوت آيت اهلل 
 بروجردی و مرجعيت امام خمينی و آغاز نهضت كه 
آيت اهلل هاش���می رفس���نجانی بدليل شجاعت، 
عقاني���ت و وفاداری بااليی كه به امام ونهضت 
داشتند به يكی از نزديكترين شاگردان وياران امام 
خمينی تبديل شدند واين ارتباط نزديك تا پايان 

عمر بنيانگذار جمهوری اسامی باقی ماند.
يكی از ويژگی های شاخص آيت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، اعتدال و مقابله با افراط و تفريط بود و 
به همين دليل مهمترين مخالفان ايشان از افراطيون 
جناح ها و جريانات مختلف سياس���ی و فكری 
بودند، اين موضوع منحصر به بعد از انقاب نبود، 
قبل از انقاب هم تخريب ايشان توسط سازمان 
مجاهدين خلق بدليل مخالفت آيت اهلل هاش���می 
رفسنجانی با انحراف ايدئولوژيك وماركسيست 
ش���دن سازمان آغاز شد و سپس توسط گروهك 
های افراطی و منحرفی مانند فرقان ادامه يافت و 
ايش���ان ترور شدند و در طی ۴ دهه سپری شده، 
همواره ش���اهد تخريب ايشان از سوی افراطيون 
بوديم كه بدليل عدم داش���تن داليل منطقی برای 
تخريب، رو به شايعه سازی و دروغ پراكنی وتوهين 

به ايشان آوردند.
عمق دلبستگی آيت اهلل هاشمی رفسنجانی به 
انقاب ومردم به حدی بود كه تحمل هر آسيبی 
 كه به ايش���ان و خانواده ش���ان در اين راه وارد 
می ش���د برايشان دش���وار نبود، به تعبير بزرگان 
انقاب، مظلوميت آيت اهلل هاشمی به مراتب بيشتر 
از مظلوميت شهيد بهشتی بود ، چرا كه تخريب 
شهيد بهشتی در دوره ای كوتاه وتوسط يك جريان 
سياسی انجام شد اما اوج تخريب آيت اهلل هاشمی 
در دو دهه پايانی عمرايش���ان و توس���ط هر دو 
 جناح سياسی كشور انجام گرفت. ايشان در اوج 
تخريب ها ، آرامش عجيبی داشتند و با آرامش 
قلبی كه برخاس���ته از توكل و اخاص ايش���ان 
بود نه فقط برآشفته و ناراحت نمی شدند بلكه 
اطرافيان خود را كه از تخريب و ظلم به ايشان 
عصبی وناراحت شده بودند را به آرامش دعوت 

می كردند.
عقانيت يكی از ويژگی های منحصر بفرد 
ايشان بود، به تعبير برخی از صاحب نظران، آيت اهلل 
هاشمی رفسنجانی نماد عقانيت نظام بود، ايشان در 
همه امور چه حوزه شخصی وچه مسايل سياسی و 

چه در مديريت سعی می كردند ، تابع محض عقل 
و منطق واستدالل باشند، بخاطر ندارم ايشان با من 
و يا ش���خص ديگری در مورد موضوعی گفتگو 
كرده باشند و نتيجه منطقی بحث را نپذيرند، نتيجه 
حاكميت عقانيت در حوزه رفتار ايش���ان اعتدال 
بود و نتيجه آن در حوزه مسايل مديريتی توسعه 

گرايی وشكوفايی.
نگاه آيت اهلل هاش���می رفسنجانی به مردم 
مقطعی و حتی برای كسب رای ومحبوبيت اجتماعی 
نب���ود، از نظر ايش���ان، مصالح راهبردی مردم در 
الويت نخس���ت ق���رار دارد و به هيچ وجه قابل 
معامله و مصالحه نيس���ت، شايد در برخی مقاطع 
به دليل تخريب ها يا حركت های پوپوليس���تی 
برخی از چهره ها وجريانات سياسی ، محبوبيت 
ايش���ان در ميان بخشی از اقشار كاهش يافت اما 
 به تدريج كه حقايق صحت پيش بينی ها و ثمره 
اعتدال گرايی وعقانيت ايشان مشخص شد، مردم 
بيش از گذشته به آيت اهلل هاشمی رفسنجانی به 
عنوان يك تكيه گاه و حامی اعتماد پيدا كردند و به 
نوعی پاسخ همه تخريب ها را با حضور بی نظير و 

بياد ماندنی خود در بدرقه وتشييع ايشان دادند.
ميراث ايشان، راه و مكتب آيت اهلل هاشمی 
رفس���نجانی است، عقانيت در نظر و اعتدال در 
عمل، س���يره ای است كه تنها راه توسعه وبرون 

رفت كشور از مشكات و تنگناهاست. 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقاب 
وحتی قبل از آن بدليل نگاه توسعه گرا و دنيا ديدگی 
بدنبال ايجاد زيرساخت های مدرن و كارآمد برای 
شهرها بودند، ايشان در سال 1363 و اوج جنگ، 
در نماز جمعه تهران از مترو سخن گفتند كه سرآغاز 
فعال شدن مترو تهران پس از سال ها توقف بدليل 
برخی تنگ نظری ها و عدم نگاه به آينده بود كه 

امروز ثمره و نتيجه آن را می بينيم.
پ���روژه فاضاب تهران هم نمونه ديگری از 
همين نگاه توسعه گرا و آينده نگر است، از ديدگاه 
ايشان شهرهای ما بدون ايجاد زيرساخت های مورد 
نياز، توسعه كمی يافته است واين رشد بی رويه 
موجب كاهش رفاه و ايمنی وسامت شهروندان 
شده است كه برای جبران اين عقب ماندگی نياز 
به اقداماتی علمی وهمه جانبه برای توسعه كيفی 

در شهرها وجود دارد.
ايش���ان با وجود عاطفه قوی كه نس���بت به 
اعضای خانواده و فرزندان خود داش���تند مصالح 
انقاب ومردم را به مصلحت خود و خانواده شان 
ترجيح می دادند، در زمان دفاع مقدس، مهدی و 
ياسر را كه در سنين نوجوانی قرار داشتند به عنوان 
بسيجی عازم جبهه ها كردند كه چندبار به مجروح 
ش���دن آنها انجاميد و سبب افتخار و سرافرازی 
آيت اهلل هاشمی شد ، بنده هم در زمان تحصيل 
هربار كه به ايران می آمدم ، با ايش���ان به جبهه 
می رفتم و در س���ال 136۵ هم به توصيه ايشان 
تحصي���ل در دوره دكترای پلی تكنيك مونترال را 
رها كردم و برای كمك به صنايع دفاعی وموشكی 
 كش���ور به ايران بازگش���تم، آيت اهلل هاشمی در 
سال های بعد هم مردم وانقاب را به خانواده خود 
ترجيح می داد و در موضوع زندانی ش���دن برادر 
وخواهرم هم نه اقدامی عليه مصالح انقاب انجام 
داد و ن���ه در مورد حقوق مردم كوتاهی كردند و 
تعبيری داشتند كه "فرزند من نيز مانند بچه های 

مردم است."

هاشمی، نماد عقالنیت نظام

 
محسن هاشمي رفسنجاني 
 رئيس شوراي شهر تهران     



تبیین دیدگاه و نقش ممتاز آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در انقالب اسالمی یک ضرورت و کار بسیار ارزشمندی 
به شمار می آید تا جوانان متوجه شوند چه کسانی و با چه 
هزینه هایی انقالب اسالمی را به موقعیت فعلی رسانده اند 
و همچنین با وظیفه سنگین خود در پاسداری از ارزش ها 

و همچنین ادامه راه، هرچه بیشتر آشنا شوند.
نقش آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در قبل از پیروزی 
انقالب اس���المی و مبارزات، بی بدیل بود، البته کسانی 
هم بودند که قبل از انقالب در مبارزات نقش داشتند و 
ش���ناخته تر از ایشان بودند که علت این موضوع هم به 
دلیل فعالیت های مخفیانه ای که آیت اهلل هاشمی وظیفه 
به انجام رساندن آنها را داشت باز می گردد.در آن زمان 
و براساس تقسیم کار، قرار بر این بود که ایشان بیشتر 
فعالیت ها و کارهای مخفی نهضت را به انجام برسانند 
و دیگر بزرگان و روحانیون به تبیین دیدگاه های امام و 
انجام سخنرانی ها بپردازند که از جمله این افراد می توان 
به آیت اهلل شهید مطهری،شهید مفتح ، آیت اهلل خامنه ای 

و دیگر بزرگواران اشاره کرد.
قوام بخشی از ویژگی های بارز ایفای نقش ایشان 
بود .آقای هاشمی به جایگاه ها و سمت ها، نگاه ارزشی 
داش���ت و نوع آن جایگاه اهمیتی برایشان نداشت بلکه 
در هر پس���ت و مقامی که نیاز بود، حضور می یافت و 

مشغول خدمت می شد.
آیت اهلل هاشمی که چهره فراجناحی بود که به خوبی 
ش���رایط را درک می کرد و آینده نگری بسیار باالیی هم 
داشت.ایشان با تکیه بر همین ویژگی ها، دید عمیقی نسبت 
به آینده داشت و پس از تحلیل مسائل، موضع گیری الزم 
را به عمل می آورد. همچنین ترجیح ندادن منافع شخصی 

بر منافع عمومی، ویژگی برجسته دیگر ایشان بود.
آقای هاشمی همواره سعی می کرد ارتباط خود را با 
جریانات داخلی نظام حفظ کند. ایشان به معنای واقعی 
کلم���ه یک چه���ره اعتدالی بود و نگاه و دراز مدت به 
مس���ائل داشت و همه تالشش این بود که جریان های 

سیاسی را به یکدیگر نزدیک کند.
آینده نگری،عقالنیت، نگاه توسعه ای، برنامه محور و 
مبتنی بر تربیت نیروی انسانی متخصص یکی از شاخص 
های اصلی تفکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است. ایشان 
همواره نگاهی منسجم و مبتنی بر برنامه ریزی و آینده 
نگری به وقایع و اتفاقات داشتند و این نگاه در روزهای 
ابتدایی انقالب که هنوز بس���یاری از حرکت ها شکل 

سازمان یافته به خود نگرفته بود، کارساز و موثر بود.
از سوی دیگر شناخت امام خمینی )ره( از ایشان 
و ویژگی های دیگر شخصیتی مانند تیزبینی و تیزهوشی 
آقای هاش���می، زمینه ساز اعتماد و عالقه امام راحل به 
ایشان شده بود. آقای هاشمی در هر پست و جایگاهی 
که قرار داش���ت، با دیدگاه ژرف و عمیق به مس���ائل 
می نگریس���ت و با مدیریت زبانزد خود چه در مجلس 
ش���ورای اسالمی و چه در دوران ریاست جمهوری و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار دیگر افراد و با 

وجود اختالف نظرها، به ادامه مسیر می پرداخت.
حرکت بر مبنای یک برنامه ریزی واحد، موضوعی 
بود که ایشان از همان آغاز انقالب اسالمی بر آن تاکید 
داشت ودر سالهای اول بعد از پیروزی انقالب عده ای 
وجود داشتند که حرکت برنامه ای را نمی پسندیدند اما 
آقای هاشمی توانست پس از بحث های جدی و چالشی، 
مخالفان را به تدوین یک برنامه کاری قبل از انجام هر 
نوع فعالیتی وا دارد و همگان را متقاعد کنند که کشور 

برای توسعه و پیشرفت نیاز به برنامه مصوب دارد.
آیت اهلل هاشمی جزو سرانی بودند که به ضرورت 
داش���تن برنامه اعتقاد راسخ داشت و در حقیقت ایشان 
جزو کس���انی بود که در جا انداختن ضرورت داشتن 
برنامه و حرکت بر اس���اس ی���ک برنامه واحد، نقش 

ویژه ای داشت.
توسعه دانشگاه و در پی آن توسعه علم و فن آوری 
از دیگر خدمات ارزش���مند و ماندگار آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی است. ایشان حل مشکالت کشور را در توسعه 
علم و فن آوری می دید و اهمیت بسیار زیادی نسبت به 

این حوزه قائل بود.
در شهریور و مهرماه سال ۱۳۶۰ و در دوره جدید 
دولت، در تش���کیالت وزارت علوم بحث جدی مطرح 
بود که ظرفیت دانشگاه محدود است و نمی توان بیش 
از این نیروی متخصص و تحصیل کرده، تربیت کرد و 
از سوی دیگر آموزش علمی و آکادمیک جوانان برای 
جذب در بازار کار و جایگاها و مشاغل تخصصی یک 
ضرورت بود.در آن زمان در تش���کیالت وزارت علوم، 
دفتر آموزش ه���ای آزاد را راه انداختیم تا جوانان پس 
از گذراندن آموزش های کوتاه مدت و غیر رس���می، 

آموزش های تخصصی را فرا بگیرند.
در آن زمان این موضوع را با آقای هاشمی در میان 
گذاشتیم و از اولویت انجام کار سخن گفتیم که ایشان 
پس از شنیدن اظهارات ما در این حوزه، بر ضرورت انجام 
آن تأکید کردند که این موضوع مقدمه تهیه طرح تشکیل 
دانشگاه آزاد شد و آقای هاشمی در همان سال موضوع 

تشکیل دانشگاه آزاد را در نماز جمعه عنوان کردند.
البته ورود بخش خصوصی به این حوزه، مشکالتی 
هم داشت ولی اکنون دانشگاه آزاد نقش مهمی در تولید 

علم و تربیت نیروی انسانی متخصص و علم دارد.
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ویژه  اولین سالگرد 
درگذشت  آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني
سهشنبه19دي96

دور تسلسلي در ماجراي تاریخ وجود دارد که همواره 
درباره آن گفتگو و بحث و جدل ش���ده و نظریات متنوع و 
گاه متناقضي پیرامون آن بیان شده است. این موضوع البته یک 
مس���ئله تازه نیست، اما کیفیت تازه اي از برهان ها، جدل ها و 
مباحث فلسفي، براي رد و اثبات نظریه ها را به میدان آورده 
و از اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم میالدي، بنیاد 
فلسفه تاریخ نوین را قوام بخشیده است. مجموعه استدالل هاي 
ای���ن ح���وزه خاص و این موضوع بخصوص نیز ترکیبي از 
عقلی���ات )مقدمات ذهني و معرفتي محض( و واقعیت ثبت 
شده ) تاریخ و سرگذشت ها ومستندات آن( را تشکیل مي داد. 
پس از بحث و جدل هاي بسیار  در قرن هجدهم و نوزدهم، 
این موضوع به یکي از داغ ترین ومهم ترین سرخط هاي فکري 
اندیشمندان و حکماي بزرگ جهان تبدیل شد. این مسئله که 
در دانشي خاص با عنوان فلسفه تاریخ به صورتبندي رسید، 

»نقش شخصیت در تاریخ« بود. 
در ذیل نگاه هاي شبه تاریخي در قرون وسطاي مسیحي، 
که اساسا جهان را در وسع و وسعتي الهي تفسیر مي کرد و 
شخصیت هاي مقدس و بزرگي همچون انبیاء و اولیاء و قدیسین 
و حواریون، نقش هاي درجه اول در آن بازي مي کردند، همواره 
جهت تاریخ و حیات پیروان مشخص بود و در این جهت 
خاص و سمت و سوي مقدس نیز هیچ خدشه و تردیدي 
راه نداش���ت. زیرا خط و اشارتي از ملکوت وجهان حقایق، 
موید و پشتوانه آن محسوب مي شد. انبیاي عظام، اذن و اجازه 
مطلق داشتند تا خوب و بد تاریخ را به ما نشان دهند، همچنان 
که دیگر امور و ارزش ها و اخالقیات بشر نیز در زمرة همین 
نظام اخالقي و خیر و شر، یا خوب و بد آن شناخته و تفسیر 
مي شدند. جهان قرون وسطایي، با خیل مومنان و دستگاه  مراقب 
و محافظ ایمان مردمان، یعني نظام کلیسایي به رهبري پدران 
قدرتمند روحاني )پاپ ها و کاردینال ها واسقف ها( فقط درتاریخ 
ش���ناخته شده مهد و انبیا محدود نمي شد و فقط به روایت 
عهدین نیز اکتفا نمي کرد، که به واسطه همین روایت و تفسیر، 
تاریخ آیندة بشر را نیز روشن ساخته و مهد و عهد آخرالزمان 
را نیز یادآور مي شد. پس تاریخ مومنان یا تاریخ مقدسین ) یا 
مقدس(، یا تاریخ به روایت قرون وسطاي مسیحي، یکسره بر 
پایه نقش آفریني شخصیت ها شکل گرفته و حتي گذر از این 
جهان به جهان مادون یا ماوراء )بهشت و دوزخ یا توقف در 
برزخ( نیز در ارتباط با همین شخصیت هاي بزرگ و قدیسین 

نامدار ممکن و میسر بود.
باري، گذر از »این جهان« و ظهور اندیش���ه هاي خاص 
»این جهاني«، در عصر روشنگري، درست در پي و پایان قرون 
وسطاي اروپاي مسیحي، ممکن و میسر شد. ازین پس، توجه 
به تاریخ، بخش مهمي از فکر و ذکر حکما و فیلسوفان بود 
و دانش نوین فلسفه تاریخ از رونق تاریخ نویسي در پیوند با 
مکاتب قدرتمند تاریخ نگاري و فلسفه در معنا و مفهوم چهار 

مرحله اي دکارتي، کانتي، هگلي و مارکسي زاده شد. 
پدران و بنیانگذاران فلس���فه تاریخ نوین، قطعا فالسفه 
بزرگ عصر روشنگري و در راس آن ایمانوئل کانت بود. پس 
از او ه���گل و پ���س از او نیز کارل مارکس رونق فراواني به 
این رشته بخشیدند. ویکوو هردر به عنوان موسسان و برخي 
دیگر از متفکران نیز نقش مهمي در این زمینه ایفا کردند. ولتر 
در عصر روش���نگري، رساله مهمي نوشت با عنوان »آداب و 
رسوم و روحیات ملل« و در آن آرزو کرد که اي کاش تاریخ 
کهن و اعصار باستاني را نیز فیلسوفان مي نوشتند تا خوانندگان 

بتوانند مانند یک فیلسوف به خوانش تاریخ بپردازند. در همان 
اثر، او به نقش آفریني انسان هاي برجسته در سمت و سوي 
تاریخ اشاره کرد و معماران تاریخ بشر را، باستایش و تمایز 

مورد توجه قرار داد. 
هر چه فلس���فه تاریخ، رشد و رونق بیشتري مي یافت، 
بحث هاي جزئي تر نیز بیشتر مي شد، از جمله تمایز و طبقه بندي 
نژادها و نقش  شخصیت  ها در تاریخ.  در این باب مهم ترین 
ایده  ها و اندیشه  ها متعلق به اشپنگلر فیلسوف آلماني است و 
گئورگي پلخانف، متفکر متقدم مارکسیست روسي که کتاب 
مفصّلي با عنوان »نقش شخصیت در تاریخ« نوشته است. در 
قرن بیستم، نظریات باستاني که غالباً متعلق به افالطون و فالسفه 
قرون وسطا وسپس به هگلي  ها و مارکسیست  ها بود توسط 
برتراند راسل و کارل پوپربه شّدت نقد شد و همچنان اهمیت 

نظریه پردازي در این زمینه تداوم پیدا کرد. 
در کشور ما نیز سایه اي ازین مباحث همواره مطرح بود. 
گویا مرحوم ارسالن پوریا، نویسنده کتاب »دیباچه اي بر فلسفۀ 
تاریخ در ایران« و بعداً زنده یاد حمید عنایت در مقاله هایي و 
سرانجام دکتر کریم مجتهدي  در درسنامه هاي دانشگاه تهران،  
فلسفه تاریخ را در کشور ما رونقي بخشیدند. کتاب پلخانف در 
دهۀ ۱۳۳۰  خورشیدي ترجمه و منتشر شد و نظریات اشپنگلر 
در همان س���ال ها معرفي و بخش هایي از نظریۀ او در  باب 
رجال تاریخ ساز به پارسي برگردانده و در نشریات روشنفکرانه 
و معتبر به چاپ رسید. این مقدمۀ موجز، از آن رو گفته شد 
که به یک مسئله مهم که هر استداللي پیرامون آن به نوعي 
تسلل و دور منتهي مي شود میدان دهیم و البته این از معدود 
تسلسل هایي است که منطق عیني و ذهني بشر چندان با آن 
در نمي آویزد و حتي آن را به عنوان یک ضرورت مي پذیرد. 
این که شخصیت هاي بزرگ و معماران تاریخ، خود محصول 
تاریخ  و رخدادهاي تاریخي خاصي هستند. آنان زاده و دانش 

آموختۀ تاریخ اند و سپس خالق و معمار تاریخ. 
ب���ي آن که قصد مجادله در باب مقام و منزلت و نقش 
آیت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني را داشته باشم، بي هیچ تردیدي او 
را یکي از بزرگ ترین شاگردان آموزگار تاریخ معاصر ایران )از 
دهه سي تا شصت( و سپس معمار و خالق بخشي از تاریخ و 
یکي از جهت دهندگان و پردازندگان تاریخ ایران)از دهۀ شصت 
تا نود خورشیدي(قلمداد مي کنم و از حیث پیچیدگي، تنوع و 
وسعت این دوران تاریخي، وي را در مرکز آزمون  هاي دشوار 
یافته و مورد ارزیابي و تحلیل قرار مي دهم. این نوع نگرش، 
نه مزیت و فخري براي هاش���مي است و نه نقش  قهرمان و 
قّدیس به او عطا خواهد کرد. خیر او در واقعیات روزگاري 
بسیار پرتکاپو و از هر حیث پیچیده مستحیل شده و در تعامل 
با رخدادها مي کوشید نقش و تأثیري داشته باشد و این نقش 
را به چندین واس���طه، مؤّکد و قدرتمند س���اخته بود. عالوه 
 بر این، وي با نگارش روزآمد و منظم یادداشت  هایي در بارة 

مهم ترین رخدادها و تصمیمات سیاسي و مدیریتي و ثبت و 
ضبط وقایع یک دوران مهم و لغزنده، به شکل انحصاري و 
ممتازي توانست در تفسیر و تحلیل و نگارش تاریخ معاصر 
به جایگاه واالیي برسد. هاشمي نه یک خط مشي و یک چهرة 
یک بُعدي و بي انعطاف، بلکه یک شخصیت)پرسوناژ( چند 
الیه، تغییرپذیر، آماده، شکل دهنده و نرم و منعطف در برابر 
رخدادها و حوادث و امکانات روزگار حیرت انگیزي بود که 
او را برگزیده و برکشیده بود؛ او نیز در نقش  ها و سویه هاي 
واپسین آن تعاملي  قدرتمند داشت و به مانند کارگرداني قابل 
و مسّلط، نقش  ها را تعریف مي کرد و نمایش تاریخ را به پیش 
مي برد. هیچ کس نمي تواند در این زمینه ظّن و تردیدي به میان 
آورد و نقش مهم او را انکار کند یا تقلیل دهد، اّما درباب سود 
و زیان، و خیر و شّر یا تاریکي و درخشش هاشمي رفسنجاني، 
به مانند هر ش���خصیت دیگري در تاریخ، بحث و فحص و 

نظریات متنوع و متفاوت و متخالف فراوان است. 
هاش���مي چندین حوزة اثرگذاري بر تاریخ ایران را به 
نام خود ثبت کرد و مشارکت در این ادوار، هیچ گاه از ذهن 
مورخان و صفحات کتاب  ها و مستندات تاریخ پاک نخواهد 
شد. این مراحل را باز مي شمارم تا یادآوري و بازاندیشي دربارة 
او و ادعاي ما در باب نقش شخصیت در ایجاد و تجدید  و 

تجّدد تاریخ ایران به آزمون گرفته شود. 
۱� در مبارزات انقالبي و س���لبي علیه سلطنت و رژیم 
پهلوي از میانۀ دهۀ ۱۳۳۰  تا  ۱۳57  هجري خورشیدي، به 
مثابه رابط، جنگجو، انسجام بخش و سرانجام هدایتگر و مدیر 
بخش���ي از انقالبیون، عالوه بر این، پشتیبان مالي و تدارکاتي 
بس���یاري از اس���باب و ادوات و امکانات و نیازهاي مبارزان، 
گروه  ها و خانواده  ها  به او مربوط و مرتبط بوده  است. هاشمي 
مبارزه کرد، به مبارزه جهت داد، در پیروي  از رهبري قاطع به 
نام آیت اهلل سیدروح اهلل خمیني هیچ تردیدي به خود راه نداد و 
حتي نقش اساسي در ثبت مرجعیت زعیم و برکشیدن وي به 
عنوان قائد مبارزه و قیام ایفا کرد. نقشي بي بدیل که با ارتباط 
وسیع با چندین گروه و جریان و صدها چهرة مبارز تکمیل 
شد و صفحات حماسي همچون زندان و شکنجه هاي صعب 

به آن توصیف هاي شورانگیز افزود. 
2� نقش آگاهي بخش و مؤلف:  هاشمي رفسنجاني از همان 
ابتدا، هوش و درایت خود را در مدیریت و ساختن و تجارت 
و کشاورزي و آموزش و تحصیل حوزوي در بهترین سطوح 
آشکار ساخت و به مثابه نویسنده و مترجمي توانا در انتشار 
نشریه مکتب تشیع و مقاالت و مجالت آشکار و مخفي نشان 
داد. دو کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار و سرگذشت 
فلسطین یا کارنامۀ سیاه استعمار نیز از آثار مهم دهۀ چهل بوده 
اس���ت. در زندان،  تفسیر راهنما را که برخوردي گسترده و 
کاربردي با آیات قرآن بوده است و سپس نگارش رساله اي به 
نام جهان در عصر بعثت، نمونه هاي متعدد و متوالي آفرینش 

نقش شخصيت 
در تاريخ

 سیدمسعود رضوي
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رجال جمهوری اسالمی هر یک پرتوی از رهبر انقالب 
و بنیانگذار جمهوری اسالمی اند. شاید از همین روست که 
نظام سیاسی ایران در چهار دهه گذشته چونان آینه ای هزارپاره 
بوده و هر پاره اش با دیگران فقط یک نقطه وصل داشته که 
همانا آیت اهلل خمینی بوده است. لفظ توصیفی و دلبرانه »امام«، 
که همگان پیش از نام ایش���ان می گذارند، اِماره ای است بر 
این تقیِد بی چند و چون و همگانی. اما پاسخ امام خمینی 
به این تقیِد مطلق و دلبرانه پیروانش، در همه حال، مشروط 
بود و در دستگاه عنایت ایشان هر کس جای خود را داشت. 
عبارت های آشنایی مانند »مطهری پاره تن من بود« و »بهشتی 
مظلوم زیس���ت ومظلوم مرد ...«و »هاشمی زنده است چون 
نهضت زنده است«، پاره های بنیادی نگرش بنیانگذار جمهوری 
اسالمی  به یاران انقالبی اش بود. جمله های عاطفی امام خمینی 
درباره شهیدان مطهری و بهشتی، سوگواره هایی است که در 
فقدان مردان شهید بیان شده است و جمله به غایت سیاسی 
که درباره آیت اهلل فقید هاشمی رفسنجانی گفته شده خطاب 
به مردی است که از ترور جان سال به در برد و تقدیرش بود 
که نقش توامان مطهری و بهشتی را در غیاب ایشان برعهده 
گیرد: هم پاره تن شود، هم مظلومانه زندگی کند و مظلومانه 
بمیرد. منزلِت »پاره تن شدن« هاشمی از کجا آمد و »زیست 

و مرگ مظلومانه اش« چه بود؟
امام خمینی عبارت »پاره تن« را که برای شهید مطهری 
به کار برده بود درباره کسی دیگر از جمله هاشمی رفسنجانی 
تکرار نکرد، اما رابطه اش با هاشمی چنان بود و تا آخرین 
لحظ���ه حیاتش ماند، که در عمل مدام به همگان یادآوری 
می کرد که »هاشمی پاره تن من است«. تقریبا همه تصمیم ها 
و اقدام های استراتژیک ایشان از طریق هاشمی انجام می شد 
و به گواهی اسناد، هاشمی تنها کسی بود که اجازه جرح و 
تعدیل این تصمیم ها و اقدام ها را داشت. این منزلت، عالوه 
بر پیوندهای دیرینه میان »استاد و شاگرد« و سهم بی همتای 
هاشمی رفسنجانی در رتق و فتق امور سیاسی و مالی انقالبیون 
در سال های پیش از انقالب، دو دلیل اساسی هم داشت که هر 
دو بر سرنوشت نظام سیاسی برآمده از انقالب اثر گذاشت:

نخس���ت اینکه، از فردای انقالب، انقالبیون با پرسشی 
جانکاه مواجه شدند که پاسخگویی به آن، قهرا موجب منزلت 
بود. این پرس���ش که بعدها بسیاری از رجال در خاطرات 
شفاهی و مکتوب خود بدان اشاره کردند این بود که »چه باید 
کرد؟« پیروزی انقالب غیرمنتظره بود و به محض فرو ریختن 
نظام پیشین، الگوی اداره کشور، خاصه تنظیم رابطه با جهان 
و تمشیت امور اقتصادی، بزرگ ترین معضل نظام جدید بود. 
انقالبیون در سال های مبارزه، همه نیرویشان را صرف تضعیف 
نظام پیشین کرده بودند و تا چند ماه پیش از سرنگونی آن 
نظام، هنوز سخنی از الگوی اداره کشور در روزگارِ پس از 
پیروزی در میان نبود. به همین دلیل، در فردای پیروزی، همه 
توشه نظری انقالبیون در زمینه ملکداری خالصه می شد در 
چند کتاب و جزوه کم مایه در حوزه اقتصاد سیاسی که همگی 
را غیر روحانیانی مانند محمود عسکری زاده و حسن توانائیان 
فرد و ابوذر ورداسبی و ابوالحسن بنی صدر نوشته بودند و 
آکنده بود از انگاره های چپگرایانه و ناسازگار با مبانی جمهوری 
اسالمی. حتی تنها کتابی هم که روحانی جلیل القدر آیت اهلل 
طالقانی نوشته بود )مالکیت در اسالم(، از گزند انگاره های 
چپگرایان���ه مصون نمانده بود و با تلقی های فقهی در باب 
مالکیت، فاصله زیادی داشت. افزون بر اینها فقط یک کتاب 
در خور اعتنا یعنی »اقتصاد ما« تالیف سیدمحمدباقر صدر 

در اختیار انقالبیون بود اما شگفتا که این کتاب توجه کسی 
را جلب نکرد.

در حوزه سیاست، وضع از این هم بدتر بود و تقریبا 
هیچ منبعی که نش���ان دهنده نگرش سیاسی انقالبیون باشد 
یافت نمی شد مگر کتاب »حکومت اسالمی یا والیت فقیه«که 
درس���گفتارهای آیت اهلل خمینی بود در نجف، ترجمه های 
نس���بتا پرش���مار آیت اهلل خامنه ای از آثار سیدقطب مانند 
»مسلمان اندرنهضت آزادی هندوستان« و »آینده درقلمرواسالم« 
و سرانجام کتاب »امیرکبیریاقهرمان مبارزه با استعمار« تالیف 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی. 
آیت اهلل خمینی با اتکا به آموزه های کتاب کوچک اما بسیار 
مهم و تاثیرگذار خود، حکومت بنا کردند. آیت اهلل خامنه ای 
واضع ترویج جهانی شدند و بعدها در عصر رهبری اشان، همین 
تلقی جهانی و ضرورت طرح مسئله اسالم را در جهان پی 
گرفتند و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، متاثر از امیرکبیر، واضع 
و عامل نوسازی ایران شد و تا آخر عمر به آن پایبند ماند. 
پیوند عمیق هاشمی رفسنجانی با »مسئله ایران«، به سرعت او 
را به سیاستمداری تبدیل کرد که توان عملیاتی کردن طرح 
مندرج در »حکومت اسالمی یا والیت فقیه« را دارد. نگرش 
جهانی آیت اهلل خامنه ای و نگرش درونگرای آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، منظومه سیاسی امام خمینی را در پهنه های »مسائل 
جهان اسالم« و »مسئله ایران« تکمیل می کرد و همین موجب 
منزل���ت توامان این »دو یار دیرینه« نزد بنیانگذار جمهوری 

اسالمی شد. 
دوم اینکه، هاشمی رفسنجانی از آن جهت در حلقه یاران 
امام خمینی منزلت خاص یافت که می توانست میان »دین و 
دنیا« ارتباطی منطقی و سازگار برقرار کند و نظام نوپای انقالبیون 
را از مخمصه نظری برهاند. در سال های نخست شکل گیری 
جمهوری اسالمی، پرسشی سهمگین در باب وجود یا فقدان 
جواز حکومت در عصر غیبت، مطرح شد که بعضا از طرف 
اعاظم فقه بود. امام خمینی پیشتر و در چارچوب مبحث امر 
به معروف و نهی از منکر، به این پرسش پاسخ داده بودند. 
ماخوذ از مباحث ایشان در کتاب های »حکومت اسالمی یا 
والیت فقیه« و »تحریرالوسیله« می توان گفت بافرض کفایي 
بودن فریضه مهمي مانندامربه معروف،همیش���ه این احتمال 
منطقی وجودداردکه باغفلت همگاني مسلمین،این فریضه 
تعطیل شود. پس براي جلوگیري ازتعطیل احتمالي اجراي 

حدود،راهي باقي نمي ماندمگرتشکیل حکومت. 
این حکم امام خمینی درباره حکومت، متضمن دو توانایی 
توامان در حاکم اس����المی است. توانایی اول، قدرت استنباط 
مباح����ث فقهِی ملکداری و دفاع از حکومت از مناظر فقه و 
ش����ریعت و دوم داشتن کیاست و سیاست الزم برای مجری 
داشتن این علم و استنباط. در حلقه یاران امام خمینی چنین 
کسانی کم شمار بودند و هاشمی رفسنجانی سرآمِد این کم شماران 
بود. هاشمی رفسنجانی را از این حیث، بهتر از عالم وارسته 
حضرت آیت اهلل جوادی آملی نمی توان وصف کرد: »کسی که 
درحّدخود،مقدارالزم علم فراهم کرده باشد،جهاد راخوب تجربه 
کرده باشد،شهامت وشجاعت راتجربه کرده باشد،سیاست راتجربه 
کرده باشد،مدیریت راتجربه کرده باشد،کشوردانی وکشورداری 
وکش����ورآرایی رابااین مجموعه تجربه کرده باشدوجمع این 
فضائل،جمع مکّسرنباش����دوجمع سالم باشد،آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی � رضوان اهلل تعالی علیه � هست.«
به این فضایل هاش���می رفسنجانی این غمنامه را هم 
می توان و باید افزود که در همه س���ال های پس از انقالب، 
همواره کامیابی های جمهوری اسالمی را ستود و آن را به مردم 
و انقالب نسبت داد و مسئولیت ناکامی ها را به گردن دیگران 
نینداخت، اما دیگران همه خطاهای خود را به پای او نوشتند 
و آنگونه که زمانی خودش گفت با سینه مجروح از رازهای 
نظام-که البد بسیاری از آنها خطاهای مکنون دیگران بود- به 
دیار باقی شتافت تا عبارت »مظلوم زیست و مظلوم مرد« هم 

وصف حال این »پاره تن« باشد. یادش گرامی.

تدبير سياسی و سينه زخمی
به یاد آیت اهلل فقید هاشمی رفسنجانی

  محمود صدری

فکري او در جهات مختلف است. این آثار به او بُعدهاي تازه 
بخشید و قدرت عملي را به عمق علمي پیوند زد.

۳� نقش رهبري،  مدیریت و معماري در انقالب مردمي 
اسالمي سال ۱۳57، در کنار امام خمیني: هاشمي در این دوره، از 
لحظۀ خالصي از مجلس، طرح شوراي انقالب را همراه با دکتر 
سید محمد حسیني بهشتي اجرا کرد و به شکل موفقیت آمیزي، 
جمع مهمي از رجال روحاني و ملي و مذهبي و روشنفکران 
ش���ناخته شده را براي جمع و جور ساختن مبارزه و جهت 
دادن به قیام امام خمیني که از خرداد ۱۳4۱ جریان داش���ت، 
فراهم آورد و به واسطۀ همین گروه، گذار کم هزینه از نظام 
سلطنتي به جمهوري اسالمي را مدیریت کرد. هاشمي نقشي 
کلیدي در این عرصه داش���ت و در شوراي انقالب، وزارت 
کشور، مجلس شوراي اسالمي و حزب جمهوري اسالمي، به 
عنوان مدیر و معماري پرکار و خستگي ناپذیر، به کار و فعالیت 
پرداخت. نقش او در این دوران، از اهمیت ویژه اي در تحول 

و تبدل تاریخ ایران برخوردار است.
4� نقش  هاشمي در جنگ: هدایت و شکل بخشیدن به 
نظام مقاومت کشوري که تحت انواع تحریم ها و محاصره اي 
ظالمانه قرار داش���ت، فرماندهي هوشمندانه و در عین حال 
سیاستگذاري و هدایت سیاسي در مجلس شورا و مشاوره به 
رهبر و بنیانگذار انقالب از نقاط برجستۀ تاریخ حیات این مرد 
سیاس���تمدار و تصمیم ساز ایران محسوب مي شود اما به طور 
خاص، نقش  هاشمي در فیصله دادن به جنگ و پذیرش قطعنامۀ 
598 سازمان ملل متحد نیز یگانه و تاریخي باقي مانده است.

5� هاشمي معمار سازندگي، تحرکات و تحوالت اقتصادي 
براي گذار به دوران پساجنگ بوده است. او در این دوره به 
چهار یا پنج تصمیم و تحول بزرگ میدان داد و خود او شخصًا 

در این عرصه میداندار اصلي بود؛ 
 � تغیی���ر قانون اساس���ي ایران در ش���وراي بازنگري 

منصوب امام.
� به دست گرفتن سکان اجرایي کشور و معماري تحوالت 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
� پشتیباني و ایجاد وفاق و زمینه براي انتقال رهبري پس 

از ارتحال امام خمیني)ره( به آیت اهلل خامنه اي.
� استفاده از نظامیان و وارد ساختن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي به عرصه هاي کالن اقتصاد و در کنار آن برخي نهادهاي 
دولتي نظیر وزارت اطالعات به اقتصاد و وارد کردن شوک ها 
و جهت هاي تازه به نظام پولي و سرمایه گذاري کشور براي 

رونق و شکوفایي.
� زمینه سازي براي تحرک و پویش سیاسي و همزیستي 
مسالمت آمیز در منطقه و بازگشت اقتصاد و سیاست ایران در 

واپسین سال هاي قرن بیستم میالدي.
� کن���ار نهادن جریان چپ سیاس���ي و تبدیل آنها به 

اصالحگران در دهه هاي بعد.
۶� نقش هاشمي در پیدایش چهره ها و جریان هاي نوین 
سیاسي، از جمله در انضمام و پیدایش گروه یا حزب کارگزاران 
سازندگي ایران و انتخابات سال ۱۳7۶ و برآمدن سید محمد 
خاتمي و جریان موسوم به اصالح طلبي و درعین حال به حاشیه 
راندن بسیاري از بازیگران قدرت سیاسي سنتي در جمهوري 

اسالمي ایران به صورت قمار با اقمار همیشگي سیاست!
7� کنارنش���یني و بازگشت مداوم به صورت نوسانات 
حیرت انگیز در تاریخ سیاسي ایران و بازي سیاسي با تمامي 

جریانات مختلف و حتي متمایز و رقیب یکدیگر.
8� بازگشت منتقدانه در مقابل جریان دولت احمدي نژاد 
و ش���کیبایي در برابر حم���الت و اتهامات خردکننده اي که 
احتمال متالش���ي و اتمام خط سیاسي هاشمي را در ذهن ها 

تداعي مي کرد.
9� نقش آفریني مصلحانه و سرانجام بازگشت به عرصۀ 
سیاس���ت به عنوان یک لیدر و خط دهندة یگانه و معتدل و 
ملي که مورد تأیید اکثریت مردم قرار دارد و س���رانجام آراي 
عظیم و غیرقابل پیش بیني مردم به او، به نشانۀ اعتماد فراوان به 
تجربه و صبوري و اندیشه ها و مبارزات دائمي و پاداشي براي 
ماندن در کنار ملت و گذشت از لطمه ها و رنج هاي شخصي 

و خصوصي براي مردم و انقالب...
این گونه، اکبر هاشمي رفسنجاني از تاریخ آموخت و در 

تاریخي پرتالطم زیست و به آن جهت و معنا بخشید.
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   جناب آقاي هاشمي، از شما تشکر مي كنم كه فرصت 
گفتگو را فراهم كردید. یك سال از درگذشت و فقدان آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني گذشت شما چه حسي دارید و این فقدان 
و این یکسال بر شما و در غیاب ایشان چگونه گذشت؟ تفسیر 

و تعبیر شما به عنوان یار و برادر نزدیك ایشان چیست؟
بس���م اهلل الرحمن الرحیم، طبعاً از جهت عاطفي و 
احساس���ي، ما ضربه بس���یار بزرگي خوردیم. داغ بسیار 
س���نگین و جانکاهي بود. به خصوص که رحلت ایشان 
خیل���ي غیرمترقبه بود. به هیچ وجه انتظار چنین چیزي 
را نداش���تیم. ایش���ان تقریبا در سالمت کامل بود. خیلي 
بانش���اط به برنامه روزانه شان مي پرداخت. اما یکباره در 
انتهاي روز، خبر درگذش���ت را به ما دادند. وقتي با این 
موضوع مواجه شدیم، پذیرش آن برایمان دشوار و گویي 
 ناممکن بود. شوک عجیب و غریبي به من وارد شد. چون 
من در همان روز اولین کسي بودم که به بیمارستان رفتم 
و باالي سرایشان قرار گرفتم و برایم غیرقابل تحمل بود. 

در شرایط بسیار بدي به سر مي بردم.
خب، به دلیل حضور و همدردي گس���ترده مردم 
و دلداري و تس���لیت و همراهي کم نظیرشان در مراسم 
تش���ییع پیکر آیت اهلل هاش���مي، مقداري از بار سنگین 
مصیبت برایمان قابل تحمل شد و اندوه ما را تا حدي 
تس���لي داد. اما تمامي آثار آن را نتوانسته است کامال از 
بین ببرد. من و خانواده، رابطه خیلي عمیقي با ایش���ان 
داشتیم. زیرا تکیه گاه محکم و بزرگي بود که همیشه به آن 
متکي بودیم، تکیه گاه دوستان، خانواده، همراهان و مردم 
 هم بود. س���عۀ صدر و صبر ایشان سبب مي شد که اگر 
نامالیمات���ي هم پدید مي آمد، وقتي با ایش���ان در میان 
مي گذاش���تیم، به گونه اي برخورد مي کرد و پاسخ مي داد 
که خیلي از رنج ها و غم ها از بین مي رفت، ولو آن که 
اقدام عملي هم نمي شد. همان کالم و شیوة برخورد، و 
تأسي شان به آیات و روایات، که به عنوان ادله مي آورد 
و ذک���ر مثال مي کرد، باعث آرامش روحي و رواني در 
جامعه بود. االن همه این ها را از دست داده ایم و در این 
یک سال گذشته هم براي هرکسي مشکالتي پیش مي آید 
و اندوهي بر دل مي نشیند، وقتي تکیه گاهي نداشته باشد، 
طبعاً شرایط سخت تر خواهد بود. به ما سخت گذشت.

بر همه مردم سخت گذشت. 

   جناب هاشمي، پرسش دیگر من، درباره ویژگي هاي 
آیـت اهلل هاشـمي اسـت، از جمله محبت میهـن و این كه دل 
در گـرو ایـران و سرنوشـت آن داشـت. ایشـان در جواني، 
كتاب زندگي امیركبیر را تألیف كرد و همین گزینش نشـانگر 
عالقه اش به راه  و روشي است كه آباداني ایران و خوشبختي 
مـردم در آن دیـده مي شـود،  در حالیکه معمـوالً طالب علوم 
دیني بر كتب فقهي و اصولي  حاشـیه مي نویسـند. به هر حال 
این خصوصیت در ایشـان چگونه پیدا شـد و چگونه عشق به 
مردم و خدمت به ایران و ایرانیان در وجودشان ریشه دوانده  
بود؟ سـفرها و زندگي ایشان، نشانگر همین امر است، هرجا 
رفته اند و هر كاري كرده اند، گویا تجربه اي بوده اسـت براي 
مدیریت، سازندگي، آباداني و خدمت به مردم و میهن، گویي 
قصد داشـت قیـاس كند و آن تجربه را به ایـران منتقل كند، 
این امر چه دالیلي داشـت و آیا تجربه زادگاه ایشـان و محیط 
سخت كار و كوشش در طفولیت و نوجواني این سخت كوشي 
وكار بي وقفه را به وجود آورده و بینش گسترده عمیقي ایجاد 

كرده بود؟
م���ن دلیل این رویکرد و بینش خاص را در آقاي 
هاش���مي به دالیل و عل���ل دیگري مي بینم و آن اینکه 
آقاي هاش���مي از نظر معیارهاي موجود در جامعه و از 
نظ���ر تحصیالت و تج���ارب  و دانش، قبل از این که 
یک سیاستمدار باشد که بود، یک عالم مجاهد و مبارز 
بود. ایشان از نظر دروس دیني، اصولي و فقهي، مجتهد 
مسلم بود، مجتهدي که اهل جهاد و فعالیت مبارزه هم 
بود. دانش ایش���ان از دو جهت خیلي اهمیت داشت و 
گس���ترده بود. یکي بحث قرآن و یکي بحث روایت و 
سیرة ائمه اطهار)س( چون انقالب ما مبتني بر مکتب اهل 
بیت است. در مکتب اهل بیت و مذهب تشیع، مي بینیم 
که براي جامعه و انس���ان ها، وفاق و آس���ایش را در حد 
اعلي مي خواهد. این گونه نیست که مکتب تشیع، طرفدار 
ریاضت باش���د، به مانند بعضي از ادیان و مکاتب دیگر. 
طرفدار وفاق و آسایش در بهترین وضع است. در کالمي 
از حضرت علي)ع( داریم که: فرزندان خود را به دانش 
روز مجهز کنید، یعني بهترین آموزش ها را برایش���ان در 
نظر بگیرید. پس زمینۀ فکري یا زیربناي اندیشه ایشان این 
گونه بود و مکتب اهل بیت را این طور درک مي کرد. به 
همین دلیل مي خواست مردم این گونه زندگي کنند. این 

نگاه ایشان بود و متفاوت بود از دیدگاه بسیاري از کساني 
که در کشور و در حوزه ها فعالیت یا تحصیل علوم دیني 
مي کردند. شیوه زندگي خودشان هم چنین بود که ضمن 
رعایت بسیاري از مسائل، معتدل و متعادل مي زیست و از 
اسراف و تبذیر دوري مي کرد. ایشان زهدنمایي نمي کرد. 
اما به اندرزهاي خداوند: کلو واش���ربوا والتسرفوا، یا اْن 
اهلل الیحب المسرفین باور داشت. نمي گوید استفاده نکنید، 
مصرف نکنید، مي فرماید اسراف نکنید. در اسالم نمي بینیم 
که گفته باشد تولید بد است، ثروت بد است، بلکه اینها 
خوب و مفید اس���ت، جامعه باید تولید کند و ثروت 
افزایش بیابد. این نوع توجه به دنیا بد نیست. دنیاخواهي 
را نباید با دل بس���تن به دنیا و مادیات را هدف زندگي 
قرار دادن یکي دانست. نباید دل به دنیا ببندیم ولي نباید 
از نعمات و امکانات خدادادي هم محروم ش���ویم. این 
دیدگاه ها و عقاید ایش���ان بود، اما این بُعد از شخصیت 
ایشان مغفول مانده بود و انگار کساني نمي خواستند این 
جنبه ها در شخصیت ایشان برجسته شود. خصوصاً علم 
و مقام حوزوي ایش���ان. کساني که شاگرد شاگرد ایشان 
ه���م نبودند گاهي با القاب بزرگي مثل آیت اهلل و امثال 
آن خطاب مي ش���وند، اما آقاي هاشمي همان بود؛ آقاي 
رفسنجاني یا هاشمي. خیلي از مخالفان ایشان یا کساني 
که رقابت داشتند سعي مي کردند این جنبه از شخصیت 
علمي و دیني ایشان را نگذارند برجسته شود و فقط به 
عنوان یک رجل سیاسي معرفي مي کنند. رجل سیاسي هم 
خوب است ولي حقیقت آن است که ایشان قبل از هر 
چیز یک رجل حوزوي و دیني و یک دانشمند در علوم 
مذهبي بود. با آن مقام، دانش و بینش، سیاست و مبارزه 

را براي خدمت به مردم برگزید. 
با چنین بینش و دیدگاه و پشتوانه اي، آیت اهلل هاشمي 
راه نجات کشور را در توسعه و پیشرفت و تولید مي دید. 
براي مردم رفاه و آسایش مي خواست و این راه را برگزیده 
بود. نمونه اي هم که جنابعالي فرمودید. ایش���ان در میان 
ش���خصیت هاي تاریخي متعدد و رجال بزرگ، امیرکبیر 
را انتخاب مي کند. امیرکبیر به چه چیز معروف اس���ت؟ 
او به آموزش علم و دانش و پیش���رفت کشور معروف 
است. امیرکبیر پیش از آن که عزل شود، از دولت اتریش 
خواسته بود که معلماني را در رشته هاي مختلف بفرستند 

گفتگو  با محمد هاشمي رفسنجاني

هاشمي از  زبان  برادر
 آيت اهلل هاشمي راه نجات كشور را در توسعه و پيشرفت و توليد مي ديد. براي مردم رفاه 

و آسايش مي خواست و اين راه را برگزيده بود

  سیدمسعود رضوي

عملکرد هاشمی رفسنجانی در دوران انقالب، دفاع 
مقدس، ریاس��ت جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مجلس خبرگان و حتی پس از حوادث سال هشتاد 
و هشت، بارها و بارها توسط منتقدان و سیاستمداران و 
پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. لذا 
هاشمی رفسنجانی را شخصیتی عملگرا می دانند. بنابراین 
برای واکاوی اندیشه سیاسی ایشان نمی توان بی توجه به 
عملکردشان بخصوص در دوران مختلف بود. در گفتگوي 
حاضر برادر آقای هاشمی که سال ها با وی همراه بوده و 
خود نیز مدتی در مناصب دولتی فعالیت می کرد ضمن 
بررسی جایگاه ایشان به ذکر موضوعاتی حتی بعد از فوت 

هاشمی رفسنجانی پرداخته است.
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ایران تا در دارالفنون علم بیاموزند و شاگردان ایراني را در 
رشته هاي مختلف تربیت کنند. متأسفانه وقتي این هیئت 
به ایران مي رس���ند، مواجه با صدراعظمي میرزا آقاخان 
نوري مي شوند و برخورد ناشایستي هم با آنها صورت 
مي گیرد. آقاي هاشمي به دلیل ملموس بودن شخصیت 
امیرکبیر براي مردم، او را برمي گزیند و کتاب مي نویسد 
تا خاستگاه و اهداف او را در جهت خدمت به مردم و 
پیشرفت کشور نشان بدهد. این که چه نوع ایراني براي 
او مطلوب بوده؟ ایران عقب مانده و مردمان مستأصل یا 
ایران آزاد و پیشرفته؟ بنابراین منشأ این نگاهي که شما 
سؤال کردید پیرو مکتب اهل بیت بودن و تأسي به ائمه 
اطهار، امام علي)ع(، امام صادق)ع( و ... است که خواست 
و ن���گاه و آموزه ه���اي آنها در همین جهت بود. آیت اهلل 
هاشمي مي خواست ایران از جهت پیشرفت در منطقه و 

در میان کشورهاي اسالمي نمونه باشد.
یک خصوصیت دیگرشان، دقت بود. در همۀ مسائل 
بس���یار دقیق بود. مدتي تش���ریف آورد آمریکا و من آن 
موقع دانشجو بودم. با هم رفتیم ایالت هاي مختلف براي 
بازدید، سازمان ملل و شوراي امنیت و مکان هاي مختلف 
در ایاالت مختلف را به دقت بررسي مي کرد. نکته اي که 
براي ایش���ان خیلي جالب بود، دلیل این عمران و آبادي 
بود و این که اینها چه کرده اند که به این پیش���رفت و 
توسعه دست یافته اند. چه نوع رفاهي براي مردم به وجود 
آورده اند و چگونه سطح زندگیشان ارتقا پیدا کرده است؟ 
به جنگل هاي معروف یکي از ایالت هاي آمریکا رفته بودیم، 
مسأله ایشان این بود که اینها چطور طبیعت را احیا کرده اند 
و این درخت هاي دویست متري و کشاورزي وسیع و ... 
حتي به خاطر دارم که مي گفت این که دنیاست، پس بهشت 
چگونه جایي خواهد بود. نگاه ایشان بلند و وسیع بود. 
تفکرش حقیر نبود. نمي خواست ریاضت و فقر بین مردم 
تقسیم شود. معتقد بود انقالب باید رفاه و خوشبختي را 
تقسیم کند. رفاه الزم و مفید است، همان طور که اسراف 
بد است و باید جلوي آن را بگیریم. اما اسراف در رفاه، 
نه در فقر! این بُعد از شخصیت و وجود ایشان مغفول 
مانده بود. یک بُعد دیگر هم توجه ایش���ان به اخالق و 
مراعات اخالق مداري است. همواره اخالق اسالمي را به 
طور جدي رعایت مي کرد. این را در خطبه ها و نوشته ها 
و گفتگوها و س���خنراني ها، همه جا در نظر داشت. اما 
خصوصیات اخالقي و آن دانش دیني و اجتهادي ایشان 
تا حدي ناشناخته ماند و عده اي هم مخصوصاً در صدا 
و سیما مي کوشیدند ایشان را فقط از جهت سیاسي نشان 
بدهند و یک رجل سیاس���ي و نه یک عالم حوزوي و 
انس���اني خلیق و صاحب اخالق و خصوصیات واال که 
حقیقتاً در وجودشان بود. به هر حال این تریبون ها، صدا 
و سیما، دست یک عده اي افتاده بود که او را در هاله اي 
از ابهام و در عرصۀ سیاست به خیال خودشان محدود و 

حتي مورد هجوم و اتهام قرار مي دادند. 
   جنـاب هاشـمي، برخـي معتقدنـد مرحـوم آیت اهلل 
هاشمي رفسـنجاني در برخـورد بـا دولـت هشـتم و رئیس 
جمهوري وقت، تغییراتي در شیوه بیان و مواضع و مالحظات 
سیاسي و انتقادي عمده اي در سخن و موضع گیري ها داشت. 
دلیل این امر به نظر شما چه بود و چه زمینه هایي ایشان را به 

واكنش وا داشته بود؟
آقاي هاشمي آینده نگري و دوربیني خاصي داشت. 
آینده و وقایع را خوب مي دید. وقتي صحبت مي کردیم و 
اوضاع را مورد بررسي و تحلیل قرار مي دادیم، افق هایي 
را مي دید که براي دیگران دش���وار بود. مش���کل بود. با 
این حال مصالح مملکت و نظام را بر مس���ائل خودشان 
ترجیح مي داد. حاال قبل از آن که به سؤال شما بپردازم 
به یک خاطره اشاره مي کنم. سال ۱۳75 بود و در سفر به 
استان اصفهان در خدمتشان بودم. در میدان امام، جمعیت 
عظیمي، شاید قریب به یک میلیون نفر در استقبال ایشان 
حاض���ر بودند. مرحوم آیت اهلل طاهري، امام جمعه وقت 
اصفهان که براي خیر مقدم تشریف آورده بودند، در خالل 
استقبال و خیر مقدمشان، یک مقدار درباره اوضاع صنعت 

و اقتصاد کشور گفتگو و بعد اشاره به برنامه توسعه کرد. 
برنامه اي که دو سه سالي بود به اوج رسیده بود و داشت 
انجام مي شد. به همین مناسبت، ایشان از آیت اهلل هاشمي 
درخواست کرد که دوره ریاست جمهوري ایشان تمدید 
شود تا برنامه دوم را آقاي هاشمي به سرانجام برساند و 
به یک معنا سرنوشت کشور دستخوش مشکل و موانع 
نش���ود و از سر خیرخواهي، آینده کشور تضمین بشود 
و خوب این نظر و پیشنهاد مرحوم طاهري بود و بعداً 
توس���ط آقاي عبداله نوري و بعضي از دوستان دیگر در 
مجلس بیان شد. من معاون اجرایي شان بودم و خدمتشان 
رسیدم که نظرشان را در این مورد بپرسم.  پاسخشان این 
بود : مخالفم و من نظرم این است که جوان ها بیایند به 
میدان و ما در کنارشان باشیم. زیرا نمي خواهم در آینده، 
در تاریخ بنویس���ند که زمامداران ایران هم مثل مصر و 
سوریه و برخي کشورهاي دیگر مادام العمر هستند یا فقط 
بعضي اشخاص قدرت را در دست دارند. این طوري به 
انقالب خدشه وارد خواهد شد. من خدمتشان گفتم: شما 
مالحظه تاریخ انقالب را مي کنید ولي مالحظه جغرافیاي 
کشور را نمي کنید. پرسیدند چرا؟ عرض کردم: من معتقدم 
که بعد از شما هرکس بیاید نمي تواند این کارها را انجام 
دهد و این برنامه ها را جلو ببرد. با مشکالت و مخالفت ها 
و مسائل دیگر، این جریان مي خوابد. گفتند: شما بدبیني. 
م���ن نمي گذارم این اتفاق بیفتد همفکري مي کنم، کمک 
و نظارت خواهم کرد. آیت اهلل هاش���مي چنین روحیه اي 
داش���ت. براي این که در تاریخ اینطور نوشته نشود، این 

طور استدالل و عمل مي کرد.
اما در مورد آقاي احمدي نژاد، واقعیت این است که 
آقاي هاشمي، اّمهات مسائل و موضوعات مربوط به ایشان 
و مشکالت در راه را در همان نامه بدون سالم نوشت و 
داد خدمت رهبري. در همان نامه مي شود آینده نگري او 
را دید. هرکس یک بار دیگر آن را نامه بخواند، متوجه 
خواهد ش���د که همان جمالت و چیزهایي که پیش بیني 
شده بود، عیناً رخ داد. ایشان هیچ گاه در مورد احمدي نژاد 

تغییر موضع نداد.
اما وقتي که رهبري حکم ریاس���ت جمهوري او را 
تنفیذ کردند، به اعتبار این که نظام و والیت فقیه را قبول 
دارد، از جهت تنفیذ رهبري، گفتند من هم پذیرفتم و در 
واقع قبول کردند. سکوت و پذیرش ایشان در آن موقع 
به خاطر پذیرش اصل نظام بود و تعبدي که داشت. به 
خاطر تنفیذ حکم رهبري بود، و گرنه نظر ایش���ان اصاًل 
تغییر نکرده بود. قبلش گفت نامش���روع است و بعد از 
تنفیذ براي حفظ وحدت و انسجام جامعه و براي این که 

نظام ضربه نخورد پذیرفت؟
   چرا هیچ واكنشي نشان نداد؟

بعد از آن مناظره هاي معروف که به ش���کل عجیب 
و یکطرفه اي هرچه خواس���ت گفت، به صدا و س���یما 
اعتراض شد و ما استناد کردیم به قانون شوراي سرپرستي 
صداوس���یما، و این مربوط بود به مذاکرات مجلس که 
در آن زمان پخش مس���تقیم داشت. اگر کسي به فردي 

اهانت مي کرد، این امکان وجود داشت که به همان میزاني 
که س���خنران درباره او صحبت کرده، فرصت دفاع داده 
مي شد تا از همان رسانه، در همان ساعت صحبت کند 
و از خ���ودش بتواند دفاع کند. این مصوبه در زماني که 
من خودم سرپرست صداوسیما بودم، از تصویب شوراي 
سرپرستي گذشت و دلیلش هم مسئله اي بود که در یکي 
از نطق هاي مجلس اتفاق افتاده بود، مي خواستیم شرایطي 
باشد که پاسخي داده شود. اما صداوسیما هیچ وقت به 
ما جواب نداد و به آن قانون عمل نکرد و مصوبه را هم 

با بي اعتنایي مورد توجه قرار نداد.
البته آقاي هاشمي هم شکیبا بود و شکایتي نمي کرد. 
حتي در انتخابات 84 که آن اتفاق ها افتاد و همه درجریان 
هستند، در بیانیه شان مي گویند من از کساني که نمي توانند 
و نمي خواهند کاري انجام دهند ش���کایت ندارم و به 
خداوند شکایت مي برم. این روحیه و منش آقاي هاشمي 
بود و البته طرف مقابل هم این موضوع و این روحیه را 
خوب مي ش���ناخت. در سال 9۱ که ایشان رد صالحیت 
شد، وقتي اعالم نامزدي در انتخابات ریاست جمهوري 
کرد، یک موج عظیم در استقبال از حضور ایشان راه افتاد. 
مردم اس���تقبال زیادي کردند. شاید به همین دلیل، وزیر 
اطالعات وقت، در شوراي نگهبان رفته و گزارشي داده 
و از جمله گفته بود که از این اقبال و استقبال که هست 
همین االن  اگر انتخاباتي برگزار بشود، آقاي هاشمي نفر 
اول است با سي میلیون رأي از طرف مردم و خوب اینها 
نمي خواستند این برنامه  انجام شود. براي اینکه جلوگیري 
کنند گزینه هایي مطرح ش���ده بود. گزینه ها این بود که 
مثل سال 84 عمل کنیم یا بگذاریم که در انتخابات رأي 
بیاورد یا رد صالحیت کنیم! باالخره همین آخري گویا 
از نظر آنها کم هزینه تر بود چون گفته و معتقد بودند که 
ایشان اعتراضي نمي کند؛ بر مبناي شناخت روحیه ایشان 
و این که مي دانستند آقاي هاشمي از حق خودش براي 
حفظ نظام و حفظ وجهه نظام و مملکت گذشت مي کند 
و این هم هزینه اي براي آنها نداشت. به هر حال ایشان 
هم گذشت کرد چون نمي خواست آشوب و تنش ایجاد 

شود و به مردم و نظام لطمه بزند.
   آیـت اهلل هاشـمي به لحاظ فـردي خیلي خاص بود. 
از جمله نظم و پركاري داشـت و این مسـئله را مي توانیم در 
جلوه هاي مختلف زندگي و شخصیت و كارهاي ایشان ببینیم. 
مثالً یادداشـت هاي دقیق و منظم كه سـال ها و سـال ها هر 
شـب نوشته شـدند و با عنوان خاطراتشان نشر شد. اینها را 
مي بینیـم و نشـان مي دهد كـه از این نظر بـه خوبي تربیت و 
تجهیز شـده بود. این نوع ویژگي ها چگونه در وجود ایشـان 

ممّحض شده بود؟
ایش���ان در زندگیشان، همیشه برنامه داشت و طبق 
برنامه و اموري که از پیش اندیش���یده بود عمل مي کرد. 
کارهایش���ان دفعي و یکباره نبود. نظم مشخصي داشت. 
این برنامه هم عبارت بود از این که شب ها حدود ده به 
بعد براي اس���تراحت آماده مي شد و به اتاق مي رفت، اما 
صبح زود قبل از اذان برمي خاست براي عبادت و نماز و 
تهجدي که به آن همیشه پایبند بود و نوعي آرامش روحي 
برایشان به ارمغان مي آورد. ریا و تظاهر هم نمي کرد، همیشه 
همین طور بود. در زمان مشخص کارهایش انجام مي شد. 
صبحانه را مي خورد و براي انجام کارها آماده مي شد و 
به محل کار عزیمت مي کرد. در کارها هم با نظم عمل 
مي کرد. ساعتي براي مطالعۀ برنامه ها و نامه ها و دیدارها، 
و... بعد هم ناهار مختصر و نماز و اس���تراحت کوتاهي 
داشت. بعدازظهر را براي دیدن کارتاپل و کارهاي شخصي 
صرف مي کرد. آقاي هاشمي مثل بعضي از مدیران نبود که 
فقط امضا مي کنند و مختصر و مفید از امور و نامه ها با 
خبر مي شوند یا اصاًل نمي دانند چه چیز را امضا کرده اند، 
خیر، همه متن ها و نامه ها را مي خواند و مي دید و دقیقا 
خودش دستور مي داد و پیگیري مي کرد. این برنامه نوعا 
هر روز ادامه داشت و نماز مغرب و عشا را که برگزار 
مي کرد، غالباً شب ها هم جلساتي داشت و مالقات هاي 
خاص و بحث و گفت  و ش���نود براي تحلیل اوضاع و 

آيتاهللهاشميدرميانشخصيتهاي
تاريخيمتعددورجالبزرگ،اميركبيررا
انتخابميكند.اميركبيربهچهچيزمعروف
است؟اوبهآموزشعلمودانشوپيشرفت

كشورمعروفاست.
ايشانبهدليلملموسبودنشخصيت

اميركبيربرايمردم،اورابرميگزيندوكتاب
مينويسدتاخاستگاهواهدافاورادرجهت
خدمتبهمردموپيشرفتكشورنشانبدهد
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ویژه  اولین سالگرد 
درگذشت  آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني
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رسیدگي به کارهاي متفرقه و اموري که گاهي هم بسیار 
مهم بود. خالصه تا نزدیک همان وقت استراحت یکسره 
و به دقت مشغول بود و هیچ وقت و لحظه اي را هدر 
نمي داد. آخرین کار هم همان بود که شما اشاره کردید؛ 
نوش���تن خاطرات و گزارش تمامي کارها و رخدادهایي 
که در طول روز برایشان گذشته یا مربوط به ایشان بود. 
ای���ن ع���ادت را همواره حفظ کرد و قبل از انقالب هم 
همین ش���یوه را داشت. یادداشت بر مي داشت و نکات 
مهم را ثبت و ضبط مي کرد. هرچه به نظرشان مي رسید 

نوشته مي شد.
از حیث غذا هم ساده زیست بود و غذاهاي پرحجم 
و مفصل یا چرب نمي خورد. به کارهاي خانه و پختن و 
گرم کردن غذا، آماده کردن صبحانه و شام و این مسائل 
هم مي پرداخت. گاهي که مي رفتم منزلش���ان، مي دیدم 
که غذایي را که از قبل خانم پخته بودند گرم مي کرد 
و همان را استفاده مي کردیم. اگر بخواهم خالصه کنیم 
باید بگویم طبق برنامه و به دور از افراط و تفریط همه 
کارها را پیش مي برد. وقتشان تقسیم شده بود و کارها 
همه مشخص، روزها برنامه ریزي شده و با حساب و 
کتاب دقیق به پیش مي رفت. دلیل موفقیت ایشان تا حد 

زیادي به همین نظم و دقت باز مي گشت.
    در غیـاب ایشـان، فکـر مي كنید آرایش سیاسـي 
ایران چه تفاوتي كرده اسـت؟ به هر حال همه مي دانیم كه 
آیت اهلل هاشمي همواره مانند وزنه تعادل و نیروي آرام كننده 
در امور مختلف وارد مي شد و اثر مي گذاشت، اینك در فقدان 
ایشان، فکر مي كنید چه وضعي را در موازنه ها و رویدادها و 

گرایشات سیاسي شاهد خواهیم بود؟
ایشان کفه تعادل بود و همان طور که فرمودید به 
آرام کردن فضا خیلي تمایل داشت و کمک مي کرد. به 
همه گروه ها و جریانات کمک و مس���اعدت مي کرد و 
برایشان مملکت و نظام مهم بود، فرقي نداشت که به 
ایشان نزدیک بودند یا جریاناتي بودند که گاهي جفایي 
هم به آقاي هاش���مي کرده بودند. وقتي پاي مصالح 
انقالب و مردم بود از مساعدت دریغ نداشت. همیشه 
مانع افراط و عصبانیت بود. بسیاري از رجال و سیاسیون 
ضریب تحملش���ان پایین بود، اما او تعدیل مي کرد. به 
عنوان مثال، جریاني از صحنه خارج مي شد و براي این 
که از نیروي آنها استفاده شود با آنها جلسه مي گذاشت 
و احترام قایل مي ش���د. نیازهایشان را توجه مي کرد تا 
راهي براي اس���تفاده از تجربه و سوابق و تشکیالتشان 
پیدا شود. نمي خواست تلف شوند. خیلي از این نیروها 
رقیب هم بودند و در عرصه سیاسي مي خواستند سر به 
تن هم نباشد، اما آقاي هاشمي مي گفت باهم کار کنید. 
در موارد حس���اس و مهم اینطور عمل مي کرد و حتمًا 
وارد مي ش���د تا وحدت و انسجام ایجاد کند و جلوي 
ریزش نیروها و اختالفات بي مورد را بگیرد. این را در 
سخنراني ها و بعضي بیانیه ها و نوشته ها و صورتجلسه هاي 

ایشان مي توانیم ببینیم. 
یک ویژگي ایشان که اآلن به آن نیازهم داریم، این 
بود که هر موضوع و بحثي را که واجد اهمیت بود، ولو 
این که مخالفت با نظر ش���خصي ایشان داشت، مطرح 
مي ک���رد و صریح���ا دربارة آن بحث مي کرد و نظرات 
موافق و مخالف را مي ش���نید و خودش هم به نظر و 
تصمیمي مي رسید. نهایتاً مي توانم اینطور بگویم که این 
نوع مسائل را چکش کاري مي کرد تا به وضع مطلوبي 
برسد و بهترین شرایط را پیدا کند. به این شیوه به نقطه 
تعادل مي رسید و همیشه به عنوان یک شیوه و روش 

به این مسأله پایبند بود. 
   حتي در سال هاي اخیر كه به ایشان خیلي حمله هاي 

ناجوانمردانه اي شد؟ 
بله، حتي در این سال هاي آخر هم به دلیل ظلم هایي 
که نس���بت به ایش���ان شد و تحملي که ایشان از خود 
نش���ان داد، محبوبیتشان افزایش چشمگیري پیدا کرد. 
این روحیه ایشان بود. تحمل مي کرد. در انتخابات هم 
از ابتدا همیش���ه یک درصدي رأي خاص و همیشگي 

داش���ت. یعني ضریب نفوذشان حدود چهل درصد � 
کمابیش � همیش���ه ثابت بود. اما در سال هاي اخیر که 
ایشان مورد ظلم و هجمۀ شدید و نادرستي قرار گرفت 
و بي اخالقي هایي از سوي رقبا شد، مردم آگاه تر شدند 
و ای���ن ضریب نفوذ هم خیلي باال رفت. مردم به یک 
معنا، به جهت گیري و تصمیم و صحبت ایش���ان نظر 
مي کردند و موضع آقاي هاشمي را حمایت مي کردند. 
دیدیم که تصمیمات و برنامه هایشان در چند انتخابات 
و لیست هاي بسیار مهم و حساس چگونه بود. این در 
حال���ي بود که تریبون ها هم در اختیار همان ها بود که 
مخالف ایشان بودند. بدون تریبون هاي خاص، مردم را 

مدیریت کرد و به نتیجه خوبي هم رسید. 
   نـکات خیلـي خوبـي مطرح كردید، ولـي در غیاب 

ایشان اوضاع را چگونه تحلیل مي كنید؟
در یک سال اخیر که ایشان نبودند، در غیاب فکر 
و مواضع آقاي هاش���مي، به نظرم باز همه مردم تحت 
تأثیرش���ان بودند. زیرا یک جهت معتدل و درستي را 
براي مصالح کشور تشخیص مي دهند. در این انتخابات 
اخیر، خیلي ها مي گفتند به لیست  هاشمي رأي مي دهیم، 
علي رغم این که خودش���ان حضور نداشتند و نبودند. 
ولي توصیه هایشان زنده بود. اثر داشت. در همین  اواخر 
حیاتش���ان گفتند که اآلن خیالم راحت اس���ت و مردم 

راهشان را یافته اند. 
   بله، این جمالت در سـخنراني به مناسـبت انتشار 
كتاب آقاي شیرعلي نیا در یکي از سالن هاي مجمع از ایشان 

شنیدم ، اما ما باور نمي كردیم به همین زودي از وجود مؤثر و 
پشتوانه حضور آیت اله هاشمي رفسنجاني بي بهره شویم. 
فقدانشـان خیلي خسـارت زا و اندوهبار است، همچنان كه 

حضورشان همیشه بركت و حركت مي آفرید. 
بل���ه. من هم همین طور فکر مي کنم. اما خوب، 
مي بینی���م که تبلور آگاهي در م���ردم، در انتخابات و 
موضع گیري سیاس���ي عمومي و نتایج این گزینش هاي 
اکثریت دارد دیده مي ش���ود. هر چند که بدون آقاي 
هاش���مي، بین گروه ها و جریانات سیاسي، خالء هایي 
هم موجود اس���ت. باالخره کس���ي را از دست داده ایم 
که اغلب کارها را بر اساس تجربه و روش درست و 
حکمت آمیزي حل و فصل مي کرد. کسي که مي توانست 
رهنمودهاي آرامش بخش به نفع نظام و منافع ملي بدهد 
و حرف آخر را بزند و همه راضي باش���ند، در صحنه 
بمانند و با هم صلح و ثباتي داش���ته باشند. االن کسي 
را در سطح ایشان نداریم. یک دلیلش شاید بر چسب 
خاصي باشد که اغلب سیاسیون و رجال ما دارند. برخي 
اصول گرا و برخ���ي اصالح طلب اند. باالخره هر کدام 
مربوط به طیف و جناح خاصي هستند. آقاي هاشمي از 

احزاب و جناح ها فراتر بود. شخصیت  ملي بود. 
   بنده تصور مي كنم، شخصیتي بین المللي و چهره اي 

جهاني هم بودند. 
درس���ت اس���ت. این را در پیام ها و واکنش هاي 
شخصیت ها و رؤساي دولت هاي جهان هم مي شد دید. 

در کش���ورمان اغلب شخصیت ها، در تقسیم بندي هاي 
جناحي، یک ضریب نفوذ محدودي دارند. اما جایگاه 
و تراز آقاي هاش���مي فراتر از این جناح ها بود. او در 
جایگاهي فراتر و ممتاز، همه گروه ها را دعوت مي کرد 
با هم کار کنند. االن خألیي وجود دارد که یک جناح 
به تنهایي نمي تواند کار کند و با رقبا هم سخت کنار 
مي آیند. تأثیر و اطمینان کامل ندارند. آقاي هاشمي این 
مش���کالت را حل مي کرد. شاخصي بود که مردم نگاه 
خاصي به ایشان داشتند. اعتماد مي کردند و اگر از او یا 
لیست هایي که معرفي مي کرد پشتیباني مي کردند به دلیل 

همین شاخص بودن و وجهه ملي و مردمي بود. 
   آینده كشور را بدون ایشان چگونه ارزیابي مي كنید؟ 
و اگر حضور  داشـتند مهم ترین رهنمودهایشـان براي ملت 

ایران چه مي توانست باشد؟ 
رهنمودشان قطعاً پرهیز از افراط و تفریط و پیروي 
از اعتدال و اخالق بود. خشونت و هرج و مرج را براي 
کشور مضر و مخل مي دانست. روایتي هم از یکي از 
ائمه اطهار)س( نقل مي کرد که اخالق چه آثار و ثمراتي 
دارد. برکات زیادي مي آورد. توصیه ش���ان بازگشت به 
اخالق بود، به اعتدال و آرامش و به کار و کوشش براي 
ساختن جامعه. اما به نظر مي رسد که وضعیت کنوني 
قدري براي ادامه برنامه توسعه و پیشرفت، راه ناهمواري 
پیش روي دولت است. االن بدون آقاي هاشمي، دولت 
از تجارب فراوان ایش���ان محروم شده است، چون او 
همواره از مس���ئوالن ذیربط درخواست مي کرد و مثل 
یک حکیم و یک انسان مجرب و خیرخواه و دانا، که 
به زیبایي مي توانس���ت گره از کارهاي سخت بگشاید، 
مشکالت را تحلیل مي کرد و بعد راه حل پیدا مي کرد. ما 
از چنین فردي و افکارش و حکمتش محروم شده ایم، 
جامعه و دولت محروم شده؛ آقاي هاشمي یک ثروت 
مّلي بود. همان طور که شما گفتید یک شخصیت جهاني 
بود که مي توانس���ت در حال حاضر در داخل موجب 
وحدت و آرامش و ایجاد امید باش���د و در انتخابات 
به مردم رهنمود بدهد و ش���ور و حرارت و شکوه به 
سیاست القا کند. همچنان که در منطقه و با احترامي که 
داش���ت مي توانست اثرگذار باشد و صلح و آرامش را 
به شکل مؤثري براي همسایگان در افق کشورها ایجاد 
کند. عالوه بر این مسائل، مکتب اخالقي و شیوة بیان 
آرام و مستدلي آقاي هاشمي همیشه مفید و مؤثر بود. 
نبودن ایش���ان یک خسران است و چگونه این خسران 

جایگزین خواهد شد؟ 
   سپاسـگزارم جناب آقاي هاشـمي از این كه وقت 
گذاشـتید و بـه پرسـش هاي مـا پاسـخ دادیـد. در خاتمه 
مي خواهم بپرسـم از آثار و نوشـته هاي آیت اهلل هاشمي چه 
خبر؟ چه چیزهایي هنوز منتشر نشده اند؟ با توجه به ارزش 
و اعتبار تاریخي و به یك معنا اهمیت ملّي این نوشـته ها، آیا 

برنامه اي براي تسریع در انتشارشان دارید؟ 
در مورد آثارش���ان، وصي ایشان، محسن آقا است. 
تا آنجا که من اطالع دارم، س���ي و پنج جلد یا دفتر از 
خاطرات ایشان باید چاپ بشود. بخشي البته منتشر شده 
و برخي هنوز چاپ نشده است. برنامۀ وراث ایشان و 
محسن آقا این است که سالي یک جلد از این ها منتشر 
شود. خوب گاهي مالحظاتي هست، خود دفتر انتشارات 
و وصي ایش���ان چیزهایي را صالح مي دانند و منتشر 
مي شود. کساني هم هستند که نمي گذارند یا خوششان 
نمي آید و حتي گاهي تردید مي کنند و ادعاهایي براي 
بي اعتبار کردن تاریخ و نوشته هاي آقاي هاشمي مطرح 
کرده اند که من نمي خواهم وارد آن حرف ها بشوم. مردم 
قض���اوت خواهند کرد. همان طور که تا حاال قضاوت 
کرده اند. خود آقاي هاشمي هم همیشه به خاطر حفظ 
حرمت و کرامت انساني، رعایت و احتیاط مي کرد. گرچه 
سینۀ ایشان گنجینۀ اسرار بود، اما آنچه بیشتر چاپ شد، 
بنا بر این بود که نفع داشته باشد و به کسي زیاني وارد 
نش���ود و مصالح مملکت و مردم و انقالب همیشه در 

صدر نظراتشان و اولویت هایشان بود. 

االنبدونآقايهاشمي،دولتازتجارب
فراوانايشانمحرومشده،چوناوهمواره

ازمسئوالنذيربطدرخواستميكرد
ومثليكحكيمويكانسانمجربو

خيرخواهودانا،كهبهزيباييميتوانست
گرهازكارهايسختبگشايد،مشكالترا
تحليلميكردوبعدراهحلپيداميكرد.ما
ازچنينفرديوافكارشوحكمتشمحروم
شدهايم،جامعهودولتمحرومشدهاست.

آقايهاشمييكثروتمّليبود
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   شـما به عنوان یك چهرة شـناخته شـده در عرصة 
سیاسـت و مدیریـت فرهنگي كشـور، حتماً بـا آیت اهلل فقید 
هاشمي رفسنجاني برخورد و همکاري داشته اید. به طور كلي 
نقش ایشـان را در شـکل گیري نهادهاي جمهوري اسالمي 

چگونه ارزیابي مي كنید؟
نقش جناب آقای هاش���می در همه مراحل انقالب 
و ش���کل گیری ارکان و نهادهای اصلی نظام جمهوری 
اس���المی برجس���ته و بعضاً تعیین کننده بوده است. از 
عضویت در شورای انقالب گرفته تا شکل گیری مجلس 
 خبرگان و مدیریت مجلس شورای اسالمی و از فرماندهی 
جبهه های دفاع مقدس تا تشکیل دولت سازندگی بعد از 
جنگ، همگی دوره های حساس و سرنوشت سازی در 

زمان خود بوده اند.
    آیا خاطره و تجربة خاصي هسـت كه از همکاري و 

برخورد با ایشان براي شما جالب بوده باشد؟
خاطره ها و تجربه های زیادی در ارتباط و همکاری 
طوالنی با ایشان هم در مجلس اول و سوم، هم در شورای 
عالی انقالب فرهنگی و هم دولت اول سازندگی داشته ام. 
داشتن هدف های بلند، جّدیت در مسئولیت ها، صمیّمیت 
در روابط انس���انی، حافظه قوی و هوشمندی سیاسی و 

مدیریتی از ویژگی های شخصیتی ایشان بود.
     در ماجراي رقابت شما با آقاي هاشمي در انتخابات 
ریاست جمهوري سـال 1384، حضور ایشان و برخوردهاي 

ایشان در آن مقطع را چگونه ارزیابي مي كنید؟
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳84، نظر سنجی ها 
نش���ان می داد که آراي منفی جناب آقای هاشمی بیشتر 
از سایر نامزدهای انتخاباتی است که یکی به علت تورم 
باال و مشکالت اقتصادی جامعه در سال های پایانی دوره 
 دوم دولت سازندگی و دیگری به دلیل فضاسازی جناح 
محافظه کار و افراطیون سیاس���ی بر علیه ایشان و خانواده 
شان بود. البته همان گروه های فشار بر علیه من نیز فعالیت 
تخریبی داشتند. در آن انتخابات من تنها کاندیدای حزبی از 
ناحیه اکثریت قاطع گروه های اصالح طلب بودم که پیش 
بینی می شد با جناب آقای هاشمی به دور دوم انتخابات 
وارد شویم. اما شرایط انتخابات و رقابت ها بسیار ناسالم بود 
و بنا به قولی طرح های چند الیه و در واقع اراده قاهره ایی 
برای کشیدن آراء رئیس دولت مهرورزی وجود داشت. در 
هر صورت وقتی انتخابات به دور دوم کشیده شد به دلیل 
احساس خطر و علیرغم آنکه به کیفیت برگزاری دوره اول 
انتخابات معترض بودم، اطالعیه ای در حمایت از جناب 
آقای هاشمی رفسنجانی انتشار دادم. در آن اطالعیه هشدار 
دادم که صدای پای فاش���یزم شنیده می شود و همگان را 
به حضور در مرحله دوم انتخابات و دادن رای به مرحوم 

جناب آقای هاشمی دعوت کردم.
     شما مدت قابل توجهي وزیر فرهنگ و آموزش عالي 
بوده اید، آیا بنیانگذاري و مدیریت خاص دانشگاه آزاد از سوي 
آیت اهلل هاشمي را مثبت مي دانید؟ این پدیده چه دستاوردها و 

چه نقدهایي از نظر شما داشته است؟
از نظ����ر م����ن اصل بهره گیری از کمک های مردمی 
و منابع و ظرفیت های بال اس����تفاده کشور براي گسترش 

آموزش عالی، امری مثبت تلقی می شود. البته انتقادی که 
وجود دارد این است که چرا از همان ابتدا تاسیس دانشگاه 
آزاد و مراحل توسعه آن در چارچوب ضوابط ستاد انقالب 
فرهنگ����ی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت انجام 
نگرفت. برای ما رعایت قانونمندی و حفظ و ارتقای کیفیت 
آموزش و پژوهش در دانشگاه ها راهبردهایی است که نمی 
توان آنها را نادیده گرفت. متاسفانه مدیریتی که در آن سال 
ها دانشگاه آزاد را اداره می کرد مدیریتی با رویکرد سیاسی 
و تج����اری بود تا علمی و تن به نظارت آموزش عالی و 
رعایت مقررات آن نمی داد. نوسان ها و فراز و نشیبی که در 
وضعیت این دانشگاه طی دهه های اخیر وجود داشته است 
به دلیل همین خودسری، گسترش بی رویه و فاقد توجیه 
کارشناسی علمی بوده است و البته در دولت اصالحات و 
در سیاست های مندرج در برنامه چهارم توسعه، براي رفع 
این نقایص پیش بینی هایی به عمل آمد. هر چند که هنوز هم 
در این زمان و در مدیریت جدید دانشگاه روش های غیر 
منطقی قبلی ادامه یافته است. افت کیفیت علمی دانشگاه و 
کارآیی دانش آموختگان، خالی ماندن صندلی های دانشگاه 
ها و بیکاری انبوه دانش آموختگان بخش����ی از این س����وء 

مدیریت طوالنی مدت در دانشگاه آزاد است.
     یك جریان خاص كه هشـت سـال در رأس دولت 
قرار داشـت به طور علني و غیرمنصفانه  آیت اهلل هاشـمي را 
مورد تهاجم و تهمت قرار مي داد، شـما علل و ریشـه هاي این 

برخوردها را چه مي دانید؟
افراطی گری، هرج و مرج طلبی و قانون ش���کنی، 
عوامزدگی و عوامفریبی، روش های خشن و ناهنجار از 
جمله شاخصه های رفتاری و شخصیتی جریانی است که 
به آن اشاره دارید. وقتی نخبگان یک جامعه ساکت باشند 
یا منافع ش���خصی را هدف قرار دهند و مردم از آگاهی 
و توانمندی کافی برخوردار نشوند و ساختار و فرصت 
 های انتخاباتی نیز برابر و عادالنه نباش���د، ظهور چنین 
پدیده های���ی دور از انتظار نخواهد بود. اینگونه افراد و 
جریان ها، وجود خود را در تخطئه و حذف دیگران، در 

بی ثباتی و ایجاد تنش جستجو می کنند.
     از حیـث میـراث سیاسـي و مدیریـت اقتصـادي، 
را چگونـه  رفسـنجاني  مرحـوم هاشـمي   دسـتاوردهاي 

معرفي مي كنید؟

تجهیز و تقویت زیر ساخت های توسعه کشور در 
آموزش عالی و بخش های دیگر، ترمیم خرابی های جنگ 
و کار و تالش ش���بانه روزی برای آبادانی و رفاه مردم  
فارغ از زد و بند ها و بازی های سیاسی میراث ارزشمند 

سیاسی، مدیریتی و اقتصادی آقای هاشمی است.  
   آیا به لحاظ شخصي و رفتاري، منش و برخوردهاي 

آقاي هاشمي را خوب و مفید مي دانید؟
ایش���ان ش���خصیتی پرجاذبه و رفتاری صمیمانه با 
همکارانش���ان داشت و برخوردهایی همراه با امیدواری، 
خوش���بینی و حسن ظن نسبت به مسایل و حوادث از 

خود نشان می داد.
    زندگـي آیـت اهلل  هاشـمي در دوران پـس از انقالب 
مراحل متفاوتي داشـته است، به نظر شما كدام مراحل نتایج 

بیشتر داشته و براي شما جالب تر است؟
از نظر من همانطور که قباًل هم گفتم، زندگی ایشان 
را می توان در داش���تن اهداف بلند و همت باال برای 
پیشرفت کشور در عین واقع گرایی و داشتن مشی اعتدالی 

در رفتار سیاسی خالصه کرد.
   آیا هاشـمي در برخورد با وقایع مختلف تغییر كرده 
بود یا شـرایط دگرگون شـده و او ناگزیر بـه مواضع متفاوت 
شده بود؟ به عبارت دیگر آیا تحول در رفتار و كردار و گفتار و 

اندیشه هاي آیت اهلل هاشمي مثبت بود یا خیر؟
بله، بویژه یک دهه آخر زندگی و کارنامه پربار آقای 
هاشمی، دوران تغییر و تحول در مواضع، دیدگاه ها و رفتار 
سیاس���ی- اجتماعی ایشان بود. در این مرحله روشنگری 
نسبت به فتنه گر اصلی و شیادی و خرافه گرایی جاری در 
دولت نهم و دهم و هشدار نسبت به پیامدهای وخیم آنها، 
تاکید بر اهمیت و ضرورت طی فرآیند دموکراس���ی برای 
پیشرفت جامعه، واقع بینی و تنش زدایی در روابط بین المللی 
و دفاع مظلومانه در برابر هتک حرمت ها و تعرض به حقوق 

شهروندی خود و خانواده اش را شاهد بودیم.
   آیا نکته اي در این باره هست كه مایلید بفرمایید؟

به نظر من انفجار میلیونی و اجتماعی عظیمی که پس 
از درگذشت جناب آقای هاشمی در تشییع با شکوه پیکر 
او رخ داد ثمره خلوص، از خود گذشتگی، هزینه کردن 
حیثیت و آبروی خود برای منافع ملی و صبوری اش در 

برابر بی مهری هایی بود که به او تحمیل شد.

گفتگو  با  دكتر مصطفی معين:

دهه آخر زندگي ، دوران تحول در مواضع سياسي ـ اجتماعي هاشمي بود.روشنگري نسبت به فتنه گر 
اصلي و هشدار نسبت به شيادي و خرافه گرايي و طي كردن فر آيند دموكراسي  دغدغه ايشان بود

هاشمی اهداف  بزرگي در سر  داشت...

 حسین آقایي
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  آقاي هاشـمي رفسـنجاني دوستي دیرینه اي با پدر 
شما داشت و قطعا به عنوان فرزند شهید مطهري خاطرات 
مشـتركي با این دو بزرگوار داشتید. لطفا خاطره اي ماندگار 

از آن روزها براي ما نقل كنید.
س����ال 57 حدودا بیس����ت و یک ساله بودم. آقای 
هاش����می از زندان آزاد ش����د و من به اتفاق پدر به 
دیدن ایشان در محله تجریش کوچه اسدي رفتم. بعد از مدت 
 ه����ا دوباره آقاي هاش����مي را مي دی����دم. در آن دیدار 
بحث هاي سیاس����ي هم شد و کال آن مالقات هنوز در 
ذهن من باقي اس����ت. آقاي هاشمي بسیار باهوش بود. 
بعد از آزادي از زندان متوجه شد که محور انقالب در 
داخل شهید مطهری است و امام اعتماد زیادی به پدرم 
دارند. ایش����ان مي دید تا چیزي از مسائل داخل کشور 
مورد تائید پدرم نبود امام قبول نمي کردند؛ بنابراین آقاي 
هاش����مي در آن فاصله زمانی تا پیروزی انقالب خیلی 
 به ش����هید مطهری نزدیک شد و همواره در کنار ایشان 
بود . بعد از ش����هادت پدرم هم خاطرم هست ایشان به 
دی����دار خان����واده ما آمد و در جمله اي گفت که آقاي 

مطهري کار خود را کرد و رفت.
همچنی����ن در فاصله ۱2 تا 22 بهمن پدر و آقاي 
هاش����مي به مدرسه علوي مي رفتند. معموالً صبح ها 
آقای هاش����می به منزل ما می آمد و وقتي راننده پدرم 
نبود من این دو بزرگوار را با ماشین به مدرسه علوی 
می بردم و شب دیرهنگام دنبالشان مي رفتم. اول پدر 
را در منزل پیاده می کردم و بعد آقای هاش����می را به 
منزلشان می رساندم و برمی گشتم.یادم هست یک بار که 
دو بزرگوار صحبت خصوصي داش����تند، آقاي هاشمي 
خطاب به من گفت نیازي به آمدن ش����ما نیست و من 
خودم رانندگي مي کنم، اما من زیر بار نرفتم و گفتم که 
دنده ماشین قلق دارد و هیچ کس غیر از من نمي تواند 

از آن استفاده کند.
  خاطرتان هست چه بحث هایي بین آقاي هاشمي و 

آقاي مطهري مطرح مي شد؟
خیلي از آن زمان مي گذرد و دقیقا یادم نیست.

  اولین دیدارتان با آیت اهلل را به خاطر دارید؟
بله حدود پانزده سالم بود که آقاي هاشمي را دیدم. 
 ما در محله قلهک، ساکن بودیم و آقای هاشمی کمی 

آن طرف تر در کوچه الجوردی ؛ یعنی پیاده چند دقیقه 
فاصله بود و گاهی ایشان به منزل ما می آمد.اولین بار 
که ایشان زنگ خانه ما را زد، من در را باز کردم. دیدن 
ی����ک روحاني بدون ریش برایم جالب بود. گاهي هم 
پدر نامه اي مي داد تا به دس����ت ایش����ان برسانم. آقاي 
هاش����مي خیلي صمیمي و خودماني برخورد مي کرد. 
با لباس راحتي در حیاط مي نشس����ت و میوه مي خورد 
و تعارف مي کرد. در آن روزگار من فقط مي دانس����تم 
 آقاي هاش����مي یک فرد مبارز اس����ت و گاهي زندان 
مي رود، اما بعدها از روحیات و ذوق ایشان بیشتر مطلع 
ش����دم. البته ناگفته نماند که آقاي هاشمي هم به شهید 
مطهري عالقه مند بود. ایشان وقتي به قم آمد دید که 
پدرم مورد توجه طالب است و خیلي دوست داشت در 
کالس درس وي شرکت کند. بعد از مدتي وقتي پدرم 
به تهران رفت آقاي هاش����مي خیلي افسوس خورد که 
توفیق شرکت در درس شهید مطهري را نداشت. رابطه 
دوستي این دو بزرگوار با توجه به اینکه شهید مطهري 
۱5 سال از ایشان بزرگ تر بود، نشان دهنده افق روحي 

باالي آقاي هاشمي بود.
  آیا عالقه و حمایت شما از آقاي هاشمي صرفا به دلیل 

دوستي ایشان با پدرتان بوده است؟
قطعا این دوستي بي ثأثیر نبوده است،اما اصل قضیه 
به ش����خصیت واالي ایشان برمي گردد. آقاي هاشمي 
مصالح مردم و انقالب را بر منافع شخصي و محبوبیت 
خود ترجیح مي داد و این از خصوصیات یک مصلح 
واقعي اس����ت. ایشان هر کجا مصلحت اقتضاء مي کرد 
کاري انجام شود با شجاعت وارد مي شد. نمونه آن هم 
 پذی����رش قطعنامه 598 درباره جنگ ایران و عراق بود. 
مي توان گفت ایش����ان به دلیل آنکه واقعیات را بازگو 
مي کرد دوس����ت داناي انقالب و امام بود. همچنین راه 
شهید مطهري را ادامه داد. درباره پدرم باید بگویم شهید 
مطهري نقطه نظرات امام خمیني )ره( را در جاهایي تغییر 
داد. آقاي هاشمي هم بنابر مصلحت همین کار را مي کرد. 
متاس����فانه افراد معموال در حضور روسا و رهبري براي 
خوشامد آنان واقعیات را تحریف مي کنند یا خبرهاي 
دروغ ارائه مي دهند، درحالیکه مصلح واقعي زیر بار این 
کار نمي رود. آقاي هاشمي از کاهش محبوبیت ترسي 

نداشت. تملق و چاپلوسي نمي کرد. واقع بین بود و این 
خصوصیات از نقاط مثبت شخصیت آیت اهلل محسوب 
مي شد. وي مصحلت اندیشي را در همه مسائل کشور 
س����رلوحه کار خویش قرار داده بود. هم سیاسي و هم 
اجتماعي. مثال درباره راه اندازي مترو با اینکه مخالفان 
بسیاري وجود داشت که مي گفتند بهتر است این هزینه 
صرف روستاهاي کشور شود ، اما دور اندیشي ایشان از 
ش����رایط آینده باعث شد بر اجرایي شدن پروژه مذکور 

اصرار داشته باشد.
  به نظر مي رسـد از سـال 84 آقاي هاشمي وارد دوره 
جدیدي از موضعگیري هاي سیاسـي شـد. مبناي این نوع 

نگاه چه بوده است؟
این موضعگیري ها بر اساس واقع بیني و تشخیص 
مصلحت کشور و انقالب صورت گرفت. ایشان احساس 
کرد مس����یر انقالب در حال کج شدن است. یعني یک 
گروهي قرار است روي کار آید که ممکن است انقالب 
را به انحراف بکش����اند. شاید آقاي هاشمي اولین فردي 
بود که خطر حضور آقاي احمدي نژاد را درک کرد و 
هشدار داد، اما متاسفانه برخي متوجه نبودند. حتي ورود 
آیت اهلل به انتخابات سال ۱۳84 نه از روي قدرت طلبي 
بلکه براي ممانعت از روي کار آمدن آقاي احمدي نژاد 
بود. همان زمان خاطرم هست آقاي هاشمي گفت اگر 
اصولگراها روي آقاي الریجاني توافق کنند من وارد این 
عرصه نمي شوم. ایشان آمد تا آقاي احمدي نژاد راي 
نیاورد ولي به گونه اي از آقاي احمدي نژاد حمایت شد 
که ایشان راي آورد و البته منطق آنها هم این بود که تنها 
کسي که مي تواند آقاي هاشمي را به حاشیه براند آقاي 
احمدي نژاد است. متاسفانه عده اي از روي دشمني با 
آقاي هاشمي از آقاي احمدي نژاد حمایت کردند البته 
بعدها چوبش را خوردند. سال 88 هم آقاي هاشمي مثل 
بسیاري از سیاسیون چه اصالح طلبان و چه اصولگرایان 
به این نتیجه رسید که ادامه مدیریت آقاي احمدي نژاد 
به صالح مملکت نیست و بنابراین تالش کرد تا شخص 
دیگري رئیس جمهور شود. حتي بر اساس طرحي که 
من آن زمان ارائه کردم قرار شد همه اصولگرایان روي 
آقاي والیتي اتفاق نظر داش����ته باشند. در مالقاتي که با 
آقایان هاشمي و خاتمي داشتم، موضوع را مطرح کردم 

گفتگو  با دكتر علی مطهری:

از قدرت گرفتن آقاي هاشمي مي ترسيدند
 نامه اي كه آيت اهلل هاشمي براي رهبري نوشت   سند افتخاري در پرونده آقاي هاشمي 

تلقي مي شود چرا كه وي خيلي خوب وقايع را پيش بيني كرده بود

  زهره گردان

یك س��ال از زماني که خبر فوت آیت اهلل هاشمي 
رفس��نجاني را ش��نیدیم مي گذرد و حاال آرام آرام خود 
 را براي مراس��م اولین س��الگرد این بزرگمرد مبارز آمده 
مي کنیم. آیت اهلل 14 ساله بود که براي تحصیل علوم دیني 
راهي قم شد و همانجا خط دوستي اش با امام راحل و 
شهید مطهري شکل گرفت و این مثلث دوستي ادامه یافت 
تا اینکه به انقالبي مردمي ختم شد. به این دلیل به سراغ 
یادگار آن شهید بزرگوار رفتیم تا ناگفته هایي از آیت اهلل 
را براي ما بازگو کند.علي مطهري فرزند ش��هید مطهري 
اکنون نائب رئیس مجلس است. یك عصر زمستاني میهمان 
او در دفتر کارش مستقر در ساختمان هیات رئیسه مجلس 

مي شوم و از دوران گذشته مي پرسم.
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آنها هم پذیرفتند و گفتند اگر شما در این قضیه محکم 
باشید نه آقاي کروبي خواهد آمد و نه آقاي موسوي اما 

بعدا اصولگرایان عقب نشیني کردند.
  علت عقب نشیني اصولگرایان از گزینه انتخابي خود 

در آن برهه از زمان چه بود؟
اصولگرایان مي گفتند احساس مي کنیم نظر رهبري 
روي آقاي احمدي نژاد است و بنابراین ما هم از ایشان 
حمایت مي کنیم اگر چه در دل خود این موضوع را قبول 
نداشتند و بعدها هم تعبیر شد که بسیاري از اصولگرایان 

با چشمي گریان به آقاي احمدي نژاد راي دادند.
  تشـخیص درسـت آقای هاشمی در سال هاي 84 و 

88 از كجا نشات مي گیرد؟
این تشخیص بجا در سال هاي 84 و 88 از تیزبیني 
ایشان نشات مي گیرد. آقاي هاشمي در آخرین خطبه 
نمازجمعه خود درباره نحوه برخورد با معترضان هشدار 
و براي حل بحران راه حل ارائه داد. همچنین نامه اي 
که ایشان براي رهبري نوشت سند افتخاري در پرونده 
آقاي هاشمي تلقي مي شود از این زاویه که وي خیلي 
خوب وقایع را پیش بیني کرده بود و همه اینها حاکي 

از روشن بیني ایشان است.
  چرا بعد از سال 84 هجمه به آقاي هاشمي  گسترش 

یافت و عده اي به تخریب وي همت گماشتند؟
چون دولت به شدت علیه آقاي هاشمي بود و خیلي 
تبلیغات علیه ایشان و خانواده شان صورت گرفت. حتي 
خاطرم هست در آن سال ها اگر مسئولي از دولت نهم 

به اس����تقبال از آقاي هاشمي در سفري مي رفت برکنار 
مي ش����د و این تبلیغات ادامه داش����ت تا اینکه در سال 

88 شدت گرفت.
  آقاي هاشمي از مبارزان واقعي انقالب بود و سال ها 
براي به ثمر رسـیدن آن تالش كـرد. چرا دولت باید یکباره 

علیه وي تبلیغات كند؟
در واقع مي توانیم دالیل را تقسیم بندي کنیم. از 
سال 84 تا 88 علت تبلیغات وسیع علیه ایشان آن بود 
که از ناحیه آیت اهلل احساس خطر مي شد. این احساس 
که آقاي هاش����مي واقعیات را بیان و تخلفات برخي را 
مطرح مي کند براي برخي خوشایند نبود و مي خواستند 
وي را بي اعتبار کنند؛ اما از س����ال 88 به بعد به دلیل 
موضعگیري هاي سیاس����ي آقاي هاشمي، ایشان را در 
مقابل رهبري معرفي کردند و مي گفتند باید سرکوب 
شود، در حالیکه ایشان خیرخواه انقالب و رهبري بود 
اگر چه در جاهایي اختالف نظر با رهبري وجود داشت، 
اما هیچ گاه نمي خواست اساس انقالب، اصل والیت 
 فقیه و شخص رهبري صدمه ببیند. خیلي با ظرافت عمل 

مي کرد و در عین حال نظر خود را ارائه مي داد.
    سـکوت آقـاي هاشـمي بعد از آن وقایـع را چگونه 

ارزیابي مي كنید؟

ایشان تا مدتي سکوت کرد چون قدرت نداشت و 
کار خاصي از دستشان برنمي آمد ،اما بعدها که فضا بازتر 

شد از هر فرصتي براي  طرح انتقاد استفاده مي کرد.
  شـما دلیل رد صالحیت آقاي هاشـمي در انتخابات 
ریاست جمهوري سال 92 را در چه مي دانید و آیا این رویکرد 
را نسبت به كساني كه در واقع از طالیه داران انقالب بودند 

مي پسندید؟
آنچه که اعالم شد ناتواني جسماني بود اما ایشان 
از نظر جسمي خوب بود و مشکلي نداشت. من فکر 
مي کنم از قدرت گرفتن آقاي هاشمي مي ترسیدند. البته 

کاندیدا شدن ایشان و رد صالحیتشان تاثیر بسزایي بر 
فضاي انتخابات گذاشت.

  آیـا در ایـن اواخـر هـم دیـداري بـا آقاي هاشـمي 
داشتید؟

بله . یک س����ال قبل از فوت آقاي هاش����مي به 
 دیدن ایشان رفتم. نمي دانم شاید کاري داشتم ، قصدم 
یک ربع دیدار بود اما آقاي هاشمي بسیار دردمند بود و 
بسیار حرف داشت. آنقدر که حدود یک ساعت و نیم با 
من درد و دل کرد. حالت ناراحت ایشان در آن مالقات 

در ذهنم کامال حک شده است.
  در آن مالقات درباره چه چیزهایي سخن گفتید؟

آقاي هاشمي از نحوه دادگاه پسرش مهدي ناراحت و 
گالیه مند بود و در این باره با من کلي سخن گفت. همچنین 
درباره تحوالت و مسائل سیاسي و اجتماعي صحبت شد. 
درباره حوادث س����ال ۱۳88 هم سخن گفتیم. البته برخي 
صحبت ها محرمانه است و من نمي توانم بازگو کنم. اما 
مي توانم بگویم در آن دیدار مثل این بود که آقاي هاشمي  
مي خواست اسراري را به من بگوید و اصال دوست نداشت 

که از آنجا بروم. حالت ایشان براي من جالب بود.
  فکر مي كنید خالء چنین شـخصیت بزرگ سیاسـي 

قابل جبران است؟

خیر به هیچ عنوان. ایشان داراي ویژگي هایي بود 
که همه آنها امروز در یک فرد جمع نیس����ت. اوال که 
ایشان دید خیلي خوبي نسبت به سیاست جهاني داشت. 
اقتصاد جهاني را خوب مي شناخت. راه هاي بهبود اقتصاد 
کش����ور را مي دانست و اساسا مغز اقتصادي و سیاسي 
 بود . دیگر آنکه مصالح کش����ور را به خوبي تشخیص 
مي دادند. باالخره شخصیت هاي بزرگي مثل امام خمیني 
)ره( شهید مطهري را دیده بود. واقع بین بود و صراحت 
لهجه داش����ت. از قدرت روحي خوبي برخوردار بود و 
به این دلیل در سطح جامعه تاثیر زیادي داشت. ما هم 
اکنون کسي را در حد ایشان نداریم. عده اي تصور مي 
کنند که آقاي هاشمي فقط یک فرد سیاسي بود در حالیکه 
ایشان از نظر علمي هم در سطح خوبي قرار داشت و 
بر معارف اسالمي مسلط بود. ظاهرا ایشان درس آقاي 

بروجردي را درک کرده بود.
  با این اوصاف مي توانید بگویید آقاي هاشمي در دوره 

ریاست جمهوري خود موفق عمل كرده است؟
بله در مجموع دوره  موفقي بود. مخصوصا به دلیل 
آنکه جامعه در شرایط سختي قرار داشت. جنگ تحمیلي 
را پشت سرگذاشته بودیم و زیرساخت هاي ما از بین 
رفته بود. با این حال ایشان توانست اقتصاد کشور را به 
حرکت درآورد اگرچه در اواخر به دلیل اجراي سیاست 
تعدیل، تورم زیادي ایجاد شد، اما آقاي هاشمي بالفاصله 
رویه خود را تغییر داد به این معنا که لجاجت نکرد و 
به سرعت اصالحات اقتصادي را در پیش گرفت. قبول 
دارم به دلیل تاکیدي که آقاي هاشمي بر سازندگي کشور 
داشت کمي فضاي آزادي بیان محدود شده بود و ایشان 
انتقادپذیري کافي را نداش����ت ولي من موضوع را این 
طور توجیه مي کنم که ایشان به دلیل شرایط نابسامان 
اقتصادي نمي خواس����ت وقت کشور براي بحث هاي 
سیاسي بگذرد و هدفشان این بود که هر چه سریع تر 
از این شرایط بحراني خارج شویم. ایشان گفت دولت 
من دولت کار است. دولت سیاسي نیست. مي خواست 
باب بحث هاي سیاسي را ببندد. طبعا این رویکرد باعث 
شده بود ایشان تحمل کمي در برابر انتقادات داشته باشد 
و شاید این نقد به آن دوران وارد است ولي در مجموع 
اقتصاد مملکت به حرکت درآمد و معتقدم دولت آقاي 
خاتمي هم ادامه دهنده راه آقاي هاشمي بود. فقط ایشان 

فضاي سیاسي کشور را باز کرد.
  آقـاي هاشـمي بـا مشـي اعتدالگرایانه خـود نقطه 
وصلـي بیـن اصالح طلبان واصولگرایان بـود . آیا مي توانید 
 فـردي را نـام ببریـد كه در زمـان كنوني این نقـش را حتي 

كمرنگ تر ایفا كند؟
خیر. کس����ي در حد  آقاي هاشمي با استقامت و 
پایداري ایشان که شجاعت مبارزه با انحرافات را داشته 

باشد و به موقع وارد عمل شود نداریم.
  حضـور گسـترده مـردم در آیین تشـییع پیکر آقاي 
هاشـمي غافلگیركننده بود. تحلیل شـما از این توجه مردم 

به آیت اهلل چیست؟
به نکته مهمي اشاره کردید. تشییع پیکر ایشان بسیار 
پرش����ور انجام شد که حکایت از عالقه مردم به آقاي 
هاش����مي دارد. فشار جمعیت در مراسم جلوي دانشگاه 
تهران آنقدر زیاد بود که احساس خفگي و حال شهداي 
منا به من دست داد. اگر چند دقیقه بیشتر در آن حالت 
باقي مي ماندیم شاید خطري پیش مي آمد. شرکت مردم 
در مراس����م آقاي هاشمي آن هم به صورت خودجوش 
با توجه به اینکه عده اي عالقه مند  و بدون تبلیغات – 
نبودند مراسم تا این حد باشکوه برگزار شود- براي من 
هم خیلي جالب بود. شعارهاي خودجوشي که مردم در 
مراسم مي دادند به خصوص در زمینه رفع حصر نشان 
مي داد که مردم خوب مطلب را درک کرده بودند. اینکه 
مردم به راحتي شعار مي دادند براي من  خیلي جالب 
بود. در واقع مردم نشان دادند مسائل سیاسي و اجتماعي 
را خوب درک مي کنند. حضور گس����ترده مردم در آن 
مراسم براي حکومت و نظام یک پیام داشت که نباید 

آن را نادیده انگاشت.

ازسال88بهبعدبهدليلموضعگيريهاي
سياسيآقايهاشمي،ايشانرادرمقابل
رهبريمعرفيكردندوميگفتندبايد

سركوبشود،درحاليكهايشانخيرخواه
انقالبورهبريبوداگرچهدرجاهايي
اختالفنظربارهبريوجودداشت،اما
هيچگاهنميخواستاساسانقالب،اصل
واليتفقيهوشخصرهبريصدمهببيند.
خيليباظرافتعملميكردودرعينحال

نظرخودراارائهميداد
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  در ابتدای بحث به این موضوع اشاره كنیم كه آقای 
هاشمی رفسنجانی چه نگاه و دیدگاهی نسبت به سیاست 

خارجی داشتند و این فضا را چگونه تبیین می كردند؟
آقای هاشمی از جنبه های مختلف یک نابغه سیاسی 
بود. با اینکه ایشان روحانی و انقالبی به معنای واقعی 
کلمه بود اما بالفاصله که در حکومت قرار گرفت و با 
شأن یک رجل سیاسی وارد میدان شد، نسبت به خیلی ها 
از جهان بینی سیاسی و بین المللی ویژه ای برخورداربود؛  
مرحوم شهید بهشتی هم این  گونه بود. مقام معظم رهبری 
هم این گونه بود. آقای هاشمی در سیاست خارجی هم 
صاحب نظر بود و در مواجهه با طرف های مقابل خیلی 
دقت می کرد و شنونده خیلی خوبی بود. با مطالعه وارد 
بحث می شد و هوش سیاسی و جهان بینی که داشت 
به او کمک می کرد تا در سیاس���ت خارجی همیش���ه 
دست باال را داشته باشد. به عنوان یک نابغه سیاسی از 
کسانی بود که در شکل گیری نهضت های آزادی بخش 
و حرکت های انقالبی هم صاحب نظر بود. اولین نقش 
را در تش���کیل نهاد آزادی بخش س���پاه آقای هاشمی 
ایفا کرد. در آن زمان مرحوم ش���هید محمد منتظری با 
ایش���ان هماهنگ بود. این فرد بزرگ، دیپلماسی جنگ 
را خوب می دانس���ت و وقتی وارد بحث با طرف های 
خارجی می شد مثال درمورد قطعنامه های شورای امنیت 
مانند یک حقوقدان عمل می کرد. در مذاکرات دوجانبه 
انعطاف پذیر بود و در مذاکرات منطقه ای فوق العاده قوی 
عمل می کرد. در معادالت منطقه ای و بین المللی  نیز 

قدرت تشخیص سره از ناسره را داشت.
البته این  انتقاد را به آقای هاش���می دارم که در 
بعضی از تصمیمات حس���اس، ظرفیت های خارجی 
را در نظ���ر نمی گرفت و این هم به روحیات انقالبی 
ایشان باز می گشت. تجربه همکاری با این مرد بزرگ 
در سیاس���ت خارجی برای من قابل تامل بود. من تا 
پایان جنگ و در دوره دفاع مقدس با ایشان همکاری 
داشتم و بعد از پایان دفاع مقدس وقتی که ماموریتم به 
نیویورک آغاز شد هر چند وقت یک بار که به ایران 
می آمدم خدمت آقای هاشمی می رسیدم و  ایشان هم 
ب���ه ص���ورت جدی تعهدات و مطالبات را با دقت و 
هوش���یاری پیگیری و رصد می کرد طوری که و گاهی 

وقت ها کم می آوردیم. 
آقای هاشمی در تصمیم گیری شجاعت داشت و 
ش���خصیتی بود که تمامی روسای جمهور بعد از وی 
از جمله آقایان خاتمی و احمدی نژاد و روحانی جزو 

مدیران دست پرورده ایشان بودند. 
ای���ن مرد بزرگ، فقط جریان س���از نبود بلکه 
بنیانگذار بود و واقعا  باید او را پدر جریان فکری نظام 

دیوان ساالری در ایران نامید.
  فکـر می كنید ایـن جریان همچنان ادامه دارد یا به 

تاریخ پیوسته است؟
به نظرم اندیشه های آقای هاشمی در آینده بسیار 
مورد توجه قرار خواهند گرفت. آقای هاشمی خوب 

شناخته نشده است.
  چـرا این اتفاق افتاد و غفلتی در شـناخت ایشـان 

صورت گرفته است؟
آقای هاشمی مورد حسادت بود هم از طرف قاطبه 
همسنخان و همسنگران خودش و هم از طرف کسانی 
که در مقابلش کم می آوردند. در واقع آقای هاش���می 
بیشترین ضربات را از دو جریان خورد؛ یکی جریان 
لیبرال اول انقالب بود که ایش���ان در حذفشان خیلی 
بی پروا نقش داش���ت، یکی هم جریان چپ ایران که 
آقای هاشمی را تا نابودی کامل پیش بردند. اما آقای 

هاشمی قدرت شخصی را داشت که در شکست بلند 
می ش���د و دوباره خودش را احیامی کرد و وقتی این 
جریانات آقای هاشمی را تا تنفر ملی و سیاسی پیش 
بردند، حضورایشان در آخرین انتخاباتی که کاندیدا شد 
یک جریان عجیبی به وجود آورد که نه تنها انتخابات 
نماد نفرت از آقای هاش���می نشد بلکه نماد شکوه و 
تجدید پیمان در انتخابات خبرگان رهبری هم ش���د. 
در انتخابات ریاست جمهوری هم آقای هاشمی همین 
ویژگی را داشت و توانست این موفقیت را به معنای 
واقعی احیا کند و بر قله  ای که خودش باور داش���ت 

تکیه بزند.
  شـما به ثبت نام ریاسـت جمهوری آقای هاشمی 
اشـاره كردید. ایشـان در آخرین سـاعات برای انتخابات 
ریاسـت جمهوری شركت كردند. فکر می كنید ایشان چه 
تصمیمی گرفتند كه در انتخابات ریاست جمهوری شركت 

كنند؟
به نظر من آقای هاشمی تقریبا می دانست که یک 
جریان دنبال نفی ایشان است ولی می خواست با حضور 
خودش جریان سازی کند که مردم تحریک شوند و در 
انتخابات شرکت کنند و همین باعث باشد آقای هاشمی 
در اوج قرار بگیرد و ظرفیتی باالتر از جامعه آن روز 
پدیدار کند. انتخابات دور اول ریاست جمهوری که آقای 
روحانی برنده شد انتخاباتی بود که سه عامل اساسی 
در آن نقش داشتند: عملکرد بد احمدی نژاد و بریدن 
مردم از او، بازگشت مردم و احیای تفکر هاشمی در 
جامعه و نقشی که ایشان و ثبت نامی که انجام داددر 
انتخابات داشت و رد آن به وسیله شورای نگهبان که 
انگیزه های جامعه را تحریک کرد و نقش آقای خاتمی 
در تحریک جامعه و خاستگاهی که آقای خاتمی در 
جامعه دارند. اگر فکر کنیم که خود آقای روحانی به 
تنهایی در انتخابات نقش داشتند یک اشتباه تاریخی و 
سیاسی است ولی انتخاب روحانی نتیجه عملکرد این 
سه عنصر بود که خدمتتان گفتم. همین آقای هاشمی 
در سال هشتاد و چهار مورد بی توجهی جامعه سیاسی 
قرار گرف���ت. مجموعه جریانات اصالحات به دلیل 
اش���تباه استراتژیکی که در فقدان رهبری در انتخابات 
داش���تند،موفق نشده بودند به پیروزی برسند و همان 

گفتگو  با دكتر سيدصادق خرازی

آقای هاشمی تقريبا می دانست يک جريان دنبال نفی ايشان است ولی می خواست با حضور 
خودش جريان سازی كند  تا مردم  در انتخابات شركت كنند

رابطهآقایهاشمیبامقاممعظمرهبری
يكرابطهمبتنیبرعشقونقدبود.
هردوساليقمتفاوتداشتندامادارای
يكعشقعجيبیبههمنيزبودند.

اگريكزمانیآقایهاشمیمالقاتیبا
رهبریداشتونمیتوانستنزدايشان
برودعجيبموردسئوالقرارمیگرفت؛
كجابودیوچرانيستی؟آقایهاشمیو

مقاممعظمرهبریدوتفكر
متفاوتداشتند

نسبت به آقای هاشمی بسيار حسادت می شد

 منوچهر دین پرست

هاش��مي رفس��نجاني در دوره هاي مختلف  
فعالیت هاي سیاس��ي ، اقتص��ادي ، اجتماعي و 
فرهنگي  نگرش و منش خاصي را مد نظر داشتند. 
یک��ي از مهمتری��ن نگاه ه��ا و دیدگاه هاي آقاي 
هاشمي را مي توان در مناسبات سیاست خارجي 
 دی��د . او در دوران بخصوص پایان جنگ و دوران 
ریاست جمهوري خود با تحوالت  مختلفي در عرصه 

سیاست خارجي روبرو بود. 
در ای��ن گفتگو دکتر ص��ادق خرازي ضمن 
برشمردن ویژگي هاي سیاست خارجي در دیدگاه 
 آق��اس هاش��مي برخي از وج��وه فکري وي را 

بر شمرده است.
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باعث شد  دو دستی قدرت را به یک جریان مخوف 
و وحشتناک دادند. آقای هاشمی در سال هفتاد و هشت 
مورد حسد جریان چپ قرار گرفت و با شعار نابودی 
هاشمی به میدان آمدند و بسیار بد عمل کردند. ماجرای 
عالیجناب سرخ پوش و قدرت خاکستری و ماجراهای 
دیگری که در کانون های فکرساز جامعه شکل گرفت 
به قصد نابودی آقای هاش���می عمل کردند. اما ایشان 
نابود نشدو از زمین بلند شد و زمینه استراتژی دیگری 

در جامعه ایجاد کرد. 
  شـما به بحـث ثبت نام آقای هاشـمی و تحوالت 
آن موقـع اشـاره كردید. از آنجایی كـه بحثمان هم درباره 
سیاست خارجی بود ثبت نام آقای هاشمی و رد صالحیت 
ایشان چه تأثیری در حوزه بین المللی وارد كرد و آیا وجهه 
ایشـان در این حوزه دچار تخریب شـد؟ به هر حال آقای 
هاشـمی مسـندهایی همچون ریاسـت مجلس شـورای 

اسالمی و ریاست جمهوری را بر عهده داشت؟
در مرحله اول آقای هاش���می در طبقه بندی های 
سیاس���ی و در جایگاه سیاسی تضعیف شد اما ایشان 
ش���خصیتی ورای آن صندلی که روی آن نشسته بود 

داش���ت. آن صندلی به آقای روحانی و احمدی نژاد و 
خاتمی هویت داد ولی به آقای هاش���می هویت نداد. 
آقای هاش���می بود که به آن صندلی هویت داد. االن 
آقای خاتمی به آن صندلی هویت می دهد به دلیل آن 
کاریزمای شخصی که آقای هاشمی داشت. آقای هاشمی 
وقتی از ریاست مجلس به ریاست جمهوری آمد یک 
شخصیت درجه یک کشور بود. دنیا می دانست که آقای 
هاشمی یک رئیس مجلس عادی نیست. آقای هاشمی 
همیش���ه جزو تصمیم گیران دو سه نفر اول کشور و 
بازوی راس���ت قدرت و صدر نظام و رهبری بود هم 
در زمان امام خمینی )ره( و هم زمان رهبری  و هرجا 
هم که مقام معظم رهبری به آقای هاشمی نیاز داشتند 
و به ایش���ان رجوع می کردند می دانستند که می توانند 

مسائل را حل و فصل کنند. 
  تعامل آقای هاشـمی با مقام معظم رهبری چگونه 
بود؟نظر شـما درباره حرف های مختلفـی  كه در این مورد 

گفته شده چیست؟
رابطه آقای هاشمی با مقام معظم رهبری یک رابطه 
مبتنی بر عشق و نقد بود. هر دو سالیق متفاوت داشتنداما 
دارای یک عشق عجیبی به هم نیز بودند. اگر یک زمانی 
آقای هاشمی مالقاتی با رهبری داشت و نمی توانست 
نزد ایشان برود عجیب مورد سئوال قرار می گرفت؛ کجا 
بودی و چرا نیستی؟ آقای هاشمی و مقام معظم رهبری 
دو تفکر متفاوت داشتند. آقای هاشمی معتقد به توسعه 
بود و آن را مقدم بر عدالت می دانس���ت. مقام رهبری 
معتقد بود که عدالت و بعد توسعه باید رخ دهد. ایشان 
می گویند امکان ندارد در کشور توسعه داشته باشیم و 
از سوی دیگر برای عده ای پول های باد آورده بیاورد و 
هیچ نفعی هم برای مردم نداشته باشد. آقای هاشمی اما 
معتقد به توسعه اقتصادی و مقدم بر عدالت بود. من 
هم معتقدم بعدها هر دو بزرگواران تعدیل شدند. آقای 
هاشمی همین اواخر عدالت و توسعه را هم عرض هم 
می دیدند و رهبری هم اکنون بحث توس���عه را خیلی 
جدی مد نظر دارند و درباره آن فکر می کنند. توسعه و 
عدالت را هم عرض هم دیدن خیلی مهم است واین 
تفکری بود که آقای هاش���می به آرامی خودش را با 
آن وفق داد. یک زمانی الگوی اقتصادی آقای هاشمی 
مبنای چپ بود و صحبت هایی در نماز جمعه می کرد 
و بحث هایی راه انداخته بود که همان موقع هم علما 
با ایشان مشکل پیداکردند اما به مرور زمان تا وقتی که 
ایش���ان رئیس جمهور شد یک اتفاق عجیبی در آقای 
هاشمی و دولتشان رخ داد شد به گونه ای که از کره 
شمالی به کره جنوبی سوق پیدا کردند. البته نمی خواهم 
بگویم یک چنین تفکری بود اما تا این اندازه تفاوت 
ماهوی داشتند. چنین تفکری در کشور مورد قبول واقع 
نمی شد. آقای هاشمی مرد تغییر بود؛ یک سیاستمدار 
و کسی که در صندلی ریاست جمهوری قرار گرفته و 
مهم ترین نکته او تغییرپذیری و انعطاف پذیری بود. آقای 
هاشمی رفسنجانی، مرد انعطاف ها بود. در زمان دفاع 
مقدس هم آن انعطاف ها را داشت.ایشان کسی بود که 
در دفاع مقدس و حماسه آن حضور داشت و اولین 

کسی هم بود که خواستار پایان جنگ بود.
  نقش آقای هاشمی در پایان جنگ چه بود؟

نقش اول را آقای هاشمی داشت به ویژه در آنالیز 
و منعطف ک���ردن و قانع کردن حضرت امام )ره(. امام 
نمی پذیرف���ت و  می گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه و  
معتقد بود که صدام باید نابود شود اما آقای هاشمی 
ب���ا امام صحبت کرد و فضای بین المللی و موقعیت 
تجدید یافته صدام را برای حضرت امام بیان کرد. از 
سوی دیگر نظام سیاسی ای که در وضعیت سیاسی و 
سازمان نظامی ما حاکم شده بود را بررسی کرد. عده ای 
که می خواهند پایان جنگ را یک پروژه بدانند خیانت 
کرده اند. پایان جنگ یک پروسه بود. پایان جنگ همه 
واقعیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
و بین الملل���ی منطقه بود. در پایان جنگ نقش اول را 
قدرت های جهانی در تجدیدپذیر شدن سازمان نظامی 
صدام و تجدید قوا و امکانات دادن به او داشتند؛ هم 
قدرت مطلقه شرق یعنی اتحاد جماهیر شوروی و هم 
ایاالت متحده و اروپا. صدام حس���ین بعد از عملیات 
والفجر8 سازمان نظامی اش منهدم شده بود و از هفت 
و هش���ت لشکر به دوازده س���پاه رسیده بود. تعداد 
هواپیماهای ۶۰ و 7۰ تایی ناگهان به  هشتصد هواپیما 
رس���ید و کسی نمی تواند اینها را نفی کند. به هرحال 
عناصر و عوامل متعددی در پایان جنگ دخالت داشتند 
ولی نقش محوری را آقای هاش���می داشت. حتی به 
امام پیشنهاد کرد که من پایان جنگ را بر عهده بگیرم 
و شما مرا اعدام کنید. ولی حضرت امام با همان ویژگی های 
مردانه، خودشان وارد میدان شدند حل و فصل مسائل 
را مدیریت کردند. آقای هاش���می شخصیت استثنایی 
تاریخ معاصر بود. بعضی ها آقای هاشمی را با امیرکبیر 
مقایسه می کنند. من معتقدم آقای هاشمی خیلی باالتر 

و قوی تر از امیرکبیر بود. امیرکبیر کوتاه آمد رگش را 
زدند. آقای هاشمی را هم می توانستند رگش را بزنند 
ولی ایش���ان مانورهایی داد که نتوانستند چنین کاری 
با ایش���ان بکنند. در تمامی تحوالت سیاس���ی قبل از 
انقالب و بعد از انقالب و  دوران دفاع مقدس، نقش 
آقای هاشمی محوری بود. در حذف شریعتمداری و 
لیبرالیسم و بنی صدر، پدیده ریاست جمهوری حضرت 
آقا، تجدید قوا کردن نیروهای انقالب بعد از شهادت 
مرحوم بهش���تی، فرمانداری جنگ و دفاع از دولت 
موس���وی که زیر هجوم جریان های سنتی واقع شده 
بود، پایان جنگ برای آقای هاشمی و ویژگی هایی که 
در مجلس خبرگان به وجود آمد آقای هاشمی نقش 
داش���ت. من نمی گویم نقش اول را داشت ولی نقش 
جدی داشت. بعضی ها معتقدند آقای هاشمی اگر نبود 
تأثیرگذاری در انتخاب رهبری به گونه ای دیگر بود من 
اما این را قبول ندارم و عناصری دارم که نشان می دهد 
این گونه نیست ولی آقای هاشمی تأثیرگذار بود. در 
همکاری های بین المللی آقای هاش���می نقش داشت. 
در قطعنامه 598 آقای هاشمی نقش جدی داشت. در 
تجدید قوای نظامی و س���اماندهی نظام دیوان ساالر 
کشور بعد از جنگ و در ماجرای رهبری و خبرگان، 
آقای هاش���می نقش داشت. آقای هاشمی در ماجرای 
دوم خرداد نقش داشت. همین آقای هاشمی در سال 
هفتاد و هشت حذف شد ولی به گونه ای عمل کرد که 
در سال هشتاد و هشت و در ماجرای افشای جریان 
انحرافی و احمدی نژادیسم نقش اول را داشت. ایشان 
یک شخصیت سیاسی بود که کمتر در ملت ها اتفاق 
می افتد و از جمله شخصیت هایی بود که می توانند با 
قدرت���ی ک���ه دارند این نقش را به یک موقعیت ویژه 
توسعه اقتصادی و سیاسی و توسعه اجتماعی و مناسبت 

جهانی تبدیل کنند. 
  در فضـای سیاسـی بعـد از فـوت آقای هاشـمی 
صحبت های جسـته و گریخته ای با عنوان هاشـمی زدایی 
رخ داد. آیا این مورد می تواند تبدیل به یك جریان مبنی بر 

حذف اندیشه  ها و تفکر ایشان شود؟
من قبول ندارم. هاشمی زدایی یعنی چه؟ هاشمی 
یک مکتب فکری داشت که شاگردانش همه در دولت 
هستند. رئیس جمهور و  معاون رئیس جمهور دست پرورده 
ایشان هستند. تمامی وزرا کسانی هستند که به نحوی 
از انحا در مکتب آقای هاشمی بزرگ شد ه اند. مجلس 
آقای الریجانی دس���ت پرورده آقای هاشمی است. من 
متوجه نیستم می گویند هاشمی زدایی. اگر نقد تفکر آقای 
هاشمی است که نمی توانند بگویند هاشمی زدایی. طبیعی 
است که جامعه سیاسی مانند جامعه ما که تفکرات و 
اندیشه های متفاوتی در آن هست نمی تواند همه اش از 
یک جریان صحبت کند. طبیعی است تغییر مسیر در 
تاریخ نقدهای خودش را داش���ته باشد. اما اگر کسی 
بخواهد این گونه تلقی کند که آقای هاشمی قطبی بود 
که بعد از مرگش هم با الگوهای او کشور را باید اداره 
کرد، این یک جریان فکری اس���ت که تصور نمی کنم 
جواب دهد. زیرا جهان آنقدر متحول و تغییرپذیر است 
ک���ه این تغییرات جهانی خیلی اجازه نمی دهد که ما 
خودم���ان را تضعیف کنیم و از فعال بودنمان خارج 

شویم و خودمان را اسیر دست تاریخ کنیم.
  در پایان اگر نکته ای در نظر دارید بفرمایید.

خدا رحمت کند آقای هاشمی را که هرچه خیرات 
است و خدماتی که کرده است باعث موقعیت ویژه اش 
در آن دنیا ش���ود. آقای هاشمی ای که من می شناختم 
ویژگی های خاصی داش���ت. متدین و خداپرست و 
مذهبی و دینی بود. حافظ قرآن بود و کار موضوعی ای 
که درباره قرآن کرده کمتر کسی انجام داده است. ایشان 

یک مجتهد با فراست به معنای واقعی بود.
خداوند انشاء اهلل رحمت کند ایشان را که در قله  
سیاست و معنویت درخشید و بدا به حال ما که امروز 

دستمان کوتاه شده است.
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ویژه  اولین سالگرد 
درگذشت  آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني
سهشنبه19دي96

  شما به عنوان یك چهره شناخته شده در عرصه مدیریت 
كشور، حتماً با آیت اهلل فقید هاشمي رفسنجاني برخورد و همکاري 
داشـته اید . به طور كلي نقش ایشـان را در شـکل گیري نهادهاي 

جمهوري اسالمي چگونه ارزیابي مي كنید؟
من از دوراني که خیلي جوان بودم به آیت اهلل هاش���مي 
رفسنجاني ارادت داشتم. وقتي من ۳۰ ساله  بودم در سال ۱۳۶4 ، 
رئیس دانشگاه شیرازشدم ، آن زمان دانشگاه هاي علوم پزشکي 
از دانشگاه هاي دیگر جدا نشده بودند و جناب آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني رئیس مجلس بود. چندین بار در ارتباط با مسایل و 
مشکالت دانشگاه ها و یکبار هم با رؤساي دانشگاه ها خدمت 
ایش���ان رسیدم، ایشان عنایت ویژه اي به بخش آموزش عالي 
داش���ت و همیشه سعي مي کرد مسایل و مشکالت آموزش 
عالي را حل کند. در سال ۱۳۶9 وقتي که من معاون آموزشي 
وزارت بهداشت بودم، آن زمان دکتر ایرج فاضل وزیر بهداشت 
بود و بر اثر اختالفات با مجلس از سمت وزارت استعفا داد 
و من به عنوان سرپرست وزارت بهداشت معرفي شدم . بعد 
هم به مدت سه سال در کابینه اول آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
وزیر بهداشت بودم. واقعاً این مدت تجربه بسیار خوبي بود از 
این نظر که آقاي هاشمي به عنوان رئیس دولت اجازه مي داد 
در جلسات هیأت دولت نظراتمان را بگوییم؛ حتي موقعي که 
این نظرات صد در صد با نظرات ایشان متفاوت و مخالف 
بود، همیشه گوش مي داد و استدالل مي کرد و به جمع بندي که 
مي رسید ایشان خیلي احترام مي گذاشت. ما واقعاً یک آرامش 

در کارهایي که باید با ایشان انجام دهیم، داشتیم.
یکي از خاطراتي که من با ایشان دارم موقعي است که من 
وزیر بهداشت بودم .در سال ۱۳۶9 ما بخش هاي جراحی قلب 
درکشور نداشتیم طوري که اکثر بیماراني که باید جراحي قلب 
مي شدند به خارج اعزام مي شدند .مطالعات زیاد انجام دادیم که 
چگونه مي شود این مشکل را حل کرد.  برای حل این معضل 
تعدادي نیروي انساني تربیت کردیم و یک تعداد را هم براي 
آموزش به خارج اعزام کردیم و مراکز داخلي را تجهیز کردیم 
ولي باز یک مشکل وجود داشت و آن هم پایین بودن تعرفه ها 
در بخش جراحي قلب و عروق بود و این مسأله انگیزه اي ایجاد 
نمي کرد تا متخصصان قلب و عروق دست به جراحي پرریسک 
بزنند. سازمان برنامه و بودجه هم با افزایش تعرفه هاي جراحي 
قلب و عروق و و تشخیصي قلب مخالفت مي کرد. من یک 
شب دیر موقع به دفتر ایشان رفتم و این موضوع را توضیح 

دادم و موافقت ایشان را گرفتم که بتوانیم تعرفه هاي قلب و 
عروق را اصالح کنیم و فکر مي کنم این امر باعث شد که در 
زمینه قلب این قدر پیشرفت کنیم که االن جراح قلب عروق 
اضافي داریم و تقریباً در تمامي استان هاي ما بخش هاي جراحي 
قلب باز است و اعمال جراحي که ما مجبور بودیم آن ها را به 
خارج اعزام کنیم، تمامي جراحي هاي قلب و عروق در داخل 
انجام می شوند وما یک امکان وسیع هم براي توریسم درماني 
داریم. این دقیقاً نشان مي دهد که هرگاه مسایل و مشکالت براي 

 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خوب توضیح داده مي شد، ایشان 
کمک مي کرد تا بتوانیم این مشکالت را حل کنیم.

در یک مقطعي ایشان آرزو داشت که همه مردم ایران را 
بیمه کنیم و کسي که پول ندارد از دریافت خدمات بهداشتي و 
درماني محروم نشود و به همین دلیل ایشان خیلي ما را تشویق 
مي کرد تا الیحه بیمه همگاني را با همکاري سازمان برنامه و 
بودجه تدوین کنیم و بعد هم در مجلس تصویب شد و این 

قانون بیمه همگاني براي آن زمان است.
     آقاي دكتر یك انتقاد اساسـي كه به وضع موجود درمان 
وارد است، خودگرداني بیمارستان ها است كه در همین الیحه بیمه 

همگاني تصویب شده است.
بله خودگرداني بیمارس���تان ها در کنار بیمه همگاني و 
تعرفه هاي معقول و صحیحي است که در همه جا انجام مي شود 
یعني اگرافراداز قبل بیمه باشند ، وقتي به بیمارستان مراجعه 
مي کنند ، هزینه ها ی درمان راخودشان پرداخت نمي کنند. البته 
باید یک نظمي هم در بیمارستان ها باشد تا ولخرجي نکنندو 
خودشان را اداره کنند تا هزینه هاي درماني که سنگین هم است 
و دولت نمي تواند آنها را تأمین کند ،کنترل شوند. شما نباید به 
کلمه خودگرداني توجه کنید بلکه باید در کنار آن سیستم هاي 
الزم به وجود آمده باشند. اما مشکل ما وقتي است که سیستم 
بیم���ه کار نمي کند و به تعهداتش عمل نمي کند و بعضي از 
هزینه هاي درمان را مردم باید خودشان پرداخت کنند. اگر ما نظام 
بیمه کارا داشته باشیم و دولت سهم بیمه و بهداشت و درمان 
 را به صورت کامل پرداخت کند ما با این مشکالت مواجه 
نمی شویم اما درحال حاضر مطالبات مراکزدرمانی از بیمه ها 

بسیار باال است و دولت هم قادر به پرداخت آن نیست.
  آیا خاطره و تجربه خاصي از برخورد ایشان دارید  كه براي 

شما جالب بوده یا باشد؟
 من خاطرات زیادي با ایشان دارم چون عالوه بر این که 

در دولت ایشان وزیر بودم، طبیب ایشان هم بودم. یک موقع 
که ایشان را معاینه مي کردم گفتم: حاج آقا شما باید یک مقدار 
وزن خود را کم کنید ویک مقدار غذا کمتر میل بفرمایید. ایشان 
به من نگاهی کرد و گفت: وزن خود شما هم باال است. من 
به ایشان عرض کردم که ما اطبا هم مانند شما علما مي دانیم 

که توصیه هایي که مي کنیم براي بقیه است.
  شـما یك دوره وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشکي 
بودید و تجربیات آموزشي شما هم كم نظیر است، آیا بنیانگذاري و 
مدیریت خاص دانشگاه آزاد از سوي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
را مثبت مي دانید؟ این پدیده چه دستاوردها و چه نقدهایي از نظر 

شما داشته است؟
اتفاقاً یکي از نقدهاي جدي که در زمان تأسیس دانشگاه 
وارد مي شد ،توسط گروه  ما در شیراز و یک سري از دانشگاه هاي 
دیگر بود. در زمان آغاز به کار دانش���گاه آزاد در س���ال های 
۶5�۱۳۶4 ما جزو افرادي بودیم که مخالف گسترش دانشگاه 
آزاد به این شکل بودیم و اتفاقا در یک جلسه که همه مخالفان 
حضور داشتند به آقاي هاشمي گفتیم شما اجازه ندهید که 
دانشگاه آزاد به این شکل بي ضابطه رشد کند و به افراد مدارکي 
بدهد که در خیلي از مواقع در آن دانش و مهارت کافي نیست.
اتفاقاً در یک جلسه دیگر که در مجلس با رؤساي دانشگاه ها 
خدمت ایشان رفتیم همین بحث را مطرح کردیم و من به عنوان 
رئیس دانشگاه شیراز که مخالف این شکل شروع و ادامه کار 
دانشگاه آزاد بودم ، صحبت کردم. ایشان خیلي سعي داشت که 
ما را قانع کند و مهم ترین حرف و دیدي هم که ایشان داشت 
این بود که ما از همه امکاناتي که داریم باید استفاده کنیم ،چرا 
که جوانان ما مجبور هستند برای تحصیل به کشورهاي خارج 
بروند و در آنجا هم کیفیت آموزش به مراتب از دانشگاه آزاد 
ما کمتر است. من یادم است در یک مأموریت که به روماني 
براي بررسي وضع دانشجویان بورسیه رفته بودم ، یک عده 
از دانشجویان ایراني بورس گرفته بودند که در آنجا پزشکي 
بخوانن���د. آنق���در وضع آموزش آن ها را بد دیدم که به وزیر 
وقت علوم پیشنهاد دادم که همه 8۰ دانشجویي که در روماني 
بودند را برگردانیم به ایران و آن ها را در دانش���گاه هاي ایران 
تقسیم کنیم ، چون قطعاً آنجا پزشکان کم سوادتري مي شدند. 
من بعداً که در وزارت بهداشت بودم به این نتیجه رسیدم که 
با دانشگاه آزاد تعامل سازنده داشته باشیم و به همین خاطر با 
آن ها صحبت کردم و تعداد واحدهاي پزشکي را که زیاد بود 

گفتگو  با دكتر رضا ملک زاده:

 هاشمي  آموزش عالي را در كشور عمومي كرد
 بخش عمده اي از آنچه كه امروز در جمهوري اسالمي به عنوان پيشرفت  داريم، حداقل 

در 40 سال گذشته، مرهون تالش و كوشش و سياست هايي بود كه آقاي هاشمي انجام داد

دکت��ر رضا مل��ك زاده از جمله چهره هاي علمي 
کشور است که جزو  دانشمندان یك درصد برتر جهان 
قرار دارد. دکتر ملك زاده در س��ال 1364 در س��ن 30 
سالگي رییس دانشگاه شیراز شد و در سال 1371 در 
دولت اول آیت اهلل هاش��مي رفسنجاني به مقام وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسید و هم اکنون 
هم معاون تحقیقات و پژوهشي وزارت بهداشت ،درمان  
وآموزش پزشکی است. به مناسبت سالگرد درگذشت 
آیت اهلل رفس��نجاني با دکتر ملك زاده درباره شخصیت 
آیت اهلل رفسنجاني، نحوه مدیریت و خدمات ایشان به 
انقالب و نظام ،تغییر مواضع سیاسي آیت اهلل و هجمه هایي 

که به ایشان مي شد، گفتگویي انجام دادیم. 

حسین آقایي
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به پنج تا شش واحد رساندیم و آنجا هایي که کیفیتش پایین 
بود را منحل کردیم و به واحدهای باقی مانده هم کمک کردیم 

تا با وضعیت بهتري اداره شوند.
  چه دستاوردها و نقدهایي بر تأسیس دانشگاه آزاد وارد است؟

فایده اش این بوده که ما توانسته ایم آموزش عالي را در 
کشور خیلي عمومي بکنیم. یکي از توصیه هایي که یونسکو 
در سال 2۰۰۰ میالدي کرد این بود که آموزش عالي نباید به 
یک گروه و قشر خاصي محدود بشود بر اساس این توصیه 
باید امکان و فضاي آموزش عالي را در کشورهاي توسعه نیافته 
براي عموم راحت تر کنیم. من فکرمی کنم دانشگاه آزاد بدنبال 
یک شعار بین المللي هم بوده است. ولي مهم تر از آن فرصت 
عظیمي بود براي تعداد زیادي از جوانان ایراني که آمدند در 
دانشگاه آزاد تحصیل کردند و توانستند توانایي مهارت پیدا 
کنند و مدرک بگیرند.این در حقیقت جنبه مثبت دانشگاه آزاد 
است.االن از جمعیت 8۰ میلیوني کشور  میلیون ها نفر لیسانس 
و باالتر هستند. این خیلي تحول مهمي از نظر اجتماعي است 
که افراد بیایند و مدارج عالي تحصیلي را طي کنند. ضعف 
دانش���گاه آزاد اسالمي هم در این بود که قادر نبوده است به 
اندازه مدرکي که مي دهد دانش و مهارتي که الزم اس���ت به 
فارغ التحصیالن بدهد ،بنابراین شما با افرادي مواجه مي شوید 
که مهندس یا فارغ التحصیل رش���ته هاي دیگر هستند ، اما به 
اندازه کافي دانش و مهارت ندارند و وقتي مي خواهند سرکار 
بروند نمی توانند به اندازه مدرکشان کار کنند. ولي واقعیت این 
است که تعدادي از فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد هم دانش و 
مهارت خیلي خوبي دارند، هم خودشان پیشرفت کردند و هم 
موجب پیشرفت کشور شدند. بنابراین حرفي که ما با دانشگاه 
آزاد در گذشته داشتیم و امروز هم داریم این است که توسعه 
دانشگاه آزاد باید براساس ظرفیت و پتانسیل و زیرساخت ها و 
توانایي هایي که دارد ، انجام بشود. شما نمي توانید یک کسي 
رابه دانشگاه بیاورید، فارغ التحصیل کنید و مدرک بدهید بدون 
این که دانش و مهارت الزم را کسب کند. این نقصي است که 
نه فقط در دانشگاه آزاد بلکه در خیلي از دانشگاه هاي سراسر 
دنیا هست. نمي دانم چقدر مطلع هستید که در فیلیپین، هند یا 
در کشورهاي اروپاي شرقي و مالزي کنوني این مشکل به عنوان 
یک مشکل عمومي در اکثر دانشگاه هاي غیرانتفاعي است وبه 
درجاتي هم در دانشگاه آزاد هست. اما اگر سؤال کنید بود و 
نبود دانشگاه آزاد چقدر تفاوت دارد، مي گویم حسن آن خیلي 
بیشتر از عیب هایش است و عیب هایش هم عیب هایي است 
که اگر هر وقت یک اراده قوي توسط مدیریت آن باشد، واقعًا 

مي تواند برطرف شود.
  یـك جریـان خاص كه هشـت سـال در رأس دولت قرار 
داشـت ، به طور علني و غیرمنصفانه اي آیت اهلل هاشـمي را مورد 
تهاجم و تهمت قرار مي داد. شـما علل و ریشه هاي این برخوردها 

را چه مي دانید؟
همه آدم هایي که در قدرت و مسئولیت هاي باالقرار دارند 
در معرض این هستند که در مجموع کارهایي که انجام مي دهند، 
یک تعدادي از آن هاهم مورد انتقاد باشد. پس نفس این که از 
آدم ه���ا چ���ه در زماني که در قدرتند  یا بعد از آن انتقادهایي 
بشود یک امر طبیعي است و در همه دنیا هم اتفاق مي افتد. من 
فکر مي کنم در رفتاري که با آیت اهلل هاشمي رفسنجاني شد 
در زماني که ایشان دیگر در قدرت نبود، آن هشت سال خیلي 
ظالمانه بود. ما از نزدیک ایشان را مي شناختیم و تالش و عشق 
و عالقه اش را به خدمت به کشور و مردم ایران مي دانستیم 
که ایشان چقدر عالقه داشت که به مردم ایران خدمت کند و 
کشور اسالمي ایران رادرجهان نمونه کند لذا با تمام وجودش در 
این زمینه تالش کرد و واقعاً خدمات ارزنده اي هم به مملکت 
کرد. من فکر مي کنم یک بخش از این انتقادات از حسادت 
بود ، واقعاً افرادی دراین هشت سال بودند که به جاي این که 
بهتر از ایشان کار کنند، ناتوانایي هایشان را به اصطالح در انتقاد 
به آیت اهلل جلوه مي دادند. من فکر مي کنم آیت اهلل هاشمي یکي 
از افراد خیلي مظلوم در جریان انقالب هستند و شاید نیاز به 
زمان است که یک تحلیل منطقي تر از خدمات ایشان به انقالب 

و جمهوري اسالمي داشته باشیم.
  از حیث میراث سیاسي و مدیریت اقتصادي، دستاوردهاي 

مرحوم هاشمي رفسنجاني را چگونه معرفي مي كنید؟
من فکر مي کنم یک بخش عمده اي از آن موفقیت های 

که امروز در جمهوري اسالمي داریم در حقیقت ناشي از تفکر 
آقاي هاش���مي اس���ت که اساسش بر این بود که ما تالش و 
کوشش بیشتري بکنیم در جهت رفاه مردم و کشور را توسعه 
دهیم و جمهوري اسالمي را به عنوان یک کشور برتر ایجاد 
کنیم. به نظر من بخش عمده اي از آن چیزي که ما امروز در 
جمهوري اسالمي به عنوان پیشرفت ها داریم، حداقل در 4۰ 
سال گذشته، مرهون تالش و کوشش و سیاست هایي بود که 
آقاي هاش���مي داشت و فکر مي کنم خیلي از آن دیدگاه هاي 
آقاي هاشمی اگر به همان شکل ادامه پیدا مي کرد ما االن شرایط 

خیلي بهتري داشتیم.
  زندگي آیت اهلل هاشـمي در دوران پس از انقالب مراحل 
متفاوتي داشته است، به نظر شما كدام مراحل نتایج بیشتري داشته 

و براي شما جالب تر است.

البته به نظر من دوره اي که ایشان در مجلس بود دوره 
بسیار بسیار مهمي است. نباید آن را کم اهمیت بدانیم باالخره 
نظام پارلماني را در کشور ما واقعاً ایشان به وجود آوردند و 
با همه عیب ها و ایراداتي که ما امروز در نظام پارلماني داریم، 
باالخره نفس شکل گیري آن یک اقدام بسیار مهمي بود ولي  
آن چه بیشتر مشخصه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني است، دوره 
هشت ساله رئیس جمهوري ایشان بود که توانست خیلي از 
ایده ها و تفکراتي را که داشت در کشور اجرا کند، پروژه هاي 
بسیار مهمي را در کشور در بخش هاي مختلف به خصوص در 
بخش آموزش عالي به سرانجام رساند. ما یک کشور با هفت 
دانشکده پزشکي و تعداد محدودي فارغ التحصیل بودیم .در 
سال ۶8 وقتي من رفتم استان ایالم آنجا فقط یک متخصص 
هندي داشت که جراح زنان هم بود. سال گذشته که من به 
استان ایالم رفتم ،۱7۰ متخصص و فوق تخصص در آن جا 
داشتیم ، یعني حرکتي که براي تربیت نیروي انساني انجام 
شد اساس و پایه جمهوري اسالمي را پي ریخت و این ها 
بودند که باعث پیشرفت و توسعه کشور شدند. به طور مثال 
امروز در بخش سالمت توانسته ایم به تمامي استانداردهایي 
که در سطح دنیا در زمینه درمان است، دسترسي پیدا کنیم. 
در بخش ه����اي دیگر هم کمابیش همین طوري بوده و من 
فکر مي کنم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني تالش کرد ازتمامی 
تجربیاتی که داشت در هشت سال دوران ریاست جمهوري 
برای پیشرفت واعتالی کشور با وجود موانعي که پیش روي 
او بود ،استفاده کند و برخي از این موانع واقعاً اجازه ندادند 

که ایشان به تمامي اهدافش برسد.

  آیا آقاي هاشمي در برخورد با وقایع مختلف تغییر كرده 
بود یا شرایط دگرگون شد و او ناگزیر به اتخاذ این مواضع شده 
بود. به عبارت دیگر آیا تحول در رفتار و كردار و گفتار و اندیشه هاي 

آیت اهلل هاشمي مثبت بود یا خیر؟ 
واقعاً هر دوي این هاست، اگر شما به تاریخ نگاه کنید، 

 

می بینید که آدم هاي بزرگ در اندیشه، گفتار و کردار دچار 
تحول ش����ده اند. یکي از مواردي که من مي توانم در ارتباط 
با آیت اهلل هاش����می براي ش����ما مثال بزنم این است که در 
زمان وزارت من مي خواستیم یک برنامه تنظیم خانواده داشته 
باشیم و این نگراني وجود داشت که اگر ما توسعه ملي و 
اجتماعي مان را همزمان با کنترل جمعیت نکنیم ،امکان این که 
آدم هاي فقیر و کمتر توسعه یافته داشته باشیم زیاد بود و به 
همین جهت دنبال برنامه تنظیم خانواده بودیم و من خدمت 
ایشان رسیدم و با ایشان صحبت کردم ایشان یک مقدار فکر 
کرد و گفت: من یک موقع در نماز جمعه با تنظیم خانواده 
مخالفت کرده ام  واالن مش����کل است که در موافقت با آن 
صحبت کنم ،اما وقتي که من براي ایشان استدالل کردم که 
نبود این برنامه چه لطماتي به جامعه مي زند، ایش����ان قبول 
کرد. ما به هرحال توانس����تیم برنامه تنظیم خانواده را در آن 
شرایط پیاده کنیم و این یکي از برنامه هاي خیلي موفق بود 
و شما ببینید اگر ما یک رشد جمعیت بي رویه داشتیم، االن 
چقدر بیکاري و مسائل دیگر بیشتر بود. به هر حال جمعیت 
کشور با ظرفیت هاي توسعه اي آن بایدهماهنگ باشد. بنابراین 
من احساس مي کنم این تغییرها براي ایشان قطعاً پیش آمده 
و یکي از دالیل آن هم ش����اید این باشد که آدم در مقطعي 
چیزي را مي بیند و در مقطع دیگر نمي بیند. بعضي هایش هم 
آدم در تجربه به آن مي رسد و در برخي موارد هم شرایط 
فرق مي کند. شرایط جنگ با غیر جنگ و... فرق مي کند ، به   
هرحال هم اوضاع و احوال اجتماعي و هم درکي  که آدم 
از مسایل و مشکالت دارد باعث مي شود تا سیاستمدارها و 

آدم هاي بزرگ تغییر موضع بدهند.
  در مواضع سیاسي  آیت اهلل شما این تغییرات را چگونه 

ارزیابي مي كنید؟
 من خیلي آدم سیاس����تمداري به آن معنا نیس����تم. من 
آدم طبیي هستم ،ولي فکر مي کنم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
همیشه معتقد به تعامل با جهان بود و به نظر من این یک 
نکته بسیار مهمي است. ما باید بدانیم که دنیاي امروزجایی 
نیس����ت که ما بتوانیم به تنهایي تمامي تصمیم ها را بگیریم. 
دنیاي امروز ،دنیاي تعامل و یک دهکده جهاني است و واقعًا 
 اگرما بخواهیم به عنوان کشور جمهوري اسالمي  درآن موفق 
باشیم ،باید ظرفیت و توانایي این را پیدا کنیم که با جهان 
تعامل کنیم و شما امروز مي بینید که چقدر تعامل زیاد شده 
اس����ت. خوب در این مقطع یکي از دستاوردهاي کشور در 
سطح بین المللي تعامل است و این تعامل باعث شده که امروز 
بتوانیم در سطح بین المللي دست باالتري از ترامپ داشته باشیم 

که واقعاً اهل تعامل نیست .
  آیا نکته یا مسأله اي باقي مانده است كه شما نگفته باشید 

و مایل باشید آن را بیان كنید؟
من واقعاً از ش����ناخت و کار کردن با آیت اهلل هاشمي 
 رفس����نجاني در طول ۳۰ سالي که همکار ایشان بودم لذت 
برده ام و همیشه حضور و وجود ایشان را آرامشي براي مملکت 
مي دانستم و همیشه دلسوزي اي که براي مردم داشت و عالقه 
و عشقي که براي سربلندي ایران و مردم ایران و جمهوري 

اسالمي داشت براي من یک الگو بود . 

آقايهاشميآرزوداشت
همهمردمايرانرابيمهكنيموكسي

كهپولنداردازدريافتخدماتبهداشتي
ودرمانيمحرومنشود،بههميندليل
ايشانخيليماراتشويقميكردتااليحه
بيمههمگانيراباهمكاريسازمانبرنامه
وبودجهتدوينكنيموبعدهمدرمجلس
تصويبشدواينقانونبيمههمگاني

برايآنزماناست
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     نقش آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در انقالب
انصاري ابتدا درباره نقش مرحوم آیت اهلل هاش����مي 
رفس����نجاني در پیروزي انقالب و پس از پیروزي، اظهار 
داشت: درباره نقش ایشان در انقالب و پس از آن صحبت 
زیاد ش����ده است و خوشبختانه هنوز حافظه نزدیک مردم 
ای����ن نق����ش را کم و بیش به خاطر دارد، به ویژه نخبگان 
و سیاسیون جامعه که حوادث را تجزیه و تحلیل مي کنند.

وي افزود: بي تردید آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را باید 
به عنوان یکي از مؤسسان انقالب اسالمي دانست. اگر براي 
انقالب هیأت مؤسسي را درنظر بگیریم، در واقع بنیانگذار 
آن حضرت امام بودند، اما در هیأت موس����س که از آغاز 
تشکیل با امام همراه و همفکر بود، افراد مختلفي حضور 
داشتند، ولي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در رأس کساني بود 
که در آینده نگري، بلوغ ش����خصیت سیاسي، جهان بیني و 
آگاهي و نسبت به مسایل داخلي و خارجي نقش کلیدي 
ایفاء کردند. آیت اهلل هاش����مي رفسنجاني از معدود افرادي 
بود که از ابتدا، در دوران جواني در قم با امام آش����نا ش����د 
و مثل کسي که گمشده خود را پیدا کرده است و تقارب 
متجانس فکري داشت، جذب حضرت امام شد، در حالي 
که برحسب ظاهر افرادي که از نظر حوزوي پیشکسوت تر 
از ایشان بودند مي توانستند بیشتر به امام نزدیک شوند، اما 
در همان جلس����ات اول آقاي هاش����مي، جذب امام شد و 
بالفاصله پس از سال4۱ و اوایل سال42 با طرح موضوع 
انقالب از سوي امام، مرحوم هاشمي رسما وارد این عرصه 
شد و در دوره اي که ایشان به عنوان یک افسر وظیفه به 
سربازي اعزام شد،  همانجا با نقشي که ایفا کرد توانست، 
برنامه رژیم شاه را مبني بر لغو معافیت تحصیلي طلبه ها 
که در واقع نوعي دلسردي در طلبه ها ایجاد مي کرد،خنثي 
کند. آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در این زمینه با پیوندي که 
با افسران شاهنشاهي برقرار کرد، یک اقدام دو سر برد را 
طراحي کرد که نش����ان از هوشمندي ایشان داشت، یا آنها 
بحث سربازي طلبه ها را ادامه مي دادند که مرحوم هاشمي 
توانسته بود طلبه ها را ساماندهي کند که عاملي براي انتقال 
مسایل سیاسي و اجتماعي به درون سربازخانه ها و شکست 
سنگین حصار آهنین درون ارتش و به نوعي نفوذ اندیشه 
امام و انقالب در ارتش بود و طبیعي اس����ت که ادامه آن 
به نفع رژیم نبود و مورد دوم هم این که طلبه ها طرح را 

برنتابند و آنها از طرح خود پشیمان شوند و در آن صورت  
طلبه ها مي توانستند به تحصیل و مبارزات خود ادامه بدهند 
که مورد دوم اتفاق افتاد. بعد که ایشان جلوتر مي آید، وقایع 
س����ال4۳ و تبعید حضرت امام اتفاق مي افتد و تا سال57 
که انقالب پیروز ش����د، ش����ما آقاي هاشمي را همواره در 
صحنه هاي مختلف مشاهده مي کنید؛ هم در عرصه علمي 
با هوش و استعداد ذاتي خود و هم با شجاعتي مثال زدني 
و از خودگذشتگي خاص که هرگز مرعوب فضاي بگیر و 
ببند و زندان هاي رژیم نشد. ایشان در حوزه هاي مختلف 
دیگر هم اقداماتي را انجام داد از جمله در مبارزه علیه رژیم 
شاه که بارها به زندان افتاد و در موقعیت هاي مختلف که 
ورود پیدا مي کرد، منشا خیر بود. آ یت اهلل هاشمي رفسنجاني 
زندان را یک سکوي اثرگذار علمي و اثرگذار در انقالب 
تعبی����ر مي کرد که مي توان از این طریق فرصت به وجود 
آورد. ایشان در زندان از همه موقعیت ها براي آموزش علوم 
قرآني استفاده مي کرد و با  نگاه جدید به تفسیر موضوعي 
قرآن و نداشتن امکانات و کتابخانه تخصصي و ابزارهاي 
تحقی����ق و پژوهش، با حداقل امکانات و حضور بزرگاني 
مثل مرحوم آیت اهلل طالقاني، مرحوم منتظري، مرحوم رباني 
شیرازي و مرحوم رباني املشي و دیگر بزرگان دانشگاهي 
مثل مرحوم بازرگان توانست کارهاي خوبي انجام دهد که 
یکي از کارهاي مهم ایشان تفسیر قرآن بود که بعدها تکمیل 
شد. همزمان با این اقدامات، نشان دادن یک اراده محکم و 
مقاومت غیرقابل شکست در آن شرایط بسیار کارآمد بود 
که فردي تحت فشارهاي سنگین، نشکند و آیت اهلل هاشمي 
قهرمان این عرصه بود و اسناد و مدارک ساواک هم نشان 
مي دهد که ش����کنجه هاي فوق تصور را تحمل مي کرد. به 
هر حال، مقاومت جانانه ایشان در برابر شکنجه و شکنجه 
کردن در زندان و ادامه راه، یکي از نقاط برجسته زندگي 
سیاسي ایشان بود و بعد هم هر وقت فرصتي پیدا مي کرد و 
آزاد بود به عنوان رابط انقالب و انقالبیون چه در داخل و 
چه در خارج دیدارهایي بااعضاي انجمن هاي اسالمي مقیم 
آمریکا و اروپا داشت و با نگاه توسعه اي و کسب تجربه از 
دانش دیگران، سفرهاي زیادي انجام مي داد. مثال در سفري 
به آمریکا، تمامي ایالت هاي این کش����ور را با ماشین طي 
کرد یا به کش����ورهاي دیگري که سفر مي کرد، نگاه ایشان 
با فردي که صرفاً براي ایجاد ارتباط با انجمن اس����المي ها 

س����فر مي کرد، متفاوت بود. آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
سفرها هم هدف اصلي خود را دنبال مي کرد و هم به دنبال 
کسب اطالعات بیشتر در حوزه هاي مختلف بود. این مسأله 
زماني اهمیت بیشتري پیدا مي کند که ما نگاهي به شرایط 
آن زمان حوزه علمیه و روحانیت داشته باشیم. در آن زمان 
به هیچ وجه فضاي حوزه آخوندي، اقتضاي این مسایل را 
نداشت و آقاي هاشمي در این زمینه ها یک استثناء بود که 
هم ضوابط حوزوي و فضاي معنوي و علمي حوزه و هم 
الزامات روحاني بودن را به تمامي معنا رعایت مي کرد و 
به آن پایبند بود و در عین حال در محدوده مکان و زمان 
خاص خود هیچ گاه خود را محصور نکرد و همواره نگاه 
به آینده و جهان داش����ت. ایشان در مقطعي احساس کرد 
که باید در حوزه ها براي مس����ایل آموزشي و فرهنگي کار 
انجام ش����ود، لذا مدرسه رفاه تهران را براي کادرسازي و 
تربیت نیرو راه اندازي کرد و وقتي احساس کرد که مبارزان 
تحت فش����ار ساواک هستند و خانواده هایشان از نظر مالي 
در تنگنا هس����تند )که این مسأله، یکي از ابزارهاي ساواک 
و تهدید بزرگي بود که مبارزه را به بن بس����ت بکشاند؛ یا 
مبارزان جذب ساواک شوند یا از دست از مبارزه بردارند( 
با کمک دوستان خود شروع به کارهاي اقتصادي کرد و در 
قم و کرج زمین خرید و کار س����اختماني انجام داد  تا از 
این رهگذر، درآمدهایي براي تامین زندگي خانواده مبارزان 
دربند کسب شود. این مسأله هم نشان مي دهد که آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در زمان مبارزه به فکر کمک کردن و 
گش����ودن معبر و شکستن بن بست ها بود. موضوع دیگري 
که مي توان به آن اشاره کرد، این که مرحوم هاشمي قبل 
از پیروزي انقالب در نجف خدمت امام رسید و با توجه 
به احترام ویژه اي که امام براي ایشان قائل بودند، از چنان 
شخصیتي در بین مبارزان برخوردار شد که وقتي در زندان 
محکوم به اعدام شد، با همین نفوذي که داشت از طریق 
علما از جمله امام موس����ي صدر از این مرحله خطرناک 
نجات پیدا کرد. در واقع ما شاخصه هاي انقالبي واقعي که 
ش����جاعت، اخالص، ایمان به هدف، اعتماد به نفس و در 
عین حال واقع گرایي و دوري از افراط و تفریط است را 
در روحیات ایشان مي بینیم و همین خصوصیات موجب 
ش����د که در اوج گیري مبارزات در س����ال هاي 5۶ و 57 و 
در نهایت تشکیل شوراي انقالب، نخستین فرد معتمد و 

گفتگو  با حجت االسالم مجيد انصاري :

هاشمي سعي داشت بين دين و توسعه آشتي برقرار كند
بين روحانيون فرد ديگري را مثل هاشمي سراغ ندارم كه نگاه به توسعه كشور بر مبناي كار و تالش زياد 

داشته باشد. ايشان به شدت از زهدنمايي و رياكاري متنفربود و از فقر افراد و جامعه رنج مي برد

هاشمي رفس��نجاني از جمله روحانیوني بود که 
تالش مي کرد بین دین و توس��عه و پیش��رفت هاي 
کشور آشتي برقرار کند. به طوري که از نظر او اداره 
جامعه و حل مشکالت مردم در همراهي دین و سیاست 

امکانپذیر است. 
حجت االس��الم والمسلمین مجید انصاري عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام در این گفتگو ضمن 
تبیین دیدگاه فوق و دیگر موضوعاتي که آقاي هاشمي 
بدان توجه داش��ت به نقش و اقدامات آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در قبل و بعد از پیروزي انقالب، تمایز ایشان 
با سایر روحانیون، خالء وجود مرحوم هاشمي رفسنجاني 

در شرایط فعلي و... پرداخت.

علیرضا بردبار
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اصلي حضرت امام، آقاي هاشمي باشد و در موضوع هاي 
مختلف همواره مورد مش����ورت امام قرار مي گرفت و امام 
امور دشوار را به ایشان مي سپرد. همچنین در کوران انقالب 
و پس از آن نقش آقاي هاشمي کاماًل مشهود است، چه در 
طراحي و ایجاد ساختار نظام جمهوري اسالمي و  چه در 
شوراي انقالب، چینش اعضا و در غائله هایي که پیش آمد، 
در جریان حزب جمهوري اسالمي و ساماندهي نیرو ها قبل 
از انتخابات دور اول مجلس شوراي اسالمي، بعد از امام، 
نقش تعیین کننده  ایشان به وضوح دیده مي شود. در دوران 
دفاع مقدس هم به عنوان نماینده امام و جانشین فرماندهي 
کل قوا با شجاعت ایفاي نقش کرد؛ تدارک سالح در طول 
هشت سال جنگ که در تحریم مطلق بودیم، کار ساده اي 
نبود و آقاي هاشمي در کانون این مسأله و در کنار سایر 

نیروهاي انقالبي، سپاه و ارتش بود.
انصاري در ادامه گفت: نخس����تین آشنایي و همکاري 
مس����تقیم من با آقاي هاشمي در مجلس اول بود، اما من 
 ش����اهد بودم که ایش����ان با مدیریت راهبردي خود، بنیان 
قوه مقننه را چنان مس����تحکم بنا کرد، که امروز هر نقطه 
مثبتي مشاهده مي شود از مجلس اول است و اگر احیاناً در 
بعضي جاها ما ضعفي را مي بینیم به لحاظ فاصله گرفتن 
از ش����اخص هاي ارزشي مجلس اول است. ریاست ایشان 
در مجلس متعین بود و با وجود شخصیت هاي بزرگي که 
به لحاظ سني و علمي ممکن بود از ایشان جلوتر باشند، 
آقاي هاشمي توانست با مدیریت صحیح خودشان، مجلس 
را به خوبي اداره کند و فراتر از ریاس����ت مجلس ظاهر 
شود. به تعبیر دیگر، اگر مجلس در رأس امور قرار گرفت 
بخشي از آن به لحاظ نقشي بود که مجلس در شکل گیري 
ساختار سیاسي کشور داشت و بخشي هم مربوط به آقاي 
هاشمي است که توانست این جایگاه را به درستي ارتقاء 
دهد. نقش بعدي ایشان در جایگاه ریاست جمهوري است. 
مرحوم هاشمي بعد از پایان جنگ، کشور ویرانه اي را در 
دس����ت گرفت که تمامي زیر ساخت هاي آن از بین رفته 
بود؛ ساماندهي مهاجران جنگي و بازگشت به شهرهایشان 
و بازسازي کشور از جمله کارهاي سخت و طاقت فرسایي 
بود که آقاي هاش����مي با عنوان دولت سازندگي کارها را 
سروس����امان داد، زیرساخت ها را ترمیم کرد و مهاجران به 
شهرهاي خود بازگشتند و با نگاه تعاملي، روابط با کشورها 
را بهبود بخش����ید و س����عي کرد دوران قهر و غضب را به 
دوران همراهي و همکاري بدل کند و انصافاً هم در کار 
خود موفق ظاهر شد. نقش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني بعد 
از ارتحال حضرت امام)ره( در ایجاد آرامش کشور وتعیین 
رهبري و مشورت هایي که در زمان هاي طوالني در این زمینه 
داش����ت و همراهي هاي ایشان از جمله نقش هاي بي بدیلي 
بود که ایشان از عهده همه آنها برآمد. در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نزدیک به 2۰سال با نهایت حسن سلوک، امور 
را اداره کردند و همچنین در مقام ریاست مجلس خبرگان 
رهبري، در تحوالت سیاسي و جلوگیري از افراط گري ها به 
خصوص در انتخابات سال7۶ و بعد از آن، نقش مرحوم 

هاشمي به خوبي دیده مي شود.
در ی����ک جمله باید گفت که بي تردید نقش آیت اهلل 
هاش����مي رفس����نجاني در قبل و بعد از انقالب در تثبیت 
و تحکیم و پیش����رفت و توس����عه انقالب و کشور، نقش 

بي نظیري بود.
     محكوم به مرگ شدن آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 

شما در خالل صحبت هایتان صحبت از محکوم شدن 
آقاي هاشمي به مرگ گفتید، در حالي که این مسأله تاکنون 
مطرح نشده بود. انصاري پاسخ داد: من خودم چنین حکمي 
را ندیدم اما در آن زمان که ما طلبه بودیم، این شایعه قوت 
گرفته بود که آقاي هاشمي محکوم به اعدام شده است و 
بعد گفتند که امام موسي صدر در سال 54 یا 55 به ایران 
سفر کرده بود و چون نفوذ زیادي در لبنان داشت و شاه 
هم از ایش����ان حساب مي برد و ظاهراً احترام ایشان را هم 
داشته است، به کمک آیت اهلل حکیم وساطت کردند و از 

این کار جلوگیري کردند. 
     تمايز مرحوم هاشمي با ساير روحانيون

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این 
درخواس����ت  که با توجه به اینکه آقاي هاشمي در قبل و 
بعد از انقالب یک عملگرایي خاصي داش����ت، ضمن این  
که خود ایشان هم در جایي گفته بود که من زندان رفتن را 
نمي پسندم ولي به  دلیل اهمال یکي از دوستان به زندان 
افتاد و در زندان هم هوشمندانه توانست طوري عمل کند 
که چیزي متوجه ایشان نشود، لطفاً درباره تمایز ایشان با 
سایر روحانیون و نگاه ایشان به جهان توضیح دهید،گفت: 

آقاي هاشمي یک انقالبي واقعي بود. 
درباره انقالبي بودن آقاي هاشمي، مثاًل در بحث اسرائیل 
ایشان تحلیل درستي از نقش اسرائیل و صهیونیست داشت 
لذا در آن دوران که اصاًل در قم مرسوم نبوده، اولین کتاب 
خود را با نام »سرگذشت فلسطین« ترجمه مي کند و کارهاي 

انقالبي اینچنین انجام مي دهد.
آقاي هاشمي در مبارزه از هیچ چیز نمي ترسید و فشارها 
را تحمل مي کرد. با اینکه کسي که در سن جواني ازدواج 
کرده اس����ت و چند بچه قد و نیم قد هم دارد و به زندان 
مي افتد و همسر بزرگوارشان، خانم مرعشي باید بچه ها را 
براي مالقات ایش����ان به زندان ببرد اما اینها اصاًل در روح 

بزرگ و عطوف او تالطمي ایجاد نمي کند.

من بارها مي دیدم که آقاي هاشمي با کمترین چیزي 
که گفته مي شد متأثر مي شد و گریه مي کرد. من خودم در 
این زمینه خاطرات متعدد دارم، ولي این روح عطوف تحت 
کنترل آن هدف گرایي کلي ایشان قرار مي گرفت. همین انسان 
انقالبي به عنوان فرمانده جنگ، روزي که احساس مي کند 
منفعت کش����ور در پایان جنگ است خدمت امام مي رسد 
و پیش����نهاد خودش را مطرح مي کند و مي گوید: آقا شما 
گفته اید که تا آخرین نفس، تا آخرین نفر و آخرین سنگر 
مقاومت مي کنیم، اما ما در حال حاضر نمي توانیم جنگ را 
ادامه بدهیم و اجازه دهید بنده به عنوان جانشین شما، پایان 
جنگ را بپذیرم و شما بعد بنده را محاکمه و اعدام کنید. 
این خیلي حرف بزرگي اس����ت و این یعني انقالبي بودن، 
یعني شخص براي منافع ملي از جان خود بگذرد. از جان 
گذشتن ممکن است آسان باشد، اما از آبرو و حیثیت گذشتن 
خیلي سخت است و خیلي ها حاضر نیستند این ریسک را 
بپذیرند، لذا انقالبي گري به این معناست. انقالبي گري به این 
معناست که وقتي ایشان در جایگاه عملگرایي وارد عرصه 
اداره کشور مي شود، مي داند که هر روز با دعوا و چنگ به 
صورت این و آن کش����یدن نمي توان کشور را اداره کرد و 
ایشان به خوبي محدودیت هاي منابع را مي دانست و اطالع 
داشت که باید سرمایه گذاري خارجي جذب شود تا کشور 
پیش برود و مي دانست که براي اداره کشور مشارکت عموم 
مردم الزم است، لذا باید دایره را وسیع تر کند. از این جهت 
من وجه تمایز آقاي هاشمي رفسنجاني با دیگران را در هر 
کجا که همراه ایشان بودم به وضوح مي دیدم. یک روحاني 
که در حوزه بزرگ ش����ده، اما نگاهش به مسائل داخلي و 
جهاني و نگاه به مدیریت علمي و تخصصي است. آقاي 
هاشمي در هر موضوعي که مي خواست تصمیم بگیرد به 
شدت معتقد بود باید اطالعات آن مسأله را از مبدأ اصلي 

و تخصصي اش کسب کند، لذا دعوت مي کرد و مي نشست 
و تصمیم مي گرفت. قدرت شنوایي ایشان خیلي باال بود. 
حوصله شنوایي آقاي هاشمي منحصر به فرد بود. در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گاهي موضوعي حداکثر نیم ساعت 
وقت طلب مي کرد، ایشان چهار ساعت بحث مي کرد. اعضاي 
مجلس، مدعوین و دولتي ها هر چه مي گفتند، ایشان از اول 
تا آخر به دقت گوش مي کرد و این ویژگي در قرآن براي 
رهبران هم گفته شده است و آقاي هاشمي این استماع را 
در حد اعالء داشت. مطالعه زیاد مي کرد، حرف کارشناسان 
را مي ش����نید قدرت جمع بندي فوق العاده اي داشت که من 
کمتر در دیگران دیدم، اینکه اول حوصله ش����نیدن سخنان 
دیگران را داش����ته باشید و بعد بتوانید در تجمیع و تلفیق 
هم����ه نقاط مثبتي ک����ه مجموعه در قالب یک جمع بندي 
مشترک گفته اند، ارائه کنید. من نقش آقاي هاشمي را در 
مدیریت مجلس شوراي اسالمي، هم در مجلس خبرگان و 
هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبي دیدم. در بین 
متخصصان هم معروف بود که مي گفتند در حضور آقاي 
هاشمي دروغ بافي نمي توان کرد و نمي توان بي مورد حرف 
زد. من بارها شاهد بودم که در موضوع هاي تخصصي یا 
اقتص����ادي وقتي مرحوم آقاي نوربخش و دیگران صحبت 
مي کردند، ایش����ان در آخر، تناقضات حرف ها و اشکاالت 
و ناهماهنگي هاي آمار را اس����تخراج مي کرد و در نهایت 
پنج سئوال مطرح مي کرد و متخصصان مي فهمیدند که این 
اش����کاالت وارد است و باید در جلسه بعد جوابي را پیدا 
و ارائه کنند. یا در آخرین عیدي که خدمتش����ان بودیم، 
متخصصان آمدند و جوابي هم ارائه نکردند که سرانجام به 

ارتحال ایشان منتهي شد.
آقاي هاشمي گفته بود که این حجم نقدینگي یعني 
۳۰۰�4۰۰هزار میلیارد تومان کجاست؟ در آن جلسه نه بانک 
مرکزي پاسخ صحیحي داد و نه وزیر اقتصاد و دیگران و 
یکي دو پاسخ هم که مطرح شد ایشان نقد کرد. منظور من 
این است که امتیاز آقاي هاشمي نسبت به سایر روحانیون 
و مقامات در همین نگاهشان به واقعیات اجرایي و میداني 
بود. نگاهشان در مجموع به ریاست این بود. ایشان فرمود 
اگر حوزه، فقه و تفسیر ما جوابگوي بخشي از نیازهاي روز 
و زندگي مردم نباشد به بیراهه رفته ایم. با این نگاه، آقاي 
هاشمي سعي داشت، بین دین و سیاست و بین دین و اداره 
جامعه و بین دین و س����عادت مردم و پیشرفت و توسعه 
کشور، همخواني و آشتي برقرار کند. این چیزي است که 
ما خالء آن را امروز مشاهده مي کنیم. این که برخي تصور 
مي کنند اگر مشکلي حل نمي شود دین مانع آن است؛ نه 
خیر، دین مانع نیست،  بلکه نگاه نادرست و برداشت غلط 
از دین منشأ این مسائل است. به همین دلیل، ایشان همواره 
مورد تخریب، بغض بعضي از کانون هاي دیني و به تعبیر 
حضرت امام، متحجرین قرار مي گرفت که در طول س����ي 
و هفت � هشت سال بعد از انقالب برنمي تافتند. ویژگي 
دیگر ایشان این بود که خیلي در قالب هاي جناحي و حزبي 
خاص نبود. ایش����ان عضو حزب جامعه روحانیت مبارز 
ب����ود،  ولي در همان زمان در قضیه انتخابات آقاي خاتمي 
نقش ایفا کرد یا بعد در انتخابات سال 92 و انتخاب آقاي 
روحاني،  نشان داد که خود را حبس نمي کرد و در مسایل 
تش����کیالتي غرق نمي شد، بلکه در ابعاد وسیع تر به منافع 

مردم و کشور مي اندیشید.
انصاري افزود: من بین روحانیون فرد دیگري را مثل 
آقاي هاشمي سراغ ندارم که نگاه به توسعه کشور بر مبناي 
کار و تالش زیاد داشته باشد. ایشان به شدت از زهدنمایي 
و ری����اکاري متنف����ر و از فقر افراد و جامعه رنج مي برد و 
معتقد بود همه در هر سطحي که هستند  باید کار و تالش 
کنند. بر همین اساس خودشان هم تا زمان رحلت، لحظه اي 
از کار و تالش دست نکشید و این جزو افتخارات ایشان 
بود که در منطقه کویري و بیابان شور، بهترین محصول را 
تولید مي کرد و بخشي از گذران زندگي شان را با دسترنج 
خودشان  و اعضاي خانواده تأمین مي کرد. آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در قبل از انقالب هم زمین هاي زیادي را براي 
کشاورزي و در جهت کمک به انقالب آباد کرد و پس از 

امتيازآقايهاشمينسبتبهساير
روحانيونومقاماتدرهميننگاهشان

بهواقعياتاجراييوميدانيبود.
ايشانفرموداگرحوزه،فقهوتفسير
ماجوابگويبخشيازنيازهايروزو
زندگيمردمنباشدبهبيراههرفتهايم.
آقايهاشميسعيداشت،بيندينو

سياستوبيندينوادارهجامعهوبين
دينوسعادتمردموپيشرفتوتوسعه
كشور،همخوانيوآشتيبرقراركند.
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پیروزي انقالب این زمین ها را قطعه بندي و به طور رایگان 
در اختیار کشاورزان قرار داد.

وي با اش����اره به این که مرحوم هاش����مي از تولید و 
افتتاح پروژه ها، لذت مي برد، گفت: مرحوم هاشمي هرگاه 
یک مزرعه، باغ یا یک زمین کشاورزي را مي دید مشعوف 

و از خوشحالي سرمست مي شد.
اگر به کارنامه سراس����ر افتخارآمیز آیت اهلل هاش����مي 
رفسنجاني نظر بیندازیم، باید گفت که هیچ عرصه مهمي 
در کشور بعد از انقالب ایجاد نشده است که یادگار آقاي 
هاش����مي نباشد که از آن جمله مي توان به توسعه خطوط 
راه آهن، کارخانه قند و شکر خوزستان، مترو، صنایع مختلف، 

دانشگاه آزاد و... اشاره کرد.
     تخريب آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

گفته شد که آقاي هاشمي به قواعد و قوانین بسیار پایبند 
بود و معموالً با کساني رقابت مي کرد که به قواعد پایبند 
نبودندو همین مساله در بسیاري جاها دست و پاي آقاي 
هاشمي را مي بست و همین مشکالتي را براي ایشان ایجاد 
مي کرد و دلیل این مسأله را در چه مي دانید و تخریب آقاي 

هاشمي در طول این سال ها به چه منظور انجام مي شد؟
انصاري پاس����خ داد: مردان بزرگ متأسفانه در دوران 
حیات خود نوعاً یا اندیشه هایشان درک نمي شود یا افراد 
کوته نظر با افکار کودکانه مانع حقیقت مي شوند. در تاریخ 
جهان و ایران صفحات غم انگیزي از این دست زیاد دیده 
مي شود. شما مرحوم مدرس را ببینید، جاي شهید مدرس 
با آن اندیشه هاي بلند هم دیني و هم ملي، زندان خواف 
یا تبعیدگاه کاشمر نبود، یا پاداش مظلومانه امیرکبیر با آن 
اندیش����ه هاي ملي یا میهني بلندشان ، حمام فین کاشان و 
ش����هادت مظلومانه اش نبود. آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را 
خیلي زود دشمنان قبل از دوستان او شناختند.  ابتدا گروه 
فرقان بعد از به ش����هادت رساندن مطهري و بعد یکي دو 
اقدام دیگر، براي ترور و گرفتن این کانون اندیشه پویا از 
امام و انقالب سراغ آقاي هاشمي رفتند و ایشان را ترور 
کردند. جریان هاي متحجر، وقتي که ایشان در مجلس بود 
و بحث قوانین مختلف را مطرح مي کرد افکار ایش����ان را 
برنتافتند و علیه آقاي هاشمي در قم راهپیمایي و علیه ایشان 
س����خنراني کردند. در مدرسه فیضیه و جاهاي دیگر، آقاي 
هاشمي را  به جریان هاي مارکسیستي و لیبرالیستي متهم 
مي کردند. در یک مقطع که اقتضاي کشور ایجاب مي کرد و 
به لحاظ جنگ محدودیت هایي بود و نگاه به بازار و اداره 
کش����ور با سهمیه بندي اداره مي شد که واقعاً ضرورت آن 
زمان بود، نه نگاه مارکسیستي ، بعدها در دوران سازندگي 
که مردم به رفاه و آس����ایش نیاز داش����تند و این که بعد از 
جنگ اعصاب مردم آرامش پیدا کند، آقاي هاشمي  متهم 
به لیبرالیس����تي و غرب گرایي شد. جالب این که کسي به 
وادادگي متهم مي شد که در جبهه هاي نبرد و مبارزه،  مقاومت 

او ضرب المثل شده بود.
البته آقاي هاش����مي در برخي اوقات از سوي عوامل 
مختل����ف تن����درو و اصالح طلب که خیلي هم پیوندي با 
جریان اصالح طلبي نداش����تند مورد تخریب قرار گرفت 
و صحبت هاي من به این معنا نیس����ت که آقاي هاش����مي 
رفسنجاني معصوم بوده و هیچ اشتباهي نداشته است. غیر 
از معصومین کس����ي راسراغ نداریم که عاري از اشکال یا 
گناه باشد. حتماً کسي که در صحنه هاي مختلف و مسائل 
اجرایي حضور داشته، اشتباه هم کرده است، ولي دستاویز 
کردن برخي اشتباه ها و بزرگ کردن آنها و تخریب ایشان 
در مقطعي اتفاق افتاد و اوج اینها در زمان آقاي احمدي نژاد 
بود. از دید من، در دوران ایش����ان، نه تنها آقاي هاش����مي، 
بلکه اخالق سیاسي و مدیریتي در جامعه به طور اساسي 
تخریب ش����د. آقاي احمدي نژاد با سوء استفاده از برخي 
مش����کالت موجود کشور براي ترقي و جلب آراء خود، 
صرفاً بر تهمت زدن و تخریب ش����خص آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني تکیه کرد و برخي از جریان هاي افراطي سیاسي 
به اصطالح راست و اصولگرا به تصور این که، این شعارها، 
ش����عارهاي درستي است و مي توانند به آقاي احمدي نژاد 
تکیه کنند هم با ایش����ان همنوا شدند و در تخریب آقاي 

هاشمي از هیچ چیز فروگذار نکردند و با اتهام هاي بي اساس 
به ایش����ان و اعضاء خانواده و به زندگي آن مرحوم  یک 
تصویري از آقاي هاشمي در جامعه  ایجاد کردند که حتمًا 
ایشان در یک کاخ کذائي زندگي مي کند. ما سال هاي سال 
در جماران همسایه ایشان بودیم و با نحوه زندگي ایشان 
آش����نا بودیم. تأسف بارتر این که در مرحله بعد که آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني اصاًل کاندیدا هم نبود، مجدداً در سال 
88، توطئه هاي آقاي احمدي نژاد و باند ایشان در اتهام به 
آقاي هاش����مي رفسنجاني وجود داشت و به همراه ایشان، 
رسانه هاي بیگانه و منافقان که از قبل نسبت به ایشان کینه 
زیادي داشتند این مسائل را تشدید مي کردند. بعد از حوادث 
س����ال 88، حقیقتاً این بد اخالقي ها به اوج خودش رسید. 
من در جماران ش����اهد بودم، جمعي ناآگاه اراذل و اوباش 
تحریک ش����ده و ساماندهي شده جلو منزل آقاي هاشمي 
جمع شده بودند و بدترین اهانت ها را به ایشان مي کردند، 
اهانت هایي که نه در س����طح افراد عالیرتبه، بلکه در بین 
افراد عادي یک جامعه اسالمي و غیراسالمي هم شایسته 
نبود و نیس����ت. در جریان 9 دي هم سوء استفاده کنندگان 
و تبلیغات چي ها و تخریبگران پالکارت هایي را در دست 
داشتند که علیه آقاي هاشمي شعار مي دادند. یکي از افراد 
روي تابلو خود نوشته بود که »تاجر ورشکسته برگرد به 
باغ پس����ته«، یا در یکي از انتخابات معلوم شد که بیش از 
4۰�۳۰ میلیون سي دي لبریز از انواع اتهامات و تخریب ها، 
علیه آقاي هاشمي از بیت المال تهیه کرده بودند و در گستره 
کشور توزیع مي کردند. ده ها خبرگزاري، سایت و رسانه که 

همه از بیت المال و پول مردم تغذیه مي کردند، علیه آقاي 
هاش����مي و تخریب ایشان به کار گرفته شدند. در صدا و 
س����یما و برخي تریبون هاي نماز جمعه و باالتر از آن در 
راهپیمایي 22 بهمن که نمایش وحدت کش����ور بود، آقاي 
هاش����مي که مؤسس انقالب بود از سوي عوامل تحریک 
شده و اوباش مورد هتک حرمت و فحاشي قرار گرفت. 
همچنین در مراسم ۱4 خرداد در مرقد حضرت امام، اینها 
آن صحنه عجیب را به وجود آوردند، حتي به حاج حسن 
آقا هم توهین کردند. من حضور داش����تم که عوامل آنها 
بعد از مراس����م به ماشین آقاي هاشمي رفسنجاني لگد و 
مش����ت مي زدند و توهین مي کردند. به هرحال برگ هاي 
بس����یار تلخ که در خاطره ملت ایران ثبت ش����ده است و 
آقاي هاش����مي رفسنجاني که مي توانست در هشت سال 
زمام����داري دول����ت نهم و دهم از نفوذ و توان خودش در 
داخل و در منطقه براي تلطیف روابط با کشورهاي همسایه 
و به خصوص عربستان کمک کند نه تنها ظرفیت استفاده 
نشد، بلکه همواره ایشان را در رنج روحي و فکري قرار 
دادند و برخوردهایي که با فرزندان ایشان شد و البته ادامه 
دارد از همان دست برخوردهاست. مثاًل در دولت نهم و 
دهم اگر یک عقلي حاکم بود، علي القاعده باید از ظرفیت 
نفوذ آقاي هاشمي رفسنجاني در حل مسائل ایران با جامعه 
اروپا و جامعه بین الملل استفاده مي شد که متأسفانه نه تنها 
استفاده اي از این ظرفیت نشد، بلکه ایشان ممنوع الخروج 
هم شد. در کل، مجموعه عوامل کودکانه و اقدامات برخي 

عوامل نفوذي که به جد من معتقدم در بسیاري از مراکز 
تصمیم گیري و جریان هاي سیاسي حضور دارندو تخصص 
اینها زدن پایه هاي اعتماد مردم اس����ت، شخصیت هایي که 
در باوره����اي مردم محبوب بودند، را تخریب و بي آبرو و 
کشور را بي پشتوانه کردند. یک عده هم تصور مي کنند که 
در کشور با زدن، متهم کردن و تخریب همه قوا و ادعاي 
طرفداري از والیت فقیه و رهبري مي توانند از انقالب دفاع 
کنند ؛ در حالي که نمي فهمند این کشور به نام والیت فقیه 
و رهبري است و طبق اصل 57 قانون اساسي، سه قوه زیر 
نظر ولي فقیه انجام وظیفه مي کنند، وقتي این افراد نادان قوه 
مجریه را آمریکایي، واداده و مزدور بیگانه و اخیراً چیزهاي 
دیگري هم به آن اضافه کرده اند، مي دانند و قواي قضائیه و 
مقننه را هم طور دیگري مي کوبند و از سوي دیگر حداقل 
5۰ درصد جمعیت ایران که گرایش اصالح طلبي دارند و 
بزرگان اصالح طلب، آقاي خاتمي و دیگران را به انواع اتهام ها 
محکوم مي کنند و بعد هم مي گویند نظام مقدس جمهوري 

اسالمي است، کجاي این نظام دیگر باقیمانده است. 
شما سه قوه را که مطرود مي دانید، و تقدس نیروهاي 
سیاسي را هم گرفته اید، این هنر نیست که بگویید رهبري 
تنهاست. این چه حرفي است که زده مي شود. در ذات این 
سخن احمقانه در واقع، تضعیف رهبري است. معنایش این 
است که رهبر معظم انقالب نتوانسته اند سه قوه را هماهنگ 
کنند. چون یکي از اختیارات و وظایف رهبري، طبق اصل 
۱۱۰ قانون اساسي هماهنگي قواست. اینها تصویري ارائه 
مي کنند و فکر مي کنند که به والیت فقیه خدمت مي کنند، 
در صورتي که دارند ایش����ان را تضعیف مي کنند. من االن 
شاهدم، بالیي که بر سر آقاي هاشمي رفسنجاني آوردند، 
دارند بر سر آقاي روحاني مي آورند. من چهار سال که در 
دولت یازدهم بودم از نزدیک مي دیدم که در هنگامه کارزار 
مذاکرات هسته اي و حل مشکالت اقتصادي که همه باید 
کمک مي کردند، صداوسیما علیه آقاي روحاني شمشیر را 
از رو بس����ته بود. همین سایت هاي تخریب گر که آن روز 
آقاي هاشمي رفسنجاني را تخریب مي کردند، االن هم همان 
وضع را ادامه مي دهند. س����ؤال من این اس����ت که در زیر 
این آسمان یک دولت دیگري را پیدا کنید که ابزار رادیو 
و تلویزیون را در اختیار نداشته باشد. این انحصاراً مربوط 
به ایران است. در حالي که طبق قانون اساسي صداوسیما 
خارج از حوزه دولت است و اشکالي هم ندارد، ولي نباید 

علیه دولت باشد.
االن هم مجدداً مي بینیم که صداوس����یما علیه آقاي 
روحاني شمش����یر را از رو کشیده و در شرایطي که مردم 
نی����از به آرامش و امید دارند، علیه دولت اقدام مي کند. ما 
نمي گوییم که صداوسیما انتقاد نکندو مشکالت را منعکس 
نکند ، اما خدماتي که انجام مي شود را چرا نمي گویند و چرا 
کوته نظرانه مي خواهند دولت را ناتوان معرفي کنند. ناتوان 
معرفي کردن دولت، یعني ناتواني نظام و رهبري. به نظر 
من اگر خوشبین باشیم، باید بگوییم که در اداره صداوسیما، 
ناداني حاکم است. اگر بدبین باشیم باید بگوییم که نفوذ 
صورت گرفته است. همه مي فهمند که صداوسیماي ملي 
یک کشور نباید علیه منافع ملي یک کشور حرکت کند. بنده 
در زلزله هاي بزرگ ایران پس از انقالب به لحاظ مقتضاي 
مسئولیت هایي که داشتم، حضور پیدا مي کردم و در جریان 
زلزله کرمانش����اه من ادعا مي کنم که براساس گزارش هاي 
قطعي، خدماتي که در زلزله اخیر از سوي دولت صورت 
گرفت )با اینکه زلزله متوس����طي بود نسبت به زلزله هاي 
گذش����ته( از حیث سرعت عمل، هماهنگي نیروها اعم از 
ارتش، سپاه و بسیج، هالل احمر، وزارت کشور، نیروهاي 
مردمي، هم سرعت در امداد و نجات و هم در کمک رساني 
و اسکان زلزله زدگان، یکي از بهترین ها در طول زلزله هاي 
تاریخي ایران بوده است، ولي صداوسیما طوري عمل کرد 
ک����ه انگار نظام و دولت زلزله زدگان را فراموش کرده اند و 
کاري انجام نداده اند کمک هاي گس����ترده اي که  دولت و 
ملت کردند، تحت الش����عاع برخي ضعف هاي کوچک قرار 
گرفت. منظور این است که دولت در جبهه خودي بیشتر 
دچار مشکل است تا دشمن که باید همزمان هم خدمت 
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کند و هم فضاس����ازي کند براي تبلیغات مسموم. آیت اهلل 
هاش����مي رفسنجاني گرفتار همین مشکل بود و تا زماني 
که این مش����کل حل نشود، ره به جایي نمي بریم. شما در 
کجاي دنیا سراغ دارید که خدمتگزاران خودشان را تخریب 
مي کنند. بعد هم چون در ذات این تخریب ها، حرمت شکني 
وجود دارد، ضمن این که مرزها به همین اشخاص محدود 
نمي شود، دایره اینها گسترده مي شود و شما مي بینید که با 
انگیزه جناحي و سیاس����ي مي آیند علیه یک جریان یا یک 
ش����خصیت، شعاري سر مي دهند یا تجمعي راه مي اندازند 
و بعد از دستش����ان در مي رود و علیه خودشان شعار داده 
مي شود. به طور کلي صداوسیما باید یک دانشگاه باشد و 
در برخورد با افراد و جریان هاي سیاسي یک موضع اصولي 
داشته باشد، در حالي که صداوسیما منافع کشور را رعایت 
نمي کند و اخالق شکني و هنجارشکني از همین نقطه شکل 
مي گیرد و این مسأله موجب شده است که اعتماد عمومي 
به این رسانه کاهش پیدا کند و مردم به رسانه هاي بیگانه 
گرایش پیدا کنند، یا به فضاي مجازي بي کنترل سوق پیدا 
کنند که از این منظر کشور دچار آسیب مي شود. من درباره 
بي عدالتي صداوسیما خیلي حرف داشته و دارم و آنچه که 
درباره آیت اهلل هاشمي رفسنجاني مطرح مي شود، این است 
که اگر عقلي در اداره صداوسیما وجود داشت مي بایست 
مي رفتند در حوزه هاي مختلف از آقاي هاشمي رفسنجاني 
به عنوان عصاره تجربه یک نسل بزرگ انقالبي و به عنوان 
تجربه تکرار نشدني و کساني که از آغاز شکل گیري انقالب 
وجود داش����تند و انقالب را رهبري کردند و به پیروزي 
رس����اندند و سي و شش سال در جریان ساختار سازي و 
اداره کشور در فراز و فرودها و در جنگ و تحریم بودند، 
اطالعات کس����ب مي کردند و صدها برنامه ماندگار براي 
آیندگان ضبط مي کردند. اما تالش صداوسیما و دیگران این 
بود که این شخص را بي آبرو و بي شخصیت و تردید ایجاد 
کنند و کار را تا جایي پیش ببرند که مراسم رحلت ایشان 
را هم آن گونه که شایسته و شأن و موقعیت ایشان است، 
پوشش ندهند. به هرحال این مصیبتي است که ما گرفتار 
آن هس����تیم و نسبت به دیگران هم همین رفتار را دارند. 
االن ما شخصیت هایي از انقالبیون بزرگ و یاران امام داریم 
که در گوشه و کنار کشور هنوز زنده اند و ذهنشان گنجینه 

ارزشمند درباره حوزه هاي مختلف است.
اما متأسفانه اثري از اینها نیست و برعکس در شبکه هاي 
ملي ما دائم قیافه و سخن کساني تکرار و به خورد مردم 
داده مي ش����ود که در بین مردم وازدگي ایجاد کرده اند. در 
هر موضوعي س����ه � چهار نفر هس����تند که در همه موارد 
اظهارنظر مي کنند. اگر شما مقایسه اي در خطبه هاي آیت اهلل 
هاش����مي رفسنجاني با سایر خطبه ها داشته باشید، محروم 
شدن مردم از آن گنجینه وضع و خطابه را مشاهده خواهید 
کرد. من تردید ندارم در 5۰ � 4۰ سال آینده که نسل هاي 
بعد مي آیند و با فرونشستن غبارهاي کینه و دشمني ها، تاریخ 
امروز را مطالعه کنند، حتماً اشک حسرت خواهند ریخت 
که چگونه این شخصیت هاي بزرگ و با این ظرفیت ها که 
مي توانستند کشور را پیش ببرند، محدود و متهم شدند و ما 
عقب ماندیم. من در این روزها که به سالگرد ارتحال آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني نزدیک مي شویم، غصه مي خورم و هم 
این نکته بنده را رنج مي دهد که آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
در سال 8۳ که با چه امید و شوقي با وجود زیرساخت ها 
و ریل گذاري ها و نرم افزاري  و س����خت افزاري که در طول 
دو دوره ریاست جمهوري آقاي خاتمي بر اساس عقالنیت 
شده بود و کشور به یک نقطه آرامش رسیده بود که رهبر 
معظم انقالب احساس کردند که ما مي توانیم از برنامه هاي 
پنج ساله گام ها و افق هاي دورتري را براي خودمان ترسیم 
کنیم، فرمود س����ند بیست ساله کشور را بنویسید. معناي 
این س����خن این بود که ما به نقطه ثبات، هموارس����ازي و 
بسترسازي هاي اجتماعي و اقتصادي رسیده ایم مي توانیم براي 

بیست ساله آینده برنامه ریزي کنیم.
 قرار شد سند چشم انداز بیست ساله طراحي شود و 
آقاي خاتمي و دولت مشغول این امر شدند و وقتي به مجمع 
تشخیص آمد، با حوصله هر چه تمام تر، با کارشناسي بسیار 

عالي در کمیسیون هاي مختلف مطرح شد. قاطع مي گویم 
که روي هیچ سند ملي به اندازه این سند چشم انداز کار 
کارشناس����ي جدي و فراگیر صورت نگرفت و قرار ش����د 
ایران در افق ۱4۰۰ به عنوان یک قدرت اقتصادي و علمي 
و فناوري در منطقه مطرح ش����ود با شاخص ها و اهداف 
کمي که مشخص شده بود. االن که ۱2 سال از آن مبداء 
گذش����ته است با کمال تأسف، در بسیاري از شاخص هاي 
سند چشم انداز ، از مبداء سال 84 بسیار عقب  رفته ایم. فکر 
مي کنم اگر خیلي تالش بکنیم و همه همت ها را بس����یج 
کنیم، شاید تا چهار سال دیگر در برخي از این شاخص ها 
بتوانیم به نقطه سال 84 برسیم. بنابراین، این یک مصیبت 
براي کشور است و بانیان این وضع همان هایي هستند که 
امروز مدعي اند. یعني کساني که این شرایط را در زمان آقاي 
هاشمي بوجود آوردند، امروز آن را مطالبه مي کنند و مردم 

هم باید مات و مبهوت نظاره گر این صحنه باشند. 
     تأثير حضور مرحوم هاشمي در وضع موجود كشور 

سؤال شد که در شرایط موجود و نارضایتي مردم نسبت 
به برنامه هاي اقتصادي کشور، اگر آقاي هاشمي رفسنجاني زنده 

بود، نقش ایشان در این شرایط چگونه بود؟ 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من فکر 
مي کنم اگر آقاي هاشمي زنده بود، بر اجراي مصوبات و 
سیاست هایي که وضع شده و موانع نمي گذارد، اجرا شوند، 
تأکید مي کرد. یعني آقاي هاشمي در دوران دولت یازدهم 
یکي از مدافعان جدي دولت آقاي روحاني بود و حمایت 
مي کرد و ایش����ان بارها در مجمع گالیه مي کرد که فش����ار 

سنگیني بر دولت وارد مي شود. روز قبل از ارتحال هم در 
مجمع دو کمیسیون زیربنایي و اقتصادي یا نظارت برگزار 
ش����د، ایشان در روز شنبه همین موضوع را مطرح کرد و 
مقایسه اي داشت بین دوران دولت آقاي روحاني و دولت 
خودشان و فرمود وقتي من رئیس جمهور بودم هیچ یک 
از مشکالت دوره آقاي روحاني را نداشتم و مجلس کاماًل 
با من همراه بود و صدا و سیما دست برادرم بود و جنگ 
تمام شده بود و نیروهاي نظامي هنوز به عنوان فرمانده به 
من نگاه مي کردند و با قوه قضائیه مطلقاً مشکلي نداشتم و 
همراه من بودند و بعد گفت که آقاي روحاني یا هیچ یک 
از اینها را ندارد یا بخش عمده اي از اینها همراه او نیستند. 
لذا براي آقاي روحاني و دولت ایشان دلسوزي مي کرد و 
مي گفت آقاي روحاني کار سختي در پیش دارد. در واقع 
من فکر مي کنم امروز هم کساني که به اسالم، انقالب و 
ایران با هر زاویه اي که نگاه مي کنند، عقل حکم مي کند که 
همه دست به دست هم بدهند و دست از این رقابت ها و 

مزاحمت هاي کودکانه بردارند.
 اگر دشمنان در بین اینها نفوذ کرده اند آنها را شناسایي 
و از خود دور کنند. همه به دولت کمک کنند چون اداره 
کش����ور کار آساني نیست. براي اشتغال باید سرمایه گذاري 
انجام شود، براي رفع مشکالت معیشتي مردم و رفع کمبودها 
باید تولید زیاد شود، تولید هم جز با سرمایه گذاري امکان پذیر 
نیست و سرمایه گذاري هم جز با آرامش میسر نمي شود. 
ما نمي توانیم دائم با کل دنیا و در داخل با خودمان در ستیز 

باشیم، بعد انتظار سرمایه گذاري داشته  باشیم. سرمایه گذاري 
مثل یک آهو مي ماند که اگر امنیت  آن با هر چیزي تهدید 
ش����ود، فرار مي کند. همه عوامل فرار را پیش پاي دولت 
مي گذاریم و بعد از دولت انتظار داریم که چرا اشتغال ایجاد 
نمي کند، چرا کمبود وجود دارد. تجربه بشر در اداره جوامع 
آن هم در دنیاي امروز که مثل دهکده به هم پیوسته اي جلو 
چشم ما است، همسایه هاي  ما از جمله ترکیه و دورتر، خاور 
دور، مالزي را ببینیم که در آرامش کار خود را پیش مي برند 
و این طور نیست که همه به استکبار وابسته باشند و دین 
خود را از دس����ت داده باشند. ما که یک کشور اسالمي و 
انقالبي هستیم، به طریق اولي باید بتوانیم بهتر از آنها کشور 
را اداره کنیم و بن بست ها را بشکنیم. من احساس مي کنم 
که اگر آقاي هاشمي زنده بود، همواره همان چیزهایي که 
در خطبه ها مدنظر داش����ت بیان مي کرد. همان نصایحي را 
مي کرد که به همه گروه هاي سیاس����ي مي کرد. امروز واقعًا 
شرایط کشور و موقعیت منطقه اي ما و هم مشکالتي که بر 
اثر کم آبي و خشکسالي وجود دارد و برکت هم از کشور 
ما رخت بر مي بندد، در این شرایط خاص باید به آموزه هاي 
امام و رهنمودهاي ایشان بازگردیم و راه انقالبیون بزرگي 
مثل آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را دنبال کنیم. توصیه هایي هم 
که رهبر معظم انقالب مي فرمایند باید جدي تر پي بگیریم و 
گروه ها هر قطعه آن را براي بیرون کردن رقیب از صحنه 
انتخاب نکنند. دست به دست هم دهیم تا ان شاء اهلل کشور 
از این ش����رایط نجات پیدا کند. کشور مشکالت عدیده اي 
دارد، نظام بانکي ما از قبل با مشکالت زیادي مواجه است 
و مس����ئوالن دارند تالش مي کنند که از این مشکل عبور 
کنند. این دولت و این کشور وارث خیلي مشکالت انباشته 
ش����ده اي هستند که جز با صبوري و با وفاق جمعي حل 
نمي شوند. به اعتقاد من، دولت آقاي روحاني با وجود همه 
مشکالت و موانع پیروز خواهد شد زیرا دکتر روحاني با 
اراده و عالقه جدي پاي کار است و من در جریان برجام، 
سختکوش����ي و اخالص ایشان را در مقابل آن فشارهاي 
سنگیني که وارد مي شد، دیدم. اگر نبود عالقه و سرنوشت 
کشور، آقاي روحاني عطاي آن را به لقایش مي بخشید زیرا 
یک کارزار س����خت تر از جبهه جنگ بود. در جبهه جنگ 
تکلیف روشن است که شما خمپاره مي اندازید و دشمن هم 
خمپاره مي اندازد، اما در پشت میز مذاکره با شش قدرت 
بزرگ جهان، یک تنه ایستادند و دکتر ظریف در کلمه به 
کلمه واژه ها مسایل را پیش مي برد. تیم مذاکره کننده ایران در 
سند برجام ماه ها تالش کرد و هر وقت دکتر ظریف از سفر 
برمي گشت و به دولت گزارش مي داد، حقیقتاً براي سالمتي 
او نگران مي شدم زیرا البي اسرائیل و منافقان و آمریکا و 
همه دست به دست هم داده بودند، پول مي ریختند و خرج 
مي کردند. درست در همین هنگامه سخت من در مجلس 
که بودم به عنوان معاون پارلماني رئیس جمهوري، مي دیدم 
همان حرفي که خواست اسرائیل و عربستان و بر خالف 
منافع ملي ما اس����ت، به نام انقالبي گري از تریبون مجلس 
علیه آقاي ظریف و تیم مذاکره کننده مطرح مي شود و اینها 
به واداده و سازشکار متهم مي شدند و من هرگز آن منظره ها 

یادم نمي رود که واقعاً چگونه برخورد مي کردند. 
ولي آقاي روحاني نگذاشت این مسأله  ابتر بماند 
و اس����تقامت کرد و حرف هاي زش����ت و رکیک را به 
جان خرید و الحمدهلل یک گام بلندي برداشت و امروز 
ما مي بینیم که جمهوري اس����المي ایران در یک طرف 
ایستاده است و اسرائیل و آمریکا و کل جهان در طرف 
دیگر ایستاده اند. خوشبختانه در دولت و شخص رئیس 
جمهوري براي سامان دادن به اقتصاد کشور و عبور از 
مشکالت همین اراده وجود دارد. به نوعي من احساس 
مي کنم که مجلس حتماً نسبت به گذشته بهتر عمل خواهد 
کرد و نسبت به مجلس نهم، همراه تر است. این اواخر 
من هماهنگي هاي س����ه قوه را بیشتر احساس مي کنم و 
ان شا ءاهلل صدا و سیما هم با دولت و مردم آشتي کند و 
مهربان تر به میدان بیاید و صدا و سیما و گروه ها فکر 
نکنند که با بذر بدبیني و کینه، تهمت و سلب اعتماد، 

دولت از هم مي پاشد.
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ویژه  اولین سالگرد 
درگذشت  آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني
سهشنبه19دي96

     شما از مدیران مرحوم هاشمی رفسنجانی بودید و سال ها 
با ایشـان به خصـوص در حوزه فعالیت های اقتصـادی همکاری 
داشـتید. آقای هاشـمی بعد از پایان یافتن جنگ و انتخاب ایشان 
به عنوان رئیس جمهور فعالیتی را آغاز كرد كه با عنوان سازندگی 
معروف شـده اسـت. آیا دیدگاه آقای هاشـمی در حوزه سازندگی 
مبتنی بر ایده خاصی بود یا سعی می كرد  بر اساس تجربه شخصی، 

دیدگاه خودشان را پیگیری كند؟
خداآقاي هاشمي را رحمت و با اولیا و انبیا محشور کند. 
ایشان یکي از مهم ترین نقش هایي که ایفا کرد در سازندگی بود. 
البته باید گفت که آقاي هاشمي براي ایفاي نقش هاي مختلف 
در مقاطع مختلف کسب اطالع مي کرد. همیشه نسبت به وضع 
موجود و وضع آینده کشور تحلیل داشت و مي توانست قبل 
از وقوع بحران ها، بحران هاي آینده را حدس بزند، پیش بیني 
کند و تغییر مسیر براي کشور پیشنهاد دهد. اتفاقي که در آغاز 
دولت آقاي هاشمي و در دوران سازندگي ایران افتاد، یک تغییر 
جهت در کشور بود. واقعیت این بود که در اثر بروز انقالب 
اسالمي و اعمال سیاست های چپ در کشور در حد وسیع که 
معموالً بعد از همه انقالب ها چنین مي شود و به دنبال انقالب، 
حادثه النه جاسوسي و جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، مجموعًا 
مسائلی برای کشور به وجود آمد که منجر به تغییر ساختار مهم 
اقتصادي در ایران شد و  بسیاری از صنایع، بانک ها، بیمه ها، 
اراضي کشاورزي تغییر وضعیت دادند. همچنین اولین تجربه 
تحریم های اقتصادی را از آن زمان در ایران داشتیم. به دنبال 
جنگ  تحمیلی، مقدار زیادي از منابع هم  آنجا هزینه شد. 
نتیجه همه این ها با همه این بود که در سال ۱۳۶7 هر ایراني 
نصف سال ۱۳55 ثروت داشت. یعني تولید ناخالص سرانه 

ایران در سال ۱۳۶7، یک دوم سال ۱۳55 شد.
 آقاي هاشمي که با این اعداد و ارقام آشنا بود و آخوندي 
نبود که اعداد و ارقام را نتواند درک و تجزیه و تحلیل کند، 
فهمید که باید سیاست هایمان را تغییر دهیم و با این سیاست هایی 
که داریم سیر قهقرایي مي رویم و گرفتاري براي کشور درست 
مي شود. آقای هاشمی می توانست قبل از آن که هر بحراني 
آغاز ش���ود جهت کش���ور را تغییر دهد، شبیه آنچه در دوره 
سازندگي اتفاق افتاد و  یک تغییر جهت در کشور به سمت 
سیاست هایي که مي توانست مجدداً اقتصاد ایران را در معرض 
بهبودي قرار دهد، رخ داد. نتیجه اش هم این شد که بعد از 
آغاز سازندگي تا حدود سال 84 که پایان دوره خاتمي است، 

در این دوره تولید ناخالص س���رانه ایران دوباره و نسبت به 
سال ۶7 دو برابر شد.این مهم ترین ویژگي آقاي هاشمي این 
بود که مي توانست حرف هاي کارشناسي را خوب بشنود،  درک 
کند و تجزیه و تحلیل ارائه دهد. آقاي هاشمي، حرف هایش 

جمع بندي کارشناسان کشور بود.
     معمـوالً از چـه نوع كارشناسـاني اسـتفاده مي شـد؟ آیا 

كارشناسان خارجي هم بودند؟ 
خیر. در دولت، وزرا اطالعات زیادي به آقاي هاش���مي 
منتقل مي کردند. در جلسات شوراي اقتصاد و جلسات دولت، 
کارشناس���ان گزارش های الزم را اعالم می کردند. کارشناسان 
از درون بخش هاي مختلف کش���ور بودند. آقاي هاشمي این 
ظرفیت را داشت که حرف هاي کارشناسي مختلف را گوش 
کند و یک جمع بندي ارائه دهد.  باالتر از نظر خود کارشناسان 
آنچه که در دوره سازندگي اتفاق افتاد جمع بندي کارشناسي 
کارشناساني بود که چپ بودند و سیاست هاي دوران جنگ و 
همان اقتصاد دولتي را ترجیح مي دادند که اجرا کنند ولی آقاي 
هاشمي معتقد بر اقتصاد آزاد بود.  زیرا دنیا را خوب مي شناخت 
و مي فهمید که سیاست هاي چپ دنیا جواب نمی دهد؛ تجربه 
کره را مي فهمید، تجربه برزیل را مي فهمید، مطالعه داشت. در 
واقع کشور را در مسیري انداخت که اگر آن مسیر ادامه پیدا 
کرده بود امروز هیچکدام از این بحران هایي که مردم با آن در 

معیشتشان و شغلشان دست به گریبانند، اتفاق نمي افتاد. 
     به نظر شما چرا ادامه پیدا نکرد؟ آیا واقعاً باید ادامه پیدا 

مي كرد یا ممانعت هایي ایجاد شد؟ 
در دوره آقاي هاشمي سیاست ها ُکند شد. در برنامه اول 
که افکار و ایده هاي آقاي هاش���مي کامل حاکم بود، اقتصاد 
ایران به طور متوسط ساالنه ۶/7 دهم درصد رشد داشت و 
در برنامه دوم که دوباره تفکرات مجلس چهارم، کش���ور را 
رادیکال کردند، رشد اقتصادي در برنامه دوم، 2/5 درصد شد 
و دوباره در برنامه سوم که زمان آقاي خاتمي بود رشد رفت 
روي 5 درصد. ما در ایران مرتب رفته ایم و برگشته ایم. ایران 
سیاست هاي خیلي خوبي را از آغاز سازندگي شروع کرد اما 
در ادامه اش، با آقاي هاشمي همراهي نکردند و  اختالف نظر 

به وجود آمد. 
ما تحمل نکردیم که مسیر را تا انتها برویم. اگر رفته بودیم 

ایران امروز هیچکدام از این مشکالت را نداشت.
 اگر از سال ۱۳۶8 تا امروز همان هدف رشد 8 درصدي 

هر سال ادامه پیدا کرده بود امروز اقتصاد ایران از اقتصاد ترکیه، 
بزرگ تر بود اما االن اقتصاد ایران، نصف اقتصاد ترکیه است.

      نفرمودید ممانعت هایي كه با آقاي هاشمي شد از  طرف 
چه افراد و احزابي بود؟ 

به هرحال اختالف نظر بود در کشور بود. مجلس سوم 
علیرغم این که مجلسي بود که چپ ها در آن اکثریت داشتند 
ولي با آقاي هاش���مي راه آمد و س���رمایه گذاري خارجي و 
فاینانس ها را تأیید کرد.  در نتیجه برنامه اول را خیلي خوب 
شروع کردیم. مجلس چهارم علیرغم این که با شعار »اطاعت 
از رهبري، حمایت از هاشمي« روي کار آمد و اکثر نمایندگان 
آن،  اصولگرا یا راس���ت بودند،  شعار حمایت از هاشمي را 
کامالً کنار گذاشتند و در تقابل با آقاي هاشمي قرار گرفتند 
و همه برنامه ها را ُکند کردند. برنامه اول برنامه تعدیلي بود و 
برنامه دوم برنامه تثبیت اقتصادي شد. دوباره نرخ گذاري ها و 
کنترل قیمت ها و محدودیت سرمایه گذاري ها را راه انداختند و  
جو را رادیکال کردند.  در نتیجه رشد اقتصادي از 7/۶ دهم 

درصد به 2/5 درصد کاهش پیدا کرد. 
     مي خواهم شـما به عنوان یك منتقد به تاریخ آن دوران 

رجوع كنید نه به عنوان همراهی كه در آن دوران بوده است. 
یک سال در دوره آقاي هاشمي تورم سنگین 49 درصد 
 داش���تیم که ناش���ی از  تخلیه نرخ ارز بود. وقتی نرخ ارز از 
7 توم���ان، رفت روي ۱75 تومان، حجمي که قبالً یوزانس 
کرده و نسیه خریده بودیم و ریالش را از مردم، واردکنندگان 
یا دستگاه هاي دولتي و غیردولتي،  به نرخ ارز 7 تومان گرفته  
بودیم باید به نرخ 2 س���ال بعد به طرف خارجي می دادیم. 
همین اتفاق به اقتصاد خیلی فشار آورد. البته ما این کار را در 
زمان آقاي خاتمي هم کردیم و نرخ ارز از ۱75 تومان به 8۰۰ 
تومان رسید. اما در زمان آقاي خاتمي قیمت هاي نفت رو به 
 افزایش بود و ما هر سال نسبت به بودجه پیش بیني شده حداقل
 2 تا ۳ میلیارد دالر درآمد اضافه داشتیم.   مجلس ششم تجربه 
زمان آقاي هاشمي را داشتیم و  8 میلیارد دالر از مازاد درآمد 
نف���ت به بانک مرکزي دادیم که بانک مرکزي پرداخت هاي 
قبلي اش را انجام داد و پایه پولي تغییر نکرد و دولت به بانک 
مرکزي بدهکار نشد. ولی در زمان آقاي هاشمي وقتي ارز از 
7 تومان به ۱75 تومان رسید هیچ منابع ارزي وجود نداشت 
که بتوانیم بدهیم و ارزي که  با  درآمد نفت ۱4، ۱5 دالر در 
کشور حاصل مي شد، همان مقداري بود که کشور نیاز داشت 

گفتگو با مهندس سيد حسين مرعشی:

مسير اقتصادی هاشمی را تحمل نکردند
اگر از سال 1368 تا امروز همان هدف رشد 8 درصدي هر سال ادامه پيدا كرده بود امروز اقتصاد 

ايران از اقتصاد تركيه، بزرگ تر بود اما االن اقتصاد ايران، نصف اقتصاد تركيه است

هاشمي رفسنجاني در مهم ترین دوره تاریخي معاصر 
ایران ریاست جمهوري را بر عهده گرفت. این دوران پس 
از درگذشت بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران و پایان جنگ 
همراه بود. در این دوران کشور با مسائل عدیده اقتصادي 
دست و پنجه نرم مي کرد. هاشمي با شعار سازندگي و 
تعدیل اقتصادي وارد میدان نبرد شد. مهندس مرعشي از 
جمله همراهان هاش��مي بود که از بسیاري از فعالیتهاي 
اقتصادي ایشان مطلع بود. در این گفت و گو سعي شده 
برخي از مسائل آن دوران حتي با نگاهي انتقادي به بحث 
گذاشته شود. اگرچه وي بر این باور است هاشمي فردي 
مطلع در امور اقتصادي بود و اگر راه او در مسیر اقتصادي 

طي مي شد وضعیت کشور بسیار بهتر از اکنون بود. 

منوچهر دین پرست
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و  این ۱۶8 تومان ما به التفاوت هر دالر ، پایه پولي را باال برد 
و تورم 49 درصد ایجاد کرد. 

کشور آن زمان این تجربه را نداشت و یکمرتبه با شوک 
مواجه شد و باید از قبل پیشگیری می کردیم. 

دومین مس���أله اي که مي توانم به عنوان یک انتقاد بگویم 
مربوط به همان دورة ریاس���ت آقاي عادلي بر بانک مرکزي 

است. 
آقاي دکتر عادلي نتوانس���ت پرداخت هاي ارزي ایران را 
مدیریت کند. ما کل دیفالت هاي ارزي یا تأخیرهاي ارزي مان 
حدوداً 8 میلیارد دالر بیشتر نبود و بانک مرکزي باید 8 میلیارد 
دالر را  قبل از اینکه دیفالت بشود  و اعتبار ایران مخدوش شود  
جابه جا  و مدیریت مي کرد و این اتفاق و بدهی نیز خیلي به 
آقاي هاشمي ضربه زد. در اصل بانک مرکزي، آزادسازي بانک ها 
را اعمال کرده بود و  به بانک ها اجازه داده بود ال سي باز کنند 
ولی از بانک ها نخواسته بود که اطالعات بدهند و یک مرکز 
اطالعاتي در بانک مرکزي درست نکرده بود که پرداخت هاي 
ارزي را بتوانند خوب مدیریت کنند و اقتصاد کشور دچار شوک 
شد. اگر این دو شوک یعني  تورم 49 درصد و دیفالت هاي 8 
میلیارد دالري ارزي، دو اتفاق نمي افتاد نیاز نبود آقای هاشمی 

از خیلي از سیاست ها عقب نشیني کند و کوتاه بیاید.
     آقـاي هاشـمي بـه یك كلیـد واژه خیلي توجه داشـت و 
 اغلب به كار مي برد و آن هم واژه رفاه بود. ایشـان فروشـگاه های 
زنجیره ای رفاه و شهروند را راه اندازی كرد. بعد از چند سال اكنون 
می بینیم مال هایی در شـهر سـاخته شـدند كه مشکالت عدیده 
شهرنشـینی بـه وجود آورده اند. به نظر شـما آن زمـان كه چنین 
ایده هایـی در ذهـن ایشـان بود هم این انتقادات وارد می شـد كه 

بعدها این ایده ها مشکالتی را به وجود خواهند آورد؟
مال هایي که اآلن س���اخته می شوند با آن فروشگاه هاي 
زنجیره اي  تفاوت دارندو  دو سطح مختلف دارند. یک دسته 
فروشگاه هاي زنجیره اي برای طبقه متوسط هستند مثل کارفور و  
سي اند ای؛ یک دسته هم همان مال هایی هستند که بیشتر در 
دوره آقای قالیباف ساخته شدند و در واقع بازارهاي جدیدي 
هستند که عمدتاً برندهای الکچري هستند و ربطی به سطح 

اول ندارند. زمان آقاي هاشمي از این  مال ها نداشتیم. 
فروشگاه های رفاه و شهروند عمدتاً بر برندها تمرکز ندارند 
و  برای طبقه متوسط به باال هستند و هدف آقاي هاشمي این 
بود که آن ها  را جایگزین تعاوني هایي  که در محالت مختلف 
در زمان جنگ درس���ت ش���ده بود بکنیم و به نوعی اجناس 
از تولید به مصرف و در سطح  تولید انبوه عرضه شوند تا 
قیمت تمام شده پایین بیاید.  اصوال هم همه دولت ها  دلشان 
مي خواهد رفاه را گسترش دهند اما ممکن است از دو زاویه 
مختلف  نگاه کنند. یکي قیمت ها را از راه کنترل، پایین نگه 
دارد و یکي از راه افزایش درآمدها و  افزایش قدرت خرید 

رفاه را گسترش دهد.
آقاي هاشمي سیاست افزایش قدرت خرید مردم  را دنبال 
می کرد بود و در پی این بود با ایجاد امکانات و سازه هاي جدید 
و اشتغال، درآمد مردم را باال ببرد تا بتوانند بیشتر کاال بخرند 
و  رفاه بیش���تري داشته باشند. تجربه دنیا  هم این است که 
اگر شما بخواهید قیمت ها  را پایین نگه دارید چون واحد هاي 
اقتصادي و واحد هاي تولیدي ضرر مي کنند، س���رمایه گذاري 
انجام نمي شود. سرمایه گذاري که انجام نشود، شغل درست 
نمي شود و شغل که درست نشود، فقر افزایش پیدا مي  کند. هر 
وقت شما بروید سراغ این که کسب درآمد بنگاه هاي تولیدي 
را محدود کنید، اشتغال ضربه مي خورد و به دنبال آن طبقات 

محروم جامعه لطمه مي خورند. 
آقاي هاش���مي خیلي حساس بود روي این که ما نباید 
کاري کنیم که کساني که توانایي کار دارند کار گیرشان نیاید. 
مثالً همیش���ه روي پرداخت هاي عمراني حساس بود. امکان 
نداشت اجازه دهد پرداخت هاي عمراني با تأخیر مواجه شوند 
و پیمانکاران هزار هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار باشند. 
اصالً چنین چیزهایي در قاموس دولت آقاي هاشمي نبود. به 
طور کلي هم  اگر در جامعه آدم هاي فعالتان، کار داشته باشند 
و ش���ما کار آنها را کساد نکنید کشور رشد مي کند. به طور 
طبیعی هم ممکن است عده اي نتوانند کار پیدا کنند یا نخواهند 

کار خوب انجام دهند. 
برخي از بنگاه هاي اقتصادي، چند سال پیش فعال بودند 

ولي متوقف شدند. 
اینها موضوعاتي اس���ت که آقاي هاشمي خیلي رویشان 
حساس بود و می گفت نباید اجازه دهیم واحدهاي تولیدي، 
واحدهاي صنعتي، دفاتر مهندسي و دفاتر خدماتي بیکار باشند. 
درحالی که در ش���رایط فعلی به دلیل این که پرداخت هاي 
عمران���ي دولت کاهش پیدا کرده. در این بخش خیلي دچار 

مشکل هستیم. 
     یکي از موضوعاتي كه آقاي هاشمي به آن توجه داشت، 
بحـث تعدیـل اقتصـادي بود. بحـث تعدیل اقتصادی تا سـال ها 
تاثیرات مختلفی بر جریانات اقتصادی كشور داشت. شما به عنوان 
یك منتقد بخواهید آن دوران را نقد كنید چه نقدی به بحث تعدیل 

اقتصادی وارد می دانید؟
نمي شود با این دقت، بحث کرد. تعدیل اقتصادي، ابعاد 
مختلفی دارد. یکي درآمد دولت است یکی هزینه دولت. اگر 
درآمدهاي دولت با هزینه هایش، دچار عدم تعادل شوند تورم 

ایجاد مي شود و  این موضوع، بخشي از تعدیل است.
بعد دیگر، نرخ ارز اس���ت. تا دالر 7 توماني بود خیلي 
ازکاالها، وارداتش اقتصادي بود. مثال در دوران جنگ، حدود 
سالي ۱5۰ میلیون دالر پنیر وارد شد. یعني ما  یک میلیارد و 
2۰۰ میلیون دالر در طول 8 سال جنگ، پنیر وارد کردیم و 
کوپني توزیع کردیم که مردم نان و پنیر بتوانند بخورند. خیلي 
هم منطقی بود.هنوز هم ذائقه ایراني ها فقط آن پنیر سفید را 

مي پسندد چون زمان جنگ خورده اند و عادت کرده اند.
ما همان زمان، با ۶5 میلیون دالر سرمایه گذاري کارخانجات 
پنیر زدیم. ولي کارخانه پنیر باید صرفه داشته باشد. اگر قرار 

باشد شما با دالر 7 تومان پنیر وارد کنید بدهید در بازار ولی 
شیری که از گاودار می خریم و می دهیم به کارخانه گران تر تمام 
شود و از او بخواهیم با همان قیمت تمام شده وارداتی شیر 
بفروشد، معلوم است که تولید می خوابد. برای این که این اتفاق 
در صنعت  شیر و لبنیات نیفتد، آقاي هاشمي گفت: شیر را به 
قیمتي بخریم که  برای دامدار صرف کند و  قیمت پنیرگران 

شد اما کشور االن دیگر مشکلي به نام لبنیات ندارد.
حتی امروز یکي از مس���ائلمان م���ازاد تولید لبنیات 
اس���ت به این دلیل که در یک دهه اخیر، ۱5 درصد هزینه 
 خان���وار کاهش پیدا کرده و ب���ه تبع آن مصرف لبنیات در
 ایران 4۰ درصد کاهش پیدا کرده است و فشار به  کارخانجات 

لبنیات و گاوداري ها مي آید.
در آن دوره م���ا با ۶۰ میلیون دالر به جاي یک میلیارد 
و 2۰۰ میلی���ون دالر واردات پنیر، کارخانجات پنیر در ایران 
فعال کردیم و کشور صاحب کارخانجات پنیر شد و شغل 
درست شد. من یک مثال برایتان بزنم. هالل احمر ایران سالي 
۱۰ میلی���ون دالر از دولت ارز 7 توماني مي گرفت مي داد به 
واحد هاي خارج از کشورش. روزي که دالر آزاد شد، یعنی 
۶۰ تومان شد، یکي از مسائل تحلیل اقتصادي، نرخ دالر بود 
و می گفتند: مگر مي شود، با  دالر 7 توماني تولید در ایران راه 

انداخت؟ بله اما روی کاغذ!
 آمار تولید خودرو در ایران در س���ال ۱۳5۶ یک س���ال 
 قبل از اینکه انقالب اوج بگیرد و اعتصابات ش���روع ش���ود 
۱۱۰ هزار خودرو بوده اس���ت. همان سال 4۰ هزار خودرو 
وارد ش���ده اس���ت. یعني ۱5۰ هزار خودرو در ایران در سال 

5۶ فروش رفته است. در سال ۱۳۶8، تعداد خودرو سواري 
تولیدی در ایران، 8 هزار تا بوده است یعني از ۱۱۰هزارتا به 

8 هزارتا تقلیل پیدا کرد. 
نه ما دالر 7 توماني داشتیم به کارخانه بدهیم نه کارخانه دار  
مي توانست برود با دالر آزاد تولید کند چون نرخ گذاري  اش 

مي کردند.
این عدم تعادل ها، اقتصاد را بیچاره مي کند. تعدیل اقتصادي 
یعني این عدم تعادل ها به تعادل برس���د. دالر نرخي داش���ته 
باشد که مقداري که کشور  مي تواند حاصل کند با مقداري 
که مي خواهد مصرف کند برابر باش���د و نرخش در بازار به 

نرخ تعادلي برسد.
     داشـتید درباره تأثیر تعدیل اقتصادي به سـبك زندگي 

می گفتید.
به طور طبیعي سبک زندگی، بیش از آنکه تحت تأثیر تعدیل 
اقتصادي باشد، تحت تأثیر گسترش رسانه ها، تغییر کرد.  یک 
زماني شهرهاي ایران هر کدامشان هویت فرهنگي خودشان را 
داشتند. تحت تأثیر تلویزیون االن شما در هر شهر ایران بروید،  
سوپرها، اسم خیابان ها، فروشگاه ها و اجناس  عین هم است. 
شما نمي توانید فرق ایرانشهر و پیرانشهر را بفهمید چون هرجا 
که مي روید، در ایرانشهر و پیرانشهر، هم خیابان شهید رجایي 
و طالقاني است هم خیابان شریعتي و امام خمینی. خیابان ها 
که یکي است، مصالح ساختماني، سبک ساختمان ها و  نماها  
هم شبیه به هم شده.اند. این مي شود تغییر در مدل زندگي در 
داخل ایران. در مبادله با دنیا هم شبکه هاي ماهواره اي،  اثرات 
واقعي ت���ر روي زندگي دارند تا تعدیل اقتصادي که این پیام 
را بدهد هرکس بیشتر تالش بکند سهم بیشتري از کیفیت 

اقتصاد، گیرش مي آید.
     االن نزدیك به یك سال از فوت آقاي هاشمي مي گذرد. 
در این مدت انتقادات مختلفي به ایشان وارد شد. شما جایگاه آقای 

هاشمی را چطور ارزیابی می كنید؟
 اختالف نظر به طور طبیعي همیشه وجود دارد. باالخره 
وقتی آدم های تأثیرگذار تصمیم مي گیرند، یک عده با تصمیمشان 
موافقند یک عده مخالف. در مورد آقاي هاشمي دو نکته اضافه 
مي ش���ود. یک نکته این که جناح هاي سیاسي همیشه دلشان 
مي خواسته است آقاي هاشمي طوري که آنها مي پسندند زندگي 
کند و حرکت کند و تصمیم بگیرد و فکر کند.جناح اصولگرا 
دلش مي خواست آقاي هاشمي در صحنه باشد، فعال باشد، 

حضور داشته باشد اما آن گونه که آن ها مي خواهند.
در یک مقطع هم اصالح طلب ها همین توقع را داشتند. 
آقاي هاشمي استقالل داشت. آقاي هاشمي به لحاظ فکري 
و ذهني و تجربي برتري هایي داش���ت که تابع هیچ جریاني 
قرار نمي گرفت. او خودش براي خودش، بینش داشت، روش 
داشت، تشخیصي داشت و براساس تشخیص خودش عمل 
مي کرد و هر دو جناح هم در مقاطعي از ایشان مي رنجیدند و 

انتقاد  وارد مي کردند. 
نکته دوم این بود که آقاي هاشمي، در یک دورة طوالني 
اثرگذار بود. شما به تاریخ سیاسي کشورها نگاه کنید. ممکن 
است کسي در کشورش حداکثر در دو دهه از حضورش و 
اوجش تا افول و کناره گیري اش از سیاست، تأثیرگذار باشد 
و  سابقه بیشتر از این نیست. حتی برگردید قبل از انقالب؛ 
کس���ی از نخست وزیرهاي ایران بیشتر از 4 سال نه 8 سال 
نه ۱2 س���ال، نبوده است. در دنیا هم تقریباً همین است. اما 
آقاي هاشمي جزو معدود شخصیت هاي انقالبي بود که هم 
در دوران مبارزه و انقالب حضور پررنگي داش���ت هم در 
دوران استقرار، هم در دوران دفاع مقدس، هم در پایان دادن 
جنگ، هم در دوران سازندگي و هم در دوران انتقال قدرت 
بعد از س���ازندگي به دوره اصالحات.در دوره اصالحات نیز 

شخصیت مؤثري بود.
پس ایشان بیش از پنجاه سال در عرصۀ سیاسي حاضر 
و ظاهر بوده و نقش محوري در مس���ائل سیاسي ایران داشته 
است و در فراز و نشیب هاي مختلف سیاست وی،  باالخره 
ی���ک عده لطمه خورده اند، یک عده ضرر کرده اند و عده ای 
ناراحت شده اند. در عین حال به نظر من این که شخصیتي 
این اندازه تأثیرگذار  باشد و  محبوبیتي که سال هاي آخر عمر 
آقاي هاشمي پیدا کرد خیلي بي نظیر است و  بخش زیادي  از 

آن ناشي از اخالص آقاي هاشمي است.

هاشميبيشاز50سالدرعرصة
سياسيحاضروظاهربودهو

نقشمحوريدرمسائلسياسيايران
داشتهاستودرفرازونشيبهايمختلف

سياستوی،باالخرهيكعدهلطمه
خوردهاند،يكعدهضرركردهاندوعدهای
ناراحتشدهاند.درعينحالبهنظرمن
اينكهشخصيتيايناندازهتأثيرگذار
باشدومحبوبيتيكهسالهايآخرعمر
آقايهاشميپيداكرد،خيليبينظيراست
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   شما در هر دو دورة ریاست جمهوری آقای هاشمی 
وزیر كشاورزی بودید. رابطه تان با ایشان چگونه بود؟

رابطۀ من با آقای هاش���می به خاطر این نبود که وزیر 
کشاورزی ایشان بوده ام. رابطۀ من با ایشان رابطۀ مرید و مرادی 
بود. از همان س���ال های ۶۱- ۶2 که با آقای هاش���می و طرز 
فکرشان آشنا شدم، ایشان را چیز دیگری یافتم، انسانی که عاشق 
کشورش و عاشق ملتش بود، آرزوی عمران و توسعۀ کشورش، 
خوشبختی ملتش و زدودن فقر از مملکت را داشت و من اینها 
را در هیچ کس دیگری ندیدم. هاشمی آرزوهای فوق العاده ای 

برای کشور داشت.
عش���قش ایران بود. درست است که آقای هاشمی یک 
روحانی مذهبی بود، ولی واقعاً عشقش عمران و آبادی ایران 
بود. وقتی سدی به بهره برداری می رسید، جاده ای، راه آهنی افتتاح 

می شد، آقای هاشمی بسیار خوشحال می شد.
بارها می دیدم وقتی طرحی را می دید که به نتیجه می رسد 
احساساتی می شد. برای مثال وقتی بعد از ریاست جمهوری ایشان 
از اولین محصول نیشکر تولیدی خوزستان در غرب کارون بازدید 
می کردیم، هنگامی که دید از آن بیابان لم یزرع نی های دو متری 

رشد کرده است، نشست در نیستان و زار زار گریه کرد.
   پیـش از دوران وزارت هـم بـا ایشـان آشـنایی 

داشتید؟
اولین بار که به خدمت ایشان رسیدم، فکر می کنم اردیبهشت 
۶۱ بود. آن موقع من سرپرست سازمان ترویج کشاورزی بودم 
 و ایش���ان رئیس مجلس بود. از همان مالقات اول، یک ربع 
بیس���ت دقیقه که ایش���ان را دیدم، دیدم اصالً تصورات ایشان 
چیزهایی است که شاید مدیران آموزش و ترویج کشاورزی کشور 
حتی خوابش را هم نمی دیدند. دیدگاه ایشان نسبت به آموزش و 

ترویج و توسعۀ زیربناها دیدگاه منحصربه فردی بود.
در س���ال ۶۳، وقتی که رئیس مؤسسۀ اصالح بذر بودم، 
یک روز آقای س���اداتیان زنگ زد که حاج آقا می خواهد روز 
جمعه بیاید بازدید از مؤسسۀ اصالح بذر. چون تعطیل هم بود، 
دیگر مزاحمتی برای کار عادی مؤسسه ایجاد نمی شد، ولی ما 
به محققانمان گفته بودیم که حضور داشته باشند. آقای هاشمی 
وارد مؤسسه شد. من یک ربع یا بیست دقیقه دربارة مؤسسه 
و وظایفش برای ایشان توضیح دادم. گفت اول برویم مزرعه 
و بعد آزمایش���گاه ها را ببینیم. آن زمان بخش اصالح نبات و 
ژنتیک گندم در همان مکانی بود که االن ترمینال شهید کالنتری 
در کرج اس���ت. چون خاکش یکنواخت بود، آنجا را از قدیم 

انتخاب کرده بودند.
اصالً آدم باورش نمی شود. آقای هاشمی گفت که من از 
مسائل ژنتیک و اصالح نباتات هیچ چیز بلد نیستم. شما برای 
من یک دورة آموزشی ژنتیک اصالح نباتات بگذارید. کارشناسان 
می دانند که خود ژنتیک حداقل ۶ واحد است و اصالح نباتات 
۶ واحد است. ایشان گفت من تا ظهر اینجا به مباحث شما 
گوش می دهم و بعدازظهر می رویم بازدید چون تئوری اش را 
اول باید یاد بگیرم. یک تخته سیاه آوردیم در مزرعه. ایشان هم 
عبا را انداخت روی زمین و نشست روی عبا. چند نفر از آقایان 
ازجمله آقای دکتر وهابیان، دکتر محمودی، دکتر وجدانی، آقای 
اکبری و آقای ماکویی و خودم هرکدام بخش هایی را توضیح 
دادیم. تقریباً ایشان سه ساعت در آفتاب اواخر اردیبهشت از 
جایش تکان نخورد. بعد از توضیحات ما چند سؤال پرسید. 
یادداشت هم نمی کرد. تقریباً وقت اذان ظهر بود که کالسمان 
تمام شد و رفتیم برای نماز و بعدازظهر بازدید از مزارع اصالح 
نژاد و آزمایشگاه ژنتیک و بایوکمیستری و... شروع شد. وقتی 
به بخش اصالح نباتات رسیدیم، ایشان پرسید: »این چه وضعی 
است که می گویید دوازده سال طول می کشد تا یک گیاه اصالح 
شود. چرا این زمان را کمتر نمی کنید؟« گفتند کمترش بودجه 

می خواهد و ما نداریم.
در بخش باغبانی، گفتند: »ش���ما چه فکری کردید برای 
بازسازی نخیالت جنوب؟ فرض کنیم که امسال جنگ تمام 
بشود. سال دیگر تمام بشود، دائم که جنگ نخواهد بود«. آن 
زمان تازه کشت بافت شروع شده بود ولی هنوز در ایران رایج 
نبود. گفتم امکانات کشت بافت وجود دارد ولی حداقل سه چهار 
میلیون دالر هزینه برمی دارد. وقتی می رفت، گفت: »هزینه اش را 

من می دهم. شما اینجاها را بسازید«.
بازدید هشت نه ساعتۀ ایشان از مؤسسه تمام شد و جمعۀ 
هفته بعد رسید. من نماز جمعه نرفته بودم. وقتی رادیو را باز 
کردم، ش���نیدم که آقای هاشمی در نماز جمعه دارد از اصالح 
نژاد و ژنتیک صحبت می کند. واقعاً با استعداد بود و مثل کسی 
که سال ها در رشتۀ ژنتیک یا اصالح نباتات مطالعه داشته است، 

صحبت می کرد.
برکت حضور آن روز ایشان مسبب ایجاد همین مؤسسۀ 
تحقیقات بایوتکنولوژی شد که جزو زیرمجموعه های وزارت 
کشاورزی است. نکته جالبش این بود که سه چهار روز بعدش در 
اخبار شب شنیدم که ایشان از آقای مهندس موسوی درخواست 
کرده اس���ت تا بودجۀ الزم برای این کاربه ما تخصیص داده 

شود. آن زمان وزیر کشاورزی وقت، آقای زالی، هم در جریان 
نبود چون آقای هاشمی به طور خصوصی به مؤسسۀ ما آمده 
بود. منظورم این است که واقعاً اگر متوجه می شد چیزی باعث 
توسعه و پیشرفت است، باعث جلوافتادن ملت، باعث افزایش 
تولید، باعث رفاه و باعث برطرف کردن محرومیت هاست، در 

حمایت از آن تردید نمی کرد.
طرح های اولیۀ همین متروی تهران از قبل از انقالب وجود 
داشت. ولی یک تنه، در زمانی که رئیس مجلس بود، آمده بود 
در دولت مهندس موسوی و از آن حمایت کرده بود و عملیات 
اجرای متروی تهران را به تصویب رس���انده بود. واقعا آقای 

هاشمی درگفتار نمی گنجد.
   دربارة دقت باال و هوش آقای هاشمی بسیار سخن 

گفته اند...
بل���ه. این توضی���ح را بدهم که برای تولید یک گیاه در 
آزمایشگاه و حفظ خلوص ژنتیکی آن، از شیوة کشت بافت 
استفاده می شود. ما در سطح آزمایشگاهی سیب زمینی را ازطریق 
کشت بافت تکثیر کرده بودیم ولی در سطح گسترده امکانات 

تولید نداشتیم.
ایشان از رئیس مؤسسۀ رازی پرسیده بود چطور است که 
در مؤسسۀ اصالح بذر با کشت تکۀ کوچکی از سیب زمینی 
می شود یک گیاه کامل سیب زمینی تولید کرد ولی چطور است 
که شما برای تولید واکسن، مخاط زبان گاو را در آزمایشگاه 
تکثیر می کنید و تبدیل به گاو نمی شود؟ شاید باورتان نشود، 
5 نفر در س���ازمان تحقیقات رازی مأمور بررسی این موضوع 
شدند. مطالعاتشان 4۰ روز طول کشید و باالخره به این نتیجه 
رس���یدند که آن مدیایی که زبان گاو را تکثیر می کند، توان 
تفکیک )differentiation( س���لول ها را ندارد. یعنی این قدر 

آدم باهوش و دقیقی بود.
هوش زیادی داشت و از مسائل کشور اطالع دقیق داشت. 
در سال ۶8 وقتی آقای غرضی وزیر مخابرات بود، در شورای 
اقتص���اد مطرح کرد که باید قیمت های تلفن ثابت را افزایش 
بدهیم و نظرش روی چیزی حدود دویست درصد بود. مثاًل 
آن زمان تلفن ثابت در تهران حدود 9۰ هزار تومان بود، ایشان 
گفته بود باید بشود ۱9۰ هزار تومان، در شهرستان های بزرگ 
۱2۰ هزار تومان، در شهرستان های کوچک 8۰ هزار تومان و 
پالس تلفن هم آن زمان هر پالسی 5 ریال بود که می خواست 

برساند به ۱5 ریال.
آن زم���ان مرحوم نوربخش وزیر اقتصاد و آقای زنجانی 

گفتگو با دكتر عيسی كالنتری: 

برخي دوستان به شخصيت هاشمي لطمه زدند
خيلی ها هاشمی را نشناختند و بعضی از دوستانش هم به شخصيت ايشان لطمه زدند. آقای هاشمی 

اعتماد می كرد، اعتنا می كرد، اختيارات می داد و پيگيری می كرد

عیسی کالنتری، دارای مدرك دکتری فیزیولوژی 
و بیوش��یمی محصوالت زراعی از دانشگاه ایالتی 
آیوا آمریکا، در دولت های اول و دوم اکبر هاشمی 

رفسنجانی وزیر کشاورزی بود.
 او که در حال حاضر معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مشاور معاون 
 اول رئی��س جمهور در امور آب، کش��اورزی و 
محیط زیس��ت و دبیر ستاد احیای دریاچۀ ارومیه 
است، با نوعی احساس و ارادت قلبی از هاشمی 
رفسنجانی یاد می کند. گفتگو با دکتر کالنتری در 
ظهر روز 4 دی ماه در دفترش در سازمان حفاظت 

محیط زیست انجام شد.

فاطمه اتراكي
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رئیس سازمان برنامه و بودجه بود و آقای غرضی در مجمعش 
آنها را هم قانع کرده بود که مخابرات دارد ضرر می دهد و باید 

تلفن را گران کنیم و امضای آنها را گرفته بود.
در شورای اقتصاد نشسته بودیم و آقای غرضی توضیحاتش 
را داد. وقتی آقای هاشمی عمامه را از عقب به جلو جا به جا 
می کرد، ما می فهمیدیم که قانع نشده است و االن یک اتفاقی 
می افتد. یک دفعه گفت که من تأسف می خورم که وزیر اقتصاد 
و رئیس برنامه و بودجه این صحبت های شما را تأیید کرده اند. 
ش���ما می خواهید ۶۰۰ هزار خط تلفن بدهید و می گویید که 
قیمت تمام شده اش امروز این قدر است. ولی وقتی در سال ۶4 
وزیر شدید، در مخابراتی که تحویل گرفتید، زیربنای تحویل 
45۰ هزار خط تلفن آماده بود. شما خرجی نکرده بودید و پول 
را گرفته بودید. این پول را کجا به حساب آوردید؟ به همین 
دلیل گفت که این قیمت ها قابل قبول نیست. قیمت خط تلفن 
تهران را از 9۰ هزار تومان رساند به ۱۳۰ هزار تومان، شهرهای 
بزرگ 85 هزار تومان و شهرهای کوچک ۶۰ هزار تومان. پالس 

تلفن را هم از 5 ریال رساند به 8 ریال.
  ارتباط ایشان با زیردستانشان چطور بود؟

از مدیرانی که از حوزة کاریشان اطالع نداشتند خوشش 
نمی آمد. وقتی از مدیری سؤال می کرد، انتظار داشت که سؤال 
فنی اش را جواب دهد. اصل هم برایش همین بود. می گفت، در 
کنار سایر مسائل، مدیر باید مطلع باشد. به همن دلیل وقتی به 
استان ها می رفت، من دلهره داشتم که اگر ایشان از مدیران استانی 
س���ؤال بپرسد، آیا مدیران کل قادر خواهند بود که به سؤال ها 
جواب بدهند یا نه. به مدیر کل ها گفته بودم که اگر روی حوزة 
مدیریتی تان مسلط نباشید و آقای هاشمی از تسلط شما به حوزة 
مدیریتی تان رضایت نداشته باشد، من عوضتان می کنم. آنها هم 
ناچار شده بودند که روزی دو سه ساعت به مطالعات اقلیمی، 
توپوگرافی، اکولوژیکی و هرچیز مربوط به حوزه شان بپردازند. 
آقای هاشمی هم به مدیران فرصت می داد که بتوانند پاسخگو 
باش���ند. وقتی می رفت و می آمد و اظهار رضایت می کرد، که 
مدیرتان خوب بود و مطلع بود، ما مدیر را تشویق می کردیم. در 
دو سه مورد هم ناچار شدیم مدیرکل هایی را که مطالعه نکرده 
بودند و اطالع کافی نداشتند، تغییر بدهیم. آقای هاشمی حتی 
از وزیری که از کارش سردرنمی آورد خوشش نمی آمد و انتظار 
داشت که غیر از وزارت که پستی سیاسی است، اصول اولیۀ 

حوزة مدیریتی خودش را بداند و از آنها آگاه باشد.
   از نقـاط قـوت مدیریتی ایشـان چـه چیزهایی در 

خاطرتان است؟
ایش���ان وسواس داشت در اینکه پرسنل تحت مدیریتش 
باید هم حمایت شوند، هم تقویت شوند و هم مبتکر، پیگیر و 
پاسخگو باشند و اختیارات کامل هم می داد. در کار وزارتخانه ها 

هیچ دخالتی نمی کرد مگر وقتی که سؤالی داشت.
همیش���ه تالش می کرد غیر از جلسات رسمی دولت، با 
زیرمجموعه اش که همان هیئت وزیران باشند، در ارتباط نزدیک 
باشد. اگر یک ماه می گذشت و وزیری به دلیل مشغله خدمت 
ایشان نمی رفت و گزارش عملکرد نمی داد، از دفتر ایشان وزیر 
را احضار می کردند. زنگ می زدند و می گفتند مثالً فردا از ساعت 
نه تا ده حاج آقا برای شما وقت مالقات گذاشته اند. آن موقع 
می فهمیدیم که یک ماه گذشته است و مثالً یک ماه و نیم شده 
است. می رفتیم و ایشان یک اطالعاتی خودش از اوضاع داخلی 
وزارتخانه و دستگاه داشت و مشکالتی هم ما داشتیم که مطرح 
می کردیم. اول به طور کامل گوش می کرد و بعد نظر می داد. واقعا 
اگر نیم ساعت یا یک ساعت مالقات داشتیم، نود درصد وقت 
را گوش می کرد. ده درصد را هم به حل مشکالت اختصاص 
می داد. مثالً اگر با دستگاه دیگری مثل بانک، یا وزارتخانه های 
دیگر مشکلی داشتیم، همانجا می گفت دو طرف بیایند و تصمیم 

می گرفت و مشکل را حل می کرد.
هیچ وقت یادم نمی رود زمانی که تازه قرار بود طرح های 
توسعه نیشکر در خوزستان راه اندازی شود، من و آقای زنگنه 
که آن زمان وزیر نیرو بود، دربارة اینکه آیا در خوزستان آب 

هست یا نیست به اختالف رسیدیم.
آقای دکتر بانکی وزیر سابق نیرو، مجوز آب را داده بود. 
سال ۶9 آقای زنگنه گفت دیگر آن آب در خوزستان نیست 
و من نمی توانم آب مورد نیاز برای طرح هایتان را در اختیارتان 
بگذارم. سازمان برنامه و بودجه هم معموالً به دلیل اینکه ژاندارم 
بودجه بودند، می گفتند خرج هرچه کمتر باش���د بهتر است. 

کم وبیش االن هم تاحدودی همین رویه اس���ت. موضوع را با 
آقای هاشمی مطرح کردم و گفتم مطالعات ما تمام شده است و 

آمادة اجراست ولی آقای زنگنه می گویند آب نیست.
گفت کارشناسان ما و وزارت نیرو آماده باشند تا موضوع 
در ش���ورای اقتصاد مطرح مطرح ش���ود. یک روز یک جلسۀ 
هشت ساعته در شورای اقتصاد گذاشتند که بحث تمام نشد و 
هفته بعدش یک جلسۀ شش ساعتۀ دیگر گذاشتند. روی هم 
چهارده ساعت جلسه برای این موضوع گذاشته شد و ایشان 
حرف مهندسان مشاور ما و وزارت نیرو را شنید. مهندسان مشاور 
 دو طرف گزارش دادند و بحث کردند. آخر آقای هاشمی در 
یک دقیقه جمع بندی کرد و گفت: »با این گزارش ها در خوزستان 
آب هست. کارون به اندازة کافی آب دارد و وزارت نیرو موظف 
است که تعهد وزیر نیروی سابق را اجرا کند«. با وجود مخالفت 
س���ازمان برنامه و بودجه این میزان آب به طرح های توس���عه 
نیشکر اختصاص داده شد و این طرح های توسعه نیشکر که 
االن هفت واحدش کار می کند و 7۰۰ هزار تن شکر می دهد، 

همه از تصمیمات آقای هاشمی است.
این قدر مس���ائل برایش مهم بود که خودش دخالت و 
پافشاری می کرد در مسائل خیلی مهم. برایش مهم نبود که چه 
روزی و چه ساعتی است، این برایش مهم بود که این مسأله 

حل شود، واقعاً خستگی ناپذیر بود. 
  به نظر می رسد یکی از ویژگی های شخصیتی آقای 
هاشمی این است كه در هر مجموعه ای كه وارد می شدند، 
آن بخش اعتبار ویژه ای پیدا می كرد. در این مورد شما چطور 

فکر می كنید؟
شخصیت ذاتی خودش بود. این آقای هاشمی بود که به کار 
و منصب شخصیت می داد، نه اینکه منصب به ایشان شخصیت 
بدهد. آن قدر بزرگ و بزرگوار بود که حتی اگر در یک مدرسه 
یک معلم ساده هم می شد، معلمی را به عرش می برد. چنین 

شخصیتی استثنایی است. چنین کسانی کمتر دیده می شوند.
به نظرات کارشناسی فوق العاده توجه داشت. به کارشناسان 
اعتماد می کرد و کارشناس���ان هم به ایشان اعتماد می کردند. و 
طوری بود که حرف غیرمنطقی نمی زد. یک وقتی بعد از تفکیک 
وزارت کش���اورزی و وزارت جهاد سازندگی با کارکنان جهاد 
رفته بودند برای افتتاح طرح حرم تا حرم که بعد از بیست و 
هفت هش���ت سال هنوز هم اثری از درختانش نیست. ایشان 
را به ایستگاهی در سمنان برده و گفته بودند ما این ایستگاه را 

ساخته ایم. درحالی که تازه قرار بود نهال بکارند.
من یک س���ؤال کردم و گفتم آقای هاشمی شما که آدم 
باهوشی هستید، چه طور مدیر محلی جهاد به شما گزارش داد 
که این ایس���تگاه تازه ساخته شده است؟ این ایستگاه در سال 
۱۳49 توسط فرح پهلوی افتتاح شده است و شما پذیرفتید؟ 
گفت: »نخواستم که جلوی رادیو و تلویزیون چیزی بگویم ولی 
خصوصی به ایشان گفتم که این درخت ها حداقل چیزی حدود 

بیست سال عمر دارند«.
واقعاً یکی از حسن هایش این بود که موارد این چنینی را 
خصوصی تذکر می داد و در حضور عموم سعی می کرد شخصیت 

افراد را خراب نکند. 
  چقدر از وضع مردم عادی و بطن جامعه باخبر بود؟

یادم است، زمانی که سال اول ریاست جمهوری اش بود، 
برای س���ه چهار روز بارندگی شدیدی در منطقۀ شمال غرب 
کشور در اردبیل و سراب و همدان اتفاق افتاد. بارندگی شدید 
باعث شده بود تا زمین گل آلود باشد و نتوانند سیب زمینی ها را 
برداشت کنند. اواخر شهریور بود، سیب زمینی تابستانه تمام شده 
بود و ذخیره نداشتیم. همین موضوع باعث شد تا سیب زمینی 
یک مرتبه گران ش���ود. ظرف یک هفته از کیلویی دو تا س���ه 
تومان رس���ید به ۱5 تومان. روز چهارشنبه بعد از پایان جلسۀ 
هیأت دولت به سه چهار نفر از وزیران گفت که بمانند. علت 
را پرسید و ما توضیح دادیم. گفت چقدر ذخیره دارید؟ اطالع 
دقیق نداشتم. از مدیر تعاون روستایی سؤال کردم گفتند 5 هزار 
تن. درحالی که اشتباه کرده بودند و فقط 5۰۰ تن ذخیره داشتیم. 
قرار شد تا وقتی که زمین خشک شود و بتوانند برداشت کنند 
روزی ۱5۰ تن سیب زمینی عرضه کنیم. رئیس تعاون روستایی 
س���اعت یازده شب به من زنگ زد که ببخشید فقط 5۰۰ تن 
ذخیره س���یب زمینی داریم. گفتم من نمی دانم باید ۱5۰ تن در 
روز را عرضه کنی تا زمانی که قیمت به تعادل برسد. ضررش 
هم پای س���ازمان تعاون روس���تایی است. الزم باشد خودت 

 بروی در مزرعه گل آلود و سیب زمینی دربیاوری، باید روزی
 ۱5۰ تن را عرضه کنی.

آن س���ال قرار بود که مسابقات جهانی کشتی در تهران 
باشد. آن زمان هنوز محل های اقامت و هتل ها خیلی سروسامان 
نگرفته بود. قرار گذاشته بودیم که با آقای ترکان که وزیر دفاع 
و رئیس فدراسیون کشتی بود، من که رئیس کمیته ملی المپیک 
بودم و آقای حسن غفوری فرد که رئیس سازمان تربیت بدنی 
بود روز پنجشنبه برویم و مهمانسراهای ارتش و نیروهای مسلح 
را ببینیم برای اسکان مهمانان خارجی. در تهران از این پادگان 
به آن پادگان می رفتیم که در پادگان باغشاه، افسر نگهبان آمد 
و گفت که آقای هاشمی با شما کار دارد. گفت چقدر ذخیرة 
سیب زمینی دارید؟ گفتم 5۰۰ تن. گفت حاال چه کار می خواهی 
 بکنی؟ گفتم من به ش���ما قول داده ام که از روز ش���نبه روزی

 ۱5۰ تن عرضه کنم و این کار را می کنم.
منظورم این است که این قدر دقیق بود، از وضع جامعه 
به سرعت اطالع پیدا می کرد و پیگیری هم می کرد. واقعاً برای 

انجام کارها و حل و فصل امور وقت می گذاشت.
   آگاهی آقای هاشـمی از سیاسـت خارجی را چطور 

ارزیابی می كنید؟
آقای هاش���می استاد سیاست بود. در مسائل بین المللی 
هم اس���تاد بود. مثالً در س���ال های 7۰ ی���ا 7۱ آقای دیوف 

 

)Jacques Diouf( رئیس فائو که یک مسلمان سنگالی بود 
و تازه انتخاب شده بود، به ایران آمد برای دیدن آقای هاشمی. 
ایشان در گیالن بودند و ما هم برای دیدنشان به گیالن رفتیم. 
گفته بود برای صبحانه مهمان من باشید. برای صبحانه رفتیم 
خدمت ایشان و بعد رفتیم افتتاح مرکز تحقیقات برنج رشت. 
سر صبحانه دیوف خیلی نگران بود از اینکه ممکن است آقای 
هاشمی اطالعات دقیقی از مراکز بین المللی سازمان ملل نداشته 
باشد و صحبت هایی بکند که ایشان در تنگنا گیر کند. گفتم 
نگران نباش. آقای هاشمی مسلط است. رفتیم ایشان یک گزارش 
از فائو داد. آقای هاشمی گفت: ببین آقای دیوف شما مسلمان 
هستی. توصیه می کنم اگر می خواهی به کشورهای اسالمی کمک 
کنی، سعی کن در این پست باقی بمانی. شما زمانی می توانی به 
کشورهای جهان سوم و کشورهای اسالمی کمک کنی که مدیر 
کل فائو باشی. اگرنه یک آدم معمولی هستی و فوقش می روی 

مثالً در سنگال می شوی وزیر کشاورزی.
گفت خب چه کار کنم. آقای هاشمی گفت: »من توصیه 
 )Amadou-Mahtar M'Bow ( می کنم که مثل مختار امبو

رفتار نکنی.«
احمد مختار امبو هم سنگالی مسلمانی بود که یک زمان 
رئیس یونسکو شد و یک سال بیشتر دوام نیاورد. به دلیل اینکه 
می خواست تندروی کند، خودش را با امریکایی ها درگیر کرد. 
امریکایی ها هم سهم 25 تا ۳۰ درصدی شان از بودجۀ یونسکو 

را ندادند.
آقای هاشمی به دیوف گفت شما زمانی می توانی در این 
پست به کشورت کمک کنی که خودت را با امریکایی ها درگیر 
نکنی.دیوف گفت اتفاقاً من می خواستم این را از شما بشنوم. ما 
یک مثل جالب در سنگال داریم که می گوییم شغال وقتی گرسنه 
است و برای شکار می رود، این قدر سروصدا به راه می اندازد 
که همۀ شکارها فرار می کنند. ولی شیر به آرامی و بی سروصدا 
خود را به طعمه می رس���اند و ش���کار می کند و شغال مجبور 
می شود پسماند شیر را بخورد.نسبت به سیاست بین المللی و 
مسئولیت های ارگان ها و چگونگی اداره شدنشان تسلط کامل 
داشت. واقعاً در همۀ زمینه ها، در امور فرهنگی، اجتماعی، مطلع 
و آگاه بود و انصافاً یک انسان استثنایی بود. شاید هر هزار سال 

یا پانصد سال هم چنین آدمی نیاید. 
  هاشمی را چطور توصیف می كنید؟

خیلی ها هاشمی را نشناختند. بعضی از دوستانش هم به 
شخصیت ایشان لطمه زدند. آقای هاشمی اعتماد می کرد، اعتنا 
می کرد، اختیارات می داد و پیگیری می کرد. کسانی که خواهان 
توسعه کشور و خواهان استمرار همیشگی جمهوری اسالمی 
نبودند، به انواع و اقس���ام روش ها می خواستند به ایشان لطمه 
بزنند. تاریخ خودش قضاوت خواهد کرد. شاید در کوتاه مدت 
به اهدافشان رسیده باشند ولی قطعا در بلندمدت هاشمی یک 
چهره ماندگار همیشگی برای این سرزمین خواهد بود. عنصری 
غیر قابل جایگزین را از دست دادیم، چه برای انقالب و چه 

برای کشور.
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ویژه  اولین سالگرد 
درگذشت  آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني
سهشنبه19دي96

  شـخصیت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را چگونه 
تحلیل می كنید و چه صفات برجسته و انحصاری برای ایشان 

قائلید؟
تحلیل شخصیت آیت اهلل هاشمي از لحاظ فردي و 
اجتماعي و سیاس���ي، امر سهل و ساده اي نیست، چون 
ابعاد شخصیتي ایشان گوناگون با اضالع متعددي است و 
نمي توان در یک گفتگوي کوتاه آن را به طور دقیق و عمیق 
مورد بررسي قرار داد و همین طور ویژگي هاي منحصر 
به فرد ایشان... که فقط فهرست وار مي توان به آنها اشاره 
کرد. ویژگي هاي شخصیتي ایشان در صفات و نکات زیر 
تبلور یافته بود: تدیّن، شجاعت، شهامت، صراحت، خستگي 
ناپذیري، تعمق، دور اندیشي، آینده نگري، عقالنیت، اعتدال 
و س���رانجام تحمل و صبوري، و... البته جمع شدن این 
صفات برجسته در یک فرد، مي تواند چگونگي »بي نظیر« 

یا »منحصر به فرد« بودن آن را روشن سازد.
  علیرغم رابطه مستقیم و قدیمی ایشان با امام خمینی، 
چگونه عده ای به اتهام زنی علیه ایشان اقدام كردند؟ و دالیل 

عمده این امر چه بود؟
رابطه ویژه و نزدیک با امام خمیني و رهبري نمي تواند 
یک عامل بازدارنده در این راستا به شمار آید. خود آن 
بزرگوار نیز، چه در حال حیات و چه حتی پس از حیات، 
همواره مورد هجمه و اتهام توس���ط دش���منان داخلي و 
خارجي قرار گرفته است و دلیل آن بسیار روشن است و 
آن اینکه نهضت امام خمیني و استمرار اقدامات انقالب، 
پس از ایشان، عالوه بر دشمنان خارجی، منافع ویژه عناصر 
فرصت طلب و وابسته را در معرض خطر قرار داد و سپس 
میداني براي ادامه سود ویژه خواري و برتري جویي آنان 
باقي نگذاشت و این بود که همواره مورد هجمه و اتهام 
قرار گرفت. البته این اختصاص به امام خمیني نداشت. 
بلکه شخصیت هاي فرهیخته و برجسته اي چون شهید 
بهش���تي نیز با هجوم انبوهي از اتهامات روبه رو بود و 
این نشان مي دهد که همواره کساني که منشأ اثر هستند، 
مورد تهاجم قرار مي گیرند، تا جامعه و توده مردم را از 
آن ها دور کنند و به اهداف خبیث خود برسند... بنابراین 
آیت اهلل هاشمي هم در این معرکه، استثنا نبود و دشمنان 
براي انتقام گیري از ایشان که در طول سال هاي مبارزه و 
پس از پیروزي انقالب اسالمي نقش تأثیرگذاري در همه 

امور داش���ته است، توسط ایادي خود وارد میدان شدند 
و در این میان، متأس���فانه افراد و عناصري هم که انتظار 
نمي رفت، نقش ایفا کردند و از روي غفلت یا کدورت و 
عداوت شخصي، سخنانی را به عمل آوردند که به دور 
از موازین انساني و اسالمي بود و بي تردید نمي توان از 

این قصور یا تقصیر آنها، چشم پوشي کرد.
البته کس���اني که وارد این قبیل مراحل غیرشرعي و 
غیراخالقي مي شوند، به تعبیر قرآن مجید بر بیماري دروني 
و قلبي آنها افزوده مي ش���ود و ناگهان مي بینیم که بدون 

مراعات هیچ یک از موازین و آداب و رس���وم ش���رعي، 
بدون اینکه اتهاماتي ثابت شده باشد، به نقل و نشر اکاذیب 
مي پردازند و خیال مي کنند که کار نیکي انجام داده اند: و 

یظنّون انّهم یحسنون صنعا...
مرحوم آیت اهلل هاش���مي درباره این افراد یک بار 
 ُ این آی���ه را تالوت کرد: »فِي ُقُلوبِهِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اهللهَّ
َمَرضاً َو لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم بِما کانُوا یَْکِذبُوَن«. و البته توبه 
 ای���ن افراد هم با توج���ه به اینکه »حق الناس« را ضایع 
کرده اند، بدون گذشت و رضایت صاحب حق، عند اهلل 

مورد قبول نخواهد بود.
  دالیل تفاوت ها و روش های سیاسی آیت اهلل هاشمی 

در دو دهه اخیر چه بود؟ آیا این را تغییر روش نمی دانید؟

رفتار سیاسي آیت اهلل هاشمي، به طور طبیعي مانند 
هر سیاستمدار دیگري، با مرور ایام و تفاوت هاي زمان و 
مکان، با دگرگونی هایی همراه خواهد بود و این در مورد 
شخصیت هایي چون آیت اهلل هاشمي، ناشي از تجدیدنظر 

در برداشت ها و اجتهادها است... 
به نظر من تفاوت هاي رفتار سیاسي، در طول دهه هاي 
مختلف، خود یک ویژگي مطلوب است، چون اگر کسي 
در مرحل���ه اي اقدامات���ي انجام داد که در مراحل دیگر 
رفتارهاي بهتر و دیگري به نظرش رسیده و از روش قبلي 

عدول کرده، این یک نوع حسن و امتیاز است... 
البته اگر تفاوت ها و اختالفات، تضادي با اصول و 
مباني و ارزش ها داش���ته باشد مورد قبول نخواهد بود، 
اما اگر به خاطر تکامل اندیش���ه ها و گشایش روش ها و 
راه هاي دیگر، تبلور یابد، بي تردید قابل تقدیر هم خواهد 
بود، چون سخنان و نظرات را شنیده و بهترین را انتخاب 
کرده و شامل آیه شریفه: الهَِّذیَن یَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفیَتهَّبُِعوَن 

أَْحَسنَُه... شده است.
  مسـئله رد صالحیت آیت اهلل هاشـمی در سال 92 را 

چگونه ارزیابی می كنید؟
مسئله انتخابات سال 92 و به اصطالح! رد صالحیت 
ایشان یک نقطه منفي در پرونده کساني است که آن را 
به اجرا درآوردند... احساس شخصي من مانند بسیاري از 
دوستان و برادران، چه در حوزه علمیه قم و چه در سطح 
جامعه مردمي، بسیار دردناک و ناگوار بود و واقعاً تصور 
نمي کردیم که چنین حادثه اي درباره ایش���ان، پس از آن 
همه کار و تالش و فداکاري و موفقیت ها، رخ دهد ولي 
اراده اي که پش���ت پرده حادثه قرار داشت، این توطئه را 
عملي ساخت و به نظر من این اقدام موجب تضّرر کل 

جامعه و حتي کساني شد که هوادار آن اقدام بودند!
البته بهانه »کبر سن« در این رابطه، یک بهانه سیاسي 
غیر معقول بود و اصوالً بعضي از کساني که آن »مصوبه« 
را امضا کردند، خود »مس���ن تر« از آیت اهلل هاش���مي 
رفس���نجاني بودند و اگر »کبرسن« عامل عدم صالحیت 
باشد، در مورد خود آنان هم مي بایست صادق باشد که 

مي بینیم چنین نشده است.
  آیا می شـود شـخصیت و روش ایشان را به دوره قبل 

و بعد از سال 88 تقسیم كرد؟

گفتگو با حجت االسالم سيد هادی خسروشاهی:

خأل فقدان هاشمی را »اخوت اسالمي« مي تواند جبران كند
 هاشمي چكيده و محصول يک عمراست. به يقين بيش از شصت سال تالش و مبارزه و جهاد 

و انديشه بود و به همين دليل نمي  توان شخصيت خاصي را جايگزين ايشان ساخت

بدرقهميليونيدرتشييعجنازه
آيتاهللهاشمي،آنهمپسازچندينسال
تخريبشبانهروزيوهمهجانبه،نشان
پاسداشتمردممسلمانوباايمانايران
ازبزرگمرديبودكهيكعمرتمامودر
هرمقطعي،درمبارزهوتالشوكوشش
بودهوعليرغمتوطئه»خناسان«باصبر
وتحملبينظيردرتاريخ،همچنانبه
اصولوثوابت،وفادارماندواينباز
نكتهايستكهدرپيامتسليتآيتاهلل
خامنهايبهآنتصريحشدهاست

بررسي جایگاه و شخصیت آقاي هاشمي به خصوص 
بعد از فوت ایش��ان از دیدگاه بسیاري از صاحب نظران 
و همراهان آقاي هاش��مي مغف��ول نماند. به طوري که 
بس��یاري ضمن بررسي و تحلیل اقدامات و فعالیت هاي 
آقاي هاشمي سعي کردند عملکرد ایشان را تبیین کنند. 
حجت االسالم سید هادي خسرو شاهي در این گفت و گو 
بر این باور اس��ت که تحلیل شخصیت آیت اهلل هاشمي 
 از لح��اظ فردي و اجتماعي و سیاس��ي، امر س��هل و 
س��اده اي نیست، چون ابعاد شخصیتي ایشان گوناگون با 
اضالع متعددي است. او همچنین معتقد است که شخصیت 
و منش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را نمي توان به قبل و 
بعد سال 88 تقسیم کرد... یعني »شخصیت« ایشان اصالت 
خود را حفظ کرد ولي رفتارها و مواضع سیاس��ي، طبق 
»برداشت و اجتهاد« قطعاً متفاوت بود. الزم به ذکر است به 
مناسبت سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی »مرکز 
بررس��ی های اس��المی � قم« این گفتگو را با استاد سید 
هادی خسروشاهی داشته و متن آن را در اختیار روزنامه 

»اطالعات« قرار داده است.

ش���خصیت و منش آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني 
را نمي توان به قبل و بعد س���ال 88 تقس���یم کرد... یعني 
»شخصیت« ایشان اصالت خود را حفظ کرد ولي رفتارها 
و مواضع سیاسي، طبق »برداشت و اجتهاد« قطعاً متفاوت 
بود و این امر همانطور که قباًل اش���اره کردم یک نقطه 
مثبت در زندگي هر فردي است که همگام با تحوالت 
زم���ان و م���کان، پیش برود و به طور »دگم« به آنچه که 

قباًل انجام داده، نچسبد!
این اختالف یا تفاوت نظري را مقام معظم رهبري 
به »اختالف در اجتهاد« تعبیر کرد و بدین ترتیب نباید 
اجتهاد آیت اهلل هاش���مي در عرصه هاي بعد از سال 88 
را متفاوت نامید و مورد نقد قرار داد... مگر آنکه اصوالً 
»ب���اب اجته���اد« را در این زمینه ها ببندیم و خود را در 
چارچوب محدودي که مش���کالت را پاسخ نمي دهد، 

محصور بداریم!
  بدرقه پرشکوه و بی نظیر مردم از ایشان ناشی از چه 

علل و عواملی بود؟
بدرقه میلیوني در تش���ییع جنازه آیت اهلل هاشمي، 
آن هم پس از چندین سال تخریب شبانه روزي و همه 
جانبه، نشان پاسداشت مردم مسلمان و با ایمان ایران از 
بزرگ مردي بود که یک عمر تمام و در هر مقطعي، در 
مبارزه و تالش و کوشش بوده و علیرغم توطئه »خناسان« 
با صبر و تحمل بي نظیر در تاریخ، همچنان به اصول و 
ثوابت، وفادار ماند و این باز نکته ایست که در پیام تسلیت 

آیت اهلل خامنه اي به آن تصریح شده است.
 در مورد تش���ییع جنازه امام خمیني )ره( بعضي از 
تحلیلگران خارجي نوشتند وقتي ایشان به تهران آمد، پنج 
میلیون نفر به استقبال او رفتند ولي به هنگام تشییع، ده 
میلیون نفر به بدرقه آمدند و این نشان دهنده آن بود که 
آن همه خصومت و دش���مني و رذالت اجانب و ایادي 
داخلي آن ها، علیه امام، تأثیر کاماًل معکوس داش���ته و 
مردم در تشخیص خود اشتباه نکرده اند... و همین نکته 
در مورد بدرقه آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني توسط مردم 
و بعد بزرگداش���ت ها در شهرهاي مختلف ایران، کامال 

صدق مي کند.
  خـالء فقـدان آیـت اهلل هاشـمی را چگونـه می توان 

جبران كرد؟
پر کردن خأل فقدان آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني 
توسط نظام یا هیچ نهاد و نیروي دیگري مقدور نخواهد 
بود، زیرا خصوصیت هاي موجود در آیت اهلل هاشمي را 
نمي توان به طور »خلق الس���اعه« ایجاد کرد و به صحنه 
آورد. هاشمي چکیده و محصول یک عمر، یعني به یقین 
بیش از ش���صت سال تالش و مبارزه و جهاد و اندیشه 

بود و به همین دلیل است که نمي توان شخصیت خاصي 
را جایگزین ایش���ان ساخت! خأل فقدان ایشان را فقط 
»وحدت ملي« و بازگش���ت به مرحله »اخوت اسالمي« 
آغاز انقالب، مي تواند جبران کند و امید است که دوستان 
و دگراندیش���ان در این راستا گام بردارند و تصور نکنند 
که با پافشاري به برداشت هاي خود و »جذب دیگران«، 
مي توانند مش���کالت را حل کنند و دگرگوني هایي را در 
راستاي پیشرفت کشور و ملت به وجود آورند.این به نظر 
مي رسد که تنها راه باشد و امید آنکه تذکارها نتیجه بخش 

شود: »فذکر فان الذکري تنفع المؤمنین.« 
  اگر خاطرات خاصی از ایشان دارید، به یکی دو نمونه 

اشاره كنید.
البته در طول ۶۰ سال آشنایي و دوستي و همکاري، 
از س���ال ۱۳۳۳ تا ۱۳95، خاطرات گوناگون به وجود 
مي آید که نقل آنها مقدور و عملي نیست. اما بي مناسبت 
نیست به یکي دو سه خاطره اشاره کنم که همچنان در 

ذهن من باقي مانده است: 
۱� آیت اهلل هاشمي در خیابان صفائیه، کوچه ممتاز 
در قم، خانه ای س���اخته بود که زمین آن موقوفه آستانه 
حضرت معصومه بود... وقتي من شنیدم ایشان مي خواهد 
به تهران »هجرت« کند، به عنوان مش���تري خانه و طبق 
معمول بدون اطالع قبلي به منزل ایشان رفتم و موضوع 
را مطرح کردم که نخست قیمت آن را سي هزار تومان 
گفت و من دنبال تخفیف بودم که مبلغ به بیست و نه 
هزار تومان تقلیل یافت. البته بدون قولنامه یا بیع نامه یا 
شرط شرعي و غیره، این گفتگو انجام گرفت... پس از 
رفتن من یکي از استادان معظم حوزه علمیه قم، به دلیل 
نزدیکي منزل به حرم و مراکز درس���ي، مشتري آن منزل 
شده و گفته بود که حاضر است به طور نقد، به سي هزار 
تومان آن خانه را خریداري کند. آیت اهلل هاشمي در پاسخ 
استاد گفته بود که درباره منزل با آقاي خسروشاهي صحبت 
کرده ام و نمي توانم منزل را به شما بفروشم... ظاهراً استاد 
محترم دو هزار تومان هم به مبلغ افزوده و گفته بود شما 
که معامله شرعي نکرده اید، مي توانید به دیگري واگذار 
کنید؛ ولي آقاي هاشمي گفته بود بلي ما معامله نکرده ایم 
و اگر خریدار باشد، مقداري از مبلغ ایشان هم نسیه است 
و قسطي خواهند پرداخت و پول شما نقد است، اما من 
چ���ون صحبت کرده ام، از واگذاري منزل معذورم، مگر 

آنکه خود ایشان اعالم انصراف کند...
و بدی���ن ترتیب منزل را نفروخته بود در حالي که 
سي و دو هزار تومان در آن دوران )سال ۱۳4۶( خیلي 
پول بود!... بعد من وارد معامله شدم و طي قولنامه معامله 
انجام گرفت و من حد ود بیست هزار تومان آن را نقداً 

دادم و بقیه را قرار شد به طور اقساطي بپردازم.
نکته جالب اینست که خود آیت اهلل هاشمي، هرگز 
موضوع مذاکره با آن استاد معظم را خود به من نگفت 
و پس از پایان معامله، همان استاد معظم داستان را براي 
من تعریف کرد و حسن اخالق و رفتار ایشان را ستود.
آیت اهلل هاشمي در مصاحبه با آقاي دکتر زیباکالم 
درب���اره فروش این منزل مي گوید: »یک خانه در زمین 
موقوفه اي در حدود سیصد متر در قم داشتم آن خانه را 
به آقاي سید هادي خسروشاهي که از طالب مبارز و از 
دوستانمان بود به مبلغ بیست و هشت هزار تومان فروختم 
و این برایم یک سرمایۀ اولیّه شد و با همان سرمایه در 
تهران و سپس در کرج کار ساختماني را ادامه دادم.«  و 
اکنون، نویسنده اي در اوج بي انصافي، این منزل موقوفه را 
جزو »امالک نجومي«! آیت اهلل هاش���مي معرفي کرده و 

ایشان را از »ماّلکین بزرگ« قلمداد کرده است.
البته من بعدها از اینکه این مبلغ، سرمایه اولیه ایشان 
 براي آغاز کار اقتصادي ش���ده بود مس���رور شدم، ولي 
ب���ي انصافي بعضي افراد درباره امالک نجومي! آیت اهلل 

هاشمي، از مسرت ما کاست!
2� خاط���ره دیگري که به طور اجمال مي توان نقل 
کرد اینست که اینجانب در هیچ یک از مالقات هاي بعد 
از انقالب، چه در دفتر مجلس شوراي اسالمي و چه در 
دوره ریاست جمهوري و چه در محل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، هیچ وقت ندیدم که ایش���ان پشت میز 
ریاست  بنشیند، بلکه همواره و در همه دیدارها یا در یک 
صندلي رو به رو یا در کنار من مي نشس���ت و علیرغم 
اصرار من، حاضر نمي شد که در پشت میز ریاست بنشیند 
و این اخالق و تواضع و ادب و احترام ایشان را نسبت 

به دیگران نشان مي دهد.
۳� خاطره آخر اینکه در دوران ریاس���ت جمهوري 
در دیداري، من از اوضاع جاري کشور به سختي انتقاد 
کردم و شواهدي هم براي سخنان خود آوردم و ایشان، 
برخالف بعضي دیگر از دوستان، با کمال خوشرویي و 
تبسم همیشگي، انتقادهاي مرا گوش داد و با  اینکه بعضي 
از آنها را نپذیرفت، هرگز ترشرویي و واکنش منفي نشان 
نداد و معلوم شد که »تحمل شنیدن انتقاد« را دارد... و فقط 
در ضمن کتاب خاطرات خود، درباره این نوبت از مالقات 
و سخنان من، دو جمله نوشته است: »آقاي خسروشاهي 
آمد و مطالبي را مطرح س���اخت و انتقاد کرد... در کل 

ملعوم شد که خیلي از اوضاع راضي نیست...«
و این تنها واکنش او بود!

حش���ره اهلل مع الذین أنعم اهلل علیهم من النبییّن و 
الّشهداء و الّصدیقین و حسن اولئک رفیقا.



ویژه  اولین سالگرد 
درگذشت  آیت اهلل 

هاشمي رفسنجاني
سهشنبه19دي96

25

  شـخصیت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را چگونه 
تحلیل می كنید و چه صفات برجسته و انحصاری برای ایشان 

قائلید؟
تحلیل شخصیت آیت اهلل هاشمي از لحاظ فردي و 
اجتماعي و سیاس���ي، امر سهل و ساده اي نیست، چون 
ابعاد شخصیتي ایشان گوناگون با اضالع متعددي است و 
نمي توان در یک گفتگوي کوتاه آن را به طور دقیق و عمیق 
مورد بررسي قرار داد و همین طور ویژگي هاي منحصر 
به فرد ایشان... که فقط فهرست وار مي توان به آنها اشاره 
کرد. ویژگي هاي شخصیتي ایشان در صفات و نکات زیر 
تبلور یافته بود: تدیّن، شجاعت، شهامت، صراحت، خستگي 
ناپذیري، تعمق، دور اندیشي، آینده نگري، عقالنیت، اعتدال 
و س���رانجام تحمل و صبوري، و... البته جمع شدن این 
صفات برجسته در یک فرد، مي تواند چگونگي »بي نظیر« 

یا »منحصر به فرد« بودن آن را روشن سازد.
  علیرغم رابطه مستقیم و قدیمی ایشان با امام خمینی، 
چگونه عده ای به اتهام زنی علیه ایشان اقدام كردند؟ و دالیل 

عمده این امر چه بود؟
رابطه ویژه و نزدیک با امام خمیني و رهبري نمي تواند 
یک عامل بازدارنده در این راستا به شمار آید. خود آن 
بزرگوار نیز، چه در حال حیات و چه حتی پس از حیات، 
همواره مورد هجمه و اتهام توس���ط دش���منان داخلي و 
خارجي قرار گرفته است و دلیل آن بسیار روشن است و 
آن اینکه نهضت امام خمیني و استمرار اقدامات انقالب، 
پس از ایشان، عالوه بر دشمنان خارجی، منافع ویژه عناصر 
فرصت طلب و وابسته را در معرض خطر قرار داد و سپس 
میداني براي ادامه سود ویژه خواري و برتري جویي آنان 
باقي نگذاشت و این بود که همواره مورد هجمه و اتهام 
قرار گرفت. البته این اختصاص به امام خمیني نداشت. 
بلکه شخصیت هاي فرهیخته و برجسته اي چون شهید 
بهش���تي نیز با هجوم انبوهي از اتهامات روبه رو بود و 
این نشان مي دهد که همواره کساني که منشأ اثر هستند، 
مورد تهاجم قرار مي گیرند، تا جامعه و توده مردم را از 
آن ها دور کنند و به اهداف خبیث خود برسند... بنابراین 
آیت اهلل هاشمي هم در این معرکه، استثنا نبود و دشمنان 
براي انتقام گیري از ایشان که در طول سال هاي مبارزه و 
پس از پیروزي انقالب اسالمي نقش تأثیرگذاري در همه 

امور داش���ته است، توسط ایادي خود وارد میدان شدند 
و در این میان، متأس���فانه افراد و عناصري هم که انتظار 
نمي رفت، نقش ایفا کردند و از روي غفلت یا کدورت و 
عداوت شخصي، سخنانی را به عمل آوردند که به دور 
از موازین انساني و اسالمي بود و بي تردید نمي توان از 

این قصور یا تقصیر آنها، چشم پوشي کرد.
البته کس���اني که وارد این قبیل مراحل غیرشرعي و 
غیراخالقي مي شوند، به تعبیر قرآن مجید بر بیماري دروني 
و قلبي آنها افزوده مي ش���ود و ناگهان مي بینیم که بدون 

مراعات هیچ یک از موازین و آداب و رس���وم ش���رعي، 
بدون اینکه اتهاماتي ثابت شده باشد، به نقل و نشر اکاذیب 
مي پردازند و خیال مي کنند که کار نیکي انجام داده اند: و 

یظنّون انّهم یحسنون صنعا...
مرحوم آیت اهلل هاش���مي درباره این افراد یک بار 
 ُ این آی���ه را تالوت کرد: »فِي ُقُلوبِهِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اهللهَّ
َمَرضاً َو لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم بِما کانُوا یَْکِذبُوَن«. و البته توبه 
 ای���ن افراد هم با توج���ه به اینکه »حق الناس« را ضایع 
کرده اند، بدون گذشت و رضایت صاحب حق، عند اهلل 

مورد قبول نخواهد بود.
  دالیل تفاوت ها و روش های سیاسی آیت اهلل هاشمی 

در دو دهه اخیر چه بود؟ آیا این را تغییر روش نمی دانید؟

رفتار سیاسي آیت اهلل هاشمي، به طور طبیعي مانند 
هر سیاستمدار دیگري، با مرور ایام و تفاوت هاي زمان و 
مکان، با دگرگونی هایی همراه خواهد بود و این در مورد 
شخصیت هایي چون آیت اهلل هاشمي، ناشي از تجدیدنظر 

در برداشت ها و اجتهادها است... 
به نظر من تفاوت هاي رفتار سیاسي، در طول دهه هاي 
مختلف، خود یک ویژگي مطلوب است، چون اگر کسي 
در مرحل���ه اي اقدامات���ي انجام داد که در مراحل دیگر 
رفتارهاي بهتر و دیگري به نظرش رسیده و از روش قبلي 

عدول کرده، این یک نوع حسن و امتیاز است... 
البته اگر تفاوت ها و اختالفات، تضادي با اصول و 
مباني و ارزش ها داش���ته باشد مورد قبول نخواهد بود، 
اما اگر به خاطر تکامل اندیش���ه ها و گشایش روش ها و 
راه هاي دیگر، تبلور یابد، بي تردید قابل تقدیر هم خواهد 
بود، چون سخنان و نظرات را شنیده و بهترین را انتخاب 
کرده و شامل آیه شریفه: الهَِّذیَن یَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفیَتهَّبُِعوَن 

أَْحَسنَُه... شده است.
  مسـئله رد صالحیت آیت اهلل هاشـمی در سال 92 را 

چگونه ارزیابی می كنید؟
مسئله انتخابات سال 92 و به اصطالح! رد صالحیت 
ایشان یک نقطه منفي در پرونده کساني است که آن را 
به اجرا درآوردند... احساس شخصي من مانند بسیاري از 
دوستان و برادران، چه در حوزه علمیه قم و چه در سطح 
جامعه مردمي، بسیار دردناک و ناگوار بود و واقعاً تصور 
نمي کردیم که چنین حادثه اي درباره ایش���ان، پس از آن 
همه کار و تالش و فداکاري و موفقیت ها، رخ دهد ولي 
اراده اي که پش���ت پرده حادثه قرار داشت، این توطئه را 
عملي ساخت و به نظر من این اقدام موجب تضّرر کل 

جامعه و حتي کساني شد که هوادار آن اقدام بودند!
البته بهانه »کبر سن« در این رابطه، یک بهانه سیاسي 
غیر معقول بود و اصوالً بعضي از کساني که آن »مصوبه« 
را امضا کردند، خود »مس���ن تر« از آیت اهلل هاش���مي 
رفس���نجاني بودند و اگر »کبرسن« عامل عدم صالحیت 
باشد، در مورد خود آنان هم مي بایست صادق باشد که 

مي بینیم چنین نشده است.
  آیا می شـود شـخصیت و روش ایشان را به دوره قبل 

و بعد از سال 88 تقسیم كرد؟

گفتگو با حجت االسالم سيد هادی خسروشاهی:

خأل فقدان هاشمی را »اخوت اسالمي« مي تواند جبران كند
 هاشمي چكيده و محصول يک عمراست. به يقين بيش از شصت سال تالش و مبارزه و جهاد 

و انديشه بود و به همين دليل نمي  توان شخصيت خاصي را جايگزين ايشان ساخت

بدرقهميليونيدرتشييعجنازه
آيتاهللهاشمي،آنهمپسازچندينسال
تخريبشبانهروزيوهمهجانبه،نشان
پاسداشتمردممسلمانوباايمانايران
ازبزرگمرديبودكهيكعمرتمامودر
هرمقطعي،درمبارزهوتالشوكوشش
بودهوعليرغمتوطئه»خناسان«باصبر
وتحملبينظيردرتاريخ،همچنانبه
اصولوثوابت،وفادارماندواينباز
نكتهايستكهدرپيامتسليتآيتاهلل
خامنهايبهآنتصريحشدهاست

بررسي جایگاه و شخصیت آقاي هاشمي به خصوص 
بعد از فوت ایش��ان از دیدگاه بسیاري از صاحب نظران 
و همراهان آقاي هاش��مي مغف��ول نماند. به طوري که 
بس��یاري ضمن بررسي و تحلیل اقدامات و فعالیت هاي 
آقاي هاشمي سعي کردند عملکرد ایشان را تبیین کنند. 
حجت االسالم سید هادي خسرو شاهي در این گفت و گو 
بر این باور اس��ت که تحلیل شخصیت آیت اهلل هاشمي 
 از لح��اظ فردي و اجتماعي و سیاس��ي، امر س��هل و 
س��اده اي نیست، چون ابعاد شخصیتي ایشان گوناگون با 
اضالع متعددي است. او همچنین معتقد است که شخصیت 
و منش آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را نمي توان به قبل و 
بعد سال 88 تقسیم کرد... یعني »شخصیت« ایشان اصالت 
خود را حفظ کرد ولي رفتارها و مواضع سیاس��ي، طبق 
»برداشت و اجتهاد« قطعاً متفاوت بود. الزم به ذکر است به 
مناسبت سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی »مرکز 
بررس��ی های اس��المی � قم« این گفتگو را با استاد سید 
هادی خسروشاهی داشته و متن آن را در اختیار روزنامه 

»اطالعات« قرار داده است.

ش���خصیت و منش آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني 
را نمي توان به قبل و بعد س���ال 88 تقس���یم کرد... یعني 
»شخصیت« ایشان اصالت خود را حفظ کرد ولي رفتارها 
و مواضع سیاسي، طبق »برداشت و اجتهاد« قطعاً متفاوت 
بود و این امر همانطور که قباًل اش���اره کردم یک نقطه 
مثبت در زندگي هر فردي است که همگام با تحوالت 
زم���ان و م���کان، پیش برود و به طور »دگم« به آنچه که 

قباًل انجام داده، نچسبد!
این اختالف یا تفاوت نظري را مقام معظم رهبري 
به »اختالف در اجتهاد« تعبیر کرد و بدین ترتیب نباید 
اجتهاد آیت اهلل هاش���مي در عرصه هاي بعد از سال 88 
را متفاوت نامید و مورد نقد قرار داد... مگر آنکه اصوالً 
»ب���اب اجته���اد« را در این زمینه ها ببندیم و خود را در 
چارچوب محدودي که مش���کالت را پاسخ نمي دهد، 

محصور بداریم!
  بدرقه پرشکوه و بی نظیر مردم از ایشان ناشی از چه 

علل و عواملی بود؟
بدرقه میلیوني در تش���ییع جنازه آیت اهلل هاشمي، 
آن هم پس از چندین سال تخریب شبانه روزي و همه 
جانبه، نشان پاسداشت مردم مسلمان و با ایمان ایران از 
بزرگ مردي بود که یک عمر تمام و در هر مقطعي، در 
مبارزه و تالش و کوشش بوده و علیرغم توطئه »خناسان« 
با صبر و تحمل بي نظیر در تاریخ، همچنان به اصول و 
ثوابت، وفادار ماند و این باز نکته ایست که در پیام تسلیت 

آیت اهلل خامنه اي به آن تصریح شده است.
 در مورد تش���ییع جنازه امام خمیني )ره( بعضي از 
تحلیلگران خارجي نوشتند وقتي ایشان به تهران آمد، پنج 
میلیون نفر به استقبال او رفتند ولي به هنگام تشییع، ده 
میلیون نفر به بدرقه آمدند و این نشان دهنده آن بود که 
آن همه خصومت و دش���مني و رذالت اجانب و ایادي 
داخلي آن ها، علیه امام، تأثیر کاماًل معکوس داش���ته و 
مردم در تشخیص خود اشتباه نکرده اند... و همین نکته 
در مورد بدرقه آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني توسط مردم 
و بعد بزرگداش���ت ها در شهرهاي مختلف ایران، کامال 

صدق مي کند.
  خـالء فقـدان آیـت اهلل هاشـمی را چگونـه می توان 

جبران كرد؟
پر کردن خأل فقدان آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني 
توسط نظام یا هیچ نهاد و نیروي دیگري مقدور نخواهد 
بود، زیرا خصوصیت هاي موجود در آیت اهلل هاشمي را 
نمي توان به طور »خلق الس���اعه« ایجاد کرد و به صحنه 
آورد. هاشمي چکیده و محصول یک عمر، یعني به یقین 
بیش از ش���صت سال تالش و مبارزه و جهاد و اندیشه 

بود و به همین دلیل است که نمي توان شخصیت خاصي 
را جایگزین ایش���ان ساخت! خأل فقدان ایشان را فقط 
»وحدت ملي« و بازگش���ت به مرحله »اخوت اسالمي« 
آغاز انقالب، مي تواند جبران کند و امید است که دوستان 
و دگراندیش���ان در این راستا گام بردارند و تصور نکنند 
که با پافشاري به برداشت هاي خود و »جذب دیگران«، 
مي توانند مش���کالت را حل کنند و دگرگوني هایي را در 
راستاي پیشرفت کشور و ملت به وجود آورند.این به نظر 
مي رسد که تنها راه باشد و امید آنکه تذکارها نتیجه بخش 

شود: »فذکر فان الذکري تنفع المؤمنین.« 
  اگر خاطرات خاصی از ایشان دارید، به یکی دو نمونه 

اشاره كنید.
البته در طول ۶۰ سال آشنایي و دوستي و همکاري، 
از س���ال ۱۳۳۳ تا ۱۳95، خاطرات گوناگون به وجود 
مي آید که نقل آنها مقدور و عملي نیست. اما بي مناسبت 
نیست به یکي دو سه خاطره اشاره کنم که همچنان در 

ذهن من باقي مانده است: 
۱� آیت اهلل هاشمي در خیابان صفائیه، کوچه ممتاز 
در قم، خانه ای س���اخته بود که زمین آن موقوفه آستانه 
حضرت معصومه بود... وقتي من شنیدم ایشان مي خواهد 
به تهران »هجرت« کند، به عنوان مش���تري خانه و طبق 
معمول بدون اطالع قبلي به منزل ایشان رفتم و موضوع 
را مطرح کردم که نخست قیمت آن را سي هزار تومان 
گفت و من دنبال تخفیف بودم که مبلغ به بیست و نه 
هزار تومان تقلیل یافت. البته بدون قولنامه یا بیع نامه یا 
شرط شرعي و غیره، این گفتگو انجام گرفت... پس از 
رفتن من یکي از استادان معظم حوزه علمیه قم، به دلیل 
نزدیکي منزل به حرم و مراکز درس���ي، مشتري آن منزل 
شده و گفته بود که حاضر است به طور نقد، به سي هزار 
تومان آن خانه را خریداري کند. آیت اهلل هاشمي در پاسخ 
استاد گفته بود که درباره منزل با آقاي خسروشاهي صحبت 
کرده ام و نمي توانم منزل را به شما بفروشم... ظاهراً استاد 
محترم دو هزار تومان هم به مبلغ افزوده و گفته بود شما 
که معامله شرعي نکرده اید، مي توانید به دیگري واگذار 
کنید؛ ولي آقاي هاشمي گفته بود بلي ما معامله نکرده ایم 
و اگر خریدار باشد، مقداري از مبلغ ایشان هم نسیه است 
و قسطي خواهند پرداخت و پول شما نقد است، اما من 
چ���ون صحبت کرده ام، از واگذاري منزل معذورم، مگر 

آنکه خود ایشان اعالم انصراف کند...
و بدی���ن ترتیب منزل را نفروخته بود در حالي که 
سي و دو هزار تومان در آن دوران )سال ۱۳4۶( خیلي 
پول بود!... بعد من وارد معامله شدم و طي قولنامه معامله 
انجام گرفت و من حد ود بیست هزار تومان آن را نقداً 

دادم و بقیه را قرار شد به طور اقساطي بپردازم.
نکته جالب اینست که خود آیت اهلل هاشمي، هرگز 
موضوع مذاکره با آن استاد معظم را خود به من نگفت 
و پس از پایان معامله، همان استاد معظم داستان را براي 
من تعریف کرد و حسن اخالق و رفتار ایشان را ستود.
آیت اهلل هاشمي در مصاحبه با آقاي دکتر زیباکالم 
درب���اره فروش این منزل مي گوید: »یک خانه در زمین 
موقوفه اي در حدود سیصد متر در قم داشتم آن خانه را 
به آقاي سید هادي خسروشاهي که از طالب مبارز و از 
دوستانمان بود به مبلغ بیست و هشت هزار تومان فروختم 
و این برایم یک سرمایۀ اولیّه شد و با همان سرمایه در 
تهران و سپس در کرج کار ساختماني را ادامه دادم.«  و 
اکنون، نویسنده اي در اوج بي انصافي، این منزل موقوفه را 
جزو »امالک نجومي«! آیت اهلل هاش���مي معرفي کرده و 

ایشان را از »ماّلکین بزرگ« قلمداد کرده است.
البته من بعدها از اینکه این مبلغ، سرمایه اولیه ایشان 
 براي آغاز کار اقتصادي ش���ده بود مس���رور شدم، ولي 
ب���ي انصافي بعضي افراد درباره امالک نجومي! آیت اهلل 

هاشمي، از مسرت ما کاست!
2� خاط���ره دیگري که به طور اجمال مي توان نقل 
کرد اینست که اینجانب در هیچ یک از مالقات هاي بعد 
از انقالب، چه در دفتر مجلس شوراي اسالمي و چه در 
دوره ریاست جمهوري و چه در محل مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، هیچ وقت ندیدم که ایش���ان پشت میز 
ریاست  بنشیند، بلکه همواره و در همه دیدارها یا در یک 
صندلي رو به رو یا در کنار من مي نشس���ت و علیرغم 
اصرار من، حاضر نمي شد که در پشت میز ریاست بنشیند 
و این اخالق و تواضع و ادب و احترام ایشان را نسبت 

به دیگران نشان مي دهد.
۳� خاطره آخر اینکه در دوران ریاس���ت جمهوري 
در دیداري، من از اوضاع جاري کشور به سختي انتقاد 
کردم و شواهدي هم براي سخنان خود آوردم و ایشان، 
برخالف بعضي دیگر از دوستان، با کمال خوشرویي و 
تبسم همیشگي، انتقادهاي مرا گوش داد و با  اینکه بعضي 
از آنها را نپذیرفت، هرگز ترشرویي و واکنش منفي نشان 
نداد و معلوم شد که »تحمل شنیدن انتقاد« را دارد... و فقط 
در ضمن کتاب خاطرات خود، درباره این نوبت از مالقات 
و سخنان من، دو جمله نوشته است: »آقاي خسروشاهي 
آمد و مطالبي را مطرح س���اخت و انتقاد کرد... در کل 

ملعوم شد که خیلي از اوضاع راضي نیست...«
و این تنها واکنش او بود!

حش���ره اهلل مع الذین أنعم اهلل علیهم من النبییّن و 
الّشهداء و الّصدیقین و حسن اولئک رفیقا.
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بحث درباره آیت اهلل هاشمي رفسنجانی پایان  ناپذیر است واز دیدگاه من که بیش از 5۰ سال 
با ایشان آشنایي و ارتباط داشتم،شخصیت آن مرحوم اگر نگویم بي نظیر، اما در تاریخ مان کم نظیر 
است؛به ویژه از نظر مدیریت. بنده معتقدم که اگرچه مدیریت علم است و رشته قابل توجهي 
است که شقوق مختلفي دارد و در دانشگاه  ها تدریس مي  شود و متخصصان و استادانی هم در این 
رشته ها تربیت مي شوند و کتاب های زیادي هم در این رابطه وجود دارد، لیکن با حفظ احترام به 
همه این شخصیت ها و رشته ها و نویسندگان این کتاب ها که بسیار هم مفید هستند و ثمره تجربیات 
در طول تاریخ مدیریت هاي عملي هستند، اما مدیریت نوعاً در خون انسان ها است. بخش عظیم 
مدیریت در ساختار خود انسان ها دیده مي شود به عالوه عامل تربیت که مي تواند موثر باشد و 
مدیر بار بیاورد. چه بسا افراد متخصص و فوق تخصص و استادان  بلندپایه رشته مدیریت که در 
میدان عمل مدیران اجرایي موفقي نباشند و چه بسیار افرادي که این رشته ها را نخوانده اند و این 
کتب را ندیده  اند و مطالعه نکرده   اند اما در طول تاریخ مدیران شایسته و الیق و جامعي بوده اند. 
مدیریت هم در خون انسان هاست و هم معلول تربیت   است. مرحوم آقاي فلسفي رحمت اهلل علیه 
مي گفت: اگر مي خواهید ببینید کدام بچه مدیر و کدام بچه مدیر نیست و بعد مدیر خوبي مي شود 
یا نمي شود این  مثل راگوش کنید:جمعي دارند والیبال بازي مي کنند، وسط بازي، بچه اي  می رسد 
و مي گوید که من یار کي؟ به او مي گویند فعالً صبر کن و ما االن 7 � ۱۳ هستیم و باید دست 
بازي تمام شود. بچه دیگری به محض این که مي رسد، کاري ندارد که بازي چند چند است، 
همان اول مي رسد و مي گوید که بچه ها بازي بي بازي، کي یار من؟ فرق است بین بچه اي که 
بگوید من یار کي هستم و به او مي گویند فعالً صبر کن، با آن بچه اي که مي گوید کي یار من 
است. مدیریت در خون این بچه است که مي گوید کي یار من؟ او ابتکار دارد و این در خونش 
است، این طور تربیت شده است.  در واقع عوامل مدیریت عقل و تدبیر هستند و شجاعت و 
سینه چاکي و تحمل و سعه صدر داشتن و این عوامل بعضاً در انسان ها و تربیت ها هستند. برخي 
خانواده ها از اول فرزندشان را بزدل و ترسو بار مي آورند و روح اعتماد را در او  از بین مي برند 
و برخي افراد هستند که فرزندانشان را از اول شجاع بار مي آیند و در خانواده با شرح صدر و 

سعه صدر تربیت مي شوند. بنابراین، مدیریت در خون انسان ها است. 
گرچه جلس���ه به نام مرحوم آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني و روز و روزگاران سخت دوران 
جنگ است، اما اجازه بدهید خاطراتي را خدمت شما عرض کنم. مرحوم آقاي هاشمي به قم 
 آمد و مبارزه را آغاز کرد و قبل از آن هم کارهاي و فعالیت هاي فرهنگي داشت. مبارزه که شروع 
شد، مرحوم هاشمي که اصالً دنبال اسم و نام و تیتر و مطرح شدن نبود، فوراً گروهي را در حوزه 
جمع و فعالیت  مبارزاتی را آغاز کرد.  ایشان در آن شرایط سخت، جزوه هاي »بعثت و انتقام« 
را  به صورت فتوکپي  منتشر  کرد که از این جزوه ها خون مي چکید  و انصافاً بحث هایي داشت 
که اگر ریشه اش را پیدا مي کردند که از کجاست و چه کسی منتشر مي کند، معلوم نبود سرنوشت 
ایشان چه مي  شد. سپس ماجراي فیضیه پیش آمد و با جمعي از دوستان در مدرسه خان جمع 
شدیم که مراسم هفتم شهداي فیضیه را برگزار کنیم. بنده هم طلبه اي بودم و گفتم که مراسم را 

در مسجد باالسر بگیریم و خودم سخنران باشم. عمامه را عوض کردم و عمامه سیاه گذاشتم و 
سید شدم و با یک عینک دودي آماده سخنراني شدم. مرحوم آقاي هاشمي خبردار شد که یک 
نفر براي سخنراني داوطلب شده است. به برادر انقالبي مان آقاي جعفري گیالني که با هم ارتباط 
تنگاتنگي داشتند گفت: برادري که قرار است سخنراني کند را بیاورید من ببینم تن صدایش به 
سخنراني مي خورد یا نه؟ من و آقاي جعفري به منزل ایشان در خیابان صفائیه و شاید کوچه 
کاظمي رفتیم وایشان فرمود متن سخنرانی ام را برایشان بخوانم. وقتي دو خط آن را به صورت 
دکلمه خواندم، تن صدای مرا تأیید کرد. یعني به ریز برنامه ها و قضایا در آن روزها توجه داشت 

و آن ها را مدیریت مي کرد.
گاهی هم در منزل ایشان در تهران حوالي قلهک خدمت مي رسیدم و اعالمیه هایي را مي بردم و 
اعالمیه هایي را مي گرفتم و راهنمایي مي کردند که چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. مدیریت،اخالص، 

صفا و شجاعت اساساً در خون ایشان بود و هیچ داعیه اي هم نداشت. 
من درباره مرحوم هاشمی در مراسم ختم ایشان در مرقد امام)ره(گفتم: ایشان سردار سرافراز 
عرصه قانونگذاري ، سازندگي و جنگ و جهاد بود؛ شخصیتي منحصر به فرد در قانونگذاري که 
وقتی جمهوري اسالمي تازه شکل گرفته بود و امام هم فشار مي  آوردند که مجلس هرچه زودتر 
شکل بگیرد،به شایستگی مدیریت مجلس نوپایي که در هیچ جاي دنیا نمونه ندارد را به عهده 
گرفت. مرحوم هاشمی در سخت ترین شرایط مجلس اول، به قدري مقتدرانه عمل کرد گویی 
عمري دوره دیده و این کاره بوده است. وی به زیباترین شکل جلسات را اداره مي  کرد و وقتی 
ماجراي استیضاح بني صدر پیش آمد، آن بحران را با مدیریت قوي گذراند. واقعاً سردار سرافراز 
عرصه قانونگذاري بود. البته بعدها ما هم آمدیم اما کار او که از ابتدا و بدون هیچ الگوي قبلي کار 
را شروع کرد با ما که الگو داشتیم فرق مي کرد. پس از آن، رئیس جمهوري شد. من قائلم که ما 
در این قسمت خیلي آقاي هاشمي را معرفي نکرده ایم. زماني ایشان رئیس جمهوري شد که نفت 
بشکه اي 8 تا ده دالر بود. جنگ تازه تمام شده بود و جنگ زده ها یک طرف، ویراني ها یک طرف. 
زیرساخت ها همه از بین رفته بودند و  در چنین بحراني ایشان رئیس جمهوري شد. من رئیس 
مجلس بودم و در مقطعي  که ایشان رئیس جمهوري بود، یادم هست که ایشان الیحه بودجه را  
با نفت بشکه اي ۱۶ دالر بستند. ما آن را رد کردیم. من خدمت ایشان رسیدم و گفتم حاج آقا ۱۶ 
دالر محقق نمي شود و دچار کسري بودجه مي شوید. البته ایشان اهل منطق و استدالل هم بود و 
چهار روز در چندین جلسه از صبح تا بعدازظهر از یک طرف بنده با کارشناسان مجلس و مرکز 
پژوهش ها و از طرف دیگر ایشان با کارشناسان بانک مرکزي و جاهاي دیگر ، بحث کردیم و 
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نفت را با بودجه ۱4 دالر ببندیم.  همین مسأله را مدیریت کردن 
در آن  شرایط که زیرساخت هاي کشور نابود شده بود، دلیلی است که مي  گوییم مدیریت عقل، 
شجاعت، ایثار و سعه صدر مي خواهد و ایشان چنان مدیریت می کرد که همین االن هرچه سدو 
فوالد و سیمان و پتروشیمي مي بینید مربوط به زمان آقاي هاشمي است، آن هم با نفت 8 دالر 
و ده دالر و ۱2 دالر. بعدها اما مدیریت کش���ور رادر مقطعي که نفت بش���که اي ۱۰۰  تا ۱4۰ 
دالر  فروخته شد با آن دوران هیچ مقایسه اي نکردیم، این که چرا آن زمان آن طوري شد و االن 
این طوري است. یکي از مشکالت ما هم همین است که دوغ و دوشاب براي ما یکسان مي شود 

و همین است که استعدا دها و روحیه ها را نابود مي کند و نمی گذارد  به فعلیت برسند.
مرحوم هاشمی، سردار سرافراز سازندگي است و در دوران جنگ، جانشیني فرماندهي کل 
قوا و فرماندهي جنگ را دارد. مدارکش موجود اس���ت که ایش���ان با حضرت آیت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب خدمت امام مي رس���ند.  آقای هاش���می مي گویند آیت اهلل خامنه اي به عنوان 
رئیس جمهوري، فرمانده جنگ شوند. امام مي گویند صالح نیست، ایشان رئیس جمهور است و 
باید بماند. شما رئیس مجلس هستید و نایب رئیسان جلسات را اداره مي کنند و شما هم جنگ 
را اداره مي کنید.بنابراین آقای هاشمی، مدیریت جنگ را به عهده مي گیرد، آن هم در مقطعي که 
اختالف دید و سلیقه بین سپاه و ارتش وجود داشت و همین اختالف  ها در آن زمان که بخشي 
هم از پشت صحنه به جنگ تحمیل شد، باعث شد آسیب هاي زیادي به جنگ وارد شود. ایشان 
اما جنگ را مدیریت کرد و همزمان در نماز جمعه هم به زیبایي حضور مي یافت و همه مردم 
منتظر بودند که آقاي هاشمي به نماز جمعه بیاید و درباره جنگ و جبهه و حوادث هفته تحلیلي 

ارائه دهد تا همه آرام شوند. 
به یاد دارم که آغاز جنگ، موشک هاي مینیکس داشتیم که هیچ جا حتي المپ آن را به ما 
نمي دادند و هرچه را که از دست مي دادیم،  جایگزین نداشتیم. حتي یک تانک به ما نمي دادند. 
در حالی که قدرت هاي حامي صدام در عملیات بیت المقدس، تانک هاي تي 72 را در اختیار 

عراقي ها گذاشتند. 
عراقي ها موشک ها را به تهران، اصفهان و شهرهاي دیگر شلیک مي کردند و  مردم در نماز 
جمعه شعار مي دادند که »هاشمي هاشمي،  موشک جواب موشک«. آقاي هاشمي هم با درایت 
و خرد و لبخند و سعه صدر به دفعات در نماز جمعه به مردم می گفت: امام هنوز اجازه نداده اند 
که ما در انبارها را باز کنیم چیزي نبود. چون موشک چشم ندارد و کور است و ممکن است 
در مناطق مسکوني اصابت کند.  در حالی که در انبارها اصال چیزی نبود که در آن را باز کنیم. 

ما کمتربه این مدیریت توجه داریم.
آقاي هاشمي حتی اختالف بین سپاه و ارتش را به زیبایی حل کرد و چنان این دو نیرو را 
به وحدت رساند که من در عملیات بیت المقدس و شب پیروزي عملیات آزادسازي خرمشهر در 
قرارگاه، شاهد ماجرا بودم. شهید بزرگوار  صیاد شیرازي، یک ارتشي عملیاتي تکاور دوره دیده 
قبل از انقالب،پشت بي سیم مي گفت که فالن پل را بزنید تا عراق از آن نقطه وارد نشود که پاتک 
بزند اما شهید بزرگوار حسن باقري، جوان ترین فرمانده و برادر رئیس محترم ستاد کل نیروهاي 
مسلح، سردار سرلشکر باقري و  یک جوان تا این حرف مرحوم صیاد را شنید گفت: جناب 
سرهنگ فکر نمي کنید که پل فردا به درد ما بخورد. یکدفعه صیاد گفت: این حرف درستي است. 
این وحدت را هاشمي به وجود آورد و از زماني که سپاه و ارتش متحد شدند پیروزي هاي ما 

 سردار سرافراز 
عرصه قانونگذاري 

حجت االسالم والمسلمین 
علي اكبر ناطق نوري 

مي خواهم سخنم را با جمله اي که بارها از زبان پدرم شنیدم، آغاز کنم. بارها از ایشان 
شنیدم که جنگ هشت ساله ما مهم ترین رویداد تاریخي بود که در دوران انقالب اتفاق 
افتاد و همه ما موظف هستیم که بتوانیم واقعیت هایي که درباره جنگ بوده و اتفاقاتي که 
افتاده و منجر به صلح شده است را  به رشته تحریر درآوریم و ایشان همیشه ناراحت 
و نگران بودند از این که این واقعیت ها گفته و مکتوب نشده است و  در همین راستا 
خودشان جلساتی را با افراد مختلف گذاشتند تا مسائلی را درباره جنگ، مطرح کنند. 

یادم هست روزي از ایشان سؤال کردم آیا همه حرف ها زده شده است؟ گفتند: نه؛ 
بنا به مصالحي نمي توانم همه ناگفته ها را بگویم ولي تا آنجا که امکان داشت، این کار 
اتفاق افتاد و باز یادم هست که از دوستان و همرزمان خودشان مي خواستند که این قضیه  
جدي گرفته و دفتري تأسیس و ستادي راه اندازي شود تا تمامی اسناد جنگ را براي نسل  
آینده جمع آوري بکنند تا آزمون و خطا و تجربه اي باشد که دوباره تکرار نشود. شخصیت  
آقاي هاشمي رفسنجاني طوري بود که با این که ایشان از خشونت دوري مي کردند و از 
جنگ راضي نبودند، ولي مسئولیت هایي را در طول جنگ داشتند و  از آنجا که من دائمًا 
در خانه و در کنار ایشان بودم، زیاد در این باره سؤال مي کردم و نظر ایشان را مي پرسیدم 
و همیشه بیان مي کردند که عالقه اي به ادامه جنگ ندارم. مي گفتند که خدمت امام رسیدم 
و گفتم اگر خودتان جنگ را تمام نکنید، معلوم نیست که بعد از شما جنگ چگونه ادامه 
پیدا خواهد کرد. حتي روزي که امام به ایشان پیشنهاد دادند که من مسئولیت جنگ را 
بپذیرید به امام گفتند که من به صلح فکر مي کنم، نه ادامه جنگ و گفتند که امام لبخندي 
زد؛ حاال نمي دانم که معناي لبخند این بود که نمي توانید جنگ را تمام کنید یا ایشان هم 
عالقه داشتند که جنگ تمام شود. حتی در اولین جلسه اي که پس از حکم فرماندهي با 
نظامیان و سپاهیان در جبهه گذاشتند، گفتند که ما باید به پایان جنگ و صلح فکر کنیم 
و به دنبال این برویم که یک پیروزي بزرگي را به دست بیاوریم و بعد از پیروزي به 
دنبال صلح باشیم و خیلي هم از این مسأله ناراحت بودند که نتوانستند به آن پیروزي 

که مي خواستند برسند و مسایل بعد از آن را دنبال کنند.
 ایش����ان فردي بودند که واقعاً از خش����ونت بیزار بودند و  دوست داشتند مردم در 
صلح و صفا و آرامش زندگي کنند  ودر تمامی مدت جنگ دوستانشان  این روحیه را  
مي شناختند. با همه این احوال، وقتي مسأله جنگ اتفاق افتاد، خانواده خودشان را در کنار 
م����ردم ق����رار دادند؛ مادرم اولین فردي بودند که فعالیت حمایت از رزمندگان و مهاجران 
جنگي که به تهران مي آمدند را ش����روع کردند. هر روز به بیمارس����تان ها سر مي زدند و 
کمک   ها را جمع آوري مي  کردند، با جانبازان و مجروحان از نزدیک گفتگو و به خانواده 
آن ها رسیدگي مي کردند. من به یاد دارم که به همراه مردم به خانواده هاي مهاجران سر 
مي زدیم و رفع مشکالت آن ها را دنبال مي کردیم. در آن زمان برادران من در سني بودند 

که قادر نبودند وارد جبهه و جنگ بشوند، ولي با اصرار خودشان وارد جبهه شدند که  
مهدي و یاسر هر دو در جبهه مجروح شدند. مهدي جانباز شیمیایي است و یاسر هم 
در عملیاتي مجروح و به بیمارس����تان منتقل ش����د. اما پدرم  از این که پسرانش در کنار 
مردم به جبهه رفته بودند خوشحال بودند. محسن هم پس از اتمام تحصیالت به کشور 
بازگشت و اولین فعالیتش را در برنامه موشکي آغاز کرد.  بنابراین با توجه به این که 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني اعتقادي به ادامه جنگ نداشتند ولي مي گفتند که خانواده ما 

باید در کنار مردم در همه صحنه ها حضور پیدا کنند.
یادم هست یک سالي در تعطیالت عید که به جبهه مي رفتند، اعضاي خانواده را هم 
به اهواز بردند. لحظه اي که وارد اهواز شدیم، بمباران  شروع شد و ایشان با خوشحالي و 
افتخار گفتند: ما همگی باید در کنار مردم باشیم تا  بتوانیم راهی را که  انتخاب کرده ایم 
جلو ببریم و به نتایج مثبتي برسیم. این مسائل را گفتم از این بُعد که آقاي هاشمي عالوه 
بر این که خود وارد مس����ایل سیاس����ي و  جنگ مي شدند، خانواده،  دوستان و همرزمان 

خودشان را هم در این زمینه ها مورد توجه قرار مي دادند. 
بنابراین همه ما وظیفه بزرگي داریم،  نه براي این که آقاي هاش����مي را در رابطه با 
هشت سال دفاع مقدس معرفي کنیم بلکه باید به نسل آینده خودمان بگوییم در این هشت 
سال چه گذشت و چه افرادي چه نقش هایي در این جنگ ایفا کردند؛ از شهدا، خانواده 
شهدا، جانبازان و معلوالن و همه افرادي که به نحوي در این حوزه فعالیت مي کردند. این 
وظیفه خطیري است که دوستداران انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي باید به آن توجه 
کنند تا اجازه ندهیم بار دیگر مشکلي بر کشور به وجود بیاید. هنوز آثار این رویداد در 

جامعه مان دیده مي شود و در آینده هم دیده خواهد شد. 
در پایان مي خواهم در توضیح سخنانی که می گویند آقاي هاشمي مسئولیت جدي 
در جنگ نداشت و فرمانده جنگ نبود بگویم: بله، آقاي هاشمي فرمانده صلح بود، آقاي 
هاشمي براي صلح حرکت کرد، آقاي هاشمي براي صلح به جبهه مي رفت و براي صلح 
با امام صحبت مي  کرد و در جلساتي که با نظامیان، ارتشیان و سپاهیان مي گذاشت به 
دنبال این بود که هر چه زودتر صلح را به مردم و کش����ور ایران برگرداند و مردم در 

کمال آرامش زندگي کنند.
* متن سخنراني ایراد شده در همایش ملي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني و هشت سال دفاع مقدس 

که در کتابخانه ملي ایران برگزار شد.

دكتر فاطمه هاشمي 

هاشمي فرمانده صلح بود

پشت سرهم رخ داد و نیروهاي ما در جنگ موفق شدند وجنگ ادامه پیدا کرد.
آخرین خاطره که منجر به حوادث تلخ و بعد شیرین شد عملیات مرصاد است. ما قطعنامه598 
را در 27تیرماه۱۳۶7، قبول کردیم و عراق هم این قطعنامه را پذیرفت. سپس عراق با عملیات 
مرصاد و منافقان با نام چلچراغ و اسم هاي دیگر در جنوب به خرمشهر و اهواز، در ایالم به مهران، 
درکرمانشاه به گیالنغرب و قصر شیرین و در کردستان به بانه و میروان حمله کردند. جمهوري 
اسالمي روز 27تیرماه قطعنامه را پذیرفت و وقتي حمله شد، آقاي هاشمي 29تیرماه سریعاً خود را 
از جنوب به کردستان رساند. یکي از دوستان تعریف مي کرد که مرحوم هاشمي مستقیماً به قرارگاه 
رمضان آمد، در حالي که هیچ پاسداري نبود، چون فرمانده مربوطه پاسدارها را به گیالنغرب برده 
بود تا دفاع کنند. بنابراین در قرارگاه تعداد محدودي پاسدار و سرباز حضور داشتند و وقتی آقاي 
هاشمي وارد شد، فرماندهان جبهه هاي غرب را سریعاً فرا خواند و بدون هیچ گونه ترس و واهمه، 
همه را جمع کرد و  مشغول مذاکره شد که خبر دادند ارتش عراق از قصر شیرین حمله کرده و 
به کرند رسیده است. منافقان هم در کرند چه بسیار جنایت کردند و همزمان پایگاه نوژه را زدند. 
عراقي ها، هوا نیروز کرمانشاه را بمباران کردند و مسعود رجوي هم اعالم کرد که ما 24ساعته به 
تهران مي رسیم و ساعت 4 بعدازظهر فردا در میدان آزادي تهران جشن مي گیریم.همین طور که 
خبر پیشرفت یگان هاي عراقي و منافقان به گوش مي رسید، این فرمانده مدیر و مدبر و شجاع با 
شرح صدر با تهران در تماس بود و هماني فرماندهان ارتش و سپاه را بسیج کرد و دستور داد 
که به سمت قصر شیرین بروند و به مردم شهر کرمانشاه هم گفت شهر را خالي کنید. به آقاي 

هاشمي گفتند: مردم با دستور شما شهر را خالي کردند، اما صالح نیست که شما در اینجا بمانید 
چون شما فرمانده جنگ هستید.  او هم نپذیرفت و همان شب، در قرارگاه رمضان با یک عده 
قلیل ماند و گفت: اگر من بروم، نیروها و مردم روحیه خود را از دست مي دهند و این خواست 
دش���من اس���ت. لذا من مي مانم و ماند و به نیروها روحیه داد و صبح فردا به فرماندهان پایگاه 
وحدتي دزفول و به هوانیروز و جاهاي مختلف و جنگنده هاي اصفهان و تبریز دستور دادکه وارد 
عمل شوند. فرمانده بزرگوار شهید صیاد شیرازي را خواست که خود وارد عملیات شود.  و به 
این ترتیب یکي از قهرماني ها و نقش های باالي صیاد در عملیات مرصاد رقم خورد و با بالگرد 
وارد جبهه و صحنه شد و جنگید، در حالي که رجوي گفته بود که ما ساعت 4بعدازظهر فردا در 
تهران جشن مي گیریم. این گوشه اي از فداکاري هاي هاشمي و دفاع مقدس و جنگ است. من 
توصیه مي کنم کتاب خاطرات ایشان، با عنوان »هاشمي و روزگاران سخت« که مربوط به دفاع و 

جنگ تحمیلي است را مطالعه کنید.
 منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن
* متن سخنراني ایراد شده در همایش ملي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني و هشت سال دفاع مقدس که 

در کتابخانه ملي ایران برگزار شد. 
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بحث درباره آیت اهلل هاشمي رفسنجانی پایان  ناپذیر است واز دیدگاه من که بیش از 5۰ سال 
با ایشان آشنایي و ارتباط داشتم،شخصیت آن مرحوم اگر نگویم بي نظیر، اما در تاریخ مان کم نظیر 
است؛به ویژه از نظر مدیریت. بنده معتقدم که اگرچه مدیریت علم است و رشته قابل توجهي 
است که شقوق مختلفي دارد و در دانشگاه  ها تدریس مي  شود و متخصصان و استادانی هم در این 
رشته ها تربیت مي شوند و کتاب های زیادي هم در این رابطه وجود دارد، لیکن با حفظ احترام به 
همه این شخصیت ها و رشته ها و نویسندگان این کتاب ها که بسیار هم مفید هستند و ثمره تجربیات 
در طول تاریخ مدیریت هاي عملي هستند، اما مدیریت نوعاً در خون انسان ها است. بخش عظیم 
مدیریت در ساختار خود انسان ها دیده مي شود به عالوه عامل تربیت که مي تواند موثر باشد و 
مدیر بار بیاورد. چه بسا افراد متخصص و فوق تخصص و استادان  بلندپایه رشته مدیریت که در 
میدان عمل مدیران اجرایي موفقي نباشند و چه بسیار افرادي که این رشته ها را نخوانده اند و این 
کتب را ندیده  اند و مطالعه نکرده   اند اما در طول تاریخ مدیران شایسته و الیق و جامعي بوده اند. 
مدیریت هم در خون انسان هاست و هم معلول تربیت   است. مرحوم آقاي فلسفي رحمت اهلل علیه 
مي گفت: اگر مي خواهید ببینید کدام بچه مدیر و کدام بچه مدیر نیست و بعد مدیر خوبي مي شود 
یا نمي شود این  مثل راگوش کنید:جمعي دارند والیبال بازي مي کنند، وسط بازي، بچه اي  می رسد 
و مي گوید که من یار کي؟ به او مي گویند فعالً صبر کن و ما االن 7 � ۱۳ هستیم و باید دست 
بازي تمام شود. بچه دیگری به محض این که مي رسد، کاري ندارد که بازي چند چند است، 
همان اول مي رسد و مي گوید که بچه ها بازي بي بازي، کي یار من؟ فرق است بین بچه اي که 
بگوید من یار کي هستم و به او مي گویند فعالً صبر کن، با آن بچه اي که مي گوید کي یار من 
است. مدیریت در خون این بچه است که مي گوید کي یار من؟ او ابتکار دارد و این در خونش 
است، این طور تربیت شده است.  در واقع عوامل مدیریت عقل و تدبیر هستند و شجاعت و 
سینه چاکي و تحمل و سعه صدر داشتن و این عوامل بعضاً در انسان ها و تربیت ها هستند. برخي 
خانواده ها از اول فرزندشان را بزدل و ترسو بار مي آورند و روح اعتماد را در او  از بین مي برند 
و برخي افراد هستند که فرزندانشان را از اول شجاع بار مي آیند و در خانواده با شرح صدر و 

سعه صدر تربیت مي شوند. بنابراین، مدیریت در خون انسان ها است. 
گرچه جلس���ه به نام مرحوم آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني و روز و روزگاران سخت دوران 
جنگ است، اما اجازه بدهید خاطراتي را خدمت شما عرض کنم. مرحوم آقاي هاشمي به قم 
 آمد و مبارزه را آغاز کرد و قبل از آن هم کارهاي و فعالیت هاي فرهنگي داشت. مبارزه که شروع 
شد، مرحوم هاشمي که اصالً دنبال اسم و نام و تیتر و مطرح شدن نبود، فوراً گروهي را در حوزه 
جمع و فعالیت  مبارزاتی را آغاز کرد.  ایشان در آن شرایط سخت، جزوه هاي »بعثت و انتقام« 
را  به صورت فتوکپي  منتشر  کرد که از این جزوه ها خون مي چکید  و انصافاً بحث هایي داشت 
که اگر ریشه اش را پیدا مي کردند که از کجاست و چه کسی منتشر مي کند، معلوم نبود سرنوشت 
ایشان چه مي  شد. سپس ماجراي فیضیه پیش آمد و با جمعي از دوستان در مدرسه خان جمع 
شدیم که مراسم هفتم شهداي فیضیه را برگزار کنیم. بنده هم طلبه اي بودم و گفتم که مراسم را 

در مسجد باالسر بگیریم و خودم سخنران باشم. عمامه را عوض کردم و عمامه سیاه گذاشتم و 
سید شدم و با یک عینک دودي آماده سخنراني شدم. مرحوم آقاي هاشمي خبردار شد که یک 
نفر براي سخنراني داوطلب شده است. به برادر انقالبي مان آقاي جعفري گیالني که با هم ارتباط 
تنگاتنگي داشتند گفت: برادري که قرار است سخنراني کند را بیاورید من ببینم تن صدایش به 
سخنراني مي خورد یا نه؟ من و آقاي جعفري به منزل ایشان در خیابان صفائیه و شاید کوچه 
کاظمي رفتیم وایشان فرمود متن سخنرانی ام را برایشان بخوانم. وقتي دو خط آن را به صورت 
دکلمه خواندم، تن صدای مرا تأیید کرد. یعني به ریز برنامه ها و قضایا در آن روزها توجه داشت 

و آن ها را مدیریت مي کرد.
گاهی هم در منزل ایشان در تهران حوالي قلهک خدمت مي رسیدم و اعالمیه هایي را مي بردم و 
اعالمیه هایي را مي گرفتم و راهنمایي مي کردند که چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. مدیریت،اخالص، 

صفا و شجاعت اساساً در خون ایشان بود و هیچ داعیه اي هم نداشت. 
من درباره مرحوم هاشمی در مراسم ختم ایشان در مرقد امام)ره(گفتم: ایشان سردار سرافراز 
عرصه قانونگذاري ، سازندگي و جنگ و جهاد بود؛ شخصیتي منحصر به فرد در قانونگذاري که 
وقتی جمهوري اسالمي تازه شکل گرفته بود و امام هم فشار مي  آوردند که مجلس هرچه زودتر 
شکل بگیرد،به شایستگی مدیریت مجلس نوپایي که در هیچ جاي دنیا نمونه ندارد را به عهده 
گرفت. مرحوم هاشمی در سخت ترین شرایط مجلس اول، به قدري مقتدرانه عمل کرد گویی 
عمري دوره دیده و این کاره بوده است. وی به زیباترین شکل جلسات را اداره مي  کرد و وقتی 
ماجراي استیضاح بني صدر پیش آمد، آن بحران را با مدیریت قوي گذراند. واقعاً سردار سرافراز 
عرصه قانونگذاري بود. البته بعدها ما هم آمدیم اما کار او که از ابتدا و بدون هیچ الگوي قبلي کار 
را شروع کرد با ما که الگو داشتیم فرق مي کرد. پس از آن، رئیس جمهوري شد. من قائلم که ما 
در این قسمت خیلي آقاي هاشمي را معرفي نکرده ایم. زماني ایشان رئیس جمهوري شد که نفت 
بشکه اي 8 تا ده دالر بود. جنگ تازه تمام شده بود و جنگ زده ها یک طرف، ویراني ها یک طرف. 
زیرساخت ها همه از بین رفته بودند و  در چنین بحراني ایشان رئیس جمهوري شد. من رئیس 
مجلس بودم و در مقطعي  که ایشان رئیس جمهوري بود، یادم هست که ایشان الیحه بودجه را  
با نفت بشکه اي ۱۶ دالر بستند. ما آن را رد کردیم. من خدمت ایشان رسیدم و گفتم حاج آقا ۱۶ 
دالر محقق نمي شود و دچار کسري بودجه مي شوید. البته ایشان اهل منطق و استدالل هم بود و 
چهار روز در چندین جلسه از صبح تا بعدازظهر از یک طرف بنده با کارشناسان مجلس و مرکز 
پژوهش ها و از طرف دیگر ایشان با کارشناسان بانک مرکزي و جاهاي دیگر ، بحث کردیم و 
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نفت را با بودجه ۱4 دالر ببندیم.  همین مسأله را مدیریت کردن 
در آن  شرایط که زیرساخت هاي کشور نابود شده بود، دلیلی است که مي  گوییم مدیریت عقل، 
شجاعت، ایثار و سعه صدر مي خواهد و ایشان چنان مدیریت می کرد که همین االن هرچه سدو 
فوالد و سیمان و پتروشیمي مي بینید مربوط به زمان آقاي هاشمي است، آن هم با نفت 8 دالر 
و ده دالر و ۱2 دالر. بعدها اما مدیریت کش���ور رادر مقطعي که نفت بش���که اي ۱۰۰  تا ۱4۰ 
دالر  فروخته شد با آن دوران هیچ مقایسه اي نکردیم، این که چرا آن زمان آن طوري شد و االن 
این طوري است. یکي از مشکالت ما هم همین است که دوغ و دوشاب براي ما یکسان مي شود 

و همین است که استعدا دها و روحیه ها را نابود مي کند و نمی گذارد  به فعلیت برسند.
مرحوم هاشمی، سردار سرافراز سازندگي است و در دوران جنگ، جانشیني فرماندهي کل 
قوا و فرماندهي جنگ را دارد. مدارکش موجود اس���ت که ایش���ان با حضرت آیت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب خدمت امام مي رس���ند.  آقای هاش���می مي گویند آیت اهلل خامنه اي به عنوان 
رئیس جمهوري، فرمانده جنگ شوند. امام مي گویند صالح نیست، ایشان رئیس جمهور است و 
باید بماند. شما رئیس مجلس هستید و نایب رئیسان جلسات را اداره مي کنند و شما هم جنگ 
را اداره مي کنید.بنابراین آقای هاشمی، مدیریت جنگ را به عهده مي گیرد، آن هم در مقطعي که 
اختالف دید و سلیقه بین سپاه و ارتش وجود داشت و همین اختالف  ها در آن زمان که بخشي 
هم از پشت صحنه به جنگ تحمیل شد، باعث شد آسیب هاي زیادي به جنگ وارد شود. ایشان 
اما جنگ را مدیریت کرد و همزمان در نماز جمعه هم به زیبایي حضور مي یافت و همه مردم 
منتظر بودند که آقاي هاشمي به نماز جمعه بیاید و درباره جنگ و جبهه و حوادث هفته تحلیلي 

ارائه دهد تا همه آرام شوند. 
به یاد دارم که آغاز جنگ، موشک هاي مینیکس داشتیم که هیچ جا حتي المپ آن را به ما 
نمي دادند و هرچه را که از دست مي دادیم،  جایگزین نداشتیم. حتي یک تانک به ما نمي دادند. 
در حالی که قدرت هاي حامي صدام در عملیات بیت المقدس، تانک هاي تي 72 را در اختیار 

عراقي ها گذاشتند. 
عراقي ها موشک ها را به تهران، اصفهان و شهرهاي دیگر شلیک مي کردند و  مردم در نماز 
جمعه شعار مي دادند که »هاشمي هاشمي،  موشک جواب موشک«. آقاي هاشمي هم با درایت 
و خرد و لبخند و سعه صدر به دفعات در نماز جمعه به مردم می گفت: امام هنوز اجازه نداده اند 
که ما در انبارها را باز کنیم چیزي نبود. چون موشک چشم ندارد و کور است و ممکن است 
در مناطق مسکوني اصابت کند.  در حالی که در انبارها اصال چیزی نبود که در آن را باز کنیم. 

ما کمتربه این مدیریت توجه داریم.
آقاي هاشمي حتی اختالف بین سپاه و ارتش را به زیبایی حل کرد و چنان این دو نیرو را 
به وحدت رساند که من در عملیات بیت المقدس و شب پیروزي عملیات آزادسازي خرمشهر در 
قرارگاه، شاهد ماجرا بودم. شهید بزرگوار  صیاد شیرازي، یک ارتشي عملیاتي تکاور دوره دیده 
قبل از انقالب،پشت بي سیم مي گفت که فالن پل را بزنید تا عراق از آن نقطه وارد نشود که پاتک 
بزند اما شهید بزرگوار حسن باقري، جوان ترین فرمانده و برادر رئیس محترم ستاد کل نیروهاي 
مسلح، سردار سرلشکر باقري و  یک جوان تا این حرف مرحوم صیاد را شنید گفت: جناب 
سرهنگ فکر نمي کنید که پل فردا به درد ما بخورد. یکدفعه صیاد گفت: این حرف درستي است. 
این وحدت را هاشمي به وجود آورد و از زماني که سپاه و ارتش متحد شدند پیروزي هاي ما 

 سردار سرافراز 
عرصه قانونگذاري 

حجت االسالم والمسلمین 
علي اكبر ناطق نوري 

مي خواهم سخنم را با جمله اي که بارها از زبان پدرم شنیدم، آغاز کنم. بارها از ایشان 
شنیدم که جنگ هشت ساله ما مهم ترین رویداد تاریخي بود که در دوران انقالب اتفاق 
افتاد و همه ما موظف هستیم که بتوانیم واقعیت هایي که درباره جنگ بوده و اتفاقاتي که 
افتاده و منجر به صلح شده است را  به رشته تحریر درآوریم و ایشان همیشه ناراحت 
و نگران بودند از این که این واقعیت ها گفته و مکتوب نشده است و  در همین راستا 
خودشان جلساتی را با افراد مختلف گذاشتند تا مسائلی را درباره جنگ، مطرح کنند. 

یادم هست روزي از ایشان سؤال کردم آیا همه حرف ها زده شده است؟ گفتند: نه؛ 
بنا به مصالحي نمي توانم همه ناگفته ها را بگویم ولي تا آنجا که امکان داشت، این کار 
اتفاق افتاد و باز یادم هست که از دوستان و همرزمان خودشان مي خواستند که این قضیه  
جدي گرفته و دفتري تأسیس و ستادي راه اندازي شود تا تمامی اسناد جنگ را براي نسل  
آینده جمع آوري بکنند تا آزمون و خطا و تجربه اي باشد که دوباره تکرار نشود. شخصیت  
آقاي هاشمي رفسنجاني طوري بود که با این که ایشان از خشونت دوري مي کردند و از 
جنگ راضي نبودند، ولي مسئولیت هایي را در طول جنگ داشتند و  از آنجا که من دائمًا 
در خانه و در کنار ایشان بودم، زیاد در این باره سؤال مي کردم و نظر ایشان را مي پرسیدم 
و همیشه بیان مي کردند که عالقه اي به ادامه جنگ ندارم. مي گفتند که خدمت امام رسیدم 
و گفتم اگر خودتان جنگ را تمام نکنید، معلوم نیست که بعد از شما جنگ چگونه ادامه 
پیدا خواهد کرد. حتي روزي که امام به ایشان پیشنهاد دادند که من مسئولیت جنگ را 
بپذیرید به امام گفتند که من به صلح فکر مي کنم، نه ادامه جنگ و گفتند که امام لبخندي 
زد؛ حاال نمي دانم که معناي لبخند این بود که نمي توانید جنگ را تمام کنید یا ایشان هم 
عالقه داشتند که جنگ تمام شود. حتی در اولین جلسه اي که پس از حکم فرماندهي با 
نظامیان و سپاهیان در جبهه گذاشتند، گفتند که ما باید به پایان جنگ و صلح فکر کنیم 
و به دنبال این برویم که یک پیروزي بزرگي را به دست بیاوریم و بعد از پیروزي به 
دنبال صلح باشیم و خیلي هم از این مسأله ناراحت بودند که نتوانستند به آن پیروزي 

که مي خواستند برسند و مسایل بعد از آن را دنبال کنند.
 ایش����ان فردي بودند که واقعاً از خش����ونت بیزار بودند و  دوست داشتند مردم در 
صلح و صفا و آرامش زندگي کنند  ودر تمامی مدت جنگ دوستانشان  این روحیه را  
مي شناختند. با همه این احوال، وقتي مسأله جنگ اتفاق افتاد، خانواده خودشان را در کنار 
م����ردم ق����رار دادند؛ مادرم اولین فردي بودند که فعالیت حمایت از رزمندگان و مهاجران 
جنگي که به تهران مي آمدند را ش����روع کردند. هر روز به بیمارس����تان ها سر مي زدند و 
کمک   ها را جمع آوري مي  کردند، با جانبازان و مجروحان از نزدیک گفتگو و به خانواده 
آن ها رسیدگي مي کردند. من به یاد دارم که به همراه مردم به خانواده هاي مهاجران سر 
مي زدیم و رفع مشکالت آن ها را دنبال مي کردیم. در آن زمان برادران من در سني بودند 

که قادر نبودند وارد جبهه و جنگ بشوند، ولي با اصرار خودشان وارد جبهه شدند که  
مهدي و یاسر هر دو در جبهه مجروح شدند. مهدي جانباز شیمیایي است و یاسر هم 
در عملیاتي مجروح و به بیمارس����تان منتقل ش����د. اما پدرم  از این که پسرانش در کنار 
مردم به جبهه رفته بودند خوشحال بودند. محسن هم پس از اتمام تحصیالت به کشور 
بازگشت و اولین فعالیتش را در برنامه موشکي آغاز کرد.  بنابراین با توجه به این که 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني اعتقادي به ادامه جنگ نداشتند ولي مي گفتند که خانواده ما 

باید در کنار مردم در همه صحنه ها حضور پیدا کنند.
یادم هست یک سالي در تعطیالت عید که به جبهه مي رفتند، اعضاي خانواده را هم 
به اهواز بردند. لحظه اي که وارد اهواز شدیم، بمباران  شروع شد و ایشان با خوشحالي و 
افتخار گفتند: ما همگی باید در کنار مردم باشیم تا  بتوانیم راهی را که  انتخاب کرده ایم 
جلو ببریم و به نتایج مثبتي برسیم. این مسائل را گفتم از این بُعد که آقاي هاشمي عالوه 
بر این که خود وارد مس����ایل سیاس����ي و  جنگ مي شدند، خانواده،  دوستان و همرزمان 

خودشان را هم در این زمینه ها مورد توجه قرار مي دادند. 
بنابراین همه ما وظیفه بزرگي داریم،  نه براي این که آقاي هاش����مي را در رابطه با 
هشت سال دفاع مقدس معرفي کنیم بلکه باید به نسل آینده خودمان بگوییم در این هشت 
سال چه گذشت و چه افرادي چه نقش هایي در این جنگ ایفا کردند؛ از شهدا، خانواده 
شهدا، جانبازان و معلوالن و همه افرادي که به نحوي در این حوزه فعالیت مي کردند. این 
وظیفه خطیري است که دوستداران انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي باید به آن توجه 
کنند تا اجازه ندهیم بار دیگر مشکلي بر کشور به وجود بیاید. هنوز آثار این رویداد در 

جامعه مان دیده مي شود و در آینده هم دیده خواهد شد. 
در پایان مي خواهم در توضیح سخنانی که می گویند آقاي هاشمي مسئولیت جدي 
در جنگ نداشت و فرمانده جنگ نبود بگویم: بله، آقاي هاشمي فرمانده صلح بود، آقاي 
هاشمي براي صلح حرکت کرد، آقاي هاشمي براي صلح به جبهه مي رفت و براي صلح 
با امام صحبت مي  کرد و در جلساتي که با نظامیان، ارتشیان و سپاهیان مي گذاشت به 
دنبال این بود که هر چه زودتر صلح را به مردم و کش����ور ایران برگرداند و مردم در 

کمال آرامش زندگي کنند.
* متن سخنراني ایراد شده در همایش ملي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني و هشت سال دفاع مقدس 

که در کتابخانه ملي ایران برگزار شد.

دكتر فاطمه هاشمي 

هاشمي فرمانده صلح بود

پشت سرهم رخ داد و نیروهاي ما در جنگ موفق شدند وجنگ ادامه پیدا کرد.
آخرین خاطره که منجر به حوادث تلخ و بعد شیرین شد عملیات مرصاد است. ما قطعنامه598 
را در 27تیرماه۱۳۶7، قبول کردیم و عراق هم این قطعنامه را پذیرفت. سپس عراق با عملیات 
مرصاد و منافقان با نام چلچراغ و اسم هاي دیگر در جنوب به خرمشهر و اهواز، در ایالم به مهران، 
درکرمانشاه به گیالنغرب و قصر شیرین و در کردستان به بانه و میروان حمله کردند. جمهوري 
اسالمي روز 27تیرماه قطعنامه را پذیرفت و وقتي حمله شد، آقاي هاشمي 29تیرماه سریعاً خود را 
از جنوب به کردستان رساند. یکي از دوستان تعریف مي کرد که مرحوم هاشمي مستقیماً به قرارگاه 
رمضان آمد، در حالي که هیچ پاسداري نبود، چون فرمانده مربوطه پاسدارها را به گیالنغرب برده 
بود تا دفاع کنند. بنابراین در قرارگاه تعداد محدودي پاسدار و سرباز حضور داشتند و وقتی آقاي 
هاشمي وارد شد، فرماندهان جبهه هاي غرب را سریعاً فرا خواند و بدون هیچ گونه ترس و واهمه، 
همه را جمع کرد و  مشغول مذاکره شد که خبر دادند ارتش عراق از قصر شیرین حمله کرده و 
به کرند رسیده است. منافقان هم در کرند چه بسیار جنایت کردند و همزمان پایگاه نوژه را زدند. 
عراقي ها، هوا نیروز کرمانشاه را بمباران کردند و مسعود رجوي هم اعالم کرد که ما 24ساعته به 
تهران مي رسیم و ساعت 4 بعدازظهر فردا در میدان آزادي تهران جشن مي گیریم.همین طور که 
خبر پیشرفت یگان هاي عراقي و منافقان به گوش مي رسید، این فرمانده مدیر و مدبر و شجاع با 
شرح صدر با تهران در تماس بود و هماني فرماندهان ارتش و سپاه را بسیج کرد و دستور داد 
که به سمت قصر شیرین بروند و به مردم شهر کرمانشاه هم گفت شهر را خالي کنید. به آقاي 

هاشمي گفتند: مردم با دستور شما شهر را خالي کردند، اما صالح نیست که شما در اینجا بمانید 
چون شما فرمانده جنگ هستید.  او هم نپذیرفت و همان شب، در قرارگاه رمضان با یک عده 
قلیل ماند و گفت: اگر من بروم، نیروها و مردم روحیه خود را از دست مي دهند و این خواست 
دش���من اس���ت. لذا من مي مانم و ماند و به نیروها روحیه داد و صبح فردا به فرماندهان پایگاه 
وحدتي دزفول و به هوانیروز و جاهاي مختلف و جنگنده هاي اصفهان و تبریز دستور دادکه وارد 
عمل شوند. فرمانده بزرگوار شهید صیاد شیرازي را خواست که خود وارد عملیات شود.  و به 
این ترتیب یکي از قهرماني ها و نقش های باالي صیاد در عملیات مرصاد رقم خورد و با بالگرد 
وارد جبهه و صحنه شد و جنگید، در حالي که رجوي گفته بود که ما ساعت 4بعدازظهر فردا در 
تهران جشن مي گیریم. این گوشه اي از فداکاري هاي هاشمي و دفاع مقدس و جنگ است. من 
توصیه مي کنم کتاب خاطرات ایشان، با عنوان »هاشمي و روزگاران سخت« که مربوط به دفاع و 

جنگ تحمیلي است را مطالعه کنید.
 منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافریست رنجیدن
* متن سخنراني ایراد شده در همایش ملي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني و هشت سال دفاع مقدس که 

در کتابخانه ملي ایران برگزار شد. 
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بعضي از خاطرات بنده از آیت اهلل هاشمي رفسنجاني از مذاکرات جنگ تحمیلي و 
مذاکرات 598 و بحث هاي  بعد از آن در حوزه جنگ، امروز امکان طرح ندارد و روزي 
که طرح شود شخصیت حضرت آیت اهلل هاشمي رفسنجاني خیلي برجسته تر از این خواهد 
بود که امروز مي شناسیم. بنابراین بحث خودم را با درس هایی که از رفتار مرحوم آیت اهلل 

هاشمي رفسنجاني به ویژه در قبال جنگ آموختم شروع می کنم.
نکته اول این که ش���جاعت همواره به معني تندروي نیس���ت. در بسیاري از موارد 
شجاعت به معني انتخاب هاي تلخ است. شجاعت به معني آینده نگري است، شجاعت به 
معني ترجیح منافع ملي بر منافع شخصي است. من احساس مي کنم در تمامي برهه هاي 
زندگي این بزرگمرد، نموداري از این واقعیت بود که بسیار شجاع بود و شجاعت را در 

راستای منافع کشور، نظام و اسالم تعریف مي کرد.
نکته دوم که با همین شجاعت ارتباط پیدا مي کند این واقعیت است که قرار است 
ما هزینه نظام و انقالب و کش���ور ش���ویم، نه این که کش���ور و نظام و انقالب هزینه ما 
بشوند. شما اگر به رفتار سیاسي مرحوم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني دقت کنید در جاي 
جاي زندگي  ایشان این آمادگي را به وضوح مشاهده مي کنید. من که کمترین سعادت را 
داشتم که در جاي دیگري از زندگي شان حضور داشته باشم اما در حوزه دیپلماسي که به 
عنوان یک کارشناس در زماني که ایشان فرماندهي کار را به عهده داشتند، از دور شاهد 
بودم، واقعیت این است که ایشان همواره این آمادگي را داشتند که خود را هزینه کشور، 
انقالب و اس���الم کنند، نه این که کش���ور، نظام و انقالب هزینه صحبت ها، سیاست ها و 
حرف هایي که فقط براي اسم و رسم باقي مي ماند، شوند و  معروف ترین آن در پذیرش 
قطعنامه 598 بود. زماني که شرایط کشور این گونه اقتضا مي کرد، مرحوم آیت اهلل هاشمي 
رفس���نجاني این آمادگي را داش���ت و بر این آمادگي تأکید مي کرد که مسئولیت بپذیرد تا 
امام راحل)ره( ناگزیر از پذیرش مسئولیت نشوند. همین جا مي خواهم به تجربه بین المللي 
مدیریت جنگ تحمیلي اشاره کنم که یکي از دشوارترین و تلخ ترین تجربیاتي است که در 
صحنه بین المللي قابل پیگیري بود. من به جرأت مي توانم بگویم که در تاریخ سازمان ملل 
متحد و شوراي امنیت، برخورد شوراي امنیت سازمان ملل متحد با موضوع جنگ تحمیلي 
ایران و عراق اگر  موضوع فلسطین اشغالي نبود به راحتي یکي از سیاه ترین برخوردها 
بود؛ زیرا در موضوع فلسطین اشغالي الاقل  چندین بار شوراي امنیت ملل متحد جنایات 
رژیم صهیونیس���تي علیه مردم فلسطین را علیرغم وتوهاي مکرر ایاالت متحده، محکوم 
کرد. اما جنگ تحمیلي ما در واقع یکي از پرونده هاي تاریخ سازمان ملل متحد و شوراي 
امنیت است که شاید یک مورد اقدام مثبت توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد در 
موضوع آن پیدا نکنیم. از ابتدا عرض کنم، پس از هفت روز از حمله صدام به ایران و 
اشغال قسمت مهمي از خاک جمهوري اسالمي ایران، شوراي امنیت سازمان ملل متحد 
اولین قطعنامه خود را که شماره 479 است، صادر کرد. این را مقایسه کنید با شش ساعت 
پس از حمله عراق به کویت، که شوراي امنیت بیانیه صادر کرد. این بار شوراي امنیت 
پس از حمله به ایران اولین قطعنامه خود را تصویب کرد که در آن نه صحبت از حمله 
نظامي شد نه صحبت از خروج نیروهاي اشغالگر از خاک جمهوري اسالمي و بازگشت 
و عقب نشیني به مرزهاي شناخته شده بین المللي، زیرا سفیر وقت آمریکا، آقاي مکن ري 
در شوراي امنیت در جلسه مذاکرات محرمانه گفته بود: منطقه اي که امروز در اشغال عراق 
است، منطقه مورد اختالف است و نیاز نیست ما االن درباره خروج نیروها از این منطقه 
صحبت کنیم. اولین باري که شوراي امنیت در مورد خروج نیروها از سرزمین هاي اشغال 
شده صحبت کرد پس از آزادي خرمشهر بود و در فاصله قطعنامه 479 تا قطعنامه 5۱4 که 
بعد از آزادي خرمشهر صادر شد. یعني شوراي امنیت دو سال تمام درباره جنگ ایران و 
عراق سکوت کرد. اداره چنین جنگي در صحنه بین المللي در برابر این میزان از بي توجهي 
به مقررات بین المللي بسیار شاقي است و باید به تمامی مسئوالن کشور و در رأس آنها، 
امام راحل)ره(، مقام معظم رهبري و آیت اهلل هاش���مي رفس���نجاني رضوان اهلل تعالي علیه، 
براي این مدیریت آفرین گفت. در تمامی طول جنگ تحمیلي من کامال خاطرم هست 
اولین بار که به ما در نیویورک اعالم شد که عراق در جنگ از سالح شیمیایي استفاده 
کرده است )شاید سال ۶4-۶۳( خود ما باور نمي کردیم. من در آن زمان جواني بودم که 
از بدحادثه به لحاظ قحط الرجال، کاردار جمهوري اس���المي ایران شده بودم. رفتم سراغ 
رئیس وقت ش���وراي امنیت و به او گفتم که در جنگ تحمیلي علیه ما س���الح شیمیایي 

استفاده شده است. او هم به من گفت اجازه ندارد به عنوان رئیس شوراي امنیت درباره 
سالح شیمیایي با من صحبت کند درحالي که شش گزارش دبیر کل ملل متحد در مورد 
استفاده عراق از سالح شیمیایي صادر شده بود و در همه آنها بدون تردید اعالم کرده بود 
عراق از سالح شیمیایي استفاده کرده است اما یک بار شوراي امنیت حاضر نشد عراق را 
محکوم کند.  در تنها قطعنامه اي که برای تقبیح استفاده از سالح شیمیایي علیه سربازان 
صادرکرد نیز حاضر نشد بگوید چه کسي از سالح شیمیایي استفاده کرده است. در همان 
شرایط آقاي هاشمي رفسنجاني توانست در حوزه سیاست خارجي و در جنگ تحمیلي 
با مدیریت کار را به جایي ببرد که براي اولین بار در قطعنامه 598 در تاریخ سازمان ملل، 
پنج عضو دائم ش���وراي امنیت در اوج جنگ س���رد، قطعنامه 598 را صادر کردند. در آن 
زمان که شوروي خاک افغانستان را اشغال کرده بود و آمریکایي ها حاضر نبودند در آن 
زمان در بازي هاي المپیکي که در ش���وروي برگزار می ش���د شرکت کنند، براي این که با 
پیشروي هاي نیروهاي جمهوري اسالمي ایران مقابله کنند، پنج عضو دائم شوراي امنیت 
متشکل شدند و اولین قطعنامه اي که حاصل همکاري هر پنج عضو دائم شوراي امنیت 
است یعني قطعنامه 598 را صادر کردند. اینجاست که اوج درک دیپلماسي مرحوم آیت اهلل 
هاش���مي رفس���نجاني در نحوه مدیریت قطعنامه 598، همان قطعنامه اي که علیرغم همه 
خصومت هایي که با ما داشتند در زمان پیروزي هاي جمهوري اسالمي در جنگ تصویب 

شده بود، ظهور پیدا مي کند.
در نحوه برخورد با قطعنامه 598 هم درس و حقیقتي اس���ت که من از حضرت 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني یاد گرفتم؛ این که که شجاعت همیشه به معني تندروي نیست. 
شجاعت در نوع برخورد آن روز با قطعنامه 598 و در شرایط آن زمان بود، شرایطي که 
شوراي امنیت قصد داشت اولین تحریم خود را علیه ایران اعمال کند. شاید دوستان ما 
ندانند شوراي امنیت سه بار خیز برداشت که ایران را تحریم کند. بار اول در مسأله النه 
جاسوسي، بار دوم در قضیه جنگ تحمیلي و بعد از قطعنامه 598 و متأسفانه بار سوم در 
بحث هسته اي بود. تفاوت مدیریت کشور در آن دو مورد با مورد سوم این است که در 
آن دو مورد ما گرفتار تحریم هاي شوراي امنیت نشدیم، اما متأسفانه در مورد سوم گرفتار 
تحریم ش���دیم. این هم یکي از آن واقع نگري هاي مدیران ارش���د عالي آن زمان، حضرت 
امام، مقام معظم رهبري و حضرت آیت اهلل هاشمي رفسنجاني بود که باعث شدند در دو 

مرحله نخست، تحریمي متوجه ایران نشود.
 مرحله بعد، نامه نگاري هایي است که مرحوم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني با صدام حسین 
داشت؛ صفحه زریني از نگرش مرحوم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني درباره فدا شدن براي نظام 
و پذیرش این مسأله که شجاعت به معني تندروي نیست. شما در طول این نامه نگاري ها 
مي توانید درایت، کیاست و دقت مرحوم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را با جدیت دنبال کنید 
که خود آن یک درس تاریخي است براي کساني که تاریخ جنگ را مرور مي کنند. من در 
آن دوره این سعادت را داشتم که از نزدیک کار را دنبال کنم  و دقت و ظرافت هایي که 

مرحوم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در این زمینه داشتند را به خاطر بیاورم.
مرحله آخر که در دیپلماس���ي ایش���ان در جنگ تحمیلي باید به خاطر داشته باشیم 
مذاکراتي است که به تعیین متجاوز توسط دبیر کل سازمان ملل متحد انجامید. باز هم باید 
زمان بگذرد تا امکان طرح هرچه در آن دوران گذشت فراهم شود. اما به جرأت می گویم 
اگر مدیریت ش���جاعانه و همراه با از خود گذش���تگي مرحوم آ یت اهلل هاشمي رفسنجاني 
نبودهیچ گاه نمي توانستیم محکومیت صدام حسین به لحاظ حمله بر ایران را از سازمان 
ملل متحد بگیریم که برگ دیگري در تاریخ ننگین ش���وراي امنیت در برخورد با ایران 
است؛ این که علي رغم این که دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشي براساس هماهنگي ها 
و مطالعاتي که صورت گرفته بود داد و صدام را مسئول جنگ تحمیلي  دانست، اما باز 

هم در این مورد سکوت کرد.
* متن سخنراني ایراد شده در همایش ملي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني و هشت سال دفاع مقدس 

که در کتابخانه ملي ایران برگزار شد.

دكتر محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه

 مواجهه هاشمي  با   قطعنامه  598 
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 پس از اتمام هش���ت س���ال جنگ جانفرسا و ضربات 
س���نگینی که به زیربنا های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
کشور وارد شد، زمینه برای آغاز دوران بازسازی و سازندگی 
فراهم شد. امام خمینی)ره(، طی پیامی 9 ماده ای که در تاریخ 
۱۱ مهرماه سال ۱۳۶7خطاب به ملت ایران صادر شد فرمان 
بازسازی کشور بعد از جنگ را صادر کردند.این پیام منحصر 
به بازسازی مناطق جنگزده نبود و در بر گیرنده خط مشی و 
سیاست های کلی بازسازی کشور در تمام ابعاد بود.کوششهاي 
 همه دولتهاي بعد از انقالب مخصوصا دولت س���ازندگی و
 بستر س���ازیهاي آن دورانها  بود تا امروزایران  در بسیاری از  
زمینه ها س���رآمد ش���ده  ویا پیشرفتهایي افتخار آمیز بدست 
آمده است.این افتخارات یک شبه حاصل نشده و مربوط به 
مجاهدتهاي همه ملت ایران و مدیراني است که با پاکدامنی در 
سالهاي خون و آتش و بعد از آن جهاد گونه خدمت کردند 

که  متاسفانه قدر خدماتشان هم دیده نشد. 
دولت هاشمی باز سازی يک كشور جنگزده را آغاز كرد  

 بازسازي خرابیهای جنگی که ظرف 8 سال ۱5 استان 
 کش���ور را آس���یب زده  ودر  5  استان خوزستان ، کرمانشاه، 
ایالم ، آذربایجان غربی و کردستان  تخریب های وسیعتری 
وارد کرده بود، در نواری مرزی از چوئیبده آبادان تا پیرانشهر 
حدود ۱2۰۰ کیلو متر و به عمق حداقل ۱۰۰ کیلومتروسعت 
داشت. بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر جنگزده باید 

به خانه هایشان بر می گشتند و در همه شهر ها و روستاها 
دراین نوار مرزی، همه چیز اعم ازبازسازی ۳۰۰ هزار  مسکن 
ش���هری و روس���تایی و همه انواع زیر بنا ها و تاسیسات و 
تجهی���زات و هر چه برای زندگی کردن مردم دراین مناطق  
الزم بود، باید بازس���ازی می شد. متاسفانه همان اوایل دولت 
سازندگی بود که زلزله ۳۱ خرداد سال ۱۳۶9 شمال) رودبار 
و منجیل و لوش���ان  و طارم علیا( هم مزید بر علت ش���د و 
حدود 2۰۰ هزار  واحد مسکونی شهری و روستایی و بسیاری 
 از زیربناها در استانهای گیالن و  زنجان تخریب و به حجم 

باز سازی های کشور اضافه شد.
خوشبختانه این نگارنده  در آن زمان سمت معاون اجرایی 
رئیس جمهور را برعهده داشتم و قبل از آن با تصویب دولت 
آقای مهندس موسوی نخست وزیر وقت مسئولیت »ستاد باز 
سازی مناطق بمباران شده« سراسر کشور را بر عهده داشتم. در 
آن زمان نظر ایشان این بود که بالفاصله بعد از بمبارانها برای 
اینکه روحیه مردم حفظ شود، باید باز سازی را شروع کنیم 
و امر »بازسازی همراه با دفاع مقدس« در دهه ۱۳۶۰ یکی از 
نقاط روشن و برجسته عملکرد دولت آقای مهندس موسوی 
بود که تا مرداد ۱۳۶8 ادامه یافت . بعد از خاتمه جنگ و با 
شروع  دولت آقای هاشمی رفسنجانی)ره( کار بازسازی مناطق 
آسیب دیده از جنگ همچنان تداوم داشت تا اینکه   به پیشنهاد 
آیت اهلل هاش���می رفسنجانی )ره( و براساس اصل یکصد و 
 بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به استناد 
تصویب نامه شماره 2۳۱.7۱5۱2ت ه  مورخ ۱۳۶9.۶.22 هیات 
وزیران اینجانب به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور درامر 
بازسازی مناطق جنگزده کشور تعیین شدم وافتخار خدمتگزاری 
به مناطق جنگزده نصیبم شد . بر اساس این مصوبه تصمیمات 
نماین���ده ویژه  در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت 

وزیران بود  و بر همین اساس » ستاد بازسازی مناطق جنگزده 
کشور« با همان ترکیب ستاد مناطق بمباران شده اما این بار با 
تجربه و اختیارات بیشتر تشکیل و امر بازسازی با مشارکت 
مردم و دستگاههای اجرایی کشور نهادینه شد .  87 شهرآسیب 
دی���ده از جنگ در دوران دولت س���ازندگی در نوار مرزی 
کش���ور  بازسازی شد وبیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی با 
زیر بنای ۳۰ میلیون متر مربع  همراه با اجرای هزاران پروژه 
عمرانی زیر بنایی و فرهنگی و اجتماعی در مناطق جنگزده 
ساخته و اجرا شد و تقریبا همه امکانات و نیاز هایی که برای 
امکان زندگی در ش���هر ها و روستا های جنگزده الزم بود در 
فاصله سالهای ۱۳۶8 تا ۱۳74 باز سازی و نوسازی و فراهم  
 ش���د و تا اواسط سال ۱۳74 همه مهاجرین جنگ تحمیلی
) حدود۰۰۰ /۱2/۰۰نفر(  که در سراسر کشور پراکنده بودند به 

شهر ها و روستا های خود بازگشتند..
بازسازی اقتصادی و رشد توليد ناخالص داخلی

با انتخاب آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره( به عنوان رئیس 
جمهور،  برنامه دوران سازندگی عمال  از شهریور ۱۳۶8 شروع 
شد و این در حالي بود که در 8 سال دوران جنگ تحمیلی،  
بس���یاری از زیربناها در ش���هر ها و روستاها تخریب شده و 
 اقتصاد کش���ور تحت تاثیر جنگ توان فرسا آسیب دیده  و 
بی رمق بود. کاهش شدید قیمت نفت تا مرز کمتر از۱5 دالر، 
توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را با جمعیتی حدود ۶۰ 
میلیون نفر، با مشکالت جدی مواجه ساخته  بود. با این همه 
 )GDP( در دوران سازندگی،  تولید ناخالص داخلی کشور
همه ساله بیش از ۶ در صد رشد داشت . در واقع در دولت 
سازندگی میانگین رشد ۱۱ درصدی سرمایه گذاری و باالرفتن 
بهره وری نیروی کار از عوامل اصلی تداوم این رشداقتصادی  
بود. اهمیت این رشد اقتصادی زمانی روشن تر می شود که 

بازسازی 
و توسعه اقتصادی 

در دولت سازندگی
با انتخاب آیت اهلل هاشمی رفسنجانی )ره( به عنوان رئیس جمهور،  برنامه دوران سازندگی عمال  از شهریور 1368 شروع شد و این در حالي 
بود که در 8 سال دوران جنگ تحمیلی،  بسیاری از زیربناها در شهر ها و روستاها تخریب شده و اقتصاد کشور تحت تاثیر جنگ توان فرسا آسیب 
دیده  و بی رمق بود. کاهش ش��دید قیمت نفت تا مرز کمتر از15 دالر، توس��عه اقتصادی و اجتماعی کش��ور را با جمعیتی حدود 60 میلیون نفر، با 
مشکالت جدی مواجه ساخته  بود. با این همه در دوران سازندگی،  تولید ناخالص داخلی کشور )GDP( همه ساله بیش از 6 در صد رشد داشت.  
در واقع در دولت سازندگی میانگین رشد 11 درصدی سرمایه گذاری و باالرفتن بهره وری نیروی کار از عوامل اصلی تداوم این رشداقتصادی  بود. 
اهمیت این رش��د اقتصادی زمانی روش��ن تر می ش��ود که بدانیم بخاطر 8 س��ال دوران جنگ، رشد تولید ناخالص داخلی در ابتدای سال 1368 یعنی 
شروع دولت سازندگی 6/64- بود  . توسعه اقتصادی و زیربنایی دوران سازندگی آنقدر تاثیر گذار بود که حتی رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 
دولت اصالحات  تحت تاثیر برنامه های اقتصادی دولت سازندگی قرار گرفت . ضمن اینکه گرایش های سیاسی هماهنگ دولت اصالحات با دولت 
سازندگی و حضور بخشی از مدیران دوران سازندگی دردولت  اصالحات نیز در تداوم این موفقیت ها موثر  و کار ساز بود. الزم به یاد آوری است 
که دولت احمدی نژاد کشوری  را تحویل گرفت که دو دولت قبلي پس از دوران جنگ از سال 1368 تا 1376 و بعد از آن از 1376 تا 1384یعنی 
 16 س��ال کار بازس��ازي خرابی های جنگ و بطور همزمان بازس��ازی اقتصاد و زیربناهای کش��ور را انجام داده بودند. مرور تحوالت دوران سازندگی
)1368-1376( نشانگرمیانگین  رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه  6/4 درصد  و در دولت اصالحات )1376-1384( همین شاخص  به  5/34 در صد 
رسید. در حالیکه علیرغم درآمد های نفتی بسیار باال در دو دوره دولت احمدی نژاد میانگین رشد  اقتصادی کشور فقط 2/66 در صد بوده است!  در 
این مقاله سعی شده به استناد منابع آماری* ، ضمن مرور تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوران سازندگی،  عملکرد دولت سازندگی با  دوران 

اصالحات و دوره  دولت احمدی نژاد،  در موارد مشابه ، مقایسه شود.

 دكتر حمید میرزاده 
 استاد دانشگاه صنعتی امیر كبیر
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بدانیم بخاطر 8 سال دوران جنگ، رشد تولید ناخالص داخلی 
در ابتدای سال ۱۳۶8 یعنی شروع دولت سازندگی ۶/۶4- بود.  
 توسعه اقتصادی و زیربنایی دوران سازندگی آنقدر تاثیر گذار 
بود که حتی رش���د تولید ناخالص داخلی در سالهای دولت 
اصالحات  تحت تاثیر برنامه های اقتصادی دولت سازندگی 
قرار گرفت . ضمن اینکه گرایش های سیاس���ی هماهنگ 
دولت اصالحات با دولت س���ازندگی و حضور بخش���ی از 
 مدیران دوران سازندگی دردولت  اصالحات نیز در تداوم این 
موفقیت ها موثر  و کار ساز بود. الزم به یاد آوری است که 
دولت احمدی نژاد کش���وری را تحویل گرفت که دو دولت 
قبلي پس از دوران جنگ از سال ۱۳۶8 تا ۱۳7۶ و بعد از آن 
از ۱۳7۶ تا ۱۳84یعنی ۱۶ سال کار بازسازي خرابیهای جنگ 
و بطور همزمان بازسازی اقتصاد و زیربناهای کشور را انجام 
داده بودند. مرور تحوالت دوران س���ازندگی) ۱۳7۶-۱۳۶8( 
نشانگرمیانگین  رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه  ۶/4 درصد 
اس���ت. در دولت اصالحات )۱۳7۶-۱۳84( همین شاخص  
به  5/۳4 در صد رسید. بعبارت دیگر از سال ۱۳۶8 تا سال 
 ۱۳7۶ یعنی ۱۶ سال مداوم رشد مثبت تولید ناخالص داخلی 
) به قیمت جاری( داشته است. در حالی که علیرغم درآمد های 
نفتی بسیار باال در دو دوره دولت احمدی نژاد میانگین رشد  

اقتصادی کشور فقط 2/۶۶ در صد بوده است! 
در دوران س���ازندگی شاخص فقر که تاقبل از آن دوره 
به ۳۱ در صد رسیده بود ) قبل از انقالب این شاخص 47 
درصد بود( به حدود ۱8 در صد کاهش یافت و نرخ بیکاری 
به 8/9 در صد رسید ) سال ۱۳75( رقمی که بعد از آن هنوز 

تکرار نشده است. 
از طرف دیگر به شهادت آمار موجود در سایت بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران در آمد ساالنه ارزی  دولت 
آقاي هاشمي رفسنجاني ساالنه ۱۶ میلیارد دالر ، دولت آقاي 
خاتمي س���االنه 2۱ میلیارد دالر و دولت آقاي احمدي نژاد 
س���االنه  بین 7۰تا ۱۰۰ میلیارد دالر بوده اس���ت  و مجموعه 
درآمده���اي ارزی حاص���ل از فروش نفت دو  دولت آقاي 
احمدي نژاد  به تنهایي بیش از ۶۰۰ میلیارد دالر بوده است. 
 گفتنی اس���ت در آمد ارزی ایران در دولت نهم و دهم بیش 
از 5۰ در ص���د کل  درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت  
ایران از سال ۱9۱۳ میالدی یعنی اولین سال صدور نفت خام 
ایران بوده است. یعنی ظرف 8 سال دولتهای احمدی نژاد ، 
حدود2 برابرکل درآمدهاي ارزی ۱۶ ساله دولتهاي سازندگی 
و اصالحات در آمد ارزی داشته است )در آمد ارزی دولت 
سازندگی ۱4۱/7 در آمد ارزی دولت اصالحات ۱57/2 میلیارد 
دالر بوده اس���ت(. نباید فراموش کنیم که دولت های بعد از 
دولت سازندگی بخاطر هزاران فعالیت اقتصادی ، زیربنایی و 
اجتماعی دوران سازندگی کارشان بسیار آسان تر بود و بسیاری 
از آن طرحها که مورد بهره برداری قرار گرفتند، ریش���ه در 
برنامه ریزي ها واجراي دولت سازندگی داشتند . حتي در زمینه 
 انرژي هسته اي، و صنایع موشکي و دفاعي ایران به شهادت 
برنامه هاي مصوب و مندرج در قوانین بودجه سنواتي ومصوبات 

دولت ، سابقه بیست ساله وجود دارد.
حمايت از توليد در صنعت ومعدن و كشاورزی 

یکی از وجوه بارز در عملکرد دولت سازندگی  حمایت 
 از صنایع و تولید و کش���اورزی  بود که هم اش���تغال زا بود و 
هم اتکائ کش���ور را به واردات  کاهش می داد.در آن سالها 
بخاطر همین سیاستها وعلیرغم کاهش شدید درآمدهاي ارزي 
کشور، توسعه و افزایش تولید  واحدهاي بزرگ صنعتي مثل 
توسعه تولید  فوالد و مس و آلومینیم و سیمان ،  ایجاد واحدهای 
پتروشیمی  ،ایجاد خطوط راه آهن سراسری و طرحهاي بزرگ 
سد سازي در کنار اجرای  هزاران طرح  زیربنایی و تولیدي 
بزرگ  برای افزایش رفاه اجتماعی و در آمد ملی وایجاد اشتغال 
در دست اجرا قرار گرفت که در همان زمان ویا در دولتهاي 

بعدي افتتاح و آماده بهره برداري شد.
  در دوران س���ازندگی ترکیب تقاضای اقتصاد با توجه 
به شتاب رشد سرمایه گزاری جنبه تولیدی بیشتری به خود 
گرفت و در مجموع به دلیل  افزایش سهم مشارکت بخش 
خصوصی در تشکیل سرمایه کشور منابع پایداری برای تامین 
سرمایه در جامعه شکل گرفت. مصرف کل به قیمتهای ثابت به 

طور متوسط ۶/۶ درصد رشد یافت .در  این دوران با توجه به 
فضای اعتماد ایجاد شده در سطح بین المللی از بار هزینه های 
بهره وامهای کوتاه مدت برای تامین واردات کاسته شد و در 
نتیجه تغییر ساختار و شیوه اخذ اعتبار، بهره وامهای کوتاه مدت 
کاهش یافت و با دریافت وامهای کم بهره بسیاری از زیر بناها 
و تاسیسات اصلی کشور از جمله مترو تهران ایجاد واحدهای 
پتروش���یمی  ،ایجاد خطوط راه آهن سراس���ری و طرحهاي 
بزرگ سد سازي ساخته یا توسعه یافت چیزی که منبعد از 
آن با چنین سازو کاری ازنظر تامین وامهای سرمایه گذاری با 
بهره کمتر تکرارشده است. کسری بودجه مزمن 5۰ درصدی 
 سال ۱۳۶7 که بخاطر تداوم جنگ اجتناب ناپذیر بود به نفع 
هزینه های عمرانی تغییرو بهبود یافت و تراز منفی بازرگانی 
خارجی کشور مثبت و سنگینی تعهدات و بدهی های خارجی 
در دوران س���ازندگی سبک شد. تراز بازرگانی خارجی  در 
دوران س���ازندگی 49۰۰ در صد و دوران اصالحات 4۰۰ در 
ص���د و در دوران احم���دی نژاد حدود 2۱5 در صد ) ابتدای 
سال ۱۳9۱ (رشد داشت. میزان مخارج جاری دولت  به تولید 
ناخالص داخلی در دوران س���ازندکی ۳۳ در صد ، در دوره 
اصالحات 4۳ در صد و در دولت احمدی نژاد برابر ۶۶ درصد 
بوده است که این امر نشان دهنده افزایش حجم دولت نسبت 
به دوران سازندگی و حرکت در جهت خالف سیاست های 

کلی نظام و اصل44 قانون اساسی است.
 در کنار رشد واستحکام اقتصادی دوران سازندگی، در آمد 
سرانه و رفاه اجتماعی باال رفت و سیاست محوری تسهیالت 
رفاهی و بهداشتی پوشش فراگیری در شهرها و مناطق محروم 

یافتند. زیربخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در 
حد قابل توجهی رشد یافتند . بخشهای آب و کشاورزی و 
نیرو گسترش چشمگیری پیدا کردند. بیش از ۶۰ سد مخزنی 
س���اخته شد و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر 
اقدامات بخش کشاورزی سبب گردید که محصوالتی مانند 
گندم و محصوالت زراعی رشد ساالنه ای حدود ۶ در صد 
را تجربه کنند. بر اس���اس آمار پایگاه آمار سري زماني بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران،سال  ۱۳89، تولید محصوالت 
زراعي کش���اورزي براي دوره 77-۱۳۶8 نشانگر  رشد ۶۱/2 
درص���د و در دوره 87-۱۳78، تولید این محصوالت دارای 

رشد 47/۳ درصد در کل هر دوره بوده است.
 طي همین دوره 77-۱۳۶8 ،تولید محصوالت دامي در 
بخش کشاورزي 57/2 درصد رشد را از خود نشان مي دهند 
و حاکی از این واقعیت اس���ت که بعد از آن دوره  روند رو 
به رشدي در مورد تولید محصوالت دامي اتفاق نیفتاده است 
.بطور کلی در دوران سازندگی تولید غالت 2/8 برابر دوران 
احمدی نژاد و در دولت اصالحات ۳/4 برابر دولت احمدی نژاد، 
رشد تولید داشته است. در دوران سازندگی تولید گندم از 5877 
هزار تن به ۱۰۰45 هزار تن افزایش یافت که رشد متوسط 
ساالنه 8/9 در صد را نشان می دهد.در دوره اصالحات تولید 
گندم از ۱۰۰45 هزار تن به ۱4۳۰9 هزار تن با رشد متوسط 
ساالنه 5/۳ درصد رسید و در دوران احمدی نژاد تولید گندم 
از ۱4۳۰9 هزار تن به ۱۳5۰۰ هزار تن کاهش یافت و کاهش 
کل 5/7-  در صد بوده است. که در نتیجه واردات گندم نسبت 

به سنوات قبل ساالنه 2۱۱درصد رشد متوسط داشت. در سه 
دوران مذکور واردات برنج  به ترتیب دوران س���ازندگی27/7 
در صد کاهش کل  ، دوران اصالحات 2/۶  درصد کاهش 
کل نسبت به دوره قبل  ودر  دوره احمدی نژاد با رشدکل  
82/4درصدی واردات برنج نس���بت به دوره قبل مواجه بوده 
ایم. در تولید برنج دوران سازندگی رشد کل دوره 92/۳درصد 
و دوره اصالحات همین ش���اخص ۱۶/5 درصد و در دوره 

احمدی نژاد رشد کل ۱۰/۱درصد بوده است.
در دوران س���ازندگی  محصوالت فوالد از ۱۰8۱ هزار 
تن به ۶۳22هزارتن بارشد متوسط ساالنه ۶۱ در صد رسید که 
تا کنون هیچ دولتی به این در صد رشد برای  فوالد نرسیده 
است. همین شاخص در دولت اصالحات رشد متوسط ساالنه 
 ۶درصد را داشت و در دولت احمدی نژاد علیرغم 4 برابر شدن 
در آمد های ارزی کش���ور رشد ساالنه 7 در صدی را تجربه 
کرد. تولید سیمان و پتروشیمی در دوران سازندگی  دارای رشد 

متوسط ساالنه  به تر تیب معادل5/۳ و 2۱ درصد بودند..
توسعه امور زير بنايی

دردوران س���ازندگی خطوط راه آهن کش���ور از 58۰2 
کیلومتر در س���ال ۱۳۶8به849۱کیلومتر در سال ۱۳7۶ رسید 
رشد کل این دوره 4۶/۳درصد بوده است. در دوره اصالحات 
همین خطوط از 849۱ کیلومتر به ۱۰85۱ کیلومتر در س���ال 
۱۳84رسید. رشد کل  این دوره 27/8 در صد بوده و در دولت 
احمدی نژاد همین خطوط از ۱۰85۱کیلومتر به ۱۳۰۱۱کیلومتر 
یعنی رشد کل 9/۱9 در صد رسید. در مورد تولیدات صنعتی 
 زیربنایی در آن دوره، ظرفیت اس���می نیروگاههای کش���ور
 ۱۰ هزار مگا وات افزایش یافت و میزان تولید برق ناخالص 
برق  در دوران سازندگی رشد کلی 85/4 درصدی و در دوره 
اصالحات رشد کلی  82/۱ درصدی و در دوره احمدی نژاد رشد 
کلی 42/8 در صدی داشته است. توسعه گاز رسانی به مناطق 
 شهری و روستایی در دوران سازندگی رشد متوسط ساالنه 4۰/۱ 
در صد و در دوره اصالحات همین شاخص 2۰/2 و در دوره 

احمدی نژاد این شاخص ۱۱/۱ بوده است .
توسعه بخش های فرهنگی و اجتماعی 

بخش های اجتماعی و فرهنگی و آموزش���ی در دوران 
سازندگی و در تمامي سطوح رشد باالیی را تجربه کردند در 
صد با سوادی از حدود ۶8/9 در صد در سال ۱۳۶8 به 75/5 
در صد در سال ۱۳7۶ رسید. علیرغم افزایش دانش آموزان از 
۱۳/8میلیون نفر در سال ۱۳۶8 به 8/ ۱8 میلیون نفر در سال  
۱۳7۶ ، بخاطر مجموعه سرمایه گزاریهای انجام شده تراکم 
دانش آموز در کالس و نس���بت دانش آموز به معلم کاهش 
یافت . معهذا در صد رشد کل سواد عمومی کشور در دولت 
سازندگی۱۳/4 در صد و  همین شاخص در دولت اصالحات 
4 در صد و در دولت احمدی نژاد ۱/5 درصد رش���د داشته 
اس���ت. تعداددانش���جویان از 447 هزار نفر در سال ۱۳۶8 به 
۱/۳ میلیون نفردر سال ۱۳7۶ بالغ شد و زیر بناهای آموزش 
عالی و دانشگاهها و پژوهشگاههای زیادی تاسیس یا توسعه 
یافت. اعضای هیات علمی دانشگاهها در سه دوره سازندگی ، 
اصالحات و احمدی نژاد به ترتیب ۱58 در صد ، ۶۶ درصدو 

۶5 در صد رشد کل هر دوره را داشته اند.
ایجاد شهرک هاي پژوهشي وعلمي و حمایت از تاسیس 
دوره هاي تحصیالت تکمیلي وتوجه به رشد وتوسعه علمي 
دانش���گاه ها بود که امروز آثار سرمایه گذاري هاي آن روزها را 
مش���اهده مي کنیم . خوب اس���ت نگاهي به سابقه تشکیل یا  
توسعه دانشگاه ها و پژوهش گاه ها بیندازیم تا معلوم شود که 
بسیاري از آنها حتي در دوران دفاع مقدس تاسیس شده اند. 
از جمله تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی در ۳۱ اردیبهشت سال 
۱۳۶۱ توسط امیر کبیر دوران که نقطه عطفی بی نظیر در تاریخ 
توسعه آموزش عالی ایران بود و بیش از 4۰۰ واحد دانشگاهی 
دارالفنونی در سراس���ر ایران تاسیس شد که سهم بسزایی در 
توسعه علمی ایران و ارتقاء مرتبه آن دارد.اگر  امروز به تعداد 
مقاالت ایران در مجالت علمي جهاني وبه  سهم حدود  2 
 درصد تولید علمی جهانی ایران می بالیم باید بدانیم که حدود 2۰ 
در صد این تولید علمی تنها متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی است 
که موسس دور اندیش آن یعنی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)ره( 
این بنیاد عظیم علمی بی نظیررا  بنا نهادند. به طوری که هم 

بخشهایاجتماعیوفرهنگیوآموزشی
دردورانسازندگیودرتمامسطوحرشد
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درسال1368به18/8ميليوننفردرسال
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اکنون حدود 5۰ در صد فارغ التحصیالن آموزش عالی ایران 
از دانشگاه آزاد اسالمی هستند و بالغ بر 5۰ درصد دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی کشورهم در این دانشگاه مشغول تحصیل 
هستند. ابتکار تاسیس این دانشگاه باعث شد تا ظرف ۳5 سال 
گذشته نیمی از  بار مالی آموزش عالی از دوش دولت برداشته 
شود و به قول یکی از صاحب نظران آموزش عالی اگر دانشگاه 
آزاد اسالمی نبود با توجه به تنگنا های مالی دولت برای حوزه 

آموزش عالی ایران فاجعه رخ می داد.  
د رسال ۱۳7۶ الیحه  فقر زدایی  به مجلس تقدیم شد 
و طرح ایران ۱4۰۰ که نشانگر  نگاه استراتژیک دولت وقت 
به آینده یک ایران توسعه یافته و قوی بود در همان سال به 
اتمام رسید که دولتهای بعدی از آن برای تدوین برنامه های 

خود بهره جستند.
 نتيجه گيری 

یکی از دالئل اصلی موفقیت دولت سازندگی شخصیت و 
روحیه سازنده ایشان بود. ایشان عمیقا اعتقاد داشتند که اصوال 
یکی از ماموریت های اصلی انس���ان آبادانی  زمین اس���ت و 
مکررا این موضوع را در سخنان خود یاد آور می شدند و این 
 ماموریت را بر اساس آموزه های قرانی توجیه می کردند که
» ُهَو أَنَشأَُکم مَِّن اْلَْرِض َواْستَْعَمَرُکْم فِیَها«) آیه ۶۱ سوره هود(. 
از طرف دیگر جهان دیدگی ایشان و آشنایی با تجربیات موفق 
توسعه در کشور های پیشرفته در کنار تفکر قرآنی و عزم و 
اراده قوی و انقالبی خود ساخته ناشی از تحمل شکنجه ها و 
مرارت های دوران مبارزه قبل از انقالب اسالمی و پر کاری و 
تعهد ایشان برای ساخت »ایران آباد«  در کنار هوش سرشارو 
آینده نگرانه  وامید به خداوند و مردم ، همه و همه شخصیتی 
استثنایی و تکرار نشدنی  از وی  ساخته بود بطوری که  هاشمی 
رفسنجانی)ره( برای مردم ایران  به مثابه یک سرمایه ملی و 
روش و منش اعتدالی او به عنوان یک  نماد  و ش���اخص 

مقبول اجتماعی محسوب می شود.
این رازموفقیت مردی بود که عاشق توسعه کشور و رفاه 
مردم بود. اینست که امروز در جای جای کشورمان رد پای 
مدیریت  تاثیر گذار  و انگش���ت سلیمانی باصالبت آیت اهلل  
هاشمی رفسنجانی )ره( در تمامي حوزه های اقتصادی،  اجتماعی 
و فرهنگی و علمی کشور مشاهده می شود و یادگارهای جاویدان 
دوران سازندگی حاصل از فکر خالق و زاینده او، چون کاخی 
بلند و پایدار  باقی خواهد ماند. دغدغه مدام ایشان برای آبادانی 
ایران به همه ثابت شده بود.و بر همین اساس با شناختی که 
مردم از خادم خود طی سالهای متمادی پیدا کردند، هیچ گاه 
کوش���ش های او را  برای توس���عه کشور از خاطر نخواهند 
برد. مردم یک عمر مبارزه مخلصانه  او را که در مسیر حق 
و عدالت  و با مشی اعتدالی بودفراموش نمی کنند و تاریخ 
پژواک  ندای حق طلبی او را از یاد نخواهد برد. همانطور که 
همه شاهد بودیم در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم آن سردار 
ملی ، مردم دوس���تی و مودت خود را  به او نش���ان دادند و 
این ،  نوعی پاداش خداوند است که به مردان با ایمان و صالح 
و درست کار و بی ریا و خالص خود عطا می کند. : » إَِنّ 
الِحاِت َسیَْجَعُل لَُهُم الَرّْحمُن ُوًدّا«)سوره  الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الَصّ
 مریم آیه 9۶( هاش���می رفس���نجانی)ره(  در تاریخ ایران و 

جهان ماندنی شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
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* منابع
* آمار و ارقام مندرج در این مقاله ازمنابع زیر استخراج 

شده است:
- کتاب ایران آباد هش���ت سال تالش مقدس- ۱۳7۶،  

سازمان برنامه و بودجه، حمید میرزاده
  – کت���اب آمار س���خن می گوید، حمی���د میرزاده 

و شمس الدین حسینی  - ۱۳78  
-کتاب کامیابی ها و ناکامی های توسعه در ایران ، حسن 

واعظی- ۱۳9۳  
- سالنامه های آماری مرکز آمار ایران ۱۳92-۱۳۶8

– حساب های ملی ایران ) مرکز آمار ایران(۱۳92-۱۳۶8
- گ���زارش های دفتر اقتصاد کالن س���ازمان برنامه و 

بودجه۱۳92-۱۳۶8
- گزاش های نوبه ای بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران ۱۳92-۱۳۶8

خاطره ای از دوران رياست جمهوری آيت اهلل هاشمی رفسنجانی

اسناد سازندگی

بعد از ظهر روزی که تاریخ آن اآلن در دسترسم نیست، 
آقای دعایی مرا خواس���تند و جدی و گرم وصمیمی گفتند 

خودت را آماده کن می خواهیم جایی برویم...
کارهای نیمه کاره روزمره، کم و بیش جمع و جور شد و 
با اتومبیل پیکان مشهور آقای دعایی و راننده اش، عازم محلی 

شدیم که تا آن روز به آنجا نرفته بودم. 
پیکان آقای دعایی نزد مردم و پرسنل روزنامه اطالعات 
داس���تان ها دارد که دلم می خواهد پرانتزی بر آن بزنم. این 
روزها رفتار و انتظارات برخی به کرسی رسیدگان کم مقدار ... 
را اینجا و آنجا شاهد هستید یا می خوانید. طلبکار که هستند، 
بماند. چانه می زنند که با بودجه شوراها، بهترش را بدهید! یا 
یک نماینده مجلس، غافل از هر چه در جامعه می گذرد، از 
کمی حقوقش ناله و فغان سر می دهد. مردم به همین زودی 
دریافته اند که چه تحفه هایی با تبلیغ یا پشتیبانی باند های 
مقام پرست به برخی کرسی های قدرت راه پیدا کرده اند و 
به یقین در دوره های بعد در انتخاب خود، دقت و وسواس 
بیشتری نشان خواهند داد. آقای دعایی سالها در مقام نمایندگی 
مردم در مجلس و مدیربرجسته ترین موسسه مطبوعاتی کشور، 
با همین پیکان شخصی به امور محوله می پرداخت و تازه 
درروزهای سخت زمستان، اگربا درمانده ای در کنار خیابان 
برخورد می کرد، او را در مس���یر خود به مقصد می رساند. 
من اگر از نزدیک با این خلق و خو آشنا نمی شدم، هرگز به 
نقل آن ورود نمی کردم. در یک روز برفی، از کرج به میدان 
انقالب رسیده بودم و در اول خیابان کارگرجنوبی منتظررسیدن 
تاکسی بودم که یک پیکان شخصی کنارم توقف کرد. سوار 
که شدم، خود را همسفر آقای دعایی یافتم . خوشحال از این 
همسفری، چند قدم پائین تر آقای دعایی از راننده خواست 
مرد میانسال دیگری را در آن مسیر سوار کند. آقای دعایی از 
سرما، کمی خود را دورن عبا جمع و جور کرده بود تا جای 
ما تنگ نباشد! هرگزاین خاطره فراموشم نمی شود و هر جا 
در خیابانی با کاروان اسکورت مقامات ! رو به رو می شوم، 

این همسفری و تفاوت در ذهنم جرقه می زند...
بگذریم و ببخش���ید بر این حاش���یه. این بار کنار آقای 
 دعای���ی، انگار به طرف نهاد ریاس���ت جمهوری حرکت 
می کردیم. با حضور ایش���ان درصندلی جلو ، درهای نهاد و 
پست های نگهبانی و بازدید بدنی بی هیچ توقفی طی شد و با 
عبور از دوسه بخش، وارد اتاقی شدیم که دفتر آقای مرعشی 
بود که چند قدمی به استقبال آقای دعایی آمدند. کنار ایشان 
ایستاده بودم. دستم را گرفت و به آقای مرعشی معرفی کرد 
و مختصری از سابقه کاری من گفت و ادامه داد که در بین 
دوستان تحریریه ، ایشان فردی موجه و چشم و چراغ من و 
روزنامه هستند و در اختیار شما خواهند بود. جناب مرعشی 
و عزیزانی از نهاد که بعدا به آنها معرفی شدم، هنوز از اصل 
موضوع چیزی نمی دانس���تم. آنجا بود که با این توضیحات 
معلوم ش���د مجموعه ای در نهاد مدتی است سر گرم پیاده 
کردن نوارهای س���خنرانی آقای هاشمی رفسجانی درجریان 

 سفرها و بازدید های عمومی ایشان از استانها هستند تا پس از 
آماده سازی به چاپ برسد و از روزنامه اطالعات  درخواست 
همکاری داشتند.ادیت و ویراستاری بخشی از مجموعه سفرها 
و سخنرانی های ریاست جمهوری به چند استان، ماموریت 

من در نهاد ریاست جمهوری بود.  
چند روزی، اول وقت اداری از کرج به روزنامه اطالعات 
که آن زمان در خیابان خیام بود می رفتم و در نیمه روز به 
نهاد می رسیدم اما پس از آن هماهنگ شد که دیگر به روزنامه 
نروم و مستقیم به نهاد مراجعه کنم. کاری که شروع شده بود، 
ظاهرا کمی س���رعت گرفت. تنوع سوژه های قابل انتشار و 
ثبت در تاریخ این نهاد مبنی بر چگونگی تصمیم گیری وایجاد 
تحول در اداره استانها چنان متنوع و گسترده بود که روز به 
روز بر آگاهی و خوشحالیم می افزود. نمی دانم در آن تاریخ 
آماده س���ازی کتاب ها تا چه مرحله پیش رفته بود اما یقین 
داشتم که جمع آوری آن اطالعات ارزشمند از دل سفرهای 
استانی آقای رفسنجانی اگربه مرحله پیگیری و اجرا در می آمد، 
بسیاری کم و کاستی که اینک رخ نموده است پدیدار نمی شد. 
در آن دوران، دقایق و ساعت ها به روز و هفته پیوند خورد 
وماهها چون باد سپری شد و نوروزی را هم در خلوت این 
فضای منحصر به فرد برای هر نویسنده و خبرنگار، در نهاد 
سپری کردم و در پایان دوره یک ساله ماموریت، به خواست 
نهاد چند ماهی دیگر تمدید شد و سرانجام خدمت من پایان 
گرفت. آن سخنرانی ها و مطالبی که به صورت دست نویس 
بود و به ترتیب تاریخ ، تایپ و آماده می شد چندان گیرایی 
و جاذبه داش���ت که گذر ایام را به فراموش���ی سپرده بودم . 
 در این مدت به دریایی از اطالعات و منابع و مش���کالت و 
راه حل ها دسترس���ی پیدا کردم که تحقق یافتن آنها می باید 
کشوری را گلستان کند. آگاه شدم که چه فرصت های کم نظیری 
برای سازندگی و پیشرفت در استانها وجود دارد که اکثرمردم از 
آن بی اطالع هستند ورئیس جمهور نیزباید ازچه درجه آگاهی 
و اشراف نسبت به امورجاری و آتی مملکت برخوردار باشد 

تا کاستی و خللی در گردش کارها بروز نکند. 
در همان دوران برای اولین بار خواندم که آقای هاشمی 
رفسنجانی، دقیق و سنجیده، از ضرورت رویکرد به انرژی های 
پاک از جمله بهره گیری ازآبهای گرم زیر زمینی در بخشی 
از آذربایجان و اردبیل و نیز اهمیت سرمایه گذاری در مقوله 
انرژی خورشیدی و باد سخن گفته اند وضمن بازدید از یکی 
 دو منطقه مستعد، در سرعت بخشی به اجرای این طرحها تاکید 
کرده اند. در سفری دیگر، ضرورت تبدیل مناطق کویری اما 
مستعد به فضاهای سبز منطبق با شرایط آب و هوایی هر منطقه 
 مورد اش���اره قرار می گیرد و بر تاثیر آن در اشتغال انگشت 
نهاده می شود. در این مختصر بنا نیست به محتوا و جمع بندی 
کتابها بپردازم چون تعدادی از آنها اینک در دسترس است و 

عالقه مندان می توانند به آن مراجعه کنند.
 بدین روی از همه دوس���تان مطبوعاتی که از س���ال 
۱۳44 تا امروز در موسسات مطبوعاتی مختلف همراه و در 
کنارشان بوده ام ، و یقین دارم وجودشان ازعشق به اعتالی 
میهن ماالمال است، انتظار دارم از مطالعه این گنجینه اطالعات 
کشور داری و ایران شناسی دریغ نورزند وهر جا هنوز فرصت 
اجرای طرح ها و پیشنهادهای کلیدی در راه عبوراز رکود و 
 واماندگی دهه گذشته از دست نرفته است، آن را مورد بازبینی 

و کند و کاو قرار دهند.

 امیر فرجاد
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   سردار عاليي 
یادم هست اولین باري که با آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ب���ه پایگاه وحدتي دزف���ول رفتیم و فکر مي کنم قبل از 
عملیات فتح المبین بود، ایشان در یک آمفي تئاتري که عمدتًا 
فرماندهان نیروي هوایي ارتش و تعدادي از فرماندهان سپاه 
حضور داشتند، فرمودند: جنگ چیز خوبي نیست و خداوند 
هم جنگ را ناخوشایند تلقي مي کند. ولي بعضي وقت ها، 
چیزي را که ناخوشایند مي دانیم برایمان خیر و برکت دارد. 
یعني اصل جنگ خوب نیست، ولي جنگ به ما تحمیل شد، 
در آن صورت دفاع چیزي است که همه در آن شرکت 

مي کنند و همه توان خود را به کار مي گیرند.
همچنین یادآوری کنم آیت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
زمان عملیات بیت المقدس رسماً نقش هماهنگ کننده بین 
ارتش و سپاه را به عهده نداشت. ایشان از سال ۶2 قبل از 
عملیات خیبر، رسماً فرماندهي جنگ را از طرف حضرت 
ام���ام به عه���ده گرفت. بنابراین تا قبل از عملیات خیبر، 
اداره جنگ در مقاطع متفاوت، روش های متعددي داشت 
ولي از بهمن  سال ۶2 امام، آیت اهلل هاشمي رفسنجاني را 
مأمور کرد تا به عنوان هماهنگ کننده بین ارتش و سپاه، 

فرماندهي میدان جنگ را به عهده بگیرد. 
در عملیات بیت المقدس، قرارگاه مشترکي بین ارتش و 
سپاه وجود داشت که جنگ در آنجا به سبک دیگري اداره 
مي شد. ارتش و سپاه هنوز اختالفاتشان بروز نکرده بود زیرا 
در دوران موفقیت بودیم. از بعد از عملیات بیت المقدس 
که عملیات رمضان آغاز شد و ناکامي هایي به وجود آمد، 
اختالفات خود را نشان داد و طبیعي هم هست و از سال ۶2  
بعد که شرایط جنگ بسیار سخت شدتا پایان جنگ،نقش 

آیت اهلل هاشمي رفسنجاني، برجسته تر شد. 
از یک طرف صدام حاضر به کوتاه آمدن از مواضع 
خود نبود و مي خواس���ت همان طور که روز اول جنگ، 
سرزمین هاي ایران را اشغال کرد و فرصت دفاع به ایران 
ن���داد، جنگ را به نفع خودش تمام کند و زماني هم که 
شکست خورد و ایران سرزمین هاي خود را پس گرفت، 
صدام حسین باز هم حاضر نبود که معاهده ۱975 الجزایر 

را بپذیرد و جنگ خاتمه پیدا کند. بنابراین شرایط خیلي 
س���خت بود. اما در بین کساني که در جنگ دیدیم آقاي 
هاشمي رفسنجاني براي جنگیدن، نمي جنگید بلکه براي به 
نتیجه رسیدن و پایان دادن به جنگ، طرح و فکر و برنامه 
داش���ت. اصل جنگ به خاطر جنگ براي ایشان ارزش 
نبود و همیشه در جلسات،دنبال طرحي براي خاتمه دادن 

به جنگ بود.
جمله اي هم از ایشان به یاد دارم که به احتمال زیاد 
قبل از عملیات خیبر یا قبل از عملیات بدر گفته ش���ده 
است اما االن حضور ذهن ندارم،این که شما این عملیات 

را به نتیجه برسانید، بقیه جنگ با من.
بنابراین آیت اهلل هاشمي رفسنجاني وقتي وارد جنگ 
شد از ابتدا در ذهن خودشان بود که چگونه بجنگیم که 
جنگ را تمام کنیم که به نظر من این یک امتیاز بزرگي 
است. در جنگ حرف هاي زیادي زده مي شد که االن هم 
گفته مي شود،از جمله این که  آن زمان که ما قطعنامه 598 

را پذیرفتیم آیا بهترین کار را انجام دادیم؟
به نظرم ایش���ان از لحظه اي که عماًل مسئولیت اداره 
جنگ را به عهده گرفتند استراتژي مشخص را براي پایان 
دادن به جنگ داشتند که بیاییم با دست برتر و از موضع 
باالتر جنگ را در وضع عزت به پایان ببریم. موضع برتر 
گرفتن یک منطقه حس���اس و مؤثر از عراق  بود تا پاي 
مذاکره حاضر ش���وند و نکاتي را که ما براي رسیدن به 
صلح دنبالش هس���تیم، بپذیرند. بنابراین، آیت اهلل هاشمي 
رفسنجاني از قبل از عملیات خیبر تا آخرین روزي که ما 
به آتش بس رسیدیم و تا زمان حیات حضرت امام )ره(، 

فرمانده کل نیروهاي مسلح بود. 
در ادامه کار باز این مسأله مطرح بود که ما رفتیم و 
به کنار دجله هم رسیدیم، ولي قدرتي که در عراق تشکیل 
ش���ده بود، فراتر از قدرت عراق بود. عراق به نمایندگي 
از قدرت هاي حاکم بر جهان مقابل ما ایس���تاده بود و 
سیاست قدرت هاي بزرگ این بود که عراق در جنگ با 
امتیاز گرفتن از ایران موفق شود. در ادامه جنگ وقتي ما 
از خیبر به فاو رسیدیم، سیاست آمریکا و شوروی تغییر 

کرد.  فرمانده عملیات فاو آیت اهلل هاشمي رفسنجاني بود 
که همه امکانات را براي عملیات فاو تجهیز و همه توان 
ارتش و سپاه را با هم هماهنگ کرد. مسأله فاو این بود که 
ما وقتي از اروند عبور کردیم نه فقط رابطه عراق از دریا 
را قطع کردیم و عراق را به یک کشور محاط در خشکي 
تبدیل کردیم، بلکه صورت مسأله جنگ را هم پاک کردیم؛ 
در حالی که عراق می خواست اروندرود را به مالکیت در 
بیاورد و خط مرزي را به س���احل این طرف بکشاند. در 
کتاب خاطرات آیت اهلل هاشمي رفسنجاني آمده است: ما 
اول فاو را براي ختم جنگ طراحي کردیم. منتهی اختالف 
افتاد و قدرت هاي بزرگ تصمیم به تقویت بیش���تر عراق 
گرفتند تا به هیچ وجه ایران در دوران جنگ برنده مطلق 
نباشد. از این زمان آمریکایي ها شعار نه برنده نه بازنده را 

در جنگ مطرح کردند.
 ویژگي دیگر آیت اهلل هاشمي رفسنجاني این بود که 
آینده را خوب مي دید و در ذهن و برنامه خودش ترسیم 
مي کرد. سناریوهاي مختلف را که دشمن در ذهن خودش 
علیه ما برنامه ریزي مي کرد مي دید و حس مي کرد که چه 
اتفاقاتي ممکن است بیفتد و  به حق دنبال خاتمه جنگ 
بود  و این که ما با خاتمه دادن به جنگ مي توانیم صدام 
حسین را سرنگون کنیم و نظام بعث عراق را با نجنگیدن 
از بین ببریم و همین اتفاق هم افتاد. نکته دیگري که عرض 
می کنم این است که آیت اهلل هاشمي رفسنجاني بیش از 
همه کس���اني که من به یاد دارم به دنبال تقویت قدرت 
دفاعي ایران و رفع ضعف های دفاعی بود. از جمله این 
که در دوران جنگ یک زماني آسمان ایران دچار مشکل 
پدافندي شد و موشک هاي هاگ مثل سابق این قدرت را 
نداشتند که از آسمان ایران دفاع کنند. موشک هاي فولُسیک 
و اف۱4 هم نمي توانستند مثل سابق عملیاتي باشند. زیرا  
ارتش عراق با کمک فرانس���وي ها قدرتي را سازماندهي 
کرده بود که هرکجا راداري روشن مي شد، آن را مي زد و 
هرکجا موشکي مي خواست پرتاب شود، امکان موفقیتش 
کاهش پیدا مي کرد. آقاي هاشمي رفسنجاني به دنبال آن 
بودند که از ظرفیت ها و ضعف هاي دشمن و آمریکا استفاده 

ميزگردی با حضور سردار حسين عاليي، دكتر علی رضا معيري و دكتر فريدون وردي نژاد

هاشمی با پايان جنگ به دنبال سرنگونی صدام حسين بود
میزگرد »آیت اهلل هاش��مي رفس��نجاني؛ مدیریت راهبردي دفاع مقدس و 
پذیرش قطعنامه و صلح« به عنوان صندوق اسرار دفاع مقدس با حضور دکتر 
حس��ین عالیي، فرمانده نیروي دریایي س��پاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، 
دکتر علیرضا معیري، معاون سیاس��ي نخس��ت وزیري در دوران دفاع مقدس و 
دکتر فریدون وردي نژاد از حوزه رس��انه برگزار ش��د. در این میزگرد، فریدون 

وردي نژاد پیشنهاد داد از میان ابعاد مختلف شخصیت حضرت آیت اهلل هاشمي 
رفس��نجاني، بیش از همه بر تصمیمات س��خت و تصمیماتي که معموالً همه 
سعي مي کنند یا انجام ندهند یا اگر آن تصمیم را اتخاذ مي کنند، مسئولیتش را 
به عهده دیگري بگذارند ولی ایشان معموالً  برابر آنها سینه سپر مي کردند و 

به میدان مي آمدند پرداخته  شود.
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کنیم و برخي نقاط ضعف را برطرف کنیم. از جمله »هاي 
پاورهاي« مربوط به موشک هاي هاگ و تأمین موشک تاو 
ضد تانک و تأمین موش���ک هاي دوربرد مثل اسکاد،  اچ 

واي2 و موشک هاي ضدسطحي.
همچنین وقتی عراقي ها به کمک فرانس���وي ها یک 
نیروي هوایي دوم درست کردند که تمامی خلیج فارس و 
نفت ما را کنترل مي کرد، آیت اهلل هاشمي رفسنجاني به خوبي 
این مس���أله را درک و به دنبال تأمین آن رفت. ایشان در 
دوران جنگ، به چین سفر کرد و در آن سفر موشک هایي 
رادریافت کرد که باعث بنیانگذاري صنایع موش���کي در 
ایران ش���د، همین صنعت موشکي که االن به آن افتخار 
مي کنیم و قدرت دفاعي ما را به سطح باال رسانده است. 

اینها ثمره فکر آیت اهلل هاشمي رفسنجاني بود.
یادم هست وقتي ایشان محسن هاشمي را در حوزه 
موشکي گذاشت، در اصل می خواست روي توسعه صنعت 
موشکي تمرکز کند تا نقایص کار بالفاصله به ایشان منتقل 
ش���ود و آن را حل کنند. این اتفاق  افتاد و آقا محس���ن 
کارخانه هاي بزرگي را از بخش صنعت گرفت و در اختیار 
صنایع موشکي گذاشت که براي ما غیرقابل تصور بود که 

چگونه این کار ممکن است.
آخرین نکته ای که می خواهم بگویم این  اس���ت که 
عراق در زمان جنگ این سیاست را داشت که کشتي هایي 
ک���ه نفت ایران را حمل مي کردند از هر ملیتي بزند و با 
این کار تمامی بنادر نفتي، اس���کله ها و خطوط کشتیراني 
در خلیج فارس را با کمک میراژهاي 2۰۰۰ فرانس���وي 
ناامن کند. آمریکایي ها هم نفتکش هاي کویتي را اسکورت 
و در خلیج فارس از عراق حمایت مي کردند. روزي من 
در قرارگاه بین اهواز و آبادان خدمت آیت اهلل هاش���مي 
رفسنجاني رسیدم و گفتم:اگر اجازه بدهید به محض این 
که عراقي ها نفتکش ها و اس���کله هاي خارک و آذرپاد ما 
را زدند، ما هم در پاسخ اسکله احدیه که نفت عراق را 
حمل مي کند و بنادرش در اختیار عراق اس���ت را با این  
این موشک هایي که گرفتیم بزنیم. اما پاسخ آقای هاشمی 
ای���ن بود که امام اج���ازه نمي دهند. بعد از چند روز که 
عراقي ها  دوباره حمله کردند، من خدمت ایشان رسیدم 
که ما مي توانیم آنها را بزنیم و این موشک ها را در اختیار 
داری���م. الاقل اجازه دهید آزمایش کنیم و توان بچه هاي 
خودمان را بسنجیم که مي توانند این کار انجام دهند یا نه.  
پاسخ ایشان دوباره همین بود که امام اجازه نمي دهند. در 
واقع ایشان به دنبال گسترش جنگ نبود و  از لحظه اي 
که به میدان جنگ به عنوان فرمانده وارد شد، طرح هایشان 

براي خاتمه دادن به جنگ بود.

   عليرضا معيري
مدیریت آقاي هاشمي منحصر به مدیریت دوره جنگ 
نیست. از ابتداي انقالب به توصیه حضرت امام جلساتي به 
عنوان جلسات سه قوه تشکیل مي شد که رئیس جمهوري،  
رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس قوه قضاییه و مرحوم 
حاج احمدآقا به نمایندگي از طرف حضرت امام شرکت 
مي کردند و این جلسات در هفته سه بار در دفتر یکي از 
رؤسا تشکیل مي شد و زماني هم که در منزل حاج احمدآقا 
تشکیل مي شد، حضرت امام گاهی تشریف مي آوردند و 
دقایقي در جلس���ه حضور پیدا مي کردند. در آن جلسات 
تصمیم هاي کالن در مسایل مختلف کشور گرفته مي شد 
و ما هم افتخار داش���تیم گاهي برحسب مورد و موضوع 
دعوت شویم. در این جلسات که منحصر به مسائل جنگ 
نبود، تصمیمات با تدبیر حضرت آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 
نقش بس���یار تعیین کننده داشت. حتي به خاطر دارم در 
دوران جنگ،  زماني که حمالت بسیار زیادي به کشور ما 
مي ش���د و شهرها،  بنادر و پاالیشگاه هاي ما مورد بمباران 
قرار مي گرفت، من در اتاق نخس���ت وزیر بودم. ایشان به 
اولین کسي که تلفن مي زد تا راه چاره و راهکار به دست 
بیاورد، آقاي هاشمي بود و بعد از صحبت کردن با آقاي 

هاشمي آرامش پیدا مي کرد.
به طور خالصه عرض کنم که آقاي هاش���مي مرد 

تصمیمات کالن بود.مي توانست خیلي راحت تصمیمات 
بسیار مهم و بزرگ  بگیرد بدون این که وارد جزئیات شود و 
این صرفاً مربوط به جنگ هم نبود. سعه صدر فوق العاده اي 
داشت؛ حرف ها را  با آرامش و بدون این که تحت تأثیر 
فشارها قرار گیرد گوش می داد و تصمیم مي گرفت. بسیار 
رقیق القلب بود و خانواده  ایشان خیلي بهتر از من  این 
را مي دانند، هم به لحاظ مهربان بودن و عاطفي بودن، هم 
تحت تأثیر بودن که از ویژگي هاي یک انسان است. وقتي 
ما درباره زندگی حضرت علي)ع( مي خوانیم، می بینیم که 
حضرت در عین حالي که جنگنده بسیار شجاعي بودند، در 
مقابل ایتام و ظلم هایي که صورت مي گرفت بسیار رئوف 
بودند. این ویژگي خوشبختانه در وجود حضرت آیت اهلل 
هاش���مي رفسنجاني هم بود. ویژگي دیگری که  باعث 
شد حضرت امام)ره(ایشان را جانشین فرماندهي کل قوا  
کنند، مقبولیت عام ایشان بود، هم در ارتش، هم در سپاه، 
هم در بس���یج و هم در دولت. هر وقت کاري داش���تم و 
مي خواستم خدمت ایشان برسم، مي دیدم چند تن از وزراء 
قبل از بنده وقت گرفته اند و مي خواهند گزارش دهند. در 
صورتي که وزراء باید به نخست وزیر و رئیس جمهوري 
گزارش دهند، نه رئیس مجلس! آقاي هاشمي با دولت و 
بدنه نظامي کشور ارتباط تنگاتنگي داشت. بعد از عملیات 
والفجر8 و کربالي5 که دو عملیات بس���یار موفقیت آمیز 
رزمندگان ما در جبهه ها بود،ترس و خوف زیادی در دل 
دشمنان عراقی و حامیانشان به وجود آمد؛ زیرا دیدند که 
ایران با قدرت و قوي جلو آمده و با کارهایي که تصورش 

را هم نمي کردند توانس���ته است نیروهاي نظامي خود را 
س���ازمان دهد و بسیاري از هواپیماهاي دشمن را ساقط 
کند.به دنبال این وضع، آمریکا و شوروي درجلسه  ای در 
ویکي و یک ایسلند به این جمع بندي رسیدند که همه جانبه 
از رژیم صدام حمایت کنند. حمایت کش���ورهاي عربي 
منطقه، شوروي آن زمان و حمایت هاي اطالعاتي آمریکا و 
حمایت های لجستیکي و نظامي فرانسه که حتي هواپیماي 
س���وپر اتاند دادند، وضعی را در جبهه ها به وجود آورد 
ک���ه منجر به عدم موفقی���ت  و یک یک مقدار تفکر در 
تصمیم گیرندگان جنگ ش���د. خاطرم هست که یک سال 
آخر جنگ، اواخر سال ۶۶ و اوایل ۶7 که جنگ خاتمه 
پی���دا کرد، بحث این بود که دولت باید کاًل در خدمت 
جنگ باش���د و شهادت مي دهم که دولت واقعاً  هم در 
خدمت جنگ بود. در سال ۶5 زماني که درآمدهاي ارزي 
م���ا ۶ میلیارد دالر بود با پایین افتادن قیمت نفت، دولت 
س���ه میلیارد دالر به جنگ اختصاص داد و کشور را هم 
با س���ه میلیارد دالر اداره کرد بدون این که واقعاً تنش و 
گرفتاري و بحران در کشور ایجاد شود. ولي برادران عزیز 
سپاهي ما نظرشان این بود که باید بیشتر از این دولت در 
خدمت جنگ باشد. تدبیري اندیشیده شد مبني بر این که 
نخست وزیر از طرف حضرت آیت اهلل هاشمي و با تایید 
حضرت امام به عنوان رئیس ستاد فرماندهي کل قوا انتخاب 
شود و بنده هم مشاور رئیس ستادکل فرماندهي کل قوا 
در آن زمان باشم و کارها را پیش ببریم تا همه ترفندها، 

کمک ها و کل کارخانه هاي صنعتي و نظامي بسیج شوند 
برای پشتیبانی از قضیه جنگ.

پس از اصابت موشک به هواپیماي مسافربري ایران 
توس���ط ناو جنگي آمریکا در خلیج فارس که یک کار 
غیرع���ادي ب���ود و بیش از 28۰ نفر از هموطنان ما را به 
شهادت رساندونمي توان آن را به حساب یک خطاي نظامي 
گذاشت زیراحجم هواپیما و نوع مسیرش قابل تشخیص 
بوده است، در روحیه آیت اهلل هاشمي  نیز بسیار تأثیرداشت 
و  نیز حوادث پس از آن از جمله حلبچه و اتفاقات دیگر، 
 وزیر اقتصاد وقت، آقاي ایرواني که االن در دفتر رهبري 
کار می کندگزارش مکتوبي ، به نخست وزیر نوشت مبني 
بر این که کشور به لحاظ مسائل مالي توان اداره جنگ را 
ندارد. آقاي محس���ن رضایي  نیز که در آن زمان فرمانده 
کل س���پاه پاسداران بود، نامه اي خدمت حضرت امام و 
آقاي هاش���مي رفسنجاني فرستاد و یک سري امکانات 
درخواست کرد و گفت اگر اینها فراهم نشود، امکان ادامه 
جنگ وجود ندارد و مسائل دیگری هم پیش آمد که در 

مجموع باعث پذیرش قطعنامه 598 شدند.
به هرحال آقاي هاش���مي یک نفش تعیین کننده در 
همه زمینه ها داشت که جنگ یک بعدش و مسائل دولت، 

سازندگي و فرهنگي ابعاد دیگر آن بود.
 من یادي کنم از مرحوم حضرت آیت اهلل سید احمد 
فعلي زنجاني رحمه اهلل، یکي از افراد بسیار بزرگي که من 
افتخار  داشتم خدمتشان برسم. ایشان نماینده حضرت امام 
در س���وریه بود و می گفت: جمعه هایي که آقاي هاشمي 
خطبه ه���اي نماز را ایراد مي کنند، علیرغم همه کمبودها 
و گرفتاري های  جنگ و مش���کالتي که هست، به قدري 
شیرین و صمیمي صحبت مي کنند که تا یک هفته مردم 
همه چیز را فراموش مي کنند تا هفته بعد آرامشي دارند. 
واقعاً  چنین زبان و تس���لطي به مسائل ادبیات و ارتباط 
برقرارکردن با قلوب مردم، فقط از جانب آقاي هاش���مي 

رفسنجاني بر مي آمد.

   فريدون وردي نژاد 
مي خواهم درباره بخش���ی از خصوصایت و ویژگي 
آقای هاش���می صحبت کنم که کمتر به آن پرداخته شده 
است و آن نقش بي بدیل و مثال زدني در دیپلماسي دفاعي 

و دیپلماسي پنهان کشور است.
در هنگامه تصمیمات سخت و تلخ که گاهي همه 
به دنبال فرار از آن هس���تند، و در مس���یر تأمین امکانات 
بسیار حساس و مورد نیاز جبهه ها در کشورهاي خارج، 
آقاي هاشمي به یک شبکه آمریکایي برخورد که عالقه مند 
بود براي فروش تسلیحات با ما وارد مذاکره شود. در آن 
مقطع زمانی، بحث و گفتگو با آمریکایي ها و نشستن با 
یک آمریکایي به عنوان شیطان بزرگ و  استکبار جهاني 
و پشتیبان اصلي رژیم شاه در آن سوي مرزها و کساني 
که مستش���اری و جنایت هاي  بس���یاری در این کشور 
کردند، کار خیلي س���ختي بود و حرکت انقالبي این بود 
که به جاي گفتگو با آنها و تأمین نیازها ناسزا بگوییم و 
با آنها برخورد کنیم. ولي آیت اهلل هاش���مي رفسنجاني با 
قاطعیت تصمیم گرفت بخش هایي از نظام که اتفاقاً جزو 
انقالبي ترین بخش هاي کشور، انقالب و نظام بود ه اند، مثل 
س���پاه پاسداران مسئولیت این کار را به عهده بگیرند و 
نه تنها عقب نشیني کنند بلکه بروند نیازها را تأمین کنند، 
چون اگر آنها نیازمند نبودند، س���راغ ما نمي آمدند. آقاي 
هاشمي به زیبایي و با دقت تشخیص داد که آمریکایي ها 
دنبال این هستند که از توان و موقعیت و ابتکار و ظرفیت  
جمهوري اسالمي در سطح خاورمیانه و سوریه و لبنان آن 
روز براي رفع و رجوع مشکالتي که با مسلمانان و شیعیان 
در آنجا پیدا کرده بودنداستفاده کنند. ایشان به خوبی به 
عنوان میانجي که اوالً حقوق لبناني ها را تأمین کنیم و ثانیًا 
از این نیاز آمریکایي ها و شرایطي که در آن هستند براي 
تأمین نیازهاي خودمان در جبهه ها و جنگ استفاده کنیم، 
این رابطه را مدیریت کرد و هیچ کس غیر از آقاي هاشمي 
نمی توانس���ت آمریکایي ها را این گونه بازي بدهد طوری 
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ویژه  اولین سالگرد 
درگذشت  آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني
سهشنبه19دي96

که  در چنان  موقعیت حساسی، چندین مقام آمریکایي 
از سطوح بسیار باالي حکومت آن زمان، با کیک، شیریني 
و هدیه به تهران بیایند و چندین روز در یکي از هتل ها 
مستقر باشند و هیچ مقام مسئول و رسمي با آنها مالقات 
نکند و به گونه اي عمل کنند که آن مجموعه با خودش 
به عنوان تدارکات یک سلسله نیازهاي جامعه نظامي ما را 

با خودش آورده باشد.
به این ترتیب جمهوري اس���المي به چند تانک و 
ضد هوایي و امکانات جنگ رزمي هواپیماها در آسمان 
دس���ت پیدا کرد وتوانست پس از این که فاو را گرفت، 
بیش از 7۰ شبانه روز  تک و حمله عراق  را دفع کند و  
براي عراقي ها خیلي عجیب بود که چه اتفاقي افتاده است. 
این همان بخش دیپلماسي پنهان موفقي بود که رهبري و 
هدایت آن به عهده آقاي هاشمي بود. تصمیمات خطرپذیر 
و پرریس���ک و تصمیمات متوکالنه، معموالً توسط آقاي 
هاشمي رفسنجاني اتخاذ مي شد.  وقتي هم قرار شد  با 
آمریکایي ه���ا گفتگوها کنیم، طبیعي بود که همه ما با آن 
ش���ور و ش���وق انقالبي که در آن روزگار داشتیم حاضر 
نش���ویم این بحث و گفتگو را انجام دهیم. ما بنشینیم با 
آمریکایي ها، با جنایتکارانی که نیروهاي ما را شکنجه کردند 
و... گفتگو کنیم؟ آقاي هاشمي از بنده و یکي دو نفر از 
نیروهاي سپاه که در آن مقطع مسئولیتي هم داشتیم پرسید 
مشکل شما چیست؟ مگر نمي خواهید ما در جنگ پیروز 
و موفق شویم و از امکانات دشمن استفاده کنیم؟ گفتیم 

مي خواهیم به ش���رطي که حضرت امام با این کار موافق 
باشند. ایشان برای اطمینان قلبی ما را خدمت حضرت امام 
برد و مرحوم حاج احمدآقا هم حضور داشتند و حضرت 
امام فرمودند آنچه را که آقاي هاشمي براي تأمین نیازهاي 
جبهه و جنگ تدبیر مي کنند، مورد تأیید بنده است و شما 
تالشتان را بکنید انشاء اهلل موفق هم خواهید شد، اما مواظب 

باشید که گول نخورید. 
 نکته ای که  خیلي اهمیت دارد این اس���ت که در 
مقطعي آمریکایي ها حاضر بودند امکانات را در اختیار ما 
بگذارند اما به ش���رط این که یکي از ادواتي که در طول 
جبهه و جنگ از عراقي ها غنیمت  گرفته بودیم در اختیار 
آنه���ا قرار دهیم و در براب���ر آن بخش قابل توجهي از 
اطالعات عراق و آرایش و گسترش نیروها، پشتیباني هاي 
ش���وروي آن زمان از عراق و امکانات و تسلیحاتی فراتر 
از آن چیزي که ما مي خواهیم، در اختیار ما بگذارند. آقاي 
هاش���مي با قوت جلو این قضیه ایستاد و گفت: درست 
است که شوروي به شدت از رژیم عراق حمایت مي کند 
و تسلیحات در اختیارش قرار مي دهد، اما ما یک کشور 
داریم و دنیا بایدبه ما اعتماد کند. اگر اسرار شوروي را در 
اختیار آمریکایي ها قرار دهیم، آمریکایي ها تصور مي کنند، 

هواپیماه���اي اف۱4 و فونیکس، امکانات ضدهوایي و 
تجهیزات شنود و رصدي که در ایران مانده و نتوانستند 
ببرند، ممکن است در شرایط سخت با رقیبشان معامله کنیم. 
ما مسلمانیم و باید امانت دار باشیم هرچند امانت مربوط به 
دشمن باشد. حتي در مقاطعي آمریکایي ها حاضر بودند در 
ازای این که از بخشي از منافع گروه هاي انقالبي در لبنان 
بگذریم یا حتی سکوت کنیم، مثل آزادي زندانیان آنها در 
یکي از کش���ورهاي عربي، آنها همه چیز را در اختیار ما 
بگذارند، ولی آقاي هاشمي باز هم  محکم ایستاد و گفت:  

اولویت ما در میانجیگري حفظ منافع لبنان و مردمشان و 
طرف هایي است که با آمریکایي ها درگیر هستند و حاضر 
نشد منافع آنها  و جایگاه انقالبي و دیدگاه خودشان را زیر 
پا بگذارد. آن روزها اسناد این مالقات ها و مواضع  انقالبی 
آقاي هاش���مي در کتابی تحت عنوان»شنود اشباح«توسط 
یکي از آدم هایي که االن در زندان است به نیت تخریب 
آقای هاش���می منتشر شد. در آن کتاب  قسمت هایي که 
قرار بود در توافق ها با آمریکایي ها، زندانیان لبناني آزاد و 
منافعشان تأمین شود و حمله اي به لبنان صورت نگیرد و 
اسرائیلي ها از لبنان خارج شوند، همه آمده است. در آن 
مقطع خیلي ها به آقاي هاشمي حمله مي کردند که ایشان 
به خاطر منافع کشور و ایران و جمهوري اسالمي، منافع 
لبناني ه���ا را زی���ر پا نمي گذارد. در صورتي که  واقعیت 
نداشت و آقاي هاشمي همه اینها را در نظر مي گرفت و 

ما هم شاهد این قضایا بودیم.
موضوع دیگر شکاندن اتحاد اعراب بود علیه ایران، 
یعني دیپلماسي آقاي هاشمي در گفتگوهایي که با لیبي 
آن روز داش���ت و همکاري   با الجزایر و کشورهایي که 
مواضعش���ان با سایر کشورهاي عربي متفاوت بود،اتحاد 
عرب ها علیه ایران برای جنگ عربي � عجمي و ایراني � 

عربي یا شیعه و سنی را شکاند و آن دیدارها، مالقات ها 
و سفرها منجر به این  شد که یک کشور عربي براي دفاع 
از کشور انقالبي ما در مقطعي که چیزي نداشتیم،از خاک 
ایران به کشور عربي دیگر، پاسخ حمالت را بدهد. این 
نماد حرکت آقاي هاشمي و دیپلماسي پنهان و موفق ایشان 
بود که خیلي به آن پرداخته نشده است و شاید بخش هایي 

از آن هم قابل مطرح شدن نباشد.
با شکاندن صفوف اعراب و این که سوریه، لیبي و 
الجزایر را در کنار خودتان قرار دهید، دیگر جنگ جنبه 
عربي �  ایراني و عجم و عرب و جنبه شیعه و سني پیدا 
نمي کند و این موفقیت بزرگي بود در دیپلماسي جنگ یا 
شکاندن پشتیباني تام و بالمنازع شوروي آن روز از عراق 
که در سفر موفقیت آمیز آقاي هاشمي به مسکو که بنده هم 
همراه ایشان بودم نصیب شد. دیپلماسي پنهان و دفاعي 
آقاي هاشمي بود که آن پشتوانه و حرکت عظیم شوروي ها 
پشت سر صدام را متزلزل کرد و توانست شوروي ها را 
قانع کند که تسلیحات استراتژي  میگ، سوخو و تجهیزات 
مربوط به پدافند و اطالعاتي و موارد بسیار زیادي به ما 
بدهند. موفقیت  در گفتگو با آمریکایي ها را  هم که قبال 
توضیح دادم و وقتی ما  به دالیل شرایط داخلي مان نتوانستیم 
آن گفتگوها را ادامه بدهیم، آمریکایي ها به صورت کامل 

رفتند پشت سر عراق.
از سوی دیگر یادتان مي آید که در رقابت  بین گروه هاي 
مختلف در کشور، اطالعاتی از داخل کشور ما به لو رفت 
و اس���رائیلي ها که از گفتگوها حذف ش���ده بودند آن را 
مدیریت کردند و از یک جریان داخلي موضوع را در یک 
نشریه لبناني لو دادند و منجر به متوقف شدن مذاکرات 
و گفتگوها در آن مقطع شدند. بنابراین، حرکت بعدي که 
آقاي هاشمي انجام داد، این بود که نگاه به شرق را تقویت 
کند. نگاه به شرق در آن مقطع اگرچه سیاست کلي نظام 
جمهوري اسالمي ایران بود، اما رهبري عملیات توسط آقای 
هاشمی در صحنه و قانع کردن چیني ها و  سفر به ژاپن 
و همکاري  با چیني ها در آن مقطع و توافق هاي راهبردي 
با آن ها باعث شدچیني ها در کنار ما قرار  بگیرند، هرچند 
چیني ها در عین حالي که با ما بودند، با عراق و بقیه هم 
بودند و منافع کشورشان را در نظر مي گرفتند اما استراتژي 
موفق و دیپلماس���ي برتر جمهوري اسالمي موجب شد 
این پشتوانه ها آرام آرام از عراق برداشته شود و توفیقات 
دیپلماسي پنهان در آن شرایط بتواند کشور را در عملیات 

مختلف موفق کند. 
کوتاه س���خن این که اگر از من بپرسند که حاصل 
تجربه سال ها خدمتگزاری همراه آقاي هاشمي چیست و 
آقاي هاشمي را چه  گونه توصیف مي کنید، می گویم: از دید 
من، آقاي هاشمي رفسنجاني در اصل چرخ طیار جمهوري 
اسالمي و انقالب اسالمي بود. ویژگي چرخ طیار در فیزیک 
این است که وقتي این سو یک سلسله تنش ها، یک سري 
بلندي و پستي و فراز و نشیب ها، یک سري تندروي ها 
و کندروي ها، یک سري عدم تعدیل ها و توازن ها و یک 
س���ري لجبازي ها و کینه توزي ها وجود دارد، یک کسي 
باید باش���د که همه اینها را در درون خودش لوکالیزه و 
بومي کند و در آن سوي مجموعه یک روند ثابت متعادل 
عقالیي خروجي بدهد. آن چیزي که در نمازهاي جمعه 
اتفاق مي افتاد، همین نقش چرخ طیار بودن آقاي هاشمي 
اس���ت. یعني اجازه نمي داد که تندروي ها و کندروي ها 
بیاید و تعدیل کننده ش���رایط بود. تنش ها و هیجانات را 
به حداقل مي رس���اند و یک روند عقالیي و منطقي از 
جمهوري اسالمي به دنیا ارائه مي کرد. امروز هم اگر آقاي 
هاشمي رفسنجاني را در آن سوي مرزها بخواهند تعریف 
کنند، یک رویداد غیر تکرار در  خاورمیانه و غرب آسیا و 
میان کشورهاي اسالمي، هم از نظر دیپلماسي،  هم از نظر 
مدیریت و اداره داخلي و هم از جهت قدرت در ارتباط 
با افکار عمومي مطرح می کنند. آقاي هاشمي رفسنجاني 

خودشان به شخصه، یک رسانه تمام عیار بود.
* متن سخنراني ایراد شده در همایش ملي آیت اهلل هاشمي رفسنجاني 

و هشت سال دفاع مقدس که در کتابخانه ملي ایران برگزار شد.

امروزهماگرآقايهاشميرفسنجاني
رادرآنسويمرزهابخواهند

تعريفكنند،يكرويدادغيرتكرار
درخاورميانهوغربآسياوميان
كشورهاياسالمي،همازنظر

ديپلماسي،همازنظرمديريتواداره
داخليوهمازجهتقدرتدرارتباط
باافكارعموميمطرحمیكنند.آقاي

هاشميرفسنجانيخودشانبهشخصه،
يكرسانهتمامعياربود.
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