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شما از جمله کسانی بودید که 
از سنین جوانی در کارهای 

اجرایی، مورد اعتماد پدر بودید 
و از نزدیک، رفتار ایشان با 

مدیرانشان را تجربه کرده اید؛ 
آیت اهلل هاشمی در اعتماد کردن 

به جوانان و سپردن پست های 
مدیریتی به آن ها چه رویکردی 

داشتند و چقدر در پرورش 
مدیران جوان موفقیت داشتند؟ 

بــرای پاســخ دادن به شــما الزم اســت 
کــه ابتــدا مفهــوم شایسته ســاالری 
ــت اهلل  ــدگاه آی ــم. از دی ــن کنی را تبیی
هاشــمی رفســنجانی، معیــار بــرای 
انتصــاب مدیــران، شایسته ســاالری 
ــای در  ــه معن ــاالری ب ــود؛ شایسته س ب
نظــر گرفتــن مجمــوع توانمندی هــای 
الزم بــرای ایفای مســوولیت اســت. در 
ایــن میــان جوانــی، چنــد امتیــاز بزرگ 
دارد کــه نخســت شــامل توان و نشــاط 
جســمی و روحــی، دوم بــه روز بــودن 
از نظــر دانــش و فــن آوری و تخصــص 
و ســوم، آینــده دار و قابــل اتــکا بــودن 
مــدت  دراز  در  کشــور  اداره  جهــت 
ــازات  ــوارد، امتی ــن م ــه ای ــت. البت اس
مهمــی اســت، امــا همــه معیارهــا 
نیســت بلکــه در کنــار آن هــا، تجربــه، 
شــخصیت  و  مقبولیــت  پختگــی، 
مدیریــت هــم الزم اســت. زمانــی کــه 
ــته  ــتری داش ــتگی بیش ــردی شایس ف
ــای  ــوع توانمندی ه ــی مجم باشــد یعن
ــت و  ــاف عدال ــد، خ ــر باش وی باالت
کارایــی و عقانیــت اســت کــه او کنار 
گذاشــته شــود. آیــت اهلل هاشــمی هــم 
ــه  ــران خــود، مجموع در انتخــاب مدی
توانمندی هــا را در نظــر می گرفتنــد. 
ــر و  ــن کمت ــا س ــردی ب ــر ف ــه اگ البت
الزم  توانمندی هــای  جوانــی،  در 
قــرار  اولویــت  در  را  او  داشــت،  را 
ــر  ــده، مدی ــرای آین ــون ب ــد چ می دادن
ــه  ــت ک ــب اس ــد. جال ــاخته می ش س

ــور  ــزرگ کش ــران ب ــر مدی ــد اکث بدانی
آیــت اهلل  توســط  انقــاب،  از  بعــد 
ــدند و  ــاخته ش ــف و س ــمی، کش هاش
بســیاری از آن هــا در مصاحبــه هــا 
ــر  ــی ب ــی و عموم ــخنان خصوص و س
ایــن نکتــه تأکیــد داشــت کــه آیــت اهلل 
ــتعد،  ــراد مس ــان و اف ــمی از جوان هاش

مدیــران بزرگــی می ســاخت.
*آیت اهلل هاشمی از ابتدای 

انقالب با فراز و نشیب هایی در 
عرصه سیاسی مواجه بودند. در 
مراسم تشییع ایشان مشاهده 

شد با وجود همه این فراز و 
فرودها، رابطه مردم با وی 

بسیار مستحکم بوده است. به 
عنوان کسی که آقای هاشمی 
را از نزدیک می شناسید، فکر 
می کنید دلیل نفوذ ایشان در 

میان مردم چه بود؟ 
ــمی،  ــت اهلل هاش ــا آی ــردم ب ــه م رابط
ــان  ــه ایش ــورد رابط ــکاس و بازخ انع
تاریــخ  در  بــود. شــاید  مــردم  بــا 
ــه  ــد ک ــابقه باش ــران، بی س ــر ای معاص
ــال،  ــل س ــدود چه ــرای ح ــردی ب ف
بخصــوص بیســت ســال اخیــر، مــورد 
ــترده  ــن گس ــت و توهی ــب، تهم تخری
ــی  ــای سیاس ــواع جناح ه ــوی ان از س
داخلــی و خارجــی -از رســانه ملــی تــا 
ــرد و  ــرار بگی ــه- ق ــبکه های بیگان ش

ــه محبــوب باشــد. علــت ایــن  این گون
ــان،  ــه ایش ــردم ب ــت م ــه و محب رابط
ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی  ــاد آی اعتق
بــه مردم و نقــش آن ها در اداره کشــور 
بــود. هیــچ شــخصیتی را ســراغ نداریم 
کــه بــه انــدازه آیــت اهلل هاشــمی، خود 
ــردم  ــاب م ــرض رأی و انتخ را در مع
ــه،  ــارغ از هرنتیج ــد و ف ــته باش گذاش
ــد.  ــده بدان انتخــاب مــردم را تعیین کنن
مــردم،  مصلحــت  ایشــان،  بــرای 
ــود  ــان ب ــت خودش ــر از محبوبی مهم ت
و اگــر کاری را بــرای جامعــه و کشــور، 
الزم می دانســتند، حتــی بــا وجــود 
اینکــه بــه ایشــان گفتــه می شــد ایــن 
کار ممکــن اســت روی محبوبیــت 
تصمیــم  در  بگــذارد،  اثــر  شــما 
تردیــد نمی کردنــد. افــکار عمومــی 
ــرو،  ــان آب ــه ایش ــد ک ــی فهمی به خوب
آرامــش و امنیــت خــود و خانــواده اش 
ــرد  ــردم ک ــق م ــاع از ح ــدای دف را ف
ــی  ــه پایان ــل در ده ــن دلی ــه همی و ب
عمرشــان، بــا وجــود تخریب هــای 
ــه  ــاد و عاق ــواره اعتم ــده، هم فزاین
مــردم بــه ایشــان افزایــش می یافــت. 
ــدم حضــور و در  ــال 1392 در ع در س
ســال 1394 در حضــور ایشــان دیدیــم 
ــزار  ــه خدمتگ ــه ب ــردم چگون ــه م ک
ــم وداع،  ــد و مراس ــخ دادن ــود پاس خ
ــر  ــم مه ــان ه ــن ایش ــییع و تدفی تش
تأییــدی بــود بــر اینکــه مــردم بیشــتر 
و بهتــر از همــه، خدمتگــزاران صــادق 

و بی ریــا را تشــخیص می دهنــد.
*زمانی که ایشان در 

عرصه سیاسی با انتقاد یا 
بی مهری های گروه های سیاسی 

و مردم مواجه می شدند، چه 
برخوردی داشتند؟ آیا در 

این مورد با خانواده صحبت 
می کردند و به خاطر دارید از 

دلخوری هایشان  گفته باشند؟

ظلم سیاسیون و مهر مردم
چهره خصوصی آیت اهلل به روایت محسن هاشمی 

شــفقنا- شــایعات و تهمت هــا از همــان روزهــای اول انقــالب دربــاره آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
زیــاد بــود، ایــن اواخــر امــا بیــش از هــر زمــان دیگــری آمــاج تهمت هــا بــود. تهمت هایــی کــه 
ــه  ــی ک ــان مردم ــد؛ هم ــان دادن ــش را نش ــر بودن ــر وی، بی اث ــییع پیک ــور در تش ــا حض ــردم ب م
گاهــی حتــی بــه او رأی ندادنــد تــا از راهیابــی بــه مجلــس منصــرف شــود و ایــن اواخــر چنــان 
ــا باالتریــن رأی راهــی خبرگانــش کردنــد و در ســوگش بــه خیابــان  عزیــزش می داشــتند کــه ب
ــتر در  ــفافیت بیش ــل ش ــه دلی ــمی ب ــدی هاش ــزه و مه ــژه فائ ــت اهلل به وی ــدان آی ــد. فرزن آمدن
مواضــع سیاســی بــه انحــای مختلــف تحــت فشــار قــرار گرفتنــد و دیوارهــای بلنــد زنــدان اویــن 
ــد امــا همــه ایــن فشــارها باعــث نشــد آیــت اهلل، گالیه هایــش را علنــی کنــد و  ــه کردن را تجرب
ــدان مــن هــم ماننــد بچه هــای مــردم«.  محســن هاشــمی پســر  ــه هــم می گفــت: »فرزن در خان
ارشــد آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی ایــن روزهــا مســوولیت ســنگینی بــه عهــده دارد؛ حمایــت از 
خانــواده و ادامــه راه هاشــمی؛ همــان راهــی کــه مــردم را دور او جمــع کــرد. پســر ارشــد آیــت اهلل 
در ایــن گفت وگــو از رابطــه پــدرش بــا رهبــری انقــالب، اعتقــاد هاشــمی بــه رأی مــردم و دلیــل 
ــن  ــی آخری ــه بازخوان ــد و نســل جــوان را ب ــر دروغ هــا و تهمت هــا می گوی ــدر در براب صبــوری پ

خطبــه هاشــمی رفســنجانی در نمــاز جمعــه تهــران دعــوت می کنــد.


هیچ شخصیتی به 

اندازه آیت اهلل 

هاشمی، خود را در 

معرض رأی مردم 

نگذاشت
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از  ایشــان  کــه  نــدارم  به خاطــر 
موضوعــی گایــه کــرده باشــند و 
مثال زدنــی  و  بی نظیــر  صبــری 
در  دیگــران  کــه  زمانــی  داشــتند. 
گایــه  تخریب هــا  از  حضورشــان 
را  نظرشــان  ایشــان  می کردنــد، 
بزرگــواری  بــا  البتــه  و  می گفتنــد 
از کنــار ایــن دروغ هــا و تهمت هــا 
ــردم، ایشــان  ــورد م می گذشــتند. در م
از  امــا  ندیدنــد،  بی مهــری  مطلقــًا 
بــه  جناح هــا  و  سیاســیون  برخــی 
ایشــان ظلــم زیــادی شــد و بســیاری 
از آنــان هــم فرصــت حالیــت گرفتــن 
از آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی را پیدا 

نکردنــد.
*آیت اهلل هاشمی جزو معدود 
چهره های انقالبی هستند که 
هیچ وقت از صندوق های رأی 

ناامید نشدند و از اینکه خود را 
در معرض رأی مردم قرار دهند، 

نهراسیدند؛ چه عاملی موجب 
می شد که اراده آیت اهلل در این 

مسیر راسخ باشند؟
ایشــان در آخریــن نمــاز جمعــه ای کــه 
ــد،  ــم ش ــی ه ــد و تاریخ ــراد کردن ای
خطبــه اول را بــه همیــن موضــوع 
اختصــاص دادنــد؛ مــن، شــما و نســل 

ــان را  ــه ایش ــدان ب ــوان و عاقه من ج
دعــوت می کنــم تــا بــه بازخوانــی 
در  آیــت اهلل هاشــمی  بپردازیــد.  آن 
آن خطبــه تشــریح کردنــد کــه از 
نظــر اســام، مــاک مقبولیــت و 
مشــروعیت حکومــت، رأی و پذیــرش 
ــد،  مــردم اســت و اگــر مــردم نخواهن

ــه زور،  ــم ب ــن)ع( ه ــی امیرالمؤمنی حت
خــود را بــه جامعــه تحمیــل نمی کنــد. 
ــرای  ــردم ب ــق م ــه ح ــاد ب ــن اعتق ای
تعییــن تکلیــف و تصمیــم گیــری بــود 
ــد  ــرد پیون ــزم می ک ــان را مل ــه ایش ک
خــود را بــا انتخابــات کــه تجلــی اراده 
وخواســت مردمــی اســت، حفــظ کننــد 
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی و ب
ــر  ــاس و مقــدم ب رأی مــردم را حق الن
ــر  ــر از ه ــر و باالت ــوع دیگ ــر موض ه

بدانــد. مصلحت ســنجی 

*در موقعیت های مختلف، چه 
مسایلی باعث ناامیدی ایشان 

در عرصه سیاسی و اداره کشور 
بود و چه عواملی باعث می شد 
ایشان همواره با نگاه به آینده، 

تعیین مسیر کنند؟ 
ایشــان همیشــه بــه آینــده امیــدوار بود 
ــخت ترین  ــدارم در س ــر ن ــه خاط و ب
شــرایط نیــز امیــد خــود را بــه آینــده از 
دســت بدهــد. آیــت اهلل هاشــمی حتــی 
در بدتریــن و بحرانی تریــن اوضــاع 
هــم خود، منبــع امیــد و تزریــق انگیزه 
بــه دیگــران و مســووالن کشــور بــود. 
علــت ایــن امیــد نیــز اعتمــاد ایشــان 
ــور  ــی و حض ــف اله ــن لط ــه دو رک ب
ــن ســال های آخــر،  ــود. در ای ــردم ب م
ایشــان مکــرر روی آیــات ســوره فتــح 
تأکیــد می کردنــد کــه نصــر الهــی بــا 

ــق می شــود. ــردم محق حضــور م
*در رفتار اجتماعی آقای 

هاشمی، هیچ وقت ندیدیم 
که از مردم گالیه کنند، اما 

دیدیم که از نهادهای مختلف، 
شکوه هایی داشتند. ایشان در 

عرصه عمومی هرگز درباره 
رنج هایی که در سال های اخیر 
متحمل شدند، سخن نگفتند؛ 
به طور مثال درباره بازداشت 

خانم فائزه هاشمی و آقای 
مهدی هاشمی، جمله ای به 

گالیه نگفتند. حتی به ایشان 
اتهام زدند و توهین کردند؛ چرا 

آقای هاشمی هیچ گالیه ای در 
این زمینه ها در عرصه عمومی 

مطرح نکردند؟ نگاه و نظر 
ایشان در خانه نسبت به این 

موضوع چطور بود و آیا در این 
باره توصیه ای داشتند که رفتار 

خانواده در برابر این اتفاقات 
چگونه باشد؟ 

ایشــان نظرخودشــان را در یــک جملــه 
گفتنــد کــه »فرزنــدان مــن هــم ماننــد 
همیــن  بــرای  مــردم«.  بچه هــای 
اعتقادشــان هــم بــود کــه وقتــی 
ــرد دوم کشــور  فرمانــده جنــگ و ف
ــر را  ــدی و یاس ــم مه ــد، برادران بودن
ــه  ــد، ب ــی بودن ــنین نوجوان ــه در س ک
جبهــه بدرقــه می کردنــد و هربــار 
ــتند،  ــر می گش ــت ب ــا مجروحی ــه ب ک
از اینکــه فرزندانشــان کنــار بچه هــای 
ــور ادا  ــه کش ــود را ب ــن خ ــردم، دی م
می کردنــد، خوشــحال می شــدند. در 
اوج جنــگ کــه مــن در حــال تحصیــل 
ــد  ــه کردن ــودم، توصی ــرا ب در دوره دکت
کــه بــه کشــور برگــردم و از تخصصــم 
بــرای جبهه هــا و تقویــت صنایــع 
ــدس  ــاع مق ــه دف ــک ب ــی و کم دفاع
ــردن  ــرآورده ک ــه ب ــم ک ــتفاده کن اس
ایــن انتظــار ایشــان، یکــی از خاطــرات 
ــود. ــم محســوب می ش ــیرین زندگی ش

*شما بارها مأموریت هایی 
از سوی پدر داشتید از جمله 
پاسخگویی به اتهامات علیه 

ایشان)۹دی(؛ آقای هاشمی در 
انجام ماموریت ها به ویژه در 

پاسخگویی ها چه توصیه ای به 
شما داشتند؟ 

ــش از  ــه بی ــود ک ــن ب نظــر ایشــان ای
ــخ های  ــدی از پاس ــل و تن ــه تقاب آنک
ــه  ــود، جنب ــت ش ــده برداش ــه ش تهی
آن  و  باشــند  داشــته  روشــنگری 
ــن  دســته از مردمــی کــه مخاطــب ای
و  هســتند  تریبون هــا  و  رســانه ها 
ــع خبــری و  ــه دیگــر مناب دسترســی ب

رســانه ای ندارنــد را آگاه کنــد.
*افرادی در دوره حیات آیت اهلل 

هاشمی و همینطور پس از 
درگذشت ایشان، تالش داشتند 

و دارند که بین دیدگاه های 
آقای هاشمی و رهبری شکاف 
ایجاد یا این موضوع را پررنگ 

کنند، فکر می کنید چرا در 
زمان حیاتشان موفق نشدند 
به اختالفات دامن بزنند و به 

نظر شما بعد از این، رفتار این 
قبیل جریان ها تقویت می شود 

یا فشارهایی که به خانواده 
می آورند، بیشتر خواهد شد؟

شــاید مهم تریــن عامــل ناکامــی ایــن 
گــروه از افــراد، عمــق عاقــه و رابطــه 
بــرادری و عشــقی بــود کــه بیــن ایــن 
ــه  ــود و همان گون دو بزرگــوار حاکــم ب
کــه مقام معظــم رهبــری در پیامشــان 
تصریــح کردنــد ایــن عشــق حتــی بــا 
خدشــه دار  هــم  خناســی ها  وجــود 
نشــد. طبیعــی اســت کــه بخشــی 
از افراطیــون دو جنــاح بخواهنــد در 
ــد،  ــی حرکــت کنن مســیر اختاف افکن
ــظ  ــمی در حف ــواده هاش ــا اراده خان ام
وحــدت و ادامــه راه آیــت اهلل هاشــمی 

مصمــم اســت.
*آیت اهلل هاشمی چقدر 

خودانتقادی داشتند و چه اندازه 
نقدپذیر بودند و شما به عنوان 

یکی از نزدیکترین افراد به 
ایشان آیا مواقعی را به خاطر 

دارید که ایشان مواضع خود را 
در مقطعی از تاریخ نقد کنند یا 
مواقعی بوده که شما به موضع 
گیری های ایشان نگاه انتقادی 

داشته باشید؟ واکنش ایشان به 
این نقدها چه بود؟

ایشــان در اصــول خــود، ثابــت قــدم و 
محکــم، امــا در روش هــا تابــع شــرایط 
یــا  خود انتقــادی  بودنــد.  زمانــه  و 



همه را به بازخوانی 

آخرین خطبه 

آیت اهلل هاشمی در 

نماز جمعه تهران 

دعوت می کنم



از برخی سیاسیون به 

ایشان ظلم زیادی شد و 

بسیاری از آنان هم فرصت 

حاللیت گرفتن از آیت اهلل 

هاشمی رفسنجانی را پیدا 

نکردند
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ــنه  ــات حس ــی از صف ــز یک ــه نی مراقب
ــه  ــان، ملک ــه در ایش ــت ک ــی اس دین
بــود و در خاطــرات روزانــه ایشــان 
را  انتقــادی  ایــن خــود  آثــار  نیــز 
ــا  ــی از رفتاره ــه برخ ــه ب ــد ک می بینی
انتقــاد  خــود  عکس العمل هــای  و 
ــر از  ــن اواخ ــان در ای ــد. ایش می کردن
ــی  ــد، یک ــاد می کردن ــوع انتق دو موض
اینکــه بــا وجــود همــه تاش هایشــان 
فقــر از کشــور رخــت برنبســته و دیگــر 
آن کــه همدلــی ایجــاد شــده بــا تاش 
مســتمر، هــم در بعــد داخلــی و هــم در 

ــد. ــیب دی ــان اســام آس جه
*شما در جایی گفته اید که در 
سال ۹6 وقت بیشتری برای 
دفتر نشر معارف می گذارید، 

آیا این به منزله ادامه چاپ 
خاطرات آیت اهلل هاشمی است؟ 
ایشان ظاهراً دو سری خاطرات 

دارند که بخشی محرمانه تر 
بوده، با توجه به گذشت حدود 

۴ دهه از ابتدای انقالب فکر 
می کنید زمان انتشار برخی 

خاطرات خاص ایشان رسیده 
است؟ 

انتشــار خاطــرات ایشــان ادامــه خواهد 
داشــت، امــا دفتر نشــر معــارف انقاب 
ــی خاطــرات ایشــان اســت،  ــه متولّ ک
ــد ســاختار و متناســب  ــه تجدی ــاز ب نی
شــدن بــا شــرایط فقــدان ایشــان دارد. 
بخــش محرمانــه و سانســور شــده 
خاطــرات ایشــان، بســیار ناچیــز و 
کمتــر از یــک درصــد اســت کــه بنــا 
ــراد  ــروی اف ــاب و آب ــح انق ــه مصال ب
منتشــر نشــده اســت و فاصلــه بیســت 
ــار  ــگارش و انتش ــان ن ــن زم ــال بی س
ــرات  ــن خاط ــه ای ــد ک ــک می کن کم

ــا حداقــل سانســور منتشــر شــود. ب
*آیت اهلل هاشمی یکی از 
ستون های اصلی انقالب 
اسالمی بودند و فرزندان 

ایشان هم همیشه در عرصه 
سیاسی و اجتماعی و مدیریتی 

حضور داشتند؛ در زمان نبود 
ایشان و در فضایی که ممکن 

است اتهامات به ایشان و 
خانواده شان ادامه یابد، آینده 

سیاسی خانواده آیت اهلل را 
چطور می بینید و برنامه ریزی 

شما چیست؟ چطور می خواهید 
راه آقای هاشمی را ادامه دهید؟

ــک  ــنجانی ی ــمی رفس ــت اهلل هاش آی
و  برجســته  سیاســی  شــخصیت 
منحصــر بفــرد در کشــور بودنــد و 
ــک از  ــچ ی ــه هی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــخصیت سیاس ــان ش ــدان ایش فرزن
ــد از  ــه نبای ــی اســت ک نیســتند، طبیع
ــگری  ــار کنش ــمی انتظ ــواده هاش خان
سیاســی یــا عملکــرد جناحــی داشــت. 
عمــده  ی تــوان مــا صــرف تبییــن 
و  هاشــمی  آیــت اهلل  دیدگاه هــای 
ــت  ــود. در حقیق ــد ب ــان خواه راه ایش
موضــوع سیاســت نیــز بــرای آیــت اهلل 
ــیله و  ــک وس ــنجانی ی ــمی رفس هاش
ابــزار در جهــت همــوار کــردن مســیر 
توســعه و رشــد کشــور بــود و هیچــگاه 
بــرای ایشــان قــدرت، اصــل و محــور 
نبــود. بــر ایــن اســاس مهمتریــن 
ــی  ــای مبتن ــن دیدگاه ه ــالت، تبیی رس
آیــت اهلل  اعتــدال  و  عقانیــت  بــر 
هاشــمی و طــی کــردن مســیر رشــد 
و توســعه و ســرافرازی کشــور اســت.

      حسین ترابی

مسوول مالقات ها و دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

تنها خواسته ی بی بی از پسرش:

 مردم را دوست داشته باشید



آیت اهلل هاشمی

 حتی در بدترین و 

بحرانی ترین اوضاع هم 

خود، منبع امید بود



آیت اهلل هاشمی در 
اصول خود، ثابت قدم 
و محکم اما در روش ها 

تابع شرایط و زمانه 
بودند

به خاطــر دارم ســال 1368 که 
ایشــان بــه ریاســت جمهــوری 
منصــوب شــدند مشــکالت 
ــراوان در  ــی ف ــرق خیل آب و ب
کشــور وجود داشــت و ایشــان 
ــود  ــن ب ــاش ای ــن برنامه اولی
ــی  ــکل اساس ــن دو مش ــه ای ک
ــد؛  در آن  را در کشــور حــل کن
زمــان کلیــه هیــات وزیــران را 
خواســتند و گفتنــد، من از شــما 
ــار  ــت را کن ــار دارم سیاس انتظ
ــود  ــام وج ــا تم ــته و ب گذاش
امــور سیاســی  و  کنیــد  کار 
وزرا  بســپارید.  مــن  بــه  را 
ــه  ــی در زمین ــای مختلف طرح ه
ســد و بــرق آوردنــد و جاهــای 
مختلفــی در کشــور شناســایی 
ــن  ــی ای ــه اجرای ــد و مرحل ش
طرحهــا شــروع شــد و ایشــان 
ــه طــور ســرزده هــر دو مــاه  ب
ــی  ــا سرکش ــه طرحه ــار ب یکب
نتیجــه  بــه  تــا  می کردنــد 
برســند. فــردی بســیار پــرکار، 

مدیــر، مدبــر و سیاســتمدار 
بــود، همــه فکــرش ایــن بــود 
کــه ایــران را بــه عنــوان یــک 
مطــرح  منطقهــای  قــدرت 
ــن  ــچ مشــکلی در ای ــد و هی کن
باشــیم.  نداشــته  زمینههــا 
یــادم میآید ایشــان از ســاعت 
6 صبــح تــا 12 شــب فعالیــت 
بعضــی  و  داشــتند  مــداوم 
مواقــع در دفتــر می ماندنــد. 
ــان  ــادری مهرب ــا م ــاج آق ح
ــی  ــی ب ــام ب ــه ن ــتند ب داش
کــه خیلــی بــه ایشــان عالقــه 
ــی بیمــار شــد  ــی ب داشــتند؛ ب
و بــه رحمــت خــدا رفــت؛ 
ــییع  ــرای تش ــتان ب ــه دوس هم
ــه  ــا ب ــاج آق ــادر ح ــازه م جن
ــه  ــی ک ــد. وقت ــاران رفتن جم
تشــییع جنــازه در جمــاران 
انجــام شــد، ایشــان بــه مــن 
ــه کار  ــا چ ــما اینج ــد ش گفتن
ــرای  ــم ب ــن گفت ــد؟ م می کنی
تشــییع جنــازه مــادر جنابعالــی 

ــد  ــد شــما بروی ــم، گفتن آمده ای
بــه کارهایتــان برســید و رو 
ــای  ــان آق ــه اخویش ــد ب کردن
محمــد هاشــمی و گفتنــد شــما 
ــه  ــد و ب ــم ببری ــه ق ــادر را ب م
خــاک بســپارید. مــن هــم 
ــه  ــرای کار ب ــان ب ــا همراه ب
ــه اداره  ــا ب ــردم؛ م اداره برمیگ
آمدیــم، ایشــان در اداره بــه 
ــد  ــر میخواهی ــد اگ ــن گفتن م
خــود  مــادر  و  پــدر  بــرای 
رحمــت بفرســتید بهتریــن کار 
ایــن اســت کــه بــه ایــن ملــت 
ــد  ــت کنی ــوب خدم ــردم خ و م
ــل  ــایش کام ــردم در آس ــا م ت
مــن  می گفتنــد  و  باشــند 
ــتم  ــن هس ــت ای ــط ناراح فق
ــن  ــا ای ــن ب ــادر م ــن م ــه ای ک
بــودم،  رییس جمهــور  کــه 
ــزی  ــن چی ــع از م ــچ موق هی
ســفارش  و  نمی خواســت 
می کــرد کــه مــردم را دوســت 

ــید. ــته باش داش
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     توجه به اشتراک ها 
برای آرامش     

 بـا هـر نگاهـی کـه بخواهیـم 
جهان اسـالم را مورد بررسـی 
قرار دهیـم، ایران و عربسـتان 
مهمتریـن  و  بزرگتریـن  جـزو 
کشـورهای اسالمی هسـتند. از 
لحاظ جغرافیایی، هر دو کشـور 
در یکی از سـوق الجیشی ترین 
مناطـق جهان قـرار دارند که از 
دو سـو به آب هـای دریایی راه 

دارنـد. از لحـاظ منابـع انرژی، 
گاز  و  نفـت  در  دو کشـور  هـر 
مقـام اّول و دّوم را دارنـد و از 

جنگ سرد ایران و عربستان سرمایه های مسلمین را هدر می دهد 
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا

پرجمعیت ترین  جمعیـت،  لحاظ 
کشـورهای اسالمی هسـتند. از 
لحـاظ سیاسـی، هـر دو کشـور 
مطمـع نظر غرب و شـرق بودند 
و هسـتند و حتّـی اگـر بخواهیم 
در درون جامعـه اسـالمی و بـا 
رویکرد شـیعه و سـنی، جایگاه 
ایـران و عربسـتان را بررسـی 
بـا حداکثـر  ایـران  بـاز  کنیـم، 
شیعه و حداقل سنی و عربستان 
حداکثـر  و  شـیعه  حداقـل  بـا 



منطقی  نحو  به  باید 
مذاکره  عربستان  با 
از  و صحبت کنیم که 

نترسند ما 

هسـتند  کشـورهایی  از  سـنی، 
کـه اگـر جلـوی افراطـی هـا را 
بگیرنـد و در سیاسـت خارجـی 
القائـات دیگـران  تأثـر  تحـت 
قـرار نگیرنـد، می تواننـد مایـه 
اسـالمی  کشـورهای  آرامـش 
شـوند.  مسـلمان  ملت هـای  و 
بـه  عربسـتان  کـه  مخصوصـاً 
خاطـر مکـه و مدینه، قداسـتی 
کـه  دارد  مسـلمانان  بیـن  در 
مسـایل  خاطـر  بـه  نمی تـوان 
از  را  زودگـذر سیاسـی، مـردم 
سـفر حج تمتـع و عمـره مفرده 

کرد. محـروم 

       روابط فراتر از 
معادالت سیاسی باشد   

بایـد  کشـور  دو  هـر  حاکمـان 
توجه داشـته باشـند کـه روابط 
این دو کشـور باید بسـیار فراتر 
باشـد.  سیاسـی  معـادالت  از 
جنـگ سـرد دولت هـای ایـران 
دلسـردی  باعـث  عربسـتان  و 
هـدر  موجـب  و  مسـلمانان 
مسـلمین  سـرمایه های  رفتـن 

. می شـود

       سالح را علیه کسی 
به کار نمی بریم     

من در سـنگال مالقـات کوتاهی 
بـا آقـای امیـر عبـداهلل داشـتم 

کـه آن موقع ولیعهد عربسـتان 
یخ هـای  از  بسـیاری  بـود. 
روابـط بین دو کشـور آب شـد. 
کشـورهای  بیـن  عربسـتان 
عربی محوریـت دارد. یک یا دو 
سـال طـول نکشـید کـه روابط 
ما با همـه این کشـورها طبیعی 
و دوسـتانه شـد. اآلن سخت تر 
اآلن  نیسـت.  موقـع  آن  از 
جنـگ نیسـت، امـا در تحریـم 
هسـتیم. اآلن همیـن مقـدار که 
تصویـب  هنـوز  و  آمدیـم  جلـو 
هـم نکردیـم، مـوج هیأت هـای 
خارجـی در نوبت هسـتند که به 
ایـران بیاینـد تـا بـا مـا ارتباط 
برقـرار کننـد. عرب هـا از ایـن 
و  نیسـتند  عقب تـر  کشـورها 
بیشـتر می توانیـم بـا این ها کار 
کنیـم. البتـه فعاًل در عربسـتان 
نیامـده  پیـش  خوبـی  وضـع 
کـه  سیاسـتی  یعنـی  اسـت 
حاکمـان جدیـد پیـش گرفتند، 
عاقالنـه نیسـت  ولـی بـاز هـم 
راهـش جنـگ نیسـت. راهـش 
این اسـت که ما بایـد به نحوی 
منطقـی مذاکـره و صحبت کنیم 
کـه  کنیـم  مطمئـن  را  آن هـا  و 
از مـا نترسـند و مـا هسـته ای 
نمی خواهیـم  نیسـتیم.  نظامـی 
سـالحمان را علیـه کسـی  بـه 

ببریـم. کار 

      می توانیم مسایل خود 
با اعراب را آسان حل کنیم  
مـن فکـر می کنـم کـه اگـر مـا 
خیلـی  شـویم،  وارد  درسـت 

آسـان می توانیـم مسـایل  خود 
را بـا اعـراب حـل کنیـم. آن ها 
هـم باید درسـت وارد شـوند و 
اگـر آدم عاقـل و معتدلـی مثـل 
داشـت  وجـود  ملک  عبـداهلل 
کـرد.  را حـل  مسـایل  می شـد 
البتـه مـن قباًل در یک جلسـه ی 
طوالنـی مهمـان آقای سـلمان 
موقـع  آن  بـودم.  ریـاض  در 
ایشـان را آدم معقولـی دیـدم. 
بـه نظـرم اطرافیانش بـد عمل 
تنـدروی دارنـد. در  می کننـد و 
عیـن حال مـا بایـد از ایـن راه 

مسـایل را حـل کنیـم.



نمی توان به خاطر 
مسایل زودگذر 

سیاسی، مردم را از 
سفر حج تمتع و عمره 

مفرده محروم کرد
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از تک گویی تا همگویی با مردم
سیاستمدار فرهنگی؛ توصیف مسجدجامعی از آیت اهلل هاشمی  

شـفقنا- اتاق سـاده اما شـلوغش به خوبی گویای روِح هنردوسـتی است که 
عمـری را وقـف فرهنگ و هنر کرده اسـت. اسـامی مشـهورترین هنرمندان 
ایـران روی تابلوهـا و آثـار هنـری خودنمایـی می کننـد و گویی قرار اسـت 
دربـاره هنـر بحث کنیم امـا گفت وگـوی من با احمـد مسـجدجامعی درباره 
سیاسـتمداری بود کـه هنر مردمی ماندن را داشـت و با رفتنـش از این دنیا 
موجـی از نگرانـی را در میـان مردمـی ایجـاد کرد کـه به حضـورش عادت 
داشـتند. آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی چهـره ای موثـر بـود که بسـیاری، 
هنـر او را پایـان جنـگ می داننـد امـا مسـجدجامعی، او را سیاسـتمداری 

فرهنگـی توصیـف می کنـد و معتقد اسـت که شـاکله او فرهنگـی بود. 

*برخی آقای هاشمی را 
متهم می کنند که در دوره 

ریاست جمهوری خود، حوزه 
فرهنگ را به دیگران سپرد ت ا 
اقتصاد را پیش ببرد اما از طرف 

دیگر در ترکیب دولت وی، 
شخصیت هایی مثل سیدمحمد 

خاتمی دیده می شود. از دیدگاه 
شما، فرهنگ در منظومه فکری 

آقای هاشمی چه جایگاهی 
داشت و عملکردی که در مقطع 

ریاست جمهوری در بخش 
فرهنگی داشتند، چقدر متناسب 

با ایده هایی است که در زمان 
انقالب مطرح می شد؟

بــه اعتقــاد مــن، شــاکله ایشــان، 
فرهنگــی اســت. بــه طــور مثــال 
ــاب  ــال هایی کت ــمی در س ــای هاش آق
امیرکبیــر را نوشــت کــه در آن دوره در 
حوزه هــا معمــول نبــود، بــه ایــن معنی 
کــه یــک روحانــی جــوان دربــاره یــک 
صدراعظــم ایرانــی کتــاب بنویســد و از 
او بــه نیکــی یــاد کنــد و حتــی بیــش 
ــر  ــاب دانشــگاهی معتب از یکــی دو کت
ــم  ــت ه ــای روحانی ــتیم؛ حوزه ه نداش
ــًا  ــد، عمدت ــخ می خواندن ــر تاری ــه اگ ک
شــامل تاریــخ اســام و ائمــه و تاریــخ 
معاصــر  و  قدیــم  و علمــای  فقهــا 
می شــد و بیــش از ایــن نبــود. ایشــان 
در چنیــن شــرایطی دربــاره شــخصیت 

ــیدجمال و  ــه س ــم ن ــژه ای -آن ه وی
ــان  ــه در آن زم ــی و... ک ــروة الوثق ع
بــاب بــود، بلکــه در مــورد امیرکبیــر- 
جهــات  همــان  امیرکبیــر  نوشــت. 
مختلــف ماننــد نــوآوری و همین طــور 
ــر دو  ــران در براب ــتقال ای ــظ اس حف
ــت  ــیه را داش ــس و روس ــدرت انگلی ق
ــه خاطــر دیگــری حــذف  و یکــی را ب
نمی کــرد. در عیــن حــال امیرکبیــر در 
مــواردی ماننــد وارد شــدن خللــی بــه 
ــای  ــوزه باوره ــردم در ح ــادات م اعتق
ــتاد و  ــدی می ایس ــیار ج ــی، بس عموم
پیوســته ایــن منافــع ملــی را می دیــد. 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن وجــوه دربــاره 
امیرکبیــر، می تــوان گفــت فــردی 
کــه اهــل فرهنــگ و مطالعــه نباشــد و 
ــد  ــد، نمی توان ــخ کشــورش را ندان تاری
ــان در  ــود. ایش ــایل ش ــن مس وارد ای
عمــل، بــا شــرایطی مواجــه بــود مثــل 

خرابی هــای ناشــی از جنــگ و شــرایط 
بســیار دشــوار آن دوره کــه ماننــد هــر 
ــی دیگــری آســیب های  جنــگ طوالن
اقتصادی-اجتماعــی و خســتگی مــردم 

ــود. طبیعــی اســت کــه  ــز مطــرح ب نی
بایــد کار دیگــری انجــام می شــد. 
ــاد  ــًا وزارت ارش ــان، اص ــل از ایش قب
در بعضــی زمان هــا بکلــی تعطیــل 
را  وزارت  ایــن  یعنــی مدتــی  بــود 
بســتند. مجموعــه عملکــرد آقــای 
ــان  ــه در پای ــد ک ــب ش ــمی موج هاش
ــرای  ــیاری ب ــت بس ــان، رغب دوره ایش
ــی و  ــای فرهنگ ــرکت در فعالیت ه ش
هنــری در مــردم بوجــود آمــد. در اوایل 
ــود  ــر ب ــای تئات ــان، برنامه ه دوره ایش
ــت  ــا بلی ــود و ب ــی ب ــالن ها خال ــا س ام
ــوت  ــر دع ــه تئات ــردم را ب ــی، م مجان
ــی کــه اواخــر دوره  ــد. در حال می کردن
ــن  ــمی، همی ــوری هاش ــت جمه ریاس

ــود. ــو از تماشــاگر ب ــا ممل تاالره

تنهــا  ایشــان،  کنــم  فکــر 
رییس جمهــوری باشــد کــه از ایــن 
ســینما  خانــه  جشــن  در  جایــگاه 
شــرکت کــرده اســت. آقــای هاشــمی 
ــود  ــوری ب ــا رییس جمه ــم تنه ــاز ه ب
کــه در یکــی از برنامه هــای مــوزه 
هنرهــای معاصــر هــم شــرکت کــرد. 
ــه  ــی ک ــه محدودیت های ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــی ب ــود داشــت، ایشــان گاه وج
ــات، فضــای  ــه اقدام ــن گون ــام ای انج
ــور  ــه ط ــرد. ب ــاز می ک ــدی را ب جدی
مثــال در آن ســال هــا از طریــق 
همشــهری  روزنامــه  شــهرداری، 
ــی در  ــه عطف ــه نقط ــد ک ــر ش منتش



آقای هاشمی

 امکان شنیده شدن 
صداهای مختلف را 

فراهم آورد 

قنا
شف

ی، 
الی

شه
ن 

سی
 ح

س:
عک
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رییــس  آقــای  بــه  هــم  اجرایــی 
جمهــور، بــا همیــن رویکــرد مشــورت 
ــزه ای مطــرح  ــر جای ــه اگ ــد ک می دادن
اســت، بایــد در حــوزه آمــوزش عالــی 
دیــده شــود. وقتــی بــه آقــای هاشــمی 
توضیــح دادم جایــزه پژوهش هــای 
ــی  ــوع متفاوت ــال، موض ــی س فرهنگ
اســت و نســبت آن بــا فرهنــگ و 
هنــر و اندیشــه، جایــگاه آن را تعییــن 
ــن  ــه ای ــد، خــود ایشــان کامًاب می کن
نکتــه رســیدند. عجیــب اســت کــه در 
ــتین  ــم در نخس ــان ه ــخنرانی ایش س
ــن  ــه همی ــع ب ــی راج ــاس، مطلب اج
موضــوع بــود و پذیرفتنــد کــه در ایــن 
مراســم شــرکت کننــد و ایــن تصمیــم 
ــه  ــه پژوهشــی ک ــود. هفت خودشــان ب
ــی از آن  ــم، ناش ــال ها داری ــن س در ای
ــا »روز  ــال، م ــت. در آن س ــاز اس آغ

پژوهــش« را تعریــف کردیــم کــه بعــد 
ــد. ــش« ش ــه پژوه ــه »هفت ــل ب تبدی

*جناب مسجد جامعی! در یکی 
از مصاحبه هایتان گفته بودید: 



آقای هاشمی پایبند 
به مردم ساالری بودند 

و الزامات آن را 
می پذیرفتند

ــه  ــت. روزنام ــات ماس ــخ مطبوع تاری
ــی  ــه رنگ ــن روزنام ــهری، اولی همش
ــورد  ــال ها م ــود و در آن س ــور ب کش
ــس از  ــد. پ ــع ش ــیاری واق ــه بس حمل
آن هــم روزنامــه ایــران انتشــار یافــت 
ــم  ــا، ه ــن روزنامه ه ــر دوی ای ــه ه ک
ــه لحــاظ  ــه لحــاظ شــکلی و هــم ب ب
محتوایــی، فضــای رســانه ای جدیــدی 
ــی  ــد. یک ــه راه انداختن ــور ب را در کش
دیگــر از اقدامــات آن دوره، تبدیــل 
ــرای  ــه فرهنگس ــران ب ــتارگاه ته کش
به گونــه ای  ایشــان  اســت.  بهمــن 
کمبــودی کــه در دســتگاه اجرایــی 
ــرد  ــاس می ک ــا احس ــن زمینه ه در ای
برخــی  کــه  محدودیت هایــی  یــا 
ــد  ــه رو بودن ــا آن رو ب ــا ب ــش ه بخ
ــرد.  ــران می ک ــر جب ــق دیگ را از طری
ــن،  ــرای بهم ــال ها فرهنگس در آن س
ــدت  ــاالر وح ــری از ت ــای فاخرت کاره

تئاتــر  نمونــه،  به عنــوان  داشــت. 
ــجریان  ــرت های ش ــا کنس ــان ی بینوای
در آنجــا اجــرا می شــد. ایــن موضــوع 
از جهتــی دیگــر هــم جالــب بــود 
ــران،  ــوب ته ــه ای از جن ــه در نقط ک
چنیــن مرکــزی بــرای برنامه هــای 
ــن  ــه ای ــود. در نتیج ــز ش ــر مجه فاخ
جدی تــر  کمــی  بایــد  را  موضــوع 
نیــز  حوزه هــا  بعضــی  در  دیــد. 
ــن در آن  ــرد. م ــل می ک ــخصًا عم ش
ســال ها معاونــت پژوهشــی ارشــاد 
ــه  ــه ای را ب ــان، برنام ــودم. در آن زم ب
فرهنگــی  »پژوهش هــای  عنــوان 
کــه  کردیــم  پیش بینــی  ســال« 
تصمیــم نویــی بــود. تصمیمــی کــه بــا 
مخالفــت جــدی وزارت علــوم و جایــزه 
ــه پژوهــش  ــی مواجــه شــد ک خوارزم
ــم  ــه می خواهی ــت ک ــی چیس فرهنگ
ــتگاه های  ــم. دس ــزه دهی ــه آن جای ب

»آقای هاشمی صدای کسانی 
بود که سخن شان شنیده 

نمی شد«. افرادی که از آن ها 
نام بردید، تنها شخصیت ها 
و گروه های سیاسی بودند یا 
مردم هم شامل این بخش 

می شوند؟ آقای هاشمی صدای 
مردم هم بود؟

آقــای  ویژگی هــای  از  یکــی  ایــن 
ــن  ــود. ای ــر ب ــن اواخ ــمی در ای هاش
برایشــان  هــم  گاهــی  ویژگــی، 
کانال هــای  چــون  داشــت  هزینــه 
رســمی می خواســتند تنهــا صــدای 
آنهــا شــنیده شــود. در حالــی کــه 
واقعیــت اجتماعــی ایــن بــود کــه 
ــود دارد؛  ــم وج ــری ه ــای دیگ صداه
ــد  ــنیده می ش ــد ش ــه بای ــی ک صداهای
ــود  ــر شــنیده نمی شــد، ممکــن ب و اگ
صــورت غیرمعمــول و غیرمعقولــی پیدا 
ــت  ــن ظرفی ــمی ای ــای هاش ــد. آق کن
ــنیده شــدن  ــکان ش ــه ام را داشــت ک
آورد  فراهــم  را  مختلــف  صداهــای 

را  تعارض هایــی کــه وجــود دارد  و 
ــی و  ــی، اجتماع ــای فرهنگ در فضاه
تــاش  کنــد.  مدیریــت  رســانه ای 
ایشــان نیــز ایــن بــود کــه بتوانــد ایــن 
ــل  ــام و داخ ــوزه نظ ــت را در ح مدیری

ــاند. ــامان برس ــه س ــام ب نظ

*چقدر توانستند این نقش خود 
را به خوبی ایفا کنند و حلقه 

واسطی بین مردم و مسووالن 
باشند؟

در مجمــوع در ایــن قضیــه موفــق 
بودنــد؛ بــه طــور مثــال اعتمــادی کــه 
ــران- در  ــردم ته ــوص م مردم-بخص
انتخابــات اخیــر بــه ایشــان ابــراز 
ــت بســیاری داشــت. در  ــد، اهمی کردن
فضــای انتخابــات، حرف هــای نــاروای 
بســیاری دربــاره آقــای هاشــمی و 
ادعاهایــی  و  شــد  زده  خانــواده اش 
ــت  ــه از وی حمای ــانی ک ــاره کس درب
ــه  ــعودی گرفت ــاه س ــد، از پادش می کنن
ــس  ــی و انگلی ــبکه های خارج ــا ش ت
و... مطــرح می کردنــد. بــا وجــود ایــن 
فضــا، مــردم بــا ایشــان و کســانی کــه 
احســاس می شــد، همراهــی بیشــتری 
بــا وی داشــتند، همراهــی کردنــد. 
ــردم  ــه م ــود ک ــن ب ــر ای از آن مهم ت
ــد و  ــان رأی ندادن ــان ایش ــه مخالف ب
افــرادی کــه آن گونــه صحبــت هــا را 
ــوی  ــن ج ــا چنی ــد ی ــرح می کردن مط
ــری  ــورد بی مه ــد، م ــن می زدن را دام

ــییع  ــم تش ــد. مراس ــرار گرفتن ــت ق مل
ــّی  ــت کم ــه جه ــا ب ــه تنه ــان ن ایش
ــادآور  ــا ی ــوع گروه ه ــر تن ــه از نظ بلک

ــود. ــاب ب ــای انق ــی روزه راهپیمای

*در نگاه جامعه، آقای هاشمی 
از دهه 60 تا ۹0 تغییراتی 

داشتند؛ گاهی در کنار مردم 
بودند و گاهی خیر! شما که 
همیشه در جمع مسووالن 
قرار داشتید، فکر می کنید 

هاشمی طی این دوره زمانی 
چه تغییراتی داشته است و این 

تغییرات، چقدر از جامعه و مردم 
تأثیر گرفته است؟

باهــوش  بســیار  هاشــمی،  آقــای 
ــی  ــا نقطــه ضعف ــام ی ــر ابه ــود و اگ ب
هــم در کار و کارنامــه اش داشــت، 
کنــد،  فهــم  را  آن  می توانســت 
اغلــب  ایــران،  در  کــه  حالــی  در 
ــوارد را  ــه م ــن گون ــه ای ــم ک می بینی
ــه ای کــه  ــد. در مصاحب ــه می کنن توجی
از تلویزیــون پخــش شــد، خبرنــگاری، 
ســوالی غیرمعمــول از ایشــان پرســید 
ــکلی  ــه ش ــت. ب ــدی داش ــن تن و لح
کــه خــود خبرنــگار هــم متوجــه شــد 
و شــاید نوعــی پــوزش هــم خواســت. 
او گفــت کــه 30 ســال از تأســیس 
ــما  ــذرد، ش ــامی می گ ــوری اس جمه
ــودن  ــگ نب ــه هماهن ــبت ب ــد نس بای
دســتگاه ها بــا یکدیگــر، پاســخگو 



ردصالحیت هاشمی 
فضایی اجتماعی ایجاد 
کرد که نتیجه آن مهم 

تر از رییس جمهور 
شدن وی بود
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آقای هاشمی 

زّی طلبگی خود

 را در ظاهر و باطن 

حفظ می کرد

ــن  ــخ گفت ــود از پاس ــید و نمی ش باش
ــد.  ــی کنی ــن مســایل، شــانه خال در ای
آقــای هاشــمی بــا خونســردی معمــول 
گــوش کــرد و گفــت کــه نــه! ســوالی 
ــز  ــود نی ــخ خ ــود و در پاس ــی ب معمول
مســوولیت هایش را پذیرفــت. بــه نظــر 
می رســید کــه آقــای هاشــمی، خیلــی 
بــزرگ شــده اســت چــون انســان های 
کوچــک معمــواًل می خواهنــد بگوینــد 
همــان کــه مــا گفتیــم، صحیــح 
ــال های  ــه ای از س ــاد مصاحب اســت. ی
پیــش افتــادم؛ دوســتی نقــل می کــرد 
کــه در مصاحبــه ای بــا یــک خبرنــگار 
ــید و  ــوالی پرس ــگار س ــی، خبرن خارج
ــما  ــت ش ــه دول ــخ داد ک ــان پاس ایش
آن  اســت.  داده  انجــام  را  کار  ایــن 
ــگار گفــت کــه البتــه مــن یــک  خبرن
ــتم.  ــت نیس ــده دول ــگارم و نماین خبرن
اگــر ایــن دو پاســخ را بــا هــم مقایســه 
کنیــم، تفــاوت نــگاه کامــًا مشــخص 
می شــود. ایشــان بــا همــه  ایــن 
ــی  ــه نفس ــاد ب ــرود از اعتم ــراز و ف ف

در  پیوســته  کــه  بــود  برخــوردار 
انتخابــات شــرکت می کــرد یعنــی بــه 
ــن  ــت. در عی ــاد داش ــردم اعتق آرای م
ــت  ــی داش ــع و ادب ــز تواض ــال نی ح
کــه گاهــی ناچــار می شــد بــا آن 
کــه حــرف و عمــل خــود را  درســت 
ــح  ــه مصال ــه ب ــا توج ــت، ب می پنداش

ــد. ــکوت کن ــام س کان نظ

*یعنی شما دلیل تغییراتی که 
آقای هاشمی در طول زمان 
در ارتباط با مردم داشت را 

باهوش بودن ایشان و تغییر 
در تناسب با شرایط، تعبیر 

می کنید؟

بلــه! هویت هــای جامعــه در طــول این 
ــر شــدند، ســطح ســواد  ســال ها متکث
بــاال رفــت، رســانه ها متنــوع شــدند و 
فهــم سیاســی افزایــش یافــت. امــروز، 
مملکــت، یــک رســانه ای نیســت کــه 
همــه اخبــار و اطاعــات، تنهــا از 
تعــدادی رســانه ســنتی و رســمی گفته 
ــا  ــن فض ــًا در ای ــان کام ــود. ایش ش
بــود و نســبت بــه آن آگاهــی داشــت. 
ارتبــاط خــود را نیــز بــا بدنــه اجتمــاع 
تــاش  گروه هایــی  کــرد؛  حفــظ 
ــد و  ــاط را قطــع کنن ــن ارتب ــد ای کردن
در عمــل، امــکان حضــور در بســیاری 
از مجامــع بــرای ایشــان فراهــم نبــود 
امــا خــود، بــه خوبــی، ایــن فهــم را از 
شــرایط اجتماعــی، نیازهــا، خواســت ها 

ــن اســاس  ــر ای و مناســبات داشــت. ب
شــاهد رویکردهــای جدیــدی از طــرف 
وی هســتیم. در عیــن حــال آقــای 
ــرادی اســت  هاشــمی از آن دســت اف
ــری اش، در  ــری و نظ ــی فک ــه مبان ک
ــس  ــل و پ ــال های قب ــه س ــول هم ط
ــی  ــای ثابت ــًا پایه ه ــاب، تقریب از انق

داشــت.

*عده ای معتقد هستند که 
هوش آقای هاشمی، منجر به 
نتیجه گرا عمل کردن ایشان 

شده بود یعنی اگر در دوره ای 
حرف مردم را می زدند، به دلیل 

این نگاه بود، نه همراهی با 
مردم. شما این را می پذیرید؟

عمــل  حــوزه  در  کــه  هــر  طبعــًا 
ــم  ــه »نتیجــه« ه ــی اســت، ب اجتماع
عمــل  حــوزه  در  و  می کنــد  فکــر 
ــه  ــاز بیشــتری ب سیاســی هــم کــه نی
ــر  ــه ه ــود دارد. ب ــرد وج ــن رویک ای
حــال بایــد بــه آثــار و نتایــج کار 
ــی وارد  ــرا وقت ــه داشــت، زی ــم توج ه
ــاس  ــًا براس ــویم، حتم ــی می ش فعالیت
چارچوب هایــی کــه تنظیــم کرده ایــم، 
ــرط  ــان ش ــت در آن کار، برایم موفقی
ــان  ــه حرفم ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب اس
بایــد عقانــی و اخاقــی و عرفــی 
ــا مــورد پذیــرش مــردم قــرار  باشــد ت
ــه  ــوارد از جمل ــن م ــه ای ــرد. هم بگی
حــرف را بــه موقــع گفتــن، در نتیجــه 

کار، مؤثــر اســت. آقــای هاشــمی هــم 
قطعــًا بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت 
ــخصیتی  ــر ش ــتمدار و ه ــر سیاس و ه
ــی و  ــت اجتماع ــوزه فعالی ــه وارد ح ک
ــن  ــًا ای ــز قطع ــود، نی ــی می ش سیاس
مســأله را مــورد توجــه قــرار می دهــد.

*این نتیجه و در نظر گرفتن 
موفقیت در نگاه هاشمی چطور 

تعریف می شود؟ ایشان در 
دوره هایی کاندیدای انتخابات 
 شدند اما رأی کمی آوردند یا 
رأی الزم را نیاوردند یا اینکه 

رد صالحیت شدند. شاید بتوان 
گفت قبل از آن می دانستند که 

این اتفاق ها خواهد افتاد اما 
باز هم به صندوق رأی رجوع 

می کردند. این موفقیت و نتیجه 
در نگاه ایشان چگونه تعبیر 

می شود؟

ایــن نقطــه قــوت ایشــان بــود؛ یعنــی 
یکــی از نکاتــی کــه از مجموعــه 
ــدس  ــود ح ــا می ش ــا و گفتاره رفتاره
ــد، ایــن اســت کــه ایشــان  زد و فهمی
پایبنــد بــه مردم ســاالری بودنــد و 
الزامــات آن را می پذیرفتنــد و ایــن 
همیــن،  و  اســت  مهم تــر  دومــی 
نقطــه تفــاوت ایشــان بــا بعضــی 
افــراد و گروه هایــی اســت کــه  از 
ــا وی دارنــد. هیــچ  ســابقه مشــترک ب
ایــن  نداریــم کــه تــا  شــخصیتی 
انــدازه، خــود را در معــرض افــکار 
عمومــی بگــذارد. وقتــی هــم کــه 

ــر  ــردم قه ــام و م ــاورد، از نظ رأی نی
ــرد. رد  ــرکت می ک ــاره ش ــرد و دوب نک
ــاره شــرکت  ــد و دوب ــت می ش صاحی
می کــرد امــا همیــن رأی نیــاوردن 
ــه  ــی ب ــت او، آگاهی های ــا رد صاحی ی
ــت  ــوان گف ــاید بت ــی داد. ش ــه م جامع
کــه رد صاحیتــی کــه دربــاره ایشــان 
اتفــاق افتــاد، فضایــی اجتماعــی را 
ســاخت کــه نتیجــه آن مهم تــر از 
ــود.  ــان ب ــدن ایش ــور ش ــس جمه ریی
در مــورد دیگــری کــه آقــای هاشــمی 
آمــد و رأی الزم را دریافــت نکــرد، 
بعدهــا تعــداد بســیاری از افــرادی کــه 
رأی ندادنــد، فهمیدنــد کــه چه اشــتباه 
فاحشــی را مرتکــب شــدند؛ اشــتباهی 
ــرا  ــود زی ــران نب ــل جب ــر قاب ــه دیگ ک
بــه هــر حــال کار اجتماعــی، قواعــدی 
دارد. از ایــن جهــت ایــن گونــه مــوارد 
ــه  ــر نتیج ــی ب ــه ای مبتن ــم به گون ه
بــود. البتــه شــاید در آن مقطــع، نتیجه 



هاشمی تنها 

رییس جمهوری است 

که در جشن خانه سینما 

شرکت کرد
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آن، چنــدان ملمــوس نبــود امــا ایشــان 
ایــن ظرفیــت را داشــت کــه اگــر 
شکســت  اســت،  شکســتی  اینجــا 
ــروزی  ــه پی ــل ب ــت و روزی تبدی اس

ــد. ــد ش ــم خواه ه

*شخصیت آقای هاشمی ابعاد 
مختلفی داشت و یکی از ابعاد 
مهم و تأثیرگذار آن شاید نوع 

رابطه ایشان با حوزه های علمیه 
و مراجع بود. آقای هاشمی چه 

ویژگی هایی داشتند که مورد 
اعتماد حوزه ها و مراجع قرار 

می گرفتند؟

ــود را  ــی خ ــمی زّی طلبگ ــای هاش آق
در ظاهــر و باطــن حفــظ می کــرد. 
بــه طــور مثــال آقــای هاشــمی از 
زمــان انقــاب تــا آخــر عمــر، همیــن 
ــر  ــی ب ــت را داشــت یعن ــأت و هیب هی
فــرض عبــا و قبــای معمــول آخونــدی 
ــش  ــید، کف ــفید می پوش ــن س و پیراه
معمولــی بــه پــا داشــت و شــلوار 
دیــده  قبایــش  زیــر  از  ســفیدش 

هــم  ایشــان  کتابخانــه  می شــد. 
انبوهــی از کتاب هــای دینــی را در 
خــود جــای داده بــود و ایــن حــس را 
در انســان، بــه وجــود مــی آورد کــه در 
یــک فضــای دینــی نفــس می کشــد. 
ــدان  ــه در زن ــال هایی ک ــان س در هم
ــرآن شــروع  ــوزه تفســیر ق ــود، در ح ب
ــت  ــان ریاس ــرد. در پای ــتن ک ــه نوش ب
ــا ایشــان در  جمهوریشــان هــم کــه ب
ــه  ــه چ ــردم ک ــت ک ــاره صحب ــن ب ای
حــرف  دهنــد،  انجــام  می خواهنــد 
ایشــان ایــن بــود کــه می خواهــد 
دوبــاره روی قــرآن متمرکــز شــود. 
تأکیــد هــم داشــتند بــرای کســی 
رییس جمهــور  ســال  هشــت  کــه 
بــوده و ایــن همــه ســال تجربــه 
دارد، امــروز رجــوع مجــدد بــه قــرآن، 
ــود  ــد. خ ــا می یاب ــر معن ــه ای دیگ گون
ــژه ای  ــز در ایــن مســایل، توجــه وی نی
داشــت. بــه طــور مثــال تــا بــه حــال 
صورتــی  آن  بــه  مفســری  هیــچ 
ــرج  ــه »م ــه آی ــه ب ــان گفت ــه ایش ک
ــت.  ــه اس ــان« نپرداخت ــن یلتقی البحری

ــه  ــود ک ــی از ســخنرانی های خ در یک
ــم در  ــرب ه ــورهای ع ــفرای کش س
ــه هایی  ــتند و از نقش ــرکت داش آن ش
ــاع از  رونمایــی می شــد، ایشــان در دف
خلیــج فــارس بــه تفاســیر کهــن قرآن 
ــواره در  اشــاره کــرد و گفــت کــه هم
زیــر ایــن آیــه، معانــی دریــای رم 
ــده  ــارس آم ــا پ ــارس ی ــای ف و دری
اســت. ایــن موضــوع، اشــراف او را بــر 
مآخــذ تفســیری کهــن فــرق مختلــف 
ــان آن  ــد. ایش ــان می ده ــام نش اس
جنبــه روحانــی و حــوزوی خــود را 
ــظ  ــش حف ــتر از مخالفین ــیار بیش بس
کــرد کــه بعضــًا ادعــای حــوزوی 
ــای  ــر آق ــتند. اگ ــی داش ــودن فراوان ب
ــه  ــم مراجع ــر ه ــه امیرکبی ــمی ب هاش
پشــتوانه ی  و  عقبــه  بــا  می کــرد، 
ــای آن در  ــود. نمونه ه ــوزوی اش ب ح
ــار ایشــان متعــدد اســت.  ــار و گفت رفت
ایشــان بارهــا در نقــد برخــی مدیــران 
ــد  ــا قصــد دارن ــت اینه پیشــین می گف
ــت را در ســاخت  دســتاوردهای روحانی

ــد. ــده بگیرن ــور نادی کش



رجوع به صندوق 

رای نقطه قوت 

آقای هاشمی بود
ــی  ــگاه مل ــر ن ــی اگ ــد ول ــا ندانن ــاید خیلی ه ــفقنا- ش ش
ــه میــراث تاریخــی ایــران نبــود؛ بــی  آیــت اهلل هاشــمی ب
شــک امــروز بســیاری از آن هــا در ســایه افــکار افراطــی 

برخــی از تندروی هــا از بیــن رفته بــود.
یــادم می آیــد وقتــی پــروژه مرمــت بازشــوهای کاخ مرمــر 
ــه پیــش  را در ســایه توجــه و حمایــت مســتقیم ایشــان ب
می بــردم، هــر روز رضایــت بیشــتری در ســیمای آیــت اهلل 
هاشــمی می دیــدم. گویــی کاخ مرمــر بــرای ایشــان 
ــه  ــود کــه هرگون ــی ب ــدان چیره دســت ایران ــت هنرمن امان

ــد. ــر نمی تابی ــداری از آن را ب ــظ و نگه ــی در حف کوتاه
ــت اهلل  ــرای آی ــی ب ــراث مل ــظ می ــه و حف ــت توج از اهمی
هاشــمی همیــن بــس کــه روز پانزدهــم فروردیــن 1395 
ــگاه  ــاتید دانش ــی از اس ــا جمع ــوروزی ب ــدار ن ــد از دی بع
ــد از  ــه بازدی ــود را ب ــن کار خ ــان اولی ــامی، ایش آزاد اس
بازشــوهای در حــال مرمــت کاخ مرمــر اختصــاص دادنــد. 
ــا دقــت فــراوان، نقــوش مرمــت شــده در تــک  ایشــان ب

ــا  ــا را ب ــی م ــات فن ــد و توضیح ــوها را دیدن ــک بازش ت
حوصلــه ی فــراوان شــنیدند و در نهایــت خشــنودی از 
ــل از  ــت کام ــراز رضای ــاس و اب ــروژه حس ــن پ ــام ای اتم

ــد: ــش فرمودن ــت اندرکاران دس
اینجــا- کاخ مرمــر- امانتــی تاریخــی از هنرمنــدان ایرانــی 
ــچ  ــدون هی ــته آن ب ــظ شایس ــا حف ــف م ــه تکلی اســت ک
دخــل و تصــرف ماهــوی یــا ظاهــری اســت و می بایســتی 

ــدگان بســپاریم. ــه آین ــه ب اینجــا را همین گون
ــوهای کاخ  ــت بازش ــرح مرم ــوان مجــری ط ــه عن ــن ب م
مرمــر بــا تمــام وجــودم درک می کــردم کــه نــگاه 
ــه  ــک نابغ ــت ی ــمی در قام ــت اهلل هاش ــراف آی جامع االط
بــزرگ سیاســی و روحانــی برجســته تاریخ ســاز بــه میــراث 
ملــی، فرهنــگ و هنــر ایــران، نگاهــی امانتدارانــه و آکنــده 
از احتــرام و رعایــت حق النــاس گذشــتگان بــود و همیــن 
نــگاه نیلوفــری ایشــان بــود کــه تجلــی شــکوه و تعالــی را 

ــاخت. ــاری س ــا ج ــر م ــای کار ب ــه لحظه ه در لحظ
یادش گرامی

خاطره ای از نگاه آیت اهلل هاشمی 
به میراث ملی، فرهنگ و هنر

       دکتر حمیده جعفری
عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری



نگاه جامع االطراف     

آیت اهلل هاشمی به میراث 

ملی، نگاهی امانتدارانه و 

آکنده از احترام و رعایت 

حق الناس گذشتگان بود
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قرن ها تضییع حق زنان در حق االرث اصالح شد
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا

       حق االرث زوجه علی رغم صراحت 
قرآنی در روایا ت متعدد، نادیده گرفته 
فقها  از  بسیاری  متأسفانه  و  است  شده 
نادرست،  جو  این  تأثیر  تحت  هم 
فتاوایی داده اند که با چند نفر از آنان که 
صحبت کرده ام، به شک خویش اذعان 
باقیست  شکرش  جای  البته  نموده اند؛ 
از  گروهی  انتخاب  با  رهبری  اخیراً  که 
فقها، درصدد حل این مساله برآمدند و 
نخستین نتایج آن ورود مجلس شورای 
اسامی به این بحث و تصویب قوانینی 
به حداقل ها توجه  است که هنوز هم 

دارد.

      یک بار به خاطر مساله ارثی که در 
خانواده ای به وجود آمده بود فکر کردم 
فوت  از  بعد  همسران  که  حکم  این 
از زمین ارث نمی برند و فقط  شوهران 
از اعیان و منقول ارث می برند، با توجه 
قرآن  دارد.  تأمل  جای  قرآن  ظاهر  به 
که این را نمی گوید. در قرآن آمده که 
اگر مردی فوت کرد زنش یک چهارم 
از کجا  قانون  و  این حکم  را می گیرد. 
یکی  دیدم  و  کردم  بررسی  شد؟  پیدا 

نه  و  احتمااًل  ـ  این حکم  از ریشه های 
قطعی ـ به مساله ای برمی گردد که در 
افتاد که  زمان فوت پیامبر )ص( اتفاق 
یکی از همسران پیامبر به خاطر مالکیت 
زندگی  آن  در  که  حجره هایی  از  یکی 
از  کرد.  مطرح  را  مسایل  آن  می کرد، 
همان زمان کم کم تعصبی بین شیعه 
پیدا  زمین  مالکیت  موضوع  در  سنی  و 
شد؛ البته دالیل عرفی دیگری از قبیل 
مشکات مالکیت مشترک بر زمین به 
خاطر معمول بودن تعدد زوجات که در 
مواردی از قبایل متخاصم هم بودند نیز 
وجود دارد. بعدها این تبدیل به فتوا شد 
که خیلی ها آن فتوا را می دادند و عمل 
می شد. موضوع را دنبال کردم و در سفر 
به قم با بعضی از مراجع صحبت کردم 
»احتیاط  می گویند:  هم  آنها  دیدم  و 
می کنیم.« یا می گویند: »باید مصالحه 
کنند«. با رهبری صحبت کردم و گفتم 
روایت  تعدادی  دارد  دلیلی  چه  این 
است.  طرف  دو  هر  به  ناظر  که  داریم 
که  جلسه ای  در  دادند  دستور  رهبری 
شب های پنج شنبه با علما دارند بحث 

کنند. آیت اهلل شاهرودی بحث را آماده 
کردند و به جلسه بردند که این فتوا در 
بسیاری از زوایا اصاح شد. یک مساله 
قرن   14 طول  در  که  مهمی  این  به 
حق خانم ها را برای برخورداری از ارث 
حدی  تا  شاید  می کرد،  ضایع  شوهران 
به خاطر یک مساله خاص تاریخی بود. 
شاید بتوانید موارد زیادی را از این نوع 
مسایل پیدا کنید. فکر می کنم خاصیت 
خاستگاه  که  است  این  مقارن  فقه 
مسایل و سیر تاریخی آنها و چگونگی 
دخالت قدرت ها و جریان ها در آن ها پیدا 
می شود و باالخره به حقیقت می رسیم.



خاصیت فقه مقارن این 
است که خاستگاه مسایل 

و سیر تاریخی آنها و 
چگونگی دخالت قدرت ها 
و جریان ها در آن ها پیدا 

می شود و باالخره به 
حقیقت می رسیم
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شفقنا- وقتی با این سوال رو به رو می شود که چرا گاهی مدافع و گاهی منتقد هاشمی بوده 

است، می گوید که »ما تغییر نکرده بودیم، آقای هاشمی، مسیر خود را تغییر داده بود«.  

احمد توکلی که به عنوان منتقد هاشمی مشهور است و بعد از درگذشت او، گریستنش 

مقابل دوربین تلویزیون تحت همین عنوان خبرساز شد، در این گفت وگو نقدهایی تند و 

گاهی نرم به هاشمی و سیاست هایش در دوره های مختلف مطرح می کند، اما معتقد است 

در  و شهامت هاشمی  را عقل  این ُحسن ها  از  یکی  او  را هم گفت.  او  باید ُحسن های  که 

بازگشت از مسیری می داند که خطا رفته و بعد متوجه اشتباه بودنش شده است. او در این 

زمینه اشتباه در سیاست های اقتصادی دولت هاشمی را مورد توجه قرار می دهد و از این 

اصالح خطای هاشمی تقدیر می کند. در آخر این گفت وگو نیز صحبتش را در این جمله 

ایشان  مواضع  همه  بر صحت  تشییع، حجتی  در  هاشمی  آقای  اکرام  که  می کند  خالصه 

نیست.

تقدیر یا تکفیر؛ 
هاشمی و منتقدانش

اکرام هاشمی در تشییع، حجتی بر 
صحت همه مواضعش نیست

*شما در دوره های مختلف، 
گاهی مدافع و گاهی منتقد آقای 

هاشمی بوده اید، این نشان 
دهنده تغییر نوع نگاه شماست 

یا تغییر عملکرد ایشان؟

ــمی  ــوم هاش ــا مرح ــن ب ــنایی م آش
ســال  بــه  نزدیــک  از  رفســنجانی 
ســال هایی  می گــردد؛  بــاز   1359
کــه آقــای هاشــمی، رییــس مجلــس 
اول بــود و مــن نماینــده بهشــهر، 
ــودم. در آن زمــان در  ــوگاه ب ــکا و گل ن
هیــات رییســه، همــکار ایشــان بــودم. 
ــه  ــال ها ب ــاب س ــش از انق ــه پی البت
ــدان رژیــم شــاه  طــور همزمــان در زن
بودیــم امــا در دو بنــد جداگانــه. بعــد از 
ــای موســوی شــدم  ــت آق آن وارد دول
میــزان  ســر  بــر  اختاف نظرهــا  و 
دخالــت دولــت هویــدا شــد. در آن 
ــزه  ــه انگی ــمی ب ــای هاش ــان، آق زم
بحث هــای  مســتضعفان،  از  دفــاع 
مفصلــی دربــاره عدالــت اجتماعــی 
ــه  ــرد ک ــه مطــرح می ک ــاز جمع در نم
ــاد،  ــتر اقتص ــردن بیش ــی ک ــا دولت ب
مازمــه داشــت. در آن زمــان مــا 
ــف  ــاد، مخال ــردن اقتص ــی ک ــا دولت ب
کــردن  دولتــی  بودیــم  معتقــد  و 
غیرضــرور اقتصــاد فســادآور و موجــب 
ــد  ــت خواه ــای دول ــش هزینه ه افزای
ــای  ــد. آق ــت می رس ــه بن بس ــد و ب ش
ــد  ــور مفصــل و در ح ــه ط هاشــمی ب

ــی  ــش دولت ــاب از بخ ــد کت ــد جل چن
ــان  ــد ایش ــا منتق ــرد و م ــاع می ک دف
بودیــم. روزنامــه رســالت هــم بــه 
تازگــی تأســیس شــده بــود و در آن جــا 
ایــن مســایل را بــه نقــد می کشــیدیم. 
ــرات  ــج مض ــه تدری ــه ب ــد از اینک بع
ــد،  ــکار ش ــاد آش ــدن اقتص ــی ش دولت
آقــای هاشــمی نیــز کــم کــم موضــع 
ــه دوران  ــا ب ــرد ت ــاح ک ــود را اص خ

پایــان  در  رســید.  جنــگ  از  بعــد 
بازســازی  سیاســت های  جنــگ، 
ــور  ــووالن کش ــی از مس ــط جمع توس
ــام  ــای ام ــه امض ــد و ب ــب ش تصوی
رســید. بــه ایــن شــکل آنچــه مــا بــه 
ــی  ــتیم یعن ــرار داش ــاد و اص آن اعتق
و  اشــتغال  ایجــاد  ســرمایه گذاری، 
ــد  ــم ش ــت، بیشــتر حاک ــت مالکی امنی
یــا دقیــق تــر بگویــم بیشــتر پذیرفتــه 
ــدن  ــور ش ــس جمه ــل ریی ــد. اوای ش
آقــای هاشــمی، وقتــی کــه ایشــان از 
آزادی اقتصــادی حــرف مــی زد، امثــال 
ــور می گفتنــد کــه  آقــای محتشــمی پ
ایــن رویکــرد، نســخه تعدیــل صندوق 

بین المللــی پــول اســت. مــن کــه 
سیاســت  ایــن  می کــردم  تصــور 
بازســازی اســت، از آن دفــاع می کردم. 
ــا  ــق ب ــه ح ــدم ک ــی دی ــد از مدت بع
ــه  ــتم ک ــر نداش ــن خب ــت و م آن هاس
هیــات صنــدوق بــه تهــران آمــده و بــا 
آقــای نوربخــش قــرار گذاشــته اســت 
کــه ایــران همــان سیاســت تعدیــل را 
ــا  ــع م ــس از آن موض ــد. پ ــرا کنن اج
ــه  ــور ک ــرا همان ط ــد؛ زی ــادی ش انتق
ــد،  ــا بودن ــر خط ــردن ب ــی ک در دولت
ــازاری کــردن  ــه ب ــد ب ــه جدی در مرحل
ــه  ــد. س ــور روی آورده بودن ــق ام مطل
ســرمقاله در روزنامــه رســالت بــه 
ــزرگ« نوشــتم و در  ــام »منکــرات ب ن
آن جــا بــه ایــن مطلــب اشــاره کــردم 
کــه آقــا فرمودنــد امــر بــه معــروف و 
ــان  نهــی از منکــر کنیــد. برخــی جوان
خانم هایــی  ســراغ  بــه  متدیــن 
ــود.  ــرون ب ــان بی ــه زلفش ــد ک می رفتن
نوشــتم اگــر شــرایط نهــی از منکــر را 
رعایــت کنیــد، از امــور واجــب اســت، 
امــا منکــرات بزرگــی در راه اســت کــه 
ــه زودی  ــد، ب ــا نهــی نکنی ــر از آن ه اگ
زلــف و گیــس و ســاق و ســاعد، همــه 
ــا از  ــت. در آن ج ــد ریخ ــرون خواه بی
مــدل نئوکاســیک تعدیلــی کــه آقای 
ــاد  ــم ی ــد ه ــر آن بودن ــمی پیگی هاش
کــردم و انتقــاد کــردم کــه چــرا ایــن 
مــدل ســرمایه داری کــه بــا اعتقــادات 
و اقتضائــات مــا ناســازگار اســت، وارد 



آقای هاشمی در 

بازسازی نسبتًا موفق 

عمل کرده بود
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ــن  ــه ای ــت و این ک ــده اس ــور ش کش
مــدل بــه محــض ورود، فرهنگــی 
ــه  ــه در هم ــی آورد ک ــود م ــراه خ هم
حیطــه هــای فرهنگــی بــه مــا ضربــه 
ــن  ــه ای ــردم ک ــد ک ــد زد. تأکی خواه
منکــر بزرگــی اســت و نســبت بــه آن 

ــدار دادم. هش

بــه  هاشــمی  آقــای   72 ســال  در 
ــاب  ــتباه انتخ ــه اش ــی ک ــان راه هم
کــرده بــود، ادامــه داد و کشــور از 
ــران  ــار بح ــا دچ ــرد م ــق عملک طری
ــا  ــن معن ــه ای ــد. ب ــی ش ــم بانک تحری
ــد  ــد، خری ــیاری می گرفتن ــه وام بس ک
ــم  ــد ه ــر موع ــد و س ــیه می کردن نس
نتیجــه  در  نمی کردنــد.  پرداخــت 
بــه  مــا  نشــد،  پرداخــت  وقتــی 
ــدیم و  ــل ش ــار تبدی ــتری بی اعتب مش
ــان  ــی گریب تحریم هــای بانکــی فراوان
ــال 72  ــن در س ــت. م ــور را گرف کش
ــت کــردم. در  ــای هاشــمی رقاب ــا آق ب

ایــن ســال ها آقــای هاشــمی در نمــاز 
ــی  ــای عدالت اجتماع ــه ج ــا ب جمعه ه
آزادی  از  درآمــد،  برابرتــر  توزیــع  و 
ــی زد و  ــرف م ــد ح ــادی و تولی اقتص
ــن مســووالن  ــه بی ــی را ک تجمل گرای
ــه  ــزه و ب ــود، تئوری ــد ب ــال رش در ح
می کــرد.  دعــوت  تجمــل  مانــور 
بدیــن ترتیــب انتظــارات مــردم را 
ــات در  ــه امکان ــی ک ــرد در حال ــاال ب ب
ــه  ــت. در نتیج ــود نداش ــدازه وج آن ان
ــًا در  ــمی انصاف ــای هاش ــه آق ــا اینک ب
بازســازی نســبتًا موفــق عمــل کــرده 
بــود، بــه دلیــل افزایــش دادن شــکاف 
بیــن انتظــارات و امکانــات، بــرای خود 

نارضایتــی درســت کرد. مــن در رقابت 
بــا ایشــان بــه موضــوع فســاد، مانــور 
ــی و  ــرافیت دولت ــی و اش ــل گرای تجم
ــت  ــتفاده  از موقعی ــا سوءاس ــارزه ب مب
بــرای چیــدن نیــرو در دســتگاه ها 
ــی و  ــت واقع ــت، رقاب ــم. رقاب پرداخت
ــدود  ــمی ح ــای هاش ــود. آق ــدی ب ج
10 میلیــون رأی بــه دســت آورد و 
ــون  ــار میلی ــش از چه ــی بی ــن کم م
رأی داشــتم. مــا تغییــر نکــرده بودیــم، 
آقــای هاشــمی بــود کــه مســیر خــود 

ــود. ــر داده ب را تغیی

ــه  ــت ک ــنی داش ــمی ُحس ــای هاش آق
ــرد و آن  ــاره ک ــم اش ــه آن ه ــد ب بای
اینکــه زمانــی کــه کشــور در اثــر 
اشــتباهات دچــار بحــران بانکــی شــد، 
ــه  ــت ک ــهامت داش ــل و ش ــدر عق آنق
ــتباه  ــیر را اش ــد مس ــه ش ــی متوج وقت
رفتــه اســت، ماشــین را کنــار زد، ترمــز 
ــده  ــج دن ــه تدری ــتی را کشــید و ب دس



به اصولگرایان انتقاد 

دارم اما اردوگاه 

عوض نمی کنم 

ــه  ــتباه را ادام ــت و راه اش ــب گرف عق
نــداد. از ایــن طریــق توانســت بخشــی 
از خطــای قبلــی را جبــران کنــد. 
مــن از بازگشــت ایشــان از آن مســیر 
تقدیــر کــردم و تقدیــر می کنــم چــون 
ــه  ــد ک ــارتی ندارن ــن جس بعضــی چنی
ــد.  ــرای اصــاح مســیر خــود برگردن ب

*با وجود این که برخی 
تصمیمات آن مقطع-ریاست 

جمهوری آقای هاشمی- ممکن 
بود فشارهایی به مردم وارد 

کند اما در مجموع با توجه به 
تشییعی که برای ایشان برگزار 

شد و آخرین نماز جمعه ای 
که داشتند، مردم به ایشان 

نمره مثبت دادند و ایشان با 
محبوبیت از میان مردم رفت، 

این موضوع را چطور تحلیل 
می کنید؟

از  بعــد  دوره ای  در  هاشــمی  آقــای 
ریاســت جمهــوری اش در ســال 78 
ــران  ــس  از ته ــی مجل ــزد نمایندگ نام
و  وحشــتناک  تخریــب  بــا  و  شــد 
ــاح  ــی اص ــه برخ ــه ای ک غیرمنصفان
طلبــان علیــه او انجــام دادنــد، ایشــان 
نفــر ســی ام شــد و بــه همیــن خاطــر 

ــرود.  ــس ن ــه مجل ــت ب ــم گرف تصمی
ــت و  ــال گذش ــده س ــخ، هف از آن تاری
ــطح  ــرات و س ــان، نظ ــذر زم ــن گ ای
تحصیــات را تغییــر داد و ترکیــب 
ــوض  ــردم ع ــارات م ــی و انتظ اجتماع
شــد و برخــی مســایلی کــه در گذشــته 
ــن  ــان حس ــن زم ــود، در ای ــوم ب مذم
ــای  ــی آق ــه وقت ــرد. در نتیج ــدا ک پی
ــای  ــد، چهره ه ــوت می کن ــمی ف هاش
مختلفــی در تشــییع ایشــان آمدنــد که 
ــوادار  ــز ه ــی نی ــد و برخ ــی منتق برخ
ــرای ایــن کــه مــردم ایــران  ــد. ب بودن
در مجمــوع، حق شــناس هســتند و 

بــه ایــن ســادگی افــرادی کــه عمــری 
ــد را  ــیده ان ــت کش ــا زحم ــرای آن ه ب
ــه در دوره  ــد. گرچ ــوش نمی کنن فرام
بعــد از ســال 88 انتقاداتــی جــدی 
بــر آقــای هاشــمی وارد بــود امــا ســر 
بزنگاه هایــی وظیفــه درســت را انجــام 
داد. ایشــان حتــی 9 روز قبــل از اینکــه 

ــاز داســتان  ــرود، ب ــه رحمــت خــدا ب ب
انتخــاب رهبــری بــه توصیــه حضــرت 
امــام)ره( را بــرای روحانیونــی کــه بــه 
دیدنــش رفتــه بودنــد، بیــان و اصــرار 
کــرد ایــن تصمیــم درســتی بــود. ایــن 
ــه  ــده ای را ب ــه ع ــت ک ــا اس بزنگاه ه
ایــن حقیقــت واقــف می کنــد کــه بــه 
ایــن شــکل نیســت کــه اگــر ایشــان 
خطاهایــی کــرده اســت، خدمــات او را 

از یــاد ببریم.  

*اگر چه بعد از 88 انتقاداتی را 
به آیت اهلل هاشمی وارد می کنید 



مردم تهران نسبت 
به آقای احمدی نژاد 

حساسیت منفی داشتند 
و طبیعی است به 

لیستی از دوستان وی 
رای ندهند
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اما دوره محبوبیت ایشان 
بین مردم در همین مقطع 

بود و دهه پایانی عمرشان 
بین مردم محبوبیت 

بیشتری داشت؛ به طور 
مثال در آخرین انتخابات 
خبرگانی که برگزار شد، 
دیدیم که آقای هاشمی 

بیشترین رأی را از مردم 
گرفت و همینطور در انتخابات 

مجلس شورای اسالمی نیز 
لیستی رأی آورد که مورد 

حمایت وی بود. این موضوع را 
چطور ارزیابی می کنید؟

در  مجلــس  انتخابــات  آخریــن 
تهــران، تابــع چنــد عامــل بــود. یــک 
اینکــه مــردم از طــرف رهبــری و 
ــه  سیاســتمداران دعــوت شــدند کــه ب
ــزده  ــد. پان ــتی رأی دهن ــورت لیس ص
ــرادی  ــان، اف ــت اصولگرای ــر از لیس نف
ــر  ــاون و وزی ــاور، مع ــه مش ــد ک بودن
طرفــدار  یــا  احمدی نــژاد  آقــای 

مشــهور او بودنــد. در عیــن حــال 
آقــای احمــدی نــژاد در تهــران از 
ــدار  ــر طرف ــران، کمت ــای ای ــه ج هم
ــه  ــبت ب ــران نس ــردم ته ــت و م داش
ــی  ــیت منف ــژاد حساس ــای احمدی ن آق
لیســتی  وقتــی  داشــتند.  بیشــتری 
ــر از  ــزده نف ــه پان ــد ک ــرون می آی بی
ــژاد  ــای احمدی ن ــه آق ــبین ب آن منتس
ــدان  ــه چن ــت ک ــی اس ــتند، طبیع هس
ــرار  ــران ق ــردم ته ــتقبال م ــورد اس م
ــت را  ــی لیس ــن وقت ــود م ــرد. خ نگی
ــی  ــی خوب ــت خیل ــم لیس ــدم، گفت دی
بــرای رأی نیــاوردن اســت و بــه مــن 
ــان  ــت اصاح طلب ــا لیس ــو ب ــد ت گفتن
وارد انتخابــات شــو کــه مخالفــت 
ــوض  ــه اردوگاه ع ــم ک ــردم و گفت ک
ــه  نمی کنــم. انتقــاد فراوانــی نســبت ب
ــر  ــرار ب ــر ق ــا اگ ــان دارم ام اصولگرای
انتخــاب اردوگاه باشــد، همیــن اردوگاه 
می کنــم.  انتخــاب  را  اصولگرایــان 
در دســته اصولگرایــان، لیســت های 
ــًا ششــصد  ــی داده شــد و تقریب متفاوت

هــزار نفــر لیســتی و بــه همــه اعضای 
ــا در طــرف  ــد، ام ــر رأی دادن ســی نف
یــک  بــه  نزدیــک  اصاح طلبــان، 
میلیــون نفــر لیســتی رأی دادنــد چــون 
ــه  ــتند. هم ــاوت نداش ــت های متف لیس
ــمی  ــای هاش ــاب آق ــه حس ــن را ب ای
نبایــد گذاشــت. عوامــل مختلفــی مثل 
ــت  ــس دس ــال مجل ــه دوازده س اینک
اصولگرایــان بــود و بــا رفتارهایــی کــه 
آقــای احمــدی نــژاد داشــت، ســرانجام 
آن تلــخ شــد. همــه ایــن مــوارد باعــث 
شــد مــردم بگوینــد کــه شــما در ایــن 
دوازده ســال چــه کردیــد؟ ممکــن 
ــم  ــی ه ــردی خوب ــه ف ــت کارنام اس
ــم و  ــش رفتی ــی پی ــا جمع ــتیم ام داش
ــم. در اینجــا  ــم خوردی چــوب آن را ه
هاشــمی  آقــای  فقــط  محبوبیــت 
مطــرح نبــود بلکــه دافعــه طــرف 
مقابــل هــم نقــش خــود را ایفــا کــرد. 
خاصــه آن کــه اکــرام آقــای هاشــمی 
ــر صحــت همــه  ــی ب در تشــییع حجت

ــت.  ــان نیس ــع ایش مواض


اینطور نیست که اگر 
هاشمی خطاهایی 

کرده، خدمات او را 
از یاد ببریم

      هم اکنون در البای احکام و قواعد 
از مسایل  فراوانی  موارد  فقهی موجود، 
فقه سیاسی وجود دارد اما بسیار کمتر از 
آن است که باید باشد و فقه حکومتی 
شعبه ای از کلیت فقه سیاسی است. کم 
بودن اصول و فروع فقه سیاسی عمدتا 
مکتب  انزوای  و  نیاز  عدم  خاطر  به 
اهل بیت )ع( و نبودن حکومت رسمی 

اسامی است.

       اکنون که در سایه مجاهدات امام 
راحل و روحانیت پیشتاز و مردم مخلص 
مسلمان، ایران دارای حکومت اسامی 
است و براساس قانون اساسی هیچ یک 
از قوانین و مقررات نظام نباید مخالف 
احکام اسام باشد، ضرورت توسعه فقه 
سیاسی، بخصوص شعبه فقه حکومتی 
و حوزه های  است  کاما محسوس  آن 
ضرورت  این  به  نباید  علما  و  علمیه 

بی توجه باشند.

توسعه  مهم  راه کارهای  از  یکی       
است،  سازی«  »قاعده  سیاسی  فقه 
همان کاری که علمای سلف در سایر 
ابواب مورد نیاز فقه انجام داده اند. اگر از 
جمله »ال ضرر و ال ضرار فی االسام« 
فراوان  فروع  قلمرو  اینهمه  با  قاعده ای 
به وجود آمده و آنهمه حکم را به دنبال 
آورده، چرا ما نتوانیم با استناد به آیات 
»شاورهم  و  بینهم«  شورا  امرهم  »و 

امور  در  را  شورا«  »قاعده  االمر«،  فی 
آن  به  استناد  با  و  بسازیم  اجتماعی 
بسیاری از امور مهم کشور را به کمک 
تکلیف  تعیین  متخصصان  شوراهای 
روشن  دستورهای  استناد  به  یا  کنیم 
عهدنامه امیرالمومنین )ع( به مالک اشتر 
قواعدی برای کیفیت تشکیل ساختار یا 
نحوه اداره کشور خلق کنیم؟ مثا جمله 
»اهلل اهلل فی نظم امرکم« به کمک آیات 
و روایات دیگر می تواند قاعده ای برای 
بدهد  ما  به  نظام  تشکیات  و  ساختار 
فراوانی در همه  که در سایه آن فروع 
قانون گذاری،  اداری،  تشکیات  شئون 

قضاوت، روابط 

خارجی و… شکل بگیرد. 

         فقه سیاسی در اعماق فقه ماست 
شود.  بزرگ  و  عوض  باید  خیلی  اما 
احکام سیاسی اداره کشور قانون گذاری 
قضا و قوانین دیگر در این شرایط ده ها 
برابر مطالبی که قبا نوشته بودیم فروع 
دارد. باید همه این فروع وارد فقه شوند 
و درباره آن ها بحث کنیم. ممکن است 
امروز  که  مواردی  با  قوانین  از  خیلی 
قوانینی  باشد.  منطبق  هست  دنیا  در 
بین الملل  جامعه  برای  دنیا  اآلن  که 
می گذارد کم کم حالت عمومی به خود 
می گیرند. یعنی حاکمیت جهانی کم کم 
دارد بر حاکمیت ملی جوامع در سراسر 

ضرورت توسعه فقه سیاسی
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معنای جهانی شدن  غلبه می کند.  دنیا 
این است که قدرت دولت های محلی به 
نفع اداره جهانی کم شود. در کشتیرانی 
هواپیمایی تجارت حقوق بشر و قوانین 
افزون  روز  رشد  شاهد  بین المللی 
شدن  کم  و  بین المللی  سازمان های 
احکام  قدرت جوامع محلی هستیم که 
دین  که  اسام  می شود.  اجرا  آن ها 
جهانی است و محدود به زمان و مکان 
نیست قطعا در این حرکت اصول دارد. 
حوزه ها  که  شویم  فضا  این  وارد  باید 
کم کم در حال ورود به این فضا هستند.

و  فراغ  منطقه  به  حوزه ها  اگر      
حکومت  و  سیاسی  فقه  و  نو  نیازهای 
توجه کنند، در دهها ابواب فقه قاعده ها 
فقه  قلمرو  در  فراوان جدیدی  احکام  و 
عمق  با  اسامی  امت  و  می گیرد  قرار 
حقانیت  و  می شود  آشنا  اسام  معارف 
و  می شود  واضح  پیش  از  بیش  اسام 
نوآوری های بی شماری روزانه در قلمرو 
فقه تحقق می یابد. این جریان به خاطر 
مکانی  و  زمانی  شونده  تجدید  شرایط 
و  است  بی پایان  اجتماعی  تحوالت  و 
دین  حاکمیت  و  بودن  جهانی  بی شک 
جوابگوی  باید  قیامت  تا  که  اسام 
نیازهای بشری باشد، با چنین اجتهادی 

معنادار است.

29 گاهنامه اینترنتی شفقنا | آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شماره 4 | مهر ماه 96 شماره 4 | مهر ماه 2896 گاهنامه اینترنتی شفقنا | آیت اهلل هاشمی رفسنجانی



حجت االسالم والمسلمین محمود رستگاری
واعظ  

سیره افتخارآمیز آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، 
تکرار تاریخ مظلومیت مجاهدان

ــارک  ــت مب ــامی و نهض ــاب اس ــار انق ــخ پرافتخ تاری
نبــوی از آغــاز تــا پیــروزی و از پیــروزی تــا عصــر حاضــر 
ــت  ــرد: 1- بعث ــیم ک ــع تقس ــه مقط ــه س ــوان ب ــی ت را م
ــدا و  ــول خ ــت رس ــس از رحل ــوادث پ 2- هجــرت 3- ح
عمدتــًا مظلومیــت مجاهــدان صــدر اســام. در نــگاه کان 
بــه نهضــت و انقــاب اســامی ایــران بــه رهبــری یگانــه 
ــرار و  ــه تک ــان س ــی هم ــت، گوی ــل ام ــام راح دوران ام

تداعــی مــی شــود.
ــا پیــروزی  آغــاز نهضــت اســامی از ســال 24 ت  -1
در بهمــن مــاه ســال 75 و آنچــه گذشــت. )بعثــت نبــوی(

2-  تدویــن قانــون اساســی و تشــکل حکومــت 
ــا محوریــت والیــت فقیــه. )هجــرت نبــوی و  اســامی ب
تشــکیل نظــام سیاســی اســام در مدینــة الرســول( 
ــوری  ــذار جمه ــوز بنیانگ ــت جانس ــس از رحل پ  -3
اســامی ایــران و حــوادث تلــخ و شــیرین و عمدتــًا 
ــرار  ــده و تک ــی کنن ــت تداع ــدان درس ــت مجاه مظلومی
ــر  ــا عص ــدا ت ــول خ ــت رس ــس از رحل ــوادث پ ــخ ح تاری
حاضــر اســت. ناگفتــه نمانــد در زمــان حیــات نورانــی نبــی 
ــق  ــاب صدی ــی از اصح ــت برخ ــام مظلومی ــی اس گرام
ــر  ــت پیامب ــس از درگذش ــورد و پ ــد خ ــدا کلی ــول خ رس

ــدان رســالت  مظلومیــت مــوالی متقیــان علــی )ع( و خان
ــه  ــید ک ــه اوج رس ــرت ب ــار حض ــاب کب ــی اصح و برخ
فرمایشــات دردمندانــه آن حضــرت در نهــج الباغــه گــواه 
ــی  ــام خمین ــا اســت.  درســت در نهضــت ام ــن مدعاه ای
هــم از همــان ابتــدای پیــروزی، مظلومیــت یــاران باوفــا و 
در رأس آنــان شــهید مظلــوم آیــت اهلل دکتر بهشــتی در اوج 
مظلومیــت قــرار گرفــت تــا آنجــا کــه امــام امــت پــس از 
شــهادتش از مظلومیــت آن عزیــز یــاد کــرد. نویســنده این 
ســطور خــود شــاهد مظلومیــت او حتــی در میــان خــواص 
بــودم و می ســوختم. شــگفتا کــه آن شــهید مظلــوم دکتــر 
بهشــتی از تــداوم مظلومیــت ســخن گفتــه و بــه خطاب به 
یــار بــا وفــا و همســنگر خــود آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
ــت.  ــه نوب ــیاب ب ــد، آس ــم می رس ــو ه ــت ت ــوده: نوب فرم
نبایــد ناگفتــه گذاشــت کــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
ــه  ــر اهــل انصــاف پوشــیده نیســت ب ــه ب ــی ک ــه دالیل ب
ــوم و  ــود و مظل ــر ب ــتی مظلوم ت ــهید بهش ــب از ش مرات
صبورانــه زیســت و مظلومانــه و غریبانــه پــر کشــید و بــه 
ــام و هم ســنگران شــهیدش  ــش ام ــراد و محبوب ــدار م دی
چــون بهشــتی و باهنــر و رجایــی و چمــران شــتافت، بــه 

قــول حافــظ: 
گویــی از صحبــت مــا ســخت بــه تنــگ آمــده بــود/ بــار 

بــر بســت و بگــردش نرســیدیم و برفــت
ایــن بنــده ســال های اخیــر توفیــق قــرب بیشــتر و مــراوده 
ــه  ــا ک ــا آنج ــود ت ــده ب ــم ش ــرد، رفیق ــزرگ م ــن ب ــا ای ب
ــه  ــی معظم ل ــاور فرهنگ ــم مش ــت حک ــه دریاف ــر ب مفتخ
و موظــف بــه شــرح و تفســیر مفاهیــم تفســیر گرانســنگ 
ــا  ــکاری ب ــا هم ــرت ب ــف آن حض ــرآن، تألی ــگ ق فرهن
ــدم  ــگاه ش ــوزه و دانش ــی در ح ــگران قرآن ــر پژوهش دیگ
ــه محضرشــان عرضــه و  و توفیقاتــی پیــدا کردیــم کــه ب

ســپس منتشــر شــد.
ــردم:  ــرض ک ــان ع ــا محضرت ــن دیداره ــی از ای  در یک
و  رفتــاری  هــای  بی حرمتــی  شــاهد  اســت  مدتــی 
نوشــتاری از برخــی صاحــب قــدرت و رســانه و تریبــون و 
ــم  ــه ســاحت شــما هســتم کــه دل حق کشــی ها نســبت ب
را بــه درد مــی آورد و مــع االســف روز بــه روز ســرعت می 

ــدم:  خوان
ابلهــان تعمیــر مســجد می کننــد/ در جفــای اهــل دل ِجــد 

ــد  می کنن
ایــن مجــاز اســت آن حقیقــت ای مهــان/ نیســت مســجد 

جــز درون آگهــان
یــادم هســت در فضــای مجلــس معنویــت و تأثــری مــوج 
مــی زد کــه حضرتعالــی پــس از ســخنان بنــده متواضعانــه 
فرمودیــد: اواًل خــودم را در خــور آن چــه گفتیــد نمی دانــم 
ــه از  ــی و آنچ ــای اله ــل نعمت ه ــودم را در مقاب ــه خ بلک
دســتاوردهای امــام و انقــاب از آن برخــوردار و بهره منــدم، 
مســوول و بدهــکار مــی دانــم و ســعیم بــر آن اســت کــه 
همــواره از نعمــت هــا شــکرگزار باشــم و یــک لحظــه از 
حفــظ نظــام و دســتاوردهای آن دریــغ نکنــم. ثانیــًا از آغــاز 
پیــروزی انقــاب در مســوولیت هــای کان کشــور اعــم 
از مقننــه و مجریــه و فرمانــده جنــگ بــودم، حتمــًا در ایــن 
مــدت طوالنــی خالــی از خطــا نبــوده ام. امیــدوارم تحمــل 
ایــن اتهامــات و نارواهــا و صبــر ســخت، کّفــاره ای بــرای 
آن خطاهــای احتمالــی باشــد و در دیــدار روز حســاب عنــد 
ملیــک مقتــدر ســبک بــال مشــمول آیــه شــریفه ِحســابَا 

َیســیِراً شــوم ان شــاء اهلل.
درود و رحمــت و ریحــان و رضــوان الهــی ارزانیــت بــاد و 

مبارکــت بــاد تحقــق وعــده الهــی کــه فرمــود:
ــوا َو  ــن آَمُن ــوا َو اِنَّ الّذی ــَن آَمُن ــن الِذی ــعُ ع اِنَّ اهلَل ُیداِف
حمــُن ُوّدا)ســوره حج(؛  َعِملــوا الصالحــات َســَیجَعل لَُهــم الرَّ
ــه  ــی ک ــد و محبوبیت ــی چــون خداون ــاد مدافع ــت ب گوارای

ــرار داده. ــردم ق ــز در دل م ــو عزی ــان از ت ــد رحم خدان

ــه  ــا آنجــا ک ــرد ت بخشــد و دفاعــی هــم صــورت نمی گی
روزی از ایــن وضــع بــه تنــگ آمــدم و در ســّجاده پــس از 
نمــاز و نیایــش بــه قــرآن پنــاه بــردم و تفــأل زدم. در نّیــت 
بــه آورنــده قــرآن، خــدای حکیم و علیــم ملتمســانه عرض 
کــردم: خداونــدا تــو را بــه دو اثقــل اکبــر و اصغــر، قــرآن 
ــن  ــرای ای ــه ب ــورد آنچ ــم در م ــوگند می ده ــرت س و عت
ــوم پیــش آمــده و مســوولیتی کــه  شــخصیت الهــی مظل
ایــن بنــده اســت در قبــال وی دارم راهنمایــم کــن. قــرآن 
را گشــودم، ایــن آیــه شــریفه ســوره حــج آمــد: اذن للذیــن 
ــر از  ــي نصرهــم لقدی ــون بانهــم ظلمــوا و ان اهلل عل یقاتل
ــه را اســتفاده کــردم؛ اواًل مظلومیــت  ــه مبارکــه دو نکت آی
ــر و  ــاس صب ــه پ ــی ب ــه جنابعال ــًا این ک ــی و ثانی حضرتعال
مقاومــت در راه عقیــده و عمــل مــورد عنایــت خداوندیــد 
ــت.  ــان هس ــر و مددکارت ــار و ناص ــد، ی ــًا خداون و متقاب
ــا  ــحالی ب ــا خوش ــا ب ــه ی مناســب و گوی ــن آی ــس از ای پ
دوســتان همفکــر مطــرح کــردم و مقــرر شــد در حــّد تــوان 
ــدام  ــن اق ــه اولی ــم. از جمل ــغ نکنی ــه دری ــام وظیف از انج
ایــن بــود کــه در آســتانه محــرم، جمعــی از ارادتمنــدان را 
اعــم از حوزویــان و دانشــگاهیان دعــوت کــردم، در مجمــع 
تشــخیص خدمتتــان رســیدیم و ایــن بنــده ابتــدا جریــان 
تفــأل و آیــه ســوره مبارکــه حــج را خوانــدم و ســپس آیــه 
ــردم  ــه ک ــاوت و ترجم ــر را ت ــارک حج ــوره مب ــر س آخ
کــه: خداونــد در مقــام دلــداری و تقویــت هــر چــه بیشــتر 
ــم  ــا می دانی ــد: م ــر می فرمای ــه پیامب ــرت ب ــه حض روحی
ــگ و ناراحــت می ســازد.  ــو را تن ــا ســینه ت ســخنان آن ه
)و روح لطیــف تــو و قلــب حساســت نمــی توانــد بدگویــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــز را تحمــل کن و ســخنان کفرآمی
ناراحــت مــی شــوی( ولــی ناراحــت مبــاش، بــرای زدودن 
ــراه  ــه تســبیح هم ــار ســخنان زشــت و ناهنجارشــان ب آث

ــرداز و در  ــروردگارت بپ ــتایش پ ــا س ب
برابــر ذات پاکــش ســجده کــن. دســت 
ــر  ــام عم ــروردگارت در تم ــادت پ از عب
ــن  ــی ک ــواره او را بندگ ــدار و هم برم
ــی  ــان زندگ ــان پای ــه هم ــن )ک ــا یقی ت
ــرا  ــت( ف ــان اس ــرگ انس ــوی و م دنی
رســد. در آیــه دیگــر مــی فرمایــد: 
ــم  ــوَن َو اُهُجرُه ــا َیُقولُ ــی م ــر َعل َواصبِ
َهجــراً َجِمیــًا )ســوره مزمــل آیــه 01(: 
و بــر طعــن و یاوه گویــان از کفــار و 
ــه  ــاش و ب ــور ب ــدگان صب تکذیب کنن

ــن. ــان دوری گزی ــا از آن شــکلی زیب
ــوی را  ــت مول ــن دو بی ــه ای و در خاتم
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شــفقنا- آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی را »مــرد سیاســت ایــران« می دانــد 
و بــه لحــاظ فکــری نیــز بــه او نزدیــک اســت. حجت االســالم والمســلمین 
محســن غرویــان طرفــدار گفتمــان اعتــدال اســت و نقطــه قــوت آیــت اهلل را 
ــع از  ــد. معتقــد اســت ویژگــی فراجناحــی هاشــمی مان نیــز همیــن می دان
فعالیــت حزبــی او می شــد امــا ایــن بــه منزلــه مخالفــت او بــا تحزب گرایــی 
نیســت. غرویــان تأکیــد آیــت اهلل در ســال های پایانــی عمــرش بــر تحــزب 
ــان،  ــه آزادی بی ــد ک ــل می دان ــت قب ــی دول ــای امنیت ــی را فض و حزب گرای

محــدود و فشــارها بــر مخالفــان و منتقــدان دولــت قبــل، فــراوان شــد

تاکید بر تحزب و پرهیز      
از حزبی  شدن

چرا هاشمی درخواست انحالل

 حزب جمهوری را داد؟

*اگرچه آیت اهلل هاشمي بارها 
خود را در معرض رأي مردم 

قرار داد اما هیچگاه کاندیداي 
حزبي نبودند و مستقل وارد 

انتخابات می شدند، این رفتار 
ناشي از نگاه فراجناحي آیت اهلل 
بود یا اعتقادي به فعالیت حزبي 

نداشتند؟ آیا عدم فعالیت 
حزبي به منزله بي اعتقادي به 

تحزب گرایي است؟

ــت؛  ــرح اس ــه مط ــد نکت ــا چن در اینج
در جمهــوری اســامی ایــران، احــزاب، 
چنــدان پــا نگرفتنــد، چــرا کــه جامعــه 
ــی را  ــزب و حزب گرای ــی تح ــا نوع م
بــه شــکل هیأت هــا و گروه هــای 
ــاس  ــن اس ــر ای ــی داراســت و ب مذهب
ــازی  ــر نی ــه دیگ ــد ک ــی معتقدن برخ
ــا  ــل آن ه ــت. تحلی ــزاب نیس ــه اح ب
ــد  ــزاب بای ــه اح ــت ک ــن اس ــم ای ه
بتواننــد مــردم را جمــع کننــد و مــردم 

ایــران در طــول ســال، اجتماعــات 
بســیاری در مراســم مذهبــی مختلــف 
مــاه  در  تاســوعا  و  عاشــورا  مثــل 
ــر  ــاه صف ــان و م ــاه رمض ــرم، م مح
آنجــا  در  کــه  می دهنــد  تشــکیل 
مســایل مختلــف از جملــه موضوعــات 
ــه  ــود. ب ــرح می ش ــم مط ــی ه سیاس
ــت اهلل  ــه آی ــت ک ــت اس ــن جه همی
ــه  ــادی ب ــدان اعتق ــز چن ــمی نی هاش
ــی آن  ــای غرب ــه معن ــی ب حزب گرای
ــان  ــال ایش ــن ح ــا در عی ــت، ام نداش
ــدای  ــری در ابت ــم رهب ــام معظ و مق
ــوری  ــزب جمه ــاب، ح ــروزی انق پی
ــت اهلل  ــد. آی ــکیل دادن ــامی را تش اس
شــخصیت  یــک  چــون  هاشــمی 
نمی خواســتند  داشــتند،  فراجناحــی 
گــروه  و  حــزب  یــک  در  را  خــود 
ــکار  ــه اف ــد بلک ــدود کنن ــاص مح خ
مطــرح  را  خویــش  اندیشــه های  و 
ــه ها  ــکار و اندیش ــن اف ــد. ای می کردن

ــا  ــی ب ــان و گاه ــا اصولگرای ــی ب گاه
داشــت.  ســازگاری  اصاح طلبــان 
اندیشــه ها  ایشــان می گفتنــد مــن 
و افــکارم را مطــرح می کنــم، هــر 
روزنامــه، نشــریه و حزبــی خواســت از 
ایــن اندیشــه ها اســتفاده کنــد، مانعــی 
نــدارد. ایــن بــود کــه ایشــان چنــدان 
عمــل  حزبــی  چارچوب هــای  در 

نمی کردنــد.

*پس به اعتقاد شما ایشان 
به فعالیت حزبی به آن معنا 

اعتقادی نداشت، اما در 
صحبت هایشان می بینیم تأکید 

می کردند که حزب، فعالیت 
حزبی و گسترش احزاب، 

الزمه ی مردم ساالری در دنیای 
امروز است؟

فعالیــت  هاشــمی،  آقــای  بلــه! 
و  شــرعی  واجبــات  از  را  سیاســی 
چنیــن  امــا  می دانســتند،  دینــی 
عقیــده ای نداشــتند کــه ایــن فعالیــت 



آیت اهلل هاشمی چندان 

اعتقادی به حزب گرایی 

به معنای غربی آن 

نداشت
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ــزب  ــک ح ــب ی ــد در قال ــی بای سیاس
و گروهــی خــاص باشــد. در عیــن 
ــد  ــکیات بودن ــه تش ــل ب ــال قای ح
ــد  ــی بای ــای سیاس ــی در فعالیت ه یعن
این چنیــن  امــا  باشــد،  تشــکیات 
نبودنــد کــه خــود را در یــک حــزب و 
جنــاح و گــروه خــاص محــدود کننــد.

*آقای هاشمی و رهبری در 
سال 66 طی نامه ای که به 

امام نوشتند، متقاضی انحالل 
حزب جمهوری اسالمی شدند 

که خود از رهبرانش بودند. 
با توجه به دالیلی که در این 

نامه برای درخواست خود ذکر 
کرده اند، آیا می توان تعبیر 

کرد که نگاه آیت اهلل هاشمی 
به تحزب گرایی، مصلحتی بوده 

است، نه آن که حزب را به منزله 
اصلی برای توسعه و تحکیم 

دموکراسی بدانند؟

 البتــه ایشــان در هر زمانــی، مصلحتی 
را لحــاظ می کردنــد؛ انقــاب اســامی 
ــی  ــای مختلف ــا و برهه ه ــم دوره ه ه
داشــته اســت و در هــر برهــه چیــزی 
ــل  ــم در اوای ــزب ه ــد. ح الزم می ش
پیــروزی انقــاب الزم بــود. آقــای 
هاشــمی و مقــام معظــم رهبــری نیــز 
ایــن حــزب را بــه ایــن دلیــل تشــکیل 
دادنــد کــه تشــکیاتی کار کننــد. 
هیچ وقــت  روحانیــت  بخصــوص 
ــد  ــی مانن ــی و خاص ــکیات حزب تش
در  و  غربــی  گروه هــای  و  احــزاب 
عالــم سیاســت نداشــت. ایشــان بــرای 
اینکــه روحانیــت را در فعالیت هــای 
سیاســی، منظــم کننــد، آن حــزب 
ــد  ــا دیدن ــا بعده ــد ام ــکیل دادن را تش
می توانــد  حــزب  ایــن  خــود  کــه 
ســبب محدودیــت شــود وگرنــه آقــای 
ــر  ــکیاتی و تفک ــر تش ــمی، فک هاش
منظــم را بــرای روحانیــت قایــل بودند. 
محدودســازی  ایشــان،  حقیقــت  در 
علمــا و شــخصیت های روحانــی را 
ــروه خــاص باعــث نوعــی  ــک گ در ی
تفرقــه و دودســتگی بخصــوص در 
میــان عالمــان و روحانیــان می دیدنــد. 
ــردی  ــی ف ــز وقت ــر نی ــرف دیگ از ط
ــی تعصــب  ــود، نوع ــی می ش وارد حزب
ــی نســبت  ــد و حت ــدا می کن ــی پی حزب
هم جهــت  و  هم ســو  احــزاب  بــه 

خــود نیــز حساســیتی می یابــد و یــک 
ــه  ــود؛ ب ــت می ش ــی درس ــت منف رقاب
ایــن جهــت بــود کــه حــزب جمهوری 

ــد. ــل کردن را منح

*آقای هاشمی در دیدار خود 
با حزب اعتماد ملی -چند ماه 

قبل از درگذشتشان- با اشاره 
به خأل تحزب در کشور، وعده 

تأسیس چندین حزب قدرتمند 
را پس از انتخابات ۹6 داده 

بودند. با توجه به صحبت هایی 
که داشتید، این به منزله تغییر 

نگاه آقای هاشمی به فعالیت 
احزاب است یا در همان 

راستاست؟

در  بخصــوص  اخیــر  ســال های  در 
دولــت قبــل، حالــت پلیســی و امنیتــی 
آزادی  گرفــت،  شــکل  کشــور  در 
بیــان، محــدود و فشــارها بــه نظــرات 
مخالفــان و منتقــدان دولــت قبــل، 
ــود  ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــراوان ش ف
کــه آقــای هاشــمی بــر تحــزب و 
حزب گرایــی تأکیــد داشــتند زیــرا اگــر 
حــزب تشــکیل شــود، جایــی خواهــد 
ــای  ــد حرف ه ــراد بتوانن ــه اف ــود ک ب
خــود را بزننــد و نظراتشــان را بگوینــد، 
انتقــاد کننــد و آزادی بیــان شــکل 
ایشــان هــم می خواســتند  بگیــرد. 
فضایــی بــرای حــرف زدن، انتقــاد 



در دولت قبل، کشور 

حالت پلیسی امنیتی به 

خود گرفت و آزادی 

بیان محدود شد

و جلوگیــری از ســرکوب و ســاکت 
ــای  ــود. آق ــاز ش ــدان ب ــردن منتق ک
ــوع  ــه تن ــیاری ب ــاد بس ــمی اعتق هاش
ــرح  ــتند و مط ــه ها داش ــکار و اندیش اف
می کردنــد در جامعــه بایــد فضــای 
کــه  باشــد  داشــته  وجــود  بــازی 
ــگاهیان  ــان و دانش ــران، حوزوی متفک
ــرح  ــه مط ــان را آزادان ــد حرفش بتوانن
کننــد و از ایــن جهــت توجــه بیشــتری 

بــه احــزاب پیــدا می کردنــد. 

*به اعتقاد شما دیدگاه آقای 
هاشمی نسبت به احزاب و 

تحزب گرایی با مقتضیات زمان 
و مکان و مصلحت آن دوران 

مرتبط است؟

بیشــتر گرایــش  اســت.  همینطــور 
ــوع  ــرت و تن ــه کث ــمی ب ــای هاش آق
اندیشــه ها بــود و معتقــد  افــکار و 
ــوع  ــد اندیشــه های متن ــه بای ــد ک بودن
و متکثــر در جامعــه باشــند و بــه 
مــردم عرضــه شــوند تــا  مــردم، خــود 
انتخــاب کننــد. از ایــن جهــت ایشــان 
ــرای  ــی ب ــوان پایگاه ــزب به عن ــر ح ب

ــتند. ــد داش ــکار تأکی ــوع اف ــن تن ای

*آقای هاشمی در نحوه ی 
مواجهه با طیف های مختلف 
سیاسی چه رفتاری داشتند 
و چه نگاهی نسبت به این 

موضوع داشتند؟

نــگاه ایشــان از روی عنــاد نبــود بلکــه 
از روی علــم و آگاهــی بــود. بــه ایــن 
ــاد و  ــوع، انتق ــد تن ــه می گفتن ــا ک معن
ــاق  ــا اخ ــند ام ــف باش ــزاب مخال اح
و ادب را رعایــت کننــد و توهیــن، 
تحقیــر و تخریــب نباشــد. ایشــان ایــن 
مــوارد را قابــل جمــع می دانســتند 
ــورد  ــچ برخ ــل هی ــن دلی ــه همی و ب
تنــدی نمی کردنــد، امــا نظــرات خــود 
را  مخالفیــن  نظــرات  می گفتنــد،  را 
ــد.  ــل می کردن ــنیدند و تأم ــم می ش ه
ــد.  در عیــن حــال پاســخ هــم می دادن
ــود  ــن ب ــم ای ــمی ه ــای هاش ــر آق نظ
کــه موافــق و مخالــف، حرف هایشــان 
را آزادانــه و بــا رعایــت ادب و منطــق 

ــد. مطــرح کنن

*این رویکرد تعاملی در 
دوره های مختلف در عملکرد  

آقای هاشمی دیده می شد؟

ــه  ــود. البت ــور ب ــًا همینط ــه! کام بل

فــراز و نشــیب هایی داشــته اســت 
را  خــود  اقتضائــات  دوره ای  هــر  و 
هاشــمی  آقــای  اســت.  بــوده  دارا 
از  پــس  دیگــران  مثــل  هــم 
انقــاب در موقعیت هــای مختلفــی 
رییــس  زمانــی  گرفتنــد،  قــرار 
مجلــس،دوره ای فرمانــده جنــگ و 
زمانــی دیگــر رییــس جمهــور بودنــد. 
بــه همیــن دلیــل در شــرایط مختلــف، 
موضــع  در  تفاوت هایــی  کمابیــش 
گیری هــای آقــای هاشــمی وجــود 
ــت سیاســی  ــگ حرک ــا آهن ــته ام داش
ــدال و  ــه ســمت اعت ــای هاشــمی ب آق
ــت.  ــوده اس ــی ب ــی فرهنگ تکثرگرای

*آیا می توان نگاه مرحوم 
آیت اهلل هاشمی به حزب و 

تحزب گرایی را به دوره های 
مختلفی تفکیک کنیم، به نظر 

شما آن را به چند دوره و تحت 
چه عناوینی می توان تقسیم 

کرد و آیا الگویی برای توسعه 
احزاب داشتند؟   



گرایش آقای هاشمی 

به کثرت و تنوع افکار 

و اندیشه ها بود



آیت اهلل هاشمی بر 

حزب به عنوان پایگاهی 

برای تنوع افکار

 تأکید داشتند
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ــه ی  ــلوک و روحی ــبک و س ــود س خ
ایشــان کــه همــکاری بــا  بــا جناح هــا 
ــی داد،  ــم م ــف را تعلی ــکار مختل و اف
ــود.  یــک آمــوزش فعالیــت سیاســی ب
ــا  ــمی ب ــای هاش ــال آق ــور مث ــه ط ب
جامعــه ی روحانیــت تهــران همــکاری 
ــا  ــد و ب ــا بودن ــو آنج ــتند و عض داش
ــور  ــم و همینط ــین ق ــه ی مدرس جامع
داشــتند.  ارتبــاط  نیــز  مراجــع  بــا 
ایشــان بــا دانشــگاهیان، جلســه و 
بــا اهــل سیاســت و گرایش هــای 
ــت آزادی و  ــی از نهض ــف سیاس مختل
ــن  ــا مجاهدی ــه ت ــی گرفت جبهــه ی مل
خلــق و ... ارتبــاط داشــتند. آقــای 
هاشــمی در طــول زندگــی خــود، 
ارتباطــات مختلفــی را بــا جناح هــا 
و افــکار مختلــف تجربــه کردنــد و 
ــد کــه می شــود از طریــق  نشــان دادن
ــی  ــبک سیاس ــرد. س ــو کار ک گفت وگ
آقــای هاشــمی بــه ایــن شــکل بــوده 
اســت و دیدگاهشــان ایــن اســت کــه 
ــو  ــراد می شــود گفت وگ ــا همــه ی اف ب
و دیدگاه هــای افراطــی و تفریطــی 
جمع بنــدی  ایــن  کــرد.  تعدیــل  را 
هاشــمی  آقــای  سیاســی  ســلوک 

ــت. ــنجانی اس رفس

*پس قایل به تقسیم دیدگاه 
آقای هاشمی به تحزب در 

دوره های مختلف نیستید؟

ایــن  بــه  اعتقــاد  مــن  خیــر! 
و  خشــک  تفکیک هــای  نــوع 
ــدارم.  ــی ن ــن چنین ــای ای مرزبندی ه

*آیا می توان رفتار آقای 
هاشمی در قبال احزاب را معیار 
چارچوب های جمهوری اسالمی 

دید؟

آقــای هاشــمی ایــن تحــزب و فعالیــت 
قانــون  چارچــوب  در  را  سیاســی 
اساســی، اســام، شــریعت و عقانیــت 
می دیدنــد. چارچوب تحــزب در دیدگاه 
آقــای هاشــمی همــان چارچــوب حفظ 
شــرع، قوانیــن اســامی و قانــون 
اساســی اســت کــه برآینــد تفکــر 
سیاســتمداران  و  علمــا  مجتهــدان، 
نظــام بــوده اســت. تحــزب بــه معنــای 
غربــی آن کــه مطلــق و آزاد از همــه ی 
قیــود شــرعی و ... باشــد، در اندیشــه ی 
ــی  ــنجانی جای ــمی رفس ــت اهلل هاش آی
نداشــت. البتــه نــگاه آیــت اهلل هاشــمی 

رفســنجانی بــه اســام، دیــن و قــرآن، 
ــوری  ــان ط ــود؛ ایش ــی ب ــگاه خاص ن
کــه  می کردنــد  تفســیر  را  قــرآن 
ــروز بشــر را پاســخ  ــد مســایل ام بتوان
دهــد و مســایل سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصــادی را حــل کنــد. نــگاه ایشــان 
کاربــردی و همچنیــن مردمــی بــود و 
معتقــد بودنــد کــه بســیاری از مســایل 
را بایــد بــا رأی مــردم و رأی اکثریــت 

حــل کــرد.  

می خواهــم  کــه  پایانــی  نکتــه ی 
روی آن تأکیــد کنــم، ایــن اســت 
هاشــمی  آیــت اهلل  اندیشــه ی  کــه 
ــی  ــده و باق ــان زن ــنجانی همچن رفس
اســت و طرفــداران بســیاری هــم 
ــووالن  ــردم و مس ــن م ــور بی در کش
ــا  ــروز م ــوولیت ام ــه و مس دارد. وظیف
حفــظ میــراث فکــری و فرهنگــی 
ــت.  ــنجانی اس ــمی رفس ــت اهلل هاش آی
امیدواریــم بتوانیــم اندیشــه ی اعتــدال 
ــم. امــروز در بســیاری از  را حفــظ کنی
ــران  ــر مــرد سیاســت ای محافــل، تعبی
ــنجانی  ــمی رفس ــت اهلل هاش ــرای آی ب
گفتــه می شــود و نــام ایشــان بــه 
و  سیاســی  روحانــی  یــک  عنــوان 
عالــم سیاســت در تاریــخ ایــران زمیــن 
ــت.  ــده اس ــت ش ــاب ثب ــخ انق و تاری
ــان را  ــه های ایش ــد اندیش ــااهلل بای انش

ــم. ــداری کنی پاس


آهنگ حرکت سیاسی 

آقای هاشمی به سمت 

اعتدال و تکثرگرایی 

فرهنگی بوده است

      اجتهــاد مکمــل خاتمیــت اســام 
ــان  ــال در زم ــوان مث ــه عن ــت. ب اس
پیامبــر، بحــث حــد و مــرز فقــط 
زمیــن بــود و اآلن آســمان  هــا و 
ــد  ــه آن افــزوده شــده اند. بای دریاهــا ب
بــر اســاس اجتهــاد بــه همــه نیازهــای 
بشــر امــروزی جــواب داد. اجتهــاد هــم 
ــای  ــود را دارد. فقه ــاص خ ــد خ قواع
ــده  ــا قاع ــخ ب ــول تاری ــامی در ط اس
ــرای  ــان حکــم ب ســازی، ســعی در بی
مســایل مختلــف داشــتند و االن هــم 
می تــوان بــا افــزودن فــروع متعــدد بــه 
قواعــد، همــه مســایل را تحت پوشــش 
تشــخیص  مجمــع  مثــا  گرفــت. 
مصلحــت نظــام، کــه یــک اقــدام 
سیاســی امــام بــر اســاس یــک اصــل 
فقهــی و در پوشــش اجتهــاد اســامی 
بــود کــه مصلحــت و تشــخیص و 
عمــل بــه آن در راســتای انتخــاب 

ــت. ــوی اس ــت اق مصلح
ــد  ــی بع ــت، کم ــروع غیب ــا ش       ب
از شــکل گیری دوره محدثــان، دوره 
ــت  ــکل گرف ــم ش ــه ه ــاد و تفق اجته
ــاء  ــاس خ ــم آن احس ــل مه و عوام
ــودن  ــوم و دارا ب ــه معص ــور ائم حض
ــارف اهــل  ــم اســناد مع ســرمایه عظی
بیــت )ع( و باالتــر از آن احســاس 
وظیفــه بــرای جوابگویــی بــه نیازهــای 
ــب اهــل  ــروان مکت ــد پی شــرایط جدی
بیــت )ع( اســت کــه در نقــاط بســیاری 
از جهــان اســام بــه حکومــت رســیده 
بودنــد. نیــازی کــه قبــا باعــث رشــد 
فقــه و اجتهــاد اهــل ســنت شــده بــود.
      اجتهــاد بــا شــرایط و وضعــی 
کــه دارد، مکمــل خاتمیــت اســت. 
دیــن خاتــم بــدون اجتهــاد نمی توانــد 
دایمــی و ابــدی باشــد. چــون وارد 

جزییــات و وظایــف نمی شــود. اگــر در 
ــد  ــد، نمی توان ــل بمان ــال قب 1400 س
وارد جزییــات زندگــی امــروز بشــر 
ــاق  ــن، اعم ــمان، زمی ــه آس ــود ک ش
ــرده  ــا را کشــف ک ــه ی اینه ذره و هم
کــه همــه ی اینهــا احــکام می خواهــد 
*نوآوری هــای  دارنــد.  احــکام  و 
ــی)ره(  ــام خمین ــی ام ــت اهلل العظم آی
و  سیاســی  زمینه هــای  بیشــتر  در 
علمــی و بخصــوص فقهــی، فقــه را از 
ــن  حاشیه نشــینی نجــات داد و وارد مت
ــه  ــی جامع ــی و اجتماع ــی سیاس زندگ
بــه روی  ابــواب جدیــدی  و  کــرد 
ــن  ــاز کــرد. در ای ــه ب حوزه هــای علمی
ــه یکــی از کلیدی تریــن  میــان بایــد ب
عناصــر فقهــی ایشــان کــه توجــه بــه 
زمــان و مــکان در اجتهــاد اســت، 

ــت. ــژه داش ــاره وی اش
        امــام یــک فقیــه بودند ولی حالتی 
ــه  ــم ب ــلیم ه ــی تس ــه نوع ــت ک اس

اجتهاد در عصر معاصر
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا

دنبــال آن اســت. یعنــی وقتــی امــام در 
مســاله ای نظــر داشــته باشــند خیلی از 
ــان  ــه خودش ــی ب ــخصیت های علم ش
ــرات  ــل نظ ــد در مقاب ــرأت نمی دهن ج
امــام نظــرات صریحــی مطــرح کننــد. 
شــیخ طوســی هــم چنیــن جایگاهــی 
ــا  ــارم ت ــرن چه ــی از ق ــتند. یعن داش
ــت  ــن حال ــم ای ــم و هفت ــرون شش ق
ــه  ــود. ن در حوزه هــای شــیعه حاکــم ب
ــس  ــه تدری ــود مدرس ــه نب ــه تفق اینک
ــی  ــود ول نوشــتن تحقیــق و اجتهــاد ب
طوســی  شــیخ  حرف هــای  محــور 
بــود و بــر اســاس نظــرات ایشــان کار 
ــم  ــرن هفت ــره در ق ــد. باالخ می کردن
محققانــی پیــدا می شــوند و آن طلســم 
ــروع  ــا ش ــه نوآوری ه ــکنند ک را می ش
می شــود. قواعــد شــکل می گیــرد 
ــم  ــیار مه ــای بس ــی از کاره ــه یک ک
اســت. فکــر می کنــم در شــرایطی 
ــدیم  ــی ش ــه حکومت ــا وارد فق ــه م ک

ــم. ــه ای بکنی ــد کار محققان بای
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 خاطره ای از واکنش آیت اهلل هاشمی به تأیید صالحیتش:

این ها برای من حجت نیست

سـال 94 سـال عجیبـی بـود. انتخابـات مجلـس خبـرگان 
بـرای اولیـن بار داشـت شـکل رقابتـی به خـود می گرفت. 
رقابـت نابرابـر یـک آیـت اهلل بـا مجموعـه ای از نهادهـای 
روحانیـت در کشـور. سـه شـنبه روزی، مطابـق معمـول 
جلسـه مشـاورین داشـتیم. فضـای جلسـه کامـًا منتظـر 
اعـام نظر شـورای نگهبان بـود. با اینکه اخبار غیررسـمی 
حکایـت از تأییـد صاحیت آیت اهلل هاشـمی داشـت ولی با 
تجربه هـای جمـع می گفتنـد تـا خبـر رسـمی نیامـده، باور 
نکنیـد. استداللشـان هم این بـود که با آن همـه هزینه ای 
کـه شـورای نگهبـان بـرای رد صاحیت آیت اهلل در سـال 
92 داده، اول از همـه اعتبـار خـود را مخـدوش می کنـد 
اگـر دو سـال بعـد دوبـاره ایشـان را تأییـد صاحیـت کند! 
هاشـمی که همان هاشـمی 92 اسـت و عوض نشـده، مگر 
شـورای نگهبان عوض شـده باشـد که او را تأیید صاحیت 
کنـد. القصه. سـاعتی گذشـت و هـم خبر تأییـد صاحیت 
آیـت اهلل هاشـمی بـرای انتخابات خبـرگان سـال 94 آمد و 
هـم جلسـه مـا بـا خشـنودی از ایـن خبـر تمـام شـد. بـه 

رسـم سه شـنبه ها که بعد جلسـه مشـاورین، چنـد دقیقه ای 
محضـر آیـت اهلل هاشـمی می رسـیدم تـا هـم قـوت قلبـی 
بگیـرم و هـم توشـه فکـری. خدمتشـان رفتـم و در کمال 
تعجب هیچ نشـانه ای از خوشـحالی یا خشـنودی ناشـی از 
تأییـد صاحیـت در صورتشـان ندیدم. پرسـیدم: خبـر تأیید 
صاحیـت خدمتتـان نرسـیده؟ گفتنـد: چـرا. گفتـم: چطور 
خوشـحال نشـدید؟ گفتنـد بشـین تا بهـت بگم چـرا. وقتی 
نشسـتم بـا مهربانـی خطابـم کردنـد و گفتنـد: اینهـا برای 
مـن حجـت نیسـت. نـه آن رد صاحیت نه این تأییدشـان. 
بـرای مـن مهم این اسـت کـه شـرمنده مردمی نشـوم که 
اگـر نبودنـد اصـًا انقابـی در کار نبود که امـروز من یکی 

از مسـوولین حکومتش باشـم.

بلنـد شـدم تـا رخصت رفتن بگیرم. سـخت قانع شـده بودم 
از پاسـخ آیـت اهلل. در دلـم می گفتـم بـرا همیـن اسـت که 
دیگـر هیـچ مانعـی جلـودارش نیسـت و هـر چـه می کننـد 
بـه سـود او تمام می شـود. موقـع خداحافظی، دسـتم را در 
دستشـان بیـش از معمـول نگـه داشـتند و با لحـن عجیبی 
گفتند: یادت باشـد خوشـآمد هیچکس ارزش رنجیدن خلق 
خـدا را نـدارد و منـم نمی خواهـم مقابل خداوند سـرافکنده 
باشـم کـه کاری از دسـتم برمی آمـد و برای مـردم نکردم. 
بـد نیسـت کـه خواننـدگان عزیـز بداننـد آیت اهلل هاشـمی 
بعدهـا در آخریـن دیدار قبل از رحلتشـان در جمع اسـتاندار 
کرمـان و همراهانشـان گفتنـد: مهم تریـن درسـی کـه از 
امـام آموختـم، ایـن بـود کـه هرگـز از اقیانوس مـردم جدا 
نشـوم. و درسـت یـک هفتـه بعـد با بدرقـه اقیانـوس مردم 

بـه دیدار خدایـش رفت.

محمد محمودی

دبیر اجرایی پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

شـفقنا- احمـد هاشـمی بهرمـان بـرادر کمتـر شـناخته شـده آیـت اهلل اکبر 
هاشـمی رفسـنجانی اسـت. در یـک روز فروردیـن 1396 و تنها یکـی دو ماه 
پس از درگذشـت آن شـخصیت اثرگذار و بـه یادماندنی با وی دیـدار می کنیم. 
در فضایـی سـاده و صمیمی به خاطـرات برادر از بـرادر پرداختیم. افسـوس و 
حسـرتی عمیق در چشمانش هویداسـت. آرام و با حوصله و سـاده و بی پیرایه 
و بی تحفـظ سـخن می گویـد. در این گفت وگـو که با زبانی بسـیار سـاده بیان 
شـده، مطالب نـاب و منحصـر بفـردی از زوایای زندگـی آیت اهلل مطرح شـده 

اسـت که بـرای اهل تحقیـق و تعمـق پنجره هایـی تازه را می گشـاید.

برادر به روایت برادر
خاطرات ناگفته احمد هاشمی رفسنجانی از آیت اهلل
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لطفاً خود را معرفی فرمایید؟
احمـد هاشـمی بهرمان، متولـد در قریه 
کـه  بهرمـان  قریـه  هسـتم،  بهرمـان 
اکنـون بـه نـام شـهر خوانده می شـود، 
رفسـنجان  اسـتان  کیلومتـری   ۶0 در 
اسـت. پـدرم مرحـوم حـاج میـرزا علی 
هاشـمی بهرمـان و مـادرم مـاه بی بی 
از معتمدیـن بهرمـان در  هسـتند کـه 
زمـان خودشـان بودنـد. پـدرم 9 فرزند 
داشـت، 4 دختر و 5 پسـر که پسـر دوم 
آقـای شـیخ علی اکبر هاشـمی بهرمانی 
معـروف بـه رفسـنجانی بودند؛ ایشـان 
خـود  دوران  نخبه هـای  از  واقـع  بـه 
در قریـه بهرمـان بودنـد و همیشـه در 
تمـام کارهایـی کـه در بهرمـان انجـام 
در  مثـا  بودنـد،  رأس  در  می شـد، 
می گرفتنـد،  یـاد  قـرآن  کـه  مکتـب 
همیشـه شـاگرد اول بـود، در بازی های 
محلـی همیشـه برنـده بود، مثـا وقتی 
میـزان  سـر  بـر  می رفتیـم  باغـی  بـه 
بـا سـایرین  محصـول پسـته درختـی 
شـرط بنـدی می کردنـد و همیشـه بـا 
اختـاف زیادی پیروز می شـدند. در آن 
زمـان کشـتی های محلی رواج داشـت 
بـا هـر کسـی کـه کشـتی  ایشـان  و 
می گرفـت، حریـف را مغلـوب می کرد. 
می کردنـد  بـازی  پـرش  بهرمـان  در 
و یـادم هسـت کـه یـک بـار پرشـی 
کـرده بود کـه رکـورد را ثبت کـرد. در 
حقیقـت از ابتـدا مشـخص بـود کـه در 
اسـتعدادهای خاصـی  شـیخ علی اکبـر 

اسـت. نهفته 
رخ  دوم  جهانـی  جنـگ  کـه  زمانـی 
داد، وضـع مالـی مـردم بهرمـان خیلی 
مناسـب نبـود و ماشـینی نبـود کـه بـه 
وسـیله آن گنـدم و سـایر امکانـات از 
و  برسـد  قریه هـا  بـه  شهرسـتان ها 
تقریبـًا اوضـاع بـه حالت نیمـه قحطی 

در آمـده بـود، 4 درخـت بـزرگ تـوت 
بـه بلنـدی 20 متـر در بهرمـان وجـود 
داشـت کـه در فصل تـوت، شـیخ اکبر 
بلندتریـن درخـت را انتخـاب می کرد و 
بـه بـاالی آن می رفت و بـرای دیگران 
ایشـان شـیطنت هایی  می چیـد.  تـوت 

کودکانـه هـم داشـتند به همیـن دلیل 
هـم سـن و سـال های ایشـان مجبـور 
بودنـد نظـرات ایشـان را قبـول کننـد .

نبـود  مدرسـه  بهرمـان  در  زمـان  آن 
لـذا ابـوی مـا بـه شـیخ اکبـر گفتنـد 
کـه بهتـر اسـت بـه قـم برویـد و طلبه 
شـوید. ایشـان از 13 سـالگی بـه منزل 
آقای مرعشـی یکی از اقوام نسـبتا دور 
مـا در قـم رفتنـد؛ خانه آقای مرعشـی 
نزدیـک منـزل امـام خمینـی بـود و از 
زمـان طلبگـی آشـنایی شـیخ اکبـر بـا 
امـام خمینـی شـروع شـد. شـیخ اکبـر 
در سـن  واقـع  در  و  3 سـال  از  پـس 
بهرمـان  بـه  سـفری  در  سـالگی   15
آمدنـد، عمامـه بـر سـر گذاشـته بودند 
و صورتـی نورانـی داشـتند. از ابتدایـی 



با اینکه شیخ اکبر مرتب 

زندان می رفت و فراری 

بود اما حتی یکبار هم 

ساواک ما را فرا نخواند

کـه وارد بهرمـان شـدند بـا گروهی که 
قبـًا کارشـان در بهرمان بزن و برقص 
و  می رقصیدنـد  عروسـی ها  در  و  بـود 
می خواندنـد، مقابله کردنـد و گفتند که 
کار آنهـا خاف شـرع اسـت و باألخره 
موفق شـد این هـا را از بهرمـان بیرون 
کنـد، آنها هم بـه قریه مجـاور رفتند و 

زندگـی خـود را ادامـه دادند.
کـه  بودنـد  جوانانـی  زمـان  آن  یـا 
سـیگار مـی کشـیدند یـا ریششـان را 
می تراشـیدند، شـیخ اکبـر بـا آن ها هم 
جوانـان  می گفـت  و  می کـرد  مبـارزه 
باشـند.  داشـته  ادب  و  محاسـن  بایـد 
سـال سـوم درس طلبگـی شـیخ اکبـر 
کـه تمـام شـد، دوبـاره در سـفری بـه 
بهرمـان برگشـت. ایـن بار ابـوی گفت 
چون در مدارس رفسـنجان فسـاد زیاد 
اسـت، دوسـت ندارم که فرزنـدم در آن 
محیـط درس بخوانـد لـذا پسـر سـوم، 
محمـود را نیـز به قم فرسـتادند. شـیخ 
اکبـر، محمـود را بـا خـود به قـم برد و 

دو سـال بعـد بـه بهرمـان برگشـتند.
پسر اول چه کسی بودند؟

حاج قاسـم 43 سـالش بود که در سـال 
55 در اثر سـانحه ای در راه قم تصادف 

کردند و فوت شـدند.
ایشان به چه کار مشغول 

بودند؟
بیشـتر کشـاورزی و کار تجارت پسته و 

کـود می کردند.
پسر پنجم چه کسی بود؟

محمد آقا.
بعد از ایشان فرزند دیگری به 

دنیا نیامد؟
یک دختر بود که فوت شد.

در سـال هایی که آقای هاشمی 
بودنـد،  قـم  در  محمـود  آقـا  و 
ارتباطـی از طـرق مختلـف مثاًل 

ارسـال نامـه یـا تمـاس تلفنی 
بیـن شـما وجود نداشـت؟
خیر! اصا تلفن در بهرمان نبود.

از حال هم هیچ خبری نداشتید؟
خیـر! اصـا خبری نداشـتیم، چنـد ماه 
یـک بـار که کسـی به زیـارت حضرت 
معصومـه)س( مـی رفت، نامـه ای می 
نوشـتند و بـه دسـت مـا می رسـاندند، 
ولـی بـه طـور کلـی رابطـه هـا خیلـی 

بود. کـم 
در  مدرسـه  کـه  بـود  سـالم   15 مـن 

بهرمان تاسـیس شـد، چون بـه مکتب 
اول  سـال  خواندیـم،  قـرآن  و  رفتیـم 
توانسـتیم امتحـان دهیـم و در کاس 
دهیـم، کاس  تحصیـل  ادامـه  سـوم 
خواندیـم،  بهرمـان  در  نیـز  را  چهـارم 
کاس هـای باالتـر در بهرمـان نبـود 
بـه همین دلیل بـه رفسـنجان رفتیم و 
ادامـه تحصیـل دادیم؛ ابوی مـا راضی 
نبـود کـه مـا بـه رفسـنجان برویـم و 
درس بخوانیـم و گفـت کـه بـا شـیخ 

اکبـر بـه قم بـروم.
چرا آقای هاشمی به قم رفتند؟

آمـده  رفسـنجان  بـه  مرعشـی  آقـای 
دیدنـد،  را  ایشـان  ابـوی،  و  بودنـد 
مرعشـی هـا کـه معمـم بودنـد، گفتند 

کـه اکبـر را بـرای تحصیـل بـا مـا بـه 
هسـتیم،  مراقبـش  مـا  بفرسـت،  قـم 
ابـوی هم اکبـر را برای کسـب دروس 

علمـی راهـی قـم کـرد.
این در حالی است که در فامیل 

روحانی نداشتید؟
روحانـی  بهرمـان  منطقـه  در  اصـًا 

شـتیم! ندا
ابوی به چه شغلی مشغول 

بودند؟
باغی داشـتیم که کارگـران بر روی آن 
کار می کردنـد، ابـوی بـر کار کارگـران 

می کردند. نظـارت 
ابوی در سیاست هم 

سررشته ای داشتند یا فعال 
بودند؟

سیاسـت  بـه  چندانـی  عاقـه  خیـر! 
نداشـت، ولـی چـون معتمد محـل بود 
ایشـان  پیـش  مشـورت  بـرای  مـردم 
می آمدنـد. والـده ما هم با وجـود اینکه 
بـا سـواد نبـود، امـا پزشـک بهرمـان 

می شـد. محسـوب 
ابوی منعی نداشت از اینکه 

آقای اکبر هاشمی وارد سیاست 
می شوند؟

ایشـان در بهرمـان بـود و بـه گوشـش 
قـم  در  اکبـر  شـیخ  کـه  نمی رسـید 
مبـارزات را شـروع کـرده اسـت البتـه 

اوایـل هـم مبـارزات مخفـی بـود.
آقای اکبر هاشمی چند سالشان 

بود که مبارزات را شروع 
کردند؟

از 20 سالگی.
عماًل ابوی انسان متدینی بود؟

شـب  نمـاز  همیشـه  ایشـان  بلـه! 
بسـیار  کارهـا  انجـام  در  و  می خوانـد 

بـود. منظـم 
مـادر چطـور، ایشـان هـم عماًل 



نظریاتی که شیخ 

می داد، بسیار مورد 

تأیید امام)ره( بود
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انسـان متدینـی بود؟
بله! ایشـان هم همینطـور؛ طبعا با پدرم 
حشـر و نشـر داشـت. فرزنـدان عمـو و 
خالـه به دلیل معیشـت سـختی که آن 
زمـان بـود به منـزل مـا می آمدنـد که 

وضعیـت معیشـتمان بهتـر بود.
پدریک همسر داشتند؟

بله!
با مادر محشور بودید؟

مادرمـان بسـیار مقتـدر بـود و فرزندان 
را بـه خوبـی تحـت کنتـرل داشـت و 
همیشـه می گفـت بعـد از نمـاز صبـح 
بایـد دو سـاعت قـرآن بـا صـدای بلند 
بخوانیـد. می گفـت بـه هـر کسـی کـه 
قـرآن نمی خوانـد، صبحانـه نمی دهـم.

چنـد فرزند ایشـان به قـم رفته 
بودند؟

احمـد، محمـود و اکبـر؛ شـیخ اکبر فرد 
اجتماعی بود و اخوان مرعشـی ایشـان 
را در خانه خودشـان نگاه داشـتند و بین 
افتخـار سـادات خواهـر آقای مرعشـی 
و شـیخ اکبـر صیغـه محرمیـت جـاری 
کردنـد تـا اکبـر بتواننـد در خانـه آن ها 
رفـت و آمـد کند. آن زمان در قم رسـم 

بـود که دختـری را صیغـه می کردند تا 
محرمیـت به وجـود بیاید و مـرد بتواند 

بـه راحتـی در خانـه رفت و آمـد کند.
محمـود هـم بـا یکـی از پسـر عموهـا 
بـه قـم رفـت و مـن نیـز کاس ۶ را 
گرفتـم و ابـوی گفـت بـه بهرمـان بیا 
پیـش  قـم  بـه  یـا  و کشـاورزی کـن 
تصمیـم  آن  از  پـس  بـرو؛  برادرانـت 
گرفتـم کـه مـن نیز بـه قم سـفر کنم. 
باهنـر،  آقـای  و  محمـود  اکبـر،  مـن، 
مهدوی کرمانـی و صالحی کرمانی، دو 
حجـره در مدرسـه حجتی قـم کنار هم 
گذاشـتیم و خرج های آن هـا با هم بود، 
یادم هسـت کـه ماهـی پنجـاه تومان، 
هرکـدام در یـک قوطی می گذشـتند و 
مثـا صنـدوق مخارج بـود، یکی مامور 
خریـد بـود و دیگری آشـپزی و نظافت 
می کـرد؛ ایـن با هـم زندگی کـردن 5 
سـال به طـول انجامید و بـه طور کلی 

زندگـی شـیرینی بود.
هاشـمی  آقـای  مالـی  وضـع 
مناسـب بـود و به کسـی کمک 

می کـرد؟ هـم 
شـیخ اکبـر از ابتـدا بـه همـه کمـک 

می کـرد. مثـًا وقتی شـروع به انتشـار 
او  بـه  کتـاب »مکتـب تشـیع« کـرد، 
پیشـنهاد دادم کـه قبـض چـاپ کند و 
به کتابفروشـی های شـهرهای مختلف 
بفرسـتد، لـذا نـام رییـس کتابفروشـی 
از طلبه هـا می پرسـیدیم  را  هـر شـهر 
و خطـاب بـه رییـس کتابفروشـی نامه 
می نوشـتیم کـه اگـر قبض هـای کتاب 
مکتب تشـیع را بفروشـید، کتـاب با 20 
درصـد زیـر قیمت برای شـما فرسـتاده 
 200 تـا   100 هفتـه ای  شـد؛  خواهـد 
تومـان پول بـرای پیش خریـد کتاب ها 
ایـن  از شهرسـتان ها می آمـد و شـیخ 
مصـرف  کتـاب  چـاپ  بـرای  را  پـول 
می کـرد؛ سـاواک از چـاپ ایـن کتـاب 

مطلـع شـد و جلـوی آن را گرفـت.
کتـاب مکتب تشـیع چـه کتابی 

؟ د بو
در حقیقـت در یـک مجله، اخبـار حوزه 

را منتشـر می کرد.
محتـوای ایـن مجله یـا کتاب را 

چه کسـانی می نوشـتند؟
شـیخ اکبـر از هر آیت اهلل و دانشـمندی 
و  بنویسـند  مقالـه  کـه  می خواسـت 
خـودش هـم مقدمـه آن را می نوشـت؛ 
ایـن کتـاب 4 تـا 5 سـال منتشـر شـد، 



شیخ اکبر ثروت 

نداشت، ولی فکر 

سازندگی داشت

ابتـدا سـالی یـک بار و سـپس سـه ماه 
یـک بـار منتشـر می شـد و هزینه چاپ 
تأمیـن  آنهـا  فـروش  پیـش  از  کتـاب 

می شـد.
پـس از توقیـف چـاپ کتـاب مکتـب 
بـا  شـیرازی  مـکارم  آقـای  تشـیع، 
ماهنامـه  گذاشـتند  جلسـه  جمعـی 
کردنـد،  منتشـر  را  اسـام«  »مکتـب 
گمـان می کنـم کـه هنـوز هم منتشـر 
مانـع  می شـود. سـاواک در آن زمـان 
چـاپ مکتب اسـام نشـد ولـی مکتب 
تشـیع را بـه خاطر شـیخ اکبر بسـتند و 

چـاپ آن ممنـوع شـد.
مطالـب  تشـیع  مکتـب  کتـاب 

داشـت؟ هـم  سیاسـی 
بله!

زمانـی که کتـاب مکتب تشـیع 
اکبـر  آقـای  می شـد،  منتشـر 
هاشـمی چنـد سـال داشـتند؟

از 35 و 3۶  ایشـان  بـود.  25 سـالش 
می رفـت؛  زنـدان  بـه  مـدام  سـالگی 
چـون نـام خانوادگـی او هاشـمی بـود، 
سـاواک نمی توانسـت تشـخیص دهـد 
کـه سـید نیسـت لـذا خیلـی وقت ها از 
جلـوی سـاواک رد می شـد و بـا اینکـه 
دنبالـش بودنـد، او را نمـی شـناختند. 
در  را  خمینـی  امـام  نامه هـای  گاهـی 
دسـت داشـت و از جلـوی سـاواک رد 

می شـد و می گفـت کـه مـن سـاواک 
را  مـن  آن هـا  ولـی  می شـناختم  را 
همـان  از  اکبـر  شـیخ  نمی شـناختند. 
شـروع مبارزاتـش بسـیار بـا سیاسـت 
عمـل می کـرد. مـن و محمـود کنکـور 
رفتیـم،  دانشـگاه  بـه  و  قبـول شـدیم 
اسـتخدام  کشـور  وزارت  در  محمـود 
شـد، چنـد ماهـی عمامـه گذاشـت، اما 
خوشـش نیامد و عمامه اش را برداشـت 

و بـه کار پرداخـت.
چرا از عمامه خوششان نیامد؟

محجـوب  و  رو  کـم  بسـیار  محمـود 
نمی خـورد.  آخونـدی  درد  بـه  و  بـود 
تمریـن  طلبه هـا  کـه  مجالسـی  در 
وقـت  هیـچ  می کردنـد،  سـخنرانی 
کـه  می گفـت  و  نمی کـرد  صحبـت 

. نـم ا نمی تو
شما چه کار کردید؟

مـن در حوزه تا مکاسـب درس خواندم 
زبـان  رشـته  و  رفتـم  دانشـگاه  بـه  و 

انگلیسـی خوانـدم.
چرا از حوزه بیرون آمدید؟

بـه طـور  حـوزه  در  وقـت  هیـچ  مـن 
رسـمی نبـودم فقـط درس می خوانـدم. 
بـه دلیـل اینکـه سـن باالیـی داشـتیم 
بـه ما اجـازه حضـور در مدرسـه روزانه 
دبیرسـتان  بـه  شـبانه  و  نمی دادنـد 
روزهـا  خاطـر  همیـن  بـه  می رفتیـم. 
بیـکار بودیـم و مـن در این ایـام درس 
مکاسـب را در حـوزه خوانـدم و شـبانه 
هـم تا کاس 11 درسـم را ادامه دادم.

از اول انگیزه روحانی شدن را 
نداشتید؟

نـه برنامه ای نداشـتم؛ ابـوی عاقه مند 
بـود و می گفـت کـه همـه پسـران من 
روحانـی شـوند، ولـی مـن کـه روحانی 

نشدم.
در این زمان آقای هاشمی چند 

ساله بودند؟
27 یا 28 سالش بود.

آقای اکبر هاشمی چه زمانی 
ازدواج کردند؟

25 سـالگی ازدواج کردنـد و آن زمـان 
طلبـه قم بودنـد و دختر آقای مرعشـی 

را بـه عنـوان همسـر برگزیدند.
پدرتان تا چه سالی در قید 

حیات بودند؟
تا سال 40 زنده بودند.

یعنی در زمان ازدواج آقای 
هاشمی زنده بودند؟

بله!
مراسم ازدواج آقای اکبر 

هاشمی در رفسنجان انجام 
شد؟

و  بـود  عـادی  مراسـم ها  زمـان  آن 
مهمانـی مختصری در منـزل با حضور 
اقـوام و آشـنایان برگـزار می شـد. البته 
فرزنـدان شـیخ اکبـر هم بسـیار سـاده 
از  ازدواج کردنـد، مثـًا الهوتـی بعـد 
انقـاب بـه منـزل شـیخ اکبـر می آیـد 
بـرای  پسـر  دو  مـن  کـه  می گویـد  و 
دامادی دارم و شـما هـم دو دختر. یک 
جلـد قـرآن و یـک سـکه طـا مهریه 
دختـران شـیخ اکبـر بـود و در منـزل، 
آقـای طالقانـی را دعـوت کردنـد و دو 
دختـر و دو پسـر را هـم زمـان بـه عقد 

هـم در آوردنـد.
آقای اکبر هاشمی با آن 

روشنفکری که داشتند، قائل 
نبود که دختران، خودشان 

همسرشان را انتخاب کنند و 
تصمیم گیرنده اصلی و نهایی 

باشند؟
آن زمـان دخترهـا خیلـی بـرای ازدواج 

نمی گرفتنـد. تصمیـم 
در ازدواج شیخ اکبر 



من پیکر شیخ اکبر 

را دیدم، صورتشان 

سرخ شده بود
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تصمیم گیرنده خود حاج آقا 
بودند یا پدر و مادرتان برای 

ایشان تصمیم گرفتند؟
اکبـر خـودش دختر آقـای مرعشـی را 
خواسـت و پـدر و مـادر هـم بـا ازدواج 

کردند. موافقـت  آنهـا 
طبیعتاً از زمانی که آقای اکبر 
هاشمی ازدواج کردند از هم 

جدا شدید؟
بـرای  علمیـه  مدرسـه  چـون  خیـر! 
طلبه هـا بود و دیگـر ما را راه نمی دادند، 
شـیخ اکبـر خانـه ای گرفـت و مـا را به 
کـه  سـاختمانی  بـرد.  خـودش  خانـه 
حـاج آقـا گرفـت، دو اتـاق اندرونـی و 
بیرونـی بـرای مهمان ها داشـت. شـیخ 
اکبـر و همسرشـان در اندرونـی زندگی 
می کردنـد و مـن و محمـد و محمـود 

هـم در اتـاق بیرونـی بودیـم.
در این برهه زمانی آقای اکبر 

هاشمی گرم فعالیت های 
سیاسی شد؟

بله! حتی به زندان هم رفتند.
چرا حاج آقا این چنین گرم 

مسایل سیاسی شد ولی شما 
و برادرانتان وارد این مسایل 

نشدید؟ آقای اکبر هاشمی برای 
ورود به سیاست از شما دعوت 

نکرد؟
سیاسـت  بـه  عاقـه ای  خودمـان  مـا 
نداشـتیم، البتـه محمد تا حـدی عاقه 
داشـت، امـا مـن و محمـود اصـا بـه 
سیاسـت عاقـه ای نداشـتیم. محمـود 
در خـرم آبـاد و لرسـتان بخشـدار شـد، 
سـپس در اوج انقاب فرماندار قم شـد 
و بعـد از آن بـه وزارت خارجـه رفـت 
و در حقیقـت کارمنـد دولـت شـد. من 
انگلیسـی در  هـم چـون رشـته زبـان 
دانشـگاه تهـران خوانـده بـودم، در قم 

کاس تدریس زبان انگلیسـی گذاشـته 
بـودم. حتی آقای خامنـه ای و همچنین 
بـه  آقـای خزعلـی و نـوری همدانـی 
کاس مـا می آمدنـد و زبـان انگلیسـی 

می گرفتنـد. یـاد 
آقای خامنه ای در چه سالی با 

آقای هاشمی دوست شدند؟
سـال 42 یـا 43 بـود، ایـن دو بسـیار با 

هـم مأنوس شـدند.
آن زمان ایشان )آقای خامنه ای( 

با شما رفت و آمد داشتند؟
آقای خامنه ای در آن زمان طلبه بود.

رفاقت هـا  ایـن  شـاهد  شـما 
بودیـد؟

خیـر! من قـم نبودم، بـه تهـران آمدم. 
پـدرم کـه فـوت شـد محمـود و محمد 
هـم بـه تهـران آمدنـد و مـا سـه نفـر، 
زندگـی  هـم  بـا  و  گرفتیـم  خانـه ای 
بزرگتریـن  کـه  قاسـم  می کردیـم. 
بـرادرم بود، بـرای کارهای تجـاری به 

تهـران مـی آمد. شـیخ اکبر هـم در قم 
زندگـی می کردند و همیشـه فـراری یا 

بود! زندانـی 
پدر شـما هیچ منعی به ایشـان 

نداشت؟
کـرده  فـوت  زمـان  آن  ایشـان  خیـر! 

بودنـد.
از چه زمانی آقای اکبر هاشمی 

مشهور و نام شان مطرح شد؟
از سـال 42 مبـارزات  آقـای هاشـمی 
بـا  کـم  کـم  و  بـود  کـرده  شـروع  را 
آیـات عظـام مأنـوس بـود و عـاوه بر 
انتشـار کتـاب مکتـب تشـیع، کتابی در 
مـورد مبـارزه با اسـتعمار تحـت عنوان 
»سرگذشـت فلسـطین یا کارنامه سـیاه 
مقدمـه  و  کـرد  ترجمـه  را  اسـتعمار« 
تنـدی برای آن نوشـت. در ایـن کتاب 
اسـراییل را بـا خانـواده سـلطنتی ایران 
مقایسـه کـرده بـود و گفتـه بـود کـه 
خانواده سـلطنتی بسـیار به ایـران ظلم 
مـی کننـد. شـیخ اکبـر از همـان زمان 
زیـر نظر سـاواک رفت؛ انتشـار کتابش 
را ممنـوع کردنـد و خـودش هـم دیگر 
زیـر نظر بـود. گاهـی از زنـدان آزادش 
مـی کردنـد و بعـد از چنـد مـاه دوبـاره 
بازداشـت می شـد. یـک دوره 4 سـاله 
هـم بـه طـور کامـل در زنـدان بودند.

در مدتی که ایشان زندان 
بودند، شما تالش یا پیگیری 

نداشتید که ایشان را از زندان 
آزاد کنید؟

تـاش  آشـنایان  و  اقـوام  امـا  خیـر! 
. نـد د می کر

ساواک فشاری روی شما وارد 
نمی کرد؟

نبودیـم،  خیـر! چـون مـا در سیاسـت 
محمـد  ولـی  نداشـتند،  کاری  مـا  بـا 
او  جـزو مبارزیـن بـود و می خواسـتند 
را بازداشـت کننـد کـه بـه آمریـکا فرار 

. د کر
آقای محمد هاشمی را به 

دلیل عملکرد شخصی خودش 
می خواستند بازداشت کنند یا 

به واسطه اینکه به اکبر هاشمی 
وابسته بود؟

دانشـگاه  در  دوسـتانش  بـا  محمـد 



شیخ اکبر مرگ 

با عزتی

 داشت

فعالیت هـای سیاسـی انجـام می دادنـد 
او  بازداشـت  بـه همیـن دلیـل دنبـال 

بودنـد.
از همـان ابتدا مبـارزات آقای هاشـمی 
در چارچـوب نظر امـام خمینی)ره( بود؟
از قدیـم امـام)ره( در همـان کوچـه ای 
زندگـی می کردنـد کـه منـزل آیـت اهلل 
مرعشـی بـود؛ آشـنایی شـیخ اکبـر و 
امـام)ره( از همـان زمـان شـروع شـد. 
از طـرف دیگر شـیخ اکبر از شـاگردان 
خـوب امـام)ره( بودند. از سـال 42 هم 

کـه امـام تبعید شـد.
آقای اکبر هاشمی به نجف 

نرفتند؟
امـام)ره(  پیـش  نجـف  بـه  مخفیانـه 
می رفتنـد. چهـره حـاج آقا ماننـد جوان 
20 سـاله بود و هیچ کسی نمی توانست 
تشـخیص دهـد فعالیت هـای فاسـدی 
قـول  بـه  )البتـه  انجـام می شـود  کـه 
سـاواک(، کار آقـای اکبـر رفسـنجانی 
اسـت. در گزارشـی کـه سـاواک علیـه 
حـاج آقـا داده بود گفته شـد کـه بعد از 
خمینی، شـیخ رفسـنجانی، مرکز فسـاد 

اسـت. قم 
ارتباط آقای اکبر هاشمی با 
شهید بهشتی از چه زمانی 

شروع شد؟
شـهید بهشـتی به تهران آمدند و شـیخ 
اکبـر هم بعـد از مدتی به تهـران تبعید 
شـدند و اجـازه نداشـتند بـه قـم بروند. 
حـاج آقـا در تهـران شـرکتی تشـکیل 
می کـرد.  سـاز  و  سـاخت  و  بـود  داده 
آقـای بهشـتی و باهنـر هـم شـریک 
ایشـان شـدند و سـه خانـه در تهـران 
کنـار هـم سـاختند و عصرها و شـب ها 
بـا هـم بودند. آقـای بهشـتی از ابتدا در 
مدرسـه ای  و  بـود  فرهنگـی  کارهـای 
بـه نـام دیـن و دانـش داشـت؛ اکنـون 
بسـیاری از شـاگردان ایشـان در رأس 

کار هسـتند.
یـادم هسـت که 2 سـال خبر نداشـتیم 
کـه شـیخ اکبـر در کـدام زندان اسـت، 
می گشـتیم،  ایشـان  دنبـال  چـه  هـر 
نمـی یافتیـم. گاهـی شـایعه می کردند 
که شـهید شـده اسـت. یـک بـار آقای 
جعفـری گیانـی از زنـدان آزاده شـده 
آقـای  شـاید  کـه  گفتیـم  مـا  بودنـد، 
جعفـری از شـیخ اکبر ما خبری داشـته 
باشـد. من ماشـین گرفتم و به رودسـر 
رفتـم، نشسـتم تـا اطرافش خلوت شـد 
سـپس پرسـیدم که از آقای رفسنجانی 
خبـری نداریـد؟ اول کمـی جـا خـورد، 

بعـد گفت بـا ایشـان چـه کاری دارید؟ 
بسـیار  هسـتم.  بـرادرش  مـن  گفتـم 
تعظیـم کـرد و به من بـه خاطر برادری 
پرسـیدم  گفـت.  تبریـک  اکبـر  ماننـد 
گفـت:  افتـاده؟  اتفاقـی  اکبـر  بـرای 
انفـرادی  در  رفسـنجانی  آقـای  خیـر، 
آن  در  مـا  بودنـد کـه  زندانـی  همـان 
زندانـی بودیـم؛ روزی گفتند کـه امروز 
رفسـنجانی به زنـدان عمومـی می آید. 
ایشـان را شـب قبل ۶ سـاعت شکنجه 
بـود،  زخمـی  پاهایـش  و  بودنـد  داده 
بـرف آمـده بود و هوا بسـیار سـرد بود. 
رفسـنجانی عبا را روی سـرش کشید و 
همـه احوالـش را پرسـیدیم و گفت که 
خوبـم. 10 دقیقه ای نشسـت و سـپس 
بـرای مـا 72 نفـر کـه در بنـد عمومی 
بودیـم، شـروع به صحبت کـرد و گفت 
کـه آقایـان، مـا نبایـد فکـر کنیـم کـه 
اینجـا زندان اسـت، باید فکـر کنیم که 
اینجـا خانـه دوم ماسـت، ممکن اسـت 
کـه برخـی تـا آخـر عمـر اینجا باشـیم 
و برخـی فـردا آزاد شـویم، نباید دسـت 
روی دسـت بگذاریم و وقتمـان را تلف 
کنیـم. برخـی پرسـیدند مـا در زنـدان 
دهیـم؟  انجـام  می توانیـم  کاری  چـه 
کارهـای  گفـت:  رفسـنجانی  آقـای 
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دهیـد.  انجـام  می توانیـد  بسـیاری 
سـپس پرسـید از بیـن شـما چه کسـی 
خـوب انگلیسـی می دانـد؟ افـرادی که 
انگلیسـی می دانسـتند خـود را معرفـی 
کردند، سـپس آقای رفسـنجانی پرسید 
چـه کسـانی می خواهنـد انگلیسـی یاد 
نفـر   30 نفـر،   72 بیـن  از  بگیرنـد؟ 
دوسـت داشـتند انگلیسـی یـاد بگیرند، 
را  نفـر  یـک  هاشـمی  آقـای  سـپس 
مامـور کـرد که نـام اسـاتید و کسـانی 
کـه می خواهنـد انگلیسـی یـاد بگیرنـد 

را بنویسـند.
اسـاتید،  از  یـک  هـر  می کـرد  تأکیـد 
5 دانشـجو را انتخـاب کنـد و پـس از 
صبحانـه کاس هـا را شـروع کنیـد، 
عـده ای بر سـر کاس ریاضیـات، فقه 
یـا اصـول بنشـینند و کاس هـا ماننـد 
دانشـگاه تشـکیل و برگزار شـود، حتی 
عنـوان می کـرد کـه حضـور و غیـاب 
شـود تـا افـراد بـه موقع بر سـر کاس 

آن هـا  از  همچنیـن  و  شـوند  حاضـر 
درس پرسـش شـود تا مبـادا مبحثی را 
فرامـوش کننـد. آقـای جعفـری گفت، 
ناراحت هسـتم کـه از زندان آزاد شـدم 
چـون در زنـدان برنامه هـا داشـتم ولی 

اکنـون هیـچ برنامه ای نـدارم.
چرا آقای اکبر هاشمی 

می خواستند شاه را ساقط کنند؟
ایشـان نظر خاصی روی شـاه نداشت و 
می گفـت کـه ایـن رژیم مناسـب ایران 
نیسـت، چـون آمریـکا ایـران را ماننـد 
ایالـت خـود می دانسـتند؛ مثـا آمریکا 
پـرواز مسـتقیمی از لـس آنجلـس بـه 
آمریکایی هـا  و  بـود  گذاشـته  کرمـان 
مرتـب در آنجـا رفـت و آمـد می کردند 
و بزرگتریـن معـدن مـس دنیـا را بـه 
و  بودنـد  آورده  در  خودشـان  تسـلط 
خودشـان  بـرای  آن  از  می خواسـتند 
بهره بـرداری کننـد؛ همه شـرایط برای 
بهره بـرداری را آمـاده کـرده بودنـد که 

شـد. انقاب 
آقای رفسنجانی می خواستند 

رژیم شاه اصالح شود یا ساقط 
گردد؟

بیشـتر هدف ایشان سـاقط شدن رژیم 

بود. شاهنشاهی 
برنامه ای داشتند که رژیم 

دیگری به جای رژیم 
شاهنشاهی بیاورند؟

خیـر! فقـط می دانسـتند کـه حکومـت 

کشـور بایـد اسـامی شـود. آن زمـان 
اقدامـات ضـد اسـامی بسـیار انجـام 
می شـد. البتـه آزادی هـای مردم بسـیار 
سیاسـی  فعالیـت  کسـی  اگـر  و  بـود 
انجـام نمـی داد، بـا او کاری نداشـتند. 
نمونـه آن خـود مـا، با اینکه شـیخ اکبر 
مرتـب زنـدان می رفـت و فـراری بـود 
امـا حتـی یکبـار هم سـاواک مـا را فرا 

. ند ا نخو
شـما فرمودیـد آقـای اکبـر هاشـمی از 
زنـدان کـه بیـرون آمـد بـه سـاخت و 

سـاز پرداخـت.
 ساواک مزاحم فعالیت 

اقتصادی او نمی شد؟
فقـط  بـود  آزاد  اقتصـادی  کار  خیـر! 
سـاواک بـا کار سیاسـی مخالـف بـود.

یعنی علی رغم اینکه رژیم 
شاهنشاهی می دانست که آقای 

هاشمی خواهان ساقط شدن 
رژیم است باز هم در مسایل 

اقتصادی سخت گیری نسبت به 
ایشان نداشت؟

امـام خمینی)ره( قصد داشـت که شـاه 
را سـاقط کنـد، آقای هاشـمی زیر لوای 
امـام خمینـی)ره( این دسـت از فعالیت 

ها را انجـام می داد.
از دکتر شریعتی نکته ای به یاد 

دارید؟



خانواده هاشمی 

تافته جدا بافته 

نیستند

در  نبـود،  ایـران  در  ایشـان  زمـان  آن 
لنـدن  در  و  می کـرد  زندگـی  فرانسـه 

چنانچـه نقـل اسـت، کشـته شـدند.
نظر آقای اکبر هاشمی راجع به 

دکتر شریعتی چه بود؟

ارتبـاط و رفـت و آمـد و جلسـات بحث 
داشـتند.  سیاسـی-اجتماعی  جـدی 
طبیعتـًا در مـواردی هـم تفـاوت نظـر 

داشـتند.
از زمانی که انقالب پیروز شد، 
نقش آقای اکبر هاشمی تغییر 

کرد، به واسطه این تغییر، 
شرایط شما بهتر شد؟ چه 

اتفاقی افتاد که ایشان تا این 
حد به امام)ره( نزدیک شدند؟

آمدهایـی  و  رفـت  دلیـل  بـه  ایشـان 
کـه وجـود داشـت با امـام)ره( آشـنایی 
خـوب  شـاگردان  از  و  داشـتند  سـابق 
ایشـان بودنـد، امـا انقـاب کـه شـد، 
البتـه آن  اکبـر در زنـدان بـود.  شـیخ 
زمـان مـن هـم در تهـران نبـودم و در 
سرچشـمه کرمان بر سـر همان معدنی 
کـه آمریکایی هـا قصـد بهره بـرداری از 
آن را داشـتند، به عنوان مترجم فعالیت 
می کـردم. سـرهنگی به نام تـاج فر، از 
طـرف سـاواک مامـور حفاظـت معادن 

آمریکایـی بـود. او وقتـی متوجـه شـد 
کـه مـن بـرادر اکبـر هسـتم، مقـداری 
و رفـت  آمـد  مـا حسـاس شـد،  روی 
مـا را همیشـه زیـر نظـر داشـت و بـه 
انتظامـات گفتـه بـود که به محـل کار 
وارد می شـوم و بـا کسـانی کـه رفت و 

آمـد دارم را بـه او اطـاع دهـد.
من سـنگ کلیه گرفتـم و برای معالجه 
سـنگ کلیه بـه تهران آمـدم. آن زمان 
بـرادرم محمـد، آمریکا بود. بـه او گفتم 
سـنگ کلیـه دارم و تصمیـم گرفتیـم 
کـه بـه آمریـکا بروم؛ سـاعت 8 شـب 
تصمیـم گرفتـم بـه آمریـکا سـفر کنم 
و سـاعت 10 شـب بـه لـس آنجلـس 
رسـیدم و تحـت عمـل جراحـی قـرار 
گرفتـم. در آمریـکا دیـدم کـه انجمـن 
اسـامی در هـر ایالتـی وجـود دارد و 
همگـی برای سـقوط رژیم شـاه تاش 

کنند. مـی 
در  کـه  بـود  مسـایلی  اینهـا  همـه 
شـب  آمـد.  پیـش  انقـاب  بحبوحـه 
بـه  و  برگشـتم  آمریـکا  از  کـه  اولـی 
تهـران رسـیدم، خبـر دار شـدم کـه در 
رفسـنجان راهپیمایـی شـده و مردم در 
قـم و تبریـز شـهید شـدند و مبـارزات 
اوج گرفته و انقاب پیروز شـده اسـت.

پـس از انقـاب، شـیخ اکبـر، بهشـتی 
می رفتنـد  شهرسـتان ها  بـه  باهنـر  و 
و بـه مـردم خـط می دادنـد، مثـًا بـه 
پاالیشـگاه آبـادان کـه اعتصـاب بـود، 
رفتنـد و گفتنـد کـه دسـت از اعتصاب 
برداریـد و کارهـا را شـروع کنیـد چـرا 
کـه دولت اسـامی به کار شـما احتیاج 
دارد. پـس از انقـاب اولین پسـتی که 
شـیخ اکبـر برعهده گرفت، وزیر کشـور 
بـود. آقای میرسـلیم هم معاون ایشـان 
شـد. شـیخ اکبر بـه عنوان وزیر کشـور 
بـه همه ایـران سـفر و سـخنرانی کرد 

و مـردم را بـرای پذیـرش رژیـم جدید 
اسـامی آمـاده کـرد. پـس از تأسـیس 
مجلـس شـورای اسـامی، شـیخ اکبر 
انتخـاب  مجلـس  رییـس  عنـوان  بـه 
شـد. پـس از بـه عهـده گرفتن پسـت 
اسـامی،  شـورای  مجلـس  ریاسـت 
سـفر خـارج از کشـور مـی رفـت و از 
ابتـدا بـا کشـورها روابـط خوبـی برقرار 
می کـرد. رییس دولت کشـورها بسـیار 
بـه او احتـرام می گذاشـتند و بـه هـر 
مأموریتـی کـه می رفـت بـا موفقیت به 

ایـران بـاز می گشـت.
اینکه آقای اکبر هاشمی مقامات 

باالتری را برعهده گرفتند، 
تاثیری روی زندگی شما 

گذاشت؟ هیچ رسیدگی خاصی 
به اطرافیان خود نداشتند؟

خیر! یـک بار یکـی از فرزندانم مریض 
بـود و بایـد تحـت عمـل جراحـی قرار 
می گرفـت. عمـل او در ایـران ریسـک 
بـود و بـرای درمـان بایـد بـه اتریـش 
اکبـر  بـه شـیخ  منتقـل می شـد. مـن 
گفتـم دسـتور دهیـد  2 هـزار دالر بـه 
مـن بدهنـد تـا بتوانـم فرزنـدم را ببرم. 
گفـت نیـاز اسـت کـه بـرای درمـان او 
را بـه خـارج از کشـور ببریـد؟! سـپس 
گفت: درخواسـتی بنویسـم تا رسـیدگی 



 بعد از انقالب ثروت 

حاج آقا کمتر هم 

شده است



مادرمان از شیخ 

اکبر، پایان جنگ را 

تقاضا کرد
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شـود. مـن هـم درخواسـتم را نوشـتم. 
شـیخ اکبـر به رییس پزشـکان نوشـت 
که درخواسـت ایشـان بررسـی و اظهار 
رییـس  بررسـی،  از  پـس  شـود.  نظـر 
پزشـکان مطـرح کـرد که الزم نیسـت 
بیمـار بـرای ایـن عمـل بـه خـارج از 
کشـور منتقـل شـود و در ایـران هـم 
می تـوان ایـن عمـل را انجـام داد. بـه 
همیـن دلیـل شـیخ اکبـر بـرای درمان 

فرزنـدم پولـی بـه من نـداد.
شما ناراحت نشدید؟

طبعـًا ناراحـت شـدم. همراه بـا فرزندم 
دوسـت  آنجـا  رفتیـم.  اتریـش  بـه 
اتریشـی پیـدا کردیـم و بسـیار بـه مـا 
محبـت کردند. یـک واحـد آپارتمان به 
مـا دادنـد، مـا را بـه یک سـوپر مارکت 
معرفـی کردند و گفتنـد، اینان مهمانان 
مـا هسـتند و بـدون دریافـت مبلغی از 
مغـازه  از  هـر چـه می خواهنـد  آن هـا 
خریـد کننـد و بعدا ما مبلـغ خرید آن ها 
را پرداخـت خواهیم کـرد. پس از انجام 
بیمارسـتان  فرزنـدم،  جراحـی  عمـل 
صـورت حسـابی بـه مـن داد کـه توان 
پرداخـت آن را نداشـتم. بـا محمـد که 
آن زمـان تهـران بود، تمـاس گرفتم و 

او بـه مـن کمـک کرد.
در این دوره که آقای هاشمی 

مسئول بودند، از فرصت و 
موقعیت خود به نفع اطرافیان 

استفاده نمی کردند؟
خیـر! حتـی وقتـی بـه حـاج آقـا گفتیم 
کـه بـرای قریـه بهرمـان هیـچ کاری 
نشـده و حـال که شـما رییـس جمهور 
هسـتید و اختیـارات دسـت شماسـت، 
مـردم  گفتنـد:  مـا  بـه  کنیـد،  کاری 
بهرمـان از من نخواسـتند که برایشـان 
کاری کنـم، من بودجه را به مسـوولین 
بـاال دسـت دادم. جالـب اسـت بعـد از 

ایـن همـه سـال هنـوز هم تغییـری در 
قریـه بهرمـان رخ نـداده اسـت؛ شـیخ 
اکبـر اینگونـه مسـایل را بسـیار رعایت 
می کـرد و اصـا نمی خواسـت مدیـون 
منطقـه ای می رفـت  بـه  وقتـی  شـود. 
ناراحـت  بسـیار  می دیـد،  محـروم  و 
می شـد؛ هـم بازی هـای قدیـم بـا هـر 
لباسـی کـه می آمدنـد فـوری بـه آن ها 
وقـت ماقـات مـی داد و اگـر مشـکلی 

می کـرد.  رفـع  را  مشکلشـان  داشـتند 
همـه دوسـتانش بـه دور ایشـان جمـع 
می شـدند و بـا هم شـوخی می کردند و 
حرف هـای دوران بچه گـی را می زدنـد 

و بسـیار جالـب بود.
کار  ده  در  کـه  مردمـی  بـه  بسـیار 
می کردنـد عاقـه داشـت و می گفـت 
کـه سـعی کنیـم ده هـا از سـکنه خالی 
نشـود و تولیـد را باال ببریم. شـیخ اکبر 
فکـر سـازندگی عظیمـی داشـت، هـر 
جـا کـه می رفـت تغییراتـی مـی داد و 
موجـب پیشـرفت کار می شـد. گاهـی 
رضایتـش کسـب می شـد و در برخی از 

مـوارد، رضایتـش کسـب نمی شـد.
آقـای هاشـمی بسـیار بـا امام محشـور 
آقـای  افتـاد کـه  اتفاقـی  بودنـد، چـه 
هاشـمی نزدیـک امام زندگـی کردند و 

مسـتقر شـدند؟ آنجا 

بسـیار  مـی داد،  شـیخ  کـه  نظریاتـی 
مـورد تأییـد امـام)ره( بـود. هـر وقـت 
می خواسـتند کار خاصـی انجـام دهنـد 
حتمـا با شـیخ اکبر مشـورت می کردند. 
اگـر ایشـان تأییـد می کردند، امـام)ره( 
هـم قبـول می کردنـد و کمتـر اتفـاق 

می افتـاد کـه نظـر شـیخ را رد کننـد.
بـه عنـوان مثـال یـادم هسـت که یک 
بـار خانـه شـیخ اکبـر در جمـاران بودم 
کـه حاج عیسـی پیش خدمـت امام)ره( 
بـه درب خانـه شـیخ اکبر آمـد و گفت 
کـه امام امشـب هوس نـان، پنیر، خیار 
و سـبزی کرده اسـت، شـما خیار دارید 
بـه امـام قـرض بدهیـد؟ شـیخ اکبـر 
گفـت: عفـت در یخچـال خیـار داریم؟ 
عفـت یخچال را بـاز کـرد و خیارهایی 
کـه از چندیـن روز پیـش مانـده و زیاد 
قابـل اسـتفاده نبـود را داخـل بشـقاب 
نیسـت  زشـت  کـه  گفـت  و  گذاشـت 
ایـن خیارهـا را بـه امـام)ره( بدهیـم؟ 
شـیخ اکبـر گفـت: زشـت نیسـت، امام 
ایشـان  مثـل  هـم  مـا  کـه  می دانـد 

. هستیم
یعنی شخصیتی مانند امام 

خمینی امکاناتی نداشتند که به 
راحتی بتوانند خرید کنند و به 

ایشان رسیدگی شود!؟
و  نبودنـد  تشـریفات  اهـل  امـام)ره( 
عـادی زندگـی می کردنـد. شـیخ اکبـر 
هـم زندگـی بسـیار عـادی داشـتند، تا 
دو سـال قبـل خانـه ایشـان اجـاره ای 
بود. شـیخ اکبـر زمینی در قم داشـت و 
قصـد داشـت آن را بسـازد و به فروش 
برسـاند و از طرف دیگـر خانه ای که در 
آن ترور شـد را بفروشـد تا بتواند منزلی 
کـه در ایـن اواخر در آن می نشسـت را 
پیـش فـروش کنـد. نفهمیـدم خانه ای 
کـه در آن می نشسـت را خریـد یا هنوز 



هاشمی مخالف حذف 

و اختالف بود و 

می خواست همه با هم 

صمیمی و دوست باشند

بود. اجـاره ای 
یعنی حتی امام)ره( و هاشمی 
رفسنجانی خرید منزلشان به 

روال سنتی انجام می شد و 
پاسداران در این مساله دخالتی 

نداشتند!؟
اگـر دسـتور می دادنـد، انجـام می شـد، 
ولـی آن هـا بیشـتر ماننـد مـردم عادی 
بودنـد چون نمی خواسـتند خودشـان را 

تافتـه جـدا بافتـه از مـردم بدانند.
پس چرا شایعه کردند که آقای 
هاشمی ثروت انبوهی داشتند؟

ولـی  نداشـت،  ثـروت  اکبـر  شـیخ 
فکـر سـازندگی داشـت و هـر جـا کـه 
تولیـت  می رفـت، سـازندگی می کـرد. 
قـم در سـاالریه 300 هکتار بـاغ انار و 
میوه داشـت؛ شـیخ اکبر به او گفته بود 
کـه رژیـم ایـن دارایـی تـو را تصاحب 
می کنـد، قبـل از آن آن هـا را وقف کن 
تـا بتوانیـم بـا آن برای طـاب خانه ای 
بسـازیم و بـه طلبه هایـی کـه فقیـر و 
متأهـل هسـتند کمـک کنیـم. تولیـت 
هم ایـن زمین را وقف کرد، شـیخ اکبر 
طـرح آن را از مهندسـین زندان گرفتند 
و همـان جـا طـرح سـاخت شـهرک را 
ریختنـد. در حـال حاضـر سـاالریه قم 

بهتریـن شـهرک اسـت و حـدود 2 الی 
3 هـزار واحـد در ایـن منطقـه سـاخته 

است. شـده 
در دوره ای که آقای اکبر 

هاشمی با امام محشور بودند 
خاطره خاصی از امام برای شما 

نقل کردند؟
مـن در اوج انقـاب از تهـران رفتـم، 
)ره(  امـام  و  اکبـر  شـیخ  رابطـه  امـا 
بسـیار نزدیـک بـود و بـه گونـه ای که 
هـر روز یـا یـک روز در میان امـام)ره( 
را می دیدنـد و مسـایل مهـم را مطـرح 

می کردنـد.
مادرتان چه سالی از دنیا رفتند؟

20 سال می شود.
دوره ای که آقای هاشمی به 

مقامات باال رسیدند، تأثیری در 
زندگی مادر شما نداشت؟

مـادر  حتـی  نداشـت،  تأثیـری  اصـًا 
ماشـین لباسشـویی نداشـتند ولی وضع 

مالـی آن هـا خـوب بـود،
همیشـه  مـادر  امـا  نبودنـد،  محتـاج 
می گفـت کـه مـن یـک نفـر هسـتم و 

نمی خواهـم. لباسشـویی  ماشـین 
خدم و حشم نداشتند و تغییری 
در زندگی آن ها صورت نگرفت؟

نداشـت، خانـه همـان  تغییـری  هیـچ 
بـود. خانـه خشـت و کاهگلـی 

تهران هم نیامدند؟
سـالی یکـی دو بـار کـه می خواسـت 

مشـهد بـرود بـه تهـران می آمـد.
آقای هاشمی به دیدن مادر 

نمی رفتند؟
سـالی یکـی دو بـار به هـر بهانه ای که 

بـود، به دیـدن ایشـان می رفت.
تلفنی با ایشان در ارتباط 

نبودند؟
خیر! گوش مادر سنگین بود.

بنابراین مقام آقای اکبر هاشمی 
تأثیری در زندگی اطرافیان 

نداشت؟
تأثیـری در زندگی کسـانی کـه نزدیک 
بودند، نداشـت؛ بعضی آن هـا که دورتر 
بودند، شـاید بیشـتر از موقعیت ایشـان 
بهـره بردنـد. من 10 سـال ماشـین رنو 
رییـس  آقـا هـم کـه  داشـتم و حـاج 
جمهـور شـدند همچنـان ماشـینم رنـو 
بـود و تغییـری در زندگـی ما بـه وجود 

. مد نیا
خاطره دیگری از آن دوره؟

در اوج جنـگ بـود، مـادرم گفـت کـه 
مـن را بـه دیـدن اکبـر ببر. شـیخ اکبر 
در منـزل تنهـا بـود و وقتـی مـادر را 
دیـد بسـیار خوشـحال شـد. شـیخ اکبر 
و مـادر شـروع کردنـد بـا هـم صحبت 
کردنـد؛ مـادر بعـد از نیم سـاعت گفت، 
احمـد بریم خانـه خواهرت؛ شـیخ اکبر 
بمـان،  مـن  پیـش  را  امشـب  گفـت: 
همسـرم هم نیسـت، مـادر گفـت: من 
در خانـه تو خوابـم نمی برد، شـیخ اکبر 
گفـت: حـاال اینجـا خلـوت اسـت، امـا 
مـادر گفـت: خانـه خواهـرت راحت تـر 
را  همدیگـر  دیگـر  شـاید  می خوابـم، 
تـو  بـه  نصیحـت  یـک  ولـی  نبینیـم، 
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دارم، شـیخ اکبـر بغـض کـرد و گفـت: 
چـه نصیحتـی؟ مـادر گفـت: نصحیـت 
و خواهـش مـن ایـن اسـت کـه ایـن 
هسـت،  خـودت  دسـت  اگـر  جنـگ 
هسـت،  امـام  دسـت  اگـر  و  خـودت 
بـرو بـه امـام بگـو دیگـر جنـگ کافی 
کشـته  دارنـد  مـردم  فرزنـدان  اسـت، 
می شـوند. شـیخ بغـض کـرد و گفـت: 
مـادر دسـت مـن نیسـت، دسـت امـام 
هـم نیسـت ولـی مـن سـعی خـودم را 
می کنـم. می خواهـم شـرایط آن روزها 
کـه  اسـت  روشـن  وگرنـه  بگویـم  را 
پایـان جنـگ مجموعه دالیـل مختلف 
و فراوانـی داشـت از خیلـی کوچـک تا 
خیلـی بزرگ کـه دربـاره آن بحث های 
فراونـی شـده و می شـود. بـه هـر حال 
دو هفتـه بعد که شـیخ آمـد خطبه های 
نمـاز جمعه را بخواند گفـت: به فرموده 
امـام)ره( علی رغم اینکـه توقف جنگ 
سـخت تر از نوشـیدن جـام زهـر بـود، 

امـا جنـگ متوقف شـد.
آقای هاشمی خاطره ای از 

درگذشت حضرت امام)ره( 
برای شما نقل نکرد؟ یا نقل 

قولی و نصحیتی از امام)ره( که 
پیش از رحلتشان گفته باشند؟

امـام در اواخـر روزهای عمرشـان بیمار 
شـده بودند. من آن زمـان تهران نبودم 

و در سرچشـمه کرمـان کار می کردم.
بعداً آقای هاشمی نکته ای به 
نقل از امام خمینی)ره( بیان 

نکردند؟
خصوصـی  حرف هـای  از  خیـر! 
بـه  چیـزی  امـام)ره(  و  خـود  میـان 
بـا  هایشـان  نمی گفتنـد. صحبـت  مـا 
کسـانی کـه در تماس بودنـد، محرمانه 
نمی کردنـد. علنـی  را  مسـایل  و  بـود 
انقـاب  رهبـری  بـا  روابطشـان  از 

و  فـراز  ایـن  نداریـد؟  خاطـره ای 
فرودهایـی که پیدا شـد آقای هاشـمی 

نداشـتند؟ نظـری  و  نقـل 
ایشـان با آقای خامنه ای بسـیار دوست 
بودنـد، حتـی زمانـی خانـه ای گرفتـه 
بودنـد کـه دو طبقـه بـود در خیابـان 
ایـران. حـاج آقـا اجـاره خانـه را می داد 
و آقـای خامنـه ای هم اسـتفاده می کرد 
حتی زمانـی که آقای خامنـه ای تهران 
نبودنـد خانواده شـان می خواسـتند حاج 
آقـا بـرای آن هـا هـم می گرفتنـد مانند 

دو بـرادر بودنـد. اختافی به آن شـکل 
بینشـان نبود. مردم بیشتر در این کارها 
شـیطنت می کننـد وگرنه اختـاف نظر 
بـوده ولی اختاف شـدید نبوده اسـت. 
اآلن هـم در یکـی از مصاحبه هایـش 
اکبـر گفـت کـه عشـق مـن خامنـه ای 
اسـت و ایشـان را بسـیار دوسـت دارم. 
اینهـا از جوانـی با هم مأنـوس بودند و 

رفـت و آمد داشـتند.
در قضایایی که در انتخابات 

گذشت و آقای هاشمی کاندیدا 
شدند و احمدی نژاد رییس 

جمهور شد خاطره ای ندارید و 
نقلی به شما نکردند؟

خاصـی  صحبت هـای  کـه  مـا  بـه 

نکردنـد ولـی مـردم از اطـراف حتـی 
کـه  شهرسـتان،  از  می آمـد  طومـار 
اقداماتـی  می خواهیـم  مـا  می گفتنـد 
کنیـم کـه شـیخ می گفـت مـن هیـچ 
وقـت راضی نیسـتم کـه خدشـه ای به 

شـود. وارد  انقـاب  و  مـردم 
در دوره ای که احمدی نژاد 

رییس جمهور شد، خاطره ای از 
آقای هاشمی ندارید؟

نـه! نظـر خاصی نداشـته و می گفت که 
ایـن انسـان پوچـی اسـت و نمی توانـد 
کشـور را اداره کنـد بلکـه مشـکاتی 

بـرای مـردم ایجـاد می کند.
اسـتاندار ضعیـف  نـژاد یـک  احمـدی 
حتـی  بـود،  اردبیـل  در  اکبـر  شـیخ 
شـنیده ام در اردبیـل چندین پرونده دارد 
که نشـان می دهد در زمان اسـتانداری 

چقـدر مـردم را اذیـت کـرده اسـت.
در ماجرای رد صالحیت آقای 

هاشمی، خاطره ای ندارید؟
نـه باز هم شـیخ اکبر با صبـر و تحمل 
ایـن مسـاله را هم پذیرفـت و گفت که 
مـردم آنچـه بایـد بداننـد، می داننـد و 
همیـن مسـاله باعـث محبوبیت بیشـتر 

ایشـان هم شـد.
شما خودتان واکنشی نداشتید؟

بـه  مـا  نکردیـم.  توجهـی  مـا  خیـر! 
سیاسـت کاری نداریـم، امـا همه مردم 
بـه این مسـاله و همچنین رد صاحیت 
سیدحسـن خمینی بسـیار توجه کردند. 
سیدحسـن،  صاحیـت  رد  زمـان  در 
شـیخ اکبـر گفـت: شـما صاحیت تـان 
را از چـه کسـی گرفتیـد کـه برخـی را 
راحـت رد صاحیـت می کنیـد! همگی 
شـاهد بودیم کسـانی که سیدحسـن را 
رد صاحیـت کردنـد، در برابـر حاج آقا 

نداشـتند. جوابی 
چرا حاج آقا را رد صالحیت 



معتقد بود 

احمدی نژاد 

نمی تواند کشور را 

اداره کند

کردند؟
از  دیرینـه  کینـه ی  و  دشـمنی  یـک 
حـاج آقـا داشـتند. فکـر کردند کـه اگر 
ایشـان بیایـد می خواهـد تغییـرات کلی 
ایـن  در  هـم  شـایعاتی  کنـد.  اعمـال 
زمینـه درسـت می کردنـد. مثـًا گفتند 
بایـد در قانـون اساسـی  کـه رهبـری 
شـورایی باشـد و اگـر آقـای هاشـمی 
قانـون  اصـل  ایـن  می خواهـد  بیایـد، 
اجرایـی کنـد. در صورتـی  را  اساسـی 
کـه اینطـور نبود، حـاج آقا نظـر بلندی 
داشـتند و معتقـد بودنـد هـر کسـی که 
کار  سـر  بـر  کنـد،  خدمـت  می توانـد 
بـه جمهـوری،  لطمـه ای  ولـی  باشـد، 
انقـاب و مـردم وارد نکنند چـون واقعًا 
انقـاب بـرای مـردم گـران تمام شـد، 
چقـدر شـهید دادنـد و زندگی هـا از هم 
پاشـیده شـد امـا بـه هـر حال عـده ای 
رعایـت نمی کننـد و سـود جو هسـتند.
آخرین بار چه زمانی حاج آقا را 

دیدید؟
دو یـا سـه روز قبل از فوتشـان که عقد 
دختر یاسـر بـود؛ همه اقـوام درجه یک 
بـه خانه یاسـر رفتنـد و حاج آقـا صیغه 
ازدواج آن هـا را خواند و نصحیت شـان 
کـرد. البتـه دو روز بعـد از این عقد حاج 

آقا فـوت کردند.
حاج آقا دخالتی در این عقد و 

ازدواج ها می کرد؟
کـه  کسـی  هـر  فامیـل  در  معمـواًل 
می خواسـت ازدواج کنـد، از حـاج آقـا 
را  عقـد  صیغـه  می کـرد  درخواسـت 

کنـد. جـاری 
دخالتی در مهریه و اینطور 

مسایل نمی کرد؟
معتقـد بـود که مهریـه بـرای زن الزم 
اسـت و اگـر زن مهریه نداشـته باشـد، 
ارزشـش پاییـن می آیـد، امـا دخالتـی 

نداشـتند یـا در ایـن زمینـه دسـتوری 
نمی دادنـد.

چطور مطلع شدید که حال آقای 
هاشمی نا مساعد شده است؟

یکـی از دوسـتان با من تمـاس گرفتند 
بـد  حالـش  آقـا  حـاج  کـه  گفتنـد  و 
شـده، شـما مطلـع هسـتید، گفتـم خیر 

اطاعـی نـدارم، شـاید شـایعه باشـد.
آقای هاشمی پیش از نا مساعد 
شدن حالشان، تندرست بودند؟

بله! بسیار سالم و سرحال بودند.
سابقه بیماری نداشتند؟

ولـی  نداشـتند  سـکته  سـابقه  اصـا 
قندشـان بـاال بـود و بـا ورزش و دارو 
در  مـی داد؛  نشـان  متعـادل  قندشـان 
تمـاس نخسـت کـه اطاع دادنـد حال 
شـیخ اکبر مسـاعد نیسـت، مـن جدی 
نگرفتـم، پـس از آن دوسـت دیگـری 
بـه مـن زنـگ زد و گفـت که حـاج آقا 
را به بیمارسـتان شـهدا منتقـل کردند، 
افتـاده؟  اتفاقـی  چـه  چـرا؟  پرسـیدم 
گفـت: حالشـان خـوب نبوده، مـا پایین 
شـهر بودیم و تـا به بیمارسـتان رفتیم، 
دیدیـم کـه تعداد بسـیاری از مـردم به 
طـرف بیمارسـتان هجـوم آوردنـد بـه 
نزدیـک  امـکان  اصـا  کـه  گونـه ای 
شـدن بـه بیمارسـتان وجـود نداشـت.

یعنی شما حاج آقا را ندیدید؟
خیـر! رسـیدیم جلـوی بیمارسـتان بـه 
مـا اطـاع دادنـد کـه شـیخ اکبـر را به 
جمـاران منتقـل کردنـد، گفتند ایشـان 
سـکته ناگهانـی کردنـد و درجـا فـوت 
بـه  نمی شـد.  بـاورم  اصـًا  کردنـد. 
دکتـر گفتـم: جریـان چیسـت؟ گفـت: 
سـکته هایی هسـت کـه بـرای بیماران 
قنـدی پیـش می آیـد، گفتم: نمی شـود 
کالبد شـکافی کنیم که مطمئن شـویم، 
گفـت: تأثیری نـدارد. خاصه بـا کالبد 
شـکافی مخالـف بـود و نپذیرفـت کـه 
در مورد مرگ ایشـان بررسـی بیشتری 

بگیرد. صـورت 
مگر ممانعت امکان داشت؟

بایـد فرزندان حاج آقا درخواسـت کالبد 
شـکافی می کردند، اما نخواسـتند. ولی 
مـن بـه دکتر گفتم اما ایشـان گفت که 
نیـازی نیسـت و اگـر هم چیـزی ثابت 
شـود، کاری نمی شـود کـرد. مـن پیکر 
شـیخ اکبـر را دیـدم، صورتشـان سـرخ 
شـده بـود و معلـوم بـود که به ایشـان 
فشـار آمـده بـود؛ برخـی می گوینـد که 
برخـی  و  بودنـد  در آب سـکته کـرده 
دیگـر گفتنـد در آب مـوادی ریختنـد، 

هزار شـایعه درسـت شد…
یعنی پس از درگذشت آقای 
هاشمی، هیچ بررسی صورت 

نگرفت؟
پیکـر  کردنـد.  برخـورد  عـادی  خیـر! 
ایشـان را آن شـب بـه جمـاران بردند، 
شـب بعـد غسـل دادن و آمـاده کردند 
و  بردنـد  دانشـگاه  هـم  سـوم  روز  و 
آقـای خامنـه ای نمـاز بـر پیکر ایشـان 

خواندنـد.
ایشـان  پیکـر  تشـییع  مراسـم  در  امـا 
جمعیـت بسـیار زیـاد و فـوق العـاده ای 
شـرکت کردنـد. میلیون ها نفر شـرکت 



کسانی که سید حسن 

را ردصالحیت کردند، 

در برابر حاج آقا 

جوابی نداشتند
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کردنـد حتـی مخالفیـن هم در مراسـم 
تشـییع پیکـر ایشـان حضـور داشـتند.
اینکه گفته شد پیکر ایشان از 
مسیر دیگری برده شده بود، 

درست است؟
مـن در جریان نبـودم. حالـم هم خیلی 
خـوب نبـود، آنقـدر جمعیـت زیـاد بـود 
نفـر  چندیـن  ایسـتاد؛  نمی شـد  کـه 
هـم در تشـییع پیکـر ایشـان در فشـار 

جمعیـت شـاید مصـدوم شـدند.
نتوانستید در مراسم تدفین 

شرکت کنید؟
ما به حرم امام )ره( رفتیم.

گفته شد در هنگام دفن آقای هاشمی 
در ضریح امام)ره( هم یک نماز 

مجزا خوانده شد؟
بله درست است ]گفته شد![

شما در نماز دوم حضور 

داشتید؟
خیر! من نبودم.

شنیدید یا دیدید؟
ندیـدم. آن زمـان مـن در ضریح حضور 
نداشـتم، ولـی گفتنـد که نمـاز دیگری 

خواندند.
در حال حاضر بر روی موضوع 

درگذشت آقای هاشمی پیگیری 
خاصی صورت نمی گیرد؟

شـنیدم کـه شـورای امنیـت در حـال 
هسـت. بررسـی هایی  انجـام 

آیا از پیکر ایشان نمونه برداری 
نشده است؟

از  بلکـه  نشـد،  نمونه بـرداری  خیـر! 
انجـام  بررسـی  بتواننـد  عکس هـا 
دهنـد. به طـور کلی شـیخ اکبـر مرگ 
بـا عزتـی داشـت. عـاوه بـر حضـور 
 92 هـای  پرچـم  مـردم،  حداکثـری 
کشـور به حالـت نیمه افراشـته درآمد و 
در مراسـم ختمـی کـه آقـای خامنه ای 
حـدود  کردنـد،  برگـزار  ایشـان  بـرای 
150 هیـأت و سـفیر و نماینـده بـرای 

تسـلیت بـه ایـران آمـده بودنـد.
پس از درگذشت آقای هاشمی 

دیداری با رهبری انقالب 
داشتید؟

بلـه! دیدار داشـتیم، یکـی از دیدارها در 
همـان روزی بـود کـه آقـای خامنه ای 
رفسـنجانی  هاشـمی  مرحـوم  بـرای 
روز  آن  در  کردنـد.  برگـزار  مراسـم 
کـه  خواسـتند  و  گذاشـتند  جلسـه ای 
اخـوان و فرزنـدان را ببینند. مـا به اتاق 
مخصـوص خودشـان رفتیـم و صحبت 
ناراحتـی  کـه  گفتنـد  ایشـان  کردیـم. 
مـن کمتر از شـما نیسـت، مـن هم یار 
دیرینـه خـود را از دسـت دادم؛ امـروز 
نوبت ایشـان بـود و فردا نوبت ماسـت، 
بایـد بپذیریم. شـما ایشـان را فراموش 
نکنیـد و برایشـان قرآن زیـاد بخوانید و 
صدقـه بدهیـد. گفتیم در حـد توان این 

کار را خواهیـم کـرد.
دو هفتـه بعـد، دوباره ایشـان را دیدیم، 
مـن و آقـای خامنـه ای روی صندلـی 
زمیـن  روی  بقیـه  و  بودیـم  نشسـته 
نشسـته بودنـد؛ از مـن پرسـیدند کـه 
احمـد آقـا چـرا روی صندلی نشسـتید؟ 
یـادت  گفـت:  دارم،  درد  زانـو  گفتـم 

هسـت کـه زمانـی معلـم مـن بـودی؟ 
گفتـم بلـه! یـادم هسـت و افتخـار من 
همیـن اسـت. گفـت: پـول هـم از من 
گرفتـی، گفتـم: بلـه! گفت: همـان ۶0 
تومـن کـه بابـت کاس هـا پرداخـت 
کـردم، حقـوق دو مـاه مـن بـود. بعد از 
آن گفتنـد: عقـد مهـدی را من و شـیخ 
اکبـر در همیـن اتـاق بسـتیم و پس از 
آن بـا محمـد و محمود شـوخی کردند؛ 
بـه طور کلـی دیـدار خوبی بـود. جالب 
ایـن اسـت کـه احمـدی نژاد هـم جزو 
مسـتقبلین بـود، جلوی در بـه مهمانان 

خـوش آمـد می گفـت.
از نظر شما درگذشت آقای 

هاشمی عادی است؟
نمی تـوان کسـی را متهـم کـرد ولـی 
اخیـراً در سـایتی آمـده کـه قاتـل حاج 
آقا شناسـایی شـده اسـت، مـا باورمان 
نشـد و گفتیـم کـه از ایـن صحبت هـا 
زیـاد گفته می شـود، شـاید هم راسـت 

باشـد، خـدا می دانـد.
یعنی گمان می کنید حاج آقا 

شهید شده باشند؟
احتمالـش 50 به 50 اسـت؛ اغلب مردم 
که معتقدند ایشـان شـهید شـده اسـت 
ختـم  مجالـس  در شهرسـتان ها  ولـی 
بسـیار با شـکوهی برای ایشـان گرفتند 
مثـًا در یـزد چنـد ده مجلـس ختـم با 

شـکوه برای ایشـان برگزار شـد.
فقدان آقا هاشمی چه اثری 

برای شما داشته است؟
مـا تـا چنـد روز پیـش شـوکه بودیـم 
و اصـًا باورمـان نمی شـد کـه فـوت 
شـدند، ولـی کم کم جای خالی ایشـان 
حـس شـد و بـاور کردیم کـه از بین ما 
رفتنـد. مـن چون شهرسـتان بـودم هر 
دو مـاه یـک بـار ایشـان را می دیدم اما 

مـدام سـراغ مـن را می گرفتند.



حاج آقا اقدامات زیادی 

برای پیشرفت ایران 

انجام داد و هدفش 

سرافرازی ایران بود

شما را دوست داشت؟
بله!

خاطره دیگری درباره خودتان؟
دوسـتان،  از  یکـی  دعـوت  بـه 
می خواسـتم بـه مصـر بـروم، تصمیـم 
گرفتـم ابتدا حـج عمره بـروم و از آنجا 
مدینـه و پـس از آن به قاهـره بروم، از 
هواپیمـا در جـده کـه پیدا شـدم، دیدم 
یک آقای ورزشـکاری جلـوی ما آمد و 
گفـت حـاج احمد هاشـمی؟ گفتـم بله! 
گفـت: از ریاسـت جمهـوری زنگ زدند 
و گفتنـد که شـما در این پـرواز به جده 
می آییـد و گفتنـد کـه بـا آن هـا تماس 
آقـای سیدحسـین  بگیریـد. آن زمـان 
در  آقـا  حـاج  دفتـر  رییـس  مرعشـی 
تهـران بود. تماس گرفتم و گفتند شـما 
کجاییـد؟ گفتـم: جـده هسـتم، گفـت: 
گـزارش  می رویـد؟  کجـا  آن،  از  بعـد 
شـده که شـما با یکی از دوسـتان خود 
بـه مصـر می رویـد، گفتم: بله! درسـت 
اسـت؛ گفـت: حـاج آقـا گفتنـد کـه به 
احمـد بگوییـد در حـال حاضـر به مصر 
نـرود چـون رابطـه ایـران و مصر خوب 
نیسـت و مشـکاتی پیـش می آید. من 
بـا دوسـتم در مصـر تمـاس گرفتـم و 
گفتـم کـه کاری پیـش آمـده و باید به 
خدمـت حـاج آقـا برسـم. خاصـه آن 
سـفر حـاج آقـا مـا را از رفتن بـه مصر 
می دانسـت  ایشـان  البتـه  کـرد،  منـع 
مـا سیاسـی نیسـتیم ولـی شـاید در آن 
می توانسـت  سـفر  آن  شـاید  شـرایط 

مشـکل سـاز شود.
چـرا در مـورد خانواده هاشـمی 

شـایعات بسـیار است؟
بافتـه  جـدا  تافتـه  هاشـمی  خانـواده 
نیسـتند و ماننـد سـایر مـردم زندگـی 
می کننـد، اتفاقـا برخـی بسـیار راحت تر 

و بهتـر از مـا زندگـی می کننـد.

اینکـه گفتنـد ثـروت حـاج آقـا قبـل و 
بعـد از انقـاب تغییـر عمـده ای کـرده 

. ست ا
بعـد از انقـاب ثـروت حـاج آقـا کمتر 

هم شـده اسـت.
شایعه کردند که آقای هاشمی 

پول های زیادی در بانک های 
خارج از کشور دارند؟

همه اینها شـایعه اسـت، دشـمنان این 
شـایعات را درسـت می کننـد. حـاج آقا 
از پسـته رفسـنجان 4 سـهم از شرکت 
تعاونی رفسـنجان شـریک اسـت مانند 
سـایرین، کارگـران قبلـی ما بـه مراتب 
بیشـتر از مـا در سـال پسـته دارنـد، اما 
همـه دنیا می گویند پسـته رفسـنجانی، 

نمی گویند پسـته رفسـنجان!
در جلسات خانوادگی، آقای 

هاشمی نسبت به شایعات چه 
واکنشی داشتند؟

دو سـه بـار از ایشـان سـوال شـد کـه 
چـرا هیـچ واکنشـی نشـان نمی دهید؟ 
ایشـان می گفتنـد: آن هـا کـه دوسـت 
مـا هسـتند، از ایـن حرف ها خوشـحال 
او  بـه  و می گوینـد خداونـد  می شـوند 
دشـمن  کـه  کسـانی  و  بدهـد  بیشـتر 
هسـتند، می سـوزند؛ چـرا من خـودم را 
ناراحـت کنم، جـواب ابلهان خاموشـی 

. ست ا
زمین هـای  از  فیلـم  و  عکـس  آنقـدر 
رفسـنجان گرفتنـد و گفتنـد کـه این ها 
بـرای هاشـمی رفسـنجانی اسـت، در 

صورتـی کـه دروغ بـود. 
اقدامـات  انقـاب  از  قبـل  آقـا  حـاج 
از  بعـد  و  مـی داد  انجـام  اقتصـادی 
ایـن کار  انقـاب دیگـر نمی توانسـت 
کنـد و ثروتش کمتر شـده بود. فکرش 
سـازندگی بـود و هـر جـا کـه می رفت 
سـعی می کـرد طـرح جدیـدی دهـد و 

می کـرد. ایجـاد  تحـول 
شخصیتی در تراز حاج آقا 

می شناسید؟
کـه  کسـانی  هسـتند  علمـی  نظـر  از 
سـواد دارنـد، ولـی از نظـر فکـری، بـه 

ماننـد اکبـر سـراغ نـدارم.
می رفـت  بازدیـد  بـرای  کـه  جـا  هـر 
بسـیار  می شـدند.  خسـته  همراهانـش 
تـا   50 می کردنـد،  سـوال  عاقـه  بـا 
۶0 نفـر از پزشـکان مقیـم خـارج بـه 
سرچشـمه مـس کرمـان آمدنـد، وقتی 
خوشـحال  بسـیار  شـناختند،  را  مـن 
شـما  آقـای  حـاج  گفتنـد  و  شـدند 
سـواالتی از پزشـکی می پرسـیدند کـه 

بدهیـم. جـواب  نمی توانسـتیم  مـا 
چرا آقای هاشمی را با امیر کبیر 

مقایسه می کنند؟
و  داشـت  سـازندگی  فکـر  امیرکبیـر 
دانـش  بـه  رو  ایـران،  می خواسـت 
هـم  آقـا  حـاج  بـرود.  پیـش  سـواد  و 
اقدامـات بزرگی بـرای پیشـرفت ایران 
انجـام داد و هدفـش سـرفرازی ایـران 
بـود. امیـر کبیـر دارالفنـون را تأسـیس 
کـرد و حـاج آقا هـم از جمله دانشـگاه 
آزاد اسـامی را بـا یک میلیـون تومان 
کـه امـام هدیـه دادنـد، تأسـیس کرد. 
آن زمـان افـراد 4 سـال پشـت کنکـور 
می ماندنـد و نمی توانسـتند بـرای ادامه 



در مورد مرگ 

آیت اهلل، هزار 

شایعه درست شد
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تحصیـل به دانشـگاه بروند؛ شـیخ اکبر 
دانشـگاه آزاد را تأسـیس کـرد تـا افراد 

بیشـتری بتواننـد درس بخواننـد.
در این سال ها خلق و خوی 

ایشان تغییر کرد؟
در خلـق و خـوی ایشـان تغییـر کلـی 
ندیدیـم ولـی بـه هـر حـال مشـکات 
مـردم و مملکـت روی اعصـاب او تاثیر 

می گذاشـت.
ایشان به آروزهایش رسید؟

شـیخ اکبر فراز و نشـیب های بسـیاری 
در زندگی داشـت.

به هدفشان از مبارزات رسید؟ 
از چیزی پشیمان نشده بود؟

زندگـی راحتی نداشـت، کًا در زندگی 
بسـیار بـا محدودیت مواجـه بود. فرض 
مریـض  عیـادت  می خواسـت  کنیـد  
از  بسـیاری  در  نمی توانسـت  بـرود، 

مجالـس شـرکت کنـد و ….
به آرزوهایی که از پیروزی 
انقالب به دنبال آن ها بود، 

رسید؟
توانسـتند رژیـم شـاه را سـاقط کننـد 
و نظـام جمهـوری اسـامی را برقـرار 

. کنند
به هدفی که از حکومت داشتند، 

رسیدند؟
آنطـور کـه بایـد و شـاید حکومـت بـه 
هـدف مدنظـر نرسـید. در حـال حاضر 
چـه بسـا بـر روی برخـی سیاسـت ها و 
رفتارهـای حکومت، نظر مثبتی نباشـد. 
مثـًا در مـورد مسـایل اجتماعـی ایـن 
امـر بعضـًا ناشـی از سـخت گیری های 
بی مـورد اسـت کـه حـاج آقـا بـا آن ها 
مخالـف بـود از جملـه این کـه می گفت 
ماهواره هـای مـردم را جمـع می کنند و 

ایـن نـوع سـخت گیری ها هیـچ تأثیـر 
مثبتـی نـدارد بلکـه تاثیـرات منفـی به 

همـراه خواهد داشـت.
در مورد برخوردی که برای 

حجاب می شد، چه نظری 
داشتند؟

مخالـف بـود؛ می گفـت دلیلـی نـدارد 
بعـد از سـی سـال جلـوی خانم هـا در 

می گیرنـد. را  خیابـان 
با سخت گیری مخالف بود؟

بله!
در زندگی شخصی هم همینطور 

بود؟
بلـه! اصـًا بـه فرزنـدان سـخت گیری 
دوسـت  بسـیار  را  آن هـا  و  نمی کـرد 
داشـت؛ همیشـه برنامـه اش ایـن بـود 
کـه جمعه هـا همـه فرزنـدان بـه منزل 

او برونـد.

با برخوردهای جناحی که در 
کشور می شود و حذف هایی که 

صورت می گرفت هم 

مخالف بود؟
کًا مخالـف حـذف و اختـاف بـود و 
می خواسـت همـه بـا هـم صمیمـی و 
دوسـت و یـار و یـاور یکدیگـر باشـند.

بعد از درگذشت امام)ره(، رابطه 
آقای هاشمی با خانواده امام 

چطور بود؟
تکیـه گاه  بـود؛  خوبـی  بسـیار  رابطـه 
بـود. سیدحسـن خمینـی پـس  آن هـا 
از فـوت شـیخ اکبـر بسـیار گریـه کرد 
و ایـن نشـانه عاقـه شـدید ایشـان به 
شـیخ اکبر اسـت. خیلی از شـخصیت ها 

بسـیار گریـه می کردنـد.
رهبری انقالب غیر از زمانی که 
نماز میت بر پیکر آقای هاشمی 

رفسنجانی قرائت کردند، در 
سایر مراسم های عزاداری 

شرکت کردند؟
مـن ایشـان را ندیـدم، شـاید خصوصی 
بـه مراسـمی آمدند؛ به طـور کلی رهبر 

بسـیار نگران اوضـاع بودند.

آیت اهلل هاشمی؛ فقیه آینده شناس

فقیــد ســعید آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی صاحــب تفســیر 
راهنمــا؛ فقیــه زمان شناســی بــود کــه در فقــه حکومــت و 
فقــه مصلحــت، مهــارت و تخصــص کــم نظیــری داشــت. 
بنــده طــی ســال ها تمــاس و همفکــری بــا بزرگان، کســی 
ــگاه  ــدم و جای ــان ندی ــل ایش ــه مث ــي ب را در آینده شناس
بــه حــق او همچنــان کــه امــام راحــل)ره( تشــخیص داد، 
ــود.  ــت ب ــخیص مصلح ــع تش ــام و مجم ــر نظ ــاق فک ات
ــای  ــرده و عاشــق، اســتراتژي و راهبرده ــار ســفر ک آن ی
ــی از آن هــا  ــاد و متنوعــی را طراحــي و به خوب ســازنده زی

دفــاع کــرد.

اذان  تهــران،  در  نمازجمعــه اش  خطبه هــای  آخریــن   
ــر  ــد. ه ــی ش ــوز ارزیاب ــگان دلس ــردم و نخب ــدت م وح
ــن  ــا ای ــد، ب ــرا آن را برنتابی ــان اقتدارگ ــه جری ــد ک چن
ــت اهلل  ــاد آی ــی زنده ی ــال زدن ــر مث ــدال و صب ــال اعت ح
ــی  ــردم، مظلوم ــان م ــنجانی از وی در می ــمی رفس هاش

مقتــدر ســاخت بــه طــوری کــه بســیاري از آحــاد و اقشــار 
ــی  ــان و دانشــگاهیان، او را دلســوز و حام ــژه جوان ــه وی ب
خــود دانســته و در لحظــه وداع باحضــور چندیــن میلیونــی 
خودشــان از دلســوزی ها و زحمــات خالصانــه اش قدردانــی 

ــد. کردن

خاطــرات شــیرین زیــادی از ایشــان در قلــب و روحــم ثبت 
شــده کــه مجــال بازگــو کــردن آن هــا را نــدارم. بهتریــن 
ــه  ــی ک ــفرهای زیارت ــه س ــود ب ــوط می ش ــر ات مرب خاط
ــر  ــح مطه ــای ضری ــار روبی ه ــتیم و غب ــهد داش ــه مش ب
ــه  ــرد. ب ــا)ع( می ک ــام رض ــه ام ــه ب ــقی ک ــراز عش و اب
ــد  ــاه می توانی ــپ کوت ــک کلی ــه در ی ــه آنچ ــوان نمون عن
ــت  ــای او از روی معرف ــد زیارت ه ــان می ده ــد، نش ببینی
ــعی  ــفره ها س ــن س ــیعه در ای ــت ش ــن راد روحانی ــود. ای ب
می کــرد بگویــد سیاســتش نمــاد روشــن اعتــدال رضــوی 
ــه  ــا توصی ــه م ــن جهــت هــم همیشــه ب ــه همی اســت. ب
ــا دیگــران از راه منطــق و انصــاف  می کــرد در برخــورد ب
ــا  ــی او در مواجهــه ب ــم. ســیره و مشــی عمل عــدول نکنی
ــود. در  ــاما ب ــوا س ــی قال ــتور قرآن ــاک، دس ــان هت مخالف
هرحــال مکتــب فکــری آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در 
ــا درک  ــه ب ــادی او ک ــای اجته ــر و روش ه دوران معاص
ــه انجــام می رســید،  ــان و مــکان ب درســت از شــرایط زم
ــی  ــا دارد کنگــره بین المل ــا اســت و ج ــه م ضــرورت زمان
ــای  ــا و تاکتیک ه ــا؛ روش ه ــه ها؛ راهبرده ــی اندیش بررس

ــردد.  ــذار گ وی برگ

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

      حجت االسالم تیمور علی عسگری

مشاور پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام
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      در دوره حکومــت اســامی داریــم 
ــه طــرف فقــه تخصصــی می رویــم.  ب
ــت اســامی  ــم حکوم ــر نمی خواهی اگ
می تــوان  گذشــته  مثــل  باشــد 
ــرد  ــی ک ــه ای ط ــه گون ــایل را ب مس
ــور  ــه ام ــم در هم ــر بخواهی ــی اگ ول
ــه  ــا فق ــد ب ــم، بای ــت کنی ــردم دخال م
تخصصــی باشــد. اگــر فقــه تخصصــی 
ــد تخصصــی را هــم  ــم تقلی را پذیرفتی

ــم. ــد بپذیری بای
     المحالــه در دوره تخصصــی شــدن 
شــورایی  بــه  فقهــی  رشــته های 
شــدن فقهــی می رســیم. پایــه اصلــی 
همــه ایــن مســایل عقــل اســت یعنــی 
ــاد  ــه اجته ــه ب ــل، توج ــه عق ــه ب توج
ــوب  ــه در چارچ ــادی ک ــت. اجته اس
ــا در  ــی م ــع و مبان ــود. مناب ــام ش انج

ــتند.  ــنت هس ــرآن و س ق
در  بــه تخصــص  اســت       الزم 
علــوم اســامی و ابــواب و رشــته های 
و  دهیــم  بهــا  فقهــی  مختلــف 
بــرای هــر رشــته ای تخصصــی در 
حوزه هــا بــه وجــود بیایــد؛ البتــه ایــن 
تخصص هــا موقعــی مفیــد اســت کــه 
شــخص متخصــص دارای اجتهــاد 

ــد. ــق باش مطل
      تخصصی شــدن اجتهاد، تخصصی 
ــایل،  ــی از مس ــد در بعض ــدن تقلی ش
شــورای فقهــی بــرای مســایل عمــده 
مدیریتــی کشــور و همراهــی علمــای 
ــگاه ها  ــیعه در دانش ــنت و ش ــل س اه
میزگردهــا اجاس هــا و همایش هــا 
ــد در  ــت. بای ــه اس ــات زمان از ضروری
مخلــوط  کاس هــای  دانشــگاه ها 
از دانشــجویان شــیعه و ســنی بــا 
اســتادان شــیعه و ســنی تشــکیل شــود 
کــه اگــر ایــن اقدامــات را داشــته 

ــه وحــدت جهــان  باشــیم می توانیــم ب
ــم. ــد ببندی اســام امی

       دوران اینکــه یــک فــرد هرچنــد 
نابغــه و پــرکار بتوانــد در مســایل بــی 
ــی،  ــی، اجتماع ــده  سیاس ــمار پیچی ش
و  علمــی  اقتصــادی،  فرهنگــی، 
ــد،  ــوای مناســب بده ــی نظــر و فت فن
دوران  در  شــاید  اســت.  گذشــته 
ــای  ــدم تقاض ــت و ع ــزوای روحانی ان
ــا،  ــت آنه ــی مخالف ــا و حت حکومت ه
میــدان و نیــاز این گونــه کارهــا نبــوده، 
ــا  ــامی ب ــام اس ــه نظ ــروز ک ــا ام ام
مبنــای مکتــب اهــل بیــت و بــا قانون 
ــم  ــه، ه ــکل گرفت ــر ش ــی معتب اساس
فرصــت جدیــد و هــم مســوولیت های 
مهــم و جدیــد بــه وجــود آمــده اســت. 
ــم  ــم بگوی ــا نمی خواه ــًا در اینج قطع
ــاوای  ــی و فت ــیوه رساله نویس ــه ش ک
انفــرادی مراجــع مفیــد نیســت، بلکــه 

می گویــم کافــی نیســت. 
      ایــن یــک کار مــن در آوردی 
ــه  ــن زمین ــگاه ها در ای ــت. دانش نیس
هنــوز  می کننــد.  کار  مــا  از  بهتــر 
ســنت  بــا  حــوزه  در  می خواهیــم 
ــم.  *مســووالن  قدیمــی زندگــی کنی
حوزه هــای علمیــه انتظــار داریــم ایــن 

ــته های تخصصــی  ــد و رش کار را بکنن
را جــدا کننــد. عالــم متخصــص بــرای 
هــر رشــته ای بگذارنــد. البتــه طلبه هــا 
بایــد مجبــور شــوند یــک دوره عــام را 
بگذراننــد؛ مثــل دانشــگاه هــا امتحــان 
بدهنــد و وقتــی رســاله تخصصــی 
بــه  وقــت  آن  نوشــتند  را  شــان 
ــد  ــی بدهی ــه تحصیل ــان نام ــا پای آن ه
ــورای  ــد ش ــا می توانن ــه اینه مجموع
ــه مســایل  ــد ک ــی تشــکیل بدهن فقه

ــد. ــل کنن ــور را ح کش
       تحقیقــا بدانیــد کــه اگــر بخواهیم 
حکومــت اســامی و مکتب اهــل بیت 
بــرای قرنهــا حاکــم بمانــد بایــد ایــن 
ــر  ــم تاخی ــه ه ــر چ ــم و ه کار را بکنی
االن هــم  کنیــم ضــرر می کنیــم. 
ــه  ــرای ایــن کار ب وقتــی اســت کــه ب
ــه  ــکان و تجرب ــرو ام ــی نی ــدازه کاف ان
ــه  ــر مجموع ــم از زی ــم و می توانی داری
آن 50 کتــاب فقهــی کــه معمــوال 
ــن  ــان چندی ــر کدامش ــم و ه می خوانی
رشــته های  دارنــد  مجموعــه  زیــر 
ــاءاهلل  ــم. ان ش ــت کنی ــی درس تخصص
ــرای  ــد اســامی ب یــک حــوزه نیرومن
آینــده طوالنــی و بــرای ایــن انقــاب 

ــم. ــم کنی اســامی فراه

لزوم تخصصی شدن اجتهاد
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا



 نمی خواهم بگویم که 
شیوه رساله نویسی و 

فتاوای انفرادی مراجع 
مفید نیست، بلکه 

می گویم کافی نیست

جوان انقالبی و پیر میاندار
آزاد ارمکی: اگر به هاشمی فرصت می دادند، چانه زنی های بزرگی می کرد

فراوان  آفرینی های  نقش  با  مردی  ایران؛  معاصر  سیاسی  تاریخ  در  استثناء  یک  شفقنا- 
ناگفته ی  وجوه  راوی  که  کسی  و  می آورد  تاب  را  فشارها  و  است  ایستاده  میانه  در  که 
جمهوری اسالمی است و مشکل هم از همانجا شروع شد. این ساحتی از آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی در نگاه دکتر تقی آزاد ارمکی است که در میان انبوه کتاب هایش روی صندلی 
کوچکی نشسته است و از هاشمی و نگاهش به جامعه و رأی مردم می گوید. هاشمی چه در 
زمان بودنش و چه امروز که نیست، انگشت اتهام بسیاری را به سمت خود کشانده است، 
مثل اینکه می گویند هاشمی وقتی به سمت مردم آمد که قدرت، او را طرد کرده بود، اما 
این جامعه شناس نظری عکس آن دارد و می گوید که »هاشمی چون به مردم آمد، از حوزه 
رسمی طرد شد«.  او بهترین تعبیر را برای هاشمی، »میاندار چانه زن« می داند که البته یک 
عده و جریان هایی به او اجازه این چانه زنی را ندادند، اما حداقل میاندار بود و در مواقع 

بحران ها کمک می کرد که رادیکال و تند نشویم.
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*آیت اهلل هاشمی در اواخر 
عمرشان مورد اقبال جامعه 

بودند و جمعیت قابل مالحظه 
مردم از طیف های مختلف در 

مراسم تشییع ایشان، مهر 
تأییدی بر این موضوع است اما 

وقتی به گذشته نگاه می کنیم 
می بینیم که دوره های تلخی هم 
داشتند و گاهی جامعه از ایشان 
فاصله گرفته است؛ رابطه آقای 

هاشمی با جامعه را چطور 
ارزیابی می کنید و آیا رابطه 

آقای هاشمی با مردم، پایدار و 
مداوم یا یک رابطه مقطعی بوده 

است؟

آقـای هاشـمی مثـل بسـیاری از افـراد 
دوره هـای  و  زمـان  گـذر  در  دیگـر 
و  شـد  دگردیسـی  دچـار  متفـاوت 
تغییراتـی پیـدا کـرد. هاشـمی جـوان و 
انقابـی با هاشـمی پیر و خسـته از کار 
سیاسـی و مدیریتـی، تفـاوت بسـیاری 
و  انقابـی  جـوان،  هاشـمی  دارنـد. 
همـراه امـام و در حال سـاختن بناهایی 
در جمهوری اسـامی اسـت و طبیعـی 
اسـت کـه سـاختن مبتنـی بـر خـراب 
کردنـی هم هسـت کـه هـم او گرفتار 
او  از  متأثـر  دیگـران  هـم  و  می شـود 
هاشـمی  می شـوند.  گرفتـاری  دچـار 
بـا یـک حرکـت تنـد و تیـز انقـاب 
اسـامی بـاال آمـده اسـت و خـود را 

بازنمایـی می کند. مسـوولیت اول آقای 
هاشـمی، خـراب کـردن یـک رژیـم و 
اسـت  اسـامی  انقـاب  ظهـور  دوم، 
اول  مـورد  بـا  هم ردیـف  تقریبـًا  کـه 
اسـت. مسـوولیت سـوم او نیز سـاختن 
و برپـا کردن جمهوری اسـامی اسـت. 
هاشـمی در سـاختن جمهوری اسامی، 
بسـیار تعییـن کننـده اسـت. زمانی که 
جمهوری اسـامی درگیـر جنـگ، فوت 
امام)ره(، گروه های سیاسـی و بسـیاری 
مسـایل دیگر اسـت، هاشـمی جلوتر و 
اول تـر از همـه قـرار دارد. بـه همیـن 
دلیـل در همه این مـوارد، موضع گیری، 
مشـارکت و بحـث می کند و این اسـت 

کـه گرفتـار می شـود. اینجاسـت که از 
طریـق بسـیاری از گروه هـای سیاسـی 
و اجتماعـی مـورد طـرد قـرار می گیرد 
و حتـی همراهـان هاشـمی، منتقـدان 
جایـی  بـه  مسـیر  ایـن  می شـوند.  او 
می رسـد که هم هاشـمی یـک پختگی 
پیـدا می کنـد و هـم جمهوری اسـامی 
مسـتقر می شـود یعنی پختگی هاشمی 

اسـتقرار جمهوری اسـامی  بـا  همـراه 
اسـت و نـه این کـه پختگـی هاشـمی 
در باتکلیفی جمهوری اسـامی باشـد. 
البتـه بسـیاری افـراد دوسـت داشـتند 
را در موقعیـت  کـه همیشـه هاشـمی 
قـرار  جمهوری اسـامی  باتکلیفـی 
هاشـمی  کـه  کننـد  عنـوان  و  دهنـد 
جمهوری اسـامی  پایـان  کـه  اسـت 
را اعـام می کنـد یـا از رهبـری عبـور 
می کنـد و امثـال آن امـا ایـن نیسـت. 
هاشـمی هـم به ایـن ایمان داشـت که 
جمهوری اسـامی، مسـتقر اسـت و هم 
این کـه خـود را بـا یـک نظـام مسـتقر 
روبـه رو دیـده اسـت. وقتـی نظـام در 
زمان اسـتقرار اسـت، بازیگری هاشمی 
کمتـر می شـود نسـبت بـه دوره هـای 
و  سـاخته  می خواهـد  کـه  پیشـین 
پیشـین،  دوره هـای  در  شـود.  برپـا 
حرکت های هاشـمی بیشـتر نشان داده 
می شـود. وقتـی بحـث اسـتقرار نظـام 
مطـرح اسـت، بـازی هاشـمی هـم کم 
و هـم متفـاوت می شـود و رابطه اش با 
گروه هـای اجتماعـی تغییـر می کند. در 
گذشـته رابطـه اش آمرانـه و بـا برنامـه 
همـراه  دیگـر  اینجـا  در  امـا  اسـت، 
می شـود چون نظـام، مسـتقر و تکلیف 
سـپاه،  رهبـر،  اسـت؛  مشـخص  آن 
دانشـگاه، بـازی دموکراتیـک و ... دارد. 
بعـد از آن اسـت که هاشـمی هم یکی 
از بازیگـران می شـود و نـه بازیگر تنها؛ 
یکـی از بازیگـران اصلـی کـه در متـن 



پختگی هاشمی 

همراه با استقرار 

جمهوری اسالمی است

ایـن نظام عمـل می کنـد و نمی خواهد 
ایـن نظـام عمـل کنـد. در  از  بیـرون 
ایـن زمـان اسـت کـه یـک همراهـی 
و  می کنـد  پیـدا  جدیـد  دیگـران  بـا 
ایـن دیگـران جدیـد، جامعـه و مـردم 
می شـوند و هاشـمی هـم نمی خواهـد 
یـک ورژن جدیـد از جمهوری اسـامی 
بلکـه  کنـد  عبـور  آن  از  یـا  بسـازد 
را  موجـود  نظـام  همیـن  می خواهـد 
معنـادار کنـد. بـه همیـن دلیـل  تغییـر 
می  آیـد  پایین تـر  و  می دهـد  موقعیـت 
هم چنیـن  می شـود،  سـوم  و  دوم  و 
اجتماعـی  گروه هـای  بـا  رابطـه اش 
تغییـر می کنـد. در ایـن مرحلـه اسـت 
کـه بـا جریان هـای اجتماعـی، همـراه 
می شـود و نسـبت بـه کلیـت بعضی از 
نیروهـای سیاسـی، کمـی هم سـاحت 
انتقـادی پیـدا می کنـد. ایـن دوگانه در 
حـوزه سیاسـی بیشـتر ظهـور می کنـد 
کـه در مقابـل بنیادگراهـا، رادیکال ها و 

اصول گراهـای افراطی قـرار می گیرد و 
ماجـرای احمدی نـژاد و ... پیش می آید. 
بـر این اسـاس ایشـان از یک کنشـگر 
انقابـی بـه یـک بازیگـر اوِل سـاختن 
نظـام جمهوری اسـامی و سـپس بـه 
یکـی از بازیگـران مرحله سـوم حرکت 
می کنـد. در مرحلـه چهـارم بازیگر دوم 
یـا سـوم و یـک فـرد مهـم اسـت. در 
ایـن زمـان اسـت کـه در رابطـه وی 
بـا سـازمان، نهادهـا و کلیـت نظـام و 
نیروهـای اجتماعی تغییـر پیش می آید 
و در اینجـا کنـار مردم قـرار می گیرد و 

سـاحت انتقـادی پیـدا می کنـد.

*جامعه چقدر در تغییرات 
هاشمی جوان و هاشمی پیر و 
تغییرات در روند حرکت آقای 

هاشمی که آن ها را در چهار 
بخش توصیف کردید، تأثیر 
داشته است؟ نقدی به آقای 

هاشمی می شود که در دوره ی 
کمرنگ شدن حضورش در 

قدرت، به مردم نزدیک شدند، 
نظر شما چیست؟

اتفاقـًا  انتخـاب کردنـد.  را  ایـن  خیـر! 
ایـن نیسـت؛ هاشـمی چـون طرد شـد 
بـه سـمت مـردم نیامـد بلکه چـون به 

مـردم آمـد، در حوزه رسـمی طرد شـد. 
هاشـمی جایـی اراده کـرد و در شـاکله 
کـه  داشـت  وجـود  ایـن  ذهنـی اش 
می خواهـد امیرکبیـر ایران شـود. بازی 



هاشمی چون به سمت 

مردم آمد، در حوزه 

رسمی طرد شد
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امیرکبیـر در ابتـدا سـازندگی اسـت، اما 
آقای هاشـمی دیگـر قدرت سـازندگی 
نداشـت چـون از کار بیـرون آمـده بود. 
تصویـر  می خواهـد  او  حـال  عیـن  در 
امیرکبیـر را از خـود بسـازد، اینجاسـت 
می کنـد،  پیـدا  مشـکل  هاشـمی  کـه 
پیـدا  مشـکل  او  بـا  هـم  دیگـران 
می کننـد و مجبـور می شـود از حـوزه 
رسـمی خـارج شـود. هاشـمی از زمانی 
مشـکل پیـدا کـرد کـه روایـت وجـوه 
ناگفتـه جمهوری اسـامی را آغاز کرد و 
راوی وجـوه ناگفته جمهوری اسـامی، 
جامعه ایرانی و کنشـگران سیاسـی شد. 
اگـر اصـًا آن هـا را به خاطـر نمی آورد 
احسـاس  هـم  کسـی  نمی گفـت،  و 
حالیسـت  در  ایـن  نمی کـرد.  خطـر 
کـه هاشـمی شـروع کـرد به گفتـن از 
بحـث جنـگ و نحـوه پایـان جنـگ، 
رابطـه امـام بـا نیروهـا، رابطه افـراد با 
همدیگـر و رابطـه آن ها با خـود او، نوع 
مداخله گری هـا،  و  تصمیم گیری هـا 
و  عـراق  ماجـرای  آمریـکا،  ماجـرای 
بسـیاری از مسـایل دیگـری کـه وجود 
داشـت. همینطور از  مسـایلی گفت که 
حـذف کـرده بودنـد از جملـه آن که چه 
تصمیم هـای  بعضـی  موجـب  کسـانی 
غلـط در جنـگ شـدند و چـه کسـانی 
کمـک کردنـد کـه جنـگ پایـان یابـد 
بودنـد.  پایـان جنـگ  مخالفـان  از  یـا 
شـکل گیری  نحـوه  و  رهبـری  بحـث 
رهبـری بعد از حضرت امام و بسـیاری 

مطـرح  کـه  دیگـری  موضوعـات  از 
بـود. گفتـن ایـن مسـایل کـه ممکـن 
بـود بخشـی از آن هـم خـود واقعیـت 
نباشـد و فهم هاشـمی باشـد، دو دسته 
مخالـف پیـدا کـرد. یـک؛ کسـانی که 
می گفتنـد  و  می دانسـتند  را  واقعیـت 
فهـم  بـا  کـه  کسـانی  دو؛   و  نگـو! 
هاشـمی در مـورد آن واقعیـت موافـق 
نبودنـد. اینجاسـت که هاشـمی به کنار 
گذاشـته می شـود و از او احسـاس خطر 
به ویـژه  و  جامعـه  همیشـه  می کننـد. 
گروه هـای سیاسـی می گفتنـد احتمـااًل 
هاشـمی  کـه  دارد  وجـود  مـواردی 

می دانـد و دیگـران نمی داننـد. خـود او 
هـم گفتـه کـه مـن خاطراتـی دارم که 
می توانـم بگویـم و خاطراتـی محرمانه 
هـم دارم کـه نمی توانـم بگویـم. ایـن 
همـان موضوعی اسـت که بسـیاری را 
تحت تأثیـر قـرار می دهـد و خطرنـاک 
جلـوه می کنـد. وقتـی نیروهایـی از او 
نیروهـای دیگـری  فاصلـه می گیرنـد، 
بـه هاشـمی وصل می شـوند و طی این 

جا به جایـی نیروهـا یـک صورت بنـدی 
جدیـد از نیروهـای اجتماعی نسـبت به 
هاشـمی در جامعـه پیـدا می شـود. بعد 
از ایـن موضوع در سـالیان گذشـته این 
سـواالت مطـرح می شـود کـه باألخره 
هاشـمی اصولگرا هسـت یا نیسـت؟ او  
را بایـد بـه روحانیـت مبـارز تهـران راه 
داد یـا نـداد؟ هاشـمی می توانـد عضـو 
خبـرگان  رییـس  و  خبـرگان  مجلـس 
رییـس  می توانـد  او  خیـر؟  یـا  شـود 
مجمع تشـخیص مصلحت نظـام بماند 
یـا خیـر؟ و اصـًا در حـوزه ی سیاسـی 
وارد شـود یـا خیـر؟ همـه این مسـایل 
ایجـاد  هاشـمی  بـرای  دیگـران  را 
کردنـد تـا خود هاشـمی کنار بـرود، اما 
او همـه جـا مانـد و هیـچ وقـت  قهـر 
نکـرد. دیگـران ایـن مسـایل را ایجـاد 
کردنـد زیـرا چرخشـی در صورت بندی 
اتفـاق  ایـران  در  اجتماعـی  نیروهـای 
افتـاده و رابطـه نیروهـای اجتماعـی را 
بـا هاشـمی قطع کرده اسـت. هاشـمی 
کـه  اسـت  تاریخـی  دوره  روایت گـر 
خـود در آن بازیگـر اسـت و دیگـران 
هـم بودنـد. هاشـمی در ایـن روایـت 
از تاریـخ دوره انقـاب اسـامی سـعی 
کـرد خود را بیشـتر باال بیـاورد و راوی 
اصلـی انقـاب اسـامی باشـد. این در 
حالیسـت کـه بسـیاری حاضـر نبودنـد 
هاشـمی راوی اصلـی انقاب باشـد. به 
اعتقـاد آن هـا اصـًا راوی نمی خواهد و 

اصـًا بـه این شـکل نیسـت.



هاشمی تز 

فروپاشی و گذر از 

جمهوری اسالمی را 

باطل کرد

*در اتفاقاتی که افتاد و 
صورت بندی نیروهای اجتماعی 

نسبت به هاشمی تغییر کرد، 
جامعه کجا بود و چه تأثیری بر 

این تغییرات داشت؟

جامعـه احسـاس می کنـد فـردی وجود 
دارد کـه مطالبـی اضافـه بـر سـاحت 
رسـمی هـم می بینـد و وجـه دیگـری 
را هـم  اجتماعـی  از نظـام سیاسـی و 
بازگـو می کنـد، بعـد از آن اسـت که به 
هاشـمی متوجه می شـود و به هاشـمی 
پیونـد می خـورد. هاشـمی هـم چـون 
ظرفیـت را می بینـد، اتفاقـًا حضـور این 
نیرو را تأییـد می کند یعنی آن جمعیت، 
هاشـمی را کشـف می کنـد و هاشـمی 
آن کشـف را بـه رسـمیت می شناسـد. 
مثـل اینکـه یـک خوبـی را در فـردی 
پیـدا می کنیـد و بـه او می گوییـد و او 
ایـن را می پذیرد که مـن این ویژگی را 
دارم. چنیـن اتفاقی برای هاشـمی افتاد 
و جامعـه او را کشـف کـرد و او هم این 

کشـف را پذیرفـت و در آن بـازی کرد. 
در ایـن مرحلـه رابطه مردم با هاشـمی 
تغییـر کـرد و به طور مثـال در انتخابات 
ریاسـت جمهوری مشاهده شـد  هاشمی 
کـه از ایـن قدرت بـا خبر بـود و انتظار 
مـردم را می دانسـت، آمد و بـازی کرد. 
بعـد هـم بـازی خـود را ادامـه داد، نـه 
این کـه قهـر کنـد و بـرود یـا رادیـکال 
شـود. او بـا ادامـه ی بـازی به سـاحت 
دموکراتیـک جامعـه یعنـی فربه شـدن 
و  سیاسـی  کنشـگری  عمـل  حـوزه 
عمـل اجتماعـی سـاحت مدنـی جامعه 
کمک کـرد. هاشـمی هیچ وقـت عبور 
نظـام  بلندگـوی  کـرد  و سـعی  نکـرد 
جامعـه و صداهـای گفته نشـده شـود. 
شـاید بهتریـن تعبیـری کـه می تـوان 
اسـت  ایـن  داد،  نسـبت  هاشـمی  بـه 
کـه هاشـمی از دوره ای بـه بعـد قدرت 
زن  چانـه  و  می کنـد  پیـدا  میانـداری 
می شـود و اگـر به او فرصـت می دادند، 
چانـه زنی هـای بزرگـی می کـرد. یـک 

عـده و جریان هایـی بـه او اجـازه ایـن 
چانه زنـی را ندادنـد، اما حداقـل میاندار 
»میانـدار  رسـد  مـی  نظـر  بـه  بـود. 
چانـه زن« سـاحتی بـود کـه هاشـمی 
می توانسـت بـا آن کمک کنـد و جامعه 
را از بحران هـای اجتماعـی و سیاسـی 
مواقـع  از  بسـیاری  در  دهـد.  نجـات 
بحرانـی می آیـد و کمـک می کنـد کـه 

مـا رادیـکال و تند نشـویم.

*بعد از اینکه به گفته شما 
مردم، آقای هاشمی را 

کشف کردند و ایشان این 
کشف را تأیید کردند، مسیر 

تصمیماتشان چقدر از نگاه و 
مطالبات جامعه متأثر بود؟

بعـد از انقاب اسـامی در ایـران، یـک 
دوره سـکون حوزه اجتماعی و فرهنگی 
داریـم و بعـد از جنگ، حـوزه اجتماعی 
و فرهنگـی جامعـه فعـال می شـود که 
خـود هاشـمی هـم آن را کلیـد می زند، 
امـا همچنـان ضعیـف اسـت. در عیـن 
حـال در 20 سـال گذشـته، آن سـاحت 
بسـیار قوی شـد و نیروهـا و نمایندگان 
مثـال  طـور  بـه  کـرد.  پیـدا  جدیـدی 
دانشـگاه، هنر، ادبیات، موسـیقی، حوزه 
عمومی و طبقه متوسـط مواردی اسـت 
کـه در آن فضـای اجتماعـی تقویـت 
شـد. آن نیازها کسـی را طلـب می کرد 
کـه بشـنود و حـرف او را گـوش کنـد. 
هاشـمی بـرای دیـدن چنیـن پدیده ای 
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بعـد  بـه   88 جریـان  از  شـد.  کشـف 
نیسـت که هاشـمی، هاشـمی می شـود 
بلکـه او قبـل از آن مهم شـده بـود، اما 

در جریـان 88 نشـان داده می شـود. 

*در این تحلیل، اوج رابطه 
هاشمی با مردم را کجا می شود 

دید؟

اوج رابطـه هاشـمی بـا مـردم آنجایـی 
اسـت کـه امـکان دیـدار و گفت وگو با 
نیروهایـی کـه در حـوزه رسـمی جایی 
دگردیسـی  می کنـد.  پیـدا  را  ندارنـد 
دیدارهای هاشـمی با افراد و گروه های 
اجتماعـی را بایـد مطالعـه کـرد و دید. 
بروکرات ها،  تکنوکرات هـا،  صنعتگران، 
نخبـگان و فعاالن حوزه مدنی هسـتند 
که سـراغ هاشـمی می روند. اینجاسـت 
کـه پیوندهـا و روایت هـا و دغدغه های 
خـاص هاشـمی در حـوزه مطبوعـات 
در  می شـود.  گفتـه  عمومـی  حـوزه  و 
آن زمـان هاشـمی بـه طـور دائـم در 
می گیـرد.  قـرار  بحـث  مـورد  جامعـه 
بیشـتر  و  اسـت  آن  اوج  جاهایـی  در 
در کنـش سیاسـی اسـت کـه خـود را 
نشـان می دهـد، امـا قبـل از اینکـه در 
کنـش سیاسـی، خـود را نشـان دهـد، 
فهـم  و  تصمیم سـازی  حوزه هـای  در 
در بـاب نحـوه عمـل نظـام اجتماعـی، 
هاشـمی در حال انجام این بازی اسـت 
و بـا جامعـه می سـازد و خـود را باالتـر 
مـی آورد. البتـه نیروهای کنار هاشـمی 

نیـروی  و  هسـتند  تعیین کننـده  هـم 
اجتماعـی مانـده از دوره قبل تـر -دوره 
کارگزاران و سـازندگی-  دگردیسـی و 
تغییـر پیـدا می کنـد و نیرویی می شـود 
کـه صدای هاشـمی را در جامعه منتقل 

. کند

*تغییر مشی آقای هاشمی 
چقدر بر جامعه اثر گذاشت؟

هاشـمی، گـذر از جمهوری اسـامی را 
نقـد کـرد و از نیروهایـی عبـور کـرد 
اراده آن گـذر  تـوان و هـم  کـه هـم 
از  گذرکننـدگان  منتقـد  و  داشـتند  را 
جمهوری اسـامی بود. بـه همین دلیل 
در آن بیـن مانده اسـت و نمی دانند که 
باألخـره او متعلق به جمهوری اسـامی 
هسـت یـا نیسـت. نیروهـای رادیـکال 
-چـه چـپ و چه راسـت- از ایـن بابت 
اعتـراض  هاشـمی  آقـای  بـه  نسـبت 
دارنـد کـه چـرا در ایـن میانه ایسـتاده 
اسـت. هاشـمی تـز فروپاشـی و گذر از 
جمهوری اسـامی را باطـل کـرد. خود 

ایـن موضـوع موجب شـد کـه اتفاقاتی 
در خـود جامعـه رخ دهـد و ماجراهایـی 
و  شـود  وارد  اجتماعـی  نظـام  درون 
قانون گرایـی  و  دموکراسـی خواهی 
تبدیـل بـه مسـأله اساسـی شـود. ایـن 
آورده مهـم هاشـمی در جامعـه اسـت.

*آیا آقای هاشمی بودند که 
افکار عمومی را مدیریت 

می کردند یا برعکس؟

آقـای  اسـت.  تعاملـی  رابطـه  یـک 
هاشـمی توسـط جامعه کشـف می شود 
و او ایـن کشـف را می پذیرد و مدیریت 
می کنـد. بـه ایـن صـورت نیسـت کـه 
جامعـه بـه هاشـمی حکـم می کنـد و 
هاشـمی ایـن بـازی را انجـام می دهـد 
یـا برعکـس هاشـمی بـر آن هـا حکـم 
وجـود  ماجـرا  ایـن  اصـًا  می کنـد. 
را  قـدرت  ایـن  هاشـمی  نـه  نـدارد؛ 
دارد و نـه جامعـه چنیـن سـوگیری را 
داشـته اسـت چـون می توانسـت رهبـر 
کنـد. هاشـمی کـه  انتخـاب  دیگـری 
کشـف می شـود به عنـوان کسـی کـه 
صـدا دارد و صداهـا و سـطوح دیگـر 
می شـود  بـازی  وارد  می بینـد،  را 
و  جدیـد  جریان هـای  اینجـا  در  و 
می گیـرد.  شـکل  دومـی  جریان هـای 
بـه ایـن معنـا کـه اصاحـات جدیـد، 
و جمهوری اسـامی  جدیـد  سـازندگی 
جدیـد داریـم و چنیـن پدیده هایـی رخ 
می دهـد. در آن زمـان نیـز ایـن نیروها 



هاشمی از زمانی 

مشکل پیدا کرد که 

روایت وجوه ناگفته 

جمهوری اسالمی را 

آغاز کرد

بـه سـراغ هاشـمی می آیند. در تشـییع 
همـه  کـه  می بینیـم  هاشـمی  آقـای 
نیروهـا اعـم از مخالفیـن و موافقیـن و 
نسـل های متفـاوت وجـود دارنـد. ایـن 
جمعیـت، حضـور بسـیار عجیبی اسـت 
کـه قدردانـی می کنـد از سیاسـت مدار 
بزرگـی که با همه فشـارها مانده و فرار 
نکـرده و از مـردم و جمهوری اسـامی 
نیـز عبور نکرده اسـت. بـه همین دلیل 
بیشـتر از همـه هـم بـه او اهانت شـده 
اسـت؛ هنـوز فرزندش در زندان اسـت، 
بـه دختـرش اهانت می شـود بسـیاری 
مسـایل خـودش نیز مـورد سـوال قرار 
می گیـرد. ایـن یـک اسـتثناء در تاریـخ 
سیاسـی معاصر ایران اسـت که کسـی 
در آن میانـه بایسـتد، ایـن اندازه فشـار 
را تحمـل کنـد و ایـن همـه هـم نقش 

آفرینـی کـرده باشـد. 

*نقطه ثقل صحبت هایتان 
آنجاست که به کشف آیت اهلل 

هاشمی توسط جامعه اشاره 
می کنید. آقای هاشمی در 

دوره ریاست جمهوری اش و 
سال های پس از آن مورد انتقاد 
تند صریح بخش هایی از جامعه 
بود، به گونه ای که در شعارهای 

طیف هایی از دانشجویان 
هم این نقد دیده می شد، چه 
اتفاقی می افتد که نگاه جامعه 

به آیت اهلل هاشمی از آن مرحله 

وارد مرحله کشف ایشان 
می شود و چه عواملی در این 
تغییر نگاه جامعه موثر بودند؟

چنـد نکتـه در اینجـا وجـود دارد کـه 
آقـای  دیدگاه هـای  آن هـا  از  یکـی 
وسـط  از  هاشـمی  اسـت.  هاشـمی 
یـک  و  اسـت  نیامـده  انقـاب  در  راه 
تجربـه پیش انقابـی دارد کـه تجربـه 
اینکـه  دو  اسـت.  هـم  خوبـی  بسـیار 
آقـای هاشـمی را حوزه هـای سیاسـی، 
و  روحانیـت  بین المللـی،  اقتصـادی، 
در  دارنـد.  قبـول  مراجـع  همینطـور 

رحلت آقای هاشـمی اسـت کـه مراجع 
بسـیاری  می گوینـد.  تسـلیت  بـزرگ 
از ذی نفوذهـای جامعـه بـه اهمیـت و 
اثرگـذاری هاشـمی اعتقـاد دارند و او را 
به عنـوان عنصر کلیـدی نجات بخش و 
اعتدال بخـش می بیننـد. ایـن ظرفیـت 
پیشـین آقـای هاشـمی اسـت. او پیش 
از ایـن یـک شـبکه ی روابـط را حفـظ 
کـرده و هرگز از آن عبور نکرده اسـت. 
می شناسـم  و  می شـناختم  را  افـرادی 

کـه از رابطه هـای خانوادگی، خویشـی، 
دوسـتی، سیاسـی و اجتماعی هاشـمی 
کـه  می کننـد  یـاد  شـبکه  یـک  در 
شـده  انباشـته  همچنـان  شـبکه  ایـن 
افـراد  آن  اسـت.  نرفتـه  دسـت  از  و 
مهـم در شـبکه روابـط آقـای هاشـمی 
باقـی هسـتند. چنـد مسـاله زمینـه در 
کـه  اسـت  مطـرح  جمهوری اسـامی 
شـامل توسـعه، دموکراسـی و عدالـت 
می شـود. هاشـمی در هـر سـه بـازی 
می کنـد؛ کسـی اسـت که تـز عدالت را 
به لحاظ مفهومی در جمهوری اسـامی 
مدیـر  نیـز  او  خـود  می کنـد.  مطـرح 
توسـعه یـا حامـی دموکراسـی اسـت. 
هاشـمی  بازی کـردن  سـه گانه  ایـن 
موضـوع بسـیار مهمی اسـت. تعارضی 
بین آقای هاشـمی و خاتمـی نمی توان 
دیـد. اتفاقـًا هاشـمی در مـورد توسـعه، 
سـرمایه، ثـروت و کار تـز دارد و افـراد 
مهمـی کـه در همـه دوره های توسـعه 
کشـور تعیین کننـده بوده انـد بـا آقـای 
هاشـمی زندگـی کرده انـد و مسـأله او 
عدالت اسـت. به لحـاظ مفهومی، آقای 
هاشـمی بهترین تصویـر از عدالت را در 
ایـران ارائـه داده و ادبیـات تولیـد کرده 
اسـت. درست اسـت که وقتی برچسب 
می خـورد،  هاشـمی  بـه  اشـرافی گری 
جامعـه نسـبت بـه آن واکنـش نشـان 
می دهـد، امـا از آن طـرف هاشـمی از 
یـک دوره سـخت بعـد از جنـگ عبـور 

کـردن را ممکـن می کنـد.



بسیاری حاضر 

نبودند هاشمی راوی 

اصلی انقالب باشد
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*من هنوز یک نکته برایم سوال 
است که این تغییر چطور در 

نگاه مردم اتفاق می افتد؟ 

کسـی یـک دفعـه ایـن کار را انجـام 
دولـت  از  می بیننـد  مـردم  نمی دهـد. 
هاشـمی، خاتمـی و دموکراسـی خواهی 
کـه  کسـانی  همچنیـن  می آیـد.  در 

سـازگاری  و  اعتـدال  مدافـع 
هاشـمی  بـا  اتفاقـًا  هسـتند، 
هسـتند و نه رادیـکال. جامعه 
هـم به دنبال اعتدال، زیسـت 
و سـازگاری اسـت و در پـی 
جنـگ و نـزاع نیسـت. ایـن 
کـه  اسـت  پدیـده  همـان 
مـردم را بـه سـمت هاشـمی 
می بـرد. نیروهایـی که جامعه 
را نمایندگـی می کننـد یعنـی 
روشـنفکران و طبقه متوسـط 

به هاشـمی بیـش از نیروهای سیاسـی 
دیگـر وصـل هسـتند. این هـا هسـتند 
که زمزمه هاشـمی، دگردیسـی و تغییر 
هاشـمی  جدیـد،  هاشـمی  هاشـمی، 
فرهنگـی و هاشـمی اجتماعـی را ارائه 
می دهنـد. بعـد جامعـه در حادثه ای این 
موضـوع را نشـان می دهـد و بـه طـور 
مثـال در خبـرگان، آن رأی بسـیار زیاد 
را بـه هاشـمی می دهـد، در صورتی که 
دیگـری را حـذف می کند و بـه او رأی 
نمی دهـد. پـس از آن هـم انتظـار دارد 
کـه هاشـمی بیایـد و بحـران را پیـش 

ببـرد. دلیـل این کـه خـود هاشـمی در 
بحث هـای فضایـی و کار و ... هسـت، 
بیـن  واسـطی  نیـروی  کـه  اسـت  آن 
جامعه و آقای هاشـمی وجـود دارد. آن 
نیروی واسـط هم طبقه متوسـط اسـت 
کـه هاشـمی را بازشناسـی می کنـد و 
بـرای جامعـه از طریق فضـای مجازی 

و به ویـژه مطبوعـات قدیمی تـر توضیح 
می دهـد. 

*نکته قابل توجهی که در 
زندگی سیاسی آقای هاشمی 
به چشم می آید، آن است که 
ایشان هیچ وقت نه با مردم 

نه با نظام قهر نکردند. در 
دوره ای اصاًل رد صالحیت شدند 

یا دوره هایی مردم به او رأی 
ندادند، اما باز هم ابایی نداشت 

از اینکه خود را در محک 

صندوق های رأی قرار دهد. 
نگاه آقای هاشمی به جامعه از 

دریچه صندوق های رأی چگونه 
است؟

هاشـمی بـه مطلـب مهمی رسـیده بود 
اگـر  جمهوری اسـامی  این کـه  آن  و 
هیـچ چیـز نداشـته باشـد، یـک پدیده 
تعیین کنندگـی  صنـدوق  آن  و  دارد 
رأی اسـت. هیـچ تصویری هم که از 
دموکراسـی در ایران نداشـته باشیم، 
بـر  مبتنـی  کـه  یـی  دموکراسـی 
انتخابـات و رأی اسـت در آن وجـود 
دارد کـه هاشـمی هـم خـود، این را 
سـاخته اسـت و آن را هـم می فهمد. 
هاشـمی هـم چـوب ایـن صندوق ها 
خـورده  را  نیاوردنـش  رأی  یعنـی 
اسـت و هـم رأی بسـیار آوردنـش 
بـه  را می فهمـد چـه معنایـی دارد. 
همیـن دلیل همیشـه در معـرض رفتن 
بـه سـمت صندوق هـای رأی اسـت و 

بـه آن اهمیـت داده اسـت. 

*چه ویژگی و اعتقادی باعث 
می شود که این مسیر را انتخاب 

کند؟

بـه ایـن دلیـل کـه می خواهـد بحـث 
صنـدوق هـای رأی سـر جایـش بماند 
ارزشـمند  او  بـرای  موضـوع  ایـن  و 
اسـت. همیشـه گفته ام که انسـان های 
کـه  هسـتند  بـزرگ  وقتـی  بـزرگ، 

نـه  می کننـد،  مصـرف  را  آبرویشـان 
کننـد. هاشـمی  اضافـه  را  آن  این کـه 
و  ریسـک ها  و  خطاهـا  وارد  اینکـه  از 
ایـن زورآزمایی هـا شـده، بـزرگ شـده 
اسـت. وگرنـه اگـر می مانـد ماننـد یک 
قهرمـان در حـال از بین رفتن می شـد، 
مثـل بـادی بیلـدر کـه بـدن خـود را 
بـه  نکنـد،  ورزش  اگـر  و  می سـازد 
تدریـج پیـر می شـود و در 50 سـالگی 
را  خـود  همیشـه  هاشـمی  می میـرد. 
هـم  داد،  قـرار  آزمایـش  معـرض  در 
انتخابـات و رأی را ارج گذاشـت و مهم 
کـرد و هـم اینکـه خود، طعم شکسـت 
تمـام، رأی نیـاوردن در مقابـل آقـای 
احمدی نژاد را چشـیده بـود و هم از آن 
طرف پیروزی مهم دو سـه دوره بسـیار 
درخشـان را داشـت. هاشـمی این بازی 
را مـی شـناخت و در آن شـرکت کرده 
بـود. بـه جامعه هـم تأکیـد می کرد که 
ایـن انتخابـات، مهم اسـت و نمی توان 
از آن عبـور کـرد چون اگـر از آن عبور 
شـود، دیگر چیـزی باقـی نمی ماند. اگر 
نمی توانیـم دموکراسـی جامعـه از نـوع 
مشـارکت نیروهـای اجتماعـی و جامعه 
مدنی مـان را تقویـت و به سـامان کنیم، 
حداقـل از بابت دموکراسـی انتخاباتی و 
دموکراسـی رأی بـه صـورت انتخابات 
کـه می  توانیم تاشـی داشـته باشـیم. 
ایـن اسـت کـه هاشـمی، ایـن را بازی 
می کنـد و ایـن فهـم را دارد و بسـیاری 
اوقـات از آن حرف زده اسـت. مناقشـه 

هایـی هم کـه می کنـد، مناقشـه هایی 
در زمینـه همیـن بازی هـای سیاسـی و 

اسـت.  انتخاباتی 

* در چه دوره ای کنار مردم 
بودن آقای هاشمی در صدر قرار 

داشته است؟ 

ایـن  کـه  اسـت   88 ماجـرای  از  بعـد 
زمانـی  بـه  مربـوط  و  می افتـد  اتفـاق 
اجتماعـی  قـوت  جامعـه،  کـه  اسـت 
پیـدا کرده اسـت و نیروهـای اجتماعی 
آمده انـد.  صحنـه  روی  جدیـدی 
پیـش از آن جامعـه بـازی خـود را بـه 
نیروهـای سیاسـی واگـذار کـرده بود و 
در زمانـی دسـت از واگـذاری بـازی به 
آن ها برداشـت؛ آنجاسـت که هاشـمی 
جامعـه  هـم  امـروز  می کنـد.  ظهـور 
همیـن وضعیـت را دارد و بـازی را بـه 
و چـه  گروه هـای سیاسـی چـه چـپ 
راسـت وانگذاشـته اسـت. هاشـمی در 
حـال بـازی کردن چنین نقشـی اسـت 
و ارتبـاط را بـا جامعـه فعـال می کنـد، 
امـا نـه از طریـق گروه هـای سیاسـی. 
هاشـمی بـرای خودش حزب نسـاخت. 
و  هاشـمی  نـام  بـه  حـزب سـازندگی 
یـاران هاشـمی بـود، اما همـان هم در 
مواقعـی هاشـمی را نمایندگی نمی کرد 
بـود.  هـم  هاشـمی  علیـه  حتـی  و 
هاشـمی خـود می دیـد ایـن ظرفیتی را 
کـه وجـود دارد، چـه می کنـد. از آنجـا 

بـه بعـد هاشـمی مهـم می شـود. 

*آقای هاشمی امروز بین ما 
نیستند؛ فکر می کنید شخصیت 
ایشان این پتانسیل را دارد که 

حتی بعد از درگذشت نیز در 
این مسیر در جامعه تأثیرگذاری 

داشته باشد؟

کسـی  چـه  را  هاشـمی  شـخصیت 
می خواهـد بازشناسـی کنـد؟ شـخصی 
از خانـواده اش یـا دیگـری؟ بـه طـور 
مثـال  آقـای روحانـی، سیدحسـن یـا 
در  بایـد  احتمـااًل  امـا  ناطـق؟  آقـای 
خانـدان او کسـی را پیـدا کـرد، ماننـد 
حضـرت امـام کـه امـروز آقـای سـید 

حسـن خمینـی، کسـی اسـت کـه وی 
و آن فضـا را نمایندگـی می کنـد. چنین 
اتفاقـی بایـد در خاندان هاشـمی بیفتد. 
حـال بایـد دیـد که ایـن فرد کجاسـت 
و او را بایـد پیـدا کـرد تـا آن ظرفیـت 
هاشـمی بـرای آینـده اسـتفاده شـود. 
نمی توانـد  چنـدان  دیگـری  ایـن  جـز 
ایـن کار را انجـام دهـد و هر کسـی به 
ایـن سـمت حرکـت کند، بـازی خود را 

خواهـد داشـت. 



هاشمی از اینکه وارد 
خطاها و ریسک ها و 
این زورآزمایی ها 

شده، بزرگ شده است

65 گاهنامه اینترنتی شفقنا | آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شماره 4 | مهر ماه 96 شماره 4 | مهر ماه 6496 گاهنامه اینترنتی شفقنا | آیت اهلل هاشمی رفسنجانی





به آسانی نمی توانیم 

از توجهات ویژه قرآن 

به تعقل تفکر و تفقه 

بگذریم

ــامی  ــدن اس ــای تم       از ویژگی ه
اصالــت و غنــای فرهنــگ اســام، 
ــه  ــادن ب ــوری و ارزش نه ــل مح عق
ــامی در  ــدن اس ــت، تم ــت اس معنوی
واقــع حاکمیــت عقــل اســت چــرا 
کــه محــور اساســی ایــن تمــدن 
ــوام آن  ــه ق ــت ک ــان اس ــی انس تعال
ــه عقــل اســت. شــناخت دیگــران و  ب
دیگرپذیــری، ســازگاری و دگرگونــی از 
ــامی  ــدن اس ــای تم ــه ویژگی ه جمل
ــوه  ــن ق ــن اســام مهمتری اســت. آیی
بــوده و  محرکــه تمــدن اســامی 
ــل اساســی  ــی از عوام ــم یک ــوز ه هن
شــالوده ای  و  اســت  تمــدن  ایــن 

ــت.  ــه آن داده اس ــر ب المتغی

       مهمتریــن ســرمایه انســان بــرای 
ارتقــا بــه جایــگاه انســان الگــوی 
شایســته قرآنــی، ســرمایه عقــل و 
فکــر و هدایــت الهــی اســت کــه 
در انســان ایــن ســرمایه بــه طــور 
ــت و  ــود اس ــت موج ــتعداد و قابلی اس
بهره گیــری از ایــن موهبــت الهــی بــا 
ــده  ــه عه ــی ب ــل و وح ــی عق راهنمای
انســان گذاشــته شــده و عنصــر اختیــار 
و انتخــاب زمینــه ایــن مســوولیت 
اســت و همیــن ســرمایه گرانقــدر 
ــه  ــت ک ــعادت اس ــن راه س ــه ای توش
فــراوان  مشــعل های  او  مســیر  در 

ــع  ــا از منب ــم راهنم ــنگر و عای روش
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــی و عق وح

      منابــع روایــی مــا معمــوال اولیــن 
بــاب را بــه عقــل و دومیــن بــاب را بــه 
علــم اختصــاص می دهنــد. بــه عنــوان 
ــوار  ــاب بحاراالن ــد اّول کت ــال جل مث
ــاب  ــامل کت ــاب ش ــر 04 ب مشــتمل ب
عقــل و جهــل، فضیلــت علــم و علما و 
طبقــات آنهــا، حجیت اخبــار و قواعدی 
اســت کــه از آنهــا اســتخراج می شــود. 
حتــی ُکتبــی کــه توســط علمــای 
اخبــاری تدویــن گردیــده، چنین اســت 
و ایــن نشــان خوبــی اســت کــه حتــی 
ــیاری از  ــار بس ــران ارزش و اعتب منک
ــی از  ــه یک ــول ک ــم اص ــث عل مباح
ســرمایه های اجتهــاد علمــای عقلگــرا 
اســت،  اصولیــون  بــه اصطــاح  و 
هــم از نقــش واالی عقــل و فکــر در 
ســاختار نظــام اســامی غافــل نمانــده 

انــد.

ــزرگ  ــی ب ــایل خیل ــی از مس       یک
مــا در شــرایط امــروز اتــکای بــه عقــل 
و تفقــه مهــم و الزمــه اجتهــاد اســت. 
ــد  ــش از ص ــرآن بی ــه ق ــد ک می دانی
بــار در آیــات متعــدد عقــا را مــدح و 
ــل  کســانی را کــه در کارهایشــان تعق
ــد. ــرزنش می کن ــت و س ــد مذم ندارن

     تفکــر در کنــار تعقــل جایــگاه 
بلنــدی در قــرآن دارد و تفقــه کــه 
خــاص تــر از آن دو عنــوان اســت 
ــور  ــه ام ــه هم ــوط ب ــی آن دو مرب یعن
ــه در مســایل فکــری  می شــوند و تفق
عقیدتــی و اســامی جنبــه تخصصــی 
ــرآن روی آن  ــه ق ــد. البت ــدا می کن پی
ــه آســانی  ــرده اســت. ب ــه ک هــم تکی
ــرآن  ــژه ق ــات وی ــم از توجه نمی توانی

ــم. ــه بگذری ــر و تفق ــل تفک ــه تعق ب

      پایــه اجتهــاد بهــا دادن بــه عقــل 
ــم  ــن ســرمایه عظی و تفکــر اســت. ای
کــه خداونــد داده و رســالت انبیــا ایــن 
بــود کــه »لیثــروا لهــم دفائــن العقول« 
ــای  ــا گنج ه ــد ت ــده ان ــا آم ــی انبی یعن
ویرانه هــا  در  کــه  را  عقانیــت 
آنهــا  از  انســان ها  و  انــد  خوابیــده 

ــد. ــتخراج کنن ــد اس ــتفاده نکردن اس

عقالنیت در اسالم
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا

هاشمی؛ مرد صلح و اعتدال و سازندگی

شـما  درخواسـت  بـه  پاسـخ  در 
یـا  خاطـره  »ذکـر  بـر  مبنـی 
و  اوصـاف  از  مسـتند  خاطراتـی 
عملکـرد مرحـوم آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی قـدس اهلل نفـس زکیه 
بایـد بـه روزنوشـته های آن عزیـز 
سـفرکرده مراجعـه و مسـتندی از 
ایشـان  روزشـمار  اسـناد  دریـای 

نمایـم«. انتخـاب 

بـه مناسـبت ایـام، نقـش تاریخی 
ایشـان را در پایـان دادن به جنگ 
بازگشـت  آزادی و  خانمان سـوز و 
یزیـد  صـدام  بنـد  در  ایثارگـران 
کافـر بـه ذهنـم خطـور کـرد کـه 

آن را بـا هـم مرور می کنیم. سـال 
13۶۶ بـرای جنگ، سرنوشت سـاز 
مراحـل  وارد  جنـگ  می نمـود؛ 
هاشـمی  و  شـد  پیچیـده ای 
فرمانـده ی  جانشـین  رفسـنجانی 
کل قـوا و فرمانـده ی دفاع مقدس 
فراخوانـدن سـپاه صـد  بـا  ایـران 
هـزار نفـری محمـد)ص( خـود را 
آمـاده  سراسـری  عملیـات  بـرای 
از  اصلـی  دشـمنان  کـه  می کـرد 
پشـت حجـاب تزویر بیـرون آمدند 
و عمـًا به صف بعثی ها پیوسـتند. 

عملیـات کربـای چهار لـو رفت و 
هاشـمی کـه بـرای حفظ مسـایل 

     محمد هاشمی رفسنجانی

رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  برادر 

امنیتـی از طریق بوشـهر در امیدیه 
مسـتقر بـود، بـه گلـف اهـواز آمد 
سرنوشت سـازترین  فرماندهـان،  و 
عملیـات  آغـاز  بـرای  را  جلسـه 
کردنـد  برگـزار  پنـج  کربـای 
فـراوان  بحث هـای  از  پـس  کـه 
فرمانـده ی  بـه  را  تصمیم گیـری 

سـپردند.  عملیـات 

هاشـمی  آیـت اهلل  مرحـوم 
تصمیـم  از  بارهـا  رفسـنجانی 
سرنوشت سـاز خویش در آن شـب 
می گفـت کـه وقتی عملیـات، آغاز 
و شکسـت عـراق بـا فتـح بصـره 
و  غـرب  و  شـرق  شـد،  نزدیـک 
ارتجـاع، آسـتین بـاال زدنـد و وارد 
میـدان شـدند. جنـگ نفتکش هـا، 
انهدام اسـکله های ایـران، بمباران 
در  حتـی  اسـتراتژیک  مناطـق 
بـه  ایـران و حملـه  عمـق خـاک 
ایربـاس و  هواپیمـای مسـافربری 
و  نفـر زن  شـهادت حـدود  300 
مـرد و کـودک و نوجـوان حکایت 
از عـزم آن هـا بـرای جلوگیـری از 
مرحـوم  داشـت.  ایـران  پیـروزی 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی کـه 
جنـگ،  فرماندهـی  بـر  عـاوه 
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کامـی،  ویژگی هـای  خاطـر  بـه 
مسـوولیت جبهـه ی سیاسـی را نیز 
به عهـده داشـت، وارد میدان شـد 
و بـا سـخنرانی ها و مصاحبه هـا و 
خطبه هـا در نمـاز جمعـه بـا مـردم 
آثـار  سـخن می گفـت کـه هنـوز 
مثبـت آن در ذهـن تاریخـی مردم 
سـال  بـه  اسـت.  ضبـط  و  ثبـت 
بـرای  ایـران  و  رسـیدیم   13۶7
اقدامـات  وزنـه ی  گره گشـایی، 
جنـوب  جبهـه ی  از  را  نظامـی 
بـه شـمال غـرب بـرد کـه شـاهد 
چنـد عملیـات مهـم از جملـه فتح 
حلبچـه بودیـم کـه جنـون نظامی 
ارتـش بعـث در بمباران شـیمیایی 

حلبچـه رقـم خـورد. 

دشـمن، جنـگ را بـه خانه  کشـید 

در  گـه گاه  موشـک هایی  حتـی 
دیگـر  مهـم  شـهرهای  و  تهـران 
هـم منفجر می شـد.  بدیـن جهت 
زمزمه هـای  کشـور  داخـل  در 
ناخوشـایندی بلند شـد و مشکات 
مسـایل  آن  بـه  هـم  اقتصـادی 
دامـن مـی زد. نیـاز بـه مـردی بود 
کـه واقع بینانـه بـا امـام صحبـت 
بـا  و  شـرایط  ایـن  بـا  کـه  کنـد 
دیگـر  دشـمن،  شـیوه های  ایـن 
ادامـه ی جنـگ بـه صاح نیسـت. 
در جلسـه ی مهـم امـام بـا سـران 
»اگـر  گذشـته  شـعارهای  قـوا، 
جنگ بیسـت سـال طول بکشـد تا 
آخریـن قطره ی خون می ایسـتیم« 
را یـادآوری می کنند، ولی هاشـمی 
شـما  جانشـین  »مـن  می گویـد: 
تمـام  را  بگذاریـد جنـگ  هسـتم، 

کنیـم، آن وقت شـما مـرا محاکمه 
و حتـی اعـدام کنیـد امـا بگذاریـد 

جنـگ تمـام شـود«. 

صابـت و انعطـاف بـه عنـوان دو 
امـام خمینـی  ویژگـی همیشـگی 
یـک  بی بدیـل  رهبـری  مقـام  در 
جامعـه، زبانزد خاص و عام اسـت. 
امـام با شـنیدن اسـتدالل و منطق 
جانشـین خـود، پذیرفتنـد جنگ به 
پایـان برسـد کـه رسـید. بـا ایـن 
ویژگی هاسـت که بسیاری از مردم 
ایـران و سـران دولت هـا و جهان، 
را  رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل 
مـرد صلـح و اعتـدال و سـازندگی 

می داننـد. 

روحـش شـاد و راهـش پـر رهـرو 
د با

کاستی ها و خطاهای اقتصادی به روایت منتقد
مومنی: ادعا می کنم از دوست داران واقعی آیت اهلل بودم

شفقنا- دیداری که قبل از انقالب، پس از آزادی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از زندان با وی 
داشته است را یکی از زیباترین خاطره های زندگی اش می داند. نه می خواهد و نه می تواند 
بی توجهی  و  هاشمی  مرحوم  دوره ی  در  شده  اعمال  اقتصادی  سیاست های  از  رنجشش 
بیان  انتقادات در  این  از  اما آن چه بیش  را پنهان کند  انتقادهای منتقدانی چون خود  به 
این شخصیت دارد. دکتر فرشاد  به  ارادت و محبتی است که  و احساسش می توان دید، 
مومنی به این ارادت افتخار می کند و می گوید: ادعا می کنم که یکی از دوست داران واقعی 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، من بودم. به دلیل این که با نقدهای مبتنی بر موازین 
کارشناسی، آنچه را که بعداً بر سر ایشان و محبوبیت ایشان و بر سر کشور و آینده ی کشور 

آمد، مشفقانه گوشزد کردم.

س: محمود عارفی، جماران
عک
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*شما همواره از منتقدان 
سیاست تعدیل اقتصادی 

بوده اید؛ سیاستی که در دولت 
آقای هاشمی برای اولین بار در 

ایران اجرایی شد و امروز نیز 
تا حدی در سیاست های دولت 

فعلی به کار گرفته می شود. 
می خواهم از زبان شما به 

عنوان یکی از منتقدهای جدی 
سیاست های اقتصادی آیت اهلل 

هاشمی، نقاط قوت عملکرد 
اقتصادی دولت ایشان را نیز 

بشنوم. چه نقاط مثبتی در 
کارکرد اقتصادی دولت هاشمی 

می بینید؟

آن  نیازمنـد  شـدت  بـه  ایـران  در  مـا 
هسـتیم کـه بتوانیـم درباره ی مسـایل 
مختلـف بـا یکدیگـر گفت وگـو کنیـم. 
مسـاله  ایـن  دلیـل  مهم تریـن  شـاید 
آن اسـت کـه در یـک اقتصاد سیاسـی 
رانتـی، الگـوی رابطه ی دولـت و مردم 
بـه گونه ای اسـت کـه متأسـفانه از دل 
آن، مناسـبات مبتنـی بـر گفت وگوهای 
سـازنده بیـرون نمی آیـد. وقتـی دولت 
بـه یـک کانـون توزیـع رانـت تبدیـل 
می شـود عمـًا شـیوه ی حامی پـروری 
را در دسـتور کار قـرار می دهـد. ایـن 
طـور  بـه  چـون  نیـز  حامی پـروری 
متقابـل از سـوی آن هایـی کـه طمـع 
چاپلوسـی،  تملـق،  بـا  و  دارنـد  رانـت 

و  تکذیـب  بـا  و  واقعیـت  دسـتکاری 
انـکار آن محـور قـرار دادن خوش آمـد 
سـاختار قـدرت شـکل می گیـرد، راه را 
بـر عمـل اصاحـی می بنـدد. عملـی 
اصاحـی مبتنـی بـر آن چـه در دانـش 
و  اجتماعـی  نقـد  عنـوان  بـه  توسـعه 
و  اسـت  مطـرح  اجتماعـی  نظـارت 
در متـون دینـی نیـز از آن بـه عنـوان 
یـا  »النصیحة الئمة المسـلمین« 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر یـاد 
مناسـباتی  اسـاس  ایـن  بـر  می شـود. 
ناسـالم و انحطـاط آور شـکل می گیرد.

یکـی از زمینه هـای گفت وگویـی که ما 
به شـدت بـه آن نیـاز داریم، آن اسـت 
کـه آرام آرام با کم شـدن سـهم و وزن 
عنصـر رانـت در تعامـات بیـن دولـت 
و مـردم، آن فرهنـگ را هـم از بیـن 
ببریـم. به ویـژه در ایـن زمینه، سـاختار 
قـدرت مسـوولیت بسـیار سـنگین تری 
دارنـد. بـه ایـن معنـا کـه ابتـدا آن هـا 
بایـد بفهمنـد کـه خیرخواهـان واقعـی 

کشـور و ایشـان، چاپلوس ها، متملق ها 
خیرخواهـان  نیسـتند.  رانت جوهـا  و 
واقعـی، آن هایـی هسـتند که برحسـب 
ادب دینـی و غیـرت ملـی نسـبت بـه 
واکنـش  ناهنجاری هـا  و  نارسـایی ها 
نشـان می دهنـد و نیـت آن هـا هم این 
اسـت کـه قبـل از آن کـه خطاکاری ها 
بسـیار  هزینه هـای  سـهل انگاری ها  و 
کنـد،  تحمیـل  جامعـه  بـه  سـنگینی 
کمـک کننـد کـه بسـتر ذهنـی بـرای 
و  نادرسـت  روندهـای  شـدن  متوقـف 
ناسـالم مهیـا شـود. از ایـن زاویـه ادعا 
دوسـت داران  از  یکـی  کـه  می کنـم 
هاشـمی  آیـت اهلل  مرحـوم  واقعـی 
رفسـنجانی، مـن بـودم. بـه دلیـل این 
کـه بـا نقدهـای مشـفقانه و مبتنـی بر 
موازیـن کارشناسـی، آنچـه را کـه بعداً 
بـر سـر ایشـان و محبوبیـت ایشـان و 
بـر سـر کشـور و آینـده ی کشـور آمد، 
مشـفقانه گوشـزد کـردم. اگر کسـی به 
کتـاب »اقتصاد ایـران در دوران تعدیل 
سـاختاری« که در سـال 138۶ منتشـر 
کـردم، مراجعـه کنـد متوجـه می شـود 
کـه تقریبـًا اولیـن مقاله هـای علمـی-

پژوهشـی من در نقـد برنامه ی  تعدیل 
سـاختاری از سـال 13۶9 انتشـار پیـدا 
کـرده اسـت. در کنـار ایـن تاش های 
منظـم علمـی، من سـعی می کـردم که 
در گفت وگوهـای عمومـی و مصاحبـه 
بـا رسـانه ها هـم ایـن مسـاله را ذکـر 
را  خـود  اجتماعـی  مسـوولیت  و  کنـم 



آیت اهلل هاشمی 

همواره یکی از 

چهره های محبوب من 

به شمار می رفت

دهم. انجـام 

دربـاره ی  هرگـز  مـن 
از  یـک  ویژگی هـای  شـخصی هیـچ 
اجـزای سـاختار قـدرت، هنگامـی کـه 
یک سیاسـت غلط را در دستور کار قرار 
می دهنـد، حرف نـزدم. منحصراً سـعی 
و  مفهومـی  صورت بنـدی  بـا  کـرده ام 
نظـری مبتنـی بـر علـم و با اسـتناد به 
شـواهد و گزارش هـای رسـمی انتشـار 
یافتـه در ایـران یا مطالعات  پژوهشـی 
ایـران،  از  بیـرون  در  یافتـه  انتشـار 
ارائـه  را  خـودم  کارشناسـی  ارزیابـی 
جهت گیری هـای  در  اگـر  دهـم. 
سیاسـتی دولت هـا نقـاط مثبتـی بوده، 
آن هـا را بی محابـا ذکـر کـرده ام و اگـر 
اشـکال و انتقـادی هم داشـتم، آن ها را 
هـم بسـیار صریـح، صادقانـه و بی پروا 
مطـرح کـردم. در مورد مرحـوم آیت اهلل 
بـه  مسـاله  رفسـنجانی هـم  هاشـمی 
همیـن ترتیب بـود. اگر کسـی بخواهد 
مناسـبات مـا را قبـل و بعـد از انقـاب 
کـه  می کنـد  ماحظـه  کنـد،  دنبـال 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی همـواره 
مـن  محبـوب  چهره هـای  از  یکـی 
احتمـال  حتـی  می رفـت.  شـمار  بـه 
اعضـای  قاطـع  اکثریـت  می دهـم 
خانـواده ی ایشـان هـم نسـبت بـه این 

دارنـد.  وقـوف  مسـاله 

*اولین آشنایی شما با آیت اهلل 
هاشمی به کجا برمی گردد و 

کدام ویژگی، ایشان را برای 
شما محبوب می کرد؟

آشـنایی اولیـه ی مـن بـا ایـن مجاهـد 
نسـتوه بـه قبـل از انقـاب برمی گردد. 
دوران  در  مـا  افتخـارات  از  یکـی 
دانشـجویی قبل از انقـاب این بود که 
زندگینامه ی آقای هاشـمی رفسـنجانی 
را بـا وجود همه ی خطراتی که داشـت، 
دسـت بـه دسـت می چرخاندیـم و بـه 
ایشـان  افتخـار می کردیـم. وجـود  آن 
و تاش هـای مجاهـدت آمیـز ایشـان 
بـرای ما یکـی از مهم تریـن بارقه های 
امیـد در زمینـه ی مبارزه با ظلم و سـتم 

و اسـتبداد بـر اسـاس موازیـن دینـی 
بـه همیـن خاطـر  محسـوب می شـد. 
نمی کنـم  فرامـوش  وقـت  هیـچ  هـم 
خاطره هـای  زیباتریـن  از  یکـی  کـه 
زندگـی مـن بـه دیـداری که با ایشـان 
در منزلشـان داشـتم برمی گردد؛ زمانی 

کـه ایشـان از زنـدان  آزاد شـدند. 

محـض  بـه  دارم  خاطـر  بـه  خـوب 

ایـن کـه ایشـان از زنـدان آزاد شـدند، 
طیـف کسـانی کـه بـه شـدت متمایل 
بـه مجاهدیـن خلـق بودنـد، مسـاله ای 
را در سـطح دانشـگاه و در سـطح کل 
افـرادی کـه در جریـان مبـارزه بودنـد، 
گسـترش دادنـد. مضمـون آن این بود 
کـه حـاال کـه هاشـمی رفسـنجانی از 
بهتریـن کار  آزاد شـده اسـت،  زنـدان 
دسـتور  ایـن  اسـت.  ایشـان  بایکـوت 
تشـکیاتی مجاهدیـن خلق بـود. دلیل 
آن هـم ایـن بـود کـه  آقای هاشـمی 
رفسـنجانی یکـی از شـرافتمندانه ترین 
و شـجاعانه ترین واکنش هـا را نسـبت 
رفتـاری  و  عقیدتـی  انحرافـات  بـه 
از  زنـدان  درون  در  خلـق  مجاهدیـن 
خـود نشـان داده بودنـد. ایـن فرمـان 
در  هـم  خلـق  مجاهدیـن  تشـکیاتی 
واقـع به نوعـی مقدمه ی کوشـش های 
و  ایشـان  بـرای هتـک حریـم  آن هـا 
ارزشـمند  چهـره ی  کـردن  مخـدوش 
ایشـان در میان اسـطوره های مبارزه ی 
ضـد اسـتبدادی و ضد اسـتعماری علیه 
رژیـم ستم شـاهی بـود. واکنـش مـن 
دانشـگاه  در  و هم فکرانـم  دوسـتان  و 
ملـی آن روز ایـن بـود کـه به سـرعت 
بـه  و  کردیـم  هماهنـگ  ایشـان  بـا 
دیـدار ایشـان رفتیـم. بعـد از آن هـم 
بـه شـکلی سـتادی را سـامان دادیـم 
کـه بـه طـور منظم بـه دیـدار ایشـان 
برونـد و از تاش هـای مجاهدت آمیـز 
ایشـان قدردانی و تکریم داشـته باشند. 



در کل دوره ی ریاست 

جمهوری ایشان 

حتی امکان یک مالقات 

هم بین ما پدید نیامد
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در نتیجـه اولیـن دیـدار حضـوری مـن 
بـا ایشـان بـه اولیـن روزهـای پـس از 
برمی گشـت. زنـدان  از  ایشـان  آزادی 

بـود   57 اواسـط سـال  می کنـم  فکـر 
که ایشـان از زنـدان آزاد شـدند. آن چه 
آن دیـدار را بـرای مـن یـک خاطره ی 
منحصـر به فـرد و تکرار ناشـدنی کرد، 
ایـن بـود کـه بـه همـراه مـن یکـی از 
دوسـتان بسـیار عزیز هم حضور داشت 
کـه اهـل خوزسـتان بـود و بـه طـور 
فعـال در کار مبـارزه ی مسـلحانه علیه 
رژیـم  پهلـوی مشـارکت می کـرد. بعد 
از تعارفـات و احوال پرسـی ها و شـروع 
صحبت هـای جـدی، یکی از سـواالتی 
که آن دوسـت عزیـز مطرح کـرد، این 
بـود کـه از آقـای هاشـمی رفسـنجانی 
بـه عنوان یک مجاهد نسـتوه و کسـی 
کـه سـال های طوالنـی بـا گروه هـای 
مسـلح ارتبـاط داشـته اسـت، خواسـت 
که نظر امـام را درباره ی کار مسـلحانه 
علیـه رژیـم پهلـوی بـه صراحـت بـه 

مـا بگویـد. آقای هاشـمی رفسـنجانی 
در آن دیـدار گفتنـد در همیـن مـدت 
کوتاهـی کـه از زنـدان  آزاد شـدند و 
در حـد تمـاس هـای محـدودی کـه 
توانسـته اند بـا امام داشـته باشـند، سـه 
نکتـه را متوجـه شـده اند. نکتـه ی اول 
ایـن اسـت کـه مسـیری کـه نهضـت 
امـام خمینی برای مبـارزه انتخاب کرده 
اسـت، مسیر مبارزه ی مسـلحانه نیست 
بنابرایـن اگر کسـانی می خواهنـد دقیقًا 
در خـط امـام خمینـی مبـارزه را ادامـه 
دهنـد، بایـد ایـن نکتـه را بداننـد کـه 
ایشـان راه نجـات ایـران را مبـارزه ی 
دومـی  نکتـه ی  نمی داننـد.  مسـلحانه 
کـه ایشـان مطـرح کردنـد، ایـن بـود 
کـه گفتنـد امام خمینـی به ایـن اعتبار 
فعالیت هـای  مشـوق  وجـه  هیـچ  بـه 
مسـلحانه نیسـت و نکتـه ی سـوم هم 
ایـن بـود کـه گفتند امـا در عیـن حال 
بنایشـان بر این نیسـت که بـه صورت 
علنی در برابر کسـانی که این شـیوه ی 

مبـارزه بـا رژیـم ستم شـاهی را انتخاب 
کرده انـد سـخنی بـه زبان جـاری کند.

کـه  پرسـیدند  مـا  دوسـت  آن  بعـد 
دربـاره ی  شـما  از  می خواهیـم  مـا 
مبـارزه ی مسـلحانه راهنمایـی بگیریم. 
آقـای هاشـمی رفسـنجانی گفتنـد که 
تجربـه ی عملـی مـن نشـان دهنده ی 
آن اسـت کـه مبـارزه ی مسـلحانه طی 
یکـی دو دهـه ی اخیـر  در ایـران بـا 
انگیزه هـای بسـیار متفاوتی در دسـتور 
کار جوانـان قـرار گرفتـه اسـت. بعد از 
آن فهرسـتی از انـواع انگیزه هایـی کـه 
شـخصًا بـا آن  برخـورد کـرده بودنـد 
را بـرای مـا برشـمردند کـه فهرسـتی 
بسـیار طوالنـی بـود. مهم تریـن آن هـا 
هـم ایـن بـود کـه می گفتنـد بعضی ها 
بـرای ارضـای روحیـه ی ماجراجویی و 
هیجان خواهـی ایـن کار را می کنند. در 
مـورد بعضی هـا نیـز اینکه کسـانی که 
در این مسـیر قـدم برمی دارند،شـهرت 
طلبانـه حالتـی اسـطوره ای و نمادیـن 

محرکـه ی  نیـروی  می کننـد،  پیـدا 
اسـت.  شـده  مسـلحانه  مبـارزه ی 
فهرسـت را همینطـور ادامـه دادند و در 
آخـر سـر هـم گفتند امـا برخـی هم به 
خاطر خـدا اقدام به مبارزه ی مسـلحانه 
می کننـد. در حقیقـت فرمودند که شـما 
اول بایـد تکلیـف خـود را روشـن کنید 
کـه در کـدام طبقـه قرار داریـد. بعد آن 
دوسـت عزیر گفتنـد که برداشـت خود 
مـا این اسـت کـه ایـن کار را منحصراً 
بـه خاطـر خـدا می کنیـم. بـه محـض 

اینکـه آن دوسـت، ایـن عبـارت را بـر 
آقـای هاشـمی  زبـان جـاری کردنـد، 
رفسـنجانی فرمودنـد کـه تجربه ی من 
می گویـد کـه اگـر واقعـًا بـرای خاطـر 
خـدا ایـن کار را می کنیـد، تـا زمانـی 
کـه خدا را خـوب نشـناخته اید بر شـما 
حرام اسـت که دسـت به سـاح ببرید. 
بعد بـرای ما مصداق هایـی را در زندان 
ذکـر کردنـد کـه افـرادی بـا انگیـزه ی 
بـا ضعف هـای جـدی  امـا  خداجویـی 
معرفتـی دربـاره ی توحیـد، ایـن کارها 
را انجـام دادنـد و بعـداً عاقبـت بخیـر 
نشـدند. ایـن شـیوه های عاقبـت بخیر 
نشـدن را  هـم بـه شـکل های مختلف 
بـرای مـا توضیـح دادنـد و حتـی اسـم 
برخـی افـراد مطـرح در آن دوره را هم 
بـرای مـا بردنـد و بـا جزییـات، شـرح 

ماوقـع زندگـی آن هـا را اریـه دادنـد. 

بسـیار  درس  یـک  مـن  بـرای  ایـن 

بزرگ و ارزشـمند بـود. در دوره ی پس 
افـرادی  ایشـان،  ریاسـت جمهوری  از 
کـه واقعـًا نـه صاحیـت اخاقـی و نه 
صاحیـت علمـی کافـی داشـتند، بـه 
خـود اجـازه می دادنـد کـه بـرای نـام 
خوش رقصـی  و  چاپلوسـی  و  نـان  و 
بـه آقـای هاشـمی رفسـنجانی اهانـت 
کننـد و بعضـی گسـتاخی را تـا آنجـا 
جلـو بردنـد کـه بـه خـود اجـازه دادند 
دیانـت ایشـان را هـم زیر سـوال ببرند 
زمان هـا  آن  در  کننـد.  تشـکیک  و 
کـه  صحنـه  مرتبـًا  آن  ناخـودآگاه 
یـک نمـاد عینـی از دغدغـه ی تمـام 
عیـار توحیـدی ایشـان را بـه نمایـش 
می گذاشـت، جلـوی چشـم مـن ظاهر 
می شـد، حالـت منقلـب شـده ای پیـدا 
نپسـند  خدایـا  و  می گفتـم  می کـردم 
و  لـوازم  ابتدایی تریـن  کـه  کسـانی 
ابزارها و شـیوه های اخاقـی را رعایت 
نمی کننـد اجـازه داشـته باشـند کـه به 
یـک انسـان موحـد و خداجـو و ایثارگر 
اینگونـه جسـارت و اهانـت کننـد. بـر 
ایـن اسـاس ایـن رابطـه ی صمیمانه و 
عمیـق همیشـه بیـن مـن نسـبت بـه 
ایشـان  وجـود داشـت و طبیعتـًا یکـی 
از انگیزه هـای مـن در پذیرفتـن دعوت 
حـزب  عضویـت  بـه  بهشـتی  شـهید 
کـه  بـود  همیـن  اسـامی  جمهـوری 
رفسـنجانی  هاشـمی  ماننـد  چهـره ای 
کـه از اسـطوره های مبارزه ی اسـامی 
علیـه رژیـم پهلـوی بـود هـم در ایـن 



او تالش کرد بسیاری 

از اشتباهات در شیوه ی 

حکمرانی اش در دوره ی 

خود را تصحیح کند
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مجموعـه حضـور داشـت کـه البتـه در 
بـه  پیوسـتن  بـا  انگیـزه ی  مقایسـه 
دکتـر  شـهید  آیـت اهلل  وجـود  اعتبـار 
داشـت.  پایین تـری  سـطح  بهشـتی، 

رابطـه ی مـن به عنـوان مسـوول واحد 
مسـوول  عنـوان  بـه  و  دانش آمـوزی 
مجلـه ی »عروة الوثقـی« و بـه عنوان 
عضـو دفتـر سیاسـی حـزب بـا ایشـان 
بـر  مبتنـی  رابطـه ی  یـک  همیشـه 
آقـای هاشـمی  بـود.  ارادت  و  احتـرام 
رفسـنجانی هـم  ایـن را خیلـی خـوب 
هـم  خاطـر  همیـن  بـه  می دانسـتند. 
همیشـه نظـر لطـف ایشـان با مـن یار 
بـود و هربـار در هریـک از حیطه هایی 
که مسـوولیت داشـتم از ایشـان کمک 
و همراهـی می خواسـتم، انصـاف ایـن 
کمـک  ایـن  یکبـار  حتـی  کـه  اسـت 
ایـن  نکردنـد.  دریـغ  را  همراهـی  و 
بـه تدریـج  امـا  ادامـه داشـت  مسـاله 
رهبـری  تحـت  اینکـه  مـوازات  بـه  و 
فقیـد  اسـتاد  تعلیمـی  هدایت هـای  و 
مرحـوم  آقـای عالی نسـب بـر گسـتره 
و عمـق دانـش اقتصـادی مـن افـزوده 
می شـد، متوجـه می شـدم کـه در طـرز 
رفنسـجانی  هاشـمی  آقـای  نگـرش 
و  کاسـتی ها  اقتصـادی  مسـایل  بـه 
بـا  امـا  دارد  وجـود  جـدی  خطاهـای 
شـناختی که از روحیه ی ایشـان داشتم 
و  شایسـته ترین  کـه  می کـردم  فکـر 
اصولی تریـن شـیوه ی ابـراز ارادت بـه 

ایشـان و اصولی تریـن شـیوه ی کمـک 
بـه نظـام جمهـوری اسـامی و تاش 
بـرای حفـظ اعتبـار دولـت جمهـوری 
اسـامی ایـن اسـت کـه خطاهایی که 
مشـاهده می کـردم را گوشـزد کنـم و 

همیـن کار را هـم کـردم. 

*در زمان حضور ایشان در 
جایگاه قدرت و پس از انقالب 

اسالمی چقدر نقدپذیری در 
رابطه ی ایشان با منتقدان این 

سیاست ها وجود داشت؟

جمهـوری  ریاسـت  دوره ی  کل  در 
ماقـات  یـک  امـکان  حتـی  ایشـان 
هـم بیـن مـا پدیـد نیامـد امـا ایـن به 
هیـچ وجـه مانـع نمی شـد کـه مـن به 
مسـوولیت های شـهروندی و مسلمانی 
خـود توجـه نداشـته باشـم. بـرای مـن 
یقیـن  مشـترک،  دوسـتان  طریـق  از 
حاصـل شـده بـود کـه ایشـان مطالبم 
را دنبـال می کننـد ولیکـن بـه اعتبـار 
ایـن کـه نوعـی یکسـویگی افراطی در 
انتخـاب افـراد تیـم اقتصـادی ایشـان 
وجـود داشـت، کامـًا طبیعـی بـود که 
بـه اعتبـار هـر یـک نکتـه ای کـه من 
در  نکتـه ی  ده هـا  آن هـا  می گویـم، 
مقابـل آن را مطرح کننـد و چون آقای 
صاحیـت  هـم  رفسـنجانی  هاشـمی 
تخصصـی در حیطه ی اقتصاد نداشـتند 
)و ایـن بـه هیـچ وجـه از هیـچ یک از 
مثبـت  صاحیت هـای  و  ویژگی هـا 

را کـم  دیگـری کـه داشـتند، چیـزی 
نمی کنـد( از نظـر منطقـی بـرای مـن 
آن هایـی کـه  بـود کـه  توجیـه  قابـل 
امـکان  داشـتند،  نزدیکتـر  دسترسـی 
اثرگـذاری بیشـتر را هم داشـته باشـند. 

اسـتاد فقید، مرحوم آقای دکتر عظیمی 
هاشـمی  آقـای  کـه  گفتنـد  مـن  بـه 
رفسـنجانی از ایشـان به عنوان یکی از 
منتقدیـن آن سیاسـت ها دعـوت کردند 
کـه برونـد و دیـدار حضـوری داشـته 
باشـند. وقتـی دکتر  عظیمـی نتیجه ی 
آن مذاکـره را بـرای مـن توضیح دادند، 
گفتنـد کـه آنقدر فضـای ذهنـی ایجاد 
شـده بـرای ایشـان سـنگین اسـت که 
بـه مـن توصیـه کردنـد تاشـی برای 
دیـدار حضـوری نداشـته باشـم چـون 
ممکـن اسـت واکنشـی نشـان دهیـد 
کنـد  سـوءتفاهم برانگیزی  بیشـتر  کـه 
بنابرایـن ایشـان هم توصیـه کردند که 
همـان مشـی را کـه دنبـال می کـردم، 
ادامـه دهـم. ایـن تنهـا راهـی بـود که 
مـا می توانسـتیم وظایـف دینـی و ملی 

خـود را انجـام دهیم.

را  نکتـه  ایـن  می خواهـم  اینجـا  در 
گوشـزد کنـم کـه هرجایـی در دنیا که 
سـطوحی از توسـعه پدیدار شـده است، 
یـک رکـن آن بلـوغ فکـری اصحـاب 
قدرت اسـت یعنـی صاحبان قـدرت به 
سـطوحی از فهـم در ایـن زمینـه نایـل 
شـدند که خیرخواهان واقعـی، منتقدان 

مشـفق  هستند. اگر کسـی خواست در 
ایـن زمینـه کمکـی بـه سـاختار قدرت 
کنـد، بـه غیـر از همـه ی آنچـه که در 
قـرآن و نهج الباغـه و سـیره ی ائمـه 
و پیامبـر گرامـی ما وجـود دارد، شـاید 
یکـی از دم دسـت ترین شـاهکارها در 
ایـن مـورد، کتـاب »اعتـراض، خروج، 
وفـاداری« نوشـته ی آلبـرت هیرشـمن 
برنـده ی  و  بـزرگ  اقتصادشـناس 
جایـزه ی بـزرگ نوبل اقتصاد اسـت. او 
در ایـن کتـاب بـه شـکلی خارق العـاده 
و بدیـع نشـان داده اسـت آن هایـی که 
چاپلوسـانه برخـورد می کننـد و آنهایـی 
تـرک  را  صحنـه  هتاکانـه  کـه  هـم 
می کننـد، هیـچ کدام قـادر نیسـتند که 
در خدمـت ارتقـاء کیفی هم نوعانشـان 
و اعتـای جامعه شـان بربیاینـد.  فقـط 
نقـد  شـیوه ی  کـه  آن هایـی  فقـط  و 
منصفانه و کارشناسـانه را در دستور کار 
قـرار می دهنـد، می تواننـد از عهـده ی 
ایـن کار برآینـد. از این زاویـه تجربه ی 
تجربـه ی  یـک  رفسـنجانی  هاشـمی 
و  اسـت  اعتنـا  قابـل  و  جالـب  بسـیار 
امیـدوارم همه ی کسـانی کـه امروز نیز 
در حـال ارتـکاب ایـن اشـتباه هسـتند، 
ارادتـی کـه بـا  بـه اعتبـار آشـنایی و 
آقـای هاشـمی رفسـنجانی دارند، یک 
بـار دیگـر بـه آن تجربـه نـگاه کنند و 

انشـاءاهلل درس بگیرند.  

بـه  می کنـم،  ذکـر  کـه  مطلبـی  ایـن 

گمـان خودم یکـی دیگر از نشـانه های 
هاشـمی  رفسـنجانی  آقـای  بزرگـی 
محسـوب می شـود. درسـت اسـت کـه 
بـا وجـود همـه ی سـوابق فـی مابیـن 
از  ایشـان  رنجـش  فقـط  پیغام هـای 
نقدهـای مـن بـه گوشـم می رسـید و 
هیـچ وقـت آمادگـی روحی یـا فرصت 

ایـن را پیـدا نکردنـد که بنشـینیم و رو 
در رو در ایـن زمینـه صحبـت کنیم اما 
آن چـه بـرای مـن خیلـی جالـب بـود، 
ایـن بـود کـه بـه محـض ایـن کـه به 
قلـه ی بحران سـازی برنامـه ی تعدیـل 
اولیـه ی سـال  سـاختاری در ماه هـای 
1374 رسـیدیم، واکنشـی کـه بخـش 
بزرگـی از آن هایـی که بی محابـا اقدام 
دربـاره ی  ایشـان  کـردن  متقاعـد  بـه 
درسـتی ایـن برنامـه می کردند، نشـان 
دادنـد می توانـد بـرای امروزی هـا هـم 
عبرت آمـوز باشـد. بخشـی که بـه طور 
مشـخص بیشـترین تعـداد ایشـان هم 
در سـازمان  برنامـه و بودجـه ی وقـت 

داشـتند.  حضور 

مراتبـی  سلسـله  سـاخت  اسـاس  بـر 
مسـوولیت های آن روز سـازمان برنامه، 
یـک  می کنـم.  ذکـر  را  نمونـه  سـه 
نمونـه رییـس وقـت سـازمان برنامـه 
بـود کـه به محـض آشـکار شـدن آثار 
و عـوارض ویرانگر تعدیـل سـاختاری، 
موجب تجدیدنظر هاشـمی رفسـنجانی 
شـد و خـود ایشـان فرمـان توقـف آن 
عرصـه ی  در  را  مخـرب  روندهـای 
سیاسـت گذاری اقتصـادی صـادر کرد. 
سـازمان  رییس وقـت  زمـان  آن  در 
برنامـه بافاصلـه اسـتعفا داد و خـود را 
از گردونـه ی پاسـخگویی خاص کرد. 
معـاون اقتصادی او هـم بافاصله یک 
فرصـت مطالعاتـی گرفت و بـه آمریکا 
رفـت. مدیـر کل اصلی آن معـاون هم 
بافاصلـه از طریـق فرصتی کـه برای 
بورسـیه ی  یـک  کـرد،  فراهـم  خـود 
انگلسـتان  بـه  و  گرفـت  تحصیلـی 
رفـت یعنـی دقیقـًا زمانـی کـه موقـع 
فـرا  مسوولیت شناسـی  و  پاسـخگویی 
اصلـی  عناصـر سـه گانه ی  آن  رسـید، 
کـه افراطی تریـن تبلیغ هـا را بـه نفـع 
برنامـه ی تعدیـل سـاختاری می کردند، 
را از  خـود  سـه گانه  شـیوه ی  ایـن  بـا 
آقـای  و  کردنـد  معـاف  پاسـخگویی 
هاشـمی رفسـنجانی را در ایـن زمینـه 

تنهـا گذاشـتند.

ایـن کـه ایـن موضـوع را جلـوه ای از 
هاشـمی  آقـای  مثبـت  ویژگی هـای 



در حسن نیت 

آیت اهلل هاشمی 

هرگز تردید 

نکرده ام

75 گاهنامه اینترنتی شفقنا | آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شماره 4 | مهر ماه 96 شماره 4 | مهر ماه 7496 گاهنامه اینترنتی شفقنا | آیت اهلل هاشمی رفسنجانی



رفسـنجانی بـه شـمار مـی آورم، به آن 
دلیل اسـت کـه او دو کار بـزرگ انجام 
داد. یـک ایـن کـه مسـوولیت همـه ی 
آن کارهـا را خـود بـه عهـده گرفـت 
دربـاره ی  کـه  ایـن  دوم  نکتـه ی  و 
ایـن لیـز خـوردن و فـرار از مسـوولیت 
هرگـز خـم بـه ابـرو نیـاورد و هرگز به 
روی فرارکننـدگان هـم نیـاورد. خـود 
مانـد و پاسـخگویی همـه ی آن آثـار و 
عـوارض انحطـاط آوری کـه بعضـی از 
آن هـا حتـی هنوز هـم گریبـان اقتصاد 
سیاسـی ایـران را رهـا نکـرده اسـت را 

برعهـده گرفـت.

کـه  دیگـری  مهـم  بسـیار  مسـاله ی 
شایسـته ی تأمـل و اعتناسـت، این بود 
کـه آن ُحریـت و  حق طلبـی  باعـث 
رفسـنجانی  هاشـمی  آقـای  کـه  شـد 
گرچـه در حیطـه ی مسـایل اقتصـادی 
بـه صـورت عمومـی چیـزی بـر زبـان 
کـه  خطاهایـی  نیاورد، دربـاره ی 
یـا  بـود  شـده  مرتکـب  دوره  آن  در 
القـل دقیق تـر بخواهـم بگویـم مـن 
چیـزی ندیـدم و نشـنیدم امـا واقعیـت 
ایـن اسـت کـه او بعدهـا تـاش کـرد 
کـه بسـیاری از اشـتباهاتی را کـه در 
خـود  دوره ی  در  حکمرانـی  شـیوه ی 
داشـت، به ویـژه در حیطه های سیاسـی 
بخـش  کنـد.  تصحیـح  اجتماعـی  و 
حق شناسـانه  واکنش هـای  از  بزرگـی 
و قدرشناسـانه ای کـه همـه ی مردم در 

سـوگ فقـدان او نشـان دادنـد، بازتاب 
همیـن نکتـه اسـت کـه او حتـی اگـر 
سیاسـت های غلط اقتصـادی را هم در 
دسـتور کار قـرار داد، هدفـش ایـن بود 
کـه اوضـاع ایـران را بـه سـامان کنـد. 

ایشـان  نیـت  در حسـن  مـن شـخصًا 
همیـن  بـه  و  نکـرده ام  تردیـد  هرگـز 
خاطـر همیشـه در تمـام نقدهایـی کـه 
ایشـان  قبـول  مـورد  سیاسـت های  از 
می کـردم، هرگـز به خـود اجـازه ندادم 
بـه شـخصیت و مقـام علمـی ایشـان 
و  ممتـاز  قرآن پـژوه  یـک  عنـوان  بـه 
منحصـر بـه فـرد و یک اسام شـناس 
بـزرگ و ارزش هایی که ایشـان در این 
زمینـه بـرای جامعـه ی مـا  به یـادگار 
را  گذاشـته اند، کوچک تریـن جسـارتی 
انجـام دهـم. از این بابت هـم خاضعانه 

درگاه خداونـد هسـتم. شـکرگزار 

صمیمانـه امیـدوارم کـه خداونـد ایـن 
توفیـق را بـه مسـووالن فعلـی کشـور 
هـم بدهـد کـه متوجـه شـوند اگـر بـه 
گـوش  مشـفقان  انتقـادی  سـخنان 
آن کـه خسـارت های  از  قبـل  دهنـد، 

می شـود،  کشـور  وارد  بـه  کمتـری 
اعتبـار و آبـروی خودشـان در درجـه ی 
امیـدوار  می مانـد.  محفـوظ  بهتـر  اول 
هاشـمی  کـه  هزینـه ای  هسـتم 
رفسـنجانی پرداخـت، در کنـار آن روح 
بـزرگ و روحیه ی صـدق و صفایی که 
داشـت، بـه همـه ی ما -دولـت و مردم 
و کارشناسـان-  ایـن توفیـق را دهـد 
کـه بتوانیـم در چارچـوب یـک تعامـل 
سـازنده و مبتنـی بـر علـم و اخـاق 
بـا یکدیگـر کمـک کنیـم تـا انشـاءاهلل 
گرفتاری هـا برطـرف شـود و جامعـه ی 
مـا هـم بـه سـمت تحقـق آن وعده ها 
و آرمان هـای انقـاب اسـامی حرکت 

 . کند

*سیاست تعدیل اقتصادی در 
آن دوره توسط بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول به 

کشورهای در حال توسعه 
توصیه می شد... 

در بعضـی از کشـورها، هم در آمریکای 
التین و هـم در آفریقا ماجـرای تعدیل 
بـزرگ  فاجعه هـای  بـه  سـاختاری 
زیسـتی  و محیـط  اجتماعـی  انسـانی، 
منجر شـد. یکـی از بزرگترین بحران ها 
موفقیت هـا  و  افتـاد  اتفـاق  برزیـل  در 
زمـان  از  دقیقـًا  نیـز  کشـور  ایـن  در 
تعدیـل سـاختاری و  برنامـه ی  توقـف 
درس گیری از آن اشـتباهات آغاز شـد. 
شـرح مفصـل و مسـتند بخـش بزرگی 
از آن تجربه هـا را می توانیـد در همـان 
کتـاب اقتصـاد ایـران در دوران تعدیـل 
سـاختاری و نمونه های جدید آن را هم 
که محصول شـوک درمانـی در دوره ی 
اسـت  نـژاد  آقای احمـدی  مسـوولیت 
در کتـاب »اقتصاد سیاسـی توسـعه در 
ایـران امـروز« کـه من در سـال 1394 

منتشـر کـردم، ماحظـه کنید.

نکتـه ی جالـب در ایـن کتـاب کـه بـه 
عنـوان یک سـند تاریخی باقـی خواهد 
مانـد، ایـن اسـت کـه در ایـن کتـاب 
اخیـر یعنـی »اقتصـاد سیاسـی توسـعه 
یـا  آخـر  مقالـه ی  امـروز«  ایـران  در 

فصـل آخـر بـه نقـد جهت گیری هـای 
اقتصـادی دولـت اول حسـن روحانـی 
بـر مبنـای اولین بسـته ی سیاسـتی که 
آن هـا منتشـر کردنـد، باز می گـردد. در 
آن جـا بـه صـورت شـفاف و مبتنـی بر 
شـواهد غیرقابـل انـکار نشـان دادم که 
تـا وقتـی دولت حسـن روحانـی هم به 
موازیـن برنامـه ی تعدیل سـاختاری در 
هر سـطح وفـادار بمانـد، امـکان ندارد 
کـه به یـک موفقیـت اقتصـادی پایدار 

و اعتابخـش دسـت پیـدا کنـد. 

آقـای  جنـاب  مسـوولیت  دوره  در 
خاتمـی بـه طـور مشـخص در عرصـه 
خطاهایـی  اقتصـادی  سیاسـت گزاری 
رخ داد کـه نتیجـه قهـری آن ظهـور 

فتنه گری هـای مافیایی قـدرت- ثروت 
در دوره سـال های پس از 1384 اسـت 
ار  حکایـت  اینجانـب  ارزیابی هـای  و 
آن دارد کـه خسـارت ها و هزینه هـای 
ناشـی از آن تنش آفرینی هـا در داخـل 

کشـور و میـان ایران با سـایر کشـوری 
جهـان بـه اندازه ای اسـت کـه الاقل تا 
دو دهـه دیگر ایـران قـادر نخواهد بود 

از عـوارض آن کمـر راسـت کنـد.

پیش بینـی اینجانـب آن اسـت کـه بـا 
توجه به اسـتمرار آن خطاهای سیاسـی 
که در دوره مرحوم هاشـمی رفسنجانی 
و بـه شـکل تلطیـف شـده تر در دوره 
جـذب خاتمـی شـاهد بودیـم، طـی 4 
سـال اخیر، اگر حسـن روحانی شـانس 
خـود را در بهره گیـری از آن تجربیـات 
1۶سـاله و آن 8 سـال پـس از آن 1۶ 
سـال هـدر دهـد در سـال 1400 ایران 
آبسـتن اوضاع بـه مراتب شـکننده تر و 
ناهنجارتـری خواهد شـد. در این زمینه 
سـاله   34 تجربه هـای  ویـژه  بـه 
آزادسـازی  در  افـراط  زمینـه  در 
واردات، وام گیری هـای بی ضابطـه 
وابسـتگی  افزایـش  و  خـارج  از 
فعالیت هـای اقتصـادی بـه خـارج 
و دسـتکاری قیمت هـای کلیـدی 
بـه مثابـه راه حل هـای کوته نگرانه 
سـاختاری  مسـایل  حـل  بـرای 
و  ذکـر  قابـل  توسـعه نیافتگی 
قابـل عبرت گیـری اسـت. برآینـد 
پایـداری  از  آن جهت گیری هـا غفلـت 
توسـعه بـر محـور عدالـت اجتماعـی و 
توسـعه عادالنـه اسـت کـه بـه طـور 
نگران کننـده ای در 4 سـال اخیـر آثـار 

خـود را بـه نمایـش گذاشـته اسـت.



تیم اقتصادی هاشمی در 

سازمان برنامه و بودجه، 

او را در زمان پاسخگویی 

تنها گذاشتند
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    تعریف جامع و مانعی برای 
روشنفکری دینی سراغ ندارم

شده  ارائه  روشنفکر  برای  صفت  دهها 
»آگاهی  اینهاست؛  آنها  مهمترین  که 
»شناخت  زمانه«،  اوضاع  و  احوال  از 
جامعه«،  امتیازات  و  آسیب ها  و  دردها 
و  درد  بیان  و  شناخت  در  »شجاعت 
تفکر  در  »آزادمنشی  جامعه«،  درمان 
وضع  به  نسبت  نقادی  و  اندیشه  و 
موجود«، »رو به آینده داشتن و تنفر از 
عقب گرد و درجا زدن«، »عاشق نوآوری 
و پیشبرد جامعه« و »عاری از خرافه و 
و  فکر  در  عقانّیت  به  مزّین  و  تحّجر 
عقل«. البته اینگونه توصیف ها از منظر 
مقابل  در  و  است  روشنفکری  حامیان 
سوی  از  مذمت گونه ای  توصیف های 
روشنفکران  برای  آزاداندیشی  مخالفان 

وجود دارد.
شناخت  به  قادر  روشنفکر      
زمان  جوامع  نیازهای  و  واقعیات 

خود است
تعریف جامع و مانعی برای روشنفکری 
به  توجه  با  ولی  ندارم؛  سراغ  دینی 
گفت  می توان  موجود  توصیف های 
فردی  دینی،  روشنفکر  خوب  مصداق 
همراه  و  دلیل  با  سویی  از  که  باشد 
اعتقاد و تعبد، اسام را جوهری پایدار و 
جواب گوی ابدی نیازهای روز هر زمان 
از سوی دیگر قادر به  و مکان بداند و 
شناخت واقعیات و نیازهای جوامع زمان 
خود باشد. اگر فاقد رکن اول باشد، دینی 
نیست و اگر رکن دوم را نداشته باشد، 
روشنفکر نیست. البته در هر زمانی چنین 
مصادیقی زیاد نخواهند بود و چون این 

گرفته  درنظر  نسبی  می تواند  اصطاح 
نسبت  دامنه،  وسعت  اندازه  به  شود، 

مصادیق هم زیادتر می شود.
     اسالم به روشنفکر دینی نشاط 

و سرزندگی میبخشد
روشنفکر  و  دینی  روشنفکر  تفاوت 
محدوده  در  اولی  که  اینجاست  مطلق 
دین مورد قبولش عمل می کند. فرض 
و  دارد  اعتقاد  دین  به  او  که  است  این 
راهی  به  خویش  معتقدات  برخاف 
سرمایه  چنین  چون  دومی  و  نمی رود 
و راهنمایی مثل معارف آسمانی ندارد، 

آزادتر، ولی بدون سرمایه پیش می رود. 
گرچه کم بودن قید و بندها، کار نوآوری 
آسان تر  غیردینی  نواندیشان  برای  را 
اواًل کمتر جامعه ای هست  اما  می کند، 
که نوعی قید و بند و تعصب های سنتی، 
باشد و  نداشته  اجتماعی  و  قومی، ملی 
از  را  محقق  الهی،  راهنمایی های  ثانیًا 
آنکه فرهنگ غرب  نوع  از  لغزش هایی 
و  می کند  حفاظت  شده،  آلوده  آن  به 
باتوجه به تجربه و اسناد معتبر اسامی 
روشنفکر  به  اسام  بگوییم،  می توانیم 
دینی نشاط و سرزندگی می بخشد و او 
به  متعهد می سازد.  در عمق وجدان  را 

اهداف و آرمان هایش تقدس می بخشد. 
اطراف  حوادث  به  نسبت  بی تفاوتی  از 
مشکات  به  نسبت  بی دردی  و  خود 

جامعه رها می سازد.
     اسالم مانع از خیانت و سقوط 

روشنفکر می شود
اسام روشنفکر دینی را در مسیری از 
در هیچ حدی  قرار می دهد که  تکامل 
متوقف نمی گردد. مانع از خیانت و سقوط 
او می شود. از تضاد و لجاجت و تعّصب و 
تقلید کور و خودخواهی و انحصارطلبی 
بازمی دارد. به او هویت مستقل می دهد. 
عزت  او  به  بازمی دارد.  خودباختگی  از 
ذلّت پذیری  از  مانع  و  می بخشد  نفس 
و  یأس  از  را  او  می گردد.  او  زبونی  و 
او  به  و  می نماید  محافظت  ناامیدی 
روحیه و قدرت تاش و مبارزه و جهاد 
عطا می کند و رحمت و رأفت نسبت به 
انسان را در وجودش نهادینه می کند و 
پاسداری از حق و حقیقت و دوری از ریا 
و تزویر و حق پوشی به صورت ملکه ای 

بر رفتار و گفتارش سایه می گستراند.
    تربیت انسان مؤمن برنامه       

اسالم است   
عوامل  و  اسباب  به  سنت  و  قرآن 
روشنفکری دینی توجهی خاص مبذول 
و پایه و مایه تربیت چنین انسان هایی 
کرده  اند.  اجرا  و  طراحی  وضوح  به  را 
اساسی ترین برنامه مکتب اسام تربیت 
انسان مؤمن، عالم، متقی و دارای عمل 
بر  نازله  آیات  اولین  از  که  است  صالح 
پیغمبر)ص( در سوره علق و نیز توضیح 
فلسفه خلقت آدم و بشر بر روی زمین 
به عنوان خلیفه اهلل در بدو آفرینش آدم 
در  دیگر  فراوان  موارد  و  ابوالبشر)ع( 

قرآن به دست می آید.

روشنفکری دینی
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا

مرحوم  دعوت  حسب   1354 سال  در 
عباس  شیخ  حاج  حجت  االسام 
پورمحمدي و با دستور مرحوم آیت اهلل 
به عنوان  گلپایگانی  آقاي  العظمی 
مبلغ دینی ماه مبارک رمضان در دیار 
سربلندش رفسنجان بودم و مردمان آن 
خطه به هر مناسبت با شور و اشتیاق از 
او یاد می کردند. عبارت زیبا و نورانی آ 
شیخ اکبر زمزمه عاشقانه آحاد و عامه 
وقایع  از  مواردي  در  و حتی  بود  مردم 
نوجوان  اش  زندگی و دوران جوانی و 
و  می شد  استفاده  تاریخ  مبدأ  چونان 
مورد  در  بارها شنیده شده که  و  بارها 
باشند:  گفته  فرزندانشان  سال  و  سن 

بدنیا  قم  رفت  اکبر  شیخ  که  »اوسال 
نسبی  شناخت  بگویم  راحت  و  اومد« 
این نابغه و انتخاب یک الگو و تصمیم 
ره  بهترین  از  دیدارش  براي  به تاش 
آوردهاي آن سفر بود تا آنجا که همه جا 

به چشم خریدار او را تعقیب می کردم.

شوراي  مجلس  اول  دوره  اینکه  تا   
در  و   1359/3/7 تاریخ  در  اسامی 
من  و  شد  افتتاح  غدیرخم  عید  سالروز 
کوهدشت  مردم  نماینده  عنوان  به  هم 
بدو  در  داشتم.  حضور  افتخار  لرستان 
کنارش  در  اول  ساعت  همان  و  ورود 
حاضر شدم، چون سال هاي سال آرزوي 

دیدارش را داشتم.

      دکتر محمدرضا عباسی فرد

عضو حقوقدان شورای نگهبان در دوره های سوم و چهارم

را  اسطوره  اساطیري  اي  بگونه   آري 
داخل  مخفیگاه هاي  در  نه  اما  یافتم 
زندان هاي  ظلمات  در  نه  خارج،  و 
شکنجه گاه هاي  در  نه  و  ستم شاهی 
که  یافتم  مجلسی  در  را  او  مخوف، 
تبلور اراده ملت ایران به رهبري ابراهیم 
این  او در  بود.  )ره(  امام خمینی  زمان، 
مجلس و در مقام عضو و ریاست آن با 
نمایش نبوغ وصف ناپذیر و قدرت بیان 
تابلوي  به عنوان  هرازگاهی  سحرآمیز 
ظاهر  اسام  روحانیت  درخشان  و  زیبا 
و  انسانی  واالي  ارزش هاي  و  می شد 
عدل و آزادي و برابری را چنان ترسیم 
و  آمده  وجد  به  دوستان  که  می کرد 

جرعه اي از دریاي آرامش
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مخالفان و معاندان خلع ساح می شدند. 
حضورش  کنار  در  بود  الزم  هرگاه  او 
و  قوا  کل  فرمانده  جانشین  به عنوان 
مقام  در  جبهه ها  در  جنگ  فرماندهی 
ریاست مجلس یا در مقام خطیب جمعه 
در جبهه هاي مختلف جانانه می جنگید 
و احیانَا با بیان حکمت آمیز خود شیرازه 
جبهه دشمن را بر هم ریخته و بذر امید 
به  را  آنان  و  کاشته  دوستان  دل  در  را 

وجد می آورد.

»یاد باد آن روزگاران یاد باد«

از من خواسته بودید که از آن خورشید 
به  کنم.  نقل  خاطره ای  بی غروب 
که  کنم  یاد  موضوعی  از  رسید  نظرم 
و هم  داخلی  دارد هم  بعد خارجی  هم 
هم  می  دهد  نمایش  را  درایت  و  عقل 
آینده نگري و با توجه به ابعاد و زوایاي 
مختلف و رعایت حقوق همگان، مساله 
که  دوم  دور  در  می کند.  مدیریت  را 
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شوراي 
اسامی بودم ،در برگزاري کنگره عظیم 
حج اتفاق هاي بسیار تلخی رخ داد. بعد 
که  ستمی  و  فراوان  حرمت  هتک  از 
و  شریفین  حرمین  حق  در  سعود  آل 
حجاج خصوصًا زائران ایرانی روا داشت، 
جناب حجت االسام و المسلمین آقاي 
امام  نماینده  و  امیرالحاج  خوئینی ها 
راحل را هم مجبور به ترک زود هنگام 
از  ماهی  چند  نمودند.  وحی  سرزمین 

ماوقع گذشته بود که در معیت مرحوم 
سید  آقاي  المسلمین  و  حجت االسام 
ابوطالب محمودي نماینده محترم مردم 
عمره اي  هواي  دلهایمان  گلپایگان 
مفرده می نمود. پاس هاي سیاسی خود 
را از طریق وزارت امور خارجه براي اخذ 
ویزا به سفارت عربستان فرستادیم بعد 
از چند روزي پاسخ مثبت و اعطاء روادید 

در کنار گذرنامه چنین قید شده بود :

»به عنوان مهمان شخص پادشاه از شما 
پذیرایی خواهد شد.«

قرار  و  نشدم  خشنود  پاسخ  این  از  من 
با  دعوت  رد  یا  قبول  در خصوص  شد 
ریاست  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
ایشان  از  و  نموده  مشورت  مجلس 
رهنمود بخواهیم. در ماقات آن چشمه 
موضوع  بیان  و  شرح  از  بعد  و  فیض 
ممکن  چون  موافقم  من  که  فرمودند 
است همین سفر و گفت وگوهایي که در 
جلسات انجام می شود پایه و اساس رفع 
شدن  عادي  و  کشور  دو  بین  کدورت 

اوضاع شود.

من گفتم ممکن است روزي روزگاري 
این سفر و این حضور در سابقه و پرونده 
ما نقطه ابهام یا سیاهی ایجاد کند .اگر 
و  دفاع  شد  الزم  وقت  هر  جنابعالی 
حمایت از ما را در حدي می پذیرید که 
ما از ناحیه جنابعالی ماموریت داشته ایم، 

ایشان  نمی رویم.  وگرنه  می رویم 
خواهم  را  کار  این  حتمًا  من  فرمودند: 
در  من  روز  آن  است  ممکن  ولی  کرد 
اجازه  نباشم.  یا در حیات  نباشم  قدرت 
آقاي  جناب  با  را  موضوع  من  بدهید 
مطرح  خارجه  امور  وزیر  والیتی  دکتر 
کنم و نظر ایشان را هم بگیرم که روز 
بعد فرمودند: جناب آقاي دکتر والیتی 

با سفر موافق نیستند.

من مایلم به چند نکته برجسته از ایشان 
در این خاطره اشاره کنم:

1- صلح دوستی و خواستن آرامش براي 
کشور.

2- دوراندیشی و توجه به اینکه ممکن 
است روزي در قدرت نباشم.

سپردن  با  دیگران  حق  رعایت   -3
موضوع به آقاي دکتر والیتی که مقام 

رسمی سیاست خارجی بودند.

آینده دیگران و دغدغه  به  اهمیت   -4
بروز مشکل براي ما.



صلح دوستی و خواستن 

آرامش برای کشور از 

ویژگی های برجسته 

آیت اهلل بود

دوقطبی هاشمی یا پلی میان احزاب؟
در نبود هاشمی گروه های دارای تفکرات متفاوت پناهگاهی ندارند

عمل  فراجناحی  برای  تالش  و  میانه  در  ایستادن  بود؛  احزاب  با  اما  نبود  حزبی  شفقنا- 
کردن به ویژه در دهه پایانی عمرش، او را به پلی میان احزاب تبدیل  کرده بود و با این حال 
بادامچیان که مدت ها در مشاغلی  از آِن  تفکر خود کنند.  خیلی ها خواستند هاشمی را 
مرتبط با احزاب فعالیت کرده و عمری را نیز در حزب مؤتلفه گذرانده است، مشی مرحوم 
اعتمادی  از  و  و تشکل ها می داند  با همه ی گروه ها  کار کردن  را  احزاب  قبال  هاشمی در 
می گوید که گروه های دارای تفکرات و نگاه های متفاوت به هاشمی پیدا کرده بودند. دکتر 
اسداهلل  بادامچیان در این گفت وگو نگاه آیت اهلل هاشمی به حزب و تحزب  گرایی را مورد 

بررسی قرار داده است.
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ــه  ــناختی ک ــه ش ــه ب ــا توج *ب
ــمی در  ــت اهلل هاش ــکار آی از اف
طــول دوران قبــل و پــس از 
ــور  ــتید و همینط ــالب داش انق
ــی  ــه احزاب ــان ب ــی ایش نزدیک
ــه ی  ــزاران و جامع ــد کارگ مانن
روحانیــت مبــارز، نگاهشــان را 
ــی را  ــزب و تحزب گرای ــه ح ب

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب چط

خداونــد همــه ی رفتــگان از جملــه 
هاشــمی  آقــای  آیــت اهلل  مرحــوم 
رفســنجانی را رحمــت کنــد. آقــای 
ــام  ــتقرار نظ ــل از اس ــا قب ــمی ت هاش
جمهوری اســامی بــا تقریبــًا یــک 
مؤتلفــه ی  حــزب  یعنــی  حــزب 
ســایر  در  و  می کــرد  کار  اســامی 
همــکاری  هیچ گونــه  احــزاب، 
نداشــت، هــر چنــد ارتبــاط داشــت. بــا 
ــز از ســال 1342 همراهــی  مؤتلفــه نی
مؤتلفــه  نــام  مــا  گرچــه  داشــت. 
را هیــأت گذاشــته بودیــم، امــا در 
ــود  ــزب گســترده ب ــک ح ــرد، ی عملک
ــه  ــی ب ــی و امنیت ــل سیاس ــه دالی و ب
نمی شــد.  معرفــی  حــزب  عنــوان 
مرحــوم آقــای هاشــمی هــم یکــی از 
عناصــر مؤثــر و قــوی ایــن حــزب بــود 
و در بخش هــای مختلفــی از جملــه 
جهــاد مســلحانه و امــور تبلیغــی و 
سیاســی همــکاری داشــت. همچنیــن 
در ایــن زمینــه بــا امــام)ره(، ارتباطــات 

جــدی و حتــی محضــر ایشــان مباحثه 
داشــت کــه حتمــًا بایــد حزبــی کــه در 
ــای اســامی  خــط فقاهــت و ارزش ه
ــلحانه  ــاد مس ــال جه ــه دنب ــت، ب اس
اینجــا  باشــد. جهــاد مســلحانه در 
ــی  ــارزه ی ارزش ــک مب ــای ی ــه معن ب
هــدف دار منطبــق بــا ضوابــط مذهبــی 
اســت. بعــد هــم کــه جریــان گرفتــن 
اســلحه توســط آقــای هاشــمی از 
ــت مطــرح شــد و  ــای تولی مرحــوم آق
آن قضایایــی کــه در گفت وگوهــای 
بعضی هــا  گرچــه  گفتــه ام.  دیگــر 
ــرده  ــه خدای ناک ــد ک ــی کردن کم لطف

ــم. ایشــان  ــع می گویی ــا خــاف واق م
در نهــاد جامعــه ی روحانیــت مبــارز هم 
ــا  فعــال بودنــد کــه از همــان زمــان ب
نظــر مبــارک امــام)ره( شــکل گرفــت، 
ــه ی  ــین و جامع ــه ی مدرس ــا جامع ام
ــه دو  ــتند، بلک ــزب نیس ــت، ح روحانی
ــادی  ــکل نه ــه تش ــتند ک ــاد هس نه
ــی  ــکل حزب ــا تش ــق ب ــد و منطب دارن
نیســتند. در دوره ای کــه در کمیســیون 

مســوولیت  احــزاب،  ده  مــاده ی 
ــراد تصــور  داشــتم، بارهــا بســیاری اف
ــزب  ــا ح ــن نهاده ــه ای ــد ک می کردن
ــا  ــد، ام ــوز بگیرن ــد مج ــتند و بای هس
در همــان زمــان مطــرح شــد کــه 
نهــاد روحانیــت نمی توانــد حزبــی 
شــود. البتــه روحانی هــا می تواننــد 
پروانــه حــزب بگیرنــد و در حــزب 
ــت،  ــدن روحانی ــزب ش ــا ح ــند، ام باش
منطبــق بــا هویــت و ماهیــت روحانیت 
نیســت. آقــای هاشــمی در ایــن نهــاد 
ــود، امــا ایــن عضویــت،  هــم عضــو ب
ــه  ــه در صحن ــد ک ــع از آن نمی ش مان
تشــکل ها  و  گروه هــا  همــه ی  بــا 
کار کنــد. همان گونــه کــه مؤتلفــه 
ــاب  ــروزی انق ــل از پی ــامی، قب اس
بــا همــه ی تشــکل های گوناگونــی 
ــد،  ــر بودن ــاه درگی ــم ش ــا رژی ــه ب ک
حتــی بــا کمونیســت ها هیچ گونــه 
ــا کســانی کــه  برخــوردی نداشــت و ب
ــد،  ــارزه می کردن ــگ و مب ــاه جن ــا ش ب
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد. ب ــی می ک همراه
مــا در آن دوره ی مبــارزه، ضمــن حفظ 
ارزش هایمــان یــک دوره ی تعاملــی را 
ــول  ــه ق ــتیم. ب ــا داش ــن گروه ه ــا ای ب
شــهید بهشــتی )ره( یــک قــدم از 
ارزش هــا عقــب نمی گذاشــتیم، امــا در 
تعامــل بــا جامعــه و مبــارزه بــا شــاه از 
هــر صدایــی علیــه رژیــم ستم شــاهی 
اروپــای  و  آمریــکا  بــه  وابســته  و 
مســتکبر -نــه اروپــای عــادی- حتمــًا 



آقای هاشمی 

به هیچ  وجه موافق 

تشکیل کارگزاران 

نبود

ــمی  ــای هاش ــم. آق ــت می کردی حمای
هــم همیــن کار را انجــام مــی داد. بــه 
ــخ  ــه در تاری ــت ک ــل اس ــن دلی همی
انقــاب، همــکاری امثــال مــا بــا 
مجاهدیــن  از جملــه  ســازمان هایی 
ــک  ــن چری ــود. م ــده می ش ــق دی خل
همه جانبــه آن هــا بــودم و مرحــوم 
ــک سیاســی  ــز چری ــی نی شــهید رجای
بــود. آقــای هاشــمی رفســنجانی هــم 
بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق کار 
می کــرد. زمانــی کــه متوجــه انحــراف 
آن هــا و قدرت طلبــی کمونیســت ها 
هــم  بــا  کــه  شــدیم  منافقیــن  و 
ــر را  ــی همدیگ ــد و حت ــم کردن تخاص
بــه کشــتن توســط ســاواک دادنــد، از 
آن هــا جــدا شــدیم. 10 ماهــی کــه در 
ــی از  ــت علمای ــن در خدم ــدان اوی زن
جملــه آقــای هاشــمی بــودم، در ســال 
55 نقــل فتــوا را از علمــاء گرفتیــم. در 

نقــل فتــوا تنهــا بیــان یــک مســاله ی 
فقهــی مطــرح نبــود، بلکــه در حقیقــت 
یــک مبنــای مذهبــی بــرای پاالیــش 
ــری  ــت رهب ــص و تح ــای مخل نیروه
ــود از نیروهایــی کــه اســم  امــام)ره( ب
امــام را می بردنــد، امــا راه دیگــر و 
ــد.  ــی کردن ــی م ــری را ط ــر دیگ تفک
رهبــری  پاالیــش،  ایــن  از  پــس 
ــال  ــت در س ــام)ره( توانس ــاب، ام انق
اداره  را  57-5۶ آن مبــارزه مردمــی 
ــان  ــز در هم ــمی نی ــای هاش ــد. آق کن
زنــدان بــه دلیــل همــان انحرافــات از 
ــا در  ــت، ام ــار رف ــه کن ــن مجموع ای
ــت  ــد سیاس ــوا و بع ــل فت ــان نق هم
ــه  ــن ب ــدان اوی ــا در زن ــتراتژیک م اس
ــا از  ــد شــد کــه م ــن موضــوع تأکی ای
ــون  ــتیم، کم ــدا هس ــت ها ج کمونیس
مشــترک تشــکیل نمی دهیــم، امــا 
دعــوا هــم نمی کنیــم کــه رژیــم 

سوءاســتفاده کنــد.  بعــد از آزاد شــدن 
از زنــدان، سیاســت مجموعــه روحانیت 
ــم  ــا رژی ــه ب ــد ک ــن ش ــه ای و مؤتلف
ــه تصــور  ــه اینکــه ب شــاه بجنگیــم، ن
ســاواک و شــاه، جامــه عمل بپوشــانیم 
کــه سیاســت خــود را مبتنــی بــر رهــا 
گذاشــته  متدیــن  مبــارزان  کــردن 
ــی  ــگ داخل ــه جن ــا ب ــا آن ه ــد ت بودن
ــوا  ــد. در آن صــورت دع ــود رون ــا خ ب
ــق  ــلمان، مناف ــت، مس ــن کمونیس بی
و ... در می گرفــت و رژیــم شــاه در 
آســایش می مانــد. پــس از آزادی از 
ــی  ــه دوم 5۶ در بررس ــدان در نیم زن
کان ایــن سیاســت بــا مرحــوم آیــت 
اهلل شــهید مطهــری، حــدود چهــار 
ــاعت  ــش س ــان، ش ــا ایش ــاعت ب س
ــا  ــاعت ب ــه س ــر، س ــوم باهن ــا مرح ب
ــاعت  ــدود 12 س ــتی و ح ــهید بهش ش
ــت  ــری صحب ــم رهب ــام معظ ــا مق ب
کــردم. صحبت هــا در راســتای تبییــن 
سیاســت پــس از آزادی از زنــدان بــود 
کــه مــی خواســتیم برخــورد بــا رژیــم 
طاغــوت داشــته باشــیم، نــه ایــن کــه 
دعواهــای داخلــی را دنبــال کنیــم. 
آقــای  انقــاب،  پیــروزی  از  پــس 
هاشــمی از مؤسســین حــزب جمهوری 
ــر  ــال های اخی ــد و در س ــامی ش اس
ــه  ــازندگی را ب ــزاران س ــزب کارگ ح
ایشــان نســبت دادنــد کــه اتفاقــًا 
ــق  ــه مواف ــمی به هیچ  وج ــای هاش آق

ــود. ــزاران نب ــکیل کارگ تش
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*امــا کارگــزاران، منتســب بــه 
آیــت اهلل هاشــمی اســت. 

ــه! خــود ایشــان هــم می دانســت و  بل
بارهــا ایــن موضــوع را بــا مــا مطــرح 
ــا  ــزاران ب ــران کارگ ــی س ــرد. وقت ک
آقــای هاشــمی در ایــن مــورد صحبــت 
کردنــد، ایشــان موافــق نبــود و گفــت 
ــه این هــا گفتــم  کــه »همــان شــب ب
ایــن کار را نکنیــد، امــا شــروع کردند« 
و ادامــه داد کــه »مــن بــه دفتــر مقــام 
ــم  ــگ زدم و گفت ــری زن ــم رهب معظ
بــه آقــا بگوییــد مــن مخالــف هســتم، 
ــای  ــه پ چــون تشــکیل ایــن حــزب ب
مــن هــم نوشــته می شــود و مــن 
ــدود  ــش مح ــن بخ ــم در ای نمی خواه
باشــم، امــا آقــا فرمودنــد اگــر آن هــای 
ــد،  ــکیاتی راه بیاندازن ــد تش می خواهن
ــزاران  ــود کارگ ــدارد«. خ ــاله ای ن مس
اصلــی می داننــد کــه آقــای هاشــمی، 
ــود،  ــزب ب ــن ح ــکیل ای ــف تش مخال
ــدازی مثــل همــه ی  ــا بعــد از راه ان ام
ــا  ــان ب ــه ایش ــری ک ــای دیگ گروه ه
آن هــا کار می کــرد، حــزب خــود را 
بــه آقــای هاشــمی نســبت می دادنــد. 
ــه  ــل همیش ــم مث ــمی ه ــای هاش آق
برخــورد و جنگــی نداشــت. مشــی 
مرحــوم آقــای هاشــمی ایــن بــود کــه 
ــکل ها کار  ــا و تش ــه ی گروه ه ــا هم ب
ــزب  ــه در ح ــد از این ک ــا بع ــد، ام کن
شــدند،  وارد  اســامی  جمهــوری 

ــد  ــد. بع ــر مؤســس بودن یکــی از 5 نف
از تعطیلــی حــزب، مرحــوم آقــای 
ــد  ــر نرفتن ــزاب دیگ ــه اح ــمی، ب هاش
ــه ی  ــا مؤتلف ــاط خــود را ب ــا ارتب و تنه

ــد.  ــظ کردن اســامی حف

اغلــب  هاشــمی  *آیــت اهلل 
ایــن  بــر  گفتارشــان  در 
ــه  ــتند ک ــد داش ــوع تأکی موض
ضــرورت  احــزاب،  توســعه 
محســوب  امــروز  جامعــه 
ــه  ــان ب ــود ایش ــود، خ می ش
ــردمداران  ــی از س ــوان یک عن
چقــدر  جمهوری اســالمی 
ــاز  ــزاب و ب ــعه اح ــرای توس ب
ــا  ــت آن ه ــای فعالی ــودن فض ب

تــالش کردنــد؟

تفکــر ایشــان ماننــد تفکــر دیگــر 
و  بــود  زمینــه  ایــن  در  انقابیــون 
اصــًا  تفکــر نظــام مردم ســاالری 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــامی ای اس
ــزاب،  ــد اح ــکار بای ــد و اف آزادی عقای

مختلــف  تشــکل های  و  گروه هــا 
حضــور داشــته باشــند، امــا تفکــر 
ــتن  ــت گماش ــر از هم ــرد غی ــک ف ی
اســت.  تفکــر  آن  اجــرای  بــرای 
ــد  ــتی می فرمودن ــای بهش ــوم آق مرح
کــه »بهتریــن حالــت ایــن اســت 
ــزب و  ــتند ح ــانی خواس ــر کس ــه اگ ک
ــا  ــه آن ه ــد، ب ــازمانی تشــکیل دهن س
ــوند«.  ــی ش ــا قانون ــم ت ــوز دهی مج
زمانــی کــه در کمیســیون احــزاب 
فعالیــت می کــردم، بــرای تشــکیل 
فعــال  امــروز  احزابــی کــه  همــه 
ــق دادم و همگــی  هســتند، نظــر مواف
بــا امضــا و تأییــد مــن رســمی شــدند. 
ــلمین  ــام و المس ــوم حجت االس مرح
ــزاب  ــا برخــی اح موحــدی ســاوجی ب
ــت  ــی موافق ــرد و وقت ــت می ک مخالف
مــن را می دیــد، معتــرض می شــد 
انقابــی  جــا  همــه  »شــما  کــه 
هســتی، چــرا در اینجــا لیبرالــی؟«. بــه 
ایشــان می گفتــم کــه »مرحــوم آقــای 
بهشــتی را کــه به عنــوان انقابــی 
قبــول داریــد؟«. نــگاه او ایــن بــود کــه 
اگــر مجــوز تشــکیل حــزب قانونــی به 
ــار  ــراد، کن ــن اف ــود، ای ــراد داده نش اف
همدیگــر جمــع می شــوند و یــک 
ــا  ــد. در بانده ــکل می دهن ــد را ش بان
ــز معمــواًل یــک شــخصیت تبدیــل  نی
ــن  ــه ای ــود و همیش ــور می ش ــه مح ب
باندهــا بــرای کشــورها آســیب آورنــد 
پــس بهتــر اســت کــه بــا دادن مجــوز، 



هاشمی را به جای 

ابزار وحدت به ابزار 

دعوا تبدیل نکنیم

آن هــا را بــه حرکــت در مســیر قانونــی 
ســوق دهیــم. بــه ایــن صــورت مجــوز 
کار  یــک  احــزاب  بــرای  قانونــی 
ــی  ــدام لیبرال ــک اق ــه ی ــی و ن انقاب
ــای  ــر آق ــاس نظ ــن اس ــر ای ــت. ب اس
هاشــمی و نظــر دیگــر انقابیــون 
ــتی  ــهید بهش ــت اهلل ش ــر آی ــل نظ مث
ــه احــزاب در کشــور آزاد  ــود ک ــن ب ای
ــه در  ــرایطی ک ــا ش ــه ب ــتند، البت هس
اصــل 3۶ قانــون اساســی ذکــر شــده 

ــت.  ــزب اس ــه تح ــوط ب ــه مرب ک

ــم؛  ــزب داری ــوع ح ــه ن ــام س در اس
یــک نــوع حزبــی اســت کــه در قــرآن 
ــت  ــد اس ــورد تأیی ــود و م ــده می ش دی
کــه حــزب اهلل یعنــی حــزب خدامحــور 
ــور  ــزب خدامح ــود. ح ــده می ش خوان
هــم تنهــا یکــی نیســت، بلکــه ممکــن 
ــایق  ــا س ــزب ب ــوع ح ــت 10 ن اس
ــور  ــزب خدامح ــاوت، ح ــی متف درون
باشــند. نکتــه مــورد توجــه ایــن اســت 
کــه در ایــن تحــزب، محــور، شــخص، 
قومیــت یــا حتــی یــک ملــت نیســت، 
بلکــه محــور، خــدا اســت؛ خدایــی کــه 
ــت.  ــا اس ــردم دنی ــارد م ــرای 8 میلی ب
تحــزب الهــی کــه خــدا محــور اســت، 
افــراد را در خــود هضــم نمی کنــد، 
بلکــه آن تحزبــی اســت کــه بــه 
افــراد، نگاهــی گســترده در حــد تمــام 
ــرآن،  ــردم جهــان می دهــد. خــدا، ق م
ــاس  ــرای ن ــام ب ــه و اس ــه کعب خان

ــا  ــه تنه ــا و ن ــردم دنی ــه م ــی هم یعن
مســلمان ها هســتند. خانــه ی خــدا 
ــدا  ــزب خ ــه و ح ــه ی هم ــی خان یعن
ــه  ــا، ن ــه ی ملت ه ــزب هم ــی ح یعن
حــزب محــدود در یــک قومیــت، یــک 
ملــت، یــک نــژاد و یــک بانــد و جنــاح 
خدامحــور  حــزب،  ایــن  سیاســی؛ 

اســت. 

ــی  ــال محدودیت ــن ح *در عی
در نــگاه قــرآن بــرای تشــکیل 
احــزاب وجــود نــدارد؛ آیــت اهلل 
در مضمونــی  هاشــمی هــم 
ــوع  ــرا موض ــه ظاه ــد ک گفته ان
تحــزب در جامعــه اســالمی 
ــه عــرف و تشــخیص مــردم  ب
نســبت بــه کارایــی حــزب 
واگــذار شــده  دوره  هــر  در 

ــت... اس

تشــکیل احــزاب مختلــف، محدودیــت 

نــدارد، بلکــه مبنــا دارد. مبنــای آن هم 
ــی  ــون اساس ــل 3۶ قان ــان اص در هم
اســت. طبــق ایــن اصــل، حــزب 
ــرط  ــه ش ــود، ب ــکیل ش ــد تش می توان
این کــه مخــرب مــردم و ... نباشــد. در 
قــرآن ســه نــوع تحــزب اســت؛ حــزب 
نیــز  دیگــری  حــزب  و  خدامحــور 
تعریــف می شــود کــه حــزب شــیطان 
ــول  ــن حــزب را قب اســت و اســام ای
نــدارد. »ان حــزب الشــیطان هــم 
ــده  ــه نش ــرآن گفت ــرون«. در ق الخاس
اســت کــه آن هــا کافــر هســتند یــا ... 
ــد  ــرف می زن ــی ح ــاره حزب ــه درب بلک
کــه شــیطانی عمــل می کنــد. بــه 
ــا حــزب فاشیســم  ــال در دنی طــور مث
ــر  ــد. ب ــول ندارن ــونری را قب و فراماس
ایــن اســاس یــک حــزب ارزشــی 
ــوع  ــی و ن ــر ارزش ــزب غی ــک ح و ی
نوعــی  داریــم.  تحــزب  از  ســومی 
ــم«  ــا لدیه ــزاب »بم ــه اح ــزب ک تح
ــه  ــتند ک ــور هس ــی خوددیدگاه مح یعن
ــا  ــن گروه ه ــد. ای ــول دارن ــود را قب خ
نــه حــزب اهلل و نــه حزب الشــیطان 
پــی  در  هاشــمی  آقــای  هســتند. 
ــد  ــزب بودن ــه تح ــی ب ــن نگاه چنی
کــه نتیجــه آن در قانــون اساســی، 
ــت مرحــوم شــهید بهشــتی  ــا مدیری ب
کتــاب  دو  در  و  می شــود  مشــاهده 
مربــوط بــه تحــزب که بنــده نوشــته ام 
هــم بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده 
ــد  ــامی نمی خواه ــزب اس ــت. ح اس



با عدالت و انصاف 

درباره امثال مرحوم 

هاشمی قضاوت شود
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اعضایــش در آن هضــم شــوند، بلکــه 
آن،  اعضــای  تــا  می کنــد  تــاش 
ــند  افــراد انتخاب گــر، آگاه و آزاد باش
کــه حــزب بــه آن هــا اطاعــات 
ــق و  ــاس ح ــا براس ــد ت ــوی می ده ق
حقیقــت، خــود انتخابگــر باشــد. حــزب 
اســامی بــه ایــن شــکل نیســت کــه 
همــه بایــد بــه دســتوری کــه از بــاال 
می رســد، گــوش دهنــد و اگــر کســی 
ــرون  ــزب بی ــد از ح ــداد، بای ــوش ن گ
شــود. در ســال های اخیــر هــم شــاهد 
ــردی  ــر ف ــه اگ ــم ک ــواردی بوده ای م
ــل  ــود، عم ــزب خ ــع ح ــف موض مخال
کــرده، مــورد انتقــاد شــدید قــرار 
گرفتــه اســت، امــا مؤتلفــه هیچ وقــت 
ــت. در  ــوده اس ــورت نب ــن ص ــه ای ب
ــه  ــتند ب ــف هس ــراد موظ ــه، اف مؤتلف
ــت  ــق اس ــد ح ــن می کنن ــه یقی آنچ
ــه حــق،  ــد، چــون عمــل ب عمــل کنن
حجــت اســت و نــه عمــل بــه دســتور 
حزبــی. اگــر دســتور حزبــی را منطبــق 
ــن  ــه ای ــه ب ــد، مؤمنان ــا حــق می یابن ب
ــد  ــر تردی ــد و اگ ــل می کنن ــق عم ح
داشــتند کــه آن دســتور حزبــی، حــق 
ــاط  ــد انضب ــر، چــون بای ــا خی اســت ی
ــک  ــزب را ی ــود و ح ــظ ش ــی حف حزب
ــد،  ــور« می یابن ــه ی »حق مح مجموع
ــق  ــد تحقی ــا بای ــد، ام ــل می کنن عم
ــل  ــق عم ــه ح ــزب ب ــه ح ــد ک کنن
ــرد در  ــر ف ــر! ه ــا خی ــت ی ــرده اس ک
ــد  ــق کن ــت تحقی ــف اس ــزب موظ ح

ــا  ــت ی ــور اس ــکلش حق مح ــه تش ک
تشــکلی اســت کــه منافــع اشــخاص و 
گــروه بــر آن حاکــم شــده اســت. اگــر 
ــه اســامی  ــزب مؤتلف ــک عضــو ح ی
ــی،  ــم حزب ــن تصمی ــه ای ــت ک دریاف
منطبــق بــا حــق نیســت یــا حــق ایــن 

اســت کــه او عمــل نکنــد، به مســوول 
می دهــد  اطــاع  خــود  مافــوق 
حــق  را  اقــدام  ایــن  می گویــد  و 
ــا هــم صحبــت می کننــد  ــم؛ ب نمی دان
کــه بــه قــول مرحــوم امــام)ره(، 
ــه  ــد ن ــاع کن ــت را اقن ــت، اقلی اکثری
ــت  ــوری اکثری ــرا دیکتات ــکات زی اس
در حزب هــا یکــی از مصیبت هــای 
احــزاب اســت. اگــر اکثریــت نتوانســت 
آن شــخص را اقنــاع کنــد و آن را حــق 
نیافــت، هیــچ اشــکالی نــدارد، او طبــق 
ــد.  ــل می کن ــد عم ــق می دان ــه ح آنچ
ــه آزادی و  ــت ک ــی اس ــن حزب در چنی
ــه  ــل ب ــل و عم ــر و عم ــتقال فک اس
ــوم  ــد. مرح ــوظ می مان ــا محف ارزش ه
آیــت اهلل هاشــمی، شــهید آیــت اهلل 

بهشــتی و امثــال مــا بــه تحــزب 
فاشیســتی  و  کمونیســتی  غربــی، 
ــای  ــی تحزب ه ــتیم. بعض ــد نیس معتق
ــرای  ــد ب ــا می کنن ــور ادع ــدرت مح ق
خــدا فعالیــت می کننــد، امــا بــا توجــه 
بــه واقعیت هــای درونــی آن هــا، بــوی 
تعفــن قدرت طلبــی از آن هــا بــه مشــام 
ــه  ــت این گون ــچ وق ــا هی ــد. م می رس
احــزاب را تأییــد نمی کنیــم، امــا دعــوا 
ــن  ــر از ای ــه پ ــم. جامع ــم نمی کنی ه
نــوع  احــزاب اســت. دو نــوع برخــورد 
ــه  ــوع این ک ــک ن ــت؛ ی ــوان داش می ت
ایــن احــزاب را ســرکوب کننــد و نــوع 
دیگــر آن کــه بــه آن هــا میــدان بدهنــد 
تــا مــردم، مواضــع آن هــا را بشناســند 
و از آن هــا جــدا شــوند. همچنــان کــه 
امــام در مــورد بنی صــدر عمــل کــرد و 
بــه او نگفــت کــه نامــزد نشــود. نامــزد 
ــد و  ــوری ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
حتــی تــاش کــرد کــه امــام را ابــزار 
ــدان  ــا می ــد، ام ــی خــود کن ــام طلب مق
بــرای او بــاز گذاشــته شــد تــا همیــن 
بنی صــدر  که می گفتنــد  مردمــی 
و  شــناختند  را  او  درصــد،  صــد 
فهمیدنــد بنــی صــدر یــک پینوشــه ی 
متوجــه  مــردم  اســت.  آمریکایــی 
شــدند او دیکتاتــوری اســت کــه فعــًا 
نقــاب یــک لیبــرال مســلک را زده 
اســت و در برابــرش شــعار دادنــد کــه 
ــیلی  ــران، ش ــه! ای ــاالر پینوش »سپهس

نمی شــه«. 



مشی آقای هاشمی 

این بود که با همه ی 

گروه ها و تشکل ها 

کار کند

انقــالب  اهــداف  از  *یکــی 
ــع آن  ــه تب ــالمی، آزادی و ب اس
ــوده  ــزاب ب ــت اح آزادی فعالی
ــدر  ــیر چق ــن مس ــت. در ای اس
ــی  ــداف دسترس ــن اه ــه ای ب
پیــدا کردیــم و مردم توانســتند 
بــا احــزاب همبســتگی داشــته 

ــند؟  باش

بلــه! ایــن آزادی تــا جایــی اســت کــه 
بــه توطئــه نیانجامــد. بــه طــور مثــال 
اگــر حــزب تــوده بــا شــبکه ی مخفــی 
نویــد در حــال نفــوذ در ارتــش و تاش 
ــا  ــت؛ آی ــی اس ــای نظام ــرای کودت ب
ــبکه  ــر ش ــازه داد؟ اگ ــه آن اج ــد ب بای
ای تشــکیل شــد و خواســت کودتــای 
نــوژه را راه بیانــدازد، بایــد بــه آن اجازه 
ــد  ــد آم ــر شــبکه منافقینی پدی داد؟ اگ
کــه شــروع کــرد بــه برانــدازی نظــام 
و ارتــکاب جنایــات نســبت بــه مــردم، 
بایــد بــه آن هــا اجــازه داد؟ پــس آزادی 
ــه  ــه توطئ ــی ک ــا جای ــا ت ــت، ام هس

فلــج  ویــروس  نمی تــوان  نباشــد. 
ــون را آزاد  ــروب طاع ــا میک ــال ی اطف

گذاشــت. 

آیــت اهلل  رفتــار  و  *مشــی 
حضــور  دوران  در  هاشــمی 
کــه  دوره ای  و  قــدرت  در 
از  کــدام  هیــچ  مســوولیت 
ــه  ــبت ب ــتند، نس ــوا را نداش ق
احــزاب، تفاوتــی داشــت؟ آیــا 
ــدرت  ــان در رأس ق ــگاه ایش ن
و بیــرون از قــدرت نســبت 
ــه فعالیــت احــزاب، متفــاوت  ب

ــود؟  ب

از نظر مبنایی خیر!

*عملکردی چطور؟ 

ــا  ــد ب ــا بخواه ــی م ــر مبان ــر! اگ خی
قــدرت تغییــر کنــد پــس قــدرت مــا را 
عــوض کــرده اســت، امــا افــراد وقتــی 
در قــدرت قــرار می گیرنــد، مســوولیت 

ــی  ــرض وقت ــر ف ــد. ب ــتری دارن بیش
ــتم،  ــزاب نیس ــیون اح ــده در کمیس بن
مســوولیتی هــم نــدارم، امــا وقتــی در 
ــم،  ــته باش ــرار داش ــوولیت ق ــن مس ای
ــت،  در آنجــا بایدحــق نظــام، حــق مل
ــزاب و  ــه اح ــق هم ــور و ح ــق کش ح
ــل  ــه آن عم ــم و ب ــکل ها را ببین تش
ــم شــعارهای مــردم  ــم. حــق نداری کن
ــردم  ــم، م ــتی بدهی ــندانه پوپولیس پس
ــا  ــه ب ــب داد؛ آن ک ــد فری ــه نبای را ک
مــردم، فریبکارانــه رفتــار می کنــد، 
قبــل از همــه خــود را فریــب داده 
اســت. چنیــن فــردی اصًا شایســته ی 

ــت.  ــانی نیس ــام انس ن

ــان  ــی در زم ــزاب فرمایش *اح
شــاه، مــورد انتقــاد انقالبی هــا 
آیــت اهلل هاشــمی  از جملــه 
بودنــد و یکــی از دالیــل حــزب 
ــای  ــتن نیروه ــجم نداش منس
مذهبــی را در آن دوران، همیــن 
ــه  ــد ک ــف می کردن ــر توصی ام
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حالتــی  دوره  آن  در  احــزاب 
فرمایشــی داشــتند. تحقــق 
ــه  ــت ب ــی و حرک ــد صدای چن
ســمت تحــزب پــس از انقالب 
اســالمی بــا چــه موانعــی رو به 
رو بــود و آیــت اهلل هاشــمی بــه 
ــای  ــره ه ــی از مه ــوان یک عن
اصلــی جمهــوری اســالمی چــه 
واکنشــی در برابــر آن داشــت؟

ســوال  چندیــن  پرســش  ایــن  در 
ــاره اینکــه  ــده شــده اســت. درب گنجان
مــا پیــش از انقــاب، احــزاب منســجم 
حــزب  داشــتیم.  چــرا!  نداشــتیم؛ 
ــی  ــه ی اســامی، حزب ــجم مؤتلف منس
قــوی بــود. خــود ســازمان مجاهدیــن 
و  آهنیــن  تشــکیات  یــک  خلــق 
ســازمانی قــوی بــود. بــه قــول شــهید 
ــازمان  ــن س ــد آوردن ای ــتی پدی بهش
ــی  ــا در پ ــا م ــت، ام ــر اس ــن هن آهنی
ایــن نیســتیم کــه یــک ســازمان 
پدیــد بیاوریــم کــه در آن حتــی ازدواج 
زن و مــرد هــم اختیــاری نباشــد و 
ــر،  ــی دیگ ــد. در مثال ــکیاتی باش تش
درســت اســت کــه حــزب تــوده، 
جاســوس وابســته به روســیه بــود و کا 
گ ب هزینــه ی اداره آن را بــر عهــده 
ــود.  ــا  حــزب منســجمی ب داشــت، ام
فداییــان اســام حــزب منســجمی 
کوچــک  تشــکل های  بودنــد. 
دیگــر مثــل گــروه ابــوذر نهاونــد 

ــا  ــد. م ــجم بودن ــکل منس ــک تش ی
ــم  ــتیم، آن ه ــی نداش ــکیات علن تش
بــه ایــن دلیــل کــه اجــازه نمی دادنــد، 
ــوات  ــک صل ــم. ی ــجم بودی ــا منس ام
بــرای امــام مــی فرســتادیم، شــکنجه 
می شــدیم. اگــر ایــن انســجام بــه 
ایــن معناســت کــه همــه ی مــا یــک 
حــزب بودیــم، چنیــن چیــزی در دنیــا 
امکان پذیــر نیســت. علــت ایــن اســت 
ــی، انســان  ــارک و تعال کــه خــدای تب
ــعوب  ــل و ش ــا و قبای ــا ذهنیت ه را ب
گوناگــون  ملت هــای  و  مختلــف 
ــن  ــم، ای ــت عال ــت. طبیع ــده اس آفری
اســت. نکوشــیم کــه تــک حزبــی 
حاکــم شــود. تــک حزبــی، دیکتاتوری 
حزبــی مــی آورد و دیکتاتــوری حزبی از 
دیکتاتــوری فــردی بســیار بدتر اســت. 
دیکتاتــوری دو حزبــی، ماننــد آنچــه در 
آمریــکا شــاهد هســتیم هــم نادرســت 
ــت  ــب اس ــیار جال ــًا بس ــت. اتفاق اس
تعــدادی از دوســتان اصــاح طلــب در 
دوران اصاحــات، بارهــا در کمیســیون 
احــزاب گفتنــد کــه بــه تشــکیل احزاب 
جدیــد اجــازه ندهیــم، امروز ســه-چهار 
ــود  ــن ب ــن ای ــم. حــرف م حــزب داری
ــع شــود  ــد تضیی کــه حــق مــردم نبای
و ایــن حــق مجموعــه ای از مــردم 
ــی تشــکیل  ــد حزب اســت کــه بخواهن
ــن روش  ــان، ای ــژه حاکم ــد. به وی دهن
می خواهنــد  چــون  نمی پســندند  را 
کســی مقابــل آن هــا نایســتد و از 

ــاد نشــود. حاکمــان خــوب  آن هــا انتق
هــم بــه همیــن شــکل هســتند، 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــای آن ه ــا مبن ام
انتقادهــا را بشــنوند، مــی پذیرنــد، امــا 
ــت  ــندند. در نهای ــی پس ــت نم در نهای
در پاســخ بخــش اول اینکــه پیــش از 
انقــاب، مــا حــزب منســجم داشــتیم، 
امــا حــزب رســمی نداشــتیم. از ســوی 
ــا  ــی ی ــک حزب ــورت ت ــه ص ــر ب دیگ
ــد  ــم. بع ــی نبودی ــی قالب ــا واحدهای ب
از پیــروزی انقــاب هــم کــه همــه ی 
ــم  ــروز ه ــد، ام ــال بودن ــزاب، فع اح
ســیصد  حــدود  اســت.  همینطــور 
ــور  ــکل در کش ــروه و تش ــزب و گ ح
ــورد از  ــصت م ــه ش ــد ک ــود دارن وج
آن هــا فعــال هســتند و بقیــه تنها اســم 
و عنــوان هســتند. عــاوه بــر آن چنــد 

هــزار ســازمان مــردم نهــاد داریــم. در 
ایــن میــان، احــزاب مخــرب، آلــوده و 
ــی  ــز هســتند کــه غیرقانون ــی نی احزاب
یــا  مجــازات  و  کرده انــد  فعالیــت 
ــش از  ــدت بی ــده اند. در م ــل ش منح



مجوز قانونی برای 

احزاب یک کار 

انقالبی و نه یک 

اقدام لیبرالی است

دو دهــه ای کــه در کمیســیون احــزاب 
فعالیــت کــردم، وقتــی مــی خواســتیم 
ــل عملکــرد خــاف  ــه دلی ــی را ب حزب
قانــون بــه دادگاه ارجــاع دهیــم، بــرای 
خودمــان خیلــی ســخت بــود. دوســت 
داشــتیم هیــچ حزبــی، تخلــف قانونــی 
بتواننــد  همــه  تــا  باشــد  نداشــته 
فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد و از ایــن 
ــن  ــه ای ــد، ن فضــای آزاد اســتفاده کنن
کــه کاری انجــام دهنــد کــه جامعــه از 

ــود.  ــزار ش ــزاب بی ــزب و اح تح

*به گفته شما نگاه مبنایی 
انقالبیون و آیت اهلل هاشمی به 

تحزب، امروز در جامعه مشاهده 
می شود. فکر می کنید الگوی 
مدنظر آیت اهلل هاشمی مبنی 

بر لزوم توسعه احزاب با توجه 
به افزایش آگاهی های جامعه 

در اثر فناوری اطالعات، در 
چه ابعادی محقق شده و نظر 
ایشان در این اواخر نسبت به 

این بحث چه بود؟

ــده  ــق ش ــه محق ــام، بل ــگاه نظ در ن
ــه  ــق ب ــام، متعل ــن نظ ــت. دکتری اس
امــام)ره( بــود و ایشــان مانــع تحــزب 
ــرای  ــا کــه ب ــون اساســی م ــود. قان نب
تحــزب، آزادی قایل اســت، کمیســیون 
ــور  ــزاب و وزارت کش ــاده ی 10 اح م
نیــز بــا همــه ی ســلیقه های مختلفــی 

کــه ســرکار آمدنــد، هیــچ کــدام مانــع 
اوقــات،  بعضــی  نبودنــد.  تحــزب 
ــد، از  ــارج می آمدن ــه از خ ــرادی ک اف
ایــن تعــداد مجــوز حزبــی کــه صــادر 
می کردنــد.  تعجــب  اســت،  شــده 
ــی  ــز نگاه ــری نی ــم رهب ــام معظ مق
در  این  هــا  همــه ی  از  گســترده تر 
انتخابــات  در  دارنــد.  زمینــه  ایــن 
ــن را  ــر م ــه »اگ ــد ک ــته فرمودن گذش
ــول  ــم قب ــام را ه ــدارد، نظ ــول ن قب
ــود  ــت خ ــاب سرنوش ــدارد، در انتخ ن
و  گــروه  هیــچ  کنــد«.  شــرکت 
ــن  ــه ای ــا ب ــی در دنی ــخص سیاس ش
ــر  ــرا رهب ــد. چ ــرف نمی زن ــکل ح ش
ــای  ــرا آق ــد؟ چ ــرف را می زن ــن ح ای
هاشــمی می گویــد همــه بایــد وارد 

صحنــه شــوند؟ علــل، مبنــای ماســت. 
در اســتمرار حرکــت انقــاب اســامی، 
ــرد.  ــرح ک ــوان مط ــی ت ــط رام دو خ
ــی  ــط ارزش ــی. خ ــط ارزش ــک؛ خ ی
انقــاب اســامی دقیقــًا بــا ارزش های 
ایــن  در  اســت.  اســامی منطبــق 
خــط، امثــال ابوموســی اشــعری ها 

ــد،  ــتفاده گر نمی گنجن ــراد سوءاس و اف
بلکــه عمــار، ابــوذر، ســلمان و ســمیه 
می گنجنــد. بــه ایــن دلیــل کــه ایــن، 
خــط ارزشــی اســت. دو؛ خــط اداره ی 
ــور و  ــه، کش ــه. در اداره ی جامع جامع
ــون  ــتاد میلی ــق بــه هش ــت متعل مل
ــک از  ــر ی ــت. ه ــران اس ــت ای جمعی
ایــن هشــتاد میلیــون نفــر حقــوق 
شــهروندی دارد و نظــام جمهــوری 
اســامی والیــی و اصــل والیــت 
فقیــه، همــه ی عناصــری مثــل آقــای 
ــدوی  ــای مه ــوم آق ــمی و مرح هاش
ــد  ــان نمی خواهن ــال ایش ــی و امث کن
ــه  ــو اینک ــهروند ول ــک ش ــوق ی حق
ــا  ــدگاه آن ه ــا دی ــق ب ــا منطب ــه تنه ن
ــم  ــا ه ــف آن ه ــه مخال ــت، بلک نیس
هســت، تضییــع شــود. در ایــن کار 
گســترده اســت کــه احــزاب و گروه هــا 
ــف هســتند. یــک  و ســلیقه های مختل
مبنــا داریــم کــه آن را هــم همــه 
قبــول دارنــد و آن این کــه خائــن 
ــه نباشــند،  ــه بیگان نباشــند، وابســته ب
درگیــری  و  نــزاع  و  جنــگ  اهــل 
و ایــن قضایــا نباشــند و بخواهنــد 
ــای  ــن چارچــوب ه ــد. ای ــت کنن خدم
جــای  همــه  کــه  اســت  قانونــی 
ــای  ــر مبن ــا، ه ــه ی عق ــا و هم دنی
ــر  ــه ی انســانی و ه ــر تجرب ــی، ه دین
ــر  ــد. ب ــول دارن فلســفه ای آن هــا را قب
ــگاه  ــن آن ن ــه نظــر م ــن اســاس ب ای
بــه تحــزب، تحقــق یافتــه اســت، 



در موتلفه عمل به 

حق، حجت است نه 

عمل به دستور حزبی
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امــا اینکــه مــی توانســت از ایــن هــم 
ــت. آن  ــی توانس ــه! م ــد، بل ــر باش بهت
کــه  می گویــد  مشــهور  نویســنده 
هیــچ وقــت مطلبــی ننوشــتم کــه 
ــن را  ــم ای کاش ای ــردای آن نگوی ف
اضافــه و آن را کــم مــی کــردم. مســیر 
انســانی اســت کــه در تکامــل اســت، 
بنابرایــن بلــه مســاله تحــزب و احــزاب 
می توانســت بهتــر از ایــن هــم باشــد. 
ــود  ــن ش ــر از ای ــه بهت ــن ک ــرای ای ب
هــم همــه بایــد ســعی کنیــم روش و 
گزینــه بهتــر را معرفــی و بــه آن عمــل 

ــم.  کنی

*فقدان آیت اهلل هاشمی چه 
تأثیری بر فضای سیاسی کشور 
و آرایش احزاب به ویژه با توجه 

به انتخابات پیش رو خواهد 
داشت؟ 

از  کــه  انســان هایی  از  کــدام  هــر 
جنبه هــای مختلــف علمــی، حــوزوی، 
مکتبــی و ... تأثیرگــذار هســتند، وقتــی 
ــد.  ــر می گذارن ــد، دو اث ــا می رون از دنی
یــک این کــه تأثیــر زنــده بــودن 
نیــز  آن هــا کاهــش می یابــد. دوم 
ــت  ــد از درگذش ــی بع ــر  اجتماع تأثی
ــد.  ــش می یاب ــه افزای ایشــان اســت ک
وقتــی جنــاب آقــای هاشــمی در حیات 
ــات  ــا و اختاف ــوع برخورده ــد، ن بودن
ــود و روزی کــه  ــراوان ب ــا ایشــان، ف ب

ــرو  ــات ف ــد، آن اختاف ــا می رون از دنی
می نشــیند و ملــت، تشــییع باشــکوهی 
را از ایشــان بــه مدیریــت مقــام معظــم 
ــور  ــه ط ــد. ب ــام می دهن ــری انج رهب
العظمــی  آیــت اهلل  مرحــوم  مثــال 
بروجــردی کــه در زمــان شــاه از دنیــا 
ــی از  ــازه ی عظیم ــییع جن ــت، تش رف
ــل روز  ــا چه ــد و ت ــام ش ــان انج ایش
ــه  ــد ک ــزاداری کردن ــان ع ــرای ایش ب
ــان  ــه را در خفق ــای جامع ــًا فض اص
ضــد اســام رژیــم فاســد و ضــد دیــن 
طاغــوت تغییــر داد. مرحــوم آقــای 
هاشــمی در دوران حیــات، پیــش از 

پیــروزی انقــاب و در ســال 55 در 
ــود. در  ــذار ب ــیار تأثیرگ ــوا بس ــل فت نق
قبــل از انقــاب تــا زمانــی کــه ایشــان 
از ســازمان منافقیــن دقیقــًا برنگشــت، 
حوصلــه  و  داشــتیم  مشــکاتی 
بازگــردد.  ایشــان  تــا  می کردیــم 
هاشــمی در بحــث نقــل فتوایــی کــه 
آقایــان طالقانــی، منتظــری، مهــدوی، 
هــم  و  انــواری  شــیرازی  ربانــی 
ــذار  ــیار اثرگ ــد، بس بخشــی از آن بودن
ــد از آن هــم مواضــع ایشــان  ــود. بع ب
علیــه ســازمان منافقیــن و پــس از آن 
ــذار  ــیار تأثیرگ ــگ بس ــه و جن در جبه
ریاســت جمهــوری  دوران  در  بــود. 
تأثیــر  کشــور  ســازندگی  در  نیــز 
ــم در  ــس از آن ه ــیاری داشــت. پ بس
ــه ای  ــگاه مجموع ــان پناه ــه ایش اینک
بودنــد کــه ذهنیــت کامــًا هماهنــگ 
ــیار  ــد، بس ــام ندارن ــت و نظ ــا والی ب
ــال  ــور مث ــود. به ط ــذار ب ــم و اثرگ مه
وقتــی فیلمــی از ایــران به گونــه ای 



با عدالت و انصاف 
درباره امثال مرحوم 

هاشمی قضاوت و 
از افراط و تفریط      

پرهیز شود

ســاخته می شــود کــه غربی هــا آن 
ــزه  ــه آن جای ــی ب ــندند و حت را می پس
اســکار می دهنــد، برخــی ناراحــت 
می شــوند کــه چــرا کســانی در ایــران، 
ــا و  ــه بیگانه ه ــازند، ک ــی می س فیلم
ــزه  ــه آن جای ــوده غــرب ب ســینمای آل
ــی  ــز خیل می دهــد. عــده ای دیگــر نی
خوشــحال می شــوند کــه غــرب از 
فیلمــی ایرانــی تعریــف کــرده و بــه آن 
جایــزه می دهــد. برخــی مســووالن مــا 
ــد  ــول ندارن ــم را قب ــز اصــل آن فیل نی
و بــرای آن هــا جایــزه دادن یــا نــدادن 
غــرب مهــم نیســت، امــا معتقدنــد کــه 
جایــزه  کــه  نمی فهمنــد  غربی هــا 
ــل  ــی دلی ــم ایران ــه فیل ــا ب دادن آن ه
ایــران، آزادی  ایــن اســت کــه در 
فیلمســازی حتــی بــرای فیلم هــای 
غــرب پســند هســت. در ایــران، همــه 
نــوع فیلــم بــا آزادی ســاخته می شــود 
غیرمســتقیم  اعتــراف  همیــن  و 
ــرای  ــران ب ــه آزادی در ای ــا ب غربی ه

ــازی  ــدرت فیلم س ــاوت و ق ــکار متف اف
ایــران اســت. مرحــوم آقــای هاشــمی 
ــار  ــوری رفت ــود و ط ــوم ب ــوع س از ن
دارای  گروه هــای  آن  کــه  می کــرد 
تفکــرات و نگاه هــای متفــاوت بــه 
می خواســت  او  کننــد.  اعتمــاد  وی 
ــامی،  ــران اس ــه در ای ــد ک ــا بدان دنی
آزادی  بــا  هــم  فیلم هــا  این گونــه 
خــارج  بــه  می شــوند،  ســاخته 
فرســتاده می شــوند، عناصــر آن ســفر 
ایــران  می کننــد و در روزنامه هــای 
ــود.  ــر می ش ــای آن منتش ــز خبره نی
در نتیجــه ثابــت می شــود کــه ایــران، 
ــود،  ــن خ ــان نیســت و ای کشــور خفق
ــن  ــت. ضم ــران اس ــغ ای ــی تبلی نوع
آن کــه موافقــان و مخالفــان ایــن 
ــا آزادی،  ــران ب ــم در ای ــم ه ــوع فیل ن
مواضــع خــود را اعــام می دارنــد. 
امــروز آقــای هاشــمی نیســت و طبعــًا 
ــرای  ــی ب ــن بخــش دارای پناهگاه ای

ــد. ــن باش ــه رک ــت ک ــود نیس خ

هاشــمی،  آقــای  حیــات  دوران  در 
مخالفــت  به شــدت  او  بــا  عــده ای 
ــا برخــی  ــت ب ــده ای مخالف ــد، ع کردن
مواضــع او داشــتند، امــا باألخــره همــه 
می کردنــد.  رعایــت  را  وی  احتــرام 
پــس از درگذشــت ایشــان دیگــر جایی 
بــرای آن مخالفت هــا و موافقت هــا 
ــت  ــه اس ــرت رفت ــه آخ ــت. او ب نیس
و نیازمنــد غفــران و رحمــت الهــی 

ــر اســت برخــی از این کــه  اســت. بهت
بخواهنــد وی را حتــی پــس از فــوت، 
ــزار منافــع جناحــی و خــط سیاســی  اب
ــد  ــد، خــودداری نماین ــرار دهن خــود ق
و بگذارنــد احتــرام او حفــظ شــود. 
ــات او را  ــرام خدم ــم احت ــران ه دیگ
ــخصی  ــوان ش ــه عن ــند ب ــته باش داش
کــه در انقــاب، زحمــت هــا کشــیده 
ــیر  ــاه، تفس ــای ش ــت و در زندان ه اس
ــوری  ــوولیت هایی در جمه ــرآن، مس ق
ســازندگی،  و  جنــگ  اســامی، 
مســایل سیاســی  و ... بــرای ایــن 
ــروز  ــت، ام ــرده اس ــت ک ــور خدم کش
کــه در جــوار رحمــت الهــی قــرار 
ــد.  ــم آرام بمان ــت، بگذاری ــه اس گرفت
ــزار  ــای اب ــه ج ــم او را ب ــاش نکنی ت
وحــدت بــه ابــزار دعــوا تبدیــل کنیــم. 
ــن  ــرام ای ــم و احت ــل کنی ــح عم صحی
شــخصیتی کــه بــرای کشــور خدمــت 
ــم.  وی را  ــگاه داری ــت را ن ــرده اس ک
ــق  ــرا مطل ــم زی ــم نمی کنی ــق ه مطل
دیــدن،  ســفید  و  ســیاه  و  کــردن 
همیشــه ضــرر دارد و هــر انســانی 
ــی،  ــوم اله ــان های معص ــر از انس غی
ــی  ــًا آن های ــد. اتفاق ــم دارن ــتباه ه اش
کــه بیشــتر کار می کننــد و بیشــتر 
ــتباه بیشــتری  ــه می نویســند، اش دیکت
هــم دارنــد. بــا عدالــت و انصــاف 
هاشــمی  مرحــوم  امثــال  دربــاره 
ــط  ــراط و تفری ــود و از اف ــاوت ش قض

ــردد.  ــز گ پرهی



زمانی که در کمیسیون 

احزاب فعالیت 

می کردم، برای 

تشکیل همه احزاب 

فعال امروز نظر موافق 

دادم
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      آزاد اندیشی ریشه در اسالم 
دارد

از دســت آوردهای  آنچــه  مجموعــه 
علمــی و فنــی در دو ســه قــرن بهــار 
تمــدن اســام آورده شــد، محققــًا 
مســلمانان  آزاداندیشــی  در  ریشــه 
ــه  ــم ریش ــی ه ــود آزاداندیش دارد و خ
دارد  ســنت  و  قــرآن  تعلیمــات  در 
کــه نمونه هــای آن در اهتمــام بــه 
ــرات  ــه نظ ــه ب ــر و توج ــل و فک عق
دیگــران و تشــویق اقتبــاس اســت 
ــول  ــن یســتمعون الق ــر عبادالذی »فبّش
»اطلبوالعلــم  و  احســنه«  فیتبعــون 
ــن ســعه صــدر  ــا ای ــن«. ت ــو بالصی ول
ــه  ــم اســامی ادام ــه مه ــن روحی و ای
جــذب  مرکــز  مســلمانان  داشــت، 
ــم و  ــد عل ــش و دانشــمندان و تولی دان
فــن بودنــد و تمدنشــان در حــال ارتقــا 
و تعمیــق بــود و قدرتــی دیگــر در 
جهــان وجــود نداشــت کــه هم ســنگ 

ــد. ــا باش ــب آن ه و رقی
      اجازه ندهیداخباری گری 

تجدید شود
اکنــون نوبــت بــزرگان روحانــی و 
ــه بســیار مهــم و ارزشــمند حــوزه  بدن
و  انجــام وظایــف  بــا  اســت کــه 
ــی از  ــت اله ــن موهب ــری از ای بهره گی
امتحــان الهــی ســربلند بیــرون بیاینــد 
و بــا آزاداندیشــی در چارچــوب اصــول 
ــن  ــه در ای ــر نهفت ــاب، ذخای ــام ن اس
ــعادت  ــاز و س ــی انسان س ــب اله مکت
ــازه  ــد و اج ــتخراج نماین ــن را اس آفری
ــای  ــراد یــا جریان ه ــد کــه اف ندهن
اخباری گــری  دوران  ســلیقه،  کــج 

ــری را  ــی و غالی گ ــا تصــوف انحراف ی
ــد. تجدیدکنن

      گفت و گو الزمه آزاد       
اندیشی است

ــرای  ــاب ب ــر انق ــرر رهب ــوت مک دع
آزاداندیشــی  کرســی های  توســعه 
در فضــای کشــور طنیــن انداختــه 
و مشــتاقان زیــادی از آن اســتقبال 
کرده انــد و در مقابــل هــم هســتند 
کســانی کــه دم از تحجــر، جمــود، 
ســلفی گری و تقلیــد می زننــد و بــا 
حســن نیــت ـ امــا همــراه بــا اشــتباه ـ 
حجــاب پژوهــش و تحقیق آزادمنشــانه 
می شــوند. در ایــن شــرایط حجــت بــر 
ــن  ــر از ای ــت. اگ ــام اس ــل درد تم اه
ــا  ــه فرصت ه ــل هم ــه مث ــت ک فرص
ــور  ــل ابرهــا از فضــای زندگــی عب مث
ــذری در  ــم، ع ــره نگیری ــد، به می کن
ــرای  ــرآن ب ــام ق ــوت ع ــگاه دع پیش
تفکــر و جهــاد فکــری و انتخــاب 
احســن از میــان اندیشــه های ســازنده 
در همــه زمینه هــا و نشــر دعــوت قرآن 
ــم،  ــق نداری ــدگان راه ح ــرای جوین ب
اعجاب انگیــز  توســعه  بخصــوص 
نشــر  امــکان  اطاع رســانی  ابــزار 
آســان  را  ســنت  و  قــرآن  دعــوت 
ــوت  ــر دع ــه نش ــه ک ــرده، همانگون ک
بــه خــاف و انحــراف را هــم همــراه 
جاذبه هــای خــاص خــودش رواج داده 
الزمــه  گفت وگــو  انجــام  اســت.  
آزاداندیشــی اســت و مبادلــه افــکار بــه 
ــق  ــکان تحق ــف ام ــیوه های مختل ش
ــو  ــا گفت وگ ــن آنه ــه مهمتری دارد ک
ــت  ــه اس ــا مکاتب ــره و ب ــا مذاک ــا ب ی
کــه در بحث هــا بــه صورت هــای 

علــوم مقــارن، احتجاجــات، مراجعــات، 
میزگردهــا و مشــابه آن هــا انجــام 
می  پذیــرد. در اینجــا بــه چنــد موضــوع 
ــام در  ــای اس ــنه علم ــنت حس و س
گذشــته اشــاره می کنــم و انتظــار دارم 
محققــان عزیــز بــه ایــن نــکات توجــه 
کنند:احتجــاج،  عنایــت  مخصــوص 
ــه و پرســش و پاســخ مناظــره، مجادل
      امیدوار باشیم خصومت ها به 

دوستی بدل شود
امــروز راه کشــف حــق و دعــوت 
گفت وگــوی  طریــق  از  حــق  بــه 
ــامل:  ــه ش ــد ک ــت می آی ــوب بدس خ
ــه،  ــرد، مجادل ــه، میزگ ــره، مباحث مذاک
ــه  ــارن، منجمل ــوم مق ــاج و عل احتج
ــت. ــخ اس ــش و پاس ــه، کام، پرس فق

اگــر آزاداندیشــی و روشــنفکری دینــی 
ســرمایه همــه اطــراف مذاکــره باشــد 
و شــروط الزم بــر فضــای بحــث 
ــود  ــدوار ب ــوان امی ــد، می ت ــم باش حاک
کــه بســیاری از مشــکات حــل گــردد 
ــود  ــرف ش ــا برط ــیاری از ابهام ه و بس
ــه  ــل ب و بســیاری از خصومت هــا تبدی
ــدا  ــه راه خ ــردد و در نتیج ــتی گ دوس
کــه همــان حقیقــت و راه حــق اســت، 
ــًا تعصــب،  ــی مطمئن آشــکار شــود. ول
ایــن  مانــع  یکدندگــی  و  لجاجــت 
ــده اســت.اگر  همــه دســتاوردهای ارزن
مناظره هــا بــا هــدف، شــیوه و شــرایط 
می توانــد  نشــود،  انجــام  صحیــح 
عامــل تفرقــه، نــزاع و خصومــت شــود 
ــن  ــاع را تأمی ــا دف ــوت ی ــدف دع و ه
ــن ارکان  ــورد از مهمتری ــد و دو م نکن
خــود را کــه حکمــت و موعظــه حســنه 

ــت. ــد داش ــت، نخواه اس

آزاداندیشی در اسالم
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا

شـفقنا- یک شـخصیت مـدرن؛ ایـن تصویر قانعی راد از هاشـمی رفسـنجانی اسـت که 
بـا دقـت و رویکـردی علمـی، گام بـه گام سیاسـت های هاشـمی را تحلیل و برداشـت 
مرکـز  جامعه شناسـی  اسـتاد  قانعـی راد،  محمدامیـن  دکتـر  می کنـد.  بیـان  را  خـود 
تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور اسـت و بـا اعتقـاد بـر این که هاشـمی در راسـتای 
همـان خواسـته های دو انقالب مشـروطه و انقالب اسـالمی قـرار دارد، از انعطاف پذیری 

هاشـمی می گویـد و اینکـه شـخصیتی مـدرن بود. 

هاشمی،                 
یک شخصیت مدرن

مروری بر کارنامه هاشمی رفسنجانی

 در ارتباط با مردم

قنا
شف

ی، 
الی

شه
ن 

سی
 ح

س:
عک
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*آیت اهلل هاشمی را یکی 
از ستون های اصلی انقالب 

اسالمی نامیده اند که در 
ایجاد و ثبات آن نقش مهمی 
داشته است اما اگر بخواهیم 
آرمان های انقالب اسالمی و 

اهداف تشکیل انقالب اسالمی 
را در نظر بگیریم، رفتار و 

عملکرد هاشمی چقدر می تواند 
به عنوان معیار مورد بررسی قرار 

بگیرد؟

آرمان هــای  و  اهــداف  از  بخشــی 
انقــاب اســامی در بســتر تحــوالت 
ــات  ــه اقتضائ ــه ب ــا توج ــی و ب تاریخ
یعنــی  کــرد  پیــدا  داده شــکل  رخ 
ــه از روز  ــود ک ــورت نب ــن ص ــه ای ب
اول مشــخص باشــد ایــن انقــاب 
دقیقــًا چــه مســیری را می خواهــد 
ــانی  ــا کس ــاب ی ــران انق ــرود. رهب ب
ــده  ــه عه ــوولیت را ب ــا مس ــه بعده ک
گرفتنــد، فکــر نمی کردنــد پــس از 
ــت  ــده، هش ــاد ش ــه ایج ــی ک تحول
ســال بایــد درگیــر جنــگ شــوند، 
ــته  ــا گذاش ــه ج ــی ب ــهرهای ویران ش
شــود و افــراد بســیاری در ایــن مســیر، 
جــان خودشــان را از دســت دهنــد 
ــروزی  ــد از پی ــه بع ــا اینکــه بافاصل ی
ــور  ــف کش ــق مختل ــاب، در مناط انق
از جملــه کردســتان و ترکمــن صحــرا 
ــرد. شــعارهای انقــاب  جنــگ در بگی

هــم از ایــن مســأله مســتثنی نیســت، 
بــا  کــه  می دانســتند  همــه  البتــه 
شــاه و اســتعمار مخالــف هســتند و در 
ــتبداد  ــا اس ــت ب ــه 40 و 50، ضدی ده
و اســتعمار به عنــوان هــدف اصلــی 
انقــاب بــود و همــه در مــورد آن 

ــتند.  ــق داش تواف

*شعارهای دیگر انقالب از 
جمله عدالت و آزادی چطور؟ 

از ســال 5۶ رســیدن پیــام انقــاب 
روشــنفکران،  نخبــگان،  طریــق  از 
و  سیاســی  ســازمان های  گروه هــا، 
روحانیــت بــه مــردم شــکل گرفــت. در 
ایــن فراینــد، انقــاب هــم شــعارهای 
ــن  ــی را تعیی ــاخت و اهداف ــود را س خ
»آزادی،  آن  انتهــای  کــه  کــرد 
ــود.  ــامی« ب ــاب اس ــتقال و انق اس
بــا اســتبداد،  آزادی یعنــی مبــارزه 
ــتعمار  ــی اس ــی نف ــم یعن ــتقال ه اس
ــا  ــت ب ــن همــان دو اصــل مخالف و ای
ــی  ــتعمار خارج ــی و اس ــتبداد داخل اس
ایــن  ذات  در  ابتــدا  از  کــه  اســت 
انقــاب  انقــاب بــود. بعــد هــم 
را  کــه شــکل حکومــت  اســامی 
تعییــن می کــرد. در آن زمــان فضــای 
سیاســی شــدیدی مبنــی بــر »نــه 
شــرقی نــه غربــی« وجــود داشــت کــه 
ریشــه آن بــه ســال ها قبــل و جنبــش 
ملــی مصــدق و نهضــت ملــی شــدن 
ــن  ــردد. در چنی ــت بازمی گ ــت نف صنع

شــرایطی ایــن جمهــوری نــه شــرقی و 
نــه غربــی چــه بایــد باشــد؟ بــا توجــه 
بــه اینکــه بحــث ملــی و ملیت گرایــی 
هــم بــه نحــوی توســط سیســتم 
مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه بــود، 
بــه ایــن رســیدند کــه ایــن جمهــوری 
باشــد.  جمهوری اســامی  می توانــد 
در آن زمــان اســام بــه گفتمانــی 
تبدیــل شــد کــه می توانــد آزادی و 
ــن  ــار آورد و در عی ــه ب ــتقال را ب اس
ــد  ــومی باش ــوی س ــط و الگ ــال خ ح
ــتقل  ــورهای مس ــوی کش ــا الگ ــه ب ک
شــرق و غــرب متفــاوت اســت. در 
اذهــان  بیــن  حداقــل  دوره،  ایــن 
عمومــی، طبقــه متوســط و همچنیــن 
روشــنفکران، دانشــگاهی ها و حتــی 
از  گســترده ای  بخــش  میــان  در 
ــم  ــام گرایی ه ــث اس ــت، بح روحانی

ــود.  ــرح نب ــأله مط ــک مس ی

حکومــت  شــکل  ایــن  ادامــه،  در 
)جمهــوری اســامی( اهــداف و ســمت 
و ســوهایی پیــدا کــرد، امــا شــخصیت 
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی چــه 



 هاشمی تحت تأثیر 

الگوی مصدق و 

امیر کبیر قرار داشت

مقــدار بــا ایــن اهــداف منطبــق بــود؟ 
اگــر ایــن اهــداف را آزادی و اســتقال 
در نظــر بگیریــم، بایــد ایــن مســأله را 
ــمی  ــه هاش ــرار داد ک ــه ق ــورد توج م
رفســنجانی در مبــارزه بــا اســتبداد 
و اســتعمار بــه نحــوی تحت تأثیــر 
الگــوی مصــدق و از طرفــی هــم 
ــرار  ــر ق ــر کبی ــوی امی ــر الگ تحت تأثی
داشــت. کتابــی هــم دربــاره امیرکبیــر 
ضداســتعمار  قهرمــان  به عنــوان 
ــاپ  ــه چ ــه 40 ب ــه در ده ــت ک نوش
رســید. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
کــه الگــوی هاشــمی از نظــر سیاســی، 
امیرکبیــر اســت. امیرکبیــر فــردی 
را  اســتبداد  می خواســت  کــه  بــود 
ــال  ــن ح ــد و در عی ــش کش ــه چال ب
ــا  ــد. در رابطــه ب ــی و رام کن آن را اهل
ــعی  ــم س ــاه ه ــتبداد ناصرالدین ش اس
ــت را از آن  ــی حکوم ــرد خودکامگ ک
بگیــرد و تــا حــدی مشــی مدنی تــری 

بــه حکومــت دهــد. او مفهــوم حقــوق 
ثابتــه را بــرای مــردم مطــرح کــرد کــه 
بــه معنــای همــان حقــوق شــهروندی 
ــه در  ــی ک ــن کس ــاید اولی ــت. ش اس
ــهروندی را  ــوق ش ــد، حق ــر جدی عص
ــد. در  ــر باش ــد، امیرکبی ــرح می کن مط
ــت  ــردی اس ــر ف ــال امیرکبی ــن ح عی
کــه قهرمــان مبــارزه با اســتعمار اســت 
ــه روســیه،  ــه ب ــه انگلیــس و ن ــه ب و ن
ــعی  ــی س ــه نوع ــد و ب ــاز نمی ده امتی
ــه  ــی ن ــه منف ــت موازن ــد سیاس می کن
شــرقی و نــه غربــی را در همــان 
زمــان پیــاده کنــد. ایــن دو شــعار هــم 
ــری  ــی امیرکبی ــا مش ــب هایی ب تناس
داشــت و هــم بــا آن تأثیرپذیــری کــه 
هاشــمی رفســنجانی در دوران جوانــی 
خــود از امیرکبیــر دارد کــه آن را در 
کارهایــش برجســته می کنــد. از دوران 
پیشــا مشــروطه، حرکت هــای مردمــی 
از یــک طــرف خواهــان تحقــق آزادی 

ــی اســت و از طــرف  ــاس داخل در مقی
دیگــر نیــز می خواهــد کــه در مقیــاس 
خارجــی نیــز کشــور بتوانــد بــا رهایــی 
دســتگاه  یــک  توســط  ســلطه،  از 
مســتقل سیاســی و اداری مدیریــت 
شــود. اگــر ایــن دو هــدف را نــه تنهــا 
هــدف انقــاب اســامی بلکــه هــدف 
ــن جهــت  ــم، از ای ــدرن بدانی ــران م ای
ــمی  ــای هاش ــه آق ــت ک ــود گف می ش
در راســتای همــان خواســته های دو 
انقــاب مشــروطه و انقــاب اســامی 

ــرار دارد.  ق

*آیت اهلل  هاشمی در مواقعی 
نقش منتقد جریان های در 

قدرت را ایفا می کرد و از این 
ناحیه نیز تحت فشار بود. آیا 

می توان گفت چنین عملکردی 
موجب باورپذیرتر شدن 

شخصیت هاشمی در بین مردم 
و افزایش محبوبیت وی در 

سال های پایانی عمرش شد؟

هــر چنــد اصــول کلــی حاکــم بــر فکر 
کلــی  جهت گیری هــای  و  هاشــمی 



هاشمی یک

 عملگرای 

سیاسی بود
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ــا  ــود ام ــت ب زندگــی اش کمابیــش ثاب
ایشــان ایــن خصوصیــت را داشــت که 
تغییــر را می پذیرفــت. برخــی ایــن 
ــه ویژگــی پراگماتیســتی  موضــوع را ب
ــنجانی  ــمی رفس ــه هاش و عمل گرایان
اگــر  یعنــی  می داننــد  مرتبــط 
خواســته های  و  زمانــه  اقتضائــات، 
مــردم و شــرایط جهانــی تغییــر کــرد، 
بــا  متناســب  مــا هــم می توانیــم 
ــمندی  ــًا هوش ــم. اساس ــر کنی آن تغیی
سیاســی در ایــن اســت که بتــوان خود 
را متناســب بــا تحــوالت پیرامونی -نه 
بــه گونــه ی فرصــت طلبانــه بلکــه بــه 
ــه ی اندیشــمندانه- ســازگار کــرد.  گون
بــر ایــن اســاس بــه یــک معنــا خــود 
هاشــمی فــردی دارای انعطاف پذیــری 
ــی  ــوهای واقع ــه سمت وس ــه ب ــود ک ب
تحــول در سیاســت و همچنیــن در 
ــن  ــرد. ای ــه می ک ــان معاصــر توج جه
مــوارد نشــان مــی داد کــه ایشــان یک 

ــت. ــدرن اس ــر و م ــخصیت معاص ش

 یــک شــخصیت مــدرن ایــن ویژگی را 
دارد کــه بــا پایــش کــردن و توجــه بــه 
محیــط، منعطــف شــود و هوشــمندانه 
ــق را  ــن تطاب ــد. ای ــدا کن ــق پی تطاب
نبایــد لزومــًا بــه معنــای منفــی کلمــه 
تلقــی کنیــم چراکــه برخــی از واژه هــا 
در فرهنــگ مــا بــار منفــی پیــدا کــرده 
اســت. ایــن روش یــک شــخصیت 
ــنت گرا  ــًا س ــردی کام ــا ف ــدرن ب م

ــاوت اســت کــه می خواهــد همــه  متف
ویژگی هــای  مبنــای  بــر  را  چیــز 
ــه ای  ــه گون ــد و ب ــظ کن ــنتی حف س
از  باشــد.  محافظــه کار  شــخصیتی 
ایــن حیــث هاشــمی یــک شــخصیت 
ــه  ــد ک ــناخته نمی ش ــه کار ش محافظ
ــی  ــرای یــک مــدت طوالن بخواهــد ب
ــورده  ــت نخ ــًا دس ــز را عین ــه چی هم
ــال ایشــان  ــور مث ــه ط ــد. ب ــظ کن حف
ــون اساســی  حتــی در مــورد مــواد قان
کــه بســیار حســاس اســت، ایــن 
ــردم  ــر م ــه اگ ــت ک ــی را داش آمادگ

بخواهنــد، قانــون اساســی بازبینــی 
اگــر نخبــگان  از آن  بعــد  شــود و 
مــردم هــم در مــورد مــوادی از قانــون 
ــه  ــد ک ــی کردن ــار نظرات ــی اظه اساس
ــاده  ــد و م ــر کن ــون تغیی ــی آن قان حت
ــن  ــم ای ــرد ه ــش را بگی دیگــری جای
ــن کاری  ــه چنی ــت ک ــی را داش آمادگ
را بپذیــرد. او تصــور نمی کــرد اگــر 

یــک چنیــن تغییــری در این میــان رخ 
دهــد، فاجعــه ای اتفــاق خواهــد افتــاد. 
در حالــی کــه یــک شــخصیت ســنتی 
معتقــد اســت تمــام ایــن مــوارد، امــور 
مقــدس و آســمانی هســتند و نبایــد بــا 

ــد.  ــار آم ــر آن کن تغیی

ــن  ــه ای ــنجانی ب ــمی رفس ــاید هاش ش
ــاختن و  ــز در برس ــود نی ــه خ ــل ک دلی
ــور  ــه ط ــت و ب ــه سیاس ــکل دادن ب ش
خــاص، سیاســت انقــاب اســامی و 
جمهــوری اســامی حضــور داشــت، از 
ایــن انعطــاف برخــوردار بــود. از ســال 
42 تــا 95 و زمــان درگذشــت ایشــان، 
ــال  ــدت 53 س ــه م ــمی ب ــای هاش آق
یعنــی حــدود نیــم قــرن در شــکل دادن 
ــن  ــت. ای ــور داش ــت حض ــه سیاس ب
حضــور و مشــارکت بــه او نشــان داده 
بــود کــه چگونــه سیاســت، یــک امــر 
ــه چــه  انســانی اســت و انســان هــا ب
را می ســازند و چطــور  صــورت آن 
و  شــرایط  بــا  متناســب  می تــوان 
ــات سیاســی، ســاخت دیگــری  اقتضائ
یــک  او  داد.  ارائــه  را  سیاســت  از 
عملگــرای سیاســی بــود؛ چنیــن فردی 
ــد  ــت سیاســت توجــه می کن ــه واقعی ب
ــا کســانی کــه در سیاســت حضــور  ام
ــت را  ــت سیاس ــن اس ــتند، ممک نداش
ــر کامــا قدســی و  ــک ام ــوان ی به عن
روحــی ببیننــد. بــه طــور کلــی آرمانــی 
ــردن  ــوی ک ــا معن ــت ی ــردن سیاس ک



آقای هاشمی در 

راستای خواسته های 

دو انقالب مشروطه 

و انقالب اسالمی           

قرار دارد

سیاســت یعنــی تبدیــل کــردن آن 
ــر  ــک ام ــا ی ــوی ی ــر معن ــک ام ــه ی ب
آرمانــی، معمــواًل ویژگــی افــرادی 
اســت کــه از کنــش و مشــارکت عمیق 
در ســاخت و شــکل دادن بــه سیاســت 
برخــوردار نبودنــد. ممکــن اســت ایــن 
افــراد در عرصــه سیاســت هــم حضــور 
ــه  ــت فاصل ــا سیاس ــا ب ــته اند ام داش
داشــتند و کنشــگر واقعــی نبودنــد. 
آقــای هاشــمی رفســنجانی وارد عصــر 
سیاســت شــده بــود. امــروز افــراد 
بســیاری را داریــم کــه در همیــن دوره 
زندگــی می کننــد امــا در عمــل در 
ــد و  ــور دارن ــت حض ــر پیشاسیاس عص
ــده اند.  ــت نش ــر سیاس ــوز وارد عص هن
ــا  ــی دارد ت ــت، اقتضائات ــر سیاس عص
سیاســت شــکل پیــدا کنــد. حتــی 
ــام)ص(،  ــر اس ــود پیامب ــی خ در مش
ــر  ــًا تغیی ــی و بعض ــو و چانه زن گفت وگ
مواضــع دیــده می شــود، امــا در میــان 
سیاســتمداران متأخــر مــا کســانی وارد 

ــًا  ــه واقع ــدند ک ــت ش ــه سیاس عرص
ــت  ــه سیاس ــبت ب ــی نس درک سیاس

ــد. ندارن

*ورود آیت اهلل هاشمی به 
عصر سیاست به عنوان یکی 
از ویژگی های شاخص آقای 
هاشمی چه تأثیری در نوع 

ارتباط ایشان با جامعه و مردم 
داشته است؟ به طور مثال چرا 
آقای هاشمی با وجود اینکه از 

شخصیت های مؤثر انقالب بود، 
هیچ وقت نترسید که خود را 

در معرض رأی مردم بگذارد و 
وقتی مردم به وی اقبال نشان 

ندادند، گالیه ای نکرد؟ 

دو ویژگــی دیگــر کــه در ورود به عصر 
ــوه  ــم در نح ــود دارد ه ــت وج سیاس
ــخص  ــمی مش ــای هاش ــرد آق عملک
اســت. یکــی از آن ویژگی هــا سیاســت 
را یــک نــوع مبــارزه و رقابــت دانســتن  

ــت،  ــه رقاب ــیدن ب ــروعیت بخش و مش
ــت.  ــت اس ــش در سیاس ــدال و تن ج
در عالــم سیاســت، برخــی هنــوز هــم 
معتقدنــد کــه کســی بایــد از یــک مقام 
ــه  ــد ک ــوب کن ــراد را منص ــر، اف باالت
ــد،  قــدرت سیاســی را در دســت بگیرن
صاحبــان  و  حاکمــان  اینکــه  نــه 
در  سیاســی  حســاس  ســمت های 
یــک مبــارزه و رقابــت انتخاباتــی 
تعییــن شــوند. اعتقــاد نداشــتن آن هــا 
بــه ایــن موضــوع نشــان دهنده آن 
اســت کــه هنــوز هــم برخــی، بیشــتر 
ــتند  ــامی هس ــال حکومت اس ــه دنب ب
آقــای  امــا  اســامی  انقــاب  تــا 
هاشــمی بــه دنبــال انقــاب اســامی 
بودنــد. انقــاب اســامی یعنــی یــک 
ــدرت  ــا، ق ــمت ه ــه س ــوری ک جمه
ــی  ــارزه انتخابات ــک مب ــت در ی و دول
ایشــان  بنابرایــن  می شــود  تعییــن 
عرصــه  در  مبــارزه  الزام ناپذیــری 
سیاســت را پذیرفتــه بــود. نکتــه دیگــر 
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ــه  ــه در عرص ــه مصالح ــود ک ــن ب ای
ــا  ــی م ــود یعن ــه ب ــت را پذیرفت سیاس
ــی و  ــف سیاس ــب، مخال ــا رقی ــد ب بای
دشــمن سیاســی خــود مصالحــه کنیم.

*یعنی مبارزه ی سیاسی در 
مانیفست آقای هاشمی، جنگ 

تعبیر نمی شود؟

ــارزه  ــا یــک مب ــارزه اســت ام ــه! مب بل
مبــارزه  نیســت. در  هستی شــناختی 
ــه ی  ــد ریش ــناختی می خواهن هستی ش
ــد امــا  دشــمن سیاســی خــود را برکنن
در یــک مبــارزه روش شــناختی، افــراد 
ــا  ــت ب ــه سیاس ــکل دادن ب ــرای ش ب
می شــوند.  مبــارزه  وارد  همدیگــر 
ــی  ــر در جای ــارزه اگ ــوع مب ــن ن در ای
ــری در  ــد هســتی برت ــم حــس کنن ه
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــرض خط مع
ســعی می کننــد بــا همدیگــر مصالحــه 
ــال  ــرای مث ــر ب ــد. آن هســتی برت کنن
ــه در  ــت ک ــی اس ــع مل ــور و مناف کش

ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــرض خط مع
بنابرایــن اگــر افــراد بــا یکدیگــر 
مصالحــه نکننــد، اصــًا امــکان تــداوم 
ــرد.  ــم ک ــوان فراه ــت را نمی ت سیاس
در اینجــا یــک پارادوکــس وجــود دارد؛ 
ــه  ــت و فاصل ــارزه، رقاب ــی مب در طرف
ــر  ــرف دیگ ــب و در ط ــن از رقی گرفت
ــدن  ــک ش ــو و نزدی ــره، گفت وگ مذاک
بــه رقیــب قــرار دارد. ایــن دو ویژگــی 
ظاهــراً متعــارض سیاســت مــدرن 
اســت کــه مــن آن را تحت عنــوان 
مبــارزه و مصالحــه صــورت بنــدی 
ــن  ــم ای ــمی ه ــای هاش ــم. آق می کن
ــه  ــدرن را پذیرفت ــت م ــی سیاس ویژگ
بــود و در عمــل نیــز آن را نشــان 
ــی کــه ایشــان در ســال  مــی داد. زمان
7۶ از نقــش رییــس جمهــور کنــار 
ــور  ــس حض ــات مجل ــت، در انتخاب رف
پیــدا کــرد و رأی ســی ام را آورد. در 
آن زمــان جناحــی از اصاح طلبــان، 
تبلیغــات  و  کردنــد  تندروی هایــی 

ــد و رأی  ــراوان ش ــه او ف ــی علی منف
ــز  ــت نی ــی آورد. در نهای ــیار پایین بس
خــود ایشــان بنــا بــه دالیلــی اســتعفا 
ــا  ــه ب ــان، ن ــا اصاح طلب ــه ب ــا ن داد ام
مــردم و نــه بــا انتخابــات قهــر نکــرد. 
ــن شــکل  ــه همی ــز ب ــال 92 نی ــا س ت
هــر جــا انتخابــات اســت، ایشــان 
ــیار  ــث بس ــن حی ــود و از ای وارد می ش
جالــب اســت کــه می آیــد، مــردم رأی 
دادنــد، هســت؛ رأی هــم ندادنــد، کنــار 
ــود از  ــی ب ــش مهم ــن من ــی رود. ای م
ــاب،  ــتون انق ــه س ــی ک ــرف کس ط
گنجینــه اســرار انقــاب و یکــی از 
ــاب محســوب  ــی انق کنشــگران اصل
کار  روی  کــه  حالــی  در  می شــد. 
ــی  ــه زمینه های ــان ب ــدن اصاح طلب آم
هاشــمی  آقــای  کــه  برمی گشــت 
ــی  ــعه فرهنگ ــرای توس ــنجانی ب رفس
و سیاســی در دوره ریاســت جمهوری 
ــرد  ــود و اگــر ف خــود فراهــم کــرده ب
ــود،  ــمی ب ــای هاش ــای آق ــری ج دیگ



 اگر افراد با یکدیگر 

مصالحه نکنند، 

اصاًل امکان تداوم 

سیاست را نمی توان          

فراهم کرد

را  اصاح طلبــان  داشــت  امــکان 
ــا  ــد، ام ــا قهــر کن ــا آن ه بایکــوت و ب
ــا  ــن ب ــا و همچنی ــا آن ه ــمی ب هاش
ــه  ــرد ک ــر نک ــات قه ــردم و انتخاب م
ــده  ــک پدی ــوان ی ــه آن به عن ــد ب بای
حــال  در  کنیــم.  توجــه  آموزنــده 
حاضــر مــا رفتارهــا و مشــی سیاســی 
کســی را تحلیــل می کنیــم کــه از 
می کنیــم  ســعی  و  دســت داده ایم 
ــرای  ــی ب ــای مثبت ــه آموزه ه آن را ب
بــرای ارتقــا و بهبــود سیاســت در 

ــن  ــه ممک ــم. البت ــل کنی ــران تبدی ای
اســت ایشــان شــیوه هایی رفتــاری 
ــوز  ــه درس آم ــند ک ــته باش ــم داش ه
ــد  ــا کنن ــم ادع ــانی ه ــا کس ــد ی نباش
کــه وی در ایــن مــوارد به گونــه ای 
ــه ای  ــه خــاف فرضی ــرده ک عمــل ک
ــن  ــد کــه ای اســت کــه شــما می گویی
مطلــب را هــم بایــد مــورد توجــه قــرار 
داد. بــرای مثــال این کــه ایشــان ســعی 

ــردم  ــا م ــود را در رابطــه ب ــرد خ می ک
ــی دارد.  ــت فراوان ــد، اهمی ــف کن تعری
ــن   ــرار گرفت ــات ق ــرض انتخاب در مع
بــه معنــای تعریــف خــود در رابطــه بــا 
جمهوریــت نظــام و نــه تعریــف خویش 
در رابطــه بــا اســامیت آن اســت. 
ــامی  ــای اس ــه آن معن ــن ب ــه ای البت
ــم از  ــه دائ ــردی ک ــت. ف ــودن نیس نب
ــور  ــا حض ــد ت ــه می کن ــام هزین اس
خــود را تــداوم بخشــد، متفــاوت اســت 
ــت  ــد جمهوری ــه بُع ــه ب ــردی ک ــا ف ب

ــی  ــد. برخ ــه می کن ــم توج ــام ه اس
افــراد کــه مشــاغل و مســوولیت هایی 
نیــز در نظــام داشــتند، همیشــه ســعی 
ــا هزینــه کــردن از اســام و  کردنــد ب
اینکــه اســام، چنیــن و چنــان گفتــه 
اســت و بایــد اجــرا شــود، در مــواردی 
نقــش مــردم را نیــز در شــکل دادن بــه 
سیاســت و جمهــوری کوچــک کننــد؛ 
ــه  ــه توج ــد ک ــی گفتن ــی در جاهای حت

بــه نقــش مــردم در مــواردی مشــروع 
در  ایــن  نــدارد.  مجــوز  و  نیســت 
ــعی  ــای هاشــمی س ــه آق حالیســت ک
می کــرد بــا مشــی و رفتــار خــود، بعــد 
جمهوریــت نظــام را تقویــت کنــد. این 
ــت  ــه گف ــی رســاند ک ــه جای را هــم ب
ــد،  ــا را نخواهن ــردم، م ــر روزی م »اگ
ــیار  ــخن بس ــن س ــم«. ای ــد بروی بای
ــه  بزرگــی اســت و نشــان می دهــد ک
منطــق جمهوریــت در اندیشــه ایشــان 
قــوی بــود یــا اینکــه به تدریــج تقویــت 

شــد. نمی خواهــم بگویــم کــه ایشــان 
از ابتــدا چنیــن درکــی از قدرت داشــت 
ــای  ــد فعالیت ه ــج در فراین ــا به تدری ام
پختگــی  هــم  شــاید  و  سیاســی 
و  عمیق تــر  درک  بــه  سیاســی اش 
ــه  ــید ک ــت رس ــت تری از سیاس درس
ــردم  ــا م ــد در رابطــه ب سیاســت را بای
تعریــف کــرد. سیاســتی کــه در رابطــه 
ــر،  ــود، پایدارت ــف ش ــردم تعری ــا م ب
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و  اســت  مردمی تــر  و  مشــروع تر 
ــد خــود را حفــظ کنــد.  بیشــتر می توان
مــردم هــم ایــن موضــوع را احســاس 
ــود  ــمی، خ ــای هاش ــه آق ــد ک کردن
ــبت  ــردم و در نس ــا م ــاط ب را در ارتب
ــی  ــکار عموم ــا و اف ــا خواســت آن ه ب
تعریــف می کنــد. یــک سیاســتمدار 
ــل  ــت قای ــی اهمی ــکار عموم ــرای اف ب
ــه  ــه جامع ــد ک ــش می کن ــت و پای اس
چــه می گویــد، چگونــه می اندیشــد 
ــی  ــکار عموم ــه اف ــد ب ــعی می کن و س
ــه  احتــرام بگــذارد. اگــر هــم جایــی ب
ــاش  ــدی دارد، ت ــی نق ــکار عموم اف
می کنــد وارد گفت وگــو شــود کــه 
نــگاه بــه ایــن سیاســتمدار بــا فــردی 
کــه بــه ایــن شــکل عمــل نمی کنــد، 

ــت.  ــاوت اس متف

*نوع نگاه مردم به آیت اهلل 
هاشمی و اقبالی که مردم به 
ایشان پیدا کردند، به صورت 

واکنشی بود یا پشتوانه ی 
تاریخی داشت؟

برخــورد مــردم هــم بــا آقــای هاشــمی 
بــه نحــوی عمل گرایانــه بــود یعنــی در 
جایــی کــه احســاس کردنــد بــا مــردم 
اســت، بــه او نزدیــک شــدند. شــاید در 
مقطعــی ماننــد انتخابــات بعــد از ســال 
ــه  ــد ک ــاس می کردن ــردم احس 7۶ م
ــا  ــا آن ه ــداری ب ــمی مق ــای هاش آق
فاصلــه دارد، بنابرایــن بــه ایشــان رأی 

ــری  ــه ی دیگ ــد. در بره ــری دادن کمت
نیــز کــه بــه طــور خــاص بــه حــوادث 
ــردم  ــردد، م ــال 88 بازمی گ ــد از س بع
ــای  ــع آق ــه مواض ــد ک ــاس کردن احس
از  بخشــی  مواضــع  بــه  هاشــمی 
مــردم نزدیک تــر اســت. در نتیجــه 
ــژه در  ــردم به وی ــیعی از م ــش وس بخ
ــمی  ــه هاش ــران ب ــهرها و ته کانش
نزدیــک شــدند و در اینجــا یــک رابطه 
ــری  ــی انعطاف پذی ــه و نوع عمل گرایان

ــد. ــده می ش ــم دی ــردم ه در م

هاشــمی،  آقــای  مــورد  در  مــردم 
دیدگاه هــای مختلفــی داشــتند کــه 
کمــی از آن عمل گرایانــه و بخشــی 
علیــه  تبلیغــات  تحت تأثیــر  هــم 
به عنــوان  رفســنجانی  هاشــمی 
و  ایــران  مــرد  ثروتمندتریــن 
ــن  ــن ثروتمندتری ــه و همچنی خاورمیان
ــم  ــروز ه ــا ام ــود. ت ــور ب رییس جمه
گزاره هــا  ایــن  صحــت  از  هنــوز 
ــا حــدس  ــدارم ام اطاعــات دقیقــی ن
ــه بســیاری  ــن اســت ک ــن ای ــی م کل
شــد.  ســاخته  گزینه هــا  ایــن  از 
نمی دانــم چــرا ایــن فضــا ایجــاد 
شــده بــود کــه مــا بایــد درون انقــاب 
اســامی یــک دوگانگــی ایجــاد کنیــم 
تولیــد  را  بتوانیــم هویت هایــی  تــا 
کنیــم کــه قــادر باشــند فرهنــگ 
ــداوم  ــاب را ت ــگ انق ــگ و فرهن جن
بخشــند. یکــی از ســاده ترین راه هــای 

ــن  ــا، ای ــت ه ــن هوی ــکل گیری ای ش
اســت کــه یــک دگــری طراحــی شــود 
ــر آن دگــری  ــن هویــت را در براب و ای
ــل از نظــر  تعریــف کننــد. همیــن تقاب
روانشــناختی یــک انــرژی فراهــم 
ــد  ــر بتوانن ــراد زودت ــه اف ــد ک می کن
در آن قالبــی کــه مــورد نظــر ماســت، 
شــکل بپذیرنــد. در بیشــتر تحــوالت و 
ــت و  ــه مثب ــی -چ ــای اجتماع زمینه ه
چــه منفــی- چنیــن اتفاقــی می افتــد. 
بــه طــور مثــال در انقــاب بایــد 
ــد  ــگ بای ــی و در جن شــخصیت انقاب
ــه شــخصیت میهن پرســت، ایثارگــر،  ب
ــان  ــن می جهادگــر را شــکل داد. در ای
ــت  ــاز اس ــری نی ــخصیت دیگ ــه ش ب
کــه دارای ایــن ویژگی هــا نباشــد. 
بــه طــور مثــال در جنــگ، یــک دگری 

ــارزه  ــل آن مب وجــود دارد کــه در مقاب
ــمن،  ــد و آن دش ــد و می جنگن می کنن
کــه  هســتند  صدامیــان  و  صــدام 



آقای هاشمی 

سعی می کرد بعد 

جمهوریت نظام را 

تقویت کند

ــتعمار، امپریالیســم  ــا اس ــان آن ه حامی
ــواردی  ــه م ــت. هم ــم اس و صهیونیس
اســتفاده  آن  از  تبلیغــات  در  کــه 
ــت  ــی داش ــای واقع ــد و زمینه ه می ش
امــا زمینه هــای برســاختی هــم در آن 
ــرد  ــک می ک ــی کم ــود، همگ ــوی ب ق
کــه هویــت یــک رزمنــده شــکل پیــدا 

ــد.  کن

آقــای  جمهــوری  ریاســت  دوره  در 
ــود و  ــده ب ــام ش ــگ تم ــمی، جن هاش
ــت  ــش می رف ــیری پی ــه در مس جامع
ــمی  ــای هاش کــه طبــق آن چــه آق
ــود.  ــازندگی ب ــرد، مســیر س مطــرح ک
ــام  ــر ای ــه دیگ ــود ک ــد ب ــان معتق ایش
ــد  ــربازها بای ــده و س ــام ش ــگ تم جن
اگــر  و  برگردنــد  پادگان هــا  بــه 
می خواهنــد نقشــی داشــته باشــند، 
ــازندگی  ــش را در س ــد آن نق می توانن
همیــن  کــه  بمانــد  کننــد.  ایفــا 
ــه  ــا ب ــمی، بعده ــای هاش ــف آق تعری
ــای  ــه حضــور نیروه ــد ک ــن انجامی ای
سیاســی  عرصه هــای  در  نظامــی 
و اقتصــادی تــا حــدی مشــروعیت 
پیــدا کــرد. آن نیروهــا بــه طــرف 
ــدرت  ــن ق ــد و ای ــادی رفتن کار اقتص
ــا را  ــای آن ه ــم پ ــم ک ــادی ک اقتص
ــرد. ممکــن  ــاز ک ــم ب ــه سیاســت ه ب
ــی  ــط مش ــد آن خ ــور کنی ــت تص اس
اتخــاذ  درســت  مقطــع،  ایــن  در 
نشــده بــود امــا هویتــی کــه هاشــمی 

ــی  ــهروند ایران ــرای ش ــنجانی ب رفس
ــرد  ــک ف ــت ی ــرد، هوی ــف می ک تعری
ســازنده بــود، بنابرایــن در ایــن مقطــع 
جهــاد دانشــگاهی راه می افتــد یــا 
ــران،  ــعه، عم ــای توس ــه معن ــاد ب جه
خرابی هــا،  تخریــب  ساخت وســاز، 
ــدن  ــل و درس خوان ــوزش، تحصی آم
دوگانگــی  یــک  می شــود.  تعبیــر 
در شــرایط پــس از جنــگ شــکل 
پیــدا کــرده بــود کــه می خواســت 
یــک شــخصیت رزمنــده را حفــظ 
ــه  ــان، دوگان ــن در آن زم ــد بنابرای کن
و  می شــود  ایجــاد  رزمنده-ســازنده 
ایــن فرهنــگ رزمندگــی بایــد فرهنگ 
ســازندگی را تخریــب کنــد و آن را بــه 
ــرای  ــوان دیگــری خــود بفهمــد. ب عن
انجــام ایــن کار گفتــه شــد کــه پشــت 
ســازندگی، دنیاطلبــی، منافــع طبقاتــی 
و منافــع خانــواده رفســنجانی اســت و 
ــت  ــل اس ــه اصی ــت ک ــی اس رزمندگ
زیــرا ایــن رزمندگــی، مســیر و تــداوم 
و و صــدور انقــاب را می توانــد حفــظ 

ــد. کن

*نقدی که برخی نسبت به 
آیت اهلل هاشمی مطرح می کنند، 

این است که وقتی خود در 
قدرت بود، چندان دغدغه آزادی 

بیان و آزادی های سیاسی 
نداشت و مسأله اقتصاد، بیشتر 
دغدغه او بود و بعدها که خارج 

از دایره قدرت تعریف می شد، 
به آزادی های اجتماعی توجه 

نشان داد. درباره این نقد چه 
نظری دارید؟

دقیقــًا همین طــور اســت. هاشــمی 
متفــاوت  موقعیت هــای  رفســنجانی 

ــاب  ــر انق ــی عم ــرد. ط ــه ک را تجرب
اســامی، افــرادی همــواره در بیــرون 
ــه  ــد و در نتیج ــرار گرفتن ــدرت ق از ق
برایشــان شــکل  ذهنیــت خاصــی 
ــان  ــه موقعیت ش ــه ب ــرد ک ــدا می ک پی
ــز در  ــری نی ــراد دیگ ــت. اف بازمی گش
درون قــدرت بودنــد و آن هــا هــم 
ــد کــه  ذهنیــت خاصــی پیــدا می کردن
ــی و  ــدرت بودگ ــت درون ق ــه موقعی ب
ــا  ــی آن دیگری ه ــدرت بودگ ــرون ق ب
ــز  ــری نی ــته دیگ ــت. دس ــاط داش ارتب
ــم در  ــم در درون و ه ــه ه ــتند ک هس
بیــرون قدرت حضــور دارند و هاشــمی 
بــه دو معنــا چنیــن وضعیتــی داشــت. 



برداشت آقای هاشمی 

از حکومت، این نبود 

که باید سطر به سطر 

جامعه را بر اساس کتب 

فقهی اداره کرد
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ــی کــه ایشــان ســمت  در همــان زمان
رســمی رییــس مجمــع تشــخیص 
ــر در  ــت و علی الظاه ــت را داش مصلح
ــاز  ــد،  ب ــف می ش ــدرت تعری درون ق
ــی در  ــود یعن ــدرت ب ــرون از ق ــم بی ه
ــی  ــات منف ــم تبلیغ ــع ه ــان مقط هم
ــه  ــاره هاشــمی وجــود داشــت و ب درب
نســبت هایی  فرزندانــش  و  خانــواده 
رییــس  زمانــی  در  می شــد.  داده 
ــس  ــی دیگــر ریی ــود و زمان ــور ب جمه
جمهــور نبــود و دوره ای نیــز حتــی 
ــدا  ــس ورود پی ــه مجل ــت ب نمی توانس
کنــد در نتیجــه در حاشــیه قــدرت 
بــا  او  مناســبات  می گرفــت.  قــرار 
رهبــری تــا مدت هــا مناســبات خوبــی 
ــه در درون  ــی داد ک ــان م ــود و نش ب
ــر  ــرف دیگ ــا از ط ــت، ام ــدرت اس ق
در بســیاری از مــوارد حرف هایــش 
پیــش نمی رفــت کــه موقعیــت در 
بیــرون قــدرت بــودن را بــه او مــی داد. 
ــه  ــه ب ــه آمیخت ــت دوگان ــن وضعی ای
چالــش، تجربــه زیســته ای را بــرای او 
ــت  ــه می توانس ــود ک ــرده ب ــم ک فراه
مردمــی  مواضــع  بــه  مواقعــی  در 
ــم  ــواردی ه ــود و در م ــر ش نزدیک ت
احتمــااًل از ایــن موضــع کمــی فاصلــه 
ــای  ــی از  ویژگی ه ــن یک ــرد. ای بگی

ــود.  ــمی ب ــای هاش آق

*تصمیمات آیت اهلل هاشمی 
در موقعیت های مختلف و 

دغدغه های وی، بیشتر ناشی از 
ویژگی های فردی و شخصیتی 

ایشان بود یا تحت تأثیر 
تحوالت بیرونی اتخاذ می شد؟

بخشــی از رفتــار و کنــش ایشــان بــه 
ــا  تحــوالت محیطــی برمی گشــت و ت
ــخصی  ــل ش ــی و تمای ــدی آمادگ ح
او بــرای جــدی گرفتــن تحــوالت 
بــود.  تأثیرگــذار  نیــز  محیطــی 
ــی  ــوع آمادگ ــک ن ــمی ی ــای هاش آق
روانشــناختی بــرای پذیــرش تحــوالت 
بیرونــی داشــت و از طــرف دیگــر 
ــث  ــم باع ــی ه ــوالت بیرون ــن تح ای
موضع گیری هــای جدیــد در ایشــان 
می شــود  گفتــه  این کــه  می شــد. 
آقــای هاشــمی فــردی عملگرا اســت و 
بــه اقتضائات توجــه دارد، نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه تــا حــد فراوانــی 

ــد.  ــن می کن ــه تعیی ــت ک ــط اس محی
ــر  ــیاری تغیی ــراد بس ــرای اف ــط ب محی

کــرد، چــرا همــه چنیــن نشــدند؟ ایــن 
نشــان می دهــد کــه باألخــره تمایلــی 
شــخصی و شــخصیتی هــم نیــاز دارد 
ــوع  ــک ن ــام آن را ی ــوان ن ــه می ت ک
ــه  ــردی و عمل گرایان ــت کارک عقانی
ــش  ــخصیت و من ــه در ش ــت ک گذاش
ــت و در  ــود داش ــمی وج ــای هاش آق
پیونــد بــا تحــوالت محیطــی بــه 
آن شــکل مــی داد. هاشــمی یــک 
هوشــمندی شــخصی داشــت کــه 
ــی  ــوالت محیط ــت تح ــه او می گف ب
جــدی اســت و نمی شــود بــه ســادگی 
ــده گرفــت. هشــدارها را  آن هــا را نادی
ــف  ــه واق ــن نکت ــه ای ــد و ب می دیدن
ــی،  ــدارها را نبین ــر هش ــه اگ ــد ک بودن
ایــن تحــوالت محیطــی دیــر یــا زود، 
ــد و  ــل می کن ــو تحمی ــر ت ــود را ب خ
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــور خواه ــد مجب بع
صــورت منفعانه تــری ایــن تحــوالت 
را بپذیــری. در حالــی کــه اگــر از 
ــه  ــدی گرفت ــدارها ج ــن هش ــش ای پی
برخــورد  کــه  دارد  امــکان  شــود، 
ــته  ــا تحــوالت داش هوشــمندانه تری ب
باشــند. ایــن ویژگــی روانشــناختی 
و هوشــمندی شــخصی ایشــان بــا 
تحــوالت محیطــی در کنــار هــم 
ــکل  ــان ش ــرش ایش ــار و نگ ــه رفت ب

ــی داد. م

*آیت اهلل هاشمی یک شخصیت 
چند ساحتی داشتند، هم 



آقای هاشمی       

آماده بود

 بشنود

 و گفت وگو کند

حوزوی بودند و با حوزه و 
مراجع ارتباط خوبی داشتند، 

هم در ارتباط با مردم با وجود 
فراز و فرودها همیشه با تأکید 

بر جمهوریت و اسالمیت نظام، 
سطحی از ارتباط را با مردم 

تنظیم می کردند. در عین حال 
که گاهی مورد انتقاد افراد درون 
قدرت قرار می گرفتند اما هویت 

خود را درون انقالب اسالمی 
تعریف کرده بودند. ایشان 

ارتباط با این سه مؤلفه را چطور 
تنظیم می کردند و می توانستند 

میان این سه تعادل ایجاد کنند 
و این ارتباط را داشته باشند؟

مواقعــی کــه آقــای هاشــمی بــه حوزه 
اســتقبال  مــورد  بســیار  می رفــت، 
اســتقبال  نــه  می گرفــت؛  قــرار 

ــرای  ــه شــهر را ب ــی ک رســمی آنچنان
ــدار  ــا دی ــد ام ــی کنن ــان چراغان ایش
ــا  ــا ایشــان همــراه ب ــزرگ ب مراجــع ب
نوعــی همدلــی، صمیمیــت و احســاس 
رفاقــت و نزدیکــی بــود. آقای هاشــمی 
ــل و  ــای داخ ــنجانی را در حوزه ه رفس
یــک  ایــران  از  خــارج  همین طــور 
ــد  ــی می کردن ــدی تلق ــخصیت ج ش
ــان  ــا ایش ــی ب ــیار خوب ــه ی بس و رابط
ــی  ــا جای ــال ت ــن ح ــتند. در عی داش
ــان  ــش ایش ــی و من ــن از مش ــه م ک
آقــای  برداشــت  شــده ام،  متوجــه 
هاشــمی از اداره حکومــت، ایــن نبــود 
ــه را  ــه ســطر جامع ــد ســطر ب کــه بای
ــرد.  ــی اداره ک ــب فقه ــاس کت ــر اس ب
همــان عمل گرایــی ایشــان باعــث 
شــده بــود معتقــد باشــد کــه مــا 
جهت هــای  و  ارزش هــا  اســام،  از 

مبنــای  بــر  و  می گیریــم  را  کلــی 
ــیاری از  ــا بس ــم ام ــل می کنی آن عم
ــی در  ــش کارشناس ــه دان ــایل را ب مس
ــت  ــاید روحانی ــپاریم. ش ــه می س جامع
ــش  ــن دان ــه ای ــکل دادن ب ــم در ش ه
کارشناســی، حضــور داشــته باشــند امــا 
چنیــن نبــود کــه نقــش برتــر را بــرای 
روحانیــت قایــل شــود. ایشــان دانــش 
ــگاهیان را  ــش دانش ــا دان ــوزوی ی ح
ســعی  هاشــمی  نمی کــرد.  انــکار 
جهت گیری هــای  کــه  می کــرد 
ــامی  ــش اس ــر دان ــی ب ــی را مبتن کل
داشــته باشــد امــا برنامــه ریــزی را بــه 
ایــن  از  و  کارشــناس آن می ســپرد 
ــا هــر  ــود کــه می توانســت ب جهــت ب
ــه  ــد. ب ــرار کن ــاط برق ــاح ارتب دو جن
ــی  ــه وقت ــود ک ــم نب ــورت ه ــن ص ای
روحانیــت بــه اجماعــی می رســید، 
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ــر  ــی اگ ــد، حت ــت کن ــان مخالف ایش
ــد.  ــته باش ــول نداش ــاع را قب آن اجم
ــت،  ــم داش ــری ه ــاف نظ ــر اخت اگ
آن را بــرای خــود نگــه می داشــت 
ــی  ــاید گاه ــرد و ش ــان می ک ــا پنه ی
در  هــم  غلطــی  جهت گیری هــای 
امــا در مقابــل آن  حــوزه می دیــد 

می کــرد.  ســکوت 

داشــت  وجــود  هــم  نکتــه  ایــن 
ــمی،  ــای هاش ــرای آق ــأله ب ــه مس ک
مســأله ای بــود کــه مســأله ی روز 
ــل  ــده ای را تبدی ــی پدی ــت و گاه اس
افــکار  کــه  می کــرد  مســأله  بــه 
ــأله  ــک مس ــه ی ــی آن را به مثاب عموم
ــه نظــر می رســید هاشــمی  ــد. ب می دی
از نظــر ذهنــی نســبت بــه افــکار 
عمومــی یــک حساســیت و همزمانــی 
و تأثیرپذیــری از آن هــا داشــت. البتــه 
ایــن ویژگــی سیاســتمداران هوشــمند 
ــزی  ــل چی ــای تحمی ــه به ج ــت ک اس
بــر واقعیــت، پدیــده را از بطــن افــکار 
ــل  ــا آن در تعام ــد، ب ــی می گیرن عموم
می کننــد  ســعی  و  گرفتــه  قــرار 
جهــت مثبتــی ایجــاد کننــد. هاشــمی 
وقتــی پدیــده ای را در افــکار عمومــی 
حالــت  آن  بــه  نســبت  می دیــد، 

ــت.  ــرش داش پذی

در مــورد جمهــوری اســامی هــم 
آقــای هاشــمی بــه قانون اساســی، 
ــول  ــه اص ــام و هم ــای نظ چارچوب ه

ــن  ــت. در عی ــاور داش ــاد و ب آن اعتق
ــا وجــود  حــال تــا لحظــه آخــر هــم ب
ــه  ــود، ن ــدی موج ــای ج اختاف نظره
از جمهــوری اســامی و نــه از رهبــری 
جــدا نشــد و ســعی کــرد ایــن ارتبــاط 
ــن  ــه در درون همی ــد. البت را حفــظ کن

جمهــوری اســامی، هیــچ پدیــده ای را 
پرســش ناپذیر نمی دانســت و حتــی 
در زمــان خــود امــام، بــه توصیــه 
ایشــان یکــی دو بــار تغییراتــی در 
تحلیــل  داشــتیم.  قانون اساســی 
هاشــمی ایــن بــود کــه مــا جمهــوری 
ــا آن در  ــم، ب ــول داری ــامی را قب اس
ارتبــاط هســتیم و هــر زمانــی هــم که 
ــاء  ــی اقتض ــکار عموم ــود و اف الزم ب
تغییراتــی  می توانیــم  می کــرد، 
دهیــم، بنابرایــن در ایــن موضــوع هــم 
ــا  ــه او ب ــت. رابط ــری داش انعطاف پذی
مــردم هــم رابطــه ای بــود کــه ســعی 
ــرار  ــی برق ــکار عموم ــا اف ــرد ب می ک
ــه  ــود ک ــب ب ــن ترتی ــه همی ــد. ب کن

ــوزه،  ــا ح ــود را ب ــه خ ــت رابط توانس
ــردم در  ــامی و م ــاب اس ــام، انق نظ

ــه دارد.  ــادل نگ تع

*زندگی سیاسی، مشی و 
عملکرد آیت اهلل هاشمی در 

دوران ریاست جمهوری اش و 
در نسبت با اقتصاد و فرهنگ 
چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟

وقتــی  از  هاشــمی  آقــای 
در  شــخصیتی  شــد،  رییس جمهــور 
فکــر ســاختن کشــور بــا اولویــت دادن 
بــه عوامــل اقتصــاد، تولیــد، پیشــرفت 
و ســازندگی بــود. در الیــه زیریــن آن 
بــرای توســعه  را  نیــز زمینه هایــی 
فرهنــگ و سیاســت فراهــم کــرد. 
ــی  ــریات و مجات ــان دوره نش در هم
ــری  ــی فک ــد و حلقه های ــاپ می ش چ
همان هــا  کــه  می گرفــت  شــکل 
ــد.  امــکان دوم خــرداد را فراهــم کردن
ــان  ــوری ایش ــت جمه ــان ریاس در زم
آموزش عالــی و همین طــور صنعــت 
نشــر توســعه خوبــی پیــدا کــرد یعنــی 
ــه  ــا 7۶ ب ــال های ۶8 ت ــه س در فاصل
ــا  ــی ب ــار کتاب های ــدی انتش ــور ج ط
جنبه هــای روشــنگرانه داریــم کــه 
ــده  ــا تعیین کنن ــی از آن ه ــی برخ حت
و دوران ســاز هســتند و افــکار عمومــی 
و افــکار دانشــجویان و روشــنفکران را 
ــرای  ــال ها ب ــد. آن س ــکل می دهن ش
فرهنــگ به معنــای رادیــو و تلویزیون، 



هاشمی به انقالب 

دوباره قایل نبود و 

آن را ممکن یا مفید 

نمی دانست

ــر و موســیقی، ســال های  ســینما، تئات
شــکوفایی بــود. ممکــن اســت در 
حــال حاضــر هنرمندانــی هــم بگوینــد 
ــم  ــار بودی ــه در آن دوران تحت فش ک
ــرایطی  ــه ش ــروز نســبت ب ــا ام ــا م ام
دوران  کــه  می کنیــم  قضــاوت 
پــس از جنــگ اســت و نیروهــای 
ــکار  ــا، اف ــا ایده ه ــده ب ــی رزمن نظام
و فضــای خــاص خــود از جبهه هــا 
بــه شــهرها برگشــته اند. در همیــن 
ــجریان  ــال ش ــرت های امث ــا کنس فض
و ناظــری برگــزار می شــود و مشــغول 
ــور  ــتند. همین ط ــری هس ــت هن فعالی
برنامه هــای  و  فیلم هــای ســینمایی 
ــود  ــاخته می ش ــی س ــی خوب تلویزیون
ــر بســیاری از آن هــا  ــت بهت کــه کیفی
ــروز  ــای ام ــه فیلم ه ــبت ب ــی نس حت
ــدات آن  ــه تولی ــروری ب ــا نگاهــی م ب
دوره قابــل ماحظــه اســت. البتــه 
نمی تــوان گفــت همــه ی اتفاقاتــی 
کــه آن زمــان در عرصــه هنــر رخ 
انجــام  رفســنجانی  هاشــمی  را  داد 
داده اســت، امــا بــه هــر حــال او بــود 
ــن  ــه ای ــه را فراهــم کــرد. ب کــه زمین
معنــا کــه در وزارت ارشــاد بــا انتخــاب 
ــی  ــد خاتم ــید محم ــد س ــرادی مانن اف
کــه در آن زمــان، وزیــر ارشــاد اســت 
ــوان  ــی به عن ــای الریجان ــی آق و حت
یــک شــخصیت نســبتًا معتــدل در 
ــات را  ــن اتفاق ــروز ای ــه ب ــاد زمین ارش
ــدان و  ــه هنرمن ــد. البت ــم می کن فراه

ــص  ــای مخت ــم کاره ــنفکران ه روش
و  می دهنــد  انجــام  را  خــود  بــه 
ــد. از طرفــی  می خواهنــد تأثیــر بگذارن
ــده  ــام ش ــم تم ــگ ه ــال های جن س
ــد  ــگ می خواه اســت و اقتصــاد فرهن
شــکل پیــدا کنــد. در همیــن دوره 
گــروه  کــه  می شــود  مشــاهده 
ــات  ــز تحقیق ــان و مرک ــعید حجاری س
طراحــی  مشــغول  اســتراتژیک 
ــاب توســعه سیاســی  ــی در ب پروژه های
اســت کــه در ایــن پروژه هــا از کســانی 
مثــل آقــای حســین بشــیریه تــا 
بســیاری از روشــنفکران اصاح طلبــی 
ــال  ــد از س ــه بع ــد ک ــارکت دارن مش
ــر،  ــه فک ــود را در عرص ــتر خ 7۶ بیش
اندیشــه و سیاســت نشــان دادنــد، کــه 
کار می کننــد و بودجــه بــه آن هــا 

مرکــز  می شــود.  داده  اختصــاص 
ــان،  ــتراتژیک در آن زم ــات اس تحقیق
تحقیقــات  مرکــز  از  تأثیرگذارتــر 
اســتراتژیک در ســال های بعــد و دوره 

ــود.  ــی ب کنون

ــه دارای  ــک جامع ــه ی ــکل دادن ب ش
از  برخــوردار  و  اقتصــادی  توســعه 
فرهنگــی  مناســب  زمینه هــای 
و سیاســی بــه صــورت عینــی در 
جهت دهی هــای  و  برنامه ریــزی 
وجــود  رفســنجانی  هاشــمی  کار 
ــان از  ــه ایش ــود ک ــن نب ــت. چنی داش
ــته و  ــه بس ــک جامع ــد ی ــدا بخواه ابت
ــان  ــد. ایش ــکل ده ــرکوبگرانه را ش س
ــوری  ــت جمه ــی ریاس در دوره انتهای
و نزدیــک انتخابــات هــم در یــک 
ســخنرانی گفــت کــه بعضی هــا در 
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انتخابــات پیــش رو از تقلــب صحبــت 
ــه  ــتند ک ــی هس ــد و گروه های می کنن
ــد؛  ــب بزنن ــه تقل ــد دســت ب می خواهن
تقریبــًا بغــض و گریــه کــرد کــه مــن 
می خواهــم  و  می کنــم  خواهــش 
انقــاب  از کســانی کــه دوســتدار 
اســامی هســتند و بــه آینــده انقــاب 
ــت  ــه دس ــد ک ــر می کنن ــامی فک اس
بــه چنیــن کاری نزننــد کــه ایــن کار، 
مشــروعیت مــا را از بیــن می بــرد. 
ایشــان درســت قبــل از انتخابــات، 
ســخنرانی مبســوطی انجــام داد و بعــد، 
ــات برگــزار شــد. فضــا طــوری  انتخاب
ــای  ــات، آق ــر روز انتخاب ــه ظه شــد ک
ــرای محمــد خاتمــی،  ــوری ب ناطــق ن
پیــام تبریــک فرســتاد و ایشــان یــک 
انتخابــات بــه ایــن خوبــی را نیــز 

ــرد. ــزار ک برگ

مشــی و دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه 
ــف  ــاط ضع ــال نق ــط به دنب ــد فق نبای
افــراد بگردیــم، آن هــا را برجســته 
شــخصیت های  همــه  و  کنیــم 
سیاســی، اجتماعــی، فکــری و فرهنگی 
ــا  ــد ب ــم بلکــه بای خــود را خــراب کنی
مــرور زندگــی، مشــی، عملکــرد و 
چــه  ببینیــم  ایشــان  تجربه هــای 
می شــود  را  مثبتــی  درس هــای 
آموخــت. البتــه چنیــن نگاهــی در 
ــم  ــه ه ــد نقادان ــال می توان ــن ح عی
باشــد و الیه هایــی کــه بــه مــا ضربــه 

زد و مواقعــی کــه تولیــد مشــکل هــم 
ــو  ــث و گفت وگ ــورد بح ــز م ــرد نی ک

ــرد.   ــرار بگی ق

مــا در انقــاب اســامی دو شــخصیت 
ــرای  ــخصیت اصولگ ــی ش ــم؛ یک داری
اســت  مذهبــی  ســوپر  ارتودکــس 
ــی  ــتگاری آن دنیای ــال رس ــه به دنب ک
ــرای  ــک شــخصیت عمل گ اســت و ی
کــه  انعطاف پذیــری  سیاســتمدار 
هدفــش شــکل دادن بــه یــک جامعــه 
در  اســت.  پیشــرفته تر  و  مرفه تــر 
میــان ایــن دو شــخصیت، الگــوی 
شــخصیت دومــی، آقــای هاشــمی 
رفســنجانی اســت و مــن در حــال 
ــتم. در  ــخصیت هس ــن ش ــف ای توصی
عیــن حــال در واقعیــت اجتماعــی هــم 
این طــور نیســت کــه بتــوان ایــن 
ــًا  ــورت کام ــه ص ــخصیت را ب دو ش
ــی  ــرد و گاه ــدا ک ــم ج ــع از ه قاط
ــای  ــه در رفتاره ــود ک ــاهده می ش مش
هاشــمی رفســنجانی هــم آن ویژگــی 
ــور  ــه ط ــا ب ــود دارد ام ــس وج ارتودک
ــم  نســبی و مقایســه ای چــاره ای نداری
جــز اینکــه هاشــمی رفســنجانی را 
ــم کــه  ــرار دهی ــی ق ــل دیگران در مقاب
ــه  هــدف اولشــان ســاخت یــک جامع
مرفــه، پیشــرفته و برخــوردار از امنیــت 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی نیســت 
توســعه  آن هــا  اول  هــدف  بلکــه 
ــان،  ــت جه ــان، مدیری ــام در جه اس

و  امت اســامی  بــه  شــکل دادن 
اســت.  تمدن اســامی  ســاختن 
هاشــمی ایــن چنیــن نبــود. البتــه 
ــان  ــه ایش ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب
دوســت نداشــت کشــورهای اســامی 
ــته  ــاط داش ــن ارتب ــر ُحس ــا همدیگ ب
باشــند و اســام در منطقــه، قــوی 
ــا در  باشــد، آن را هــم می خواســت ام
عیــن حــال در دو مســیر متفــاوت، آن 

را جســت وجو مــی کردنــد. 

*آیت اهلل هاشمی در تنظیم 
رابطه خود با احزاب و گروه ها از 

چه الگویی پیروی می کرد؟

اینکــه ایشــان ســعی کــرد فراجناحــی 
باشــد و فراجناحــی بمانــد هــم ویژگــی 
از  می کــرد  ســعی  اســت.  جالبــی 
جنــاح هــای موجــود، فراتــر رود و 
ویژگی هــای مثبــت هــر دو جنــاح 
ــد. ایــن رویکــرد  را در خــود جمــع کن
ــد  ــه بتوان ــود ک ــی داده ب ــه او ظرفیت ب
ــاح هــم وارد گفت وگــو  ــا هــر دو جن ب



هاشمی سعی می کرد 

خود را درون 

چارچوب نظام 

تعریف کند

ــاح را درک  شــود، مواضــع هــر دو جن
ــد  ــی باش ــال راه حل های ــد و به دنب کن
ــد ایــن مواضــع را کمابیــش  کــه بتوان
ــد  ــه همدیگــر نزدیــک کــرده و پیون ب
ــع  ــور قاط ــه ط ــان ب ــر ایش ــد. اگ بزن
ــر  ــت، دیگ ــرار داش ــاح ق ــک جن در ی
امــکان دیالــوگ و گفــت وگــو برقــرار 
نمی شــد، در حالــی کــه تــاش ایشــان 
بــر گفت وگــو بــود و بــه همیــن 

دلیــل بــا همــه ی محدودیت هایــی 
کــه داشــت، یکــی از ســتون های 
ــامی  ــاب اس ــادل در انق ــاد تع ایج
ــه شــمار می رفــت. یــک شــخصیت  ب
ایــن  در  و  بــود  گفت وگــو  اهــل 
گفت گوهــا دربــاره هــر موضوعــی 
را  موضوعــات  و  می شــد  صحبــت 
محــدود نمی کــرد. آقــای هاشــمی 
ــد  ــو کن ــنود و گفت وگ ــود بش ــاده ب آم
و نظــرش را بدهــد و دربــاره هــر 
موضوعــی می توانســتید بــا ایشــان 

ــد.   ــت کنی صحب

ــل  ــچ گاه قای ــنجانی هی ــمی رفس هاش
بــه ایــن نبــود کــه بایــد نوعــی فاصلــه 
قطبــی نســبت بــه دولــت و حاکمیــت 
گرفــت و اگــر ایشــان بیــش از این هم 
مــورد فشــار قــرار می گرفــت و بیــش 
ــد  ــه می گرفتن ــم از او فاصل ــن ه از ای
ــاز هــم ســعی می کــرد خــود را  ــا ب ام
ــد.  ــف کن ــام تعری ــوب نظ درون چارچ

ایــن هــم یــک ویژگــی عقانــی 
ــاب  ــه انق ــل ب ــه قای ــود ک ــان ب ایش
دوبــاره نبــود و انقــاب دوبــاره را 
او  نمی دانســت.  مفیــد  یــا  ممکــن 
ــای  ــه معن ــی ب ــه جدای ــود ک ــد ب معتق
جــدا شــدن از سیســتم را شــکل دهیم 
ــار سیســتم  و تــاش کــرد کــه در کن
ــا یــک نــگاه نّقادانــه باقــی بمانــد و  ب
ــد. در  ــم بزن ــود را ه ــرف خ ــه ح البت
ــده ای وجــود  اینجــا هــم رابطــه آموزن
ــود  ــه ش ــت گفت ــه حاکمی ــه ب دارد ک
مــن تــو را قبــول دارم امــا در کلیــت و 
می خواهــم دربــاره همــه ایــن مســایل 
ــوان  ــم. شــاید بت ــو گفت وگــو کن ــا ت ب
ایــن خصوصیــت را یــک نــوع ویژگــی 
شــهروند نویــن خوانــد و مــا بایــد بــه 
ــن  ــه ای ــیم. ب ــی برس ــن ویژگی ی چنی
معنــا کــه شــهروندان مــا بایــد قانــون 
ــن هــم باشــند  ــاده ای ــد و آم را بپذیرن
کــه در مــورد قانــون گفت وگــو کننــد.



هاشمی یکی از 

ستون های ایجاد تعادل 

در انقالب اسالمی به 

شمار می رفت
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      سطحی نگری نکنند
 یکــی از مســایل مهــم حوزه هــا ایــن 
ــد و  ــطحی نگری نکنن ــه س ــت ک اس
ــد. اواًل  ــظ کنن ــی را حف ــه مبان همیش
ــی  ــا مبان ــد و ب ــخص باش ــی مش مبان
و اصــول، فــروع را دنبــال کننــد. 
را  کار  ایــن  بگوییــم  نمی توانیــم 
ــم  ــکاالتی در فه ــی اش ــد، ول نمی کنن
و خیلــی چیزهایــی دیگــر دارنــد. ثانیــًا، 
زمــان خودشــان را درک کننــد. چــون 
اگــر بــه زمــان و مــکان توجــه نشــود، 
اســت.  ســختی  کار  اســام  فهــم 
ــاء  ــام را در خ ــم اس ــه بخواهی اینک
ــت.  ــورت اس ــک ص ــه ی ــیم، ب بشناس
ــه و  ــرای همیش ــام ب ــن اس ــی دی ول
تــا قیامــت آمــده اســت. هیــچ مکتبــی 
بــه جــز اســام، قــرآن و روایاتــی کــه 
اعتبــار دارنــد، نداریــم کــه ادعــا کنــد 
ــه  ــم جامع ــت می خواه ــا قیام ــن ت م
ــون  ــم، چ ــاد اداره کن ــام ابع را در تم
قــرآن یــک مجموعــه از نــکات اولیه و 
اساســی و بــه اصطــاح قانون اساســی 
ماســت و بقیــه بایــد در محــور قــرآن 
ــد و  ــی باش ــن وضع ــر چنی ــند. اگ باش
ــر  ــرایط را در نظ ــان و ش ــا زم حوزه ه
ــد.  ــی می کنن ــردم همراه ــد، م بگیرن
ــارج  ــان خ ــم از اصولش ــن نمی گوی م
شــوند، همــان اصــول حکــم می کننــد 
کــه بایــد شــرایط و تغییــرات را در 

ــد. نظــر بگیرن
      به مسائل خاص رسیدگی 

نمی شود
ــای  ــًا حوزه ه ــم فع ــر می کن ــن فک م
کار  ایــن  از  مقــدار  یــک  دینــی 
ــد مســایل  ــًا بای عقــب هســتند و قطع

تعبیــه شــود.  در دروس حــوزه  روز 
مــن نمی گویــم همــه، باالخــره در 
ــت  ــی اس ــات عموم ــطحی تحصی س
و یــک مقــدار بایــد متخصــص در آن 
ــأله  ــر مس ــرای ه ــد و ب ــایل باش مس
بــه متخصــص آن مســأله مراجعــه 
ــوا  ــد و فت ــورت کنن ــا مش ــا آن ه و ب
ــگاه  ــه رســاله ها ن ــد. اگــر االن ب بدهن
کنیــد، بــا رســاله های گذشــته و از 
روزی کــه رســاله نوشــتند، تفــاوت 
زیــادی نکــرده اســت. چــون بــه 
ــود.  ــیدگی نمی ش ــاص رس ــایل خ مس
ــوض  ــی ع ــا خیل ــه دنی ــی ک در حال
ــی  ــه ی زندگ ــن هم ــت. دی ــده اس ش
ــواره  ــوژی از گه ــن ایدئول ــت. دی اس
تــا گــور اســت یعنــی بایــد همــه چیــز 
ــر  ــرای ه ــکان ب ــان و م ــر زم را در ه
ــد.  ــته باش ــه داش ــر منطق ــت و ه مل
گاهــی احــکام نمی توانــد در همــه 
ــن االن  ــد. همی ــم باش ــل ه ــا مث ج
شــما بــه مســأله رؤیــت هــال نــگاه 
ــای  ــی دارد. بج ــه وضع ــه چ ــد ک کنی
ــر  ــم متحــد باشــیم، ه ــه بخواهی اینک
ــت هــال  ــرای خــودش رؤی ــی ب جای
را دارد. اگــر در روز عیــد فطــر همــه ی 

مســلمان ها، نــه اینکــه همــه در یــک 
ــوند،  ــع ش ــه جم ــک نقط ــا ی ــا ی ج
ــته  ــه داش ــان برنام ــک زم ــه در ی بلک
ــد  ــان را در روز عی ــند و مسایل ش باش
ــد،  ــاد دیگــر مطــرح کنن ــا اعی فطــر ی
چــه اجتمــاع عظیمــی در سراســر 
ــد؟!  ــد ش ــا خواه ــام برپ ــای اس دنی
امــا اآلن این گونــه نیســت. بــا تفرقــه 
ــی  ــود و گروه ــه می ش ــی گفت چیزهای
امــروز، گروهــی فــردا و گروهــی وقت 

دیگــری عیــد می گیرنــد.

     خرافات زدایی شود
ــد  ــه دارن ــوزه وظیف ــوان ح ــای ج علم
ــتی  ــم درس ــزی، راه و رس ــا برنامه ری ب
مطالــب  و  خرافــات  زدودن  بــرای 
بی اســاس از ســاحت مقــدس معــارف 
ــوی ایجــاد  ــاب و مکتــب عل اســام ن
ــه  ــی ک ــتفاده از فرصت ــا اس ــد و ب کنن
وارد شــدن رهبــری در آن میــدان بــه 
ــری  ــا بهره گی ــت و ب ــود آورده اس وج
از ابــزار و امکانــات نظــام ایــن مســیر 

ــد.  ــتری بپیماین ــوان بیش ــا ت را ب

ضرورت سطحی نگر نبودن حوزه های علمیه
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا

آیت اهلل هاشمی در مناطق جنگی

بزرگ مــردی  فــراق  تحمــل 
چــون حضــرت آیــت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی)ره( و نقــل خاطــرات از 
ــال  ــه 27 س ــن ک ــرای م ــان، ب ایش
ــط  ــئولیت هایم در رواب ــر مس ــه خاط ب
عمومــی نهادهایــی کــه ریاســت آن با 
ــود، آن هــم در دو دوره  ــز ب ــن عزی ای
دولــت ســازندگی و چهــار دوره مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام و همراهی 
آن عزیــز ســفر کــرده در ســفر و 
حضــر، بســیار ســخت و دشــوار اســت. 
ــوف،  ــادت مأل ــه ع ــه اواًل ب ــرا ک چ
ــال ها  ــن س ــام ای ــان در تم ــود ایش خ

ــه  ــتند ک ــش را می نوش ــرات خوی خاط
ــر  ــال 1373 منتش ــا س ــن اآلن ت همی
ــه خاطــرات هــم  ــًا بقی شــده و مطمئن
بــا قلــم موجــز و گیــرای ایشــان 
ــه  ــاب ب ــر انق ــر نش ــت دفت ــا هم ب
ــًا  ــد. ثانی ــد ش ــر خواه ــج منتش تدری
در ایــن زمــان طوالنــی بیســت و 
هفــت ســاله آن قــدر اتفاقــات تلــخ و 
شــیرین درس آمــوز از صبــر، گذشــت، 
ایــن  بزرگ اندیشــی  و  بزرگــواری 
ــه  ــود دارد ک ــاب وج ــتوانه ی انق اس
ــا  ــان آنه ــاب آن و بی ــش و انتخ گزین
بــرای مــردم عزیــز و شــریف، نیازمنــد 

       رضا سلیمانی

مدیر کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

اســتعداد بــرای حســن انتخــاب اســت.

ــم  ــه حک ــایل ک ــن مس ــه ای ــا هم ام
دلیــل  دارنــد،  نیــز  را  اســتدالل 
ــکاران  ــه درخواســت هم نمی شــوند ک
ــت  ــزاری شــفقنا را اجاب ــرم خبرگ محت
ــی از  ــم و بخش ــم درکش ــم و قل نکن
ــز  ــردم عزی ــم، م ــه می دان ــه را ک آنچ
بــه ویــژه خواننــدگان و مخاطبــان 
ایــن رســانه بــه خاطــر عاقــه و 
ارادتشــان بــه آیــت اهلل، تشــنه شــنیدن 

آن هســتند، نگویــم.

یکــی از خاطــرات ســفرم در ســال 
1379به اســتان خوزســتان و مشــخصًا 
ــل  ــًا مقت ــهر و نهایت ــه خرمش ــفر ب س
اســت.  شــلمچه  مظلــوم  شــهدای 
ســفری کــه شــاید بعضــی از مخالفــان 
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بــه خاطــر جلوگیــری از تناقضــات 
خبرســازی های خویــش مبنــی بــر 

»عــدم ســفر هاشــمی رفســنجانی 
ــار آن  ــی«!! در انتش ــق جنگ ــه مناط ب

ــند. ــرده باش ــی ک کوتاه

بــه یــاد دارم کــه پــس از پایــان 
برنامه هــای ســفر در اهــواز، صبــح 
بــه طــرف خرمشــهر حرکــت کردیــم. 
ــام  ــه تم ــم ک ــر می کردی ــود فک ــا خ ب
برنامه هــای امــروز مربــوط بــه تاریــخ 
ــروب  ــا غ ــت و ت ــدس اس ــاع مق دف
بــا ویرانه هــای جنــگ و یــادگاران 
خواهیــم  ســروکار  آن  ارزشــمند 
داشــت امــا در میانــه ی راه اهــواز 
ــه ســویی  ــا ب ــه خرمشــهر، مســیر م ب
برهــوت،  بیابــان  آن  در  کــه  شــد 
ــای  ــی« راهنم ــهرک صنعت ــو »ش تابل
مــا بــود. وارد آن منطقــه شــدیم و 
ــمت های  ــرکت ها و قس ــت اهلل از ش آی
بازدیــد  آن  کارخانه هــای  مختلــف 

بــا کارگرانــش دیــدار کردنــد و  و 
خویــش  کوتــاه  صحبت هــای  در 
از ضــرورت ایجــاد اشــتغال بــرای 
ــردم  ــژه م ــه وی ــتان و ب ــردم خوزس م
ــد  ــد و تأکی ــادان گفتن ــهر و آب خرمش
کردنــد کــه »ارزش تــاش بــرای 
رونــق تولیــد و خودکفایــی کمتــر 
ــد از  ــان برومن ــال جوان ــاد 8 س از جه
ایــن ســرزمین نیســت کــه آن موقــع 
اســتقال  می خواســتند  دشــمنان 
حاکمیتــی مــا را مختــل کننــد و اآلن 
ــا  ــادی م ــتقال اقتص ــد اس می خواهن
را مخــدوش کننــد و فرامــوش نکنیــم 
کــه در وابســتگی اقتصــادی، اســتقال 
ــد.« ــر می افت ــور در خط ــام و کش نظ

ــرف  ــه ط ــد، ب ــام ش ــه تم ــه ک برنام
ــت اهلل  ــم. آی ــت کردی ــهر حرک خرمش
ــه وجــب آن ســرزمین  ــگار وجــب ب ان
ــم  ــه ای رفتی ــه منطق ــناخت. ب را می ش
ــن  ــه جــای نخــل از زمی ــگار ب کــه ان
تیرآهــن روییــده بــود. توضیحــات 
نکته هــای  و  همــراه  مســوولین 
ــا  ــه بعثی ه ــی داد ک ــت اهلل نشــان م آی
بــرای  خرمشــهر  اشــغال  از  پــس 
ــی،  ــای ایران ــرد نیروه ــرس از هلی ب ت
ــا  ــه، ب ــذاری منطق ــر مین گ ــاوه ب ع
ــه  ــن، این گون ــن در زمی کاشــت تیرآه
از  غافــل  کرده انــد،  مانع تراشــی 
از  ایرانــی  غیــور  فرزنــدان  اینکــه 

راه زمیــن حملــه و قــدم بــه قــدم 
ــد. وارد  ــش را آزاد می کنن ــن خوی وط
خرمشــهر  خیابان هــای  و  کوچه هــا 
شــدیم. در یکــی از بازدیدهــا کــه 
ــود،  ــًا مســجد جامــع خرمشــهر ب اتفاق
هاشــمی  شــادابی های  آن  دیگــر 
ــادارش  ــای معن ــنجانی و لبخنده رفس
در  زود  خیلــی  امــا  نمی دیدیــم  را 
را  بــا خبرنــگاران علــت  مصاحبــه 
متوجــه شــدیم کــه گفتنــد: »کاش بــه 
بازســازی خرمشــهر ســرعت بیشــتری 
می دادیــم تــا ایــن شــهر پــس از 
روزهــای خونیــن بــه خرمــی خویــش 
می شــد.« آبادان تــر  و  برمی گشــت 

واژه  چهــار  کوتاهــش  جملــه  در 
ــهر« و  ــن«، »خرمش ــرم«، »خونی »خ

»آبــادان« خیلــی معنــادار بــود.

بــه طــرف شــلمچه حرکــت کردیــم و 
بــاز هــم در مســیر بــه بنــدرگاه رفتیــم 
ــدرود و  ــی ارون ــدم الیروب ــی ع و وقت
اخــال در رفــت و آمــد کشــتی ها 
همــراه  مســئوالن  بــه  دیدنــد.  را 
ــره  ــد مذاک ــه »بای ــد ک ــد کردن تأکی
بــا مســئوالن عراقــی و الیروبــی 
ــد  ــد و نگذاری ــر بگیری ــد را جّدی ت ارون
رگ حیاتــی اقتصــاد ایــن منطقــه 

باشــد.« مســدود  این گونــه 

از پــل معــروف بیــن خرمشــهر و 



یکی از سخت ترین 

شب های زندگی  

آیت اهلل، شب 

شکست عملیات 

کربالی 4 بود

شــلمچه گذشــتیم و وارد منطقــه ای 
ــت اهلل هاشــمی  ــا دل آی ــه ب شــدیم ک
رفســنجانی پیونــد ناگسســتنی داشــت. 
شــنیده  ایشــان  از  بارهــا  و  بارهــا 
ســخت ترین  از  یکــی  کــه  بــودم 
ــت  ــب شکس ــی ام ش ــب های زندگ ش
از  یکــی  و   4 کربــای  عملیــات 
تصمیمــات  سرنوشت ســازترین 
ــرای  ــود کــه ب زندگــی ام، تصمیمــی ب
ــران ســریع ایــن شکســت و آغــاز  جب

عملیــات کربــای 5 گرفتــم.

ــاق،  ــن دو اتف ــه ای ــه فاصل ــگفتا ک ش
کمتــر از 15 روز بــود و حــاال بــا 
آیــت اهلل بــه همــان منطقــه آمــده 
بودیــم. بــا توجــه بــه اینکــه دم غروب 
بــود و فرصــت انــدک، پیاده روی هــای 
آیــت اهلل و نــگاه بــه خاکریزهــا و ورود 
ــرات  ــا خاط ــراه ب ــنگرها، هم ــه س ب
بــا  گاهــی  بــود.  شــیرین  و  تلــخ 
ــی  ــان نظام ــه از فرمانده ــه ای ک جمل
همــراه می شــنید، لبخنــد مــی زد و 
ــخ در  ــرات تل ــی خاط ــی برخ گاه تداع
ــت.  ــه می انداخ ــه گری ــش او را ب ذهن
ــار  ــیدیم. در کن ــهدا رس ــل ش ــه مقت ب
ــوم آن نشســت و  ــور شــهدای مظل قب
ــی مســئولین از چگونگــی کشــف  وقت
ایــن گــور دســت جمعی می گفتنــد، 
پلــک نمــی زد و اشــک از گونه هایــش 

جــاری می شــد.

ــه  ــهدا چ ــا ش ــب ب ــر ل ــم زی نمی دان
ــردم  ــس ک ــا ح ــرد، ام ــی می ک نجوای
کــه درد دل می کــرد و پــس از آن 
ــرزی  ــر م ــه صف ــه نقط ــد ب ــرار ش ق
ــت اهلل از همراهــی پرســید:  ــم. آی بروی
»اینجــا شــیر آب کجاســت؟« نشــانش 
دادنــد و رفــت تمــام صــورت خویــش 
را شســت. برایــم ســؤال بــود کــه چــرا 
ــؤالم را  ــواب س ــا ج ــرد؟ ام ــن ک چنی
ــور از  ــس از عب ــه پ ــم ک ــی گرفت وقت
ــه  ــی ک ــان ایران ــان دالوران مرزب می
ــه  ــود، ب ــی ب ــارش نظام ــا م ــراه ب هم
ــیدیم  ــی رس ــان عراق ــربازان مرزب س
کــه آنهــا هــم در صــف ایســتاده 

ــد. بودن

وقتــی اقتــدار و ســواالت محکــم 
آیــت اهلل از فرمانــده هنــگ مــرزی 
عراقــی را شــنیدم، بــرای مــن و همــه 
همراهــان ثابــت شــد کــه پــس از غــم 
و غصــه ای کــه در مقبرة الشــهدا در 

ــود، می خواســت  وجودشــان نشســته ب
آثــار اشــک را از چشــمان خویش پاک 
ــردان  ــه دالورم ــدار هم ــا اقت ــد و ب کن
ایرانــی بــا عراقی هــا برخــورد نماینــد. 
ــاالی  ــه ب ــد، ب ــای بلن ــا وجــود پله ه ب
بــرج نگهبانــی مرزبانــی رفــت و از 
ارتفــاع بــرج، مناطــق مــرزی را رصــد 
و چنــد کلمــه  ای هــم بــا فرماندهــان و 
ســربازان عراقــی خــوش و بــش کــرد. 
ــاء را  ــرب و عش ــاز مغ ــت نم در برگش
ــار شــهدای  ــه امامــت ایشــان در کن ب
در  و  کردیــم  ادا  شــلمچه  مظلــوم 
ــه ســمت خرمشــهر  تاریکــی شــب، ب

ــم.  ــه راه افتادی ــواز ب و اه

در مســیر، وقتــی جایــی را بــرای 
درنظــر  خبرنــگاران  بــا  مصاحبــه 
ــی  ــب غمناک ــاز از ش ــم، در آغ گرفتی
روایــت کــرد و گفــت: »بــرای شــروع 
عملیــات کربــای چهــار و حفــظ 
مســایل امنیتــی کــه دشــمن نفهمــد، 
از تهــران بــه بوشــهر رفتــم و بــا 
ــرف  ــه ط ــب ب ــیاهی ش ــودرو در س خ
خوزســتان حرکــت کــردم و در امیدیــه 
مســتقر شــدم.« دو نفــر از فرماندهــان 
آمدنــد و خبرهــای ناگــواری از جبهــه 
ــه اهــواز  ــاوردم و ب ــد. طاقــت نی آوردن

ــدم.  آم

ــنیدم  ــه می ش ــود ک ــختی ب ــب س ش
جوانــان عزیــز مــا را مثــل برگ هــای 



اندیشه ها و افکار 
آیت اهلل به عنوان 

فرهنگ اعتدال 
در جامعه نهادینه     

شده است
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درخــت بــر زمیــن می ریزنــد. متعاقــب 
ــا فرماندهــان نظامــی  آن، جلســه ای ب
داشــتیم کــه گفتــم همــه فرماندهــان 
تــا رده هــای گــردان و حتــی گروهــان 
ــورتی  ــه ای مش ــد. جلس ــم بیاوری را ه
بــود کــه بعضی هــا بــا اســتدالل 
ــروج  ــات و خ ــل عملی ــف کام از توق
ــم  ــا ه ــد و بعضی ه ــا می گفتن نیروه
بــا اســتدالالتی دیگــر خواســتار ادامــه 
همــه  آخــر  در  و  بودنــد  عملیــات 
ــر.«  ــع اوام ــا ســربازیم و تاب ــد: م گفتن
ــی در  ــری نهای ــد تصمیم گی ــرار ش ق
ــا حضــور مــن و  ــره ب جلســه ای دو نف
آقــای محســن رضایــی گرفتــه شــود.

ــپاه  ــت س ــده وق ــا فرمان ــاعت ها ب س
صحبــت کــردم و نزدیکی هــای صبــح 
ــد  ــه بای ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــم.  ــاز کنی ــای 5 را آغ ــات کرب عملی
بعثی هــای  کــه  عملیاتــی  همــان 
ــر  ــه اکث ــرد و ب ــر ک ــرور را غافلگی مغ
اهــداف عملیــات کربــای 4 رســیدیم. 
شــهدای  مقتــل  بــه  کــه  امــروز 
شــلمچه آمــدم، تمــام آن خاطــرات در 
ذهنــم زنــده شــد و می دانــم کــه ایــن 
شــهدا چــه زحماتــی بــرای ســربلندی 
ــیدند. ــز کش ــران عزی ــازی ای و آزادس

ــال  ــاه س ــهریور م ــم ش ــون پنج اکن
ــود  ــاه می ش ــدود 9 م 13۶9 اســت، ح
کــه آن فرمانــده ســال های دفــاع 

مقــدس هــم بــا همــان مظلومیــت بــه 
شــهدای عزیــز جنــگ پیوســته اســت 
ــه  ــت اهلل ب ــکار آی ــه ها و اف ــا اندیش ام
ــه  ــدال در جامع ــگ اعت ــوان فرهن عن
ــان  ــدوارم محقق ــده و امی ــه ش نهادین
ــده از  ــروز و آین ــرای ام ــان، ب و جوان
ــتاری  ــاری و نوش ــار گفت ــای آث الب
ــران  ــربلندی ای ــرار س ــه اس ــان ب ایش
در ســالهای جنــگ و پــس از آن پــی 

ببرنــد و در تاریــخ بنویســند کــه ایــن 
ســرزمین در تمــدن و فرهنــگ دیرپای 
ــه  ــردی داشــت ک ــردان م ــش، م خوی
ــیاری  ــم بس ــه رغ ــان ب ــاد آن ــام و ی ن
بــا  نامایمــات،  و  نامهربانی هــا  از 
دل مــردم سرشــته اســت و روزبــه روز 
ــان و  ــاش بدخواه ــم ت ــه رغ ــم ب ه
درخشــان تر  و  پرفروغ تــر  خناســان، 

ــاءاهلل ــد. انش ــد ش خواه

شفقنا- مردی که با برقراری روابط فردی و خانوادگی با رهبران کشورهای عربی توانست 
قرار  انتقاد  مورد  مواقعی  در  باشد،  ایران  برای  مطلوب  منطقه ای  مناسبات  روند  آغازگر 
می گیرد که چرا نتوانست پس از فروپاشی شوروی از موقعیت پیش آمده به خوبی استفاده 
و جای پای ایران را در منطقه قفقاز محکم کند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اگرچه همیشه 
احترامی در میان اعراب داشت اما دیپلماسی دولت او هیچگاه بی نقص نبوده و در منطقه 
قفقاز کاستی های زیادی داشته است. دکتر الهه کوالیی، عضو مرکز مطالعات آسیای مرکزی 
و قفقاز با اینکه توجه دولت هاشمی به این منطقه را کافی نمی داند اما می گوید همان میزان 
توجه هم در دوره های بعد ادامه پیدا نکرد. کوالیی در این گفت وگو از نحوه سیاست ورزی 
واقع گرایانه و عمل گرایانه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و نبوغ وی در روابط منطقه ای ایران 

و همچنین از خطرات »رویاپردازی« در سیاست خارجی کشور می گوید.

واقع گرای عمل گرا
توصیف کوالیی                                                           

از دیپلماسی دولت آیت اهلل هاشمی

س: محمود عارفی
عک
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*با توجه به شرایط حاکم بر 
نظام بین الملل در مقطع زمانی 
ریاست جمهوری آقای هاشمی، 

عملکرد دولت وی در حوزه 
دیپلماسی منطقه ای و بین المللی 
چه نقاط قوت و ضعفی داشت و 
چه ابتکار عمل هایی توسط وی 

به کار گرفته شد؟

آقـای هاشـمی در دوران جنگ، تجربه 
روابـط  حـوزه  در  ارزشـمندی  بسـیار 
خارجـی و تنظیـم رابطـه با کشـورهای 
جهـان اندوختـه بودنـد. بـا توجـه بـه 
همیـن تجربیـات، پس از آن توانسـتند 
سیاسـت خارجی کشـور را برای تأمین و 
ایجاد شـرایط مناسـب به منظور فراهم 
بازسـازی  بـرای  الزم  امـکان  آوردن 
کشـور و جبران صدمات و آسـیب های 
ناشـی از جنـگ مدیریت کنند. ایشـان 
بر اسـاس نگاهی عملگرایانه توانسـتند 
اهـداف  و  ارزش هـا  کـردن  اجرایـی 
اعام شـده در سیاسـت خارجی کشـور 
دشـواری  دوره  در  و  کننـد  دنبـال  را 
کـه پـس از پایان جنـگ، اداره کشـور 
تاش هـای  گرفتنـد،  عهـده  بـر  را 
فراوانـی برای توسـعه روابط سـازنده با 
کشـورهای منطقه انجام دادند. دوره ای 
تنظیـم  وظیفـه  هاشـمی،  آقـای  کـه 
روابط با کشـورهای جهـان را عهده دار 
شـده  بودند و دسـتگاه دیپلماسی را نیز 

بـر اسـاس چارچوب های کلـی طراحی 
شـده در آرمان هـای انقـاب  اسـامی 
هدایت می کردند، شـرایط دشـواری در 
پیرامون کشـور و سـطح منطقـه وجود 
پیگیـری  در  به ویـژه  ایشـان  داشـت. 
سیاسـت های خصمانـه ایـاالت متحده 
آمریـکا و شـرایط نخسـتین سـال های 
شـوروی  اتحـاد  فروپاشـی  از  پـس 
توانسـتند رویکـردی عملگرایانـه را بـر 
سیاسـت خارجـی کشـور حاکـم کننـد. 
بـر همین اسـاس نیـز توسـعه روابط با 
همسـایگان در همـه سـطوح را دنبـال 

کردند. 

در ایـن دوره، هـم کشـورهای جدیدی 
در مرزهـای شـمالی کشـور مـا ظاهـر 
شـده بودند و هم  شـرایط پیرامونی به 
دنبـال حملـه عراق به کویـت، وضعیت 
دشـوار  شـرایط  در  داشـت.  ویـژه ای 
ناشـی از حملـه رژیم صدام بـه کویت، 

آقـای هاشـمی با هوشـیاری، کشـور را 
از در غلتیـدن بـه ورطـه جنگـی دیگـر 
حفـظ و بـر پایـه سیاسـت عملگرایانـه 
ارزش هـای  کـردن  اجرایـی  خـود، 
انقـاب اسـامی را دنبال کردنـد. این 
ایجـاد  بـرای  تـاش  یعنـی  رویکـرد 
پیونـد میـان واقعیت هـا و آرمان هـا از 
نـکات مهمی بـود که در دوره ریاسـت 
جمهـوری ایشـان سـعی شـد تـا جنبه 
واقعـی پیـدا کنـد. در آن زمـان تاش 
شـد بـرای تحقـق بخشـیدن ارزش ها، 
سیاسـت های مناسـبی در عرصه عمل 
اجرا شـود. ایـن همان رویکردی اسـت 
کـه دولت اعتـدال بر پایه آن توانسـت 
بـا طـرح شـعارها و برنامه هایـی بـرای 
اجرایی کـردن آن، از مـردم رأی اعتماد 

 . د بگیر

پیش از آن آقای هاشـمی کوشـیده بود 
محدودیت هـا و امکانـات واقعی کشـور 
را در دسـتیابی به  آرمان هـای انقابی 
به عنـوان مبنـای اقـدام در نظـر بگیرد. 
در ایـن دوره بر اسـاس همین رویکرد، 
روابـط ایـران بـا همسـایگان شـمالی 
قابـل توجهـی  پیشـرفت  از  و جنوبـی 
برخـوردار شـد. ضمـن اینکـه چالش ها 
و دشـواری ها در حـوزه روابـط خارجی 
در مرزهـای شـرقی و غربـی ادامه پیدا 
کـرد امـا ایشـان کوشـید تـا سیاسـت 
خارجـی کشـور را در شـرایط پـس از 



آقای هاشمی از 

روابط شخصی اش 

با سران عرب در 

اهداف سیاست 

خارجی بهره  برد

کـه  کنـد  هدایـت  به گونـه ای  جنـگ 
ایـن روابـط بـرای تأمیـن منابع کشـور 
در  مناسـب  شـرایط  ایجـاد  به ویـژه 
بـا  سـازنده  اقتصـادی  روابـط  توسـعه 
جهـان، مؤثـر واقـع شـود. بـر همیـن 
اسـاس می توان دوران ایشـان را دوران 
تـاش  و  عمل گرایـی  واقع گرایـی، 
بـرای تمرکـز بـر نیازهـای کشـور در 
مسـیر رشد، توسـعه و به ویژه سازندگی 
ارزیابـی  جنـگ  خسـارت های  رفـع  و 
کـرد. از ایـن جهـت می تـوان گفت که 
بـا دوره  آن دوران، شـباهت بسـیاری 
اخیـر پیـدا می کنـد؛ مصیبت هـای پس 
سیاسـت  در  »رویاپـردازی«  دوران  از 
خارجـی کشـور، میراثـی بود کـه دولت 
دکتـر روحانـی نیز بـا آن رو بـه رو بود 
و بایـد آسـیب ها و صدمـات ناشـی از 
»رویاپـردازی« در سیاسـت خارجـی را 

به گونـه ای جبـران می کرد که شـرایط 
بـرای رفـع نیازهـای اولیه مـردم ایران 
چرخ هـای  درآوردن  حرکـت  بـه  و 
همیـن  بـر  شـود.  فراهـم  اقتصـادی 
بـه نظـر می رسـد کـه دوران  اسـاس 
مدیریـت سیاسـت خارجی آقـای دکتر 
روحانـی، شـباهت قابل توجهـی به این 
دوره داشـته باشـد. دکتـر روحانـی نیـز 

تـاش کرده انـد تـا بـر پایـه نیازهـای 
واقعـی کشـور، اولویت هـا را در روابـط 
خارجـی و بهبـود رابطـه با کشـورهای 
جهـان تحقق بخشـند تا از این مسـیر، 
بـرای  ایـران  خارجـی  روابـط  فضـای 
و  فـوری  نیازهـای  بـه  دادن  پاسـخ 
جاری مـردم –به ویـژه جوانـان و خیل 
کشـور-  در  دانش آموختـگان  عظیـم 
فراهـم کننـد. می توان شـاهد اسـتفاده 
از ایـن تجربه در دوره اخیـر بود؛ دولت 
و نهادهـای آن تـاش کردنـد تا رشـد 
و توسـعه اقتصـادی را به عنـوان محور 
قـرار  توجـه  مـورد  خـود  برنامه هـای 
دهنـد. بـر همیـن اسـاس نیـز دولـت، 
ایـن  بـا  متناسـب  خارجـی  سیاسـت 
رویکـرد را مبتنـی بـر توسـعه روابط با 
کشـورهای مختلـف جهان سـاماندهی 

 . کنند



آقای هاشمی به 

درستی حوزه تمدنی 

ایران را مورد توجه 

قرار داده بود
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بـا مشـکات و  ایـن مسـیر  البتـه در 
در  تنهـا  نـه  گوناگونـی،  چالش هـای 
داخـل کـه در محیـط بین المللـی رو به 
رو بودنـد. تـاش دولت دکتـر روحانی 
بـرای مواجهه بـا تحریم ها و پایان دادن 
بـه تحریم هـای ظالمانـه علیـه کشـور 
بـه نام شـورای امنیـت، نمـادی از این 
تـاش بـرای پیگیـری منافـع فـوری 
و جـاری مـردم و کوششـی در جهـت 
ایفـای وظایـف ریاسـت جمهـوری در 
دفـاع از حقـوق ملـت و به ویـژه ایجـاد 
امـکان  کـه  اسـت  مناسـبی  شـرایط 
مـردم  مطالبـات  و  خواسـته ها  تأمیـن 
اولویتـی  همـان  ایـن  آورد.  فراهـم  را 
دوران  در  هاشـمی  آقـای  کـه  اسـت 
جنـگ و خسـارت های سـنگین پـس 
از آن دنبـال کـرد و کوشـید بـا محـور 
قـرار دادن نیازهـای مـردم و بازسـازی 
)بـا همـه موانع و مشـکاتی کـه وجود 
داشـت( روابطـی را بـا جهـان سـامان 
دهـد که روابـط خارجـی، حمایت کننده 
رفـع  جهـت  در  داخلـی  سیاسـت 
نیازهـای مـردم و بـه حرکـت درآوردن 
موتور رشـد و توسـعه اقتصادی کشـور 
باشـد. ایـن همـان اولویتـی اسـت کـه 
برنامـه هـای دولـت دکتـر  در  امـروز 
روحانـی نیـز شـاهد هسـتیم. امـروز با 
محـور قـرار دادن بازسـازی اقتصادی، 
تـاش بـرای جبـران آثـار خسـارت بار 
سـال های گذشـته در دسـتور سیاسـت 

خارجـی قـرار دارد. بـر همیـن اسـاس 
شـکل گرفتـن برجـام، ایجـاد فرصتـی 
بـرای نفس تازه کـردن اقتصـاد ایران، 
بهبـود رابطـه بـا جهـان، امـکان جذب 
بـه  و  خارجـی  تکنولـوژی  و  سـرمایه 
حرکـت در آوردن چرخ هـای اقتصاد در 
جهـت رفع نیازهـای مردم بوده اسـت.

*روابط شخصی آیت اهلل 
هاشمی چه تأثیری بر مناسبات 

ایران با کشورهای عربی و 
مدیریت منازعات منطقه ای 

داشت؟ 

آیـت اهلل هاشـمی بـه دلیل هشـیاری و 
ویژگی هـای فـردی خـود کـه او را در 
میان سیاسـتمداران خاورمیانـه ممتاز و 
متمایز سـاخته است، توانست با رهبران 
سـازنده  روابـط  پیرامـون،  کشـورهای 
و دوسـتانه ای را سـاماندهی کنـد. ایـن 
روابط شـخصی نیـز توانسـت از تأمین 
اهـداف دیپلماسـی ایـران، حمایت کند 
و در ایـن مسـیر، موثـر واقـع شـود. در 
حقیقـت هشـیاری ایشـان سـبب شـد 
تـا بـر اسـاس سـنت ها و ویژگی هـای 
اجتماعی-فرهنگـی منطقه غرب آسـیا، 
توسـعه روابط فردی و حتـی خانوادگی 
بـا رهبـران کشـورهای دیگـر را مـورد 
توجـه قـرار دهـد. او بـر ایـن اسـاس 
توانسـت از ایـن روابـط شـخصی نیـز 



در دوره ریاست 

جمهوری آقای هاشمی، 

موضوع بهره گیری 

از درس های شوروی 

چندان مطرح نبود

در جهـت رسـیدن بـه اهداف سیاسـت 
و  ایـران  جمهوری اسـامی  خارجـی 
مـردم  مطالبـات  و  خواسـته ها  تأمیـن 
ایـران یـا اجـرای برنامه هـای رشـد و 
توسـعه کشـور بهره بـرداری کنـد. این 
توانـی اسـت کـه بـه طـور قابـل توجه 
و چشـم گیری توسـط آقـای هاشـمی، 

مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفت.

*دوره ریاست جمهوری آقای 
هاشمی چه درس هایی در حوزه 

دیپلماسی بین المللی منطقه ای 
برای ما داشته است و چه 

اشتباهات تاریخی در آن دوره 
شاهد بودیم و چه تصمیمات 

درستی گرفته شد که تا امروز 
تکرار نشده اند؟

اینکـه آقای هاشـمی کوشـید سیاسـت 
خارجـی را در جهـت نیازهـای داخلـی 

داخلـی  نیازهـای  و  کنـد  سـاماندهی 
کشـور به عنـوان یـک اولویـت، مـورد 
توجـه قرار گرفـت، نکته بسـیار مهمی 
اسـت کـه در همـه دوره هـای تنظیـم 
رفتـار روابـط خارجـی ایـران بایـد الگو 
قـرار گیـرد. توجـه بـه ایـن موضـوع تا 
جایـی بـود کـه سیاسـت خارجـی دوره 
خارجـی  سیاسـت  عنـوان  بـه  ایشـان 
و  شـده  شـناخته  سـازندگی  دوره 
طراحـی و اجـرای سیاسـت خارجی در 
دوره آقـای هاشـمی بـر پایـه نیازهای 
مـردم و نیازهـای جاری کشـور شـکل 
گرفـت. چـرا که سیاسـت خارجـی باید 
تأمین اهداف کشـور در حوزه سیاسـت 
داخلـی را پشـتیبانی کند. اینکه ایشـان 
در شـرایط حسـاس آغـاز دهـه پایانـی 
قرن گذشـته یعنی سـال های 90 و 91 

توانسـت کشور را از ورود در یک جنگ 
بـا آمریـکا در شـرایط حملـه صـدام به 
کویـت حفظ کنـد، اتفـاق بزرگـی بود؛ 
هشـیاری ایشـان باعـث شـد کـه مـا 
شـاهد ورود ایـران به ایـن ماجراجویی 
صـدام حسـین نباشـیم. ایشـان و دیگر 
مسـیر  در  نظـام  بلندپایـه  مسـووالن 
اجـرای اهداف کشـور، ایـن اولویت ها 
را بـه خوبی مـورد توجه قـرار دادند. در 
همـان مقطع یعنی سـال هـای ابتدایی 
فروپاشـی اتحاد شوروی، شـاهد بودیم 
روابـط بسـیار گسـترده و حسـنه ای با 
کشـورهای بازمانده از فروپاشـی اتحاد 
شـوروی شـکل گرفـت کـه متأسـفانه 

سـامان الزم را پیـدا نکـرد.

تمدنـی  حـوزه  درسـتی  بـه  ایشـان 
ایـران را مـورد توجـه قـرار داده بودند؛ 

ضـرورت توسـعه روابـط با کشـورهای 
موضوعـی  قفقـاز،  و  مرکـزی  آسـیای 
بود که در این دوره در نخسـتین سـال 
هـای پس از فروپاشـی اتحاد شـوروی 
در سـطوح مختلـف مـورد توجـه قـرار 
شـاهد  بعدهـا  متأسـفانه  بـود.  گرفتـه 
غفلت سـاختاری از ضـرورت این نکته 
تنهـا در دوره احمدی نـژاد،  هسـتیم و 
آن هـم بـر اسـاس ماحظـات صرفـًا 
توجـه  مـورد  منطقـه  ایـن  سیاسـی، 
قـرار گرفـت، هر چنـد وجـوه فرهنگی 
نیـز مطـرح شـد. در سیاسـت خارجـی 
دوره ریاسـت جمهوری آقـای هاشـمی، 
توجـه بـه مرزهـای شـمالی کشـور و 
کشـورهای تازه اسـتقال یافته، اهمیت 
ویـژه ای یافت کـه متأسـفانه ادامه پیدا 
نکـرد. بـه نظر مـی رسـد بازخوانی این 
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دوره -بـا همه مشـکات و موانعی که 
وجـود داشـت- می توانـد راهکارهـای 
سـازنده ای را بـرای تصمیم گیرندگان و 
مجریـان سیاسـت خارجی کشـور ارائه 

. کند

*با این وجود، یکی از نقدهایی 
که به سیاست منطقه ای آقای 

هاشمی وارد می کنند، این است 
که بعد از فروپاشی شوروی، 

کشورهای تجزیه شده و تازه 
استقالل یافته را آن گونه 

که باید درنیافتیم، نظر شما 
چیست؟

نمـی تـوان گفـت کـه ایـن موضـوع 
در دوران آقـای هاشـمی، توجـه الزم 
و کافـی دریافـت کـرد امـا متأسـفانه 
همـان توجهـی هـم کـه در ایـن دوره 

می توان دوران 

آقای هاشمی را 

دوران واقع گرایی، 

عمل گرایی نامید

شـکل گرفـت، در دوره هـای بعد ادامه 
پیـدا نکـرد. همانطـور که اشـاره کردم 
در دوره احمـدی نـژاد، ایـن روابـط بـه 

سـطح سیاسـی تقلیـل پیـدا کرد.

*آیا می توانستیم با 
سیاست هایی در دوره فروپاشی 

شوروی، پایگاه محکم تری در 
کشورهای تجزیه شده داشته 
باشیم؟ چه سیاست هایی باید 

اتخاذ می شد که این اتفاق 
محقق شود؟

اگر در ادامه نیز شاهد واقع گرایی به 
کار گرفته شده در دوره آقای هاشمی 

در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و 
پایداری آن بودیم، بدون شک امکانات 

و ظرفیت های بسیار خوبی برای 
بهره برداری و تأمین منافع مردم ایران 

در این حوزه ها وجود داشته است. 
همان گونه که اشاره کردم متأسفانه 
توجه الزم در این زمینه دریافت نشد 

و این انتقادی است که نه تنها به دوره 
ایشان که به دوره های بعد نیز وارد 

می شود که ما از ایجاد تعادل در حوزه 
روابط خارجی در جهت تأمین منافع 

کشور بازماندیم و نتوانستیم روابط خود 
را با غرب و شرق به گونه ای متعادل، 
گسترش دهیم تا از طریق آن منافع 
مردم ایران، افزایش مناسب پیدا کند.

*در آن دوره ایران و شوروی از 
نظر شرایط سیاسی و اقتصادی 

چه تشابهاتی داشتند و آقای 
هاشمی چه نقشی ایفا کردند 
که وضعیت ایران به شرایط 
شوروی و آنچه بر آن رفت، 

مبتال نشود؟

آقـای  جمهـوری  ریاسـت  دوره  در 
از  بهره گیـری  موضـوع  هاشـمی، 
مطـرح  چنـدان  شـوروی  درس هـای 
نبـود. هر چند شـوک فروپاشـی، تکان 
بسـیار شـدیدی برای همه کشـورهای 
جهـان بـود اما متأسـفانه ما نتوانسـتیم 
و  پژوهشـی  و  مطالعاتـی  کار  و  سـاز 
علمـی الزم را بـرای درس گرفتـن از 
ایـن تجربـه فراهـم کنیم. ایـن غفلت، 
نـه فقـط در دوره آقای هاشـمی که در 
دوره هـای بعـد نیـز تـداوم پیـدا کـرد. 



هاشمی کوشید 

سیاست خارجی را در 

جهت نیازهای داخلی 

ساماندهی کند

    تقاضای جهانی وجود دارد

بایــد امــروز دانشــگاه های متعــدد فقــه 
مقــارن را در همــه مناطــق کشــور در 
ــزی  ــنت و در مراک ــل س ــق اه مناط
ــران و  ــم ته ــه ق ــوزه علمی ــل ح مث
تقاضــای  باشــیم.  داشــته  مشــهد 
ــا هســت.  ــم از سراســر دنی ــادی ه زی

ــد. ــدا کن ــعه پی ــد توس ــن کار بای ای

     قضاوت منصفانه شود

ــارن  ــه مق ــاز فق ــه ب ــاله ای ک در مس
مطــرح می کنــد پیشــنهاد دیگــری 
و  شــیعه  علمــای  بایــد  کــه  دارم 
ســنی منصفانــه دربــاره ایــن پیشــنهاد 
قضــاوت کننــد. طبــق روایــت متواتــر 
ثقلیــن کــه پیامبــر فرمودنــد: »کتــاب 
اهلل و عترتــی« یعنــی اینها مرجع شــما 
خواهنــد بــود. بــا ایــن حدیــث ایــن دو 
ــر  ــوض کوث ــب ح ــت و ل ــا روز قیام ت
بــا هــم خواهنــد بــود. پــس هــم اهــل 
ــت  ــد مرجعی ــیعه بای ــم ش ــنت و ه س
علمــی اهــل بیــت )ع( را بپذیرنــد. 
نمی گویــم انحصــاری باشــد. بایــد 
بــه عنــوان یــک مرجــع مطمئــن کــه 
ــان  ــی )ع( و زم ــان حضــرت عل در زم
امــام صــادق )ع( ایــن گونــه بــود بــه 
اهــل بیــت توجــه کنیــم. علمــای 
ــن  ــاب هایشــان ای اهــل ســنت در کت
ــه  ــم ک ــا ه ــد و م ــات را آورده ان روای

معتقدیــم بایــد یکــی از مراجــع علمــی 
ــی  ــارن روایات ــه مق ــث فق ــا در بح م
ــا  ــه م ــت )ع( ب ــل بی ــه از اه ــد ک باش
ــم  ــا عل ــد ب ــه بای ــت. البت ــیده اس رس
روایــت و درایــت بــه روایــات صحیــح 
ــح در  ــات ناصحی ــون روای ــیم. چ برس
اخبــار مــا و اهــل ســنت زیــاد اســت. 
فرزنــد حســن البنــا در مصــر کــه یــک 
عالــم و شــخصیتی معتبــر اســت نظــر 
داده بــود کــه در صحیــح بخــاری 
غیرقابــل  حدیــث   35۶ مســلم  و 
ــه  ــی ک ــود دارد. در حال ــان وج اطمین
ــد  ــنت ان ــل س ــر اه ــاح معتب از صح
و کتاب هــای خوبــی هــم هســتند. 
ــن  ــه ای ــود ب ــات خ ــان در تحقیق ایش
نکتــه رســید. مــا هــم اگــر کتاب هــای 
مهــم مثــل بحاراالنــوار و حتــی کتــب 
اربعــه را نــگاه کنیــم مطمئنــا احادیــث 

آن  در  فراوانــی  قبــول  غیرقابــل 
ــه  ــد ب ــم بای ــم. االن نمی گویی می بینی
هــر حدیثــی تمســک کنیــم امــا اگــر 
ــا  فقــه مقــارن باشــند و علمــای مــا ب
ــا  ــد تحقیق هــم بنشــینند و بحــث کنن
مرجعیــت اهــل بیــت یکــی از مراجــع 
قابــل اتــکا خواهــد بــود و خــود اهــل 
ســنت نقــل کــرده انــد. احادیثــی مثــل 
حدیــث ثقلیــن و چنــد حدیــث دیگــر.

      فقه مقارن را جدی بگیریم

ــم.  ــارن را جــدی بگیری ــه مق ــد فق بای
این هــا از نوآوری هــای مــا نیســت. 
و  طوســی  شــیخ  کــه  می دانیــد 
ســیدمرتضی فقــه مقــارن می نوشــتند. 
اآلن کتاب هــای فقــه مقــارن مــا 
دنبــال روی  آنهاســت و مــا  مــال 

ــتیم. ــا هس آن ه

توسعه فقه مقارن
فرازی از گفت  وگوی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با شفقنا
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حاکمان  که  است  آمده  تاریخ  در   -1
ناصالح بنی امیه کارگزاران و آحاد جامعه 
امیرالمؤمنین  لعن  را به دشنام دادن و 
امر یک  این  و  وا می داشتند  )ع(  علی 
جمعه  خطابه های  در  جمله  از  رویه 
بن  عمر  از  ستایش  در  که  چنان  بود! 
به  وقتی  است  آمده  اموی  عبدالعزیز 
سیاستی  چنین  مانع  رسید  حکومت 
شخصی،  اینکه  شد.  خود  حکومت  در 
جامعه ای  حتی  یا  حکومتی  جریانی، 
انگیزه ی  به  خشم،  و  عداوت  سر  از 
تضعیف  قصد  به  حتی  یا  انتقام گیری 
چنین  به  خود،  دشمنان  و  مخالفان 
کاما  و  آشکار  امری  آورد،  رو  امری 

قابل درک است. افزون بر این ها نکته  
منطق  در  که  دارد  وجود  دیگری  مهم 
و  جریان ها  نگاه  در  و  ماکیاولیسم 
سیاست مدارانی که با این منطق حرکت 
می رود.  شمار  به  قاعده  یک  می کنند، 
کن  »تخریب  که  است  این  قاعده  آن 
که  گونه  آن  تو  کار  و  بمانی  باقی  تا 
منطقی  این  یابد«!  سامان  می خواهی 
سیاسی  فلسفه ی  نگاه  از  که  است 
»نیکلو  منطق  در  قاعدتَا  را  آن  باید 
 15 قرن  سیاسی  فیلسوف  ماکیاولی«، 
که  کسی  یافت.  ایتالیا  میادی   1۶ و 
بزرگ اصل  کاربران  از  را یکی  او  باید 
»هدف وسیله را توجیه می کند« شمرد، 

       حجت االسالم و المسلمین سیدضیاء مرتضوی

پژوهشگر مسایل دینی و دانشیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی

اما از نگاه تاریخی می توان در سیاستی 
یافت که مروان بن حکم بر ما کرده 

است.

از  را  فلسفه سیاسی خود  ماکیاولی   -2
نوشت؛  »شهریار«  رساله ی  در  جمله 
قدرت مدارانی  دست مایه ی  که  متنی 
قول  به  که  گشت  هیتلر  آدولف  چون 
بستر خود  کنار  همیشه  را  آن  خودش، 
الهامات  منبع  تا همیشه  نگه می داشته 
سیاسی،  علوم  )فرهنگ  باشد!  وی 
غامرضا علی بابایی، 701/1( . ماکیاولی 
پادشاه  به  خود  اندرزنامه  از  بخشی  در 
صفات  »داشتن  می نویسد:  ایتالیا  وقت 
این  مهم  نیست.  مهم  چندان  خوب 

هاشمی رفسنجانی،                  
در شمار قربانیان

 منطق مروانی - ماکیاولی

داشتن  به  تظاهر  فّن  پادشاه  که  است 
از  حتی  باشد.  بلد  را خوب  این صفات 
این هم فراتر می روم و می گویم که اگر 
او حقیقتًا دارای صفات نیک باشد و به 
آنها عمل کند به ضررش تمام خواهد 
داشتن  به  تظاهر  که  حالی  در  شد، 

سودآور  برایش  نیک  صفات  گونه  این 
است. مثًا خیلی خوب است که انسان، 
دلسوز، وفادار، با عاطفه، معتقد به مذهب 
و درستکار جلوه کند و باطنًا هم چنین 
باشد. اما فکر انسان همیشه باید طوری 
روزی  اگر  که  بماند  مخیر  و  معقول 
به کار بردن عکس این صفات الزم شد، 
به راحتی بتواند از خوی انسانی به خوی 
حیوانی برگردد و بی رحم و بی عاطفه و 

بی وفا و بی عقیده و نادرست باشد.«

نظریه پرداز،  یک  عنوان  به  ماکیاولی 
توجیه  را  وسیله  »هدف  اصل  پایه  بر 
از  شهریار  برون رفت  راه  می کند«، 
عدم  را  سلطه  تحکیم  و  مشکات 
عین  در  اخاقی  اصول  به  پای بندی 
تأکید  بر آن  به آن می شمارد و  تظاهر 
می ورزد و نظریه او بسی شهرت یافته 
سران  توسط  جمله  از  بعدها  او  است. 
مسیحیت، سخت نکوهش شد و کسانی 
نویسنده ای  را  او  چهارم  پل  پاپ  چون 
کاردینال  و  خواندند  تبه کار  و  ناپاک 
دست نوشته  را  او  کتاب  رجینالدپل، 
شوالیه،  ژاک  ژان  )نک:  نامید  شیطان 
تا  ماکیاولی  از  سیاسی  بزرگ  آثار 
می دانند  اما همه  ـ 38(  هیتلر، ص3۶ 
که آنچه در میان سیاست بازان ناصالح 
امری  سلطه طلب،  نظام های  در  و 
همان  می رود،  شمار  به  پذیرفته شده 
است که ماکیاولی با شجاعت در قالب 
پرداخت.  آن  شرح  به  خود  پندنامه ی  
بعد،  قرن  یک  حدود  آنکه  طرفه 
در  بیکن  فرانسیس  انگلیسی،  فیلسوف 
قدردانی از وی با جمله ای قابل تأمل یاد 
کرد: »ما به کسانی همچون ماکیاولی 
رهبران  و  سیاست  جهان  که  مدیونیم، 
به ما نشان  آن را آن طوری که هست 

می دهند، نه آن طوری  که باید باشد!«

ابی العاص،  بن  َحَکم  پسر  مروان   -3
سیاه  تاریخ  از  بخشی  سلسله جنبان 
بنی امیه است. وی که پسرعمو و داماد 

عثمان بن عفان، خلیفه ی سوم بود، در 
از  و  نگاه خلیفه جایگاه ویژه ای داشت 
همین جایگاه کارهای بسیاری به زیان 
نیز  نهایت  در  که  داد  صورت  عثمان 
انجامید. پدرش،  به کشته شدن خلیفه 
َحَکم در فتح مکه به ظاهر اظهار اسام 
دشمنی  اکرم)ص(  پیامبر  با  اما  کرد 
می کرد و حتی ادای آن حضرت را در 
می آورد! پیامبر)ص( نیز او را لعن و به 
طائف تبعید کرده بود اما به لطف خلیفه 
به  پیامبر)ص(،  نظر  خاف  بر  و  سوم 
م شد؛ با این عذر  مدینه برگردانده و مکَرّ
که او عموی خلیفه است و نمی شود در 
شاخه ای  رأس  در  مروان  بماند!  تبعید 
بر  سال  ده ها  که  است  بنی امیه  از 
گرده مردم سوار شدند و به بنی مروان 
سران  کنار  در  که  مروان  معروفند. 
امیرالمومنین)ع(  علیه  جمل،  جنگ 
جنگیده و به رغم شکست و اسارت با 
امام حسین)ع(،  و  امام حسن)ع(  شفاعت 
مواجه  بزرگوار  امام  آن  چشم پوشی  با 
شده و جان سالم به در برده بود، بعدها 
حکومت  سران  و  نزدیکان  شمار  در 
معاویه قرار گرفت و شریک مظالم وی 
شد تا فرصتی را که سال ها در پی آن 
امامت  اوایل  در  او  آورد.  به دست  بود، 
امام زین العابدین)ع(، در سال ۶4 هجری 
به عنوان چهارمین حاکم اموی، قدرت 
دشنام  سیاست  و  گرفت  دست  در  را 
آن  لعن  و  امیرالمؤمنین)ع(  به  دادن 
از دوره معاویه رواج  امام مظلوم را که 
یافته بود، با شدت ادامه داد. کاری نیز 



ماکیاولی به عنوان 
یک نظریه پرداز، بر 

پایه اصل »هدف وسیله 
را توجیه می کند«، 

راه برون رفت شهریار 
از مشکالت و تحکیم 

سلطه را عدم پای بندی 
به اصول اخالقی در 
عین تظاهر  به آن 

می شمارد
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از  جلوگیری  در  بیت)ع(  اهل  دست  از 
آن بر نمی آمد. چنان که به نقل عامه 
سخنرانی  در  بار  یک  مروان  مجلسی، 
خود در حضور امام حسن)ع(، به بدگویی 
خبر  و  پرداخت  امیرالمؤمنین)ع(  از 
سراغ  ایشان  رسید.  امام حسین)ع(  به 
مروان رفت و پاسخ او را به تندی داد. 
گفت:  و  رفت  خود  برادر  پیش  سپس 
شما می شنوی که این شخص به پدرت 
ناسزا می گوید و به او چیزی نمی گویی؟ 
شخص  »به  فرمود:  امام حسن)ع( 
می گوید  می خواهد  هرچه  که  مسلّطی 
انتظار  چه  می کند،  می خواهد  هرچه  و 
اقول  ان  عسیت  ما  و  بگویم؛  می رود 
ما  یفعل  و  یشاء  ما  یقول  لرجل مسلط 

یشاء«! )بحار االنوار،43/344(

که  نبودند  کسانی  نوعًا  مروانیان   -4
امیرالمومنین)ع(  الهی  شخصیت واال و 
را نشناسند و به جایگاه ایشان در چشم 
به  که  چنان  نباشند.  آگاه  پیامبر)ص( 
در  مروان  که  بار  یک  نمونه،  عنوان 
امام حسن)ع(  حضور  در  خود  سخنرانی 

به ناسزاگویی علی)ع( پرداخت، امام با 
عتاب از او پرسید: آیا این شخصی را که 
به او ناسزا می گویی بدترین مردم است؟ 
مروان پاسخ داد: نه بلکه بهترین مردم 
است! )ابن ابی الحدید، شرح نهج الباغه، 
آنان  چرا  پس  وجود  این  با   .)13/220
وی  لعن  و  حضرت  آن  به  ناسزاگویی 
تا  بودند  پابرجا ساخته  را یک »سّنت« 
آن  عبدالعزیز  بن  عمر  وقتی  که  جایی 
را ممنوع ساخت، مردم درباره او گفتند 
الناس:  »فقال  است:  کرده  سّنت  ترک 
خود  همان، ص222(.   ( السنة«!  ترک 
پاسخ  پرسش  این  به  شجاعانه  مروان 
داده است؛ پاسخی تاریخی که می توان 
مروانی  سیاست  و  منطق  را  آن  مفاد 
محاصره ی  جریان  در  گذاشت.  نام 
چهل روزه ی عثمان که به کشته شدن 
خانه  داخل  نیز  مروان  انجامید،  وی 
به  و  بود  قضایا  شاهد  و  داشت  حضور 
پاسخ  می داد.  ادامه  خود  دسیسه چینی 
ابن ابی الحدید  که  آمده  نقلی  در  مروان 

معتزلی با سند خود به نقل از امام علی 
بن الحسین)ع( آورده است:

بی نظیری  تاش  به  اشاره  )در  مروان 
سوم،  خلیفه ی  از  دفاع  در  علی)ع(  که 
محاصره  جریان  در  ویژه  به  عثمان، 
وی کرد( به من گفت: در میان مردم، 
عثمان(،  )یعنی  ما  به شخصیت  نسبت 
شما  شخصیت  از  مدافع تر  کسی  هیچ 
)یعنی علی)ع(( نبود. گفتم: پس شما را 
ناسزا  او  به  منابر  فراز  بر  که  شده  چه 
این  موضوع  گفت:  مروان  می گویید؟! 
است که »کار برای ما راست و بسامان 

نمی شود جز به این وسیله؛

القوم أدفع  قال لي مروان: ما کان في 
فما  قلت:  صاحبکم.  من  صاحبنا  عن 
بالکم تسّبونه علی المنابر؟! قال: إنه ال 
)همان،  بذلک.«  إال  األمر  لنا  یستقیم 

ص022. نیز: الغدیر، ج10، ص2۶4(.

از  اموی که بیش  5- مروان بن حکم 
800 سال پیش از ماکیاولی می زیسته، 



مروانیان نوعًا کسانی 
نبودند که شخصیت واال 

و الهی امیرالمومنین)ع( 
را نشناسند و به جایگاه 

ایشان در چشم پیامبر)ص( 
آگاه نباشند

در تاریخ به عنوان یک فیلسوف سیاسی 
و  است  نشده  نام آور  ماکیاولی،  همانند 
بالینی  نسخة  تا  ننوشته  پندنامه ای 
که  باشد  سیاستمدارانی  و  حاکمان 
آنان چگونگی ماندگاری  دغدغه اصلی 
اما  است،  خویش  قدرت  گسترش  و 
نگاه  در  که  کرده  بازگو  را  واقعیتی 
اصل  یک  سیاست باز،  ریاست خواهان 
شمار  به  فراگیر  و  ماندگار  و  طایی 

می رود. در فلسفه سیاسی مروان، بقای 
سیاسی  حیات  و  بنی امیه  حاکمیت 
مروانیان که وی از آنان با تعبیر »لَنا« نام 
می برد، جز به معرفی امیرالمومنین)ع( و 
دشمن  عنوان  به  وی،  به  عاقه مندان 
به  آنان،  به  ناسزاگویی  و  و رسول  خدا 
دست نمی آید و کار حکومت و تدبیر امر 
ریاست، جز به مشّوه ساختن چهره آن 
امام مظلوم، از طریق محافل و منابری 
که تنها در اختیار آنان و دست نشاندگان 
و چرخ  نمی شود  سامان  به  است،  آنان 
و  این  به  ناسزاگویی  به  جز  آنان  مراد 
رغم  به  که  است  این  نمی گردد.  آن 
کسی  درباره  علی)ع(  خدمات  به  اقرار 
خونین  پیراهن  مروانیان،  و  امویان  که 
خونریزی  همه  آن  ابزار  و  بهانه  را  او 
ناسزاگویی  از  دست  ساختند،  ستم  و 
این  غیر  در  چون  نمی دارند،  بر  او  به 
حیات  و  حکومت  ماندگاری  صورت 

اضمحال  خطر  در  را  خود  سیاسی 
امام حسن)ع(،  تعبیر  به  آنان  می بینند! 
که  بودند  مطلق العنان  و  مسلط  قدرتی 
هر چه می خواستند می گفتند و هر کار 
می خواستند می کردند؛ نه کسی جلودار 
آنان بود و نه جلوگیر. مروان که مجسمه 
دغل کاری و ضدیت با پیامبر اکرم)ص( 
و اهل بیت)ع( است، هرچند در شناخت 
اصول انسانی و اخاقی سیاست ورزی، 
قاعده ای اخاقی به دست نمی دهد اما 
در شناخت سیاست بازان و ریاست طلبانی 
را  خود  ماندگاری  اصلی  سرمایه ی  که 
در هتک حرمت دیگران و ناسزاپراکنی 

می بینند، یک قاعده به شمار می رود.

۶- در طول دو یا سه دهه اخیر و به ویژه 
فراوانی  تاش های  اخیر  سال های  در 
و  جایگاه  دادن  نشان  کم رنگ  برای 
آیت اهلل  مرحوم  بی بدیل  و  مهم  نقش 
هاشمی رفسنجانی، رحمة اهلل علیه، در 
دوران مبارزه، شکل گیری نظام اسامی 
و نهادهای آن و دوران دفاع هشت ساله 
و بازسازی کشور و نیز بدیل سازی برای 
اثرگذارترین  این شخصیت که به واقع 
قدس  امام خمینی،  از  پس  شخص 
سره، به شمار می رفت، صورت گرفت؛ 
چنان که این تاش آشکار و پنهان در 
تخریب  برای  فراوان  کوشش  به  ادامه 
راه  از  ایشان  سیاسی اجتماعی  چهره ی 
نیز سنگ اندازی  تبلیغ سوء و  تهمت و 
اقبال  و  سیاسی  نفوذ  ظهور  مسیر  در 
مردمی ایشان گسترش یافت. خاستگاه 



آنان به تعبیر 
امام حسن)ع(، قدرتی 
مسلط و مطلق العنان 

بودند که هر چه 
می خواستند می گفتند 
و هر کار می خواستند 

می کردند
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نام  به  گاه  که  زشتی  رفتارهای  چنین 
نوعًا  می گیرد،  صورت  شریعت  و  دین 
برخاسته از این اصل بوده و هست که 
محافل  و  جریان ها  و  اشخاص  برخی 
بسامان  و  سیاسی«  »حیات  رسانه ای، 
در هتک حرمت  را  »امور« خود  شدن 
جریان هایی  و  افراد  چهره  تخریب  و 
ماندگاری  مانع  را  آنان  که  می دانند 
قلمداد  خود  نفوذ  و  قدرت  گسترش  یا 
بر  که  واقعیتی  همان  یعنی  می کنند؛ 
قاعده ای  و  شده  جاری  مروان  زبان 
و  است  بوده  بنی امیه  رفتار  در  حاکم 
جامعه ی اسامی و انسانی به تیغ چنین 
قاعده شومی، از برکات و خیرات علمی 
جریان های  و  افراد  حضور  عملی  و 
نظام  خارج  و  داخل  در  خدمت گذار 

اسامی محروم مانده است.

حکم«  بن  »مروان  نگاه  در  اگر   -7
هدف  به  بتوان  ماکیاولی«،  »نیکلو  و 
و  سیاسی  خواسته های  به  دستیابی 
حرمت  هتک  ابزار  از  مشروع،  هرچند 
دادن  نشان  لکه دار  و  ناسزا پراکنی  و 
مخالفان و مزاحمان کمک گرفت و در 
راست کردن و هموار ساختن راه برای 
نظر  از  نباید  اما  برد،  بهره  آن  از  خود، 
بر  عاوه  شیوه ها  این  که  داشت  دور 
زشتی آن و گرفتار شدن به پی آمدهای 
هم  اگر  قیامت،  فردای  در  آن  سنگین 
بسی  باشد،  داشته  دستاوردی  ظاهر  به 
کوتاه است و حقایق هستی را نمی توان 
و  اخاقی  غیر  روش های  چنین  با 

خود  دلخواه  به  انسانی  غیر  منش های 
آن، چهره  روشن  نمونه ی  کرد.  عوض 
نورانی و ماندگار امیرالمومنین)ع( است 
که به رغم آن همه بدگویی و تخریب، 
بلکه  فقط،  شیعیان  میان  در  نه  اینک 
شمار  در  مسلمانان  همه ی  نگاه  در 
واالترین شخصیت های تاریخ و جهان 
اسام است. حقیقتی که زمانی بر زبان 
یکی از نوادگان عبداهلل بن زبیر جاری 
زمانی  ابن ابی الحدید،  نوشته ی  به  شد. 
از  یکی  به  زبیر  بن  عبداهلل  بن  عامر 
را  علّی  »پسرم!  گفت:  خود  پسران 
بنی امیه هشتاد  نکن.  یاد  خوبی  به  جز 
سال وی را بر منابر خود لعن کردند اما 

خداوند با این کار جز بر بلندی جایگاه 
او نیفزود. »دنیا« نشده است چیزی را 
بنا کند مگر اینکه دوباره سراغ آن رفته 
و آن را ویران ساخته است، و »دین« 
نشده است چیزی بنا کند و دوباره آن 
نهج الباغه،  )شرح  سازد.«  ویران  را 
یریدون   قرآن:  تعبیر  به  و   )13/221
متم  اهلل  و  بافواههم  اهلل  نور  لیطفئوا 
دست کم  اگر  الکافرون.  کره  لو  و  نوره 
به داوری تاریخ باور داشته باشیم، تاریخ 
نمونه ها و درس های بسیاری را در این 
باره پیش روی ما گذاشته است و »اّن 
فی ذلک لعبرًة یا اولی االبصار«. صدق 

اهلل العلی العظیم.



تالش های فراوانی برای کم رنگ نشان دادن جایگاه 
و نقش مهم و بی بدیل مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، رحمة اهلل علیه، در دوران مبارزه، 

شکل گیری نظام اسالمی و نهادهای آن و دوران دفاع 
هشت ساله و بازسازی کشور و نیز بدیل سازی برای این 

شخصیت  صورت گرفت
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