زندگینامه
بعد از عقد نزد امام و اعزام همسر به بروکسل ،بحث حضور من در اروپا
بیشــتر پیچید .صحبت از بلژیک ،فرانســه ،ســوئیس و اتریش بــود .هر کس
محلــی را عنــوان میکرد .شــایعاتی هم مبنی بر مراســم عروســی آنچنانی
در یکــی از همین کشــورها مطرح میشــد و اینکــه میهمانان را بــا هواپیمای
بوئینگ  747به اروپا جابهجا کردهاند ،دهان به دهان پخش شده بود.
 ëëخیلیها معتقدند رفتن محسن هاشمی به خارج از کشور در آن بحبوحه
ترورها به نوعی اســتفاده از رانت آقازادگی بود وگرنه خیلیهای دیگر شبیه
شما بودند که در کشور ماندند.
البتــه قبل از انقالب مــن دوبار به اروپا رفته بودم ،یکبار در ســال  54که به
همراه پدر و خانواده اروپا را با ماشین دور زدیم و بار دوم در سال  56که برای
گذرانــدن یک دوره آموزش زبان از طرف مدرســه علوی به لندن رفتم ،بعد
از انقالب هم برای رفتنم به خارج از کشــور از هیچگونه بورســیه و سهمیهای
اســتفاده نکــردم که رانــت آقازادگــی یــا غیرآقازادگی باشــد ،بهصورت یک
شــهروند عــادی و ناشــناس بــه بلژیــک رفتــم و در آنجا هــم ابتــدا در منزل
خالهام که ســاکن بروکســل بــود ،زندگی میکــردم و اتفاقاً در اوج ســالهای
جنــگ ،تحصیل در مقطــع دکترا را رها کــردم و به توصیه آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی برای اســتفاده از تخصصم در صنایع دفاعی و موشکی به کشور
بازگشتم.
 ëëســالها بعد ،پای شــما بــار دیگر به بلژیــک باز شــد و البته این بار بســیار
خبرســاز .قصه آن دیدارهای محرمانه
چه بود؟
دیــدار محرمانــهای وجود نداشــت
در کشور ما تعداد گزینههای
و ایــن مطالب شــایعاتی بــود که جهت
تخریب منتشر میشد.
بالقوه ریاست جمهوری فراوان
 ëëآن مقطــع ،نــام شــما چندیــن بــار
ً
است و اصوال کسی نمیتواند
در گــزارش کمیســیون تــاور کــه پس از
ماجرای مک فارلین تنظیم شــده بود ،براساس تمایل یا فعالیتهای
تکرار شد و حتی مرحوم هاشمی جایی
خود ،بهعنوان گزینه بالفعل
گفته بــود کــه امریکاییها بــرای ایجاد
و جدی ریاست جمهوری
روابط بــا ایران حتی به ســراغ فرزندان
مطرح شود ،بنابراین بیشتر
دانشجوی برخی رجال متنفذ ایران در
اروپــا نیز رفته بودند .شــما یکــی از آنها
این گمانه زنیها ،براساس
بودید؟
مــن در آن مقطــع بهصــورت ذهنیت هاست ،من به شخصه
برنامهای برای کاندیداتوری
ناشــناس در پلــی تکنیــک مونتــرال
تحصیــل میکــردم و نــه کســی بــا مــن
ندارم
در ایــن بــاره تمــاس گرفــت و نه کســی
هویتــم را میدانســت ،حتــی بــرای
تأمیــن هزینههــای زندگیــم در دوران
دانشــجویی در دانشــگاه مونتــرال،
بهعنوان دســتیار اســتاد کار میکردم که بعد از افشــای ماجرای مک فارلین
این شــایعات مطرح شــد و هویتم را اســتادم فهمیــد .او از اینکــه فرزند یک
مقام ارشد ایران در آنجا کار دانشجویی میکرد ،تعجب کرده بود.
 ëëچطور بعد از بازگشت به ایران از صنایع دفاع سر در آوردید؟
از چندیــن ســال قبل از بازگشــتم ،بــه جهت آنکــه در مقطع کارشناســی
رشــته مهندســی مکانیک و در مقطع ارشــد در رشــته کمپوزیتها تحصیل
میکــردم ،پیگیــر صنایع دفاعی بــودم و آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی هم
مرا تشــویق میکــرد که در این حوزه تــاش و تحقیق کنم ،مســئوالن صنایع
دفاعی و موشــکی هم بــرای تســریع در کار ،برخی گزارشهــا و پیگیریها را
از طریــق مــن بــه آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی منتقــل میکردنــد و همین
موضــوع باعث شــد تا بهصــورت طبیعی به ایــن حوزه عالقهمند بشــوم و با
توجه به کمبود متخصص و امکاناتی که در کشور وجود داشت ،بنابه توصیه
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی تحصیل در دوره دکترا را رها کردم و به صنایع
دفاعی آمدم.
 ëëو پــدر رئیــس جمهــوری شــد و شــما هم رئیــس بازرســی ویژه ریاســت
جمهوری؟
قبــل از آن مقطــع ،دفتر بازرســی ویژه رئیــس جمهوری وجود نداشــت،
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یکــی از معضالتــی کــه کشــور بــا آن مواجــه بــود ،مشــکالت زیــاد مــردم در
دســتگاههای اداری و بخصوص کارشــکنی در تولید و ایجاد اشــتغال بود و با
توجــه به اهمیتی که آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی به رفاه عمومــی ،تولید و
اشــتغال مــیداد ،با هدف حل گرههــا و ناهماهنگیهای بروکراتیک کشــور،
بــه مــن مأموریــت دادند تــا دفتر بازرســی ویــژه رئیــس جمهــوری را ایجاد
کنــم .ماهیت این دفتر ،حــل گرههای اداری و تصمیمگیــری به نفع مردم و
تولیدکنندگان بود ،نه فعالیتهای امنیتی و پرونده سازی!
 ëëدر دوران شــش شــهردار مدیرعامل متــروی تهران بودید و در دوران ســه
شــهردار ،رئیس شورای شــهر پایتخت .کار کردن با  9شــهردار از جناحهای
سیاســی مختلــف خــودش رکورد بــه شــمار میآیــد .از آنجایی که شــما در
شــورای چهارم که در دســت اصولگرایان بــود رقیب جدی آقــای قالیباف
برای شهرداری تهران محسوب میشدید و در شورای پنجم هم گزینه بالقوه
شــهردار شــدن ،میتــوان نتیجه گرفــت انعطافپذیری سیاســی محســن
هاشمی فراوان است؟
اصوالً جنبه اجرایی شــخصیتم به جنبه سیاســی آن میچربد و به همین
خاطر کارکردن با افراد با گرایشهای سیاســی مختلف برایم دشوار نیست،
به شرط آنکه کار و حل مشکالت مردم خوب پیش برود.
 ëëبا وجود اینکه در جناح اصالحطلبان و در کارگزاران ســازندگی سیاست
ورزی میکنیــد ،اما گفته میشــود مــرام محافظهکاری دارید .ایــن ارث پدر
برای پسر بوده است؟
محافظــه کاری معنایــی خاص در ادبیات سیاســی دارد ،مــن واژه میانه
روی را بهکار میبرم که مشی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود .از نظر سیاسی
خودم را پیرو آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی میدانم .ایشــان عمدتاً معتقد
بــه اعتدال و میانهروی بود و نوعاً در دســتهبندی جناحــی جای نمیگرفت،
هرچند در ســالهای اخیر و با ائتالف اعتدالیون واصالحطلبها ،بیشــتر در
این طیف شناخته میشــد اما هیچگاه مبنای تصمیمگیری و عملکرد خود
را معیارهــای جناحی قــرار نمیداد و خدمت به مــردم برایش مالک و مبنا
بود.
 ëëقبول دارید عملکرد اصالحطلبان در مقابل رأی بدنه اجتماعیشــان در
سال  96مطلوب نبوده؟
این موضوع را بهصورت مشــروح بحث کردهام کــه اصالحطلبان نیاز به
عملگرایی و واقعگرایی در عملکرد خود دارند و دستاوردهای آنان در زمان
تصــدی مناصب قدرت حتماً بایــد جنبه عینی و واقعی برای مردم داشــته
باشد و در این حوزه دچار مشکل هستیم.
 ëëبســیاری از محســن هاشــمی بــا عنــوان گزینه بالقــوه جناح چــپ برای
ریاســت جمهوری یــاد میکنند که از قضــا بدنه حاکمیت و ســایرنهادهای
خارج از دولت و حتی نیروهای مسلح هم رویکرد مثبتی به او دارند.
در کشــور مــا تعــداد گزینههــای بالقوه ریاســت جمهــوری فراوان اســت
و اصــوالً کســی نمیتواند براســاس تمایــل یــا فعالیتهای خــود ،بهعنوان
گزینــه بالفعــل و جــدی ریاســت جمهــوری مطــرح شــود ،بنابراین بیشــتر
ایــن گمانــه زنیهــا ،براســاس ذهنیــت هاســت ،من بــه شــخصه برنامهای
بــرای کاندیداتــوری نــدارم و معتقــدم هرکــس در مســئولیتی کــه قــرار
دارد بایــد بیشــترین تــاش خــود را بــرای خدمــت بکند ،نــه اینکــه بخواهد
امکانــات و تــوان خــود را صــرف تــاش بــرای بهدســت آوردن مناصــب
باالتر کند.
 ëëمحســن هاشــمی بهعنوان یــک ژن خوب تمــام عیار ،جوانــی هم کرده
است؟
همانطــور کــه در ســؤاالت قبلــی گفتــم نوجوانیــم در دوران رژیم ســابق
و بهعنــوان فرزنــد یــک زندانــی سیاســی ســپری شــد و در دوران جوانی هم
بهصورت ناشــناس در خارج از کشــور تحصیل و کار کردم و بعد از بازگشــت
هم بهدلیل شــرایط آن روز کشــور که در اوج جنگ و بمباران بود ،تنها انگیزه
و هــدف ما ایجــاد توان دفاعی و موشــکی بــرای ایران جهت پاســخ دادن به
حمالت گســترده دشــمن بود ،تعابیر و مفاهیمی نظیر ژن خوب ،با شــرایط
سخت آن روز کشور قابل تطبیق نیست ،البته اصل موضوع که داشتن پدری
بزرگ مانند آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که بیشترین سختیها و لطمات را
در دوران مبــارزه قبــل از انقالب و ترور و جنگ در بعــد از انقالب تجربه کرد،
همیشه برایم باعث افتخار خواهد بود.

