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عیسی کالنتری ،وزیر دولت سازندگی در گفتوگو با «ایران»:

هاشمی در چینش کابینه ،گرایش سیاسی نامزدها را لحاظ نمی کرد

ëëمدیریت آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی
در حوزه اجرا چطور بود؟
هلل هاشمی رفسنجانی در
مدیریت آیتا 
جمهوری اسالمی ایران بی نظیر بود .در
دوران ریاســت جمهوری ،اختیارات الزم
را به وزرا تفویض میکرد و به آنان اعتماد
داشــت ،اما درعین حال همیشه جویای
پیشرفت و چگونگی کارها بود و برای این
منظور ،همواره از جلســه با وزرا اســتقبال
میکــرد .اگر وزیــری برای مدتــی گزارش
ارائــه نمــیداد ،او را احضار و گــزارش کار
را میگرفت و اشــکاالت را یادآور میشد.
بــا اعتماد متقابــل خود بــه وزرا ،آنــان را
تشــویق میکرد که در کارهــا هم جدیتر
باشــند و راحتتــر کار را انجــام بدهنــد.
هیچگاه پشــت وزیــر را خالــی نمیکرد و
همیشه حامی او بود.
ëëهیأت دولت را چطور اداره میکرد؟
اجــازه مــیداد کــه نظــرات موافــق و
مخالف شــنیده شــود .عصبانی نمیشد
و حتــی در مواردی که از او انتقاد میشــد
هــم بــا آغــوش بــاز ،نظــرات مخالــف را
میپذیرفت .بــا مدیریت خاص خود و از
طریق دوســتانه تالش میکرد اختالفات
کاری وزرا را حــل کنــد و در مــواردی کــه
ایــن امــر میســر نمیشــد ،از اختیــارات
ریاســت جمهــوری اســتفاده میکــرد و
دســتور میداد .البته از وزرایی که احیاناً از
حــوزه کاری خود اطالع کمتری داشــتند،
ناراحت میشــد و انتظار داشت مدیران
کشــور ،از وزیر تا اســتاندار و فرمانــدار ،در
حــوزه کاری خــود دانــش الزم را داشــته
باشــند .فرد بســیار پرکاری بــود ،از صبح
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آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی در
ســمتهای مختلفــی به مــردم و کشــور
خدمت کرد .درباره یکی از دورههای مهم
یعنی ریاست جمهوری ایشان ،با عیسی
کالنتــری ،وزیر کشــاورزی دولت نخســت
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی گفتوگــو
کردیــم .کالنتری ضمن اشــاره بــه زوایای
مدیریتــی ایــن شــخصیت ،همچــون بی
نظری سیاسی و توجه صرف به کارآمدی،
ن هاشمی رفسنجانی
معتقد اســت که ای 
بــود که دروازههای کشــور را برای توســعه
گشود .این گفتوگو را میخوانید.

اول وقت میآمد تا آخر شــب کار ایشان
ادامه داشت ،بسیار منظم و مرتب بود.
ëëبرخی بــر قــدرت تصمیمگیری ایشــان
تأکید دارند .شما در این باره چه دیدگاهی
دارید؟
همیشه خواستار منافع ملی کشور بود .به
خاطر دارم وقتی ایشــان ریاست دولت را
به عهده گرفت ،کشــور بیش از  49درصد
کســری بودجه داشــت .در زمســتان سال
 68بــه مرحوم نوربخــش ،وزیر اقتصاد و
دارایــی وقت گفتند که من حداقل به 30
میلیــارد دالر نیــاز دارم تا کشــور را پس از
جنگ بازســازی کنم ،باید این پول را پیدا
کنید .زیرا این بیم وجود داشت که رکود و
بیکاری تشدید شود .آقای نوربخش پس
از مهلتی یک ماهه ،در دولت عنوان کرد
که میتوان دو ســاله این پول را از مجامع
بینالمللــی جذب کــرد  ،به شــرط اینکه
شما مشکالت داخلی را حل کنید تا گفته
نشــود که اینهــا وطنفــروش هســتند ،از
خارج پول آوردهاند و میخواهند کشور را
ی هاشمی قبول کرد و مرحوم
بسازند .آقا 
نوربخــش در کمتر از دو ســال بیش از 30
میلیارد دالر پول وارد کشور کرد .این مثال
و موارد دیگر نشــان میدهــد که این آدم
بزرگوار ،از هیچ چیزی برای احیای کشــور
و ساخت کشور هراس نداشت.
هلل هاشــمی به
ëëاشــاره کردیــد که آیــتا 
منافــع ملــی اهمیــت میدادنــد ،چطور
منافــع ملــی را بــا ارزشهــا ،آرمانهــا و
انقالبیگریتلفیقمیکردند؟
ی هاشــمی اساســاً منافع ملــی را در
آقــا 
تضاد با منافع انقالب نمیدید .برخالف
بســیاری که مصالح انقــاب را به منافع
ملــی ترجیــح میدهند ،هــر دو را الزم و
ملزوم یکدیگر میدانســت .معتقد بود
که اگر ما یک کشــور مســلمان پیشــرفته
باشــیم ،بــرای همه کشــورهای اســامی
الگــو خواهیــم شــد .بــه همیــن دلیــل
معتقد بود که باید ثروت کشــور افزایش
یابــد ،فقــر ریشــهکن شــود .بــه مســائل
تولید داخل بســیار اهمیت مــیداد ،اما
تــا جایی که بــه منافع ملی کشــور لطمه
نزند .مرزها را بخوبی تشــخیص میداد
که تــا کجا منافــع ملی لحاظ میشــود و
تــا کجا نمــی شــود .در زمانی کــه رئیس

ëëآقای هاشمی اساساً منافع ملی را در تضاد با منافع انقالب
نمیدید .برخالف بسیاری که مصالح انقالب را به منافع ملی
ترجیح میدهند ،هر دو را الزم و ملزوم یکدیگر میدانست

نیم نگاه

ëëدر ســفر آقای هاشــمی به اســتان اردبیل در زمان ریاست
جمهــوری ،آقای احمدینــژاد اســتاندار وقت بــود که برای
نخستین بار لقب سردار سازندگی را برای ایشان به کار برد
ëëیکی از معاونان وقت من در دیدار با ایشــان میخواست
ی هاشمی را ببوسد که ایشان بشدت ناراحت شد
دســت آقا 
و گفت «تحت هیچ شــرایطی ،هیچ وقت ،دست هیچ کس
را نبوس

مجلــس بــود ،مســائل اجرایی کشــور را
حــل و دنبال میکــرد .زمانــی که رئیس
مجلس بود ،پشــتوانه دولت و وزرا بود و
همیشــه سعی میکرد از دولت حمایت
کنــد و در مواردی هم که انتقاد داشــت،
راحــت و صریــح میگفــت و آدم بــی
رودربایســتی بــود .لــذا منافع ملــی را بر
همــه چیز ترجیح میداد و در عین حال
که روحانی بود ،یک تکنوکرات حرفهای
بــود و ماننــد بســیاری از روحانیــون نبود
کــه فقط روحانی باشــند .آدم تمام عیار
حرفهای و انقالبی وطن پرست بود.
ëëبسیاریتصمیمهایتوسعهایآیتاهلل
هاشمیرفسنجانیرازیرسؤالمیبرند.
باید توجه داشته باشیم که وقتی آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی رئیــس جمهــوری
شد ،کشــور حدود  6هزار مگاوات ساعت
برق داشــت و مردم روزانه  6تا  7ساعت
خاموشــی را تجربــه میکردنــد ،جادهها

محسن رفیق دوست در برنامه تلویزیونی:

بسیاری از هجمه کنندگان به هاشمی باید گریه و استغفار کنند
محسن رفیق دوست در تلویزیون بشدت از حملهکنندگان
به مرحوم آیتاهلل هاشمی انتقاد کرد.
بــه گــزارش «انتخــاب» ،وی در ویــژه برنامــه تلویزیونــی به
مناســبت درگذشــت آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی دربــاره
آشــناییاش بــا آقــای هاشــمی گفت :بعــد از رحلــت آیتاهلل
بروجردی ،تحقیــق میکردیم و در این تحقیقــات به امام(ره)
رســیدیم و بــا آقــای هاشــمی همــان زمان آشــنا شــدیم .یکی
از ویژگیهــای او قــدرت جذبــش بــود .مــا از آن زمــان هیــأت
انصارالحســین داشــتیم و ایشان به هیأت تشــریف آورد و به ما
هم سخنرانی را آموزش داد .وزیر سپاه دوران جنگ یادآور شد:
او مســلمانی متعهد ،مجتهد ،اخالقی ،مردم دوست ،مقاوم،
پرکار ،خســتگیناپذیر ،دقیق و آدم شــناس بود .او در عین این
صفات یک چریک به تمام معنا بود.
رفیقدوســت تصریــح کــرد :در آخریــن دیدارمــان دربــاره
مســائلی که در فضای مجازی علیه ایشــان مینویســند ،سؤال
کــردم .فقــط میخندید و میگفت انشــاءاهلل خدا هدایتشــان
کند .دعا کنید من چیزی که اینها میگویند نباشم و خدا عاقبت
همهمان را به خیر کند.
وزیــر ســپاه دوران جنگ ادامــه داد :خیلیها بایــد بروند به
درگاه خــدا گریه و اســتغفار کننــد .ویژگی ایشــان والیتمداری و

درسهایی از هاشمی
احسان مکتبی

آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،بزرگمــرد تاریخ
معاصــر ایــران درگذشــته اســت امــا چگونه اســت
کــه میتــوان از او بــه عنــوان یک شــخصیت بزرگ
و تأثیرگــذار در تاریــخ ایــران و منطقــه نام بــرد و بر
آن صحــه گذاشــت و چگونــه اســت کــه همــگان
اقــرار میکننــد هاشــمی بــا همــه فــراز و فرودهای
زندگانیاش ،شخصیتی تکرار نشدنی است .در این
مجال خواهیم کوشــید بخشــی از منظومهای را که
هاشمی رفســنجانی در آن قالب میاندیشید ارائه
کنیمتانگاهیتحلیلیترومنطقیتربهاوبیفکنیم.
هاشمیواسالمسیاسی
بدون شک محور اندیشهورزی آیتاهلل هاشمی
رفسنجانیاعتقادوالتزامبهاسالمسیاسیبهعنوان
راهــکاری بــرای توســعه جامعه اســامی ایــران در
دوران معاصر است ،اندیشــهای که با زعامت امام
راحل در حوزههای علمیه شیعه دوباره جان گرفت
و محصــول آن در بهمــن  57و بــا پیــروزی انقالب
اســامی پا به عرصه هســتی نهــاد ،درکــی از دین و
دولت که میکوشــد تا با نوعــی همخوانی و قرائت
متفاوت دین را در حوزه اجتماع و سیاســت تســری
دهــد و بین مردم و حق طبیعی آنها در حکمرانی

حرکت در پشــت ســر رهبر زمان بود .چه در زمانی که امام(ره)
زنــده بودنــد و چــه در دو دهه گذشــته کــه آیــتاهلل خامنهای،
رهبرمان هســتند .کســانی که به آقای هاشــمی نزدیک هستند
میدانند ،عشــق ایشــان آقای خامنهای اســت و ایشــان را رهبر
و خود را رهرو میدانســتند .دعا میکنیم کســانی که اینقدر تند
رفتند ،خدا از سر تقصیرشان بگذرد.
رفیق دوست درباره نامزدی آیتاهلل هاشمی در انتخابات
ریاســت جمهــوری و رد صالحیــت ایشــان گفت :قبــل از اینکه
ایشــان کاندیــدا شــود ،پیش او رفتــم و آقای هاشــمی بیان کرد
اصالً قصد ثبتنام ندارد .خانه بودم دیدم در تلویزیون نشــان
دادنــد او ثبتنــام کــرد .رفتم پیش شــان و گفت بله شــما هم
بیایید و آقای جهانگیری را هم معاون اول بگذاریم .گفتم چه
شد؟ گفت نامهای از پدر یک شهید دریافت کردم که احساس
وظیفه کردم و باید جلو بیایم مگر اینکه یا رهبر معظم انقالب
رسماً نهی کند یا شورای نگهبان تأیید نکند یا مردم رأی ندهند،
در غیر این صورت من بهعنوان یک مجتهد احســاس شــرعی
کــردم .وی در پایــان گفت :آن زمان شــورای نگهبــان هم مدام
واســطه میفرســتادند و روز بعــد از اینکه رد صالحیت ایشــان
اعالم شد ،پیش شان رفتم .آقای هاشمی چهره بشاشی داشت
و به من گفت حاج محسن ،بار از روی دوشم برداشته شد.

بــا امــر قدســی پیوند برقــرار نمایــد ،اندیشــهای که
تجلــی آن در قانون اساســی جمهوری اســامی به
عنــوان والیــت فقیــه تبییــن و نهادینــه شــد .بدین
لحــاظ هاشــمی رفســنجانی متعلق بــه مکتبی در
حوزه علمیه اســت که دین را در امر قدسی خالصه
نمیکــرد و معتقد بود اســام سیاســی بــا موضوع
قــدرت و راههــای چگونگــی حضور در کرســیهای
قدرت بسط مییابد در حالی که بسیاری از صاحب
منصبان حوزه در برابر چنین نگاه بدیعی از اســام
در عصر کنونی موضعی انتقادی داشتند .
مبتنی بــر حضور پررنگتــر سیاســت در دین و
اجتماع،هاشمیرفسنجانیتبعاتحضورسیاست
در دیــن را نیــز پذیرا شــده بود .او معتقد بــود درک
ما از دین باید به گونهای باشــد که منجر به ســهل و
ســمحه در زندگی شــهروندان شــود و به این لحاظ
دیــن را امــری قدســی در خدمــت شــهروندان غیر
مقدس و زمینی میدانســت و از آنجا که خود را به
لوازم سیاســت پایبند میدید همــواره به بازیهای
سیاســی نیــز پایبنــد بود ،مــردم ســاالری ،احــزاب،
انتخابــات و ...نیز از لوازم سیاســت بوده و هســت و
هاشمی با همه آنها مراودهای دیرینه داشت تا آنجا
کــه به جرأت باید گفــت او تنها روحانی بلند پایه در

درســت نبــود ،کارخانههــا نابــود شــده و
نیروگاه و پاالیشگاه نداشتیم ،در کشاورزی
نیــز شــاید آب بود ،امــا مهار نشــده نبود.
مــرد بزرگی بــود کــه تصمیمــات بزرگی
میگرفت .تصمیــم گرفت که طرحهای
توســعه نیشــکر در خوزســتان اجرا شود،
طرحهــای سیســتمهای آبیــاری تحــت
فشــار اجرا شود ،وقتی درباره اهمیت آب
توجیه شــد ،پذیرفت که بــا مالک خوبی
و بدی کشاورزی کشــور ،به جای تولید در
هکتار ،میزان تولید در مقابل مصرف آب
مالک باشد.
ی هاشــمی ســمت
ëëســالها بود کــه آقا 
اجرایــی نداشــت ،امــا همچنــان دغدغه
توســعه و رفــع مشــکالت مردم در ایشــان
دیدهمیشد.دلیلراچهمیدانید؟
ایشــان بــه کارها تنهــا به عنوان شــخص
رئیــس جمهــوری نــگاه نمیکــرد .آقای
هاشــمی به عنوان یک انقالبی به کشــور

نــگاه میکــرد .منافع ملی برایش بســیار
مهــم بــود .قــرار بــود روز سهشــنبه ایــن
ی هاشــمی برســیم و
هفتــه خدمــت آقا 
دربــاره طرحهای توســعه کشــور گزارش
بدهیــم .زیــرا از پیشــرفت کشــور و از
چنیــن طرحهایــی خوشــحال میشــد.
حتــی در مــواردی کــه برخــی از طرحهــا
مشــکل داشــتند ،همه تالش خــود را به
کار میبســت تــا ایــن مشــکالت برطرف
شــود .حتــی در زمــان احمدینــژاد نیــز
ایــن روحیــه را داشــت کــه باوجــود همه
ناجوانمردیهــای آن دوران دربــاره
ایشــان ،خــودش را وقف توســعه کشــور
کــرده بــود و تــاش میکرد درحــد خود،
مشــکالت طرحهــا را رفــع کنــد .جالــب
ی هاشمی به
است بدانید که در سفر آقا 
استان اردبیل در زمان ریاست جمهوری،
آقای احمدینژاد اســتاندار وقت بود که
برای نخســتین بار لقب سردار سازندگی
را برای ایشــان به کار برد .به هر رو ،آقای
هاشــمی خــودش را وقف کشــور و وقف
توســعه کشــور کــرده بــود .او دروازههای
کشور را برای توسعه گشود.
ëëدولــت ایشــان را دولــت ائتالفــی
میدانستند،بهاینمعنیکههمهطیفها
در آن حضــور داشــتند ،ایــن ناشــی از چه
بود؟
اگــر بــه فهرســت اعضــای دولت ایشــان
نگاه کنید ،میبینید تنهــا چیزی که برای
او مهــم نبــود ،تفکــر سیاســی افــراد بود.
ی هاشــمی ،از چپ چپ تا
در دولــت آقا 
راســت راست ،از آقای معین و نوربخش
تا آقــای فالحیان حضــور داشــتند .برای
او تفکــر سیاســی افــراد مطــرح نبــود،
بلکــه دنبــال کار و کارآیــی بــود .در دولت
اول ایشــان ،نماینــدگان مجلــس ایــراد
میگرفتنــد کــه دولت تکنوکرات اســت و
سیاســی نیســت .ایشــان در جواب گفت
«هرچــه قــدر شــما انتظــار داریــد ،مــن
سیاســی هســتم ،اما بگذاریــد وزرای من
کار خــود را انجام بدهند ».اینکه مســائل
سیاسی برایشان مهم نبود ،در انتصابها
مشــهود بــود .باوجــود ایــن ،شــاید بتوان
گفت هماهنگتریــن دولت کاری بعد از
ی هاشمی رفسنجانی
انقالب ،دولت آقا 
بــود کــه باوجــود اختــاف فکــری وزرا،

طــوری رفتار میکرد کــه هیچ یک جرأت
نمیکردنــد بــازی سیاســی را وارد دولت
کنند.
ëëامــروز میــراث مدیریتــی و اجرایــی
هلل هاشمی رفسنجانی را برای کشور
آیتا 
چهمیدانید؟
تقریبــاً همــه مدیــران پــس از انقــاب تا
دولــت حاضــر ،منهــای احمدینــژاد
کــه ســعی کــرد بــه صــورت یکدســت ،با
آدمهــای خــود ،دولــت را تکمیــل کنــد،
همــه دولتهــا از دولــت اصالحــات تــا
روحانی ،اســتانداران ،وزرا ،معاونان وزرا،
ی هاشــمی بودنــد .البته آقای
یــا وزیر آقا 
هاشــمی یــک روش منحصــر بــه فردی
داشت و واقعاً بینالمللی فکر میکرد .به
هیچ وجه از رفتارهای نمایشــی خوشش
نمیآمد .به عنوان مثال ،یکی از معاونان
وقت من در دیدار با ایشــان میخواســت
ی هاشــمی را ببوسد که ایشان
دســت آقا 
بشــدت ناراحــت شــد و گفــت «تحــت
هیچ شــرایطی ،هیچ وقت ،دســت هیچ
کس را نبوس .تو انســان بزرگی هســتی و
مخلوق خداوند و خداوند به شما افتخار
میکند ».دلش میخواست بزرگ منشی
او را همه داشته باشند ،عقدهای و کینهای
نبود ،تحت هیچ شرایطی حاضر نمیشد
که کوچکترین آسیبی به کسی برسد ،در
عین حال که تالش میکرد مدیران ،خود
ی هاشمی طوری رفتار
را ارتقا بدهند .آقا 
میکرد که وزرا شرمنده میشدند .من در
دولتهــای مختلف کار کردم و میدانم.
انصافاً کسی بود که همه را تشویق میکرد
تا با درایت ،شــجاعت و نترســی تصمیم
بگیرنــد .بهرغــم اینکــه شــاید برخــی از
ی هاشــمی در دولــت قبــل
مدیــران آقــا 
نیز بودند ،اما همیشــه تــاش میکرد که
مدیــران ،بــرای تصمیمگیری شــجاعت
الزم را داشــته باشــند تا با محافظهکاری،
کارهــا بــه عقب نیفتد ،در عیــن حالی که
همــه را تشــویق میکــرد کــه از مشــورت
بزرگترهــا و کســانی کــه تجربــه مفیــد
دارنــد ،در داخــل و حتــی خارج از کشــور
استفاده کنند .بسیار بســیار دقیق بودند،
یعنی کســی که فکر میکرد میتواند ســر
رئیس جمهوری کاله بگذارد ،این افکار را
از سرش بیرون میکرد.

غفوری فردعضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه:

شکایت نکردن هاشمی از هجمهگران ،نشانه شجاعتش بود

حسن غفوری فرد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه
اســامی گفــت :ای کاش ایــن همــه لطفــی که رســانهها
اکنون به آقای هاشــمی دارند ،در گذشته داشتند و مردم
میتوانســتند از ایــن گنجینــه اســتفاده کنند .بــه گزارش
انتخاب ،وی روز گذشته طی سخنانی در تلویزیون درباره
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تصریح کرد :او قدرت جذب
بسیار زیادی داشت .در مجلس ششم علیه ایشان اهانت
و جوسازی شد .خیلی شجاعت و قدرت نفس میخواهد
کــه هیچوقــت شــکواییهای علیــه ایــن افــراد نداشــتند.
مشــکالت سیاســی ،اقتصــادی را حــل کردنــد .در جنگ
مشــکلترین کارها را عهده دار شــدند .همیشه میگفت
دو مطلب باالتر از همه چیز است ،یکی انقالب و دیگری
رهبری کــه باالتر از همه مســائل حتی خانواده برایشــان
ارزش داشــت .غفوریفــرد ادامــه داد :دربــاره ریاســت
جمهوری(ســال  ،)92ایشــان هم احساس وظیفه کردند
و هم احســاس اینکه میتوانند این کار را انجام بدهند .از
نظر شخص بنده ،ایشان این توانایی را داشتند .به هر حال
رد صالحیت شدند .من از قول آقای ناطق نوری میگویم
که تماس گرفتیم با ایشان و گفتیم شما با شورای نگهبان
صحبت کنید ،شــاید مســأله حل شــود اما آقای هاشمی

میان روحانیون مســلمان – و نه شــیعه -اســت که
ت حضور داشــته و خــود را در
در بیشــترین انتخابــا 
معرض رأی مســتقیم مردم قرار داده است ،از این
جهــت او در اهمیت رأی مــردم و اصالت آن تردید
نداشــت و حکومــت را مســتخدم شــهروندان در
اجرای امور میدانســت و بــه همین خاطر حتی در
اوج قدرت نیز از مردم با نامزد شدن و اخذ رأی آنها
اجازه حضور در قدرت را میگرفت .به این لحاظ او
تلفیق مدرنی از امر قدسی جاری در زمین محسوب
میشــد ،صاحب قــدرت متدینی که از مــردم برای
حضور در قدرت اجازه میخواست و مردم گاه به او
این اجازه را نمیدادند و گاهی نیز با آرای خود به او
اجازه دخالت در قدرت را میدادند.
هاشمیوتفسیرتاریخی
درک تغییــرات هاشــمی در چهار دهه گذشــته
را تنها میتوان با تفســیر تاریخی زندگی او به انجام
رساند ،در تفســیر تاریخی است که میتوان فهمید
انسانیبزرگ ومتفکرچگونهازمرحلهایبهمرحله
دیگــر کوچ میکنــد و گاه همه آنچه ســاخته اســت
را به کنــاری میگذارد یا مانند آیتاهلل هاشــمی به
دنبال جبران کاســتیها و نواقص و اصالح و ترمیم
توانمندیهــای خــود برمیآید ،هاشــمی نیز بدون

گفت نیازی به این کار نیست .ایشان کوچک ترین اثری از
ناراحتی و شکواییه و گالیه نداشتند .وی افزود :ایشان برای
خودش به گذشت رسید و خودش را فراموش کرد اما در
مســألهای چون رد صالحیت حســن آقای خمینی ،ابراز
ناراحتی کرد .این دو با هم نزدیک بودند و آقای هاشمی
از سطح علمی آقای خمینی مطلع بود.
او در بخــش دیگــری از ســخنانش تصریح کــرد :آقای
هاشــمی مذاکراتی با اهل ســنت داشت که همه را مجاب
کــرد .خطبههــای نمــاز جمعــه ایشــان را مــردم هنــوز به
یــاد دارنــد .او  ۲۰ســال هر بــار روز قدس درباره فلســطین
صحبــت میکــرد و هیچوقــت مطلــب تکــراری نگفت و
تحلیل بهروز داشت .در وزارت کشور که بود استاندارانشان
از قویترها بودند .در دوران ریاســت جمهوری بســیاری از
کارهای زیربنایی کشــور آماده شــد و در دوره ریاســتهای
جمهوریهایبعدبهسرانجامرسید.عضوشورایمرکزی
حــزب مؤتلفــه اســامی ادامــه داد :ایشــان در مذاکــرات،
قدرت انتقال بسیار قوی داشتند .در دوران جنگ ،جانشین
فرمانده کل قوا شــدند و در بحرانیتریــن دوران ،مدیریت
قــوی از خود نشــان دادند .مهمترین ویژگــی او این بود که
یک انقالبی ،با تمام ویژگیهای انقالبی بود.

شک در چهار دهه پایانی عمرش و دقیقاً در همان
سالهایی که همگان به دنبال ثبات هستند ،او پیاپی
تغییر کرده است و مدام در پی عمقبخشی به فهم
خــود از نوع حکمرانــی ،نقش مــردم در حکومت،
جایگاه مردم در قــدرت دینی و ...بود .به این لحاظ
شــهروندان امروز و آیندگان چهرههــای متفاوتی از
هاشــمی ارائه خواهند کرد که شاید گاه خود ،خود را
نقض کند و هاشمیای در برابر هاشمی قرار بگیرد
و این البته مبتنی بر تفسیر تاریخی زندگی هاشمی
رفســنجانی قابل پذیرش نیز هســت ،زیرا هاشمی
دهه  40و کمک به سازمانهای چریکی ،با هاشمی
دهه  60و اندیشه توسعه اقتصادی و نگاه بستهتر به
حوزه سیاست و هاشمی دهه  70با سکوت و توجیه
گذشته با هاشــمی دهه  80و تفکر توسعه متوازن و
اعتدال و در سالهای واپسین عمر با هاشمی آزادی
بیان و به رســمیت شناختن حقوق مخالفان و نگاه
حرفهای به جهانی شدن بسیار متفاوت بود و البته
باید به شهروندان و آیندگان حق داد در برابر چنین
ذهن فرهیخته ،پیچیــده و نوآوری مکثی طوالنیتر
بنمایند.
ëëهاشمیودانایی
در میــان همــه رفتارهــای هاشــمی در طــول

دوران زندگیاش ،بدون شــک شخصیت ایشان در
مسیر دانایی رفتاری تثبیت شدهتر داشته است ،در
توضیــح این منظر بایــد گفت کــه در دوران انقالب
اســامی دو ابتکار گسترش ســواد عمومی و دانش
کالســیک در ایران به اجرا درآمــد که اولی یعنی راه
انــدازی نهضت ســواد آمــوزی به قصد ریشــه کنی
بیســوادی منجر به نتیجه ای قابل دفاع و ملموس
نشد اما دومی که آیت اهلل هاشمی پایه گذار و مبتکر
آن بود یعنی دانشــگاه آزاد اسالمی توانست دانایی
را به صورتی نهادینه شده و کالسیک در تمام نقاط
ایران غرس نماید  ،به این لحاظ آیت اهلل هاشــمی
در حــوزه دانایــی توانســت با سیاســتگذاری و تدبیر
دقیق تأثیر عمیقی بر نسل های متواتر ایران بر جای
گــذارد ؛ دانایــی که مهم ترین رکن شــهروندان آگاه
و بالغ اســت .از جانبی دیگر نیز هاشــمی با نوشتن
روزنوشــت خاطرات مستند و معتبر خود در مسیر
آگاهیبخشــی و دانایــی نســلهای آینــده حرکــت
کرده است ؛خاطراتی که نســلهای آینده را دعوت
میکند با یکی از ارکان  50سال مبارزه علیه استبداد
و عقبماندگــی و یکــی از یــاران بنیانگــذار نظــام
جمهوری اســامی آشنا شــوند و باز هم بتوانند او را
نقدیاتحسینکنند.
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ëëیادداشــت« :تاریخ به احترام تو کاله از سر برخواهد
داشت»...
دگرخوان
نــام هاشمیرفســنجانی در تاریــخ بــه نیکــی خواهــد
درخشید ...برق چشمان هاشمی نشان میداد که سردار
بزرگ و انقالبی پیر ،چه رنجهایی در دل دارد و چگونه به
طرزی حیرتآور ،بر صندوقچه دل پا میفشارد که نهیب
زبانه شعلههایی که نهان دارد ،برنیاید و بر میراث امام و
وحدت مســئوالن ،خطر و خدشــهای نیفتد حتی اگر این آتش او را از درون بسوزاند
و خاکســتر کند .ما به هاشــمی بد کردیم .چه تهمتها که به او نزدیم ،چه شعارها
که علیه او نســاختیم ،چه توهینها که نثار او نکردیم ،چه افســانهها کــه از ثروت او
نســاختیم ،چــه انگها و چه دروغها و چــه نامردمیها که به او روا نداشــتیم ،اما او
مانند همه مردهای بزرگ ،لب برنیاورد و صبوری کرد و صبوری و صبوری .تحمل
پر کاهی به وحدت ملی خدشه وارد نشود ،تا در راهی
و تحمل و تحمل ،تا به اندازه ِ
کــه برگزیده بود ،شــائبه خودخواهی نباشــد ،تا مصلحت ملــی را فدای حقطلبی
شــخصی نکند ،تــا جامعه را فدای خــود نکند ،بلکه خود را فــدای جامعه کند… و
کرد .هاشــمی نماد عقالنیت نظام بود،کوه صبر و دریای حلم و ازخودگذشــتگی و
اعتدال .تاریخ به احترام هاشمی ،کاله از سر برخواهد داشت.
 ëëیادداشت« :فضای کشور را از سم پاشیها پاالیش کنید»
وداع جانســوز ملــت بــا یــار مظلــوم امــام،
صحنههایــی به یادماندنی را در ســینه تاریخ
به ثبت رسانید ...کم نبودند عناصر کوته نظر
و سیاســت بــازی که بــه خاطر خوشــایند این
و آن ،با هاشــمی عزیز به ناســازگاری و دشــمنی پرداختنــد و در خباثت
و کینه توزی هم ســنگ تمام گذاشــتند ولی هرچه بیشــتر تالش کردند،
بــا نتایج معکوســی مواجه شــدند و اقبال عمومی جامعه به هاشــمی
بیشتر شــد .حتی رد صالحیت حیرت انگیز ایشان در انتخابات ریاست
جمهوری  92هم نتوانست ذرهای از محبوبیتش نزد آحاد مردم بکاهد
و مقبولیــت عــام وی را تحتالشــعاع قــرار دهــد .این پدیــده در همان
انتخابات بخوبی آشــکار شــد که با یــک دعوت مســئوالنه از مردم برای
حضــور در پــای صندوقهای رأی و حمایــت از منادی اعتــدال ،تدبیر و
امیــد ،مردم چگونه دعــوت وی را اجابت کردند .البته همین امر باعث
تشــدید دشمنی خناسان شــد که حتی از رســانه ملی نیز در یک برنامه
زنــده تلویزیونی برای مدتی شــعار نفــرت انگیز «مرگ بر هاشــمی» را
پخش کردند درحالی که میتوانستند از پخش آن جلوگیری کنند ...جای
تعجب نیست کسانی که بیش از دیگران برای به انزوا کشاندن هاشمی
عزیــز تالش و میدانداری کردند ،خود بیش از همه در انزوا قرار گرفتند
و حتــی انواع «دوپینگ تبلیغاتی» هم نتوانســت کمکی به آنها بکند...
هاشــمی دیگــر در میان ما نیســت این انتظــار وجود دارد کــه این روش
تصحیح شود و با افرادی که به ادامه این مسیر انحرافی در مورد دیگران
اصرار دارند برخورد هدایتگرانه شــود تا فضای کشــور از ســم پاشــیها و
تفرقه افکنیها پاالیش گردد.
ëëیادداشت« :هیهات ان یاتی الزمان بمثله»؛ غالمحسین کرباسچی
این عبــارت از قدما در فرهنگ ایرانی همچنان به یادگار
مانده اســت که انســان همان طوری میمیــرد که زندگی
میکنــد .زندگــی آیــتاهلل هاشــمی بــرای مــردم بــود.
ایشــان دلســوز مردم بود و راهش را از شاهراه مطالبات و
خواستههای مردم انتخاب میکرد و به همین خاطر بود که بارها خود را در معرض
رأی مــردم قرار داد .ایشــان همیشــه میگفت کــه اگر وحدت نظــر و اجماعی برای
حضور و شرکتش در انتخابات باشد ،به صحنه میآید .در انتخابات مجلس ششم
نیز وقتی شــرایط و حال و هوای عمومی را دید ،نهایتاً تصمیم گرفت که در ســمتی
بایستد که اراده و خواست اکثریت مردم باشد .آن زمان برخی دوستان اصالحطلب
حرفهایی در مورد ایشــان زدند که البته بعدها از کرده خود پشــیمان شدند .برای
آقای هاشــمی خــرد جمعی حجت بود .برخــی میگویند که آیتاهلل هاشــمی در
دوران زندگیاش تغییر و تحوالت فکری و عملی داشت لیکن در افکار ،عقاید و خط
مشــی ایشان هیچ تغییری وجود نداشــت .این دیگران بودند که به دالیل مختلف
یک روز به آقای هاشــمی نزدیک و یک روز از ایشــان دور میشدند ...بدرقه مردم از
آیتاهلل هاشمی پس از امام خمینی بینظیر بود و خاص زندگی آقای هاشمی بود.
زندگی ایشان همراه مردم بود و مردم با وجود همه توهینها و فحاشیهای داخلی
و خارجی ،او را دوست داشتند ...آیتاهلل هاشمی در زندگیاش همراه مردم بود و
مردم در مرگش همراه او.
ëëسرمقاله« :رنج و گنج یک سیاستمدار»؛ کیومرث اشتریان
هاشمی در یک کالم ،سیاستمدار بود و الزمه
زندگی سیاســی او همین انتخابهای روزمره
معطوف بــه قدرت بــود ...برای سیاســتمدار
اخالقگــرا ،عرصــه بســیار تنــگ و محــدود
اســت .باید با بدنامی سیاســتمداربودن گذران عمر کند .از ســویی ،باید
حــدود دینــی و ملی را برای خــود تعریف و رعایت کند و از دیگر ســو به
اعمال قدرت یا مبارزه بر ســر آن بپردازد .ســختی کار به حدی است که
از دید بســیاری کســان ،سیاســتورزی با اخــاق کنار نمیآیــد و عطای
سیاســت را به لقای آن میبخشند  ...الزم است که حرفه سیاستورزی
و سیاستمداری در کشور ما مورد بحث و ارزیابی فراوان قرار گیرد و از آن
اعاده حیثیت شــود و عوام و خواص در معرض یادگیری دائمی درباره
«زندگی سیاستمدارانه» قرار گیرند.
ëëسرمقاله« :تشییع هاشمی ،استعاره سخاوت»؛سعداهلل زارعی
«رحلــت ناگهانــی» آیــتاهلل هاشمیرفســنجانی بــرای
رهبــر و ملــت ایــران ســخت بــود ...تشــییع پرشــکوه و
کمنظیــر مــردم تهــران و برگــزاری پرتعــداد مجالــس
ســوگواری در شهرســتانها بخوبــی نشــان داد کــه مــردم
قدر شخصیتهای دلســوز خود را میدانند و پاسخگوی مهری که دیدهاند هستند...
در تشــییع جنــازه آیــتاهلل هاشــمی در تهــران همه نخبــگان منتقــد و بخش عمده
تودههایــی کــه در عملکرد اقتصــادی او اشــکال میدیدنــد آمده بودنــد ،طیفهای
بسیجی ،هیأتی و مردم محروم غلبه داشتند و این نشان میدهد که هم رشته پیوند
آیــتاهلل بــا این بخــش از مــردم و هم محبت گــرم این مــردم تا آخریــن روز حیات
آقای هاشــمی رفســنجانی برقرار بوده اســت .در راهپیمایی بزرگ پشــت جنازه این
شــخصیت که به تعبیر رهبر معظم انقالب« ،نمونه کمنظیری از نســل اول مبارزان
ضد ستمشاهی و از رنجدیدگان در این راه پرخوف و خطر» بود ،هم عظمت مردی
که بر دوشهای محبت مردم تشییع میشد ،برجسته بود و هم عظمت مردمی که
با اشاره رهبری و جمعبندی دقیق رهبری از  59سال دوستی ایشان با مرحوم آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی به صحنه آمدند ،آشکار بود.
ëëیادداشت« :هاشمی و انقالب اسالمی»؛ سیدعبداهلل متولیان
موضعگیریهــای شــبکههای فتنهجــو ،فتنهگــران و
طرفــداران کودتــای امریکایــی و فتنهگــران ســبز امــوی
و ...و فرصتطلبــی آنــان در برابــر خیل عظیــم مردم
قدرشــناس و انقالبــی نشــان داد کــه ارتحــال آیــتاهلل
هاشمیازیکسوسببتجمیعووحدتاحزابسیاسی
حــول محــور والیت و انســجام اســامی آنان و از ســوی
دیگر سبب شــکلگیری قطببندی واقعی با نام «انقالبی ،ضدانقالبی»
شــده ...بــا توجه به برگــزاری قریبالوقوع انتخابات ریاســت جمهوری ،از
امروز دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با کمک
شــبکه رســانهای داخلی و خارجی و مدیریت ســرویسهای جاسوسی ،با
فرصتطلبی درصدد بهرهبرداری از این واقعه در جهت برهم زدن نظم
و اتحاد ملی برخواهند آمد و خنثی کردن توطئههای دشمنان و معاندان
نظام در گرو هشیاری جناحهای سیاسی در جمع شدن حول محور والیت
فقیه و پرهیز از سخنان و رفتارهای تفرقهافکنی خواهد بود.

