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با توجه به نگرش و دیدگاههایی که آیتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی نسبت
به جمعیت فداییان اســـام و ســـید مجتبی نواب صفوی داشتند به دیدار
دبیرکل جمعیت فداییان اســـام« ،محمد مهـــدی عبدخدایی» رفتیم که
در تاریخ معاصر ایران بیشـــتر با واقعه ترور نافرجام دکتر حســـین فاطمی
در  25بهمن  1330شـــناخته شده اســـت .امروز پس از گذشت  65سال از
آن حادثه ،سابقه آشـــنایی عبدخدایی با هاشمی و نظرات آیتاهلل درباره
فداییان اسالم را به گفتوگو نشستیم که در ذیل میخوانید

کارنامه مبارزاتی آیتاهلل هاشمی در گفتوگو با محمدمهدی عبدخدایی
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امیرانی مدیر مجله خواندنیها که بعد از
انقالب اعدام شد مقاله تندی علیه مجله
«مکتـــب اســـام» در مجلـــه خواندنیها
نوشـــت؛ البته شما وقتی ســـال اول مجله
مکتب اســـام را نگاه میکنید با سالهای
بعـــدش فرق میکنـــد و البته یکـــی دیگر
از مراجـــع قم هـــم از ایـــن مجله حمایت
یکرد.
م 
ëëمنظور آیتاهلل سیدکاظم شریعتمداری
است؟
بلـــه ایشـــان از مکتب اســـام حمایت
میکرد ولـــی به هیچ وجه انتشـــار مکتب
تشـــیع تقابل با مکتب اسالم نبود .مکتب
تشـــیع تکامل یافته انقالبی مکتب اسالم
بـــود و در حالـــی که مکتب اســـام ماهانه
منتشر میشـــد ،مکتب تشـــیع به صورت
کتاب در میآمد.
ëëگویـــا مکتب تشـــیع در تأمیـــن مالی
کســـانی کـــه بـــا او همـــکاری میکردند
نقش مهمی داشـــت .با ایـــن توضیح
که چون آیـــتاهلل بروجـــردی با رفتن
طلبهها به دانشگاه مخالف بود و شهریه
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دهه گذشته ایران داشت چه نکته مهمی را
متوجه تاریخ ما میکند و مهمترین پیامش
چیست؟
ما یـــک تاریخنگار داریـــم و یک وقایع
نـــگار و یک تاریخ شـــفاهی؛ ابـــن خلدون
کســـی اســـت که فرق تاریخنگاری و وقایع
نـــگاری را به ما نشـــان داد؛ تاریخنگار باید
شرایط جامعه از قبیل اقتصادی ،فرهنگی
و فولکلور را بداند اما وقایع نگار باید امین
باشـــد؛ به نظر من آقای هاشمی در وقایع
نگاری امین و در تاریـــخ نگاری یک مورخ
جامعه شـــناس اســـت و در تاریخ شفاهی
هـــم بیطرفانه تاریخ را میگویـــد .این دو
حســـن اولیه ،هم در عبور از بحران او دیده
میشـــود و هـــم در وقایع اتفاقیـــه و وقایع
نـــگاری او و هم بهعنـــوان یک مورخ خوب
در دهههـــای جوانی که کتـــاب امیرکبیر را
مینویسد
ëëشمادراینرابطهنقدیبهایشانندارید؟
من تا به حـــال به فکر نقد نبودم .البته
یکبـــار نقـــدی به او کـــردم با ایـــن توضیح
که یکبـــار بعـــد از انقـــاب ایشـــان درباره

داراییهای هاشمی پشتوانه مالی انقالبیون بود

ëëباتوجهبهاینکهشماباآقایهاشمیتقریباً
همسنوسالبودید،ازنخستینآشناییتان
باایشانبگوییدواینکهاینآشناییمربوطبه
چهسالوچهواقعهایبودهاست؟
من دو ســـال از آقای هاشمی کوچکتر
هســـتم .بنـــده در ســـال  1332از زنـــدان
اولم آزاد شـــدم و به قم رفتم؛ ایشان جزو
طلبههایـــی بودند که از کرمان به قم آمده
بودند؛ و دوستانی مثل آقای شیخ محمد
جواد حجتی کرمانی و مرحوم محمد جواد
باهنر و دیگر دوستان طلبه کرمانی داشتند.
عید سال  1333بود که در قم بودم و چون
من از زندان آزاد شده بودم ،ایشان و آقای
علی حجتی کرمانی در خانه مرحوم شهید
ســـید عبدالحســـین واحدی به دیدن من
آمدند .خب برای دفعه اول آنها برای من
شناخته شـــدهتر بودند ولی آقای هاشمی
شـــناخته شـــدهتر نبود .او چون به مبارزان
مذهبـــی عالقهمنـــد بـــود و چـــون نوعـــی
عالقهای به مرحوم نواب صفوی داشت به
همین جهت به دیدن من آمدند.
ëëیعنی آیتاهلل هاشـ ــمی نسبت به نواب
صفوی علقههایی داشـ ــت؟ دیـ ــدگاه آقای
هاشمی نسبت به فداییان اسالم و عملکرد
آنها چه بـ ــود؟ البته باید توجه داشـ ــت آن
زمان که فعالیت سیاسـ ــی آقای هاشـ ــمی
رسماًدراوایلدهه 40آغازشدهبود،فداییان
اسالمدیگرنیرووعملکردسابقرانداشتند.
رهبـــران فداییان اســـام در ســـال 34
تیرباران شـــدند ،علت تیرباران شدن آنها
هم مخالفت با پیمـــان نظامی بغداد بود
که بعدها «ســـنتو» نام گرفـــت؛ روحانیت
روشـــنفکر و مجاهـــد قم به نـــواب صفوی
عالقهمنـــد بودً .
مثـــا آقای محمـــد جواد
باهنـــر در اوایل ســـال  32مســـئول فروش
نشـــریه فداییـــان اســـام در کرمـــان بـــود؛
مرحـــوم آیـــتاهلل علـــی مشـــکینی که در
قـــم بودنـــد میفرمود کـــه من هـــر وقت
میخواهـــم گـــرم و احساســـی بشـــوم به

جلسات فداییان اســـام میروم .مرحوم
شهید بهشتی به فداییان اسالم عالقهمند
بود؛ رهبر معظم انقالب هم در جلسهای
زمانی که ایشـــان رئیس جمهـــوری بودند
به من گفتند که بعد از مشـــروطیت هیچ
گروهی جز فداییان اسالم اعالم درخواست
حکومـــت اســـامی را نکـــرده بـــود ،آقای
مهندس بازرگان هم همین نکته را به من
گفتند .آقای هاشـــمی هم بعـــد از انقالب
گفتند که فداییان اسالم با شناسنامهترین
گروه مذهبی هســـتند که بعد از شـــهریور
 20بـــرای ایجاد حکومت اســـامی مبارزه
کردنـــد و شـــهید دادند .همچنیـــن بعد از
انقالب که ما بعضی اعضا را جمع کردیم
به دیدار آقای هاشمی رفتیم بعد از اینکه
صلواتی فرستادیم ،ایشان به من گفتند که
این صلوات شـــما من را به یاد مبارزههای
سالهای  30انداخت.
ëëامـ ــا آقـ ــای عبدخدایـ ــی ،مـ ــن در منبع
معتبری میخواندم که آیتاهلل هاشـ ــمی
در سـ ــالهای اولیـ ــه اقامتـ ــش در قـ ــم که با
فداییاناسالمآشناشد،گرچهبهآنهاعالقه
داشـ ــت اما برخی رفتارهای سیاسـ ــی آنها
را نمیپسـ ــندید و جانب مرجع تقلید خود
آیتاهلل بروجـ ــردی را میگرفـ ــت ،از دید
شما آقای هاشـ ــمی کدام اعمال فداییان را
نمیپسندید؟
آیـــتاهلل بروجـــردی یـــک روحانـــی
فرهنـــگ ســـاز بود کـــه دوران مشـــروطه و
رضاخان را دیـــده بود؛ او گونـــهای وانمود
میکردنـــد کـــه اگـــر حرکتهـــای ضـــد
سلطنت و ضد شاه انجام بدهد ،در حوزه
بســـته خواهد شـــد و بـــه طـــور کل در این
فرهنگسازی بسته میشود .البته آیتاهلل
بروجردی از طلبهها میخواســـت که وارد
سیاست نشوند و درس بخوانند اما همین
آیتاهلل بروجردی در درسهایش ،درس
حکومت اسالمی بود .من در جریان بودم
که آیتاهلل بروجردی توسط آقای ُبدال که

صاحب فتوای ایشـــان بـــود دو هزار تومان
در ســـال  1333بـــرای نواب صفـــوی پول
بهعنوان هدیه فرستاد که آقای ُبدال این را
در مجله یاد هم نوشـــته است؛ همچنین
وقتـــی غائلـــه برقعی پیش آمـــد آیتاهلل
بروجـــردی فداییـــان اســـام را نخســـتین
گروه مذهبی میدانست که به حمایت از
مرجعیتبرخاستهبودند.
ëëبـــا تمـــام ایـــن اوصـــاف آیـــتاهلل
بروجردی اختالفاتی با فداییان اســـام
داشتند...
ریشـــه اختـــاف ایـــن بـــود کـــه وقتـــی
میخواستندجنازهرضاشاهرابهقمبیاورند
و شاه میخواست یکی از مراجع بر جنازه
رضاشـــاه نمـــاز بخواند ،وقتـــی قائم مقام
الملک رفیع از طرف شاه به قم میرود که
یکی از مراجع را برای نماز خواندن راضی
کند ،هیچ یک راضی نمیشوند؛ هنگامی
که نزد آیتاهلل بروجردی میروند ،او نماز
خواندن برای رضاشاه را صالح نمیداند؛
در ایـــن میان فداییان اســـام نامـــهای به
آیـــتاهلل بروجـــردی مینویســـند بـــا این
مضمون که رضاشاه باید تقبیح بشود اما
این نامه به آیتاهلل بروجردی تحویل داده
نشد و پیشکاران آیتاهلل بروجردی نامه را
برمیگردانند ،این مســـأله باعث برخورد
ســـلیقهای فداییـــان اســـام بـــا آیتاهلل
بروجـــردی میشـــود .همچنیـــن با توجه
به زمینـــه فعالیتهای فداییان اســـام،
آیتاهلل بروجردی اعتقاد داشـــت که اگر
آنها در کارهـــا دخالت کنند حوزه بســـته
خواهد شد.
ëëآیتاهلل هاشـ ــمی هم به همین دالیل با
فداییاناسالماختالفداشتند؟
مـــن در آن موقع نبودم که بدانم آقای
هاشـــمی چه عقیـــدهای دربـــاره فداییان
اســـام داشـــتند ،چون این وقایـــع مربوط
بـــه ســـالهای  29 ،28و  30اســـت .اما در
ســـال  32که من از زندان آزاد شـــدم آقای

هاشمی با طلبههای کرمانی به دیدن من
آمدند.
ëëشما در تاریخ معاصر ایران با گلوله بستن
نافرجـ ــام دکتر حسـ ــین فاطمی شـ ــناخته
شـ ــدهاید ،با توجه به این پیشـ ــینه ،نگرش
آیتاهلل هاشـ ــمی نسـ ــبت به ایـ ــن اقدام
دوراننوجوانیشماچهبود؟
اوالً آیـــتاهلل هاشـــمی مخالف دکتر
محمد مصدق بود و او از جمله کســـانی
بود که با ملیگرایی و جبهه ملی مخالف
بود و در این زمینه هماهنگ با تفکر امام
بود .حتی بعد از انقالب در نماز جمعهای
که بمبـــی ترکید ،هفته بعـــدش آیتاهلل
هاشـــمی گفت کـــه نحوســـت ملیگراها
نمـــاز جمعـــه را گرفـــت؛ بـــه هـــر جهت
آیتاهلل هاشمی هم با آنها مخالف بود،
همانگونه کـــه ما با جبهـــه ملی مخالف
بودیم؛ درســـتتر بگویـــم اینکه مخالف
شـــده بودیم ،چون به هر حـــال ما در یک
هدف و در یک دوره با آنها در زمینه ملی
شـــدن نفت مشـــترک بودیم .همچنین
آنهـــا الئیک بودند و مـــا نبودیم .بنابراین
آیتاهلل هاشمی روحاً و فکراً با ملیگرایی
مخالف بود و طبعاً با دکتر مصدق که در
یـــک دوره رهبر ملی گراها بودند مخالف
بـــود و اختـــاف عقیدتی وجود داشـــت.
در ماجرای اعـــدام انقالبی دکتر فاطمی
هم که توســـط بنده انجام شـــد ،آیتاهلل
هاشمی هیچ اعتراضی نکردند و لذا وقتی
از زندان آزاد شدم به دیدن من آمدند؛ نه
تنها با این اقدام من مخالفتی نداشت که
من را احترام هم میگذاشـــت .البته من
با آقای هاشـــمی در رابطه با این موضوع
حرفی نزدم.
ëëیکی از مجالتی که اواخر دهه  30منتشـ ــر
شـ ــد «مکتب تشـ ــیع» بود که اتفاقاً یکی از
اهدافـ ــش تقابل با ملیگرایی بـ ــود که البته
آقای هاشمی در انتشـ ــار و توزیع این نشریه
تـ ــاشمیکردنـ ــد.آیتاهللهاشـ ــمیهم

بیشـ ــتر بـ ــا ایـ ــن فعالیتهـ ــای فرهنگی یا
نشریههای دیگر نظیر «بعثت» یا «انتقام»
شناخته شدهاند .درباره خط مشی مکتب
تشیعبگویید...
من با مکتب تشـــیع همکاری نداشتم
و زمانـــی که چاپ میشـــد در زندان بودم.
مکتب تشـــیع مقـــاالت زیـــادی از بزرگان
حـــوزه و امـــام دارد .آقـــای هاشـــمی هـــم
سرمقالههای مکتب تشـــیع را مینوشت؛
یکبار به آقای هاشمی گفتم سرمقالههای
شـــما خیلی زیبا و انقالبی اســـت ،او گفت
من از شما و فداییان اسالم الهام گرفتهام
و از تأثیـــر منشـــور برادری فداییان اســـام
که مربوط به ســـال  31بود و «نبرد ملت»
بر نوشـــتههایش ســـخن میگفت .قســـم
میخورم که آقای هاشمی به من گفت که
«من در این نوشتهها ،سبک شماها را آغاز
کردهام» .این روحیه حتی در کتاب امیرکبیر
آقای هاشمی هم دیده میشود.
ëëاصوالًخطمشی«مکتبتشیع»انقالبی
بود،ایندرحالیاسـ ــتکهفعالیتمجله
«مکتـ ــب اسـ ــام» به قـ ــول آقای رسـ ــول
جعفریـ ــان متأثر از اندیش ـ ـههای نومذهبی
یا نوگرایی اسـ ــامی بود و پس از انتشارش
نامههـ ــایاعتـ ــراضآمیـ ــزی بـ ــهآیتاهلل
بروجردی نوشته میشد مبنی بر جلوگیری
از انتشـ ــار مکتب اسـ ــام که بـ ــا مخالفت
آقای بروجردی مواجه میشـ ــد .به هر حال
مکتب اسالم در سال  1337آغاز به کار کرد
و «مکتب تشـ ــیع» هم در سـ ــال ،1338آیا
انتشار مکتب تشیع گونهای تقابل با مجله
مکتباسالمنبود؟
البتـــه مکتب اســـام بـــه مانند مکتب
تشـــیع انقالبی نبود ولی باید توجه داشت
که بعد از شهادت نواب صفوی ،روحانیون
انقالبی توانستند پایگاههایی در حوزههای
علمیـــه به وجـــود بیاورند کـــه دقیقاً علیه
حاکمیت دستگاه بود؛حتی مکتب اسالم
هم به نوعـــی اینگونه بـــود؛ چنانچه آقای

ما یک تاریخنگار
داریم
و یک وقایعنگار
و یک تاریخ
شفاهی؛ ابن
خلدون کسی است
که فرق تاریخنگاری
و وقایع نگاری را
به ما نشان داد؛
تاریخنگار باید
شرایط جامعه از
قبیل اقتصادی،
فرهنگی و فولکلور
را بداند اما
وقایعنگار باید
امین باشد؛ به نظر
من آقای هاشمی
در وقایع نگاری
امین و در تاریخ
نگاری یک مورخ
جامعهشناس است
و در تاریخ شفاهی
هم بیطرفانه
تاریخ را میگوید

طلبههایـــی که به دانشـــگاه میرفتند را
قطع میکرد ،این مجله برای دانشـــگاه
رفتههایـــی مثل آیـــتاهلل مطهری و...
حق الزحمههایـــی در قبال مقاالت آنها
میداد .اصوالً هزینههای انتشار مکتب
تشـــیع از چه مواردی بود؟ آیا آیتاهلل
هاشمی از خود مایه میگذاشتند؟
مکتب تشیع شـــمارگان خوبی داشت
و هزینههـــای ایـــن مجلـــه از روی فروش و
شمارگان باالیش در میآمد .اما اجازه بدید
یک خاطره در این رابطه تعریف کنم ،یک
روز بعد از انقالب من با پسرم به دیدار آقای
هاشـــمی رفتیم ،پســـرم به آقای هاشمی
گفـــت این پدرم بـــارش را زمین گذاشـــته،
قبالً وضعش خوب بود و وقتی ســـخنرانی
میکـــرد اگر هدیهای بـــه او میدادند قبول
نمیکـــرد ،امـــا حاال ایـــن هدیههـــا را قبول
میکند ،شما به او توصیه کنید این هدیهها
را قبول نکند! آقای هاشمی به پسرم جواب
داد مـــن قبل از انقـــاب وضعم خوب بود
ولی پـــول منبـــر را میگرفتم امـــا این پول
مخصوصاعالمیههاییبودکهعلیهدولت
چاپ میشد و به پسرم گفت که اگر پدر تو
پولـــی میگیرد به مادر و شـــما میدهد که
خرج کنید! یک شـــب آقای عســـکراوالدی
به مـــن گفت چـــون آقای هاشـــمی وضع
مالـــیاش بهتـــر از همه بـــود ما اگـــر برای
کارهـــای انقالبـــی پـــول نداشـــتیم از آقای
هاشـــمی میگرفتیم؛ بنابراین قطعاً آقای
هاشـــمی برای مکتب تشـــیع از خود مایه
میگذاشتچونوضعمالیاشخوببود.
ëëیکی از فعالیتهای آقای هاشمی تألیف
تاریخ است .او کتابهایی نظیر «امیرکبیر؛
قهرمان مبارزه با استعمار» در کارنامه خود
دارد و در سالهای اخیر هم انتشار مجموعه
خاطرات روزانـ ــه برای خواننـ ــدگان تاریخ
معاصرایرانجنجالبرانگیزبود.ازدیدشما
آیتاهلل هاشمی تاریخنگار پیش از انقالب
وروایتیکهاودرچندسالاخیرازوقایعچند

فداییان اســـام گفتـــه بودند کـــه فداییان
دچار بیهویتی شـــدند و ضمناً در آن نقد
دبیر جمعیت فداییان اســـام را برادر من
محمدهادی عبدخدایـــی معرفی کردند
که من هم پاســـخ ایشان را دادم که هویت
فداییان همان هویت اولیه آنهاســـت و ما
همان افکار آن موقع را داریم و در ثانی دبیر
فداییـــان بنده محمدمهـــدی عبدخدایی
هستم .در این نقد به نظر ایشان آمده بود
که فداییان اسالم بعد از انقالب ،آن هویت
صددر صد اسالمی اولیه را ندارند.
ëëمیدانـ ــم که شـ ــما درباره تـ ــرور نافرجام
دکتر فاطمی قبالً در مصاحبهها و نوشتهها
زیاد گفتهاید ،بهعنوان واپسین پرسش و از
آنجایی که این روزها هم سالروز این واقعه
در 25بهمن 1330است ،مختصراًاز علت
اینحادثهبگوییدواینکهشمادرجاییگفته
بودید اگر دوباره به گذشته بازگردید فاطمی
را ترور خواهید کـ ــرد! و در مصاحبه دیگری
گفته بودید در دوران جوانی وقتی در انجیل
میخواندیدکهاگرشخصیدرگوششمازد
صورتخودرابرگردانیدتابهگوشدیگرتان
هم بزند این را اوج ترویج ظلم میدانستید
اما امروز این را اوج ترویج اخالق میدانید
و حاضر نیستید مگسی را بکشـ ــید! آیا این
گفتههامتناقضنیست؟
ما فداییان میخواستیم رابط بین شاه و
دکتر مصدق را که فاطمی بود از بین ببریم
و به خاطـــر همین هم من دســـت به این
اعدام انقالبی زدم.
اما گفتههای من متناقض نیست .سن
آدم وقتی باال میرود نگاهش به زندگی و
آدمها فرق میکند.
ëëیعنی شـ ــما اگر با همین سن و نگرش ،به
سال 30بازگردیداینعملرابردکترفاطمی
تکرارنمیکنید؟
با همین ســـن و ســـال امروزم ممکن
اســـت این کار را نکنم اما اگر  15ســـاله و در
آن محیط باشم این کار را میکنم!

چند نما از سیمای یک سیاستمدار
مصطفی ایزدی

روزنامه نگار و فعال سیاسی

ارزیابـــی شـــخصیتهایی که زندگـــی ناآرام
و طوالنی مدت داشـــتهاند ،کار چندان آســـانی
نیست .ابعاد وجودی چهرههای تراز اول در هر
جامعهای ،بویژه جامعه سیاسی و سیاستزده
ایران در چند دهه اخیر ،چنان که باید و شـــاید،
در زمان کوتاه ،دیده نشده است ،لذا باید منتظر
باز شدن درهای بسته بود تا همه ابعاد رفتاری و
گفتاری چنین افراد سرآمدی ،به دیده آید.
در میـــان شـــخصیتهای پرنفـــوذ عصـــر
جمهـــوری اســـامی ایـــران ،اکبـــر هاشـــمی
رفســـنجانی ،از آن چهرههـــای چنـــد بعـــدی
اســـت کـــه ارزیابـــی رفتـــار و کـــردار او ،در مدت
اندکی که از زمان درگذشـــت او میگذرد ،آسان
نیســـت .بدیهی اســـت برای افرادی که در مورد
زندگـــی ،مبـــارزات ،مدیریـــت و افکار هاشـــمی
رفســـنجانی قلم زدهانـــد ،به میـــزان نزدیکی و
دوری از موقعیت آن مرحوم ،ســـختی و آسانی
ارزیابی شـــخصیت وی ،متفاوت اســـت .در این
صورت ،نمره دادن به کارنامه آیتاهلل هاشمی
رفســـنجانی زود اســـت .بعضیهـــا او را قبـــول
ندارند ،یعنـــی نمره قبولی بـــه وی نمیدهند.
بعضیها به او نمـــره  20میدهند .در میان آن
مخالفـــان همه جانبـــه و این مریـــدان دلداده،

افراد زیادی هســـتند که در عین انتقاد به او ،وی
را رد شـــده نمیدانند و کسان زیادی هستند که
در عیـــن ارادت بـــه او ،انتقاداتی هـــم به رفتار و
گفتـــار او داشـــتهاند .در واقع ،گســـتردگی و تنوع
مسئولیتهای آقای هاشـــمی ،هر کدام به طور
جداگانه قابل ارزیابی اســـت و نیـــز دیدگاههای
دهـــه به دهه این پیر سیاســـت ،او را در معرض
قضاوتهای متفاوت قرار داده است.
آیـــتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی در دوران
مبـــارزه بـــرای اســـتقرار جمهوری اســـامی در
ایران ،با دیگـــر مبارزان همتراز خود تفاوتهای
چشمگیری داشـــت .اگر چه در لباس روحانیت
بـــود ،اما همانند یـــک چریک زبده ،با ســـاواک
و نیروهـــای انتظامی رژیم گذشـــته در چالشـــی
ســـخت بود .زندان را در زیر شکنجه میگذراند،
از دســـت مأموران فـــرار میکرد و حتـــی او را به
سربازی بردند .در عین حال از ثروت خود برای
مبارزان هزینه میکرد .کار ساخت و ساز داشت
و بـــه تجارت دســـت میزد .به ســـفرهای خارج
میرفت و در همبســـتگی مبـــارزان و مجاهدان
تالش میکرد .اینها همه سوای حضور در حوزه
علمیـــه و درس خوانـــدن و درس دادن و کتاب
نوشتن و نشریه اداره کردن بود.
ارزیابی فعالیتهای هاشـــمی رفســـنجانی
قبل از پیروزی انقالب و در دوران مبارزه ،در نزد
اهالـــی انصاف و عالقه مندان به برچیدن نظام
شاهنشاهی ،مثبت و افتخارآمیز است .میتوان

به این بخش از زندگی و کارنامه آیتاهلل ،نمره
بســـیار خوب داد .در همین جا میتوان پرسشی
را مطرح کرد که آیا چنین شخصیت سختکوش
و خستگیناپذیری که به مبارزه اعتقاد داشت و
اهـــداف رهبری انقالب را بـــا تمام توان پیگیری
میکـــرد ،به هنـــگام مدیریت در نظـــام برآمده
از قیـــام و انقالب ،اهـــداف مبـــارزه را تا چه حد
پاس میداشت؟ اختالف نظرها پیرامون ابعاد
فکری و اجرایی هاشـــمی رفســـنجانی ،از پاسخ
به پرســـش مذکور برخاســـته اســـت .به عبارت
دیگر نمره خوب یا بـــدی که به وی میدهند ،از
تحلیلی که در این پاسخ وجود دارد ،بر میآید.
چند روزی به پیروزی انقالب اسالمی مانده
بود که ،هاشمی رفســـنجانی برای عموم مردم
ایران چهره نمود .وقتی شـــورای انقالب توسط
امام خمینی(ره) تشـــکیل شـــد و نـــام اعضای
آن ،نجواگونه به گوش مردان و زنان برخاســـته
سراســـر ایران رســـید ،نام وی بـــه گوش همگان
آشـــنا در آمد .از این گذشـــته ،وقتـــی رهبر کبیر
انقالب به ایران آمد و مهندس مهدی بازرگان را
بهعنوان نخستوزیر ایران برگزید ،این هاشمی
رفسنجانی بود که حکم نخستوزیر را در حضور
امام خواند و عکس نخســـتین صحنه موفقیت
رهبران انقالب در تشکیل دولتی بیرون از نظام
شاهنشاهی ،همه جای ایران منتشر شد ،مردم
کشـــورمان بـــا چهره هاشـــمی رفســـنجانی هم
آشـــنا شـــدند.با ســـقوط رژیم پهلوی و متالشی

شـــدن کابینه بختیار ،دولت موقت نظام جدید
به ریاســـت مهنـــدس مهدی بـــازرگان و وزیران
منتخب ایشـــان ،زمام امور اجرایی را به دســـت
گرفت.
در آن موقع ،شورای انقالب تصمیم گرفت،
تعدادی از اعضای خود را بهعنوان معاون وزرا،
راهـــی قوه مجریه کنـــد .از جمله اکبر هاشـــمی
رفســـنجانی ،بهعنوان معـــاون وزیر کشـــور ،که
مهنـــدس هاشـــم صباغیـــان بـــود ،وارد دولت
شـــد.این رویداد ،ســـرآغاز فعالیتهای اجرایی
آقـــای هاشـــمی در نظـــام جمهوری اســـامی
شـــد .در دوره معاونـــت وی در وزارت کشـــور،
دو انتخابـــات مهم ،یکی انتخـــاب عنوان نظام
جدیـــد و دیگـــری انتخابات مجلس بررســـی و
تصویب قانون اساسی بود .در انتخابات روزهای
 10و  11فروردیـــن ماه  ،58بـــرای نظام حاکم بر
ایران انقالبی ،نام «جمهوری اســـامی» با رأی
مستقیم مردم انتخاب شد که این نام در روز 12
فروردین ماه  58رســـماً اعالم شد .در انتخابات
دوم ،یعنـــی انتخابـــات نماینـــدگان مـــردم در
مجلـــس خبرگان قانـــون اساســـی ،اعضای این
مجلس برگزیده شدند .آنگاه مجلس خبرگان
قانون اساســـی تشکیل شـــد .برای این مجلس،
هاشـــمی رفســـنجانی بـــه دلیـــل عضویتش در
دولـــت ،نامـــزد نشـــد ،اما بـــا قرائت پیـــام امام
خمینـــی(ره) در مجلس مذکور( 28مرداد )58
از قافله علما و متفکریـــن بالد ،عقب نماند .با

اســـتعفای دولت مهندس بازرگان و رفتن همه
وزیـــران از دولت ،هاشـــمی ،سرپرســـت وزارت
کشـــور شد و نخستین گام را برای رسیدن به قله
مدیریت کشـــور برداشت.پس از تصویب قانون
اساسی در مجلس خبرگان ،رهبری نظام ،برای
جلوگیـــری از حرف و حدیثهـــای ناامیدکننده
درباره تصویب قانون اساســـی ،تصمیم گرفت
ایـــن مصوبه را با برگزاری رفراندوم ،به تصویب
ملت هم برســـاند .در برگزاری این همه پرسی،
هاشـــمی رفســـنجانی هم نقـــش داشـــت ،اما
نخســـتین باری که خـــود او در معرض انتخاب
مردم قـــرار گرفت ،برای ورود وی به نخســـتین
دوره مجلس شـــورای اســـامی بود ،مجلســـی
کـــه نماینـــدگان آن ،او را بهعنـــوان رئیـــس این
مجلـــس برگزیدند ( 7خـــرداد  .)59گزینش او،
نشـــان میدهد که هاشمی رفسنجانی از همان
ماههای اولیه پس از انقالب ،یکی از چهرههای
کامالً شـــناخته شده در میان مردم و نمایندگان
آنان بود.
آقـــای هاشـــمی از اوائل خـــرداد  59تا اواخر
مرداد ماه  ،68بهعنوان رئیس ،در رأس مجلس
شـــورای اســـامی حضـــور داشـــت .ارزیابی این
بخش از فعالیتهای آقای رفســـنجانی ،چه در
دوران حضـــور در وزارت کشـــور و چـــه در دوران
نمایندگی و ریاســـت مجلس شـــورای اسالمی،
نیازمند بررســـیهای تاریخـــی در این دو عرصه
است که باید فرصت آن فراهم شود.

با پایان یافتن دوران ریاست مجلس ،وی با
گزینش مردم سراسر کشور ،به ریاست جمهوری
رسید و هشت سال هم بر صندلی مهم مستقر
در پاستور تکیه زد .هاشـــمی رفسنجانی در این
هشـــت ســـال خیلی کارها کرد که نمیبایســـت
میکـــرد و خیلـــی کارهـــا نکـــرد که میبایســـت
میکـــرد .البته حضـــور او در مقام قـــوه مجریه،
فرصت مغتنمی برای وی بـــود که بتواند ایران
ویران ناشـــی از جنگ تحمیلی را به ایرانی آباد
و مردمی فعال در عرصه سازندگی تبدیل کند.
اما در کنار این پیشرفت و سازندگی ،موضوعات
مهمـــی چـــون فرهنـــگ ،آزادیهای اساســـی،
توجه به منتقدان و مســـائلی هماننـــد اینها ،به
وادی غفلت رفت .نشـــانه این ادعـــا را میتوان

در حضـــور مردم برای ایجـــاد اصالحات ،بویژه
اصـــاح امـــور سیاســـی ،در رویـــداد دوم خرداد
 76دیـــد .رأی دادن مردم به شـــخصیتی برای
دورههـــای ریاســـت جمهوری بعد از هاشـــمی
رفســـنجانی ،نوعی ارزیابـــی مردمی از عملکرد
وی در سالهای بین  68تا  76تلقی میشود.
در این فاصلـــه ،نوعی فعالیتهای افراطی
در متـــن جامعـــه صـــورت میگرفـــت .آتـــش
زدن ســـینما و کتابفروشـــی ،محدودیـــت برای
منتقدان فرهنگـــی ،ورود برخی عناصر امنیتی
بـــه فعالیت هـــای اقتصادی،برخوردهـــای تند
بـــا مراجع عظام تقلید ،بویـــژه مرحوم آیتاهلل
منتظری ،به هم زدن میتینگهای سیاسی از این
جمله اند.چالشی که در سالهای  75و  76بین
اصالحطلبان و هاشـــمی رفسنجانی پیش آمد،
ناشی از تأثیری بود که این تندرویها در جامعه
گذاشـــته بود .با این توضیحـــات و واقعیتهای
ملمـــوس ،نمیتوان به فعالیتهای هاشـــمی
رفسنجانی در یک ارزیابی واقع بینانه ،دید کامالً
غیر انتقادی داشت.
اما آقای هاشمی در  17 -16سال پایان عمر
خود ،رویهای را انتخاب کرد که در پرتو آن بتواند
بر گذشـــتههای خود و برای اصـــاح امور ،تدبیر
کند .تدبیری که او را به مرور از اصولگرایان جدا
کرد و به اردوگاه اصالحطلبان نزدیک ســـاخت.
ارزیابی رفتار و گفتار سالهای اخیر او را – که رتبه
باالیی هم دارد  -به نوشتهای دیگر وا میگذارم.

