بودنــد ،چرا امــام این مأموریــت را به آنان واگذار نکــرد؟ چرا این
مأموریت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی به هاشمی داده شد؟
بنابرایــن ،میخواهیــد بفرمایید که شــراکت آیتاهلل با
برخی اعضــای نهضــت آزادی ،به این دلیل بــود که آنان
هم مبارز بودند ،هم مسلمان و هم اینکه تجربه و سابقه کار
اقتصادی داشتند؟
باید به این نکته توجه داشــته باشــید که تمایزاتــی که اکنون میان
افــراد یــا جریانهــای سیاســی وجــود دارد ،در آن زمــان وجــود
نداشــت .ضمــن اینکــه نزدیکترین جریان سیاســی بــه جریان
مذهبــی ،نهضت آزادی بود .و از ســوی دیگر آنان ،یعنی نهضت
آزادی هــم با هیچ شــخصیت روحانــی جز آیتاهلل هاشــمی کار
نکردنــد .به ایــن دلیل که آنان کامالً بــازاری و اقتصادی بودند و از
فعالیتهــای اقتصادی ســر در میآوردند ،بــه همین دلیل فقط
یــک آخوند را انتخاب کردند تا با او کار کنند .آنان میدانســتند که
آیتاهلل هاشــمی معنی ســازندگی ،کار ،ســاختن و تولید را خوب
میفهمــد .قیمــت و بــازار را میشناســد و بــا نــوع فعالیتهــای
اقتصادی و حضور در این عرصه آشــنایی کامل دارد ،لذا پذیرفته
بودنــد که با هم چنین فعالیتی با هدف کمک به مبارزان داشــته
باشند.
از صحبتهای شــما این طور اســتنباط میشود که میزان
کمکهای آیــتاهلل هاشــمی بــه مبــارزان و انقالبیون و
مردم زیاد بوده است ،همینطور است؟
نمــی توانم درباره میــزان دقیق این کمکهــا اظهارنظر کنم ،اما
میتوانم بگویم که آیتاهلل هاشــمی هرچه داشت در راه انقالب
و نظام داد و هیچ چیز برای خود یا فرزندانش باقی نگذاشت.
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آیتاهلل هاشــمی بســیار ثروتمند بود .بخشــی از این ثروت پیش
از انقــاب خــرج نهضــت و مبــارزه و انقالب شــد ،بخــش اندکی
کــه باقــی مانده بود نیــز در بعــد از انقــاب بویــژه در دوران دفاع
مقــدس خــرج شــد ،تــا جایی کــه خانــهای کــه آیتاهلل هاشــمی
در آن زندگــی میکــرد و اکنــون همســر مکرمهشــان در آن به ســر
میبرنــد ،خانــه خودشــان نبــود ،اســتیجاری بــود ،از ســوی امام
تأمین شــده بود و آیــتاهلل هاشــمی اجاره مختصــری پرداخت
میکــرد .این خانه ،بســیار کوچکتــر از منازل معمولی بســیاری
از افراد است.
در اینجــا ســؤال پیش میآیــد که بــا توجه به حساســیت
ساواک ،چطور این کمکها ادامه داشت؟
اتفاقــاً بــه دلیــل حساســیت ســاواک بســیاری از ایــن کمکها لو
رفــت و متوقــف شــد و بخشــی از محاکمات آیتاهلل هاشــمی در
دادگاههــای نظامــی رژیم ســابق ،بهدلیــل کمکهای ایشــان به
مبارزات و مبارزان بود و اساســاً یکی از اتهامات جدی همین بود.
دســتگاه ناراحــت بود که هر کس یا گروهی که دســتگیر میشــود،
ســرنخ بخشــی از کمکهــای مالــی به ایــن گــروه ،به آشــیخ اکبر
میرسد.
آیتاهلل هاشمی برای کمک به جریانها یا افراد سیاسی،
تمایزی هم قائل بودند یا خیر؟
آیــتاهلل هاشــمی در کمــک بــه مبــارزان و انقالبیــون یــا
خانوادههایشــان ،مانند مرحــوم آیتاهلل طالقانی میاندیشــید
و رفتــار میکــرد .قــدر مشــترک همــه گروههــای مبــارز ،ســاقط
کردن شــاه بــود ،اما این نکته مســلم اســت که آیتاهلل هاشــمی
بــه کمونیســتها کمک مالــی نمیکــرد .یعنی تز ایشــان ،کمک
به همــه مبارزان ،منهای کمونیســتها بــود .البته ایــن طور نبود
که مته به خشــخاش بگذارد کــه فرد دقیقاً و به صــورت جزئی ،با
همه شــاخصهای ما یک مســلمان باشــد .اینکه به ظاهر اظهار
مســلمانی میکرد و با شــاه مبــارزه میکرد کافی بــود که آیتاهلل
هاشــمی به او کمک کند .براســاس چنین نگاه و رویکردی بود که
بســیاری از گروههای مبارز در دایره کمکهای ایشان میگنجید،
به استثنای کسانی که رسماً تفکر مارکسیستی داشتند .مجاهدین
خلق هم تــا زمانی مورد عنایت و کمک ایشــان بودند که کودتای
درون گروهــی رخ نداده بود .البته آیــتاهلل پیش از کودتای درون
ســازمانی مجاهدین خلق نیز به این گروه انتقاد داشــتند ،اما این
انتقــاد به ایــن معنا نبود کــه نباید به آنــان در مبارزه با رژیم شــاه
کمک کرد .سیاســت آیتاهلل طالقانی ،منتظری و هاشمی مانند
مشــی امام بود که تا قبل از روشن شدن مواضع ،سعی میکردند
همه را زیر چتر خود داشته باشند و جذب کنند؛ و این یعنی همان
جذب حداکثری و دفع حداقلی.
بفرمایید آیا آیتاهلل هاشــمی پس از انقالب هم فعالیت
اقتصادی داشتند؟
نخیــر تا آنجایی کــه من اطالع دارم ،ایشــان بعــد از انقالب دیگر
فعالیت اقتصادی نمیکرد ،اما آنچه از پیش از انقالب برایشــان
مانده بود را خرج نظام کردند و کمک میکردند.

با ایــن ثروت ،انتظار میرفت که وضــع زندگی خانوادگی
آیتاهلل هاشــمی مرفه و متفاوت از زندگی متوسط مردم
باشد .این طور بود؟
مــن از نزدیــک این خانــواده را میشناســم .وضع مالــی و زندگی
خانواده و فرزندان آیتاهلل هاشــمی آن طوری نیست که دیگران
تصور میکنند یا تبلیغات ســوء مینمایند .آنان زندگی معمولی
دارند .هیــچ کدام از فرزندان آیتاهلل هاشــمی ،آنچــه دارند را از
انقالب و رانت دولتی بهدست نیاوردهاند.
هرچند واقعیتهــا حکایت از آن میکنــد که کمکهای
آیــتاهلل هاشــمی
بــه اشــخاص و گــروه
هــای مبــارز در قبــل
و بعــد از انقــاب،
بیچشمداشــت بــود،
امــا جنابعالــی موردی
را ســراغ داریــد کــه
فــردی مــورد حمایت
و پشــتیبانی آیــتاهلل
هاشــمی بــوده باشــد،
امــا بعــداًجــور دیگری
بــا ایشــان رفتــار کــرده
باشد؟
متأسفانه بســیاری بودند که از
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
کمــک مالــی دریافــت کردند،
اما بعدهــا تحت تأثیــر فضای
مســموم شــکل گرفتــه علیــه
ایشان سخن گفتند و در مقابل
او قــرار گرفتنــد و بــه آیــتاهلل
جفا کردنــد .با وجــود این ،این
رفتارها برای آیتاهلل هاشمی
مهم نبود و شــاید اساســاً هیچ
زمــان بــه ایــن فکــر نمیکــرد
کــه مثــاً بــه کســی کــه امــروز
علیــه او حــرف میزند ،قبــاً کمکی کرده اســت یا نه .ایــن روحیه
را نداشــت کــه اگر به خانــواده یا شــخصی کمک میکــرد ،یادش
باشــد یا به آن فــرد یادآوری کنــد .آیتاهلل هاشــمی آنقدر بزرگ
بــود که ایــن کمکها مطلقاًبه یادش نمیآمــد و اگر بود ،هرگز به
رخ کســی نمیکشید .اما در ارتباط با آنچه ســؤال کردید ،برخی را
میشناســم که در خانهای زندگی میکردند که آیتاهلل هاشــمی
به آنان واگذار کرده بود ،اما همان افراد که این کمکها را دریافت
کــرده بودنــد بــه آیتاهلل جفــا کردنــد .هرچنــد برخی از آنــان در
سالهای اخیر از موضع خود علیه آیتاهلل هاشمی عقب نشینی
کردند و حتی به خاطر آیتاهلل هاشمی زندان هم رفتند.
برخــی از منتقــدان آیــتاهلل هاشــمی ،مدعــی بودند که
ثروت او از رانتها و سوءاســتفاده از قدرت به دست آمده
اســت .باوجود تکرار این مســأله ،اما ایشــان یــا اطرافیان
شــان ،عالقهای نداشــتند که به این اتهامات پاسخ بدهند
یــا بگویند اگــر چیزی هم داشــته اســت ،صــرف انقالب و
نظام کرده اســت .علــت این رویکــرد آیــتاهلل را در چه
میبینید؟
این امر به طبع بلند ایشــان باز میگشت .ضرورتی نمیدیدند که
برای خودشان این مسائل را مطرح کنند یا از خودشان دفاع کنند.
البته یک بار در اوایل ریاســت جمهوری که دوستان اصالح طلب
انتقادی از آیتاهلل کرده بودند ،ایشان در خطبههای نمازجمعه
این مســائل را مطرح کرد و ظاهراًگریه هم کردند .وقتی گفته شد
که هاشــمی زندگی تشــریفاتی دارد ،ایشــان گفت که همسر من،
با وجــود بیماری ،خودش به کارهای منزل اشــتغال دارد .این در
حالــی بــود که برخی که بســیار پایینتر از ایشــان بودنــد در خانه و
زندگی شــخصی خــود از کارگــر اســتفاده میکردنــد ،درحالی که
آیتاهلل میگفت همسرش خودش خانه را اداره میکند.
میدانیــم کــه ذهنیــت و فضــای ایجــاد شــده در جامعه
به قــدری مســموم بود کــه این ســخنان چنــدان پذیرفته
نمیشــد .به نظر شــما چرا چنین تلقی ای درباره آیتاهلل
هاشمی وجود داشت؟
بــه دو دلیل .نخســت اینکه گفتمــان و دیدگاه آیتاهلل هاشــمی،
قبل و بعد از انقالب ،سوسیالیســتی و از نــوع اقتصاد دولتی نبود.
او معتقــد بــود کــه جامعه بایــد ثروتمند باشــد و اساســاً ثروتمند
بودن مردم را عیب نمیدانســت ،نه برای کشــور ،نه برای افراد و
اشخاص و نه برای مؤمنین .هاشمی معتقد بود که ثروت و ایجاد
ثروت نه تنها عیب نیســت بلکه یک ضرورت است و تولید ثروت

در جامعــه رشــد و رفــاه عمومــی ایجاد میکنــد .منتقــدان وقتی
ایــن رویکــرد را در کنار پیشــینه آیتاهلل هاشــمی قــرار میدادند،
میگفتنــد او کــه اکنــون این طــور میگویــد ،خانــوادهای ثروتمند
هم داشــته اســت ،پــس البد در حــال حاضر نیــز از زندگــی مرفه
برخوردار اســت .اما همواره شــاهد بودیم که آیتاهلل هیچ زمان
در برابر چنین اتهامات و تبلیغاتی از خود دفاعی نکرد.
در پایــان ایــن گفتوگــوی ویــژه و شــنیدنی و خــارج از
چارچــوب ایــن گفتوگــو ،کــه بیشــتر بــه ویژگیهــای
شــخصیتی و مبارزاتــی و اخالقــی آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی درپیــشوپس
از انقــاب ،مربــوط بــود ،با
متأسفانه
توجــه به اینکــه در آســتانه
بسیاری بودند
انتخابات بزرگی در غیبت
ایشــان قــرار داریــم ،اگــر
که از آیتاهلل هاشمی
ممکن است بفرمایید نگاه
رفسنجانی کمک
آیــتاهلل در طــول دوران
مالی دریافت کردند،
پــس از انقــاب اســامی،
اما بعدها تحت تأثیر
بــه انتخابــات و رأی مردم و
شکل
فضای مسموم
ارتبــاط آن بــا امنیــت ملی
ایشان
گرفته علیه
و منافــع ملــی چــه بــوده
سخن گفتند و در
اســت؟ و توصیــه شــما در
این ارتباط چیست؟
مقابل او قرار گرفتند.
بــدون شــک آیــتاهلل
برخی را میشناسم
هاشــمی نقــش ویــژه و
که در خانهای زندگی
اساســی و کلیــدی بــرای
میکردند که آیتاهلل
انتخابــات و اهمیــت رأی
هاشمی به آنان
مردم و پاسداری از این رأی
اما
بود،
واگذار کرده
در جهت حفظ منافع ملی
کشــور و تثبیــت جمهــوری
همان افراد که این
اســامی قائــل بــود و در
کمکها را دریافت
طــول دوران پس از انقالب
کرده بودند به
بویــژه در دو دهــه اخیــر
آیتاهلل جفا کردند
شــاهد بودهایــم که ایشــان
نقــش مهمــی در برگزاری
انتخابــات ســالم و بدور از تنــش و اتکا بــه آرا ی عمومی داشــت.
همــواره تأکید میکرد کــه مطابق با قانون اساســی باید خود را در
معرض رأی مردم قرار داد و به این رأی احترام گذاشت و همانند
امام راحل و رهبر معظم انقالب میزان را رأی ملت میدانستند.
اگــر هــم در انتخاباتــی بــه هــر دلیــل انتقــادی داشــتند هیــچ زمان
ایــن انتقاد ،بــه کنارهگیری ایشــان از انتخابــات منتهی نشــد و در هر
شــرایطی از همــگان می خواســتند که با حضور خــود در انتخابات،
بر مشــروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اســامی صحه بگذارند.
آیــتاهلل هیــچ زمــان از انتخابــات قهــر نکردند .اگــر بــرای نمونه از
نامزدی برای انتخابات منع شــد ،دلســرد نشــد و کنارهگیری نکرد و
همچون انتخابات پیشــین ریاست جمهوری از همه خواستند که در
انتخابات شــرکت و حضور گســترده داشته باشــند و از دکتر روحانی
نیــز حمایت کردند که بخش قابل توجهی از اقبال مردم به ریاســت
جمهوری کنونی ،مرهون حمایتهای آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
و حضــور ایشــان در عرصــه رقابت ســالم سیاســی بــود و تــا آخرین
لحظات عمر نیز از مردم خواستند که از حضور در پای صندوقهای
رأی ،مأیــوس نشــوند و سرنوشــت خــود را بــا حضــور در انتخابــات،
رقم بزنند.
به نظر مــن پیام آیــتاهلل در روزهای پایانی عمــر هم جز حضور
در عرصــه انتخابــات و رقابتهــای ســالم سیاســی و پرهیــز از
هــر گونــه بیتفاوتــی در تعیین سرنوشــت فــردی و ملــی ،نبود و
در یک جمله؛ مشــی اصلی آیتاهلل هاشــمی در سیاســت ورزی
همــواره پرهیز از تندروی و خشــونت و وحــدت در کثرت و اعتدال
بود و در راه این اعتقاد خود تمام سختیها را تحمل کرد.
در احســاس مســئولیت آیــتاهلل نســبت بــه سرنوشــت کشــور و
جمهوری اســامی همیــن بس که پــس از انتخابات  92ریاســت
جمهــوری ،ایشــان بــه رغــم تخریبهایــی کــه میشــد ،وقتــی
اســتقبال هوشــمندانه مــردم از انتخابــات را دیــد در ســخنانی
گفــت« :حاال که مملکت به اینجا رســیده و مردم به این ســطح از
آگاهی رســیدهاند ،الحمدهلل میتوانم راحت ســر بر بالین مرگ
بگذارم» .ایشــان در واقع میخواســت بگوید که پــس از برگزاری
ایــن انتخابــات و حضــور مــردم ،دیگــر هیــچ نگرانی برای کشــور
ندارد و به آرامش رســیده اســت .لذا حال که آیتاهلل هاشمی در
میان ما نیســت ،اما دلســوزی و گفتمان وی ،همچنان در جامعه
مورد توجه اســت ،مردم باید با مشــارکت حداکثری در انتخابات
آتــی و توجــه بیشــتر بــه گفتمــان آیــتاهلل ،بــه آرامــش روحــی
ایشان بیشتر کمک کنند.

