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غالمعلی رجایی، مشــاور فرهنگی مرحــوم آیت اهللا اکبر هاشمی رفســنجانی، به 
مناسبت ســالگرد فوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با «شرق» 
به تشــریح نوع نگاه آیت اهللا هاشــمی به حکومت داری، روابط خارجی با آمریکا و 
عربستان پرداخت و تأکید کرد هاشمی بعد از وقایع ۸۸ با هاشمی قبل از آن تفاوت 
عمده ای داشت و این تفاوت در نوع مردم داری او بود. رجایی، هاشمی بعد از وقایع 
۸۸ را مردمی تر از هاشــمی رئیس جمهور و رئیس مجلــس می داند و اعتقاد دارد او 
تاریــخ را به خوبی خوانده بود؛ به همین دلیــل از تاریخ درس گرفت وآن را در خود 
حل کرد. به همین دلیل در سال های پایان عمرش دیدارهای بیشتری با مردم داشت 
و گوش شــنوا و صدای مردمی بود که به او مراجعه می کردند و دغدغه هایشــان را 
بر زبان می آوردند. مشــاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت 
مرحوم هاشــمی را شخصیتی سیاست ورز دانست که استاد ارتباط با کشورهایی بود 

که با ما مشکل داشتند.
  نگاه آیت اهللا هاشمی به نحوه حکومت داری و مدیریت افکار عمومی چه بود؟  .

آیت اهللا هاشــمی روســتازاده بود و از آنجایی که روستاییان از هم گرایی بیشتری 
برخوردارند، ایشــان چنین شــخصیتی داشــتند. ضمــن اینکه مرحوم هاشــمی از 
طایفه ای برخوردار بود و پدرش از نظر شــرایط مالی وضعیت خوبی داشت و ملک 
و باغ زیادی داشــت؛ بنابراین ایشان این دو موضوع را توأم با هم حفظ کرده بود اما 
در دســته بندی کلی آقای هاشمی تا زمان ریاســت جمهوری بعد از خودش یعنی 
دولت آقای خاتمی یک جنبه حاکمیتی دارد که نطق ها و ســخنرانی هایش نشانگر 
آن اســت و یک وجهه شخصیت ایشــان بعد از حوادث ۸۸ است که رنگ و وجهه 
مردمی بودن ایشــان پررنگ تر می شــود. بنابراین نحوه حکومــت داری و حکمرانی 
ایشــان از بعد از ۸۸ قابل مقایسه با دیدگاه سابقش نیست. ممکن است در گذشته 
اگر کســی دیدگاهش را نقد می کرد، او عکس العمل نشــان می داد  اما در عین حال 
نشریه فکاهی مثل گل آقا تیتر صفحه اولش همیشه با معاون اول هاشمی و دولت 
او شوخی می کرد. اما آقای هاشمی از سال ۸۸ به بعد نگاهش نسبت به حکمرانی 
تغییر کرده بود و مطلع شــدن از وقایع و موضوعات را حق مردم می دانست. قاعدتا 
همان طور که امام گفته بود، باید مردم در جریان نحوه حکمرانی بر خودشان باشند 
و درباره تصمیماتی که برای آنها گرفته می شود، رضایت بدهند. او هم چنین نگاهی 
به موضوع حکمرانی داشــت. حتی در قانون اساســی هم این موضوع آمده است 
که در موضوعاتی که جنبه صبر و ســختی دارد، می توان آن را از طریق رفراندوم و 

همه پرسی از مردم حل کرد.
 درخصوص نوع نگاه ایشان به مردم بیشتر توضیح دهید.  .

هاشــمی در ۱۵ ســال آخر عمرش مردمی تر شــده بــود و با مــردم دیدارها و 
مالقات هــای بیشــتری داشــت. اخباری به ایشــان می رســید که قانونــا در زمان 
ریاســت جمهوری این اخبار مردمی کمتر به ایشــان می رســید. مثال مردمی که به 
دالیلی بازداشت می شدند، موضوعات را به ایشان منتقل می کردند یا حتی خانواده 
زندانی ها با ایشــان دیدار می کردند و مسائل را به او منتقل می کردند؛ بنابراین ضمن 
اینکــه مرحوم هاشــمی از پیچیدگی سیاســی برخوردار بودند و ایــن پیچیده بودن 
اقتضای کار سیاست اســت، در عین حال از سادگی ایلیاتی و روستایی هم در تعامل 
با مردم برخوردار بود. انســان به وضوح حس می کرد هاشــمی از این سال به بعد 
از یــک زمینه جذب مردم معمولی هم برخوردار اســت. البته برخی او را اکبر شــاه 
خطــاب می کردند یا تصور می کردند نوع نگاه هاشــمی به مــردم نگاه باال به پایین 
اســت  اما کسانی که با او از نزدیک برخورد داشــته و با او کار کرده اند، به صراحت 
شــهادت می دهند که او بعد از وقایع ۸۸ به نقش مردم و عنصر صداقت در رفتار 
با مردم بیشتر پی برده بود. او در این سال های آخر زندگی اش در نطق هایش نکاتی 
را می گفت که با نطق های هاشــمی رئیس جمهور یا هاشمی رئیس مجلس تفاوت 

داشت و آن زمان با این صراحت به این موارد اشاره نمی کرد. آن زمان سعی داشت 
به نحوی حرف بزند و از داده های مردمی کمتری استفاده کند؛ اما بعد از این وقایع 
به کلی تغییر کرد و ســعی داشــت در نطق ها و صحبت هایش از داده های مردمی 
بیشتری استفاده کند. در چانه زنی با دولت هایی که روی کار می آمدند، این موضوع 

را به وضوح می توان دید.
  در صحبت هایتان اشــاره کردید که آقای هاشمی از بعد وقایع ۸۸ تغییر رویکرد   .

داد و مردمی تر شد. این تغییر و تحول درونی چطور در ایشان رخ داد؟
مقطع ســال ۸۸ را به عنوان زمان تحول درونی ایشــان اشاره کردم اما واقعیت 
این اســت بعد از دوره ریاست جمهوری ایشــان و بعد از اتفاقاتی که برای انتخابات 
مجلس به وقوع پیوســت و ایشــان را ردصالحیت کردند و ســعی کردند ایشان را 
حذف کنند، بعد او را وارد لیســت ۳۰ نفره کردند، ایشــان اســتعفا کرد. از آن زمان 
به بعد بود که ایشــان نگاه آخرتی به سیاســت کــرد تا یک نگاه دنیایــی. بنابراین 
بدون پیرایه نقدهای خودش را مطرح می کرد و گروه ها و احزاب هم دیدند ایشــان 
نــگاه منصفانه ای بــه وقایع و موضوعــات دارد، از او این ســخنان را می پذیرفتند. 
یعنــی زمانی کــه آقای هاشــمی خطبه می خواند، مــردم زیادی ایــن خطبه ها را 
گــوش می دادند. در خاطراتی هم نوشــتم وقتی اوضــاع اول انقالب خوب نبود و 
بر افکار عمومی فشــارهای بیرونی زیادی وارد می شــد، امام خمینی پیام دادند که 
شــیخ اکبر خطبه بخواند. بعــد از حادثه ای که برای رهبری رخ داد و ایشــان امام 
جمعه تهران بود، از آن پس تا آخر اینکه چه کســی خطبه بخواند را آقای هاشمی 

تعیین می کرد.
بنابراین از این ســنگر هم خوب اســتفاده کرد تا حرف هایش را هم مردم کشور 
و هم همه دنیا بشــنوند. البته نوآوری های خاص خودش را هم داشــت؛ مثال یادم 
است در یک خطبه به غرب گفت «شمایی که در کاخ های شیشه ای زندگی می کنید، 

بدانید این کاخ های شیشه ای با یک سنگ فرو می ریزد».
 اگر ایشــان اکنون زنده بود، درباره اتفاقات و اعتراضات اخیر چه نظری داشت و   .

با آن چگونه برخورد می کرد؟
این ســؤال بسیاری از افراد اســت و این موضوع را بارها پرسیده اند و سؤال بجا 
و درســتی هم است. آقای هاشــمی به دلیل برخورداری بیش از شش دهه تجربه 
ورود به سیاست و حکمرانی، به خصوص ارتباطی که از سال ۱۳۳۶ با رهبری داشت 
و ۵۹ ســال رفاقتی که داشــتند و از منزلت باالیی پیش امام خمینی برخوردار بود، 
می توانست از موضع یک شخص کهنه کار سیاست مدار عبور کند و با رفاقت کارش 
را پیش ببرد.  تا جایی که به امام پیشنهاد داد تا زمانی که زنده هستید، چند مسئله 
را حل کنید؛ چرا که بعد از شــما کسی نمی تواند این موضوعات را حل کند و یکی از 

این مورد ارتباط با آمریکا بود.

بنابرایــن تا نقــش و منزلت خــودش را نزد امــام نداند، نمی توانــد درباره این 
موضوعات و فضا با امام خمینی صحبت کند. 

درباره نگاهش به سیاست خارجی هم باید بگویم ایشان تسلط و چیرگی خاصی 
بر ایجاد روابط سیاســی با سایر کشورها داشــت. تصور کنید در زمان جنگ ایران و 
عراق، عربســتان چه کمک های زیادی از زمین و هوا به عراق کرده بود و در شورای 
حکام خلیج فارس به آنها کمک می کرد  اما سیاســت ورزی آیت اهللا هاشمی باعث 

شد عربستان قبول کند سازمان کنفرانس اسالمی در تهران برگزار شود.
 مرحوم هاشمی با ملک عبداهللا ارتباط خوبی داشتند.  .

بله همین طور اســت. ایشــان روابط دوســتانه و نزدیکی با ملک عبداهللا پادشاه 
عربســتان داشتند. ســندی دیدم که وقتی آقای هاشمی از ملک عبداهللا درباره حال 
خانواده اش می پرســد، نوشتند که باید به خودتان هم بیشتر برسید و کمتر کار کنید. 
آقای هاشــمی در قبال ملک عبداهللا موضعی مهربانانه و برادرانه داشتند. از طرفی 
هم شــاهدیم زمانی که امام جماعت مسجد النبی علیه شیعیان حرف زده بود و با 
تمســخر گفته بود ایرانی ها ۱۴ امام دارند و خمینی هم امام پانزدهم اســت و آقای 
هاشمی با ناراحتی مسجدالنبی را ترک کرده بود، خبر به ملک عبداهللا رسید و آقای 
هاشمی هنوز به هتل نرسیده بود، ملک عبداهللا ابراز ناراحتی و عصبانیت کرده بود 
که این شــخص جلوی میهمان ما آبروریزی کرده و شأن میهمان ما را حفظ نکرده 
است. به همین دلیل بالفاصله دستور عزل امام جماعت مسجدالنبی را صادر کرده 
بود. شــخصی که بسیار سرشــناس بود و تریبون مســجدالنبی در اختیار او بود  اما 
به خاطر رنجش خاطر آقای هاشــمی به عنوان یک شخصیت برجسته شیعی، این 

شخص توسط ملک عبداهللا کنار گذاشته شد.
 درباره سیاست خارجی و نگاه آقای هاشمی درباره ارتباط با آمریکا اشاره کردید،   .

درباره نگاه ایشان نســبت به ارتباط با کشورهای همســایه خصوصا عربستان هم 
بفرمایید. نظر ایشان به سیاست خارجی چگونه بود؟

ایشــان نگاهش به سیاست خارجی را با مواضعش نشان داد. سیاست خارجی 
یک امر ژله ای انعطاف پذیر است و قبول نداریم برای همیشه با همه کشور ها زاویه 
داشته باشیم. یعنی به جز کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل که خط قرمز ما هستند، 
ارتباط با ســایر کشورها را توصیه داشتند. البته درباره ارتباط با آمریکا در نامه ای که 
به امام خمینی نوشــتند تأکید کرده بود چین و شــوروی هم رفتاری انجام می دهند 
که آمریکا انجام داده است. حتی شــوروی کارهایی انجام می دهد که حتی آمریکا 
هم انجام نداده اســت، چرا ما باید کشوری مثل آمریکا را در لیست سیاه قرار دهیم 
و ارتباطی با آن نداشــته باشــیم؟ او فردی بود که نگاه واقع گرایانه ای به سیاست و 
روابط بین الملل داشــت. خودم در بسیاری از دیدارها و مالقات های خارجی شاهد 
بودم که شــخصیت های خارجی و رؤســای مجلس و مسئولین بلندپایه کشورهای 
اروپایی و غیر اروپایی به دیدار او می آمدند تا نظر ایشان را درباره موضوعاتی بپرسند. 
حتــی درباره موج بیداری جهان اســالم که بهار عربی نامیده شــد هم آنها نگران 
بودند که دامنه این بیداری به اروپا کشــیده نشــود و آقای هاشمی به آنها گفته بود 
خودتان باعث تشــدید این افراطی گری می شــوید. آنها برای تقویت داعش و امثال 
آن تالش هایی داشــتند و به دنبال آن در فرانســه انفجــاری رخ داد و تعداد زیادی 
کشته شدند و مردم کشورهای اروپایی در فرانسه برای محکومیت آن در راهپیمایی 

شرکت کردند تا جلوی نیروهای افراطی بایستند.
درنهایت باید بگویم آقای هاشــمی به معنای واقعی یک سیاســت مدار واقع گرا 
بود، چون تاریخ را خوب خوانده بود و به تاریخ عالقه داشت. درس های تاریخ روی 
او اثر گذاشــته بود و می دانســت که در هر مقطع تاریخی باید پیامی خاص داشته 
باشد. در عین حال هم ایشان استاد ارتباط با کشورهایی بود که با ما مشکل داشتند و 

اکنون جای او بسیار خالی است.

دوشنبه
۱۹ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۷

خبـر  بـرگزیده

 واکنش ها به اهانت شارلی ابدو  
به مقدسات و ارزش های دینی 

اهانت نشــریه فرانسوی، سفیر فرانســه در تهران را به وزارت خارجه کشاند 
و جمهوری اســالمی ایران در گام نخست، فعالیت انجمن ایران شناسی فرانسه 
را تعطیل کرد و همچنان موج اعتراضات به این اقدام فرانسوی ها ادامه دارد. 

نشــریه فرانسوی «شــارلی ابدو» که ســابقه طوالنی در توهین به مقدسات 
اســالمی دارد، اخیــرا نیز به رهبر معظــم انقالب اســالمی، مرجعیت دینی و 
مقدســات و ارزش های دینی و ملی اهانت کرد که با واکنش تند داخلی مواجه 

شده است.
 آیت اهللا العظمی جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان، صبح دیروز (یکشنبه)، 
هجدهم دی در پایان درس خارج فقه در واکنش به اهانت شــارلی ابدو، نشریه 
هتاک فرانســوی به رهبر معظم انقالب، مرجعیت شــیعه و مقدسات اسالمی 
گفت: «اهانتی به یک مملکت اســت با فحش و کاریکاتور که نمی شــود! بیان 
نورانــی حضرت امیر (س) اســت کــه: (رّدوا الحجر من حیث جآء)، ســنگ را 
همانجا که آمد، برگردانید. (فاّن الضیم ال یحتمله اال الّذلیل). ســتم را جز مّلت 
فرومایه قبول نمی کند، ســنگ را هرجا آمــد برگردانید؛ این بیان نورانی حضرت 
امیر است که اسالم هم روی همین پیش می رود؛ (رّدوا الحجر من حیث جآء)، 
(فاّن الضیم _ ســتم را، ذلــت را جز ملت فرومایه کســی تحمل نمی کند _ ال 
یحتمله اال الّذلیل). اما حاال کسی فحش داد، آدم که نمی تواند فحش بدهد! با 
یک راه دیگری که باالخره صحیح است باید جبران بکند و آن یا تجمع است، یا 
اعتراض اســت که آبروی یک مملکت است، آبروی یک مّلت است، آبروی یک 
نظام اســت. ولی آدم نمی تواند قبیح را با قبیح پاسخ بدهد. امیدواریم خدا این 

نظام را حفظ بکند!».
 رئیس مجلس نیز دیروز گفت: اهانت نشــریه فرانســوی بــه رهبر انقالب 
نتیجه نبود منطق و نشــانه عصبانیت جبهه غرب از شکست پروژه اغتشاشات 
۱۴۰۱ اســت. محمدباقــر قالیباف ادامه داد: «دشــمنان انقالب اســالمی همه 
ظرفیت های سیاســی، اقتصادی، بین المللی، رســانه ای و امنیتی خود را به کار 
گرفتند و عمود خیمه این کشــور یعنی رهبری حکیم و محبوب انقالب را مورد 
هدف حمــالت ناجوانمردانه خود قرار دادند، اما مردم نجیب و شــریف ایران 
علی رغم کمبودها و گله ها از شــرایط اقتصادی، به تعبیر شــهید ســلیمانی از 
حرم جمهوری اســالمی حراســت کردند و نقشه دشــمنان کشورشان را نقش 
بــر آب کردند و حال که از این پروژه خود شکســت خوردند، از روی اســتیصال 
به توهین های ســخیف روی آوردند اما روشــن اســت که این قبیــل اقدامات 
عزم مردم ایران را برای حرکت به ســمت اســتقالل و پیشــرفت کشور، جزم تر 

خواهد کرد».
 قالیبــاف عنــوان کرد: «ضــروری اســت وزارت خارجه ایران بــه اقدامات 
متقابل خود نســبت به دولت فرانســه با اقتــدار ادامه دهد تــا همه بفهمند 
اجــازه ندارنــد به نمادهــا و باورهای ملی مــردم ایران توهیــن کنند». مهدی 
فضایلی، عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبری نیز در انتقاد از نشــریه فرانســوی 
«شــارلی ابدو» نوشــت: نشــریه ای که روزی با وقاحــت و به نــام آزادی بیان 
پیامبر عظیم الشــأن اســالم را مورد هتک قــرار داد، اهانت امــروزش به رهبر 
انقــالب کــه پرچم دار و تداوم بخش مکتب و راه پیامبر اســالم اســت عجیب 
نیســت؛ چراکه این جریان در حال اضمحالل اســت و مصداق الغریق یتشبث

 به کل حشیش!.. َو اهللاَُّ ُمِتمُّ ُنوِرِه. 
چنــدی پیش نیز نشــریه فرانســوی شــارلی ابدو کاریکاتــوری اهانت بار به 
رئیس جمهور کشــورمان، منتشــر کرد که به احضار کاردار فرانســه به وزارت 
خارجه در نبود ســفیر این کشور در ششم مهر توســط رئیس اداره دوم اروپای 

غربی (وزارت خارجه) منجر شد.

   بــه عنوان برادر کوچک تر آیت اهللا هاشــمی در ســال های نبود   .
آیت اهللا، جای خالی ایشان چه از نظر خانوادگی و چه سیاسی در چه 

مقاطعی بیشتر احساس شده است؟
وقتی انســان، عزیزی را از دســت می دهد آنچه برای خانواده و 
نزدیکان و دوستان بیش از هر چیزی به چشم می آید خأل عاطفی و 
احساســی است؛ چراکه در خانواده خاطرات زیادی از او وجود دارد. 
بنابراین وقتی جایش خالی می شود، این خأل و کمبود بسیار به چشم 
می آید. در خانواده ما هم ابعاد سیاســی نبــود او کمتر نمود عینی 
پیدا می کند و بیشتر جنبه عاطفی و احساسی است؛ چراکه من برادر 
کوچک ایشان بودم و آیت اهللا نسبت به من والیت داشت. در قم هم 
که چند ســالی برای تحصیل رفتم، ایشان به عنوان سرپرست و ولی 
من مطرح بود. در دوران مبارزه از ســال ۴۰ تــا ۴۸ هم مبارزاتی در 
کنار او داشــتم؛ ازاین رو خاطرات زیادی از او دارم و این خأل عاطفی 
بیش از دیگران برایم احساس می شود. بعد از آن برای تحصیل چند 
ســالی به آمریکا رفتم و نوع ارتباطمان هم تغییر کرد تا باز به ایران 

برگشتم و الی آخر.

  به عنوان برادر کوچک تر آیت اهللا بفرمایید نگاه آقای هاشمی به   .
نوع حکومت داری چگونه بود؟

ایشــان از نظر حکومتی نگاهی به حکمرانی عادالنه داشــتند. 
بر مبنای آموزه های اســالمی که داشــتند حکمرانی را برای مردم و 
وابسته به رأی مردم و بر مبنای انتخاب و نظر آنها می دانستند. ایشان 
در خطبه هــای نماز جمعه هم به این موضوع بارها اشــاره کردند. 
ایشــان نظری بر انتخابات آزاد داشتند و از دیدگاه ایشان حکومت به 
انتخاب مردم و برای مردم اســت. در طول هشت سال جنگ هم که 
خرابی هایی به بار آمده بود و در نتیجه خرابی های شهرها و روستاها 
دوهزارو ۷۰۰ روســتا و ۸۷ شــهر از ۱۰ درصد تا صد درصد تخریب 
شده بود و مردم آواره شده بودند، آقای هاشمی یکی از دغدغه ها و 
خواســته ها و تالش هایش این بود که هر چه  زودتر مکان هایی برای 
مردم جنگ زده ســاخته شود تا از کمپ ها و چادرها خارج شده و به 
شهرها و روستاهای خودشان بروند و در منازلشان مستقر شوند. البته 
ایشان موفق شــدند آن زمان دو میلیون آواره جنگی را به شهرها و 
روســتاهای خودشان برگردانند و شــهرها را بازسازی کنند. عالوه بر 

ساخت مسکن برای ایجاد بهداشت هم تالش هایی کردند. در زمان 
جنگ بخشــی از تولید از بین رفته بود و شــرایط اقتصادی سخت و 
کوپنی بود، امــا تالش کردند دوران ســازندگی را بعد از جنگ اجرا 
کنند و شــهرها و روستاها را بسازند. تولید که در زمان جنگ متوقف 
شده بود، با تالش ها به حالت عادی برگشت و اشتغال برای جوانان 
بی کار تا حدی فراهم شــد. تولید و اشتغال را فعال کردند و شرایط 
معیشتی مردم را تا حدی متعادل کردند. از نظر سیاست خارجی هم 

تالش هایی صورت گرفت که درخور و شایان توجه است.
 به سیاست خارجی اشاره کردید. نگاه ایشان به سیاست خارجی   .

چگونه بود؟
قبل از اینکه ایشان رئیس جمهور شوند، شرایط جنگی بود و اکثر 
کشــورها طرفدار صدام و عراق بودند. نه ارتباطی با اروپا داشــتیم 
و نــه آمریکا و نه ژاپن. همه کشــورهای جهان نگاهشــان مخالف 
ایران بود. اما بعد از جنگ آیت اهللا هاشــمی سیاست تنش زدایی در 
سیاســت خارجی را انتخاب کردند و ایجاد ارتباط با دولت ها و رفتار 
مسالمت آمیز بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل را بنا گذاشتند. 

بسیاری از کشورها هم روابطشان با ایران را از سر گرفتند. در منطقه 
هم کشورهای همســایه مثل کویت و عربستان روابطشان با ایران را 

از سر گرفتند.
 اگر ایشان زنده بودند، در حال حاضر نگاهشان به سیاست خارجی   .

و ارتباط با جهان چگونه بود؟
از نگاه کلی نظر ایشان به سیاست خارجی تغییر نکرده بود؛ چون 
استراتژی که برای روابط خارجی داشتند، تشنج زدایی بود. در روابط، 
تشنج زدایی، ارتباط متقابل و احترام متقابل و نگاه به منافع مشترک 
داشــت. معموال کشورها در ارتباط با کشــوری دیگر اولویت هایی را 

تعریف می کنند که روابط آنها منافعی برایشان به دنبال داشته باشد. 
در نهایت همه به دنبال منافع هستند و این منافع مشترک باید برای 
طرفین وجود داشــته باشد. روابط خارجی در زمانی خوب است که 
احترام متقابل وجود داشــته باشــد؛ بنابراین آقای هاشمی این نگاه 
را در هشت ســال دولت ســازندگی با جهان ایجاد کرد و به همین 
دلیل بســیاری از کشورها بعد از جنگ با عراق نوع نگاه و روابطشان 
با ایران را اصالح کردند و به ســمت بهبود روابط مســالمت آمیز و 
منافع مشترک رفتند. مطمئن هستم اگر ایشان اکنون زنده بود همین 

نوع نگاه را داشت و معتقد بود باید ارتباط با دنیا را جدی تر گرفت.

 اکبر  هاشمی رفســنجانی یکی از مهم تریــن و پرنفوذ ترین چهره  های سیاســی در ایران معاصر بود 
که نقش مهمی در پیروزی انقالب ایران در ۵۷ داشــت و ردپای تصمیم ســازی های او در بزنگاه های 
حســاس انقالب به خوبی مشاهده می شــود. امروز مصادف است با سالروز مرگ او. اکبر هاشمی یکی 
از ۹ فرزنــد میرزاعلی هاشــمی بهرمانی و ماه بی بی صفریان بود. پدرش بــا اینکه تحصیالت حوزوی 
داشت، از باغداران و کشاورزان بنام منطقه بود. نام خانوادگی «هاشمی» برای خانواده ایشان، با آنکه 
سید نیستند، به این دلیل انتخاب شده که نام جد پدری شان «هاشم» بوده است که در سرتا سر منطقه، 
امالک و امکانات زیادی داشــته اســت. اکبر هاشــمی تحصیالت را از پنج ســالگی در مکتب خانه آقا 

سید حبیب آغاز کرد و در مکتب خانه «زن مال عبداهللا» ادامه داد؛ اما در ۱۴ سالگی به خاطر ظرفیت های 
کــم و امکانات محدود روســتا و با هدف ادامه تحصیل در حوزه علمیــه، آهنگ مهاجرت به قم کرد؛ 
مهاجرتی که دنیای یک روســتا زاده را تا رســیدن به ریاســت جمهوری کشــور تغییر داد و سرنوشتی 

متفاوت از هم ساالنش را رقم زد.
ســخن گفتن از او راحت نیســت؛ به  ویژه آنکــه این روزها بســیاری معتقدند اگر او بود، بســیاری 
از مشــکالت اجرائی یا رخ نمی داد یا حداقل مدیریت بهتری می شــد. از این رو پای ســخن نزدیکان او 

نشستیم و پرسیدیم اگر او امروز بود، چگونه تصمیم می گرفت و اقدام می کرد.

نگاهی دوباره به زندگی و جایگاه آیت اهللا هاشمی رفسنجانی به بهانه سالگرد درگذشت او

هویت ماندگار

مشی هاشمی   در سیاست خارجی و حکمرانی از زبان محمد هاشمی در گفت وگو  با «شرق»
نگاه آیت اهللا تنش زدایی در سیاست خارجی بود

معصومه معظمی: ۱۹ دی سال ۹۵ اکبر هاشمی رفسنجانی که مسئولیت هایی مانند ریاست جمهوری، ریاست مجلس و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعد از انقالب بر عهده داشت و با صفاتی 
مانند سردار سازندگی و امیرکبیر شناخته می شد، زمانی که مشغول شنا در استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام در نزدیکی مجموعه سعدآباد بود، دچار ایست قلبی شد. او در ساعت 
۱۸:۲۰ آن روز با عالئم ایست قلبی و در شرایطی که عالئم حیاتی نداشت، به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. مراحل احیای قلبی برای او انجام شد؛ اما تالش بیش از یک ساعته احیای او ناموفق 
ماند و ساعت ۱۹:۳۰ همان روز در ۸۲سالگی درگذشت. ارتحال هاشمی رفسنجانی به دلیل تأثیرگذاربودنش در انقالب اسالمی، بازتابی بین المللی و جهانی داشت.  اکنون به مناسبت ششمین سالمرگ 
این رجل برجسته ایرانی با محمد هاشمی، برادر کوچک آیت اهللا هاشمی به گفت وگو نشستیم. او در گفت وگو با «شرق» به بیان دیدگاه های سیاسی هاشمی در حوزه سیاست خارجی و نوع نگاهش به 
حکمرانی و حکومت داری پرداخت. محمد هاشمی در این گفت وگو تأکید کرد که مرحوم هاشمی حکومت را برای مردم و برخاسته از رأی و نظر مردم می دانست و خواستار حکومت عادالنه بود. به اعتقاد 

هاشمی، نگاه برادر بزرگ ترش درباره سیاست خارجی، سیاست تنش زدایی و ایجاد ارتباط با دولت ها و رفتار مسالمت آمیز بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل بود.

غالمعلی رجایی، مشاور فرهنگی مرحوم هاشمی در گفت وگو با   «شرق»
  هاشمی سیاست مداری واقع گرا بود که تاریخ را خوب خوانده بود
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