
سرنوشت »اصالحات- اعتدال« 
در دوران پساهاشمي

»اعتماد« در نظرخواهي از فعاالن سياسي بررسي مي كند  سيد محمدغرضي: 

آقاي هاشمي منبع اسرار نظام 
بود، دلم سوخت كه نگفت

محمد غرضي، وزير پست و تلگراف و 
تلفن دولت سازندگي درباره شناخت 
و رابطه 40 ساله خود با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
سخن گفته است. غرضي با بيان اين جمله كه »من از 
سال 1340 در زندان ها، در سوريه و لبنان و ايران و در 
مبارزات انقالبي و... با آقاي هاشمي بودم و خاطرات 
زيادي دارم« به تمجيد از آيت اهلل هاشمي پرداخته 
و گفته است: هاشمي شخصيت بزرگي بود و اعتبار 
اجتماعي داش��ت. طرفدارانش ناراحت هستند و در 
اين بين بيش��تر طيف چپ ناراحتن��د، چون اعتبار 

زيادي از آنها گرفته شده است. 
غرضي خاطرنش��ان كرد: فقدان آقاي هاشمي براي 
طرفداران او يك موقعيت��ي را ايجاد مي كند. به اين 
معنا كه تا پيش از فوت آقاي هاش��مي همه زحمات 
به دوش او بود اما حاال كمي فضا بازتر مي شود و بدنه 
اصالحات مي تواند به صورت جمعي به ميدان بيايد 
و به جاي تكيه به اشخاص به جمع تكيه كنند و از اين 
منظر خود را بازسازي كنند. اين هم منفي است و هم 
مثبت. وي به ابعاد وسيع تري از فوت آيت اهلل هاشمي 
هم اشاره كرد و گفت: شخصيتي از دنيا رفته كه اعتبار 
جهاني داشت و ديديد كه در دنيا براي فقدان ايشان 
تسليت ها گفته شد. براي نظام اسالمي يك ضايعه اي 
شد كه جبران پذير نيست و بايد قدر آقاي هاشمي را 

بدانيم كه در دوره اي به كشور خدمت كردند. 
وي با اش��اره به رفتار آيت اهلل هاش��مي در مواجهه با 
تخريب ها، گفت: آقاي هاش��مي همواره خودش��ان 
بودند. او در پديده ها توان اين را داشت كه طرف هاي 
مقابل را محكوم به رفتار خويش كند. چرا كه وقايعي 
كه بر ايشان گذش��ته تعدادش بس��يار زياد است و 
شخصا موفق مي ش��د كه در پديده ها تصميم گيري 
خود را به طرف هاي مقابل تحميل كند. غرضي افزود: 
در مقابل تخريب ها ايش��ان هم صبر و بردباري و هم 
تغيير مواضع داش��تند. آقاي هاشمي به جريان هاي 
اجتماعي بيش��تر توج��ه مي كرد تا ب��ه تئوري هاي 
سياسي. ايش��ان بيش��تر به نيازهاي اجتماعي نگاه 
مي كرد نه به نيازهاي تئوريزه. وي در پاسخ به اينكه 
نخستين چيزي كه بعد از شنيدن خبر فوت آيت اهلل 
هاشمي به ذهن تان آمد چه بود؟، يادآور شد: بيشتر 
به خاطر مطالبي كه مي دانس��تند و نمي گفتند دلم 
سوخت. آقاي هاش��مي منبع اس��رار بود. آن اسرار 
مي توانس��ت به نفع اداره كشور باشد. آقاي هاشمي 
اسراري داشت كه مي توانس��ت براي نسل هاي بعد 
براي اداره كش��ور مفيد باشد. ايش��ان هم مايل بود، 

بگويد اما عمرش كفاف نداد. 
وزير آيت اهلل هاشمي در دولت سازندگي تاكيد كرد: 
اسرار زيادي بود كه ايش��ان نگفتند چيزهايي كه تا 
به حال گفته ش��ده 10 درصد از اس��راري كه آقاي 
هاش��مي مي دانست، نيس��ت. آقاي هاشمي از سن 
25- 20 س��الگي راجع به فلسطين و بعد امير كبير 
نوشتند و بعد در تمام جريان ها حضور داشته و دايم 
دستگير مي شد. آقاي هاشمي با گروه هاي سياسي و 
همه در تماس بوده و رفقاي زيادي داشت كه اين رفقا 
به او پشت كردند و بعد او به رفقايش پشت كرد و... .

غرضي با اشاره به تاثير فوت آيت اهلل هاشمي در عرصه 
بين المللي، اظهارداش��ت: در منطقه همس��ايه ها با 
فرس��تادن پيام هاي تس��ليت احس��اس كردند كه 
بايد ارتباطات ش��ان را ب��ا ايران بهت��ر تنظيم كنند 
و باالخره بايد با قدرت سياس��ي ايران بس��ازند. در 
عرصه جهاني نيز دش��منان نظام احساس مي كنند 
كه راه شان بيشتر باز شده 
و حرف ه��اي نامرب��وط 
مي زنند. دوس��تان ايران 
خيل��ي نگران��ي از فوت 
دارن��د.  ايش��ان 
اعتماد آنالين

  مرضيه وحيد دس�تجردي، س�خنگوي جبهه 
مردمي نيروهاي انقالب اس�المي: انتخاب نامزد 
نهايي بر اساس ش�اخص ها صورت مي گيرد و در 
حال حاضر 12 ش�اخص از س�وي هيات موس�س 

مصوب شده است. فارس
  محمد رضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام 
و رهبري: آيت اهلل هاشمي عبور از انقالب و رهبري 

را خط قرمز نظام مي دانست. تسنيم
  س�يدرضا تقوي، عضو جامعه روحانيت مبارز: 
نام هاشمي با انقالب ش�كوهمند اسالمي عجين 

شده است.  تسنيم
  كمال الدين س�جادي، سخنگوي جبهه پيروان 
خط امام و رهبري: حدود 20 گزينه براي انتخابات 
رياس�ت جمهوري در حال بررس�ي هستند تا در 
نهايت يك طراحي داشته باشند براي رسيدن به 

اجماع بر روي يك كانديدا. نامه نيوز

كرباسچي: عملكرد چند روز اخير صداوسيما درباره آيت اهلل هاشمي براي مردم باورنكردني است
دبيركل حزب كارگزاران گفت: عملكرد چند روز اخير صداوسيما درباره آيت اهلل هاشمي براي مردم باورنكردني است. غالمحسين كرباسچي در حاشيه مراسم بزرگداشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفت: صدا و سيما 
در چند روز اخير نس�بتا خوب عمل كرده اس�ت اما به قدري قبال با آيت اهلل هاشمي بد عمل كرده كه اين كارنامه دو س�ه روزه براي مردم باور كردني نيست. وي ادامه داد: اگر صداوسيما كمي متعادل تر عمل مي كرد اثرات 

برنامه هايي كه اين روز ها تهيه مي كند، بهتر بود. ايسنا

نماين��ده اس��بق مجلس، 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
را ش��خصي آزاده خوان��د و 
گفت: بايد امي��دوار بود كه 
جامع��ه بتواند با اين رش��د 
و بلوغ، خأله��اي غيرقابل 
ان��كار بزرگاني چون ايش��ان را جبران كند.  محس��ن 
آرمين افزود: آقاي هاش��مي را بايد يكي از مهم ترين و 
مسلم ترين ستون هاي نظام دانست.  نماينده مجلس 
ششم شوراي اسالمي ادامه داد: ايشان حاضر شد پاي 
اين صداقتش بايس��تد و هر هزين��ه اي را هم كه الزم 
بود پرداخت. هاش��مي با پايم��ردي روي اصول خود 
ايس��تاد و جفاها و نامهرباني ها را تحم��ل كرد. از نظر 
شخصيتي يك نكته خيلي بارز و مهم در وجود ايشان 
بود و آن اينكه معموال وقتي انس��ان ها به سنين باالي 
70 مي رس��ند ديگر نه توان نگريستن به گذشته خود 
و تغيير و تحول را دارند و نه ش��جاعت آن��را. اما آقاي 
هاشمي به خاطر شخصيت و روح آزاده اي كه داشت با 
وجود كهولت سن، درك و شجاعت الزم براي اين كار را 
داشت؛ از اين رو به محض اينكه مي فهميد انقالب دارد 
از مسير اصلي خود خارج مي شود يا نيازمند يك ابتكار 
و تحول جديد است شجاعانه مي ايستاد و هر هزينه اي 
را هم ك��ه الزم بود به ج��ان مي خريد. كش��ور كمتر 
شخصيتي با اين مشخصات را دارد، البته نمي شود گفت 
چنين اشخاصي وجود ندارند ولي بسيار نادرند.  آرمين 
ادامه داد: نبايد انكار كرد كه نگراني هايي جدي درباره 
دوران بعد از ايشان وجود دارد. فقدان آقاي هاشمي چه 
در س��طح جريان اصالحات و چه در سطح آينده نظام 
و كش��ور تاثير تعيين كننده اي خواهد داشت چرا كه 
ايشان يكي از س��تون ها و تكيه گاه هاي اصلي جريان 
اصالحات و نوخواهي بود. با اين وجود، بايد به ش��عور 
مردم هم اطمينان و باور داش��ت و پذيرفت كه جامعه 
ما در حال طي كردن مراحل رش��د و بلوغ خود است. 
بايد اميدوار بود كه اين جامعه بتواند با اين رشد و بلوغ، 
خألهاي غيرقابل انكار بزرگاني چون آقاي هاشمي را 

جبران كند. ايرنا

مصطفي هاشمي طبا معتقد 
اس��ت دولت روحاني نبايد 
درگير مس��ائل سياس��ي يا 
مبح��ث جايگزيني معنوي 
آقاي هاش��مي بش��ود بلكه 
روحاني بايد مسائل اجرايي 
كش��ور را پيش ببرد و اين بهترين توفيق براي جريان 
اعتدال است.  سيد مصطفي هاشمي طبا با بيان اينكه 
جواب دادن به اين سوال كه اوضاع سياسي بعد از فقدان 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني چگونه پيش خواهد رفت 
بسيار س��خت خواهد بود، گفت »من اميدوارم فضاي 
وفاق و وحدت در بين نيروهاي سياس��ي حاكم باشد. 
اين همان چيزي بود كه آيت اهلل هاش��مي هم بارها بر 
آن تاكيد كرده بودند.« وي گفت: »من معتقد هس��تم 
بين كس��اني كه اصولگرا و اصالح طلب واقعي هستند 
اختالف چنداني نيست. اما متاسفانه جريانات تندرويي 
كه جاهالنه با قضايا برخورد مي كنند فضا را به س��مت 
فضاي تخريبي مي برند. آيت اهلل هاشمي هميشه انسان 
معتدلي ب��ود و از رفتارهاي تندروانه حمايت نمي كرد. 
اميدوار هس��تيم كه نگاه غيرافراطي آيت اهلل هاشمي 
در بين جريان هاي سياس��ي دنبال شود.جرياني كه از 
لحاظ فكري و ذهني عاقالنه تر فكر كند قطعا مي تواند 
در دوران پسا هاشمي موفقيت سياسي بيشتري داشته 
باشد.« او گفت: »به نظر من دولت روحاني نبايد درگير 
مس��ائل سياس��ي يا مبحث جايگزيني معنوي آقاي 
هاشمي بشود بلكه روحاني بايد مسائل اجرايي كشور 
را پي��ش ببرد.« وي ب��ا بيان اينكه به نظ��ر من فقدان 
حضور آيت اهلل هاش��مي تاثيري در ميزان س��بد راي 
حسن روحاني در سال آينده نخواهد داشت، ادامه داد: 
»مردم در چند سال گذشته از حسن روحاني و دولتش 
شناخت پيدا كرده اند و اگر بخواهند او را انتخاب كنند 
قطعا با توجه به شناخت ش��ان به او راي خواهند داد.« 

خبرآنالين

عض��و كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ششم گفت: مسير 
اصالح و اعتدال در كش��ور 
ادام��ه خواه��د داش��ت و 
مي��زان اس��تقبال مردم از 
شخصيت هاش��مي نيز مويد اين مساله است.  علي 
تاجرنيا افزود: اصالحات و اعتدال يكي از بزرگ ترين 
حاميان خود را از دس��ت داد و دچار خسران شد. به 
دليل ويژگي هاي منحصر به فرد ايش��ان، خأل آقاي 

هاشمي قابل جبران نيست.
 ب��ا اين وجود، اصالح طلب��ي و اعتدالگرايي حركتي 
مبتن��ي بر عقل جمعي اس��ت و اگر چ��ه چهره ها و 
ستاره ها در فراز و فرود آن نقش زيادي دارند اما بي 
ش��ك اين مسير-  هر چند دش��وارتر از زمان حيات 

هاشمي-  پيموده خواهد شد. ايرنا

خبر كوتاه

خبر

هاشمي روح آزاده اي داشت

فقدان آيت اهلل هاشمي تاثيري 
بر سبد راي روحاني ندارد

تداوم اصالح و اعتدال

گفت وگوي روز چهره روز سرخط خبرها
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سرنوشت 
اصالحات

 پس از هاشمي 
مثب�ت  آث�ار  مبل�غ: 
ب�زرگان بر جامع�ه بعد از 
درگذشت شان ادامه دارد. 
سرسخت ترين مخالفان 
ه�م مجب�ور ب�ه توب�ه 
مي شوند و سر تسليم در 
مقابل اين شخصيت فرود 
مي آورند. شور و وحدتي 
ك�ه در جامع�ه ب�ه وجود 
آمد نشان مي دهد كه اين 
حركت ادامه پيدا خواهد 
ك�رد. راهي ك�ه آيت اهلل 
هاش�مي و ديگر بزرگاني 
همچ�ون ريي�س دولت 
اصالحات ايف�ا مي كنند، 
در هر ش�رايطي ت�داوم 

خواهد داشت.

رحل��ت آيت اهلل هاش��مي 
س��واالت فراواني پيرامون 
آينده سياس��ي كش��ور ايجاد مي كند. 
ام��ا در بعدي ديگر اي��ن اصالح طلبان و 
اعتدالگرايان هستند كه حاال بايد براي 

آينده بدون هاشمي برنامه ريزي كنند. 
آيت اهلل هاشمي به واقع وزنه اي تاثيرگذار 
و كم نظير براي اين جريان سياس��ي بود 
كه وزن و اثر خويش را در طي سال هاي 
اخير بيش از گذشته به نمايش گذاشته 
بود. با درگذشت ايشان سواالت متعددي 
پيش روي رهبري جريان اصالحات قرار 

گرفته ك��ه بايد پس از خروج از ش��وك 
ناش��ي از فقدان آيت اهلل هاشمي به آنها 

پاسخ دهد. 
مهم تري��ن مس��اله اي��ن اس��ت ك��ه 
اصالح طلبان پ��س از نزديكي دو جانبه 
با آيت اهلل هاش��مي در س��ال هاي اخير 
او را تكيه گاهي مطمئن يافته بودند كه 

هنوز در ساختار سياس��ي ايران حضور 
داش��ت و از معب��ر او مي ش��د در كوچه 
پ��س كوچه هاي قدرت ب��ه ايفاي نقش 
پرداخت. حاال اين معبر به يك باره نيست 
شده است. آيا راه هاي فرعي نظير حسن 
روحاني كه مي ت��وان او را فرزند معنوي 
هاش��مي دانس��ت آنقدر ظرفيت دارد 
ك��ه اصالح طلب��ان را از ضربه هاي آتي 
محافظت كن��د؟ آيا ج��داي از روحاني 
اشبه الناس��ي ب��ه آيت اهلل هاش��مي در 
سپهر سياسي ايران وجود دارد كه بتواند 
كاركرد و كار ويژه آيت اهلل را داشته باشد؟

فق��دان آي��ت اهلل هاش��مي حتم��ا ب��ه 
سياست ورزي اصالح طلبان لطمه وارد 
خواهد كرد چه آنكه جدا از وزن و جايگاه 
او، هوش سياس��ي اش نيز در بسياري از 

بحران ها چاره ساز بود. 
اصالح طلبان و اعتدالگرايان كه مهم ترين 
نيروه��اي هم��راه آيت اهلل هاش��مي در 
س��ال هاي اخير بودند در حال��ي با اين 
ضايع��ه مواج��ه ش��ده اند ت��ا انتخابات 
رياست جمهوري و ش��وراهاي اسالمي 
شهر و روس��تا تنها چهار ماه باقي مانده 
اس��ت. در ش��رايطي كه رقيب اصولگرا 
آماده مي ش��ود تا به هر قيمتي روحاني 
را از رسيدن دوباره به رياست جمهوري 
بازدارد، موتلفين خرداد 92 و زمس��تان 
94 بايد عالوه بر هضم خأل وجود آيت اهلل 
هاش��مي به تاكتيك هاي سياسي براي 
حفظ ميراث او و اعتدالگرايي مبتني بر 

عقالنيت فكر كنند. 
ترديدي نيس��ت ك��ه سياس��ت ورزي 
منه��اي هاش��مي در ش��رايط فعل��ي 
كاري اس��ت س��خت و صع��ب، ام��ا آيا 
اصالح طلب��ان و اعتدالگراي��ان باي��د از 
اي��ن پ��س دست هاي ش��ان را در برابر 
تحديد ها و تحذيرهاي آش��كار و پنهان 

باال ببرند و س��هم القدر سياست و قدرت 
را به رقب��اي خود تقديم كنن��د يا آنكه 
مي توانند بدون داش��تن سياستمداري 
همچون آيت اهلل هاشمي در مركز قدرت 
ب��ه س��اماندهي و س��ازماندهي امورات 
سياس��ي منطبق ب��ر منافع ملي ش��ان 
بپردازن��د؟ اينها پرس��ش هايي اس��ت 
كه عل��ي صوفي و مرتض��ي مبلغ به آنها 
پاس��خ داده اند. به اعتق��اد علي صوفي، 
وزي��ر تعاون دول��ت اصالح��ات و عضو 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
فق��دان آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
ب��راي اصالح طلبان به راحت��ي جبران 

نخواهد شد. 
به گفته صوفي سرمايه اجتماعي آيت اهلل 
هاشمي، پشتوانه جريان اصالح طلبي و 
اعتدال گرايي است. صوفي تاكيد مي كند 
كه اگرچه برگ برنده اصالح طلبان ديگر 
وج��ود ندارد اما اين دليلي نمي ش��ود تا 
نقش��ه راه اصالح طلبي براي پيش��برد 
اه��داف تغيي��ر كن��د. مرتض��ي مبلغ، 
معاون سياسي كش��ور دولت اصالحات 
هم معتقد اس��ت ك��ه رحل��ت آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني خللي در راهبردها 
و برنامه هاي اصالح طلبان ايجاد نخواهد 
كرد. به گفته وي نقشه راه اصالح طلبي 
همان راهي اس��ت كه آيت اهلل هاشمي و 
رييس دولت اصالحات ترسيم كرده اند. 
مبلغ همچني��ن بر اين موض��وع تاكيد 
مي كند ك��ه »فقدان آيت اهلل هاش��مي 
به عن��وان سياس��تمداري كه حاكميت 
و م��ردم را به هم متص��ل مي كرد خللي 
به ويژه براي اصالح طلبان ايجاد خواهد 
ك��رد اما با توجه ب��ه افزيش آگاهي هاي 
اجتماعي اين خلل، ترميم خواهد شد.« 
پاس��خ مرتضي مبلغ و عل��ي صوفي به 
پرسش هاي »اعتماد« به شرح زير است: 

مريم وحيديان

سخنگوي جامعه روحانيت 
مب��ارز ته��ران مي گوي��د: 
چون يك فاصل��ه چندين 
و چندس��اله از عدم حضور 
آقاي هاش��مي در جلسات 
جامعه روحانيت مبارز تهران 
اتفاق افت��اد من تص��ور نمي كنم با ف��وت او خلئي در 
جامعه روحانيت مبارز تهران به وجود بيايد.  غالمرضا 
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه خيلي تالش 
شد آقاي هاشمي به جلس��ات جامعه روحانيت مبارز 
تهران برگردد اما ميس��ر نش��د، االن چه حسي داريد؟ 
گفت: چنين تالش��ي صورت نگرفت، ايشان هم هيچ 
مانعي ب��راي حضور نداش��تند و خودش��ان هم مكرر 
فرمودند آنچه موجب ش��ده نتوانم در جلسات شركت 
كنم مسائل امنيتي است. اگر دوستان بخواهند جلسه 
جامع��ه روحانيت مب��ارز را در دفتر م��ن برگزار كنند 
آمادگي خ��ودم را اعالم مي كنم.  وي در پاس��خ به اين 
سوال كه بهتر نبود در ماه هاي آخر عمر آقاي هاشمي 
جامعه روحانيت يك جلسه با حضور او تشكيل مي داد؟ 
افزود: ش��ايد اگر مي شد بس��يار خوب بود. سخنگوي 
جامعه روحانيت مبارز در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به فوت آقاي هاش��مي و اينكه مي گوييد بسيار خوب 
بود جلسه اي با حضور او مي داشتيم، براي برگرداندن 
آقايان ناطق نوري، حس��ن روحاني و امامي كاشاني به 
جلسات، جامعه روحانيت تغيير رويه نمي دهد؟ اظهار 
كرد: خير، بناي تغيير رويه نيست ولي در اين مورد من 
مكرر توضيح دادم. وي در پاسخ به اين سوال كه آسيب 
و خلئ��ي متاثر از ف��وت آقاي هاش��مي متوجه جامعه 
روحانيت مبارز مي ش��ود؟ اظهار كرد: چون يك فاصله 
چندين و چندس��اله از عدم حضور او در جلسات اتفاق 
افتاد من تصور نمي كنم خلئي در جامعه روحانيت مبارز 

تهران به وجود بيايد. خبرآنالين 

شرط آيت اهلل هاشمي
 براي حضور در جلسات 

جامعه روحانيت 

  آي�ا اصالح طلب�ان ب�ا رحل�ت 
آيت اهلل هاشمي دچار گرفتاري 
در عرصه سياسي خواهند شد؟

مبلغ: آثار با بركت انسان هاي بزرگ و 
تاثيرگذار پس از مرگ شان نيز تداوم و 
ادامه پيدا مي كند. اگر به گذشته كشور 
نيز بنگري��م، خواهيم ديد ك��ه مردان 
بزرگ بعد از مرگ نيز آثاري چه بس��ا با 
بركت تر از دوران حيات شان داشته اند. 
م��ن به هيچ وج��ه فكر نمي كن��م كه با 
رحلت اين مرد ب��زرگ جامعه و جريان 
اصالح طلب كه به دنبال تعالي كش��ور 
اس��ت خللي در راهش وارد ش��ود بلكه 
با انگيزه هر چه بيشتري اين روند ادامه 
پيدا مي كند. پس از درگذشت آيت اهلل 
هاشمي به چش��م ديديم كه در جامعه 
چه موج بزرگي ايجاد ش��د و از بس��تر 
اين موج عظيم مخالفان آقاي هاشمي 
مجبور ش��دند سر تس��ليم در پيشگاه 
مردم فرود بياورند و دهان به تحس��ين 
گش��ودند. اين تاثير به هيچ عنوان كم 
نيس��ت. اينكه بيان كردم آث��ار مثبت 
بزرگان بر جامعه بعد از درگذشت شان 
ادامه دارد در اين مس��اله قابل مشاهده 
اس��ت. سرس��خت ترين مخالف��ان هم 
مجبور به توبه مي ش��وند و س��ر تسليم 
در مقابل اين شخصيت فرود مي آورند. 
در مقابل مردم و كس��ي كه در راستاي 
خواسته هاي مردم گام برداشته تسليم 
مي شوند. شور و وحدتي كه در جامعه به 
وجود آمد نشان مي دهد كه اين حركت 
ادامه پيدا خواهد كرد. راهي كه آيت اهلل 
هاشمي و ديگر بزرگاني همچون رييس 
دولت اصالحات ايف��ا مي كنند، در هر 

شرايطي تداوم خواهد داشت. 
صوف�ي: آيت اهلل هاش��مي پش��توانه 
بزرگ��ي ب��راي انق��الب ب��ود و حيات 
ايش��ان اي��ن خصوصي��ت را در اذهان 
متجس��م مي كرد. هدف ايش��ان حفظ 
دس��تاوردهاي انق��الب، دلگرم كردن 
مردم و حماي��ت از مردم به معناي يك 
ركن اصلي و اساس��ي انق��الب و نظام 
ب��ود. چه زماني ك��ه رييس جمهور بود 
ش��اهد اين موضوع بوديم و چه بعد از 
آن. ايشان يك پشتوانه سياسي بسيار 
بزرگي براي جري��ان اصالحات بود كه 
به دليل رويكرد مردم��ي و انقالبي اي 
بود كه ايش��ان داش��تند. تعريف آقاي 
هاش��مي از قدرت به گون��ه اي بود كه 
بدون م��ردم معنا نداش��ت و به خاطر 
رويكرد مردم دارانه ايشان خيلي سريع 
با اصالح طلبان همسو و هم راستا شدند 
و س��عي كردن��د كش��ور را از تندروي، 
اقتدارگرايي و فاصل��ه گرفتن از مردم 
حفظ كنند. فوت آيت اهلل هاش��مي به 
دليل نقش بي بديل ايشان يك ضايعه 
بزرگ و جبران ناپذير براي اصالح طلبان 
اس��ت. نمي توان گفت كه ب��ود و نبود 
آيت اهلل هاشمي يكي اس��ت و در نبود 
ايشان و سرمايه اجتماعي عظيمي كه 
با حضور ايش��ان حركت مي كرد ديگر 
نمي توان اين خأل را پر كرد. پش��توانه 
سياسي عظيمي كه در كارنامه ايشان 
در مقابله با اقتدارگرايي وجود داشت، 
از دست رفته است. ما بايد حادثه فوت 
ايشان را به عنوان يك ضايعه بپذيريم. 
باالخ��ره مهم س��رمايه هاي اجتماعي 
اس��ت كه در آينده به وج��ود مي آيد. 
مردم به رهبراني چون آقاي هاش��مي 
و رييس دولت اصالحات گرايش دارند. 

اصالح طلبان با پش��توانه مردمي خود 
فكر مي كنند باز بتوانند راه ش��ان را به 
درستي ادامه دهند. تكيه اصالح طلبان 
به م��ردم و س��رمايه اجتماعي اس��ت. 
س��رمايه اجتماع��ي ك��ه در ش��رايط 
مختل��ف براي اصالح طلب��ان به وجود 
مي آيد گاهي با حضور شخصيت هايي 
ش��كل مي گيرد و گاهي با رفتن و فوت 
اين شخصيت ها. امروز مردم به حرف ها 
و خواس��ته هاي آق��اي هاش��مي فكر 

مي كنند و هم��ان راه را ادامه خواهند 
داد. در انتخابات پي��ش رو هم تاثيرات 

فوت آيت اهلل هاشمي را خواهيم ديد. 
  نقش حمايتي آيت اهلل هاشمي 
از اصالح طلبان و اعتدالگرايي 
تا چه اندازه مهم و حايز اهميت 

بود؟
مبل�غ: آي��ت اهلل هاش��مي نم��ادي از 
جمهوري اس��المي بود. ايشان پيش از 
انقالب از س��تون هاي حركت بود و در 
تمام فراز و نشيب هاي انقالب نقش موثر 

و تعيين كننده اي را ايفا مي كرد.
جهت گيري هاي ش��ان ب��ه خص��وص 
در ده��ه اخي��ر مه��م و اثرگ��ذار ب��ود 
و ب��ه اصالح��ات در جامع��ه كم��ك 
مي كرد. درست اس��ت كه خأل بزرگ و 
جبران ناپذي��ري در جري��ان اصالحات 
حس مي شود اما به خاطر بزرگي چنين 
مرداني آثار و تبعات حركت شان بعد از 
مرگ ادامه پي��دا مي كند. از جنبه هاي 
عاطفي و عقالني مس��ير ايشان بارور تر 

و گسترده تر خواهد شد. 
صوفي: آقاي هاشمي از پايه هاي نظام 
بود و به درس��تي دريافت كه مردم چه 
انتظ��اري از او دارند. زمان��ي كه آقاي 
هاش��مي جري��ان اصالح��ات را مورد 
حمايت قرار داد، جريان اصالحات جان 
و قدرت گرفت و تصميماتي كه در سال 
92 گرفته شد نيز بر اثر همين اتفاق بود. 
بعد از انشقاق، تفرقه و وزن كشي هايي 
كه در دوران اصالحات و بعد از آن وجود 
داش��ت، نقش آقاي هاشمي را تضعيف 
كرد اما به تدريج ب��ا موضع گيري هايي 
كه آقاي هاش��مي پس از 88 داش��ت و 

كنار رفتن از نماز جمعه، مردم را دوباره 
متوجه ايش��ان ك��رد. آقاي هاش��مي 
خود به خود وارد جرگ��ه اصالح طلبي 
ش��د. بعد از آن بي ترديد ايشان يكي از 
اركان اصالح طلبي بود. آقاي هاشمي و 
رييس دول��ت اصالحات از اركان اصلي 
تصميمات��ي بودن��د كه م��ردم انتظار 
داش��تند كه در مقاطع حساس گرفته 
ش��ود. بين اي��ن دو بزرگ��وار فاصله اي 
وجود نداش��ت ت��ا جايي كه در س��ال 

92 آقاي هاش��مي گفت ك��ه هر چه را 
رييس دولت اصالحات تصميم بگيرد، 
قب��ول دارم. در انتخابات 94 نيز همين 
رويكرد را داش��ت و اختيارات خود را به 
رييس دولت اصالحات تفويض كرد. با 
ردصالحيت آقاي هاشمي در سال 92 
توجه مردم متوجه ايشان شد و مردم با 
دانستن اين امر كه نظر ايشان به سمت 
آقاي روحاني اس��ت پاي صندوق هاي 
راي حاضر شدند و به آقاي روحاني راي 
دادند. جريان اعتدال رويكردي بود كه 
در زمان هش��ت سال رياست جمهوري 
خود اعم��ال كرده بود. آقاي هاش��مي 
م��ورد توج��ه بخش��ي از اصولگرايان 
معتدل ني��ز بودند. فك��ر مي كنم هنوز 
هم آقاي هاش��مي تاثير خود را بر مردم 
دارد. اميد است كه بتوانيم در انتخابات 
س��ال آين��ده گام محكمي در مس��ير 

اصالح طلبي برداريم. 
  آي�ا فق�دان ايش�ان خلل�ي به 
سياس�ت ورزي اصالح طلب�ان 

وارد مي كند؟
مبلغ: طبق آنچه اش��اره ش��د نه تنها 
خللي وارد نمي ش��ود بلكه درگذش��ت 
ايش��ان سياس��ت ورزي اصالح طلبان 
را كوش��نده تر به پيش خواهد برد. اين 
نقطه عطف مي تواند آگاهي ها را افزايش 
دهد. با وحدتي كه در جامعه ايجاد شد 
و با وج��ود اين تحول كه حتي مخالفان 
سرسخت شان مجبور شدند به جايگاه 
و موقعيت آقاي هاشمي اعتراف كنند، 
به اميد خدا مي توانيم در ادامه راه بهتر 
از گذشته در راه اصالحات عمل كنيم. 

صوفي: قطعا. ايشان شخصيتي بود كه 

مي توانس��ت در كنار رهبري بنشيند و 
مصلحت ها را با ايش��ان در ميان بگذارد 
و رهبري هم به ايش��ان توجه داشتند و 
مي دانستند ايش��ان از نظر كارشناسي 
نظرات مهمي دارد و هم دلسوز انقالب 
و نظام هستند و تجربه بااليي هم دارند. 
اصالح طلبان امروز اي��ن حلقه وصل را 
از دس��ت داده اند. به همي��ن دليل هم 
كار اصالح طلبان از اي��ن پس مقداري 

مشكل مي شود. 

  ب�ازي سياس�ي اصالح طلب�ان 
از اين پ�س تغييرات�ي خواهد 

داشت؟
مبلغ: تغييري در مس��ير اصالح طلبي 
رخ نخواهد داد. البته يكي از ويژگي هاي 
جري��ان اصالح طلبي تطبيق مس��تمر 
با ش��رايط مكان و زمان اس��ت. ما خأل 
آقاي هاشمي را به اين معني نداريم كه 
مرگ ايشان ش��روع يك حيات جديد 
در جامعه اس��ت. برخ��ي فكر مي كنند 
درگذشت و فوت يك نفر به معناي خأل 
و فقدان آن شخص است. درست است 
كه آقاي هاش��مي ديگر حض��ور ندارد 
اما با رفتن او حي��ات جديدي به وجود 
آم��ده كه اث��رش كمتر از حضورش��ان 
نيست. آثار آن را نيز در همين روزهاي 
اوليه مش��اهده كرده ايم. جمله معروف 
آي��ت اهلل هاش��مي را بع��د از انتخابات 
رياست جمهوري سال 92 به ياد آوريم 
كه گفت حاال مي توانم راحت بميرم. اين 
جمله نشان از برداشت ايشان از جامعه 
داشت؛ برداشتي با اين معنا كه جامعه 
به حدي از فرهيختگي و آگاهي رسيده 
كه مي تواند اين راه مصلحانه را خودش 
با همراهي ساير شخصيت ها ادامه دهد 

و جاي نگراني نيست. 
نمي كن��م  فك��ر  خي��ر.  صوف�ي: 
اصالح طلبان راه خ��ود را تغيير دهند. 
از نظر استراتژي اصالح طلبان يك رويه 
مش��خص را دارند و مواض��ع نيز همان 
اس��ت. البت��ه هم��واره اصالح طلبان با 
توجه به شرايط از ابزارهاي موجودشان 
اس��تفاده مي كنند. يك��ي از مهم ترين 
ياري دهن��دگان اصالح طلب��ان آق��اي 

هاشمي بود كه از دست رفته است. اين 
امر كار اصالح طلبان را براي طي طريق 

سخت مي كند اما راه همان راه است. 
  به نظر ش�ما چه كسي مي تواند 
نقشي را كه آيت اهلل هاشمي در 
دهه اخير براي اصالح طلبان ايفا 

كرد، به عهده بگيرد؟
مبلغ: شخصيت و نقش آقاي هاشمي 
در اتصال جامعه و حاكميت بسيار موثر 
و با بركت بود. طبيعي اس��ت كه فقدان 
ايش��ان در اين زمينه خللي ولو به طور 
موقت براي اصالح��ات ايجاد مي كند. 
ليكن با توجه به حد باالي آگاهي جامعه 
و كنش بسيار عقالني و هوشمندانه اي 
كه فعاالن و ش��خصيت هاي سياس��ي 
دارند، حتم��ا اين خأل جب��ران خواهد 
ش��د؛ با تعامل بين جامع��ه و حاكميت 
روش هاي موثري را شكل خواهيم داد. 
صوفي: اصالح طلب��ان رهبري رييس 
دول��ت اصالح��ات را پذيرفته ان��د و 
نگاه ش��ان به او اس��ت. ليكن شخصيت 
آقاي هاش��مي متفاوت ب��ود و آن خأل 
ديگر پر نخواهد شد. با اين حال رهبري 
ريي��س دولت اصالحات ب��ه قوت خود 

باقي است و تقويت خواهد شد. 
ب�ه آي�ت اهلل  الن�اس    اش�به 
هاشمي رفس�نجاني در فضاي 

سياسي كشور كيست؟
مبلغ: شخصيت آقاي هاشمي به خاطر 
پيشينه، نقش و جايگاه هايي كه داشت، 
منحصر به فرد بود. از اين جهت نمي توان 
شخصيت ايشان را با فرد ديگري قياس 
كرد. شخصيت هاي ديگري هستند كه 
مي توانند منحصربه فرد باش��ند ولي در 
زمين��ه و context خودش��ان. از نظر 
تفك��ر و روش هاش��مي و از نظر تاكيد 
ايش��ان بر جمهوري و اس��المي بودن، 
آموزه ه��اي اصالح��ي، خواس��ته هاي 
م��ردم، آموزه ه��اي ام��ام و تاكي��د بر 
اينكه مبادا رفتارهايي ش��كل گيرد كه 
بازتوليد استبداد باشد، طبيعي است كه 
شخصيت هايي در كشور شبيه به آقاي 
هاشمي وجود دارند. افرادي چون رييس 
دولت اصالحات و آقاي روحاني و ديگر 
شخصيت هايي از اين دست وجود دارند. 
صوف�ي: آق��اي هاش��مي از ن��وادر 
روحاني��ون مب��ارز و انقالب��ي بود كه 
در جوان��ي پا به اين عرصه گذاش��ت و 
هزينه هاي بسيار سنگيني را پرداخت 
و واقعا ي��ك انقالبي تمام عي��ار بود. او 
ترك همه وابس��تگي ها مي كرد و جان 
بر ك��ف جلو مي رف��ت. زندگي مخفي، 
شكنجه و زندان را به جان خريد. آقاي 
هاش��مي يكي از مجاهدين برجس��ته 
روحاني در اي��ن عرصه بودند و در كنار 
آقاي��ان منتظ��ري و طالقان��ي و ديگر 
افراد هاش��مي در ميدان مبارزه به جد 
مي رفت. ايشان از س��ازمان مجاهدين 
خلق خيلي آس��يب ديدند اما آن زمان 
تنها يار و نقطه اتصال روحانيت به اين 
سازمان ايش��ان بود. ايش��ان دست از 
مبارزه برنداش��ت. انقالب هم كه پيروز 
ش��د، ايش��ان در صحنه هاي مختلف 
آسيب ديد. ش��خصيت آقاي هاشمي 
چون در ك��وره داغ مب��ارزان انقالب و 
پس از آن ذوب، خالص و ناب شد، قابل 
تكرار نيست. الاقل بايد قرن ها بگذرد تا 
شرايطي به وجود آيد و هاشمي ديگري 
را شاهد باشيم. هاشمي، هاشمي بود و 

تكرارناپذير است. 

   پس از درگذشت آيت اهلل هاشمي به چشم ديديم كه در جامعه 
چه موج بزرگي ايجاد شد و از بستر اين موج عظيم مخالفان آقاي 
هاشمي مجبور شدند سر تسليم در پيشگاه مردم فرود بياورند 

و دهان به تحسين گشودند.
   راهي كه آيت اهلل هاشمي و ديگر بزرگاني همچون رييس دولت 

اصالحات ايفا مي كنند، در هر شرايطي تداوم خواهد داشت. 
   درس�ت اس�ت كه خأل ب�زرگ و جبران ناپذي�ري در جريان 
اصالحات حس مي شود اما به خاطر بزرگي چنين مرداني آثار و 

تبعات حركت شان بعد از مرگ ادامه پيدا مي كند.
   درست اس�ت كه آقاي هاشمي ديگر حضور ندارد اما با رفتن 
او حي�ات جديدي به وجود آمده كه اثرش كمتر از حضورش�ان 
نيست. آثار آن را نيز در همين روزهاي اوليه مشاهده كرده ايم. 
   ش�خصيت و نقش آقاي هاشمي در اتصال جامعه و حاكميت 
بسيار موثر و با بركت بود. طبيعي است كه فقدان ايشان در اين 

زمينه خللي ولو به طور موقت براي اصالحات ايجاد مي كند.

   ش�خصيت آقاي هاشمي چون در كوره داغ مبارزان انقالب و 
پس از آن ذوب، خالص و ناب شد، قابل تكرار نيست. الاقل بايد 
قرن ها بگذرد تا شرايطي به وجود آيد و هاشمي ديگري را شاهد 

باشيم. هاشمي، هاشمي بود و تكرار ناپذير است. 
   شخصيت آقاي هاشمي متفاوت بود و آن خأل ديگر پر نخواهد 
شد. با اين حال رهبري رييس دولت اصالحات به قوت خود باقي 

است و تقويت خواهد شد.
   يكي از مهم ترين ياري دهندگان اصالح طلبان آقاي هاشمي 
بود كه از دس�ت رفته اس�ت. اين ام�ر كار اصالح طلبان را براي 

طي طريق سخت مي كند اما راه همان راه است.
   ايشان شخصيتي بود كه مي توانست در كنار رهبري بنشيند 
و مصلحت ها را با ايشان در ميان بگذارد و رهبري هم به ايشان 
توجه داشتند و مي دانستند ايش�ان از نظر كارشناسي نظرات 
مهمي دارد و هم دلس�وز انقالب و نظام هستند و تجربه بااليي 
هم دارند. اصالح طلبان امروز اين حلقه وصل را از دست داده اند.

خبرگزاري ايلنا


