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مرجان زهراني| گراني، تورم، ركود و بس�ياري 
ديگ�ر از المان هاي�ي ك�ه ش�رايط نامس�اعد 
اقتصادي را نشان مي دهد در اغلب تحليل هاي 
روزهاي گذش�ته ازاعتراضات مردم به چش�م 
مي  خورد. با اين حال يك�ي از مهم ترين عواملي 
كه ش�ايد باع�ث ش�د جرياناتي در مش�هد به 
س�مت س�ازمان دهي اين اعتراض�ات بروند و 
جرقه اول را روش�ن كنند فس�اد اقتصادي بود؛ 
موسس�ات مالي و اعتباري كه بعضا بدون مجوز 
فعاليت ك�رده و مال باختگان آنه�ا همچنان به 
دنبال احقاق حقوق ش�ان هس�تند. روز ش�نبه 
روزنامه اعتماد با انتش�ار يادداش�تي از عباس 
آخوندي با عن�وان مرگ ب�ر گراني ي�ا درود بر 
فس�اد و مجموعه گزارش  و يادداشت هايي اين 
مهم را بررس�ي ك�رد. احمد خ�رم در گفت وگو 
ب�ا »اعتم�اد« نيز فس�اد موج�ود در سيس�تم 
اقتصادي، فس�اد اداري و... را از جمله مهم ترين 
عوام�ل ش�كل گيري اعتراضات مي دان�د. او به 
فعاليت ه�اي غير مولد اقتصادي اش�اره كرده و 
معتقد اس�ت حتي بانك ها ه�م در زمينه اي كه 
بايد ق�دم برنمي دارن�د.  همچنين در بخش�ي 
ديگ�ر از اي�ن گفت وگ�و ب�ه نااميدي م�ردم از 
جريان اصالحات پرداخته ش�د. وزير راه دولت 
اصالحات معتقد اس�ت كه اين جريان ها داخلي 
و خارجي معاند نظام هستند كه تالش مي كنند 
م�ردم را از جري�ان اصالح�ات و اصالح طلب�ي 
نااميد كنند. او معتقد اس�ت كه آسيب رساندن 
به جري�ان اصالح�ات به وي�ژه ه�د اصالحات 
از اه�داف جريان ه�اي مخال�ف اس�ت. او در 
همين م�ورد توضيح داده اس�ت: » من معتقدم 
خبرگزاري هاي خارجي كه با جمهوري اسالمي 
مش�كل دارند يا گروه ه�اي معاند ب�ا جمهوري 
اسالمي مانع اصلي بر سر راه اصالحات هستند. 
آنها در جمع بندي هايش�ان به اين رسيدند كه 
جريان اصالح�ات و به ويژه ه�د اصالحات مانع 
اصلي بر سر راه و اهداف ش�ان است.« ماجرايي 
كه ب�راي حميدرض�ا جاليي پور پ�س از اطالق 
واژه »كركس ه�ا« ب�ه صحنه گردان�ان بخ�ش 
خش�ونت آميز اعتراضات رخ داد، مثالي اس�ت 
ك�ه احمد خ�رم براي اثب�ات مدعاي�ش مطرح 
مي كند.  خرم معتقد است: »بنابراين بيگانگان 
و جريانات تندرو داخلي و خارجي مخالف نظام 
تالش مي كنن�د آس�يب هاي جدي ب�ه جريان 
اصالحات برس�انند و از اين طريق اهداف ش�ان 
در كشور پيش ببرند.« او همچنين فراهم كردن 
بستري براي »گفتن« و اعتراض جهت شنيدن 
حرف مردم را الزم و ضروري مي داند؛ موضوعي 

كه معتقد است باعث تخليه مردم خواهد شد. 

    هفته ه�اي گذش�ته ش�اهد تحليل هايي در 
مورد اعتراضات اخير بوديم ك�ه محور برخي از 
آنها »گراني« بود. اغلب تورم و گراني را منش�أ 
اصلي اعتراضات مي دانس�تند. به نظر ش�ما آيا 
فس�ادهاي موجود نيز در اي�ن اعتراضات موثر 

بوده است؟ 

 ناآرامي هاي اخير سرمنشا هاي مختلفي  دارد كه يكي 
از آنها فساد گسترده و عميق اس��ت. فساد اقتصادي، 
فس��اد اداري و... از جمله موضوعات مهمي اس��ت كه 
قطعا در ش��كل گيري اعت��راض و انتقاد م��ردم نقش 

بسزايي داشته است. 
ابتدا بايد به فس��اد اقتصادي موجود اشاره كنم. شاهد 
نرخ هاي ب��االي ت��ورم، نرخ ه��اي باالي تس��هيالت 
بانكي، فس��اد در سيس��تم بانكي و سيستم اقتصادي 
كش��ور هس��تيم. اقتصاد م��ا توليدمح��ور و خدمات 
مولدمح��ور نيس��ت. اقتصاد م��ا داللي و س��وداگري 
اس��ت؛ يعني بدون كار س��ود بردن يا ب��دون توليد و 
خدمات مولد پول خ��وردن و در حقيقت جيب مردم 
را بدون ت��الش و تولي��د ارزش افزوده غ��ارت كردن. 
فساد داللي و سوداگري را در سيس��تم بانكي و بيمه 
كشور مي بينيم. دو بنگاهي كه بانكداري و بيمه گر از 
وظايف آنها است، بايد كار بيمه گري و بانكداري انجام 
دهند درحالي كه ب��ه بنگاه اقتصادي تبديل ش��دند. 
رانت خوار هستند و سودهاي داللي به جيب مي زنند. 
اين بخش��ي از عوام��ل اقتصادي موث��ر در اعتراضات 
 مردم اس��ت كه ش��ايد بيش از تورم گريبان گيرشان 

شده است. 
عامل ديگري ك��ه باعث اي��ن ناآرامي ها ش��د و بعضا 
اين اعتراضات را به خش��ونت كشيد عدم پاسخگويي 
به س��واالت و انتقادات مردم اس��ت. يا پاسخ سواالت 

مردم را نمي دهند يا پاس��خ هاي نامربوط مي دهند يا 
به سواالت نو پاسخ كهنه داده مي شود. پاسخ منطقي 
به مردم نمي دهي��م. جواب س��رباال مي دهيم كه اين 
 هم يك��ي از عوامل مه��م در ش��كل گيري اعتراضات

 است. 
   بين عواملي كه ذك�ر كرديد يا دو گزاره گراني 
و فس�اد ك�دام ي�ك در ش�كل گيري تجمعات 

اعتراضي موثرتر بود؟
در هر مقطعي ممكن است يكي از آنها تاثير افزون تري 
نسبت به عوامل ديگر داشته باشد. اينكه بگوييم تورم 
فشار سنگيني به مردم آورده و مردم را مستاصل كرده 
بحثي است كه پيش از اين هم وجود داشته است. االن 
شاهد هستيم كه تورم تك رقمي ش��ده است به نرخ 
9/6 درصد رسيده اس��ت. در صورتي كه ما در دوره اي 
تورمي در حدودي 45 تا 46 درصد. حتي باالتر را هم 
تجربه كرده ايم. سال 73 هم البته مشابه اين اتفاقات 

را داشتيم. 
دوران  در  درص�د   40 ب�االي  ت�ورم  ب�ه   
رياس�ت جمهوري محم�ود احمدي نژاد اش�اره 
كرديد. در آن دوران ش�اهد بوديم كه حتي نرخ 
بنزين هم به يك باره دو برابر ش�د. البته در آن 

دوران در گوشه و كنار برخي شهرها اعتراضاتي 
ص�ورت گرفت ام�ا ب�ه گس�تردگي اعتراضات 
هفته هاي گذشته نبود. علت اينكه در آن زمان 
با تورم باال و ش�رايط اقتصادي نامساعد چنين 

اعتراضاتي شكل نگرفت را چه مي دانيد؟
بله، آن زم��ان هم اعتراضاتي به وج��ود آمد. در زمان 
دولت هاي قبل هم ناآرامي هايي در س��طح كش��ور 
و در ش��هرهاي مختلف از جمله همين مشهدي كه 
شروع كننده اعتراضات بود شاهد بوديم اما نه به اين 
ش��كل. با اين حال من هم معتقدم در دولت  محمود 
احمدي ن��ژاد ناآرامي ه��ا و اعتراضات به اين ش��كل 
نداشتيم. مردم حتي اعتراضات شان به برخي مسائل 
را به شكل راهپيمايي سكوت برگزار كردند. علت هم 
فضاي كامال امنيتي موجود ب��ود. در فضاي امنيتي 
مردم حرف نمي زنند. گله و مشكل را بيان نمي كنند. 
وقتي فضا باز ش��ود مردم حرف خود را مي زنند. حاال 
هم بايد چاره اي انديش��يد. حاكمي��ت و دولت بايد 
حرف مردم را بشنود و گوش ش��نوا باشد. حاكميت 
بايد ابزاري براي بيان مش��كالت و گرفتاري از سوي 
مردم فراهم كند. مردم بايد شنيده شوند و حاكميت 
هم بايد حوصل��ه كن��د اعتراضات را تحم��ل كند و 
اساسا آستانه تحمل را در مقابل اعتراضات باال ببرد. 
از س��ويي براي حل بحران كنوني بايد به مشكالت و 
اعتراضات رسيدگي كند و مشكل را حل كند. وقتي 

ابزار و بس��تر »گفتن« و اعتراض فراهم شود و حرف 
مردم شنيده  ش��ود، تخليه مي ش��وند. وقتي مشكل 
حل شود اعتماد مردم نسبت به حاكميت چند برابر 
مي شود. اگر به هر دليلي هر كدام از اين دو اتفاق رخ 
ندهد نتيجه آن بي اعتمادي مردم اس��ت. در اتفاقات 
اخير مردم اعتراض كردند چ��ون عصباني بودند در 
اين ميان عده اي تندرو هم از اين شرايط سوءاستفاده 
كردند. همين شد كه خواسته هاي بحق مردم قرباني 

شد. 
    شعارها و اعتراضات نش�ان مي داد كه گويي 
آنها از جناح هاي كش�ور عبور كرده اند؟ به نظر 
ش�ما پس از اتفاقات اخير تمايل م�ردم به راه و 

روش و منش اصالحات كمرنگ شده است؟
م��ن معتق��دم خبرگزاري ه��اي خارج��ي ك��ه با 
جمهوري اس��المي مش��كل دارن��د ي��ا گروه هاي 
معاند ب��ا جمهوري اس��المي مانع اصلي بر س��ر راه 
اصالحات هس��تند. آنه��ا در جمع بندي هاي ش��ان 
به اين رس��يدند كه جريان اصالح��ات و به ويژه هد 
اصالحات مانع اصلي بر س��ر راه و اهداف شان است. 
تصورشان اين اس��ت كه اگر اين جبهه زمين بخورد 
و بي اعتبار ش��ود زودتر موفق مي ش��وند و در نهايت 
كش��ور را راحت تر زمين مي زنند. معتقدم كس��اني 
كه مخالف جمهوري اس��المي، مخالف ملت ايران و 
مخالف اعتالي كش��ور هس��تند استراتژي شان اين 
اس��ت كه يك سطح س��ازي كنند؛ يعني كش��ور را 
تبديل به كش��ور تك صدايي كنند. تك صدايي كه 
ش��د راحت تر موفق مي ش��وند. تك صدايي كه شد 
اكثريت جامعه انگيزه ها ي شان را براي دفاع از نظام 
از دس��ت مي دهند. اعتماد بدن��ه اجتماعي كاهش 
پيدا مي كن��د. بنابراين بيگان��گان و جريانات تندرو 
داخل��ي و خارجي مخال��ف نظام ت��الش مي كنند 
آس��يب هاي جدي به جري��ان اصالحات برس��انند 
و از اين طريق اهداف شان در كش��ور را پيش ببرند. 
براي مث��ال آق��اي جاليي پور عن��وان »كركس ها« 
را در يادداش��تي به كار برد كه خطاب��ش به امريكا، 
اس��راييل و عربس��تان بود. جريان مخالف نظام اين 
عنوان را روي مردم شيفت دادند تا آقاي جاليي پور 
را كه فرد س��ابقه داري در جريان اصالحات اس��ت، 
خراب كنند. اين موضوعات برنامه ريزي شده بود كه 
 جريان اصالحات و به ويژه هد اصالحات را هدف قرار 

داده است. 
   پس از جريان اعتراض�ات و با پايان ناآرامي ها 
در كش�ور برخي ت�الش مي كنن�د اينگونه القا 
كنند كه اعتماد مردم نسبت به نهادهاي انتخابي 
نيز كاه�ش پيدا ك�رده اس�ت. دولت مس�تقر 
چه كاري در اين راس�تا مي تواند انج�ام دهد تا 
اعتماد مردم به دولت و ه�م اعتماد به نهادهاي 
انتخابي بيشتر شود؟ به هر حال دو سال آينده 
انتخاب�ات در راه اس�ت و اصالح طلب�ان نياز به 
راي م�ردم دارند. چه بايد كرد ت�ا اصالح طلبان 
 ب�ا تحري�م انتخاب�ات از س�وي م�ردم مواجه 

نشوند؟
مهم ترين مشكل دولت اين اس��ت كه رسانه ملي با آن 
هماهنگ نيس��ت. دولت بايد تالش كند تا از رس��انه 
ملي زماني را گرفته و با مردم ارتباط مس��تقيم برقرار 
كند. آقاي روحاني بايد حرف هاي مردم را بشنود و در 
رس��انه ملي پاسخ هاي مناس��بي به آن سواالت بدهد. 
متاسفانه رسانه ملي هماهنگ با دولت نيست. مشكل 
ديگر اين اس��ت كه دول��ت با س��اير اركان حاكميت و 
نهادها و بنيادها هماهنگ نيس��تند. نباي��د فراموش 
كرد كه كل كشور نياز به اتحاد و همبستگي ملي دارد. 
ورود تمام اركان نظام اس��ت كه مي تواند مملكت را از 
بحران نجات دهد. دولت هم نبايد خ��ود را مبرا بداند. 
دس��تگاه هاي دولتي اگر جايي اش��تباه كرده اند بايد 
صادقان��ه آن را به مردم بگويند. اي��ن برخورد صادقانه 
به نفع كش��ور اس��ت. نقد از خود را نبايد منفي تلقي 
كرد و گفت كه دولت تضعيف مي ش��ود. حاكميت نيز 
نبايد نقد از خود را منفي تلقي ك��رده و تصور كند كه 
حاكميت تضعيف مي ش��ود. بايد به مردم اجازه حرف 
زدن بدهيم و دولت بايد بس��تر انتقاد را فراهم كرده و 
گاهي از خود انتقاد كند. دس��تگاه هاي دولتي كه خطا 
مي كنند، باي��د از مردم عذرخواهي كنند. اين مس��اله 
براي افزايش اعتمادمل��ي امري مهم اس��ت. مردم ما 
متوجه هس��تند كه دولت ه��اي يازده��م و دوازدهم 
در حد خ��ود تالش كرده اند تا بس��تر اقتص��ادي را به 
انضباط برس��اند. تورم 45 درصدي در سال 92 باعث 
شد تا دولت مجبور شود به ش��دت با سياست انقباض 
پولي برخورد كند. مش��كالت امروز ناش��ي از هش��ت 
س��ال بي بند و ب��اري در اقتص��اد و انضباط كش��ور و 
بحران آفرين��ي بوده اس��ت. اگر دولت بتوان��د ارتباط 
مناس��ب و منطقي با مردم برقرار كن��د اعتماد مردم 
 به حاكميت، دولت مس��تقر و نهاده��اي انتخابي هم 

بيشتر مي شود. 
   مي ت�وان از صحبت هاي ش�ما اين برداش�ت 
را داش�ت كه فض�اي امنيتي اي كه در هش�ت 
س�ال دولت آق�اي احمدي نژاد وجود داش�ت، 
خواسته هاي مردم تلنبار ش�ده و در اين دولت 
سر برآورده  است در صورتي كه فضاي نامساعد 
اقتصادي در 8 س�ال دولت احمدي نژاد بيش از 

امروز به چشم مي خورد؟
بله. هشت سال فضاي امنيتي باعث شده تا اعتراضات 
و انتقادات م��ردم تلنبار ش��ود، در چنين ش��رايطي 
كساني كه از داخل و خارج كشور با جمهوري اسالمي 
مش��كل دارند، با روش هاي خش��ن، كش��ور را دچار 

بحران مي كنند. 
    در اين شرايط گفت وگوي جناح ها و رسيدن 
به فهمي مش�ترك بر س�ر منافع ملي مي تواند 

كمكي به آرام تر شدن فضا بكند؟
فقط گفت وگوي جناح ها كارس��از نيس��ت. در اين 
گفت وگ��و بايد اقش��ار مختل��ف م��ردم در صحنه 
باش��ند و نظرات خ��ود را بي��ان كنند. باي��د اركان 
مختلف نظ��ام هماهنگ ب��ا يكديگر باش��ند. اينكه 
ه��ر ركن��ي از نظ��ام راه خ��ود را در پي��ش بگيرد، 
درس��ت نيس��ت. هدف گيري نظام باي��د گفت وگو 
و وحدت ملي باش��د. براي اصالح سيس��تم اداري و 
س��اختار حاكميت و اصالحات اقتص��ادي و قضايي 
با توجه به مش��كالت عدي��ده در اي��ن حوزه ها بايد 
اقدام ش��ود. ما مش��كالت زيادي در حوزه سياسي 
داخل��ي و خارجي داري��م و باي��د با ترتي��ب دادن 
گفت وگويي فراگير براي مش��كالت كش��ور راهكار 
پيدا كنيم. متاس��فانه ما بدنه اجتماع��ي و نخبگان 
جامع��ه و صاحب نظران را رها كرده اي��م. يكي ديگر 
 از راهكاره��اي حل مس��اله بازگش��تن به س��مت 

نخبگان است.

تحليل احمد خرم، از هجمه به اصالح طلبان در گفت وگو با »اعتماد«: 

اصالحات مانع اصلي در برابر اپوزيسيون است

مردي را مي بينم و هنوز مي بينم... 
نزدي��ك و دور، ب��ه قام��ت تاريخ 
ش��فاهي و كتبي و اس��رار و آثار 
و گفته ه��ا و ناگفته ه��اي انقالب 
اسالمي! مردي از پهلوي و باغ هاي 
س��بز پس��ته خندان كودكي، تا 
كوچ��ه پ��س كوچه ه��اي عبا و 
عمامه و ش��يخوخيت و روحانيت؛ تا نجواهاي درگوشي 
زندان با حس��ينعلي منتظري و مبارزي��ن و طالقاني، و 
بهشتي و تشكيل شوراي انقالب، حزب جمهوري و تن 
به تن با سيد علي خامنه اي )رهبري( تا سفره افطاري كنار 

روح اهلل و شانه به شانه نسلي به نام جمهوري اسالمي... 
تمام نمي شود... سيماي مردي به بلنداي جنگ و رياست 
و سازندگي و ديپلماس��ي و گردونه آسياب به نوبت زخم 
و خداحافظي با ايام شباب و قصه تلخك هاي بگم بگم و 
آخرين نماز جمعه و آن بغض هشتاد و هش��ت و امان از 
آن خط ممتد... و سكوت و س��كوت... عبايي كه بر دوش 
بود و چش��ماني تيز كه در آن تاريخ و تفسير قرآن موج 
مي زد... غرق مي ش��دي و مرد هنوز ايستاده است...  خط 
افق در فلق آفتاب، خط آشكاري است كه در همه سمت، 
آسمان را از زمين جدا مي سازد... و سيماي مرد در آستانه 
افق ايستاده است... مردي كه اقيانوس سياست و كياست 
و رنج و تاريخ و تجربه و هزار توي كلمات و لغتنامه هاست... 
اس��توانه دختران روش��نفكر و زنان نوانديش و پس��ران 
چش��م به راه اقتصاد و عمل، كه گاه شگفتي مي آفرينند 
و گاه در گردونه چرخ، در س��ختي هاي س��خت، روزها را 
مي ش��مارند... پدر تمام ملت ايران؛ اميركبيري به قامت 

يك  انقالب اسالمي... 
»حضرت آيت اهلل اعتدال« اكبر هاشمي رفسنجاني 

پانويس: يك س��ال گذش��ت، تس��ليت بر زبانم جاري 
نمي شود... مرد را به قيمت همين سياست، خيلي خيلي 
مي شناختم؛ دست در دس��تش دادم در دانش��گاه آزاد 
دماوند، باورم نمي ش��ود اين آخرين روزها را كه كنارش 

ايستادم؛ ايستادن در كنار مردي به قامت مردانگي؛ 
آلبوم تصاوير ذهنم را ورق مي زنم و او همچنان ايستاده 

است. 
نماينده دماوند در مجلس شوراي اسالمي

سيماي اميركبير انقالب، در آستانه هاشمي به روايت هاشمي )4(
خط افق... 

»سردار محسن رشيد« پژوهشگر 
تاريخ جنگ ايران و عراق و رييس 
اسبق »مركز مطالعات و تحقيقات 
جنگ« س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي ايران است. او در يادداشتي 
به مناس��بت س��المرگ آيت اهلل 
هاش��مي در چند بخش به نقش او در دوران 8 سال دفاع 
مقدس اشاره كرده است. در يادداشت چهارم كه در شماره 
قبلي منتشر شد به نقش تاثيرگذار حسن روحاني در آغاز 
عمليات والفجر 8 اشاره شد. نوشته ذيل بخش چهارم اين 
يادداشت است و ادامه آن به طور منظم در شماره هاي آتي 

منتشر خواهد شد: 
عمليات والفجر 8 در بيستم بهمن ماه س��ال 1364 آغاز 
ش��د. اول نوروز 65 مانند هر س��ال كه امام و مس��ووالن 
دولتي با مردم صحبت مي كردند، صحبت هاي امام و آقاي 
هاشمي را ش��نيدم. شايد بگوييد هر كس��ي از ظن خود 
شد يار من اما در عين حال با مقايسه اين دو صحبت، دو 
مفهوم متفاوت را استشمام كردم. از بيانات امام دريافتم كه 
به تداوم عمليات تاكيد دارد و از گفته هاي آقاي هاشمي 
متوجه شدم ايشان در حال پيام به نظام بين الملل و خبر 
از آمادگي ايران براي پايان جنگ است. اين حس بنده در 
حالي بود كه نه تنها من، بلكه به جز انگشت شماري، هيچ 
كس از روابط پنهاني كه با امريكايي ها برقرار ش��ده، خبر 
نداش��ت. البته اين موضوعي مربوط به سال هاي گذشته 
اس��ت و من هم نظرات خ��ودم را مي گوي��م. در آن زمان 
احساس كردم اين دو حرف، دو ديدگاه و گرايش جداست. 
هر چند مي توان اينگونه برداش��ت كرد كه امام به جهت 

تهييج رزمندگان بايد بر تداوم جنگ تاكيد مي كرد. 
البته من معتقدم كه آقاي هاش��مي همواره اقداماتش را 
به اطالع امام مي رسانده. همچنان كه وقتي من در مورد 
مساله مك فارلين به مناسبت هفته دفاع مقدس در سال 
1380 موضوع سفر مك فارلين را رسانه  اي كردم، از دفتر 
آقاي هاشمي پيام دادند كه به آقاي رشيد بگوييد، هر كاري 
در رابطه با مك فارلين انجام شده با هماهنگي امام صورت 
گرفته. بنده بر همين باور بودم و در پاس��خ به دفتر ايشان 

گفتم بله، ما هم متوجه اين موضوع هستيم. 
به عبارتي ديگر امام و آقاي هاشمي دو نقش جداگانه اي 
را ايفا مي كردند. البته اي��ن موضوع نياز به كار تحقيقاتي 
دارد. اما قدر مسلم امام در حوزه ديپلماسي جنگ دست 
آقاي هاشمي را باز گذاشته بود. آقاي محسن رضايي هم 
با آقاي هاش��مي هماهنگ بود. به طوري كه بعد از پايان 
عمليات والفجر8، پي��ش از خطبه هاي نماز جمعه، آقاي 
محسن رضايي سخنراني داشت و جمله اي با اين مضمون 
گفت كه دنيا چون حقوق ما را نداد ما دس��ت به عمليات 
زديم. اين نوع س��خن گفتن از يك تريبون رسمي داللت 
بر هماهنگي محسن رضايي با اس��تراتژي آقاي هاشمي 
دارد. اين دو بزرگ��وار در قضيه فري��ب اطالعاتي عراق با 
ابزار امريكايي ها هماهنگ بودند كه البته هماهنگي آقاي 
رضايي با آقاي هاشمي به معناي اطالع بدنه سپاه به ويژه 
بدنه نظامي سپاه نيست. آقاي رضايي در بدنه سپاه هيچگاه 
انديشه هاي آقاي هاشمي را ترويج نمي كرد. كاربرد نگاه 
آقاي هاشمي در سطح اس��تراتژي ملي بود و نه در سطح 
استراتژي نظامي و آقاي رضايي با توجه به نقش كليدي 
س��پاه در تصميم س��ازي اس��تراتژي ملي، در اين حوزه 
مشاركت داش��ت. البته پس از موفقيت در عمليات فاو و 
عدم تحقق شرايط بين المللي براي تامين حقوق ايران در 
جنگ تحميلي، به نظر مي رسد اين هماهنگي كه رضايي 
كرده كه با وجود تصرف فاو، ب��راي پايان جنگ، بايد كل 
شبه جزيره فاو تصرف ش��ود تا به حومه بصره نيز نزديك 
شويم و اگر از اين منظر به سخنان امام در فروردين 1365 
توجه كنيم، تناقضي بي��ن تاكيد امام بر ت��داوم جنگ با 

اظهارات آقاي هاشمي ديده نمي شود. 

آغاز ماجراي مك فارلين)4( 
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يادداشت

روزنام�ه اعتماد مصاحب�ه مركز اس�ناد انقالب 
اس�المي با آيت اهلل هاش�مي را روز نوزدهم دي 
منتشر كرد كه ادامه آن به صورت روزانه منتشر 
خواهد شد. روز شنبه بخش�ي از پاسخ آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني به اين سوال »از چه مراجعي 
تقليد كرده ايد؟« به چاپ رس�يد كه امروز ادامه 

آن را در زير مي خوانيد. 

    اين  كتاب  تقريبا در چه  سالي  نوشته  شده ؟
 نمي دانم  دقيقا چه  سالي، آن  سال هايي  كه  ما با ايشان  
آشنا شديم  اين  كتاب  بود. قبل  از اين  تاريخي  است  كه  

من  دارم  صحبت  مي كنم ، بايد نوشته  شده  باشد. 
   اين يكي از منحرفان كه گفتيد چه كسي بود؟

 آن طور كه  معلوم  است  يك  طلبه اي  كه  منحرف  شده  از 
بستگان  آقاي  طالقاني  است  ظاهرا آن  طلبه... 

   كه  اسرار هزارساله  را نوشته  بود؟
بله. يك  چيزهايي  نوشته  بود به  روحانيت  و علما بد گفته  
بود. امام  جواب  او را مي خواس��تند بدهند، امام  هميشه  
يك  تعصبي  داش��تند نس��بت  به  روحانيت  آن  موقع ها. 
همين طور جواب  او را مي خواس��تند ك��ه  بدهند وارد 
شدند در مسائل  سياسي  وعليه  رضاخان  و اينها، نوشته  
بودند. براي  ما آن  موقع  مهم ترين  مس��اله  سياسي  اين  
بود كه  كسي  با خانواده  شاه ، با ش��اه  مخالفت  بكند و ما 
كسي  را ديگر نديده  بوديم  تا آن  روز كه  اين  كار را كرده  
باشد. مخصوصا يك  كمي  هم  از موضع گيري هاي  آقاي  
بروجردي  ما راضي  نبوديم . گرچه  دل مان  مي خواست  
توجيه  كني��م  و مي كرديم ، نمي خواس��تيم  به  ايش��ان  
بدبين  باش��يم  اما ته  دل مان  از وضعي  كه  بر حوزه  حاكم  
بود ناراحت  بودي��م . در زمان  آقاي  بروج��ردي  هم  بود. 
ايده  خودمان  را پيش  امام  مي ديديم . اينكه اين  هم  موثر 
شده  بود از آن  ابعاد، از ابعاد علمي  هم  كه  ما كامال مريد 
بوديم ، از ابعاد اخالق��ي  آن  چيزهايي  كه  راجع  به  درس  
اخالق مي گفتند و ما به  درس  اخالق ايشان  نرسيديم . 
من  نرفتم  درس  اخالق ايش��ان ، نمي دانم  آن  زماني  كه  
من  قم  بودم  ايش��ان  درس  داشتند يا نه؛ به  هر حال  نقل  
مي كردند مس��ائلي  از درس هاي  ايشان . به  هر حال  ما از 
درس هاي  ايش��ان  خيلي  چيزها مي شنيديم . آن  موقع  
ما در جو اخالقي  حوزه  قوي  بوديم . يكي  از مس��ائلي  كه  
در اين  جلسات  خصوصي  مطرح  مي شد همين  تكه هاي  
اخالقي  كه  مثال فالن  كس  چطور بوده ، ايش��ان  را حاج  
آقا روح ا... اس��م  مي بردند آن  موقع  كه  امام  نبودند. حاج  
آقا روح ا... اين  حرف  را زده  اين  ريزه كاري ها نقل  مي شد 
در محافل  آقايان؛ ما هم  مي ش��نيديم . اص��وال در حوزه  
جلس��ات  اخالقي-  يك  چيزي  در حوزه - داش��ت . يك  
حاج  آقا حس��ين  قمي  بود پيرمردي  بود، درس اخالق 
مي داد. مي رفتيم  آنجا دل مان  مي خواس��ت  يك  جايي  
باشد گريه  كنيم  و حال  بياييم  حال  آمدني  و مثال يا حاج  
ميرزا علي  آقايي  بود پيرمرد، يكي  از ب��زرگان  اين  دوره  
است  كه  استاد آقاي  مطهري  و اينها، هم  بود. از اصفهان  
آمده  بود در قم  درس هاي  اخالقي  مي گفت . دو سه  شب  
من  يادم  است  مي رفتيم ، اينقدر تاثير مي گذاشت  روي  
طلبه ها و اس��تقبال  مي كردند. آقاشيخ  عباس  قمي  بود 
پايين ش��هر مي آمد مدرس��ه  حجتيه  روزها آنجا دعاي 
ندبه  و اينها، مي خواندند. اين  قبيل  چيزها پيش  طلبه ها 
يك  چيزي  داشت  جز بعد اخالقي  قضيه ، هميشه  امام  به  
عنوان  يك  محور نيرومند مطرح  مي ش��د. مسائل  آن  را 
هم  كه  ما مي ديديم . مثال مس��ائل  فلسفي  را آن موقع ها 
در حوزه  خيلي  نمي گذاشتند رايج  بشود اوايل  البته . بعد 
ديگر، اين طور بود و هر جا كه  بحث  فلسفي  مي شد همه  
مي گفتند اگر امام  درس  م��ي داد آن  مهم  بود و همين  
به  صورت  يك  آرزو ب��ود. آرزوي  همگاني طلبه هايي  كه  
فلس��فه  مي خواندند كه  كاش  ام��ام  درس  مي دادند كه  
ايشان  ندادند. ما به  درس  فلس��فه  امام  اصال نرسيديم ، 
البته  ايش��ان  ضمن  بحث هاي  اصول ، سوال  فلسفي  كه  
مطرح  مي شد مطالبي  مي گفتند؛ آن  وقت  ما هم  مرتب  
مي رفتيم  كش  مي داديم ، دنبال  قضيه  را مي گرفتيم  كه  
آن  نظرات  فلسفي  ايشان  را بگيريم . مسائل  عرفاني اگر 
مطرح  بود باز ما مرجعي  نداشتيم  براي  اينكه كسي  كه  
عرف��ان درس  بگويد در حوزه  نبود. ج��زو هوس هاي  ما 
اين  بود، جزو آرزوهاي  ما اين  ب��ود كه  كاش  امام  عرفان  
درس  بدهد. آخر هم  برخ��ورد نكرديم  به  يك  عارفي  كه  
عرفان  را درست  چشيده  باشد تا]اين كه[ ديگر از حوزه  
هم  آمديم  بيرون ، جزو آرزوهاي  برآورده  نش��ده  ما ماند 
اين  مساله . در ابعاد سياسي  هم  ما چون  روحيه  سياسي  
داشتيم ، باز ايشان  براي  ما شد يك  محوري  تقريبا؛ ما به  

عنوان  يك  مراد جامع الشرايطي  ايشان  را يافتيم . 
   آيا بحثي ، چيزي  پيش  ايشان  مي شد؟

 آره. هميشه  اين طور بود و مس��ائل  سياسي ، البته  بعد 
از كودتاي  28 مرداد و برگشتن  شاه ، خفقاني  كه  ايجاد 
كرده  بودند جو مرده  بود، دوب��اره  يك  مقدار خيلي  آرام  
شده  بود همه چيز. مسائلي  پيش  نيامد در آن  دوران، از 
آن  به  بعدش  ما دوره  آش��نايي مان  با امام  اينجاست  آن  
قس��مت  اولي  كه  بعد وارد مي ش��ويم . اينجاها ما با امام  
نزديك  نبوديم، تقريبا ما مساله  روز كم  داشتيم  ولي  ما 
خودمان  چون  اهل  فكر اجتماعي  بوديم  با ايشان  مطرح  

مي كرديم  مسائل  را. 

امير جديدي/ اعتماد

   هشت سال فضاي امنيتي باعث شده تا اعتراضات و انتقادات مردم تلنبار شود.
  در اتفاقات اخير مردم اعتراض كردند چون عصباني بودند در اين ميان عده اي تندرو هم از اين شرايط 

سوءاستفاده كردند.  
  بيگانگان و جريانات تندرو داخلي و خارجي مخالف نظام تالش مي كنند آس�يب هاي جدي به جريان 

اصالحات برسانند و از اين طريق اهداف شان در كشور پيش ببرند.
  خبرگزاري هاي خارجي كه با جمهوري اسالمي مش�كل دارند يا گروه هاي معاند با جمهوري اسالمي 

مانع اصلي بر سر راه اصالحات هستند.
   مهم ترين مشكل دولت اين است كه رسانه ملي با آن هماهنگ نيست.


