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فصل اول



مقدمه
از  یکی  سیاسی  مقامات  و  شخصیت ها  عملکردی  کارنامة  و  زندگی  به  پرداختن 
سخت ترین و در عین حال جذاب ترین موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از افراد 
جامعه قرار دارد. هر چقدر این افراد دارای مسئولیت های خطیرتری باشند، روایت زندگی 
آنان نیز به مراتب سخت تر و دارای پیچیدگی  بیشتری خواهد بود. اما در این میان، اولین 
و بهترین راه برای کسب اطالع از زندگی سیاسیون، نقل مستقیم اظهارات، مصاحبه ها و 
خاطرات آنان می باشد. خاطره نویسی و بیان خاطرات تلخ و شیرین زندگی، شاید یکی از 
سرگرمی های مردم قبل از دوران پیدایش سرگرمی های جدید و دیجیتال بود. اما امروزه 
در عرصة سیاسی دیگر نمی تواند به عنوان یک سرگرمی به حساب آمده و داستان گونه 
به بیان خاطرات نگاه کرد. امروز خاطرات شخصیت های سیاسی به ابزاری برای تبیین و 
نوشتن خاطرات  است.  تبدیل شده  آنها  مورد  در  قضاوت  و  عملکرد گذشتگان  توجیه 
امروز بیشتر با کارکردهای سیاسی همراه است و اغلب وسیله ای شده است برای تسویه 
حساب های سیاسی که این مسئله را می توان در خاطرات نوشته شده برخی شخصیت های 
سیاسی بعد از انقالب مشاهده کرد. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع مناسب در 
زمینه های تاریخی بعد از انقالب و ناکافی بودن اطالعات مناسب، این خاطرات به منبعی 
برای مطالعة جوانان امروز تبدیل گشته است و شخصیت هایی که خاطرات خود را چه با 
قلم خود و چه به صورت شفاهی به نسل امروز عرضه کرده اند، روایت خود از تحوالت 
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معاصر را در ذهن جوانانی که شاهد و ناظر تحوالت نبوده و با ذهنی خالی از اطالعات و 
قضاوت در این مورد به سراغ تاریخ رفته اند فرو می نشانند.

بعد از سقوط رژیم پهلوی بسیاری از رجال و دست اندرکاران آن، خاطرات و شرح حال 
خود در حکومت گذشته را به رشته تحریر درآوردند. خاطرات رجال سیاسی و مسئوالن 
بلندپایة حکومت پهلوی غالباً به قصد توجیه وضع دوران قبل از انقالب یا به قصد تبیین 
علت بروز انقالب پدید آمده و عموماً گویندگان و نویسندگان آنها می خواسته اند خود 
را از خطاهایی که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد مبّرا سازند. در این میان می توان 
به خاطرات محمدرضا پهلوی، اسداهلل علم، علی امینی، حسین فردوست، و نیز اشخاصی 
مانند احسان نراقی، احمدعلی مسعود انصاری، جهانگیر تفضلی اشاره کرد که در البالی 
از  ارزشمندی  اطالعات  حقایق،  انکار  و  تحریف  فراوانی  موارد  وجود  با  خاطرات  این 
مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رژیم سابق و ارتباطات شخصی و کاری مسئولین 
از  بعد  و روزنوشت های رجال سیاسی  اما خاطرات  به دست می آید.  بلندپایة آن دوران 
انقالب، گستره وسیع تری دارد و شامل طیف های گوناگون سیاسی می شود که با اهداف 
از شخصیت های  برخی  موارد محتوای خاطرات  این  بین  در  است.  نوشته شده  متفاوتی 
سیاسی و برخی از فرازهای کتب منتشر شده، واکنش های زیادی را در سطوح مختلف به 
دنبال داشته که در برخی موارد حتی باعث نگارش کتاب هایی در نقد این دست خاطرات 

شده است.
برخی  اسالمی،  نظام  معارض  و  مخالف  جریان  توسط  خاطرات  بیان  بر  عالوه 
شخصیت های سیاسی و اعضای جریان های تعریف شده در دایرة نظام جمهوری اسالمی 
نیز خاطرات خود، از دوران مسئولیت و اتفاقات بعد از انقالب اسالمی را به رشته تحریر 
درآورده اند. در این میان شاید خاطرات هاشمی رفسنجانی که به صورت یادداشت های 
روزانه در زمان مسئولیتش به رشته تحریر درآمده است، معروف ترین و مهم ترین کتاب 
خاطرات مسئولین جمهوری اسالمی باشد. اینکه یکی از سران نظام جمهوری اسالمی هر 
روز با چه کسانی دیدار می کرده و با چه درخواست هایی روبه رو بوده و چه نگاهی به 
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حوادث و اتفاقاتی که روزانه در کشور رخ می داده داشته است، می تواند برای محققان 
خاطرات،  این  جالب  نکتة  باشد.  جذاب  بعدی  درجة  در  و  مهم،  مردم،  عموم  حتی  و 
ذکر اتفاقات و حوادث خانواده هاشمی و مسائل درون خانه در کنار حوادث و اتفاقات 
سیاسی کشور است که این مسئله، خواندن خاطرات ایشان را برای عموم مردم آسان تر 
بین  تفاوت  متوجه  را  مردم  از  بسیاری  زیاد،  احتمال  به  البته  و  است  کرده  جذاب تر  و 
همچنین  کرد.  خواهد  نظام  بلندپایه  مسئولین  دیگر  و  هاشمی  زندگی  سبک  و  خانواده 
مطالعة خاطرات ایشان و وجود تناقض در برخی عملکردها و اظهارات جناب هاشمی در 

سالیان نه چندان دور، چهرة دیگری از هاشمی را برایمان ترسیم می کند.
برخی فرازها و روایت های هاشمی رفسنجانی از حوادث و اتفاقات دوران مسئولیت، 
عدم وضوح مواضع در برخورد با برخی رویدادهای تاریخی، حواشی فراوانی در جریان 
مسائل سیاسی روز کشور بوجود آورده و صحت برخی قسمت هایی از خاطرات را نیز 
خدشه دار کرده است. البته شیوة نگارش خاطرات توسط هاشمی و تدوین آن توسط ایشان 
انتقاداتی را نیز در میان جناح های سیاسی گوناگون به دنبال داشته است. ابراهیم اصغرزاده 
پیرامون اشکال های خاطره نویسی هاشمی می گوید: »اشکالی که وجود دارد این است که 
این خاطرات دارد از فیلترهای خانوادة ایشان رد می شود. الزم نیست خاطرات انقالبی را 
که آقای هاشمی دارد مکتوب می کند، خانواده شان درباره اش نظر دهند. یکی دیگر از 
اشکاالت این است که در تمام خاطرات، آقای هاشمی دانای کل است. همة اشخاص و 
نیروها در خاطرات آقای هاشمی نقد می شوند به غیر از خود ایشان. مثاًل درباره تمام شدن 
بر ادامة جنگ  امام، آقای هاشمی  جنگ پس از فتح خرمشهر که علی رغم درخواست 
تأکید می کند و هزینه های ناشی از این تأکید بر کشور وارد می شود در خاطرات آقای 
هاشمی مغفول است. در واقع آقای هاشمی در جایگاهی می نشیند که در ابتدای صحبت 
به آن اشاره کردم یعنی در جایگاه معمار منحصر به فرد انقالب که این دیگران هستند 
که باید متر و معیارشان را با آقای هاشمی میزان کنند. یعنی آقای هاشمی در رأس تاریخ 
قرار می گیرد و دیگران باید خودشان را با ایشان هماهنگ کنند. این از نظر من هم نقص 
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است و هم نقض غرض.«1
با این حال وقتی تاریخ انقالب اسالمی را ورق می زنیم، به افراد متعددی برمی خوریم 
که هر کدام نقش هایی را در آن ایفا کرده اند. اما برخی افراد هستند که نقش موثرتری 
تاریخ  طول  در  موثری  نقش  که  است  افرادی  جمله  از  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  دارند. 

انقالب اسالمی ایران داشته است.
 در این کتاب تالش کرده ایم روایت و قضاوتی منصف از زندگی و عملکرد آقای 
هاشمی رفسنجانی داشته باشیم، و هر آنچه پیرامون ایشان وجود داشته است را گرد آوری 

و تدوین نماییم، گرچه ادعای کامل بودن آن را نیز نداریم.
 سعید میرزایی

۱- روزنامه جوان، ۱۳۹۴/5/۴ .


