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مقدمه ناشر
 

جریان ها  و  شخصیت ها  ارزیابى  به  درست  معیار  و  مالك  با  ملّت ها  هرجا  تاریخ،  طول  در 
تشخیص  بدرستى  را  راه  و  كرده  عمل  صحیح  شناخت،  و  تحلیل  تشخیص،  در  پرداخته اند، 
است. داشته  همراه  به  ظلمت  و  تباهى  شده،  واقع  مغفول  معیار  و  مالك  این  هرجا  و  داده اند؛ 
امكان  بردن  بین  از  هم،  مجازى  و  تبلیغاتى  حیله گري هاى  و  فتنه انگیزي ها  از  اصلى  هدف 

شناخت صحیح و تشخیص درست در تصمیم گیري هاست.
در اسالم مالك و معيار ارزيابى شخصيت ها و جريان ها، حق است و واليت بدان سبب كه عين 
حق است به عنوان اسوه و پيشرو و امام معرفى و تبعيت از آن واجب شمرده شده است. سابقه ها، اگر 
چه محترمند و سبب امتياز اجتماعى و مسئوليتى است، اما آنگاه قابل اتكاست كه تا آخر و در همه 
لحظه ها و تصميمات، منطبق بر مالك حق و واليت باشد. امام على 7 اين مبنا را تصريح مى فرمايند :

جال بَْل به آَيُت الَحّق َفأْعِرِف الَْحّق ُتْعَرُف أَْهَلْه. إنَّ ديِن اهلل ال ُيْعَرُف بِالرِّ
دين خدا با شخصيت ها شناخته نمى شود بلكه با حق شناخته مى شود پس حق را بشناس تا اهلش را بشناسى.1 
در دوران امام على7، چه زمانى كه از منصب حكومت بدور ماندند و چه آنگاه كه با بيعت 
مردمى زمام امور را بدست گرفتند، همواره امّت اسالمى درگير كسانى و جريان هايى بود كه ادعاى 
حق داشتند و خواستار پيروى مسلمانان از خود بودند اما با واليت، كم و بيش زاويه داشته و با حق 
َمَع على والحْق  الحْق  َمَع  علٌى  نبودند.   منطبق  بود  معرفى كرده   6 مطلق كه رسول خدا 

در زمره اين افراد كسانى چون طلحه و زبير بودند كه از سابقين مجاهد در راه خدا و در ركاب 
رسول خدا 6 بودند، اما به مشى و منش امام خود استوار نبودند. گروه خوارج نيز بر تصميمات 
ولىِّ خود خروج كردند و با كلمه حقى كه مراد باطل از آن مى نمودند، افراد زيادى را فريفتند و چه 
خسارت بزرگى بر امّت اسالمى و رهبرى واليت در جامعه وارد ساختند. اينها عبرت هاى تاريخند و 

1- وسائل الشيعه، ج 27، ص 35.
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مصداق هاى عينى آنچه موال على 7 فرمود و براى تمامى دوران هاى تاريخ، حاكم و جارى است.
در طول ۴۳ سال انقالب اسالمى، افراد و جریاناتى بودند كه تندترین موضعگیري ها و شعارها را در 
راستاى اصول انقالب و سیاست هاى آن سر مى دادند، اما در پیش آمدها و رویدادهاى نفس گیر انقالب 
و گردنه هاى سخت آن، یا خسته شدند و یا كمبودهاى ایمان آنان روشن شد و در راه ماندند و براى توجیه 
خستگى و ضعف ایمان خود دست به اظهارات ضد جهت گیرى اولیه خود زده و برعكس آن عمل كردند.

ملّت ایران فراموش نمى كنند كسانى را كه تندترین مواضع را علیه آمریكا به عنوان امپریالیسم جهانخوار 
داشتند و امروز فرش قرمز براى رابطه با آمریكا پهن مى كنند و در تمجید شیطان بزرگ از هم سبقت مى گیرند!

ملّت ایران بچشم خود دیده است انقالبیونى را كه از گذشته خود پشیمان شده و از آمریكا بخاطر 
اشغال النه جاسوسى و افشاى اسرار ارتباطات پنهانى آنها با عناصر واداده داخلى، عذرخواهى مى كنند!

در فتنه سال 88، همین ملّت، دید كه چگونه سابقه داران انقالب و تكیه زنندگان بر منصب هاى 
ملّت  و درخشان  بیگانگان، حضور كم نظیر  اندیشه ورزى  اتاق هاى  با  نظام، در همآهنگى  باالى 

در انتخابات خرداد 88 را صحنه آشوب و اغتشاش عوامل داخلى و جسارت بیگانگان ساختند!
ملّت ما دید كه چگونه یك روحانى با سابقه مبارزاتى طوالنى و در جایگاه قائم مقامى رهبرى، 
خون به دل امام خمینى )ره( كرد و بلندگوى منافقین و تكراركننده آنچه بیگانگان مى گفتند شد، و 

امام ناچار او را شبانه عزل كرد تا آینده انقالب، كشور و ملّت را از خطر حفظ نماید!
اینكه امام خمینى )ره(، در وصیت نامه الهى سیاسى خود فرمود: »میزان حال فعلى افراد است«، 
بر این حقیقت تأكید و اصرار داشت كه سابقه ها، چه در مبارزه، چه در مسئولیت، چه در نسب و 
درجات علمى، زمانى مفید است كه بر صراط حق دوام داشته باشد. اگر به هر علت از راه بازگردد

 و یا منحرف شود، براى ملّت، قابل پیروى و هوادارى نیست.
همین  از  ناشى  كه  مى آید  بوجود  زیادى  اسالمى، خسارت هاى  انقالب  از حوادث  هر كدام  در 
عدم شناخت براساس معیار حق و والیت است، كه براى جبران آنها، زمان و توان زیادى بایستى 
فكرى  انحراف  و  محاسباتى  خطاى  و  نفسانى  ضعف  بواسطه  كه  حادثه اى  هر  در  شود.  صرف 
مادى،  خسارت هاى  از  كه  شده  ایجاد  ریزش هایى  است،  آمده  پیش  جریان ها  و  شخصیت ها 

 سنگین تر و محاسبه آن نزد حق تعالى شدیدتر است.
است  دیگرى  خسارت  تبلیغات،  و  تحریم ها  و  فشارها  تشدید  براى  دشمن  كردن  پیدا  انگیزه 
صحیح،  شناخت  و  تحلیل  و  درست  مالك  فاقد  افراد  حمایِت  و  هوادارى  و  پیروى  از  ناشى  كه 
 88 22 خرداد  از  ریزش  و  مى باشد. چقدر خسارت  زاویه دار  باسابقه  و جریان هاى  از شخصیت ها 
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الهى جوشش  و  جنبش  و  شده  شناخته  تقلب  مدعیان  ماهیت  تا  آمد  بوجود  سال  همان  دى   9 تا 
 9 دى بوجود آید و نقشه هاى دشمنان خنثى شود؟

بعداز حادثه عجیب فتنه 88، رهبرى، بارها و بارها، به شخصیت ها و جریان هاى سیاسى هشدار 
دادند كه در برابر این حادثه و دشمنان كمین كرده و حامى فتنه، مرز خود را مشخص و پُررنگ كنند. 
تأكید كردند كه سكوت در برابر بى حرمتي هاى به انقالب و مبانى آن و مرزشكنى ها، جایز نیست؛ اما 
چه كسانى به این توصیه برگرفته از قرآن و سنّت نبوى و علوى و سیره امام خمینى )ره(، اعتنا نكردند و 
همچنان بر موضع سكوت یا حمایت خود پاى فشردند؟ چگونه است كه هنوز رهبرى در هر موقعیتى و 
مناسبتى از آن حوادث یاد كرده، آن را محكوم و زخم هاى ایجاد شده بر پیكر نظام و مصالح مردم بواسطه 
فتنه 88 را یادآورى مى نمایند، اما برخى هنوز به طبل تفاهم و سازش با فتنه گران و سران آنها مى كوبند؟

ما در این مجموعه به بررسى تاریخ یك شخصیت اثرگذار، براساس اسناد متقن پرداخته ایم و هدفمان 
روشن كردن حق است تا در سایه مبارزات و سوابق و نقش ها، زاویه ها و كاستي ها ُگم نشوند. اگر ولىِّ 
فقیه شاقول و قطب نماى انقالب است، كه هست، و قانون اساسى بر آن تأكید دارد و شخصیتى چون 
حجت االسالم هاشمى رفسنجانى بدان معتقد و معترف بود، موضعگیري ها و جهتگیري ها و حركات 
بایستى با آن سنجیده شوند تا درستى و نادرستى هر تصمیم و حركتى مشخص شود. قطعاً اگر چنین 
امكانى در تشخیص سره از ناسره فراهم نشود، در حق نسل فعلى و نسل هاى آینده ظلم خواهد شد، چرا 
كه تاریخ در حال تكرار است و سنت هاى الهى - اگرچه بشكل هاى مختلف - در جریان است و بایستى 
این شناخت، چراغ راهى باشد براى دوباره و چندباره گزیده نشدن، و مصونیتى بواسطه بصیرت افزایى، 
و تحلیل صحیح و منطبق بر معیار ایجاد شود. خاصیت تاریخ همین درس ها و عبرت هاى آن است.

مى دانند  الزم  را  انقالب  وقایع  »روایتگرى«  و  دارند  تأكید  برآن  رهبرى  كه  تبیینى«  »جهاد 
تاریخ  منطقى  و  مستند  بررسى  رهگذر  از  تا  مى كند  ایجاب  است  بیمناك  آن  از  بشّدت  و دشمن 
نفوذى  عوامل  وسوسه هاى  به  درآن،  اثرگذار  شخصیت هاى  و  جریان ها  و  اسالمى  انقالب 
شد. هشیار  و  برد  پى  فقیه،  ولىِّ  راه  و  انقالب  از  مؤثر  افراد  جداسازى  براى  دشمنان  نقشه هاى  و 

این كتاب در سال ۱۳9۵ و در زمان حیات حجت االسالم اكبر هاشمى رفسنجانى تهیه شده بود تا 
مورد رؤیت ایشان هم قرار گیرد، لیكن با غیر مجاز اعالم شدن انتشار آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى وقت- البته بدون ذكر دلیل- منتشر نگردید. اینك كه در دولت سیزدهم زمینه انتشار آن فراهم 
شده از حامیان و دوستداران آن مرحوم انتظار داریم ضمن تجلیل از ایشان، به نقد و بررسى صادقانه
 مواضع ایشان نیز اقدام نمایند و به سئوال هاى جوانان در این زمینه ها پاسخ روشن و مستدل ارائه كنند.
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امید است، از این بررسى و حاصل آن كه در سه جلد تقدیم مخاطبان مى گردد، این هدف مهم به 
لطف الهى، برآورده شود. نظرات و اسناد جدید و خاطرات مخاطبان، مى تواند این مجموعه را در نوبتهاى 

بعدى تقویت و تكمیل نماید.
مؤسسه فرهنگى هنرى قدرواليت  
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مقدمه مؤلف
 وقتى تاریخ انقالب اسالمى را ورق مى زنیم ، با افراد متعددى بر مى خوریم كه هركدام نقش هایى را در این 
تاریخ معاصر ایفا كرده اند. اما برخى افراد هستند كه نقش موثرترى دارند. در این میان حجت االسالم اكبر 
هاشمى رفسنجانى ازجمله افرادى است كه نقش موثرى در طول تاریخ انقالب اسالمى ایران داشته است.
در جاى جاى تاریخ زرین انقالب اسالمى ، از دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهى پهلوى تا پیروزى 
انقالب اسالمى، از پیروزى انقالب تا تشكیل نهادهاى مدنى و انقالبى، در دوران پرافتخار و پر بهجت 
دفاع مقدس و پس از آن، در مسئولیت هاى مختلف اجرایى كشورى و لشكرى، و در هر انتخاباتى، 
نام هاشمى رفسنجانى وجود دارد. گویى اینكه نام او با تاریخ انقالب گره خورده است و به قولى در 

تمامى مسایل سیاسى همیشه پاى هاشمى در میان است.
هاشمى رفسنجانى یكى از شخصیت هاى تأثیرگذار در انقالب اسالمى بوده است كه این اثرگذارى 
در احزاب و گروه هاى سیاسى مختلف نیز به وضوح دیده مى شود. البته زندگى و كارنامه  سیاسى هاشمى 
فراز و نشیب هاى فراوانى دارد كه پرداختن به تمامى آن كارى است بس مشكل، بویژه اینكه ایشان از 
یاران حضرت امام خمینى )ره( و مقام معظم رهبرى بوده اند. این مسئله پرداختن به تمامى ابعاد وجودى 
ایشان را به مراتب دشوارتر مى كند. با این وجود اما سعى نموده ایم در حد توان و با رعایت انصاف 
به كارنامه  سیاسى ایشان پرداخته و اطالعات مفید و جامعى را دراختیار مخاطبین محترم قرار دهیم.

الزم است قبل از مطالعه كتاب نكات زیر را یادآور شویم:
۱ـ تاكنون كتاب هاى متعددى، اما مقطعى  و موضوعى، درباره  افكار و شخصیت حجت االسالم 
وى  سیاسى  كارنامه ى  به  باشد  توانسته  كه  كتابى  لیكن  و  است  شده  نگاشته  رفسنجانى  هاشمى 
كالبد  و  بهتر  شناخت  به  كتاب  این  داریم  آن  امید  لذا  است.  نشده  تدوین  بپردازد  جامعى  طور  به 
شكافى الیه هاى فكرى ایشان و موضوعاتى كه كمتر بدان اشاره شده و یا فراموش گردیده بپردازد.

معتبر صورت گرفته است.  اسناد  عینیات و همچنین  و  واقعیات  براساس  این كتاب  نگارش  2ـ 
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نامه ها  با رصد هزاران سند، خاطرات، سخنرانى ها، مصاحبه ها،  با دقت و  لذا جمع آورى اطالعات 
است. گرفته  انجام  ایشان  نزدیكان  و  رفسنجانى  هاشمى  حجت االسالم  شخص  از  مكتوبات  و 

۳ـ مجموعه كتاب هاى خاطرات هاشمى رفسنجانى، مهمترین سند براى نگارش فرض شده است، 
خاطرات  كتاب،  اصلى  پایه ى  ولى  بود،  دشوارى  كار  ایشان  خاطرات  ابعاد  تمامى  بررسى  گرچه 
ایشان مى باشد. هرچند كه تا زمان نگارش، فقط خاطرات ایشان تا سال 72 انتشار یافته بود. پس از

 آن مجموعه سخنرانى ها و مصاحبه هاى ایشان و نزدیكان، پایه  اصلى بررسي هاى این كتاب قرار گرفت.
۴ـ سعى شده است متناسب با موضوعات مطرح شده بر حسب رویدادهاى تاریخى ، عكس هاى 

مناسب آن نیز همراه روایِت ماجرا آورده شود، تا عینیت و سندیت بیشتر وقایع ، متقن شود.
۵ـ در این كتاب تالش كرده ایم روایت و قضاوتى منصفانه از عملكرد سیاسى حجت االسالم 
هاشمى رفسنجانى داشته باشیم، و هرآنچه پیرامون ایشان وجود داشته است را گردآورى و تدوین 

نماییم، گرچه ادعاى كامل بودن آن را نیز نداریم.
 سعید میرزایى

 

فصل اول


