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ناطق نوری در برنامه زنده تلویزیون:

فقدان هاشمی را مردم بعدها بیشتر متوجه میشوند

گزارش

آقای هاشمی تا بود میگفتند او اینچنین و آنچنان است اما بعد از خبر درگذشتش اگر همه شبکههای صداوسیما از او تجلیل کنند فایدهای ندارد

عکس :ایلنا

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام
گفت :آقای هاشــمی از ریا ،دو چهره بودن
و از تملق بدش میآمد و از کســانی که این
خصلتراداشتند،متنفربود.
بــه گــزارش ایلنا ،حجت االســام علی
اکبر ناطقنوری در برنامه «این شبها» که
دوشنبهشبازشبکهیکسیماپخششد،
در مورد آشــنایی خود با آیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی گفت :آشــنایی من با ایشان به
یگردد.
آغاز نهضت امام و سال ۱۳۴۲بازم 
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام
اظهار کرد :آیتاهلل هاشمی از پیشکسوتان
مبارزه در انقالب بــود و جزوات انقالبی که
تندوداغبودزیرنظرآیتاهللهاشمیتهیه
و تدوین میشــد کــه اگر آن زمــان مأموران
دولتــی متوجه میشــدند که ایــن جزوات
توسطایشانتهیهمیشود،معلومنبودچه
سرنوشتیدرانتظارآیتاهللهاشمیبود.
او به دستگیری آیتاهلل هاشمی اشاره
کرد و گفت :ایشان در پرونده مرحوم امانی
و بخارایی بازداشــت شــد .زمانی کــه برای
مالقــات بــا زندانیان بــه زندان قصــر رفته
بودم ،ســراغ آیتاهلل هاشمی را گرفتم که
آنها گفتند ایشــان را آنقدر شــکنجه دادند،
بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شده
است.پسازآنکهاززندانآزادشد،درمنزل
آیتاهلل فلســفی بودیم ک ه هاشــمی آمد.
آقای فلسفی به او گفت که شنیدهام شما را
خیلیشکنجهدادهاند،آقایهاشمیگفت
که چیزی نبود و من آدم مقاومی هســتم و
بنیهام قوی اســت .اما آمدهام بگویم که به
دادسایرزندانیانبرسید.
ناطقنــوری بــه تأســیس جامعــه
روحانیــت مبــارز اشــاره کرد و گفــت :آقای
هاشمی به همراه آیات بهشتی ،مطهری،
باهنر،مهدویکنیوغیوری،جزومؤسسین
جامعهروحانیتمبارزهستندوماهمجزو
جوانان آن تشــکل بودیم .در تشــکیل این
تشــکل مرحوم باهنر و بهشــتی و مطهری

خیلی فعال بودند و آقای هاشــمی نیز در
تنظیم اساسنامه کمکدهنده به آیتاهلل
بهشتیبودند.
او به اعتصاب کارکنان صنعت نفت در
پیــش از پیروزی انقالب اشــاره کرد و گفت:
امــام خمینــی(ره) از نوفل لوشــاتو هیأتی
شــامل مرحوم بازرگان و آقای هاشــمی را
مأمور کرد تــا این موضوع را بررســی کنند.
آیتاهلل بهشــتی آن زمان به مــن زنگ زد
و گفــت بــه همراه شــهید قنــدی به کمک
آقای هاشــمی بروید .در آن دوران مرحوم
بازرگان به دلیل سابقه فنی معروفتر بود
واورابیشترازهاشمیمیشناختند.دریکی
دور روز اول آقای هاشــمی به صحبتهای
همهخوبگوشمیکردندووقتیرسیدیم
آبــادان ،ایشــان ســخنرانی کرد کــه طی آن
افــکار و نظر عامه مــردم و متخصصین را
به ســوی خــود جلب کرد .وقتــی دیدند که
طلبــهای با ایــن ظرافــت و دقت صحبت
میکند از آن به بعد محور شد.
ëëاعتمادامام(ره)بههاشمی
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام
بهاعتمادحضرتامامبهآیتاهللهاشمی
اشاره کرد و گفت :حضرت امام هرکاری که
داشتباایشانمطرحکرد.حزبجمهوری
را ابتدا امام به ایشان مطرح کرد و نخستین
پــول را هم امام بــه آقای هاشــمی دادند و
گفتند الزم است حزب راهاندازی کنید و پول
درستوحسابیهمکمککردند.
ناطقنــوری در مــورد اینکــه چطــور
میشــود این شــخصیت در دلهای مردم
جایی پیدا میکند؟ اظهار کرد :به نظر من
روحانیون باید ســعه صدر داشــته باشــند.
طبیعی اســت که همه یک ســلیقه ندارند
و یک جــور فکر نمیکنند .از حضرت علی
که بعد از رســول خدا باالتر نداریم .ایشــان
هــم جاذبه و هم دافعه دارد .هم روشــش
دوست زا و هم دشمنزا است.
او افــزود :مرحــوم آیتاهلل هاشــمی در

کشــور و جامعه ما جزو معدود افرادی بود
که پر ظرفیت بــود .واقعاً گاهی من خلقم
از ظرفیت باالی ایشــان تنگ میشــد .من
آدم کم ظرفیتی نیســتم اما واقعاً تعجب
میکــردم از ســعه صــدر ایشــان .مــردم
خدمتگزار وخادمخودرامیشناسند.شاید
نقدیهمداشتهباشندامانکاتمثبتاورا
همدرنظرمیگیرند.
ناطقنــوری با تأکیــد براینکــه آیتاهلل
هاشمی آدم ریاکاری نبود ،یادآور شد :آقای
هاشمی از ریا ،دو چهره بودن و از تملق و...
بدش میآمد و از کسانی که این خصلت را
داشتند،متنفربود.
او افزود :ما ســالیان ســال و اخیــراًکه در
مجمع بودیم خیلی به هم نزدیک بودیم.
در همیــن مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظام ایشــان میگفت که چونآقای واعظ
طبسیازمشهدبهتهرانمیآیدوجلسات
هم تا ســر ظهر طول میکشــد ،چند نفری
با هــم ناهار دور هم جمع شــویم .از اینرو
برخــی از اعضــای مجمع به شــوخی به ما
میگفتند انجمن اســامی مجمــع .ما در
آنجابحثهایخودمانیراداشتیموحتی
پس از فوت مرحوم طبسی این جلسات تا
این اواخر ادامه داشت .این را از عمق جانم
میگویمکهآقایهاشمیازریاکاری،نفاقو
دوروییمتنفربود.
او در توضیــح احســاس تعبــد مرحوم
هاشــمی در برابــر امــام ،رهبــری و انقالب
بــه ذکــر خاطــرهای پرداخت و اظهــار کرد:
در جریان خاتمــه جنگ و قبول قطعنامه
مرحــوم امــام(ره) پیــش از تصمیمگیری
بــه صورت جداگانــه از فرماندهان جنگ و
رئیس دولت وضعیت را جویا میشود که
درنهایتمعلوممیشود با شرایطموجود
در آن زمان امکان ادامه جنگ وجود ندارد.
ناطق نــوری افزود :در چنین شــرایطی
مرحــوم هاشــمی رفســنجانی بــه عنــوان
نماینده امام اعالم میکند که حاضر است

نیم نگاه

ناطق نوری در پایان برنامه این شعر اقبال الهوری را خواند:
تاکهبودیمنبودیمکسی/کشتماراغمبیهمنفسی
تاکهرفتیمهمهیارشدند/خفتهایموهمهبیدارشدند
قدرآئینهبدانیمچوهست/نهدرآنوقتکهافتادوشکست

برای حفظ موقعیت امــام و آینده انقالب
مســئولیت پذیــرش آتشبــس را برعهده
گرفتــه و ســپس به عنــوان خاطــی و خائن
موردمحاکمهقرارگرفتهواعدامشود.
او ادامــه داد :زمانی که دوره ریاســتم در
مجلــس به اتمام رســید ،رهبر انقــاب در
حکمی بنــده را به عنوان مشــاور منصوب
کردنــد .در آنجا طرحی را بحث میکردیم
که کرســیهای آزاد اندیشی ریشهاش آنجا
اســت .با توجه به عقایدی که افراد دارند و
الزم است تا آنها را بیان کنند ،گفتیم شاید
اســتادی تفکر کمونیستی داشــته یا استاد
دیگری بیخدا باشد .اگر این افراد بخواهند
نظــرات خود را در ســر کالسها بیان کنند،
موجب تحت تأثیر قرار گرفتن دانشجویان
میشود از اینرو بهتر است جلساتی برگزار
شــود تا ایــن افــراد دیدگاههای اعتقــادی و
اقتصــادی خــود را مطــرح و مخالفان آنها
هم بیاینــد .در این نشســت هیــأت داوری
هــم حضــور داشــته باشــند و شــنوندگان،

اساتید و دانشجویان باشند .معتقد بودیم
باید منفذی باشد تا همه بتوانند حرفشان
را بیــان کننــد امــا مشــکل تنگنظریها و
انحصارطلبیهایمااست.
ینمیشودکشورراادارهکرد
ëëباتنگنظر 
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام
بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت اقتصاد،
تنــگ نظری اســت ،گفــت :رهبــر معظم
انقالب چند ســال پیش به اصل  ۴۴و برای
خصوصیســازی تأکیــد و ســخنرانیهای
متعــددی داشــتند امــا تنگنظــری و
انحصارطلبیبرخیهانمیگذارد.
او با بیــان اینکه احزاب مــا باید بتوانند
بــدون توهیــن بــا یکدیگــر فعالیــت کنند،
گفت :ما قاعده بازی را بلد نیســتیم .وقتی
حــزب یا جریانی بر ســر کار میآید و فرقی
هم ندارد که چپ باشد یا راست ،تمام آن
طرف را میزند و حتی تا فراش مدرســه را
هــم عــوض میکنــد .ناطقنــوری در مورد
اینکه مردم به خاطر مشکالت از مسئوالن
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ناراضی ،ناراحت و غصهدار هستند ،اظهار
کــرد :وقتــی اخالق از جامعــه رخت ببندد
و خــدا کم شــود ،وضعیــت این میشــود.
ما مــرده پرســت هســتیم .وقتی بــر باالی
سرآقایهاشمیرفتم،بیاختیارنتوانستم
خــودم را کنتــرل کنــم و همــه آن توهیــن،
تهمــت و کج اندیشــیها کــه به ایشــان روا
داشــتند ،لحظــهای مرور شــد .وی بــا بیان
اینکه فقدان هاشمی را مردم بعدها بیشتر
متوجه میشوند و هیچکس را به این اندازه
اذیــت نکردند ،گفت به حســینیه جماران
رفتم و منقلب شدم اما این حس به خاطر
از دنیا رفتن هاشــمی نیست ،بلکه جفایی
است که به او شد.
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام
بابیاناینکهمگرمامسلماننیستیم،اظهار
کرد :من قائل به وجود نفوذی نیستم بلکه
خودمان هســتیم .زمانی که قــرار بود برای
صداوســیما رئیــس انتخــاب شــود ،پیش
مرحوم شــهید بهشــتی بــودم که بــرای او
لیســتی آوردنــد و او نظراتــش را با عالمت
زدن مشــخص کــرد .بعد لیســت را به من
داد تــا نظــرم را مطرح کنم .در آن لیســت
دیدم شــهید بهشــتی در مورد فردی که به
او(بهشتی) توهین و فحاشی میکند ،نظر
مثبــت داده اســت .به او گفتم چــرا به این
فرد رأی مثبت دادهاید که او گفت شــاید او
از چهره و قیافه بهشــتی خوشش نیاید اما
مدیر خوبی است .ناطقنوری تأکید کرد :با
این دیدگاه اســت که میتوان کشــور را اداره
کردنهتنگنظری.زمانیکهشهیدبهشتی
خواست از مشهد بیاید ،در چندین شهر به
اواجازهسخنرانیندادنداماوقتیکهشهید
شد ،به دنبال تجلیل از او بودند.
او گفت :آقای هاشمی تا بود میگفتند
او اینچنیــن و آنچنان اســت اما بعد از خبر
درگذشتشاگرهمهشبکههایصداوسیما
از او تجلیــل کننــد فایــدهای نــدارد چــرا که
هاشمیرفتهاست.
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رئیس صدا و سیما :انتقادها را
روی چشم میگذاریم
مطهری :صدا و سیما در زمان حیات
هاشمی ،رفتار مناسبی با او نداشت

هلل هاشــمی
صــدای اعتراضهــا بــه نحوه برخــورد صدا و ســیما با آیتا 
رفســنجانی ،به رئیس این رسانه رســید .روز گذشته علی عسگری رئیس
ســازمان صدا و ســیما در واکنش به انتقادها نســبت به رویه رسانه تحت
هلل هاشــمی رفســنجانی
مســئولیتش در زمــان حیات و درگذشــت آیتا 
گفــت :انتقادهــا را روی چشــم میگذاریــم و ســعی میکنیــم نســبت به
انتقادها ،عملکردمان را اصالح کنیم.
رئیس سازمان صدا و سیما همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره
هلل هاشمی رفسنجانی
عدم پوشش ســخنرانیها و اظهار نظرهای آیتا 
در برنامههــای تلویزیونــی و رادیویــی و عملکــرد ایــن ســازمان ،تصریح
کــرد :ما که همواره از ایشــان تکریم کردهایم .علیعســگری همچنین در
هلل هاشــمی رفسنجانی،
پاســخ این ســؤال که آیا منظور از تکریم از آیتا 
برنامههای چند روز گذشــته صدا و سیما است ،گفت :هم در برنامههای
هلل هاشــمی رفســنجانی را
ایــن چنــد روز گذشــته و هم قبــل از آن ،آیتا 
تکریم کردهایم.
منتقــدان میگوینــد صدا و ســیما در ســالهای اخیر تصویر و ســخنان
هلل هاشــمی رفســنجانی ،رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام
آیتا 
را پوشــش نمــیداد ،اگرچــه برخــی پیشبینــی میکردند بــا خداحافظی
عزتاهلل ضرغامی رئیس ســابق این رسانه و روی کار آمدن علی عسگری
رویــه این ســازمان تغییر کند ،امــا در ماههای اخیر نیز همین مشــی ادامه
یافت .همین رویه بود که ســبب شــد دیروز تشــییع کنندگان پیکر آیتاهلل
هاشــمی رفسنجانی با ســر دادن شعارهایی ،به صدا و ســیما انتقاد کنند.
ناظر به همین حساســیتها بود که انتشــار فیلمی بدون کالم ،از مواجهه
هلل هاشــمی رفســنجانی با علی عســگری در
ی هاشــمی فرزند آیتا 
مهد 
هلل هاشمی رفسنجانی شــایعاتی به وجود آورد
حاشــیه تشــییع پیکر آیتا 
مبنی بر اینکه علی عسگری قصد داشته زیر تابوت رئیس مجمع تشخیص
ی هاشمی مانع این کار میشود.
مصلحت نظام را بگیرد اما مهد 
ی هاشــمی دیروز بــا تکذیب ایــن گمانهزنیهــا در پیامی گفت:
مهــد 
هلل هاشمی رفسنجانی،
«صبح امروز (سهشنبه) هنگام حمل پیکر آیتا 
در حال گفتوگویی با جناب آقای علی عســگری رئیس ســازمان صدا و
سیما در رابطه با هماهنگیهای الزم جهت اطالعرسانی مراسم تشییع
ن هاشــمی رفســنجانی بــودم که انتشــار تصاویر تقطیع شــده آن
و تدفی 
همراه با مطالبی بیاســاس ،موجب بروز شــایعات شــده است در حالی
کــه ایشــان در حیاط منزل میهمــان ما بــوده و از مدیــران اجرایی دولت
ســازندگی محسوب میشــود ».پیشتر نیز خبر گالیه فاطم ه هاشمی در
هلل هاشمی رفسنجانی از علی عسگری
نخستین ساعت درگذشت آیتا 
در حسینیه جماران منتشر شده بود .علی مطهری ،نایب رئیس مجلس
هلل هاشــمی
دیــروز با یــادآوری مشــی نامهربانانــه صدا و ســیما با آیتا 
ی هاشــمی رفتار درستی با
رفســنجانی گفت :صدا و ســیما در حیات آقا 
او نداشــت .طبعاً هرکس از دنیا میرود ،او را تکریم میکنند اما این طور
نباید باشــد که هرکس بمیرد ،از او تجلیل کنند و اگر انتقادی داشــت ،در
زمــان حیاتش او را بایکوت کنند .این نظر شــخص رهبری اســت که باید
همه نگاهها در صدا و سیما مطرح باشد.

