یهاشــمی
شــایعهدیگریهمدربــارهتغییرتیممحافظانآقا 
مطرحشد...
درصــد باالیــی از محافظــان قدیمــی بودنــد ،بــه هیــچ وجــه بــه
محافظانمــان شــک نداریــم؛ از مــا بــه بابــا نزدیکتــر بودنــد و انگار
بچههــای واقعی بابا همینها بودند؛ در خطر و ســفر و حذر و خوشــی
و ناخوشــی اینها بیشــتر از ما همراه بابا بودند؛ البته خیلی پیشتر تک
و تــوک از محافظان عوض شــده بودند کــه آنها هــم آن روز در فاصله
نزدیک نبودند؛ موردی برای شک به آنها هم نیست.
حضــورمردمدردقایقابتداییانتشــارخبروبعددرحســینیه
جمــارانومراســمتشــییع،بســیارگســتردهبــود.بــرایشــما
ایــنحضــورقابــلپیشبینیبــود؟بخصــوصبعدازســیل
تخریبهــا،تهمتهــاودروغهایــیکــهدریکدههگذشــته
یهاشمیشدهبود؟
متوجهآقا 
مردمباحضورگســتردهخودنشــان دادندچیزهاییکهشــنیدهاندرا
بــاور نکردهاند .مــردم قبل از ما جلوی بیمارســتان جمع شــدند؛ کثرت
م بعدی نشان از دغدغه و غصه مردم
جمعیت هم آنجا و هم در مراســ 
بود .حضور مردم جلوی بیمارســتان و در جماران ترافیک شهر را به هم
ریختــه بــود .تا چنــد روز مقابل جمــاران همین وضعیت بــود .هنوز هم
که هنوز اســت ،مردم عادی ،دانشــجویان ،تشــکلهای سیاسی ،گروهها
و انجمنهــا از تهــران و شهرســتانها ...دســته دســته بــرای تســلیت به
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خانه میآینــد .این حضــور مردم
هــم در نــوع خود شــوک عجیب و
تحســینبرانگیز بود که ایشان چه
جایگاهــی در بیــن مــردم داشــت
و مــا هــم نمیدانســتیم .بــه نظــر
مــن حضــور مــردم ،نتیجــه ایــن
همه ســال کار بــرای مــردم ،بودن
کنــار مــردم و اعتمــاد بــه مــردم و
ی هاشــمی
همچنین صداقت آقا 
بود؛بخصوصاز88بهبعدخیلی
چیزهــا رو شــد؛ همــه فهمیدنــد
ی هاشــمی و خانوادهاش پاک
آقا 
پاک است و شــایعات صحت ندارد .مردم ســنگ تمام گذاشتند و هیچ
گونــه نمیشــود از این همــه محبت و وفاداری تشــکر کرد؛ کســانی که در
جمــاران و بعد از آن برای تســلیت میآمدند ،ناراحــت بودند؛ غصهدار
بودنــد ،داغدار بودند ،میگفتند تا ته وجودشــان ســوخته اســت ،نگران
آینده بودند ،فضا به شــکلی بــود که ما هم به مردم تســلیت میگفتیم؛
چــون داغ عمومی بــود؛ نمیتوان گفت فقط ما بی پدر شــدیم ،همه بی
پدر شــدند .گســتردگی و نحوه حضور مــردم ،بعدی دیگر از شــخصیت
بابــا را به ما نشــان داد که هیچ وقــت تصورش را نمیکردیــم .بزرگی بابا
را این گونه بیشــتر درک کردیم .حتی کســانی که با بابا زاویه داشــتند و در
بعضی تریبونهــا علیه بابا صحبت میکردند ،مراســم گرفتند .از همه
بهتــر حضور مردم بود .مردم مثل همیشــه از همه جلوتــر بودند .عالوه
بر حضور گســترده مردم در تهران در برنامههای مختلف ،مراســمی که
در شهرستانها ،روســتاها و مراکز استانی گرفته میشد ،عجیب بود و در
هــر جا چندین بار و برای چهلم نیز مجدداً ،تاکنون در تاریخ ایران چنین
حضــور مردمی و خودجوش وجود نداشــته اســت ،برای هیــچ کس .آن
هم چهار دهه پس از انقالب و در زمانی که زوایا با شــرایط موجود بســیار
زیاد اســت و آن هم با حضور اکثریت جوانها ،دخترها و پسرهای جوانی
که در ظاهر به نظر میرســد که باید از انقالب فاصله داشــته باشند .حاال
اگر در میان این وقایع و این عظمت و بزرگی ایشــان ،کسی کوچکی کرد و
کوچک بودن خود را نشــان داد ،از بزرگی بابا نه تنها چیزی کم نشــد بلکه
ایــن کوچکــی ،عظمت او را بیشــتر نشــان داد .من معتقــدم رفتن آقای
هاشــمی هم مثل هر کار او بخصوص مانند رد صالحیتش ،درس و مایه
ی هاشــمی همه زندگیاش را وقف مردم کرد و اگر چه
خیر میشــود .آقا 
برخیهــا در بعضــی ادوار متوجه نبودنــد ،اما باالخره متوجه شــدند .ما
دیدیم حتی کسانی که موافق ایشان نبودند و حتی فراتر از منتقد بودند،
لب به تکریم گشــودند .در این ایام مراجعان زیادی داریم که میپرسند
ی هاشمی ما را حالل میکند؟
آقا 
جوابشماچیست؟
ایشــان همه را حالل میکرد و بارها نیز گفته بود که هیچ رنجشی از

کسی ندارد ،ایشان بزرگی داشت .خیلیها همان موقع به او میگفتند
یا پیغام میدادند ما فریب خوردیم؛ ما را حالل کنید.
یهاشــمیاعالمشدایشــاندرمشهد
ســاعتیبعدازفوتآقا 
دفــنخواهندشــد؛بعــدموضــوعدفندرقــمپیشآمــدودر
نهایــتدرحرمامــام(ره)دفنشــدند.چرامــداممکاندفن
تغییرمیکرد؟
نمیدانــم مشــهد بــه چــه دلیلی مطرح شــد؛ مــا بحث مشــهد را
نداشــتیم .بــرای دفــن در قــم هم پیشــنهادی مطرح شــد کــه موافق
نبودیم .شب اول که صحبت کردیم ،من خودم با بهشت زهرا موافق
بــودم و بقیه مایل بودند در مرقد دفن شــود .نظــر اکثریت مرقد بود و
همان جا دفن شــدند .بابا نیز هیچ جایی را برای خود مشخص نکرده
بود.
روزتشــییعازدحامجمعیتبهحدیبودکــهخیلیهابهنماز
نرسیدند؛شمابهمراسمرسیدید؟چگونهآمدید؟
روز تشییع برای دسترســی راحتتر دوستان و آشنایان دو اتوبوس
در نظر گرفته شــد و من با اتوبوســی آمدم که عمدتاًاعضای فامیل در
آن بودنــد .خیابانها هم نســبتاًخلوت بــود و ما با اســکورت رفتیم .با
خود فکر میکــردم با این همه محدودیتهای ترافیکی اعالم شــده،
مردمی که عالقهمند به حضور در مراســم هســتند ،چگونــه خود را به
دانشگاه تهران میرسانند؟ با بدبینی مسیر را طی کردم و نگران بودم
ایــن اقدامهــا مانــع حضــور
مــردم در مراســم شــود؛ یک
در خانواده ما
باره در حوالی دانشگاه تهران
چه در زمان
با جمعیــت عظیم و متراکم
حیات بابا و چه بعد از
مواجــه شــدم .از آنجــا دیگــر
فوت ایشان تحکم وجود
ســرعت اتوبــوس مــا کمتــر
شــد و کــم کم بیــن جمعیت
نداشته است.
متوقفشد.
بابا هیچ گاه تحمیلی
بامردمروبهرونشدید؟
نداشت که همان طور که
چرا؛ بعد از دقایقی مردم
من فکر میکنم ،فکر
دور اتوبوس متوجه حضورم
با
کنید البته در کلیات
در اتوبوس شــدند و با شــعار
ایشان مشورت میکردم.
«فائزه؛ فائزه؛ تســلیت» ابراز
همــدردی کردنــد .مــن هــم
در مواقع خیلی خاص و
بــرای قدردانی دســت تکان
استثنایی میگفت این
مــیدادم .مدت زیــادی این
کار را انجام دهید یا
ابــراز احساســات و شــعارها
هم
انجام ندهید .ما
ادامــه یافــت .مامــان در
ناخلفی
بچههای
ماشین دیگری پشت ما بود.
نبودیم که کار خالفی
برایرفتنبهداخلدانشگاه.
شــرکت در نمــاز و همراهــی
انجام داده باشیم
بــا مامــان پیــاده شــدیم .اما
جمعیــت به حدی زیــاد و در
هم فشرده بود که امکان حرکت نداشتیم و نتوانستیم داخل دانشگاه
برویم .در نهایت به زحمت به فضای بین ماشینهای صدا و سیما که
جلوی در اصلی مستقر شده بودند ،رسیدیم .مامان به دلیل کمر درد
داخل یکی از ماشــینهای صدا و ســیما نشست .بســیاری از مقامات و
نمایندگان مجلس هم مثل ما موفق به حضور در دانشــگاه نشده و در
کنار ما بودند .در دیگری هم بود که مردم جلویش تجمع نکرده بودند
و محافظان ســعی کردند از همــان در مامان را به نماز برســانند اما در
قفل بود و محافظان هر قدر بیسیم هم زدند تا در را باز کنند ،بی فایده
بود .بنابراین همه ما پشت در مانده بودیم و از تلویزیون که در ماشین
بود ،مراســم را تماشــا کردیــم .بعد از اقامه نمــاز که تابــوت را آوردند،
فکر کردم الاقل با مردم تابوت را همراهی کنم .من به همراه شــماری
از بســتگان و محافظان بودیم اما به قدری فشــار جمعیت زیاد بود که
اصالً امکان حرکت نبود .مردم هم با دیدن تابوت به جوش و خروش
آمدهبودندوصحنهعجیبیبود.چندقدمرفتیمووقتیدیدیمامکان
حرکت نیســت ،به داخل ماشین برگشتیم .وقتی کمی از بار جمعیت
کاسته شد ،از مسیر دیگری به سمت مرقد رفتیم.
بحث ممنوعیت حضور رئیس دولت اصالحات در مراسم،
چطورمطرحشد؟
اتوبــوس پنجره نداشــت ،فقط باالی آن یک شیشــه افقی کوچکی
بــود که اقوام در اتوبوس ،آن را باز کردند .مردم میخواســتند صحبت
کنند و اشــاره میکردند که به آنجا برو و من هم رفتم .یکی از جمعیت
پرسید چرا آقای خاتمی نیامد؟ فقط با حرکات لب و بدون صدا پاسخ
دادم که نگذاشــتند بیاید .در کمال تعجب شــب بیبیسی از قول من
اینمطلبرااعالمکرد؛شهروندخبرنگاریعنیهمین.
شــایعهشــدهبودنمازمجزاییازطرفآقــایصانعیخوانده
شد؟
نه ایشــان به محض ورود به محل قبر ،حالشان بد شد .تا جایی که
میدانم ،قرار هم نبود نماز دوبارهای خوانده شود.
یهاشــمی،دریــککانالتلگرامی شــایعاتی
بعــدازفوتآقا 

ن هاشمی مطرح
درباره اختالف جدی بین شــما و آقای محس 
کرده و به نقل از برادرتان نوشــته که خطاب به شما گفته زمانی
کهبابازندهبود،بهخاطرحواشــیتوهمیشــهضربهخوردودر
اینزمینهبهمصادیقیهماشارهکردهاست.
چنین چیزی نیست؛ در خانواده ما چه در زمان حیات بابا و چه بعد
از فوت ایشان تحکم وجود نداشته است .بابا هیچ گاه تحمیلی نداشت
که همان طور که من فکر میکنم ،فکر کنید .ما محدودیتی نداشتیم .به
خاطر دارم  ۲خرداد سال  76من از آقای خاتمی حمایت کردم و فاطی
از آقای ناطق نوری؛ مشــکلی هم نداشــتیم و هر یک از مــا افکار و عقاید
خود را داشــته و داریم؛ این تفاوتها در خانواده ما همیشــه بوده است.
بابا هم اعتراضی نمیکرد .آقای هاشــمی همانگونه کــه اعتقاد به آزاد
اندیشــی در جامعه داشت در خانه هم همین گونه عمل میکرد .البته
در کلیات با ایشان مشورت میکردم .در مواقع خیلی خاص و استثنایی
میگفت این کار را انجام دهید یا انجام ندهید .ما هم بچههای ناخلفی
نبودیــم کــه کار خالفــی انجــام داده باشــیم .مــن هر جــا اظهــار نظری
داشــتهام ،از بابا یا خانواده که مایه نگذاشتهام که بخواهد تکذیب شود.
نظر خودم بود و در آینده نیز ســخنگوی خود خواهم بود و نه کس دیگر،
بنابراینعاملیبرایاختالفنمیتواندایجادشود.
ی هاشــمی
خانوادهای بــا این اختالف ســلیقه ،بــا ارتحال آقا 
ازنظــرفکریوسیاســیباهــمنزدیکترمیشــوند؟بهعبارت
یهاشــمیرابهعنوانیکمرکز
واضحتردرآیندهخانوادهآقا 
تأثیرگذار در سیاســت یا حرکتهای مردمی شــاهد خواهیم
بود؟
ما االن هم به هم نزدیک هســتیم .از ســال  ۸۴به بعــد و انتخابات
ریاســت جمهوری از نظر فکری به هم نزدیکتر شــدیم .البته پیش از
آن هــم نمیتوان گفت که اختالفی بود .مــا هیچ گاه جدا نبودیم .بعد
از ۸۸این نزدیکی بیشــتر شــد و این روند از این پــس هم تداوم خواهد
داشــت .فکر میکنــم ما از معــدود خانوادههای سیاســی هســتیم که
اینقدرپشتهمهستیم.برایآیندهنیزنمیدانمچهاتفاقیبیفتد.
یهاشمیدرکلیاتمشورتمیکردید؛ایشانهمبا
گفتیدباآقا 
اعضایخانوادهمشورتمیکردند؟مثالًسال92اعالمکردید
ی هاشــمی در انتخابات ثبت نام نمیکند ،اما ایشان ثبت
آقا 
نامکردند؟
ایشــان این موضــوع را مطرح کــرده و همه مخالفــت کردیم .البته
یــادم نمیآید کــه ما چیــزی از طرف ایشــان اعالم کرده باشــیم ،اینها
حرفهای داخلی بود .روز ثبت نام هم به مامان گفته بود که ثبت نام
نخواهم کرد .چون مامان هم خیلی مخالف بود.
دغدغهخانممرعشیچهبود؟
خاطرم نیســت .همه مخالف بودیــم .بابا همه از جملــه مامان را
مطمئن کرده بود که ثبت نام نخواهد کرد.
چطورازثبتناممطلعشدید؟
از طریق دیگران ،قبل از رفتن ایشــان به وزارت کشور ،مرتب تلفن
داشــتیم که آیا میروند؟ بعد از رفتن ایشــان به وزارت کشــور باز تلفن
داشتیمکهآمد.
بعــدازثبتنــاموقبلازاعــامنتیجهبررســیصالحیتها،
موضوعردصالحیتمطرحبود؟
نه جدی بود و نه باورکردنی؛ قانون اساسی هم شرط سنی نداشت.
یهاشــمیاعالم
شــوراینگهبانعلتردصالحیترابهآقا 
کرد؟
تــا جایی کــه میدانم خیــر .همه همان خبــری بود که در رســانهها
مطرح شــده بود .البته اخبار معتبری از منابع موثق داشــتیم که آقای
مصلحی با گروهی به شــورای نگهبــان رفته و از رأی باالی ایشــان ابراز
نگرانی کرده بودند و تأکید بر رد صالحیت داشتند.
شــماهم خاطــراتروزانــهرایادداشــتمیکنیــد.روز ۱۹دی
ی هاشــمی در دفتــر خاطراتتــان چــه مطلبــی
ارتحــال آقــا 
نوشتید؟
همهاش سوز و داغ است...
اخیراًشایعهشدهقصدمهاجرتدارید؟
خیر .برنامه ســفر هم ندارم ،چه برسد به اینکه بخواهم مهاجرت
کنم.
شایعهشدهمیخواهیدمقیملندن،کاناداو...شوید.
کامالً دروغ است و نمیدانم منبع این شایعات چیست .فراموش
نکنیم که شایعات ،بی دلیل ایجاد نمیشود ،این شایعات و شایعات
دیگر را میســازند تا در بزنگاهی از آنهــا بهرهبرداری کنند ،همین طور
که برای بابا نیز همین کار را کردند.
ی هاشمی
آقای کرباسچی گفت پیشنهاد شده است منزل آقا 
بهموزهتبدیلشود.
این پیشــنهاد را فاطی و محسن با آقای روحانی در میان گذاشتند و
از این موضوع استقبال شده است.
خانممرعشیازآنجانقلمکانمیکنند؟
منــزل بــرای دولت اســت و بابــا اجــاره پرداخــت میکــرد .مامان
خودشبایدتصمیمبگیرد.

سالنامه 1395

61

