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نگاه اصولگرایانه به هاشمی

ت هاشمی
غفوری فرد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه :برای تأیید صالحی 
به رهبری نامه نوشتم

هللهاشمیرفسنجانیدریکدههگذشتهموردخشم
آیتا 
وغضــبطیفهایــیازاصولگرایانورســانههایوابســتهبه
اینجریانبود؛اماشمادرکورانانتقادهایجریانمتبوعتان
هللهاشــمیرفســنجانیبودید؛این
هموارهازمدافعانآیتا 
ارادتازکجامیآمد؟
ایشــان از قدیمیترین و به عبارتی از پیشــتازان و «السابقون» مبارزان
بودنــد؛ســختترینشــکنجههارادرزندانهــایرژیــمشــاهتحمــل
کردنــد و از همــان روز اول ،مــورد وثــوق حضــرت امــام(ره) بودنــد.
زمانــی که حضرت امــام(ره) در پاریس یا در عراق تشــریف داشــتند،
ارتباطات زیادی داشتند .از همان روزهای اول انقالب در تماممسائل
وعرصههایانقالبحضورداشــتند.رأییکهایشانولیستایشاندر
آخرین انتخابات مجلس خبرگان کســب کردند از محبوبیت ایشــان
بین مردم نشان داشت؛ به طور دقیق ایشان از افرادی بودند که دارای
ابعاد مختلفی بودند که خیلیها هنوز ناشــناخته مانده اســت .من از
یهاشــمیبودم.مادر
ســالهاقبلازپیــروزیانقالب،درخدمتآقا 
روز پنــج دی ماه ١٣٥٧که حکومت نظامی بود و اجتماع بیش از ســه
یهاشــمیرابرایســخنرانیدردانشگاهامیرکبیر
نفرممنوعبود،آقا 
(پلیتکنیــکآنزمــان)دعــوتکردیم.گروههایمســلحبــهاطراف

دانشــگاهآمدنــد،تیرانــدازیکردندواجازهندادندســخنرانیایشــان
انجام شــود .همان روز در همین جریانات ،اســتاد نجاتاللهی شهید
شــدند .پس از انقالب هم که ایشــان سرپرســت وزارت کشور شدند به
اولیننفریکهبهعنواناستاندارحکمدادند،بندهبودم؛اولینحکمی
کهدرکشورتوسطایشانامضاشدبهنامبندهبود.بعدهمکهآیتاهلل
هاشــمی رئیسجمهوری شــدند ،اولین حکم معاونت را به نام بنده
صــادرکردندوبااینحکممنرئیسســازمانتربیتبدنیشــدم؛در
حزبجمهوریهمکهمادرخدمتایشانبودیم.
هللهاشــمی
باایناوصاف،مناســبترینتعبیربرایآیتا 
رفسنجانیراچهمیدانید؟
بهتریــن تعریف را خود رهبر معظم انقــاب فرمودند ،چون بهترین
هلل هاشمی
شــناخت را از ایشان داشــتند .رهبر معظم انقالب از آیتا 
بــهعنوان«دوســت 59ســاله»یــادکردنــدوبعیــدمیدانمبــهغیراز
هلل هاشــمی رفســنجانی ،ســابقه دوستی کســی با آقای
خانواده آیتا 
هاشــمی ،بیشــتر از رهبر معظم انقالب باشــد .ایشــان در پیام خود از
یهاشــمییاد
«هــوشوافر»،مبــارزاتو فعالیتهای درخشــانآقا 
هلل هاشــمی رفسنجانی هست که
کردند .البته ابعادی از زندگی آیتا 
کمتــرموردتوجهقرارمیگیرد؛ازجملهاینکهایشــانیکیازمفســران
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آرشطیبــی/حتــیدرروزهاییکهآیتاهللهاشــمیرفســنجانیمغضــوباصولگرایانبود،محمدحســنغفــوریفرداز
ارادتمنــداناوبــهشــمارمیآمدوهیچــگاهاینموضــوعراپنهاننکرد.عضوشــورایمرکزیحــزبمؤتلفهاســامی،همواره
مواضعیبســیارمالیمترازتشکلمتبوعشنسبتبهآیتاهللهاشــمیداشــتهوبرایحمایتوجانبداریاششرط وشروط
نگذاشتهاست.شایدبهواسطههمینشناختوارادتقلبیبهآیتاهللهاشمیرفسنجانیبودکهدرآستانهانتخاباتریاست
جمهوریسال،92زمانیکهخبرمیرســدآیتاهللردصالحیتشده،دستبهقلممیشودودرنامهایازرهبرمعظمانقالب
اسالمیمیخواهددرصورتامکاندرنتیجهبررسیصالحیتآیتاهللهاشمیتجدیدنظرشود.غفوریفرددراینگفتوگو
بسیاربردوستیمیانرهبرمعظمانقالباسالمیوآیتاهللهاشمیرفسنجانیتأکیدداردومیگویدهیچگاهمرجعضمیررهبر
معظمانقالبدرعتابها،آیتاهللهاشمیرفسنجانینبودهاست.مشروحگفتوگوی«ایران»باویرادرزیرمیخوانید.

ی هاشمی در زندان و در سختترین شرایط که امکان
قرآن بودند؛ آقا 
تهیهفیشهایاطالعاتینیست،بهتفسیرقرآنباتوجهبهشرایطروز
و نیازهــای جامعه پرداخــت .همچنین به عنوان یــک حافظ مذهب
مقدس تشیع ،با علمای اهل تسنن ،آقای قذافی و دیگران ،مذاکرات
ومباحثاتــیداشــتند.بــهعنــوانیکمدیــرقــوی،دقیق،بااســتعداد
ودارایحافظــهبســیارقــویبودنــد؛آنموقــعکــهبــهعنــوانمعاون
رئیسجمهوریورئیستربیتبدنیدرخدمتایشــانبودم،کســی
نمیتوانســت آمار غیرصحیح به ایشــان بدهد؛ به قول یکی از اساتید
ی هاشمی مانند کامپیوتر کار میکرد؛ اعداد و ارقام
دانشگاه ،ذهن آقا 
را در ذهنشــان داشــتند؛ حتــی اعدادی که ســالهایقبلگفته شــده
بود .اگــر اختالفی بین آمارها
بــود ،به آن اشــاره میکردند.
بعد از رد
بسیار والیتپذیر بودند؛ چه
صالحیت
در زمــان حضرت امــام(ره)
چــه در زمــان رهبــر معظــم
هاشمی با اشاره
انقالب اســامی .گویا ایشان
بعضی بزرگان و
در موضوعــی چند جلســه با
درخواست جامعه
رهبر معظــم انقــاب دیدار
ورزشکاران از طرف
داشتند و روی موضوع بحث
جامعه اسالمی
میکردنــد؛ بعــد از پایــان
ای
ه
ورزشکاران نام
جلسات به هیچ جمعبندی
خدمت رهبر معظم
دقیقــی نمیرســد و در
نهایــترهبرمعظمانقالب
انقالب نوشتم و
میفرماینــد ظاهــراًنــه مــن
درخواست کردم
میتوانم شما را متقاعد کنم
ایشان اگر صالح
و نه شــما میتوانید مرا قانع
که
کاری
دیدند همان
کنید ،حاال تکلیف چیســت؟
صالحیت
بعد از رد
که آقــای هاشــمی میگوید:
ً
معین
آقای
کامال مشــخص اســت؛ شما
رهبــر هســتید و مــن رهــرو؛
انجام دادند ،برای
تصمیــمبــاشماســت؛مابه
آقای هاشمی هم
هرتصمیمیکهشمابگیرید،
همین کار را بکنند
عمل خواهیم کــرد .نظرات
خــود را در نهایــت آزادی و
آزادگی بیان میکردند؛ رهبر
معظم انقالب هم اســتماع میفرمودند؛ بعد آنچه رهبری تصمیم
میگرفتند،همانانجاممیشدوصددرصدتبعیتمیکردند.بارها
همگفتندمنعاشقمقاممعظمرهبریهستم.
هللهاشــمیدرقیدحیــاتبودند،همواره
تــازمانیکهآیتا 
انتقــادات ،اعتراضهــا و حمالتــی علیــه ایشــان صــورت
میگرفت؛صداوســیمااخباروتصویرایشانرانشاننمیداد
یهاشمیدرآننقششماره
ودربازخوانیهایتاریخیکهآقا 
یکراداشــت،ایشــانراسانســورمیکرد.امابعــدازرحلت
یهاشمی
ایشان،صداوسیماویژهبرنامههاییگذاشتکهآقا 
چنینوچنانبودوچهخدماتیداشــت.منتقــداندیروزهم
زبانبــهحمدوثنایاوگشــودند.یکیازســؤالهاییکهدراین
اثنــادوبارهپیشآمد،ایــنبودکهباایناوصــافچراآیتاهلل
هاشمیرفسنجانیدرانتخاباتریاستجمهوریسال 92رد
صالحیتشد؟
در مورد مخالفتها با ایشــان باید گفت از عجایب روزگار این حمالت
ومخالفتهاســتکهبرایخیلیازبزرگاناتفاقمیافتد؛درتاریخما
امیرکبیرچنینسرنوشــتیداشــتودرنهایتمظلومانهبهشــهادت
رسید؛بعدازشهادتایشانبودکهمردممقامشانراتشخیصدادند
کهالبتهخیلیدیربود.واقعیتایناستکهطیفیازاصالحطلباندر
مجلس ششم بسیار علیه ایشان سمپاشی کردند .یک عده هم تحت
تأثیــر عناوینی چــون عالیجناب ســرخپوش و تهمتها قــرار گرفتند.
یــکخصوصیــتواالیایشــانکــههــمدرزنــدانوهمبعدهــاقابل
مشــاهدهبود،خوشبینیوامیدواریایشانبود؛ایشاندرزندانیکی
ازخوشبینتریــنآدمهابهآیندهبود؛آنموقعشــرایطزندانخیلی
خیلیسختبود؛شکنجههایسختیدادهمیشد؛شرایطبیرونهم
ی هاشمی هیچ وقت روحیه خوشبینی خود
بسیار مشکل بود اما آقا 
را از دســت نداد .بعد از مجلس ششم هم همین گونه بود .هیچ وقت
ایشــان را ناراحت ندیدم؛ هیچ وقت از کسی گالیه نکردند؛ صبر بسیار
باالییداشتند.درآخرهمدیدیماکثریتآنهابهاشتباهخودپیبردند
وبعداًدرچندرأیگیریازجملهخبرگان،بارأیباالییانتخابشدند.
یهاشــمی،مخالفــانازجریاناصولگرا
دههآخرحیاتآقا 
بودنــد؛اوجایــنمخالفتهــاواعتراضهــادردولــتقبلو
مناظــرهآقــایاحمدینژادبــود؛بعــدازآنهمهرزمــانرهبر
معظمانقالبافرادرابه«بصیــرت»دعوتمیکردند،طیفی
ازفعاالنورسانههایاصولگرااینگونهالقامیکردندکهمرجع
هللهاشمیاست.
ضمیررهبرمعظمانقالب،آیتا 
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