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یهاشمی
درفتنهواقعاًبهایشــانظلمشــد.یقیناًمدنظررهبری،آقا 
نبــود؛دیدیمکهرهبرمعظمانقالبدرپیامشــانچهتجلیلیازآقای
یهاشــمیبــاعنوانرفیــقدیریننــامبردند.
هاشــمیکردنــد؛ازآقا 
رهبرمعظمانقالببرپیکرایشاننمازخواندندوتشییعجنازهایشان
یهاشــمیرا
بعــدازتشــییعامــام،بینظیربــودوعالقهمــردمبهآقا 
نشان داد .بنابراین تهمت بی بصیرتی به ایشان زدن که از بصیرترین
انسانهایعصرحاضربود،تهمت ناروااست.
درمــوردردصالحیــتایشــانهــمشــوراینگهبــانمعمــوالًاعــام
نمیکندعلتردصالحیتیانداشــتناحرازصالحیتچیست؛رأی
هم مخفی اســت ،نمیگویند چه شخصی رأی مثبت داده و چه کسی
منفی؛ اما مهم این است که برخورد ایشان چه بوده است .آقای ناطق
نــوری تعریــف کردند یــک روز بعــد از اعــان رد صالحیت ایشــان در
مجمعتشــخیصمصلحتنظامبادبیرواعضایشوراینگهباندر
یکجلسهبودنداماکانلمیکنشیئا؛انگارنهانگارچنینضربهایبه
ایشــانخوردهاســت،کوچکتریناثریازنگرانیوناراحتیراحداقل
درظاهــرنشــانندادند؛بعدازردصالحیتهــمکوچکترینتوقف،
رکــودوکــمکاریدرمجمعدیدهنشــد.تاآخرینلحظــاتدرخدمت
انقالب بودند و کوچکترین وقفهای در کارشان نیفتاد .در واقع ما یک
گوهربزرگنابازدســتدادیمکهنتیجهکارهایشچهدرجنگ،چه
درســازندگیوچهدردیگرعرصههابعداًمشــخصمیشــود.بعدها
خواهیمفهمیدایشــانچهخدماتیبهانقالبکردند.همیشهحاضر
بودنــد تمام نا مالیمــات را به جان بخرنــد اما به انقالب ،امــام و رهبر
معظمانقالبکوچکترینخدشهایواردنشود؛وقتیجنگبهجایی
رســید که ادامهاش را صالح نمیدانســتند ،به امام(ره) عرض کردند
شمااجازهبدهیدپایانجنگرامناعالمبکنموبعدشمامرازندانیا
اعدامکنید؛خیلیهاازجانومالمایهمیگذارند،اماخیلیکمهستند
افرادی که حاضر باشــند آبرو ،حیثیت و سابقه خدمات این همه سال
رابرایانقالبفدابکند.
هللهاشمیرفسنجانی،
یکعدهتاساعتیقبلازفوتآیتا 
صحبتهای تندی علیه ایشــان مطرح کردنــد و بعد فوت به
هلل هاشــمی «صاحب عزا» شــدهاند؛ شــما
قول دختر آیتا 
یهاشــمیدفاعکردیــدامادرزمان
هموارهبهصراحتازآقا 
بررسیصالحیتهاصحبتیارایزنیخاصینداشتید؟
مــنآنموقعهمدرحزبمؤتلفهاســامیمطرحکــردموهمازطرف
جامعــهاســامیورزشــکاراننامــهایخدمــترهبــرمعظــمانقالب
ی هاشــمی بــه ورزش مملکــت خیلی خدمــت کرد.
نوشــتم؛ زیــرا آقا 
ایشــانورزشمملکــترااحیــاکــرد.ورزشقبــاًیکضــدارزشبودو
کســی نمیتوانســت در خیابــان لباس ورزشــی بپوشــد؛ ایشــان ورزش
راارزشمطــرحکردنــدوهماندورانبناشــددرمســاجدوحســینیهها
ورزش نیز انجام شــود .مثالً در مســجد بالل جوانها بعد از نماز صبح،
ورزش میکردنــد .خیلی از مســاجد ،حســینیهها و تکایا به تشــکهای
کشتی و وسایل ورزشی مجهز شــد .به پیشنهاد و ابتکار ایشان بودجهای
بــرایورزشدرنظرگرفتهشــد.اولیــنباربودکهیــکرئیسجمهوری
در تقسیم بودجه ســاالنه ،از ورزش نام برد .بنابراین ورزشکاران عموماً
خودرامدیونخدماتایشــانمیدانند.ایشــانورزشرادرمراکزمهم
وتصمیمگیــرمطرحکردنــد.برایاولینباردردورهایشــانچندیننفر
ازوزراواردفعالیــتورزشــیشــدندوکمکهایشــایانتقدیریانجام
دادنــد .بنده با اشــاره بعضی بزرگان و درخواســت جامعه ورزشــکاران
نامهای تقدیم رهبر معظم انقالب اسالمی کرده و درخواست کردم که
ی هاشــمی همانند دکتر معین تأیید صالحیت
اگر ممکن هســت ،آقا 
شــوند؛شــوراینگهبانصالحیــتدکترمعیــنراردکردهبــودامارهبر
معظم انقالب از حکم حکومتی اســتفاده کردند .درخواست کردم اگر
ی هاشــمی هم همین کار را بکنند و حاال ایشــان
صــاح دیدند برای آقا 
صــاحندیدندیــاچه؛اطالعیندارم.منبراســاستشــخیصخودبه
یهاشمیمطیعکاملرهبرمعظم
وظیفهامعملکردم؛وقتیخودآقا 
انقالباسالمیبودند،بندههمکامالًمطیعهستم.بهعنوانفردوظیفه
دانستمآنچهبهنظرممیرسد،بگویمامامطیعفرمانبردارهستیم.
یهاشــمی،عــدهایایــنگونهمطرح
بعدازدرگذشــتآقا 
کردندکهاصالحطلبانوآقایروحانییکیازپشتیبانانخود
نهاشــمیجامعهاصولگراییرا
راازدســتدادهاست.فقدا 
متأثرنخواهدکرد؟
بحــث مصداقی رئیس جمهوری االن مطرح نشــده اســت؛ هم دکتر
روحانی هم رهبر معظم انقالب و هم مملکت یک شخصیت مبارز،
قوی ،مقتدر و متنفذ که در بســیاری از مسائل گرهگشا بودند را از دست
دادنــدکــهضایعهایبــرایکلمملکتاســت؛بهتراســتایــنگونه
مســألهراببینیم؛نگوییمروحانیدچارخســرانشد،کلنظاموکشور
مادچارضایعهشد؛کلمردمایرانداغدارهستند.گرچهانقالبمابه
افراد وابسته نیست اما افراد نقش بسیار مهمی دارند؛ یافتن مشابه یا
جایگزینیبرایایشانبسیاردشواراستودرچنینشرایطبایدوحدت
کشورحفظشود؛دودستگینشود؛هیچگروهیتالشنکندایشانرابه
نفعخودمصادرهکند؛زیراهاشمیمتعلقبهکلانقالببود.
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مخالفان هاشمی در گذر زمان
رسول منتجبنیا

قائم مقام حزب اعتماد ملی

هللهاشمیرفسنجانی،حتیدرخارجازکشورشخصیتشناخته
آیتا 
شــدهای اســت و بر همین اســاس گفتــن از وی ،بــدون اینکــه در ورطه
هلل هاشمی
تکرار بیفتیم ،کار دشــواری اســت .یکی از ویژگیهای آیتا 
رفســنجانیکهبسیارهمگفتهشدهاست ،سعهصدروبلندنظریبود.
هلل هاشــمی یک انســان به معنای واقعــی کریم و بزرگــوار بود؛ از
آیتا 
تنگنظری،خســتوروحیههــایباندبازیبه دوربود.همیشــه ازباال
مسائلرانگاه کردهوعادالنهومنصفانهداوریمیکرد.خاطرمهست
زمانــی که ریاســت بر مجلس شــورای اســامی را به عهده داشــتند در
برخورد با نمایندگان ،هیچ گونه تفاوتی قائل نمیشــد .نه تنها نسبت
بــهدوجناح«خطامام(ره)»و«خطبازار»بلکهنســبتبهجناحهایی
مانند«ملی-مذهبی»هاعادالنهوپدرانهبرخوردمیکرد.
حتماًبهخاطرداریمعربستاندردولتگذشتهبارئیسدولتمشکل
پیدا کرده و حتی برای ســفر زیارتی او به آنجا موافقت نکرده بود .اما در
هللهاشمیرفسنجانیازطریقآقایان
نهایتاینسفرباوساطتآیتا 
علی اکبر والیتی و نوری شــاهرودی انجام شد .چه کشورهای مختلف،
بویژهکشورهایحاشیهخلیجفارسازجملهعربستان اعتبارواعتماد
ی هاشــمی رفســنجانی و دیدگاههای سیاســی ایشــان
ویــژهای به آقــا 
داشتند .یادم هســت در دوره ششم مجلس شورای اسالمی ،زمانی که
سفرحجاجبهخاطرنظافتوآمادگیبرایحجواجبتعطیلاست،
بهاتفاقرئیسمجلسوجمعیازنمایندگانبهعنوانعمرهمفردهو
میهمان عربستان به مکه مشــرف شدیم .روزهای پایانی حیات ملک
فهدبودوملکعبداهللولیعهدوتصمیمگیراصلیکشوربود.روزآخر
ملکعبداهللتکتکماراتاپایماشینبدرقهکردوگفتسالممرابه
برادرهاشمی(اخیهاشمی)برسانید.
هلل هاشــمی عالوه بــر آن که به امام (ره) عشــق میورزید ،به
آیتا 
ایشاناعتقادراسخیداشتوتفکرامام(ره)رانجاتبخشمیدانست.
امــام(ره)نیزبهایشــانفوقالعــادهاعتمادداشــتندوهمینموضوع
باعثشــدازهمــانابتداهدفحملهوتهمتقــراربگیرند.ایننکته
قابــل تأمل اســت کــه اوایل انقالب همــه به ایشــان به دیــده احترام و
گاه اطاعــتمینگریســتندومخالفتهــا درجمعمحــدودیبود .در
مجلساولشورایاسالمیبرخیتندروهایجناحراستتعبیربدی
دربارهایشــانداشتندکهخوشبختانهدرجامعهجانیفتاد؛ میگفتند:
ی هاشــمی معمم اســت ،ولــی در عمامه ایشــان داس و چکش
«آقا 
هســت»؛ یعنی در لبــاس روحانی ،کمونیســت اســت چــون طرفدار
اقتصاد دولتی بودند و آنها طرفدار اقتصاد بازار بودند .البته مخالفان
به واسطه قرابت ایشــان به بنیانگذار انقالب اسالمی و برخورد پدرانه
ی هاشمی حمله
امام (ره) ب ا هاشــمی ،جرأت و جسارت این که به آقا 
کننــد ،نداشــتند .در دوران اصالحــات تندرویهایــی از ســوی برخــی
اصالحطلبانشــدکهبهواقعجفابودوخداآنهاییکهآنبیمهریها
و توهینهــا را کردند ،ببخشــد .دوســتان مــا بعداًمتوجه شــدند جفا و
هللهاشمینبود،دوم
اشتباهبزرگیکردندواگرحضوروشجاعتآیتا 
خردادبهثمرنمیرسید.
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال  76کــه دوم خــرداد برگزار
شــد ،نیروهای خط امامی بعد از  4-5ســال کنارهگیری ،وارد صحنه
شــدند .ابتدا مهندس موســوی را کاندیدا کردیم که انصــراف دادند
وبعــدرئیــسدولتاصالحــاتراراضیکردیمتانامزدشــود.رهبر
معظــم انقــاب اســامی هــم فرمودنــد از هر کس کــه رأی بیــاورد،
حمایــت میکننــد .شــامگاه چهارشــنبه 31اردیبهشــت دو روز قبل
از رأیگیــری انتخابات ریاســت جمهوری بود که به کردســتان ســفر
کــردم؛ طــی آن ســفر برخی مقامــات قضایــی و اطالعاتــی مدارکی
فرســتادند دالبر اینکهمحمدرضارحیمی اســتانداروقت،محلی
را برای تکثیر شــبنامه علیه رئیس دولت اصالحات اختصاص داده
و تعداد زیادی پوســتر تهیه کرده تا وجهه او را خــراب کند .فردای آن
روز ازشهرســتانهای دیگرتعدادیتهبــرگتعرفهآوردند.من این
مــدارک را به دو نفر از بزرگان مجمع روحانیون مبارز دادم و گفتم در
برخیشهرستانهااینگونهالقاشدهکهصندوقهاازقبلپرشدهاند.
شهاشمیرفسنجانیرفتندوطرحموضوعکردند؛
آقایانشبانهپی 
هلل هاشــمیهممیگوینــدتنهاراه این اســتکهآنقــدرمردم
آیــتا 
حضورداشــتهباشــندوفاصلهآرابهحدیباشــدکهاگــرتخلفیبود،
اثرگــذار نشــود .روز جمعه هــم که اخذ رأی شــد و مردم با مشــارکت
بی نظیر پــای صندوقها آمدند و به کاندیدای خط امــام رأی دادند؛
آن شب وقتی که قرار میشود در ستاد انتخابات آرا را شمارش کنند،
یهاشمییکیازپسرانشرابهعنواننمایندهویژهخودبهوزارت
آقا 
کشــورمیفرستدتابهنمایندگیازایشانبرشمارشآرانظارتکند.

آن موقع آقای بشــارتی وزیر کشــور بود و در واکنش میگوید به لحاظ
قانونیمجازنیســتیمحتــینمایندهرئیسجمهوریرابهســتادراه
هللهاشــمیمیرســد،میگویندبهآقای
بدهیــم.وقتیخبربهآیتا 
بشــارتی بگویید درســت اســت بــه لحــاظ قانونی رئیــس جمهوری
نمیتوانددرستادانتخاباتنمایندهداشتهباشد،امابهلحاظقانونی
اینحقراداردکهوزیرکشورراعزلکند،ظاهراًبهمجرداینکهپیامبه
وزیرکشورمیرسد،قضیهحلمیشود.درواقعاینحضوروصالبت
بود که موجب شد دوم خرداد به ثمر بنشیند .بعد از مجلس ششم و
باوجودتمامجفاهاییکهبرخیاصالحطلباندرحقایشــانانجام
یهاشمیمقابلهبهمثلنکردوازاصالحاتحمایتکرد.
دادند،آقا 
هلل هاشمی
تا اینکه دوستان اصالحطلب متوجه شدند درباره آیتا 
بدقضاوتکردهبودندوبرهمیناساسدرمقامجبرانبرآمدند.
امــا بــاز هم مــا شــاهد مخالفتهــای تنــدی علیــه ایشــان بودیم؛
متأســفانه ســی دیهایــی کــه در ســال 84در برخــی مراکــز تهیه شــد
همچنیــن اتهاماتــی کــه ســال 88بــه ایشــان زده شــد ،تــاش کردند
چهره ایشــان را مخــدوش کنند .باید توجــه داشــت احمدینژاد یکی
ن هاشــمی بــود و بعد دو ســال اســتاندار آذربایجان
از فرمانــداران زما 
غربــی شــد .همــان ایــام دربــاره وجــود برخــی پروندههــا علیــه وی
ســخنانی گفته میشــد .بعــد از انتخابات شــورای دوم شــهر و روســتا،
احمدینژادبهعنوانشــهردارانتخابشداماباگذشتچندماهآقای
موســوی الری وزیــر کشــور ،حکــم او را امضــا نمیکــرد .در آن موقع ما
روزنامــهایداشــتیمودرآنبــهوزیرکشــورانتقادشــدهبــودچراحکم
شــهردارتهــرانراامضــانمیکنــد؟بعــدازانتشــاراینمطلــب،آقای
موسوی الری از من گالیه کرد و گفت شما تشریف بیاورید وزارت کشور؛
من پرونده احمدینژاد را جلوی شــما بگذارم ،اگــر صالح دیدید ،من
امضا میکنــم .پرونده عجیبی بــود؛ بحث اختالس و فــروش نفت به
خــارج در زمان اســتانداری را مطرح کرده بــود .گویــا رأی پرونده صادر
نشــده بود اما قاضی معتقد بود اتهاماتی وارد است .بعدها کنجکاوی
نکردیم که چه شــد حکم شهردار امضا شد .از همان اول مشخص بود
آقایاحمدینژادچهشــخصیتیدارد؛ایشــانمیخواستباآیتاهلل
یهاشمیبهواســطهفرمانداریواستانداری
هاشــمیرقابتکند.آقا 
احمدینژاد ،او را میشناخت؛ میدانست اگر کشور به دست او بیفتد،
آینــدهکشــوربهکجــامیرســد.احمدینــژادمخالفتهایشبــاآقای
هاشمی را در مناظره ســال 88به اوج رساند و برای من جای سؤال بود
که چگونه شــورای نگهبان با توجه به اتهامات بی اســاس و گســترده او
علیهمسئوالننظامصالحیتاوراردنکرد.متأسفانهصداوسیماهم
هللهاشــمیرفســنجانیفرصتدفاعندادوظلمیمضاعف
بهآیتا 
هللهاشــمی
بــهایشــانشــد.ازآندورهبهبعــدمخالفتهاعلیهآیتا 
رفســنجانی تند و تندتر شــد؛ اما ایشــان بــا بلندنظری و ســعه صدر به
تهمتهاواکنشنشانندادند.البتهمردمدرمراسمتشییعپیکرآقای
هاشــمی ،جواب دندانشــکنی به تهمت زننــدگان دادند .در مراســم
ی هاشــمی خیلیها منقلب شــدند؛ خیلی از افراد که
تشــییع پیکر آقا 
مخالفبودند،گریهوزاریکردند.
امانبایدازدونکتهغفلتکرد؛یکیاینکهشماریازمخالفاندیروز
ی هاشمی
هلل هاشمی که االن به سوگواری نشستهاند ،حضور آقا 
آیتا 
را مزاحــم منویــات و خواستههایشــان میدیدنــد و حاال که او نیســت،
میخواهند از شــخصیت و پشــتوانه مردمی او بهرهبرداری کنند .برای
نمونه اگر صدا و سیما درباره این اتفاق ساکت میشد ،حیثیتی برایش
باقینمیماند؛بنابراینقبولندارمآنمجموعهمتنبهشدهباشد.این
هللهاشمیرفسنجانیمخالفاستوتالش
طیفبااسمورسمآیتا 
هلل هاشــمی به دست فراموشی ســپرده شود .اما باید
خواهد کرد آیتا 
هلل هاشــمی به عنوان شخص مطرح نیست؛ روش
توجه داشت آیتا 
و منش ،دیدگاه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی وی به ما درس زندگی به
انسانمیدهد؛لذابایداینخطفکریواینگفتمانرازندهنگهداریم.
وقتــی شــخصیتها را فراتــر از فیزیکشــان فــرض میکنیــم و به
م هاشمی زنده است.
اندیشه ،روش و منششــان مینگریم ،میبینی 
همان طور که بعد از 27ســال از رحلت امــام(ره) هنوز از خط امام(ره)
ســخن میگوییــم؛ معتقد م هاشــمی نمیمیــرد؛ چون خط مشــی او
اســامی ،انســانی و مردمی اســت .هر کســی با مــردم باشــد ،جاودانه
خواهدبود.کسانیمیمیرندکهازمردمجدابشوند.معتقدمنسلهای
هللهاشمیرفسنجانیرابهترمیشناسند؛نسلجوانامروز
آیندهآیتا 
هلل هاشمی آشنا شد ،ولی وقتی
در فضایی مسموم از تهمتها با آیتا 
پردهها کنار برود شــخصیتها بهتر میدرخشــند .از طــرف دیگر بعد
هللهاشــمیرفســنجانی بهحســبظاهرآقــایروحانی
ازفــوتآیتا 
تکیهگاهیراازدستداد؛ولیبایدتوجهداشتاتکایروحانیبهمردم
ی هاشــمی داشتیم ،گفتند من
و رأی مردم اســت .در مالقاتی که با آقا 
دغدغهسال 96رادارم؛نگرانروحانیهستم؛بایددستبهدستهم
بدهیمتاآقایروحانیرأیباالییبیاورد.

