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گفت و گو با رضا سلیمانی  ،مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام

ابتدا آقای دکتر
روحانی از طرف
شوراینگهبانشبانه
آمد که میخواهند رد
صالحیت کنند ،اما
یخواهنداعالم
نم 
کنند .از شما خواستند
کهاستعفابدهید.
ایشان گفت :من
استعفا نمیدهم .روز
بعد آقای دکتر علی
الریجانی به دیدار
ایشان آمد و پیغام
شورای نگهبان را به
ایشان داد که اگر قبل
از اعالم رد صالحیت
خودتاناستعفادهید،
بهتر است ،ولی ایشان
قاطعگفت:استعفا
نمیدهم و آنها هم
رد صالحیت مرا اعالم
کنند.
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صالحیتشدید،واکنشایشانچهبود؟
هیچ،فقطخندیدند.
ëëسال  88فشارها علیه ایشـــان بسیار زیاد
شد.یکاتفاقعجیب،آتشگرفتنبخشی
ازمجمعبود.داستانچهبود؟
ازرموزاست.
ëëســـاختمان قدس بـــود یا بخـــش اداری
مجمع؟
ســاختمانخودحاجآقا.فــردیآمدکه
دوربینهــایاینجــاچهــرهاشراثبــتکرد
و بــه مراجــع ذی صالح هــم نشــان دادیم.
بعداًگفتندآدمدیوانهایبودوبهجاییهم
نرسید.
ëëفرمانـــدهوقتنیـــرویانتظامـــی،برای
اثبات اینکه در ســـال  88آیتاهلل هاشمی
صحنه گردان بود ،به جلسات منظم برخی
سیاسیون با ایشـــان در مجمع اشـــاره کرد.
چنینجلساتی،چهدر 88وچهدر 92برقرار
بود که آیتاهلل هاشمی بخواهد به صورت
ســـاختارمند حوزه سیاســـی را مدیریت و
هدایتکند؟
شــهادتمیدهــم اصالًچنیــنچیزی
نبوده است ،که ایشان تیمی تشکیل بدهند
تادربارهانتخاباتصحبتکنند.روحیهاین
کارهارانداشتند.جلساتایشان،همانیبود
کهبهآناشارهکردم.عموماًبعدازجلسات
مجمع،جمعکوچکــیازجامعهروحانیت

ایشانرسید،بســیارناراحتشدوگفتچه
کسیگفتهاستمنوقتندارم؟
ëëیک خاطره تلخ و یک خاطره شـــیرین از
آیتاهللهاشمیرابیانکنید.
از ســخنان ایشــان اگــر بخواهــم مــدد
بگیــرم ایشــان همــواره از روز آزادی اســرای
دربند اردوگاههای صدام حســین بهعنوان
خاطرهایشیرینیادمیکردند.میدانیدکه
آزادی این عزیزان محصــول نامهنگاریها
و مکاتبــات متعــدد و چالشــی بیــن صدام
حســین و آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی
لنامهها باپاسخهای
اســت.آنقدراینتباد 
قاطــعومنطقــیآیــتاهللهاشــمیادامــه
یافتکهصدامحسیندرآخریننامهخود
صراحتــاًاعالمکــردکه«برادررفســنجانی،
همه خواستههای شما را پذیرفتم و شما به
آنچهمیخواستید،رسیدید!»وعمالًصدام
تســلیمپاســخهایقاطعومســتدلایشان
شدوآزادیاســراوآزادگانازبندرژیمعراق
بتدریجآغازوبهاتمامرسید.
و اما خاطره تلخ ،ایشان به خاطر روحیه
شادوامیدواریکهداشتندکمترازخاطرات
تلخخودسخنمیگفتند،ولیدرزماندفاع
مقدس ،زمــان بمباران شــیمیایی حلبچه
توسطعراق،ایشــانازنخستیننفراتیبود
کــهبهمنطقهرفتوبادیدنکشــتههاییکه
بااستنشاقگازسمی،مانندبرگخزانپیر،

ناگفتههایی از   27سال همراهی  با «آیتاهلل»

هاشــمی مخالف تداوم ریاست جمهوری بعد از دو دوره بود
مرتضی گلپور

رضا ســـلیمانی از ســـال 1368تا 19دی ماه 1395که آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
به دیار باقی شـــتافت ،همواره در کنار او بوده اســـت .مدیر روابط عمومی مجمع
تشـــخیص مصلحت نظـــام در طول این ســـالها شـــاهد تحـــوالت ،اتفاقات و
رفت وآمدهای مختلف به مجمع تشـــخیص مصلحت نظام بوده اســـت .او در
توگو با «ایران» بخشـــی از مهمترین این اتفاقات را که مرتبط با رئیس فقید
گف 
مجمعتشخیصمصلحتنظاماست روایتمیکند.

ëëازسال68کهدرنخستینروزهایریاست
جمهوریآیتاهللهاشمیرفسنجانی،کار
کردن شما با ایشـــان آغاز شد ،تا آخرین روز
کهبهعنوانمشاورومدیرکلروابطعمومی
مجمع تشـــخیص مصلحت نظام فعال
بودید،روحیهمرحومهاشمیچهتغییراتی
داشت؟
منازسال62درزمانریاستجمهوری
رهبرمعظمانقالبواردریاستجمهوری
شــدموازســال 68همدرخدمــتآیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی بــودم؛ تــا روز آخــر
فعالیتشــاندرمجمعکهجمعاً 27سال
را شــامل میشــود .برخــورد اول آیــتاهلل
هاشــمیبــامابســیارجــذاببــود.ازهمان
روزهــایاول،ارادهمصممیرابرایشــروع
بازســازیوادارهکشــوردرایشــاندیدیم.به
نظرمنتاآخرینروزحیات،روحیهایشــان
همانــیبودکــهدرزمانریاســتجمهوری
دیدم.هیچتغییریدرایشانندیدم.
ëëبرخی این گونه القا کردهاند که آیتاهلل
هاشـــمی همیشـــه طالب قدرت و شوکت
بودهاست.
متأسفانهاین،جزوظلمهاییبودکهبه
آقایهاشمیشدهومیشودوتاروزهایقبل
ازرحلتایشــاننیزاینتهمتهاوشــایعه
پراکنیها ادامه داشت و هنوز هم حتی پس
ازرحلتایشــانبعضــاًادامــهداردکههمه
آنهــا ناجوانمردانه بوده و هســت .به خاطر
دارم در ســالهای پایانی ریاست جمهوری
آیــتاهلل هاشــمی ،بحــث تمدید ریاســت
جمهوریایشانمطرحشد.اخبارازکانالما
درروابطعمومیبهایشانمیرسید.ایشان
ماراخواســتتاببینیدچهکسیاینحرفرا
زده تا تکذیب شــود .بعداًمشــخص شد که
برخــیافرادبهخاطردلســوزیبــرایآینده
کشــوراینمســألهرامطرحکــردهبودند،اما
ایشانبشدتبااینموضوعمخالفتکرد.
ëëتا طرح موضوع در رســـانهها ،از موضوع
مطلعنبودند؟
نمیدانســت و اصــاً ایشــان را مطلــع
نکردهبودند،آنافراد،احســاسوبرداشت
خــود را مطرح کــرده بودند .اینجا شــهادت
میدهــمکــهوقتــیآیــتاهللهاشــمیاین
موضــوع را شــنید ،بشــدت مخالفــت کرد،
حتیدرجلسهایگفتکهباهرنیتیکهاین
بحثهاشــروعشدهباشــد،درستنیست.
مگــرکشــورقحــطالرجالاســتکــهچنین
بدعتــی در قانون اساســی گذاشــته شــود؟!
برویداینحرفراپسبگیرید.
ëëدردولتمطرحشد؟
تاجاییکهبندهاطالعدارمخیر،بعدها
همدردیداریکهبابرخیازآنافرادداشت
وهــمدرمصاحبههــایخــودگفــتکهمن
مخالف هستم و چنین مطالب و سخنانی،
بدعت و برخالف قانون اساسی است و باید
افراددیگریمسئولیترابهعهدهبگیرند.
ëëدردورهاصالحـــاتبـــهیکصـــورت،در

دولت احمدینـــژاد به صورت دیگـــر و در
نهایـــت در دولـــت یازدهم از طـــرف گروه
خاصی ،ایشان همیشه مورد هجمه بودند.
مواجههشانبااینبرخوردهاچگونهبود؟
از آنجــا کــه دغدغــه آیــتاهلل هاشــمی
اصلنظــامورهبــریبود،هیچگاهنســبت
بــهخودشگالیهنمیکردکهچــرابهمنبد
حطلبان
گفتید.درنهایتاگرجمعیازاصال 
یــااصولگرایانتنــدرومیآمدند،میگفت:
تندرویهای شما باعث شــده و میشود که
فرصتهاازدستبرودونتوانیمآنطورکه
باید،برایمصالــحومنافعنظامکارکنیمو
ازحضورپرشــورمردمبهنفعنظاماستفاده
مناسبراببریم.همیشــهباتندرویتوسط
جناحهــاوگروههایااشــخاص،مخالفبود
ومیگفــتافراطیگــریدرهــرجناحی،به
نظامضربهمیزند.هموارهدنبالخطمشی
اعتدالبودندومثالبسیارخوبیکهازایشان
یادگرفتم،اینبودکهمیگفتندهرچیزیکه
بهحالتافراطدربیاید،بازبهحالتتعادل
برمــیگــردد،مگراینکهفشــاریپشــتآن
باشدکهدرحالافراطبماند.
ëëبا کســـانی که با ایشان مشـــکل داشتند،
مالقاتهایحضوریهمداشتند؟
بهخاطــردارمدراوجتخریبهایزمان
اصالحات،افرادمختلفی،مثالًآقایشمس
الواعظین به مالقات ایشــان آمد .درنشریه
ایشانگاهعبارتهایتندیبهکارمیرفت.
آیتاهلل هاشــمی فقــط چند مــورد توصیه
کــرد و گفــت کــه آقــای شــمس الواعظین،
قاطبــهمردممســلمانند،منبــرایخودم
نمیگویــم .من و صدهــا امثال مــن ،فدای
نظام،اماروشــیکهشمادرپیشگرفتهاید،
ماننــد ماشــینی اســت کــه آنقــدر ســرعت
میگیردکــهدرنهایت،یاچــپمیکندیابه
جدولمیخورد.شــمابهجدولمیخورید
وایــنتندرویهــاراهبهجایینمیبــرد.این
کارهــارانکنیــدوایــنرابهمصلحتکشــور
نمیدانــم.آقــایشــمس الواعظیــنهــم
ادلــهایمطرحکردوگفتکــهاینطوربوده
اســت.یامثالًگروههاییکهازطیفاصولگرا
میآمدند،آقایهاشــمیبــهآنهاهمتذکر
میدادکهباافراطگریکاربهجایینمیرسد
طمشــی اعتدالــی درجامعهپیاده
وبایدخ 
شود.اینتوصیهایبودکهبههمهجناحهاو
گروهها،بویژهتندروهامیکردند.
ëëآیتاهللمصباحیـــزدییکیازمنتقدان
جدی آیـــتاهلل بودند .پیشـــتر روایتی هم
دربـــاره درخواســـت آیـــتاهلل مصباح از
آقای هاشـــمی در زمان ریاست جمهوری
ایشانمطرحشدهبود.رابطهایندودردوره
ریاســـت جمهوری آقای هاشـــمی چگونه
بود؟
بــاز بــه خاطــر دارم در دوره ریاســت
جمهــوریایشــان،یکســفربهقــمرفتیم.
یکیازبرنامههایمابازدیدازمؤسســهامام
خمینی(ره) تحت مدیریــت آقای مصباح

بود.جلسهمفصلوخوبیبرگزارشدوآقای
مصبــاحدرخواســتکمــکبرایمؤسســه
خودرامطــرحکردکهآیتاهللهاشــمینیز
بودجــهایرااختصاصدادهوکمکبســیار
خوبی به این مؤسســه کردند .اگــر نامهای را
کهآقایمصباحدرزمانریاســتجمهوری
به ایشان نوشــتند ،پیدا کنید ،میبینید که با
عبارتهایبسیاربلنددربارهایشانصحبت
شــده و درخواســت مســاعدت مطرح شد.
بعدازآنموردیندیدمومستقیمارتباطی
نبود.البتــهجرقهنقلخاطرهقبلازانقالب
مالقــاتهاشــمیورهبرمعظــمانقالببا
آقــای مصبــاح ،از ســوی آیتاهلل هاشــمی
زدهنشــد.ایشــانهیچوقتخودشــانوارد
اینمســائلنمیشــدند.خاطرمهست که
دیدارکننــدگانمطلبــیراگفتندوازایشــان
خواستندکهآنخاطرهرابازگوکند.آیتاهلل
هاشمیدرمقامپاسخگوییبهآنجمعآن
خاطــراترادوبارهیــادآوریکردکــهبارهبر
معظمانقالبیکروزصبحبهقمرفتیمو
ضمنصرفصبحانهدوسهساعتباآقای
مصبــاحصحبــتکردیمکهآقــایمصباح
برایمبارزهیاهمراهشدنبامبارزانمتقاعد
نشد.البتهبعداًگفتهشدکهمنظورکمکبه
مجاهدینخلــقآنزمانبــودهکهصحیح
نیســت و تاریــخ ایــن دیــدار قبــل از اعــام
موجودیت مجاهدین اســت .ایشــان تأکید
کردکهباوجوداینبعــداًمنرابطهخودمرا
باآقایمصباحادامهدادم.
ëëچـــرا در دوره اصالحـــات رویکـــرد
آقای مصباحبههاشمیعوضشد؟
نمیدانــم ،شــاید آیــتاهلل هاشــمی را
باعــث روی کار آمــدن جریــان اصالحــات
میدانســتند،ولــیدردوســالآخــردولــت
اصالحاتتغییرزاویهراحسمیکردیم.
توگویی نشد که
ëëبا آیتاهلل هاشمی گف 
علتراچهمیدانید؟
مســألهازآنطــرفبــود،انصافــاًآقــای
هاشــمینبــودکهبخواهنــدرابطــهرابههم
بزننــد.البتهایــنموضوعبرخــورددوفردیا
شــخصیت نبود ،تقابل و تضاد دو اندیشه و
خطفکریبود.
ëëبهنظرمیآیدکهآیتاهللهاشمینگران
قـــدرتگرفتـــنبرخـــیافکاردرســـاخت
سیاسیبود،همانطورکهمرحومتوسلیدر
مجمعتشخیصمطرحکرد.
درمــواردیکهاحســاسمیکردممکن
اســتبهخاطرحضــوربرخیافــرادوافکار،
انقالببهخطربیفتدونظامتضعیفشود،
کوتاهی و ســکوت نمیکردند و بسیار قاطع
بودند.اماجالباســتبدانیــددرزمانیکه
ارتباطــیمیانایــندونبــود،هجمههازیاد
بود و معلــوم هم بود که هجمهکننــدگان از
چهجاهاییپشتیبانیمیشــوند،اگرایشان
درجلســهخبرگانبــاآقایمصبــاحمواجه
میشــد،بــهگرمــیبرخــوردواحوالپرســی
میکردوحالشانراجویامیشد.
ëëرهبر معظم انقالب در پیام تسلیت خود
اشـــارهکردندکهرشـــتهپیوندمیانایشانو
آیتاهلل هاشمی به طور کلی گسسته نشد.
این اواخر ،دیدارهایشـــان هر از گاهی بود یا
مرتب؟
برایپاســخازسخنانآیتاهللهاشمی
کمکمیگیرم.ایشــانبارهاگفتهبودندکه
در زمان ریاســت جمهوریشان مالقاتها

منظموتقریباًهفتگیبود.درزمانریاست
مجمعتشــخیصمصلحتنظام،چوناز
یکطرفمشغلهرهبرمعظمانقالبزیاد
بودوماهــمکارهایخودراانجاممیدادیم
ومانندگذشتهضرورتینداشتکهدیدارها
منظمباشــد،اماهمچنــانبرقراربــود.این
اواخــرهــمجلســاتیبارهبــریداشــتندکه
آیتاهللهاشمیرفسنجانیپسازآنگفته
بودکهقراراســتدرسیاستهایکلیکه10
سالازتدوینآنهاگذشته،بازبینیشود.
ëëیـــکروزدرابتـــدایســـال،92ازصبحتا
غروب،جمعکثیریازایرانیانمنتظربودند
کهآیتاهللهاشمیچهتصمیمیمیگیرد.
شما میدانستید که ایشـــان برای انتخابات
ریاستجمهوریثبتناممیکنند؟
نــه ،واقعــاً نمیدانســتیم کــه چنیــن
تصمیمی دارنــد و برای ثبتنــام میروند.
واقعاًهیچکسنمیدانســتکهایشانچه
تصمیمــیمیگیرد.البتــهازمــدتهاقبل
دردیدارهایــیکــهبــاقشــرهایمختلفدر
مجمع داشــتند ،بســیار تحت فشــار بود که
چــرانمیآییدوحتماًبایدبیاییــد.دربرخی
دیدارها،خطابمردمعتابآلودمیشدکه
چراعافیتطلبش دهاید؟مگرنمیبینید
کشــور چگونه اســت؟ آیتاهلل هاشــمی به
همهمیگفــت:نمیخواهمبیایم.فقطدر
یکجلسهکهجمعیتزیادیبودومطالبه
هــم زیــاد ،گفــت« :نمــی گویــم نمیآیم»
کهاینجمله،ســببشــدکهایشــانباموج
عظیمیازتخریبهامواجهشود.برداشت
مــنازایــنصحبتاینبــودکهواقعــاًهنوز
تصمیــمقطعیبــرایآمــدننگرفتــهبود
وبــاایــنجملهفقــطخواســتاززیرفشــار
جمعیتخارجشودوجمعیتراآرامکند.

فکــرنظــامباشــید.آیــتاهللهاشــمیهم
گفــت :مــا در جمــع کوچکــی (ایــن جمــع
کوچــک معمــوالًبعــد از جلســات مجمع
تشخیص و با حضور آیات و حجج االسالم،
آقایــانناطقنوری،مرحومواعظطبســی،
موحــدی کرمانــی ،هاشــمی شــاهرودی،
درینجفآبادی،امامیکاشــانی،ابراهیم
امینــی و دکتــر روحانــی تشــکیل میشــد)
خودمــان بــه آقــای دکتــر روحانــی گفتیــم
بیاینــد،حــاالچطورخــودمبیایــم؟بعدها
برایماتعریفکردندکهبعدازتماسقم،
براینمازمغربوعشاوضوگرفتم.بیندو
نمــازبهقرآنمراجعهکردم.آیهایازســوره
یوســفآمدکهکارشــمابســیارخوباست،
امــا نتیجهاش خــوب نخواهــد بــود .همان
شببابیتتماسگرفتندکهباآقاصحبت
کنمکهنشــد.شنبهبهدفترگفتهشدکهدفتر
آقارابگیریدباایشانصحبتکنندکهگفتند
ایشاندیداردارند.ظهردوبارهتماسگرفته
شد،گفتندایشاندرحالاستراحتهستند.
درنهایتیکساعتقبلازثبتنام،بهبیت
آقامیگویندتصمیــمگرفتمثبتنامکنم،
امــامیخواســتمباآقامشــورتکنــمکهاگر
مخالفهســتند،نروم.آقایحجازیپشت
خطآمدوگفــت:آقافرمودندتلفنیدراین
مورد نمیشود صحبت کرد ،آقای هاشمی
گفــتایــنجــوابآقــاراحملبــررضایت
دانســتم.بــاخودمگفتــماگرمیخواســتند
مخالفتکنندمیگفتندنه.
ëëنخستیننفریکهپیغامردصالحیت
راآورد،چهکسیبود؟
ابتداآقایدکترروحانیازطرفشــورای
نگهبــان شــبانه آمــد کــه میخواهنــد رد
صالحیتکنند،امانمیخواهنداعالمکنند.

دغدغه آیتاهلل هاشمی
اصل نظام و رهبری
بود ،هیچ گاه نسبت به
خودش گالیه نمیکرد
که چرا به من بد گفتید.
در نهایت اگر جمعی
ح طلبان یا
از اصال 
اصولگرایانتندرو
میآمدند،میگفت:
تندرویهای شما باعث
شده و میشود که
فرصتها از دست برود
و نتوانیم آن طور که باید،
برای مصالح و منافع
نظام کار کنیم و از حضور
پرشور مردم به نفع
نظام استفاده مناسب را
ببریم .همیشه با تندروی
توسط جناحها و گروهها
یا اشخاص ،مخالف بود
و میگفت افراطیگری
در هر جناحی ،به نظام
ضربه میزند .همواره
دنبال خطمشی اعتدال
بودند

ëëمخالفان سالهای اخیر هاشمی رفسنجانی به دلواپسان مشهور شدهاند .از آنها هم کسی به مالقات ایشان آمد؟

برش

اگرکسیازدلواپسانمیخواستبیایدوحرفیبرایگفتنداشت،محدودیتیوجودنداشت.درایناواخر،خود
ایشان در پاسخ به پرسش یکی از دیدارکنندگان که پرسید :علت این حجم از تهمت و دروغ علیه شما چیست
و چگونه تحمل میکنید؟ برخوردکنندگان با خودشان را به سه دسته تقسیم کردند که خبرش هم منتشر شد.
گفتندمنمخالفانخودراســهگروهمیدانم؛کســانیکهوقتیمسئولیتهاییداشتم،ازمندرخواستهایی
داشتهاندکهنتوانستمیانخواستمآنهارابرآوردهکنم ،اینها ازهمانزماننسبتبهمنکینه دارند.گروه دوم،
مأموریتدارندومعذورندکهاینتهمتهاواهانتهارامطرحکنند،اماگروهســومجوانانیهســتندکهتحت
تأثیرالقائاتسوءدیگرانقرارگرفتهاند.مناینگروهسومرامیبخشمودعامیکنمخداوندآنانراهدایتکند،
اماکسانیکهآگاهانهحرفهایخالفمیزنند،انشاءاهللخداوندآنانراازغفلتنجاتبدهد.

روزثبتنــام،ازصبــحگروههــامیآمدنــدو
میگفتندامــروزروزآخراســتوبایدجواب
مردمرابدهید.ایشــانشبقبل،تماسیاز
قمداشتند.
ëëدرمجمعیاخانه؟
جمعــهکــهتعطیلبــود،ازقمبــامنزل
ایشــانتماسگرفتهبودندکهمادرجمعی
هســتیمویکیازعلمابهنمایندگیازجمع
گفــتکهچــراهاشــمینمیآیــد؟وبایدبه

از شما خواســتند که اســتعفا بدهید .ایشان
گفت:مناســتعفانمیدهم.روزبعدآقای
دکترعلــیالریجانیبــهدیدارایشــانآمدو
پیغامشــوراینگهبانرابهایشاندادکهاگر
قبلازاعالمردصالحیتخودتاناســتعفا
دهید،بهتراســت،ولیایشــانقاطعگفت:
اســتعفانمیدهموآنهاهــمردصالحیت
مرااعالمکنند.
ëëوقتـــیگفتندبـــهدلیلکهولتســـنرد

مبارزوغیرآنکهعضومجمعبودند،دورهم
جمعمیشدندونمازرابهجماعتخوانده
وناهارراباهمصرفمیکردند.چونبرخی
ازشــهرهایدیگــریمیآمدنــدوفرصــت
دیگری برای این بحثها نبــود .چهرههای
مقبولالوجههباهمگعدهایداشــتندکهتا
همین اواخر عمر ایشــان هم ادامه داشــت
واصــاًایــنمربوطبهانتخابــاتنبود،بلکه
دربــارهمســائلمختلــفبــاهــمصحبــت
میکردند.درزمانانتخاباتهمبالطبعبه
مسائل روز جامعه و کشور پرداخته میشد.
قطعــاًآیــتاهللهاشــمیمــوردمشــورتو
مراجعهبــود،امااینکهبهصورتنظاممند
درمقطعانتخاباتجلساتیراهبیندازندکه
هفتهیادوهفتهاییکبارباشــد،قطعاًاین
طورنبود.
ëëگفته شـــد که در دولتهای نهـــم و دهم
مسئوالن منع شده بودند که دیدار هیأتها
ومقامهایخارجیباایشانراتنظیمکنند.
اینامرتاچهحدصحتدارد؟
فقطهممربــوطبههیأتهایخارجی
نبود.حتیافرادیازداخلکشور،وقتدیدار
میگرفتندکهبعضاًشــماریکهبرایدیدار
میآمدنــدیاکمتــرازمیزاناعالمشــدهبود
یا اصالً نمیآمدند .برخی میگفتند با آنان
تماس گرفته میشــد کــه چــرا میخواهید
پیش هاشــمی بروید؟! یــا وقتی از دیــدار بر
میگشــتند،بــاآنانتمــاسگرفتهمیشــد
کــهچرابــهدیــدارهاشــمیرفتیــد؟!درباره
دیدارهای خارجــی قطعاًاین اتفــاق افتاد.
نمونهبــارزیرادرخاطردارمکــهبعدازآن،
اینمحدودیتهاتشــدیدشــد.دردورهای،
«امام علــی رحمــاناف» رئیس جمهوری
تاجیکســتانبهدیدارایشــانآمدودرخالل
دیــدار ضمــن تعریــف و تمجیــد از نقــش
آیتاهلل هاشــمی در آســیای میانــه ،گفت:
شــمامعمارروابطدوکشــورهستید.خیلی
از ایشــانتعریفکردو از ایشــان دعوتکرد
ســفردیگریبــهتاجیکســتانبرونــد.اتفاقاً
بعدازایــندیداربارئیسجمهــوریوقت،
آقــایاحمدینــژادهــمدیــدارداشــتکــه
آیتاهللهاشــمی،آقایرحمــانافراتادم
در مجمع مشــایعت کردند .بعداً ،ازســوی
دوســتانوزارتخارجــهبــهماگفتهشــدکه
آقــای رحمــاناف خالصــهای از مطالــب
دیدار خود با آیتاهلل هاشــمی را برای آقای
احمدینژادهمتعریفکرد.گفتهبود:االن
پیش آیــتاهلل هاشــمی بودیم و به ایشــان
گفتم:شمامعمارروابطدوجانبههستید.
بعــد از پایان دیــدار آیت اهلل هاشــمی و
رحمــاناف ،احمدینژاد مســئوالن وزارت
خارجه را میخواهد و میگوید :چه کسی به
شــماگفتهکهمیهمانهایخارجیراپیش
هاشــمیببریدکــهاینمیهمــان،پیشمن
ایــنحرفهارابزند؟دیگرایــنکاررانکنید.
ازآنزمــانکــهخبــرشبــهمــارســید،آرام
آرامایــندیدارهاکمرنگشــدکهدرنهایت
دیدارهای خارجی به صفر رســید .هیأتها
خواستارمالقاتبودند،امابدونمشورتبا
دفتروخودسرانهبهآنانمیگفتندهاشمی
وقــتنداردیادرتهراننیســت«.صفرمراد
نیازاف»رئیسجمهوریوقتترکمنستان
درخواست دیدار کرد که گفتند :وقت ندارد.
حتییکمقامسوریبعداًگالیهکردکهچرا
آقــایهاشــمیبهماوقــتنداد.خبــرکهبه

جــوان،کــودکوزنومــردرویهــمریخته
بودند،بسیارمتأثربودوهموارهازاینواقعه
بــابغــضوچشــمانگریــانیــادمیکــردو
میگفت:همانجــابهخودنهیبزدموقتی
صــدامبــهمــردمخــودرحــمنمیکنــداگر
چنینبمبشیمیاییرادریکیازشهرهای
بزرگایرانمانندکرمانشــاه،دزفــول،اهواز
یــاتبریزوتهــرانمنفجرکند،چــهبالیغیر
قابــلجبرانیبــرایمردممــارخمیدهد؟
لــذابهایــننتیجهرســیدمکهبایــدجنگرا
عزتمندانهوبراساسمصلحتپایاندهیم
کهالحمدهللاینچنینهمشد.
ëëنظرشـــاننســـبتبهفضایمجازیچه
بود و داســـتان حســـابهای کاربری ایشان
در توئیتر و اینســـتاگرام ،بویژه توئیتر درباره
موشکهاکهبحثبرانگیزشد،چهبود؟
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی از معدود
شــخصیتهای روحانی بودنــد که معتقد
بــود راههــای ارتباطــی مــردم را نمیشــود
محدود و انحصــاری کرد .ایشــان یک مثال
معــروف داشــت کــه همــواره میگفــت:
جهــاندهکدهکوچکاســتودنیادرعصر
انفجار اطالعاتی و پیشــرفت وسایل ارتباط
جمعیبه ســرمیبردوهــرراهومنفذیکه
بــهرویمردمبرایکســباطالعاتواخبار
بستهشــود،قطعاًچندراهومجرایخبریو
اطالعاتیبازمیشــود.دیگرعصرسانسورو
بیخبریگذشــتهاســتونمیتوانمردمو
جامعه را در بیخبری و سانسور نگه داشت
ومتوقــفکــرد.درمورداینســتاگراموتوئیتر
بایدبگویمخودایشــانهیچصفحــهایدر
اینفضاهانداشــتندودخالتــیدرمحتوای
این صفحــات نمیکردنــد ،ولی کســانی به
هواداریایشــاناینصفحاتراراهانداخته
بودنــد کــه در برخــی مــوارد مطالــب ایــن
صفحاتمنطبقبانظروسالیقایشاننبود
واســبابدردســرمیشــد.درموردموضوع
موشــکهاهــمقاطعانهمیگویــمیککار
خودسرانهوبدونهماهنگیانجامشدهبود
کهدرواقعسخنانایشانتحریفشدهبودو
اصالًایشان در این خصوصمطلبی نگفته
بودنــدوماهمبهعنــوانروابــطعمومیدر
همانزمانتوضیحکامــلوجامعرادادیم
و تکذیــب کردیــم ،ولی دشــمنان بهانهجو
بدونتوجــهبهتوضیحاتمــا،القائاتیک
سویهخودرامطرحوخواستههایدشمنانه
خودراپیشمیبردند.
ëëواکنشایشانبهتشکیلپروندههایقضایی
وزندانیشدنفرزندانشانچگونهبود؟
درموردپروندههایقضاییایشانکامالً
تابــعقانونبــودولیهمــوارهنگــرانبودکه
نکندخدایناکردهبهخاطردشــمنیبااوبا
فرزندانش برخورد کننــد و ناعادالنه آنان را
اذیتکنند.ایشــانهموارهتأکیدمیکردکه
بدون حب و بغض بــه پروندههای قضایی
ازجملهفرزندانشانرسیدگیکنندوصرف
اینکــهفرزندانایشــانهســتندوباپــدرآنها
مشــکل دارنــد حقــی ازآنــان ضایع نشــود.
براجــرایعدالــتوایجــاددادگاهصالحهو
قاضیبیطرفهموارهتأکیدداشتندوهیچ
واکنشتندومنفیهمدرقبالاینپروندهها
از خــود نشــان ندادنــد که شــاید بســیاری از
بدخواهان و دشــمنان ایشان از همین صبر
و تحمــل و بردبــاری ایشــان عصبانیتــر و
خشمناکترمیشدند.

