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نساخت،چنینچیزیهمبتنمیسازد.آقایهاشمیازسالهایاول
دهــهچهلکهآغازنهضتبودموردبغضوکینهدســتگاهحاکموقت
قرارگرفت.آنســالهاآقایهاشمیبرایموضوعاتیمثلفلسطین،
اسالم،مبارزهبااستبدادوامثالاینهاشبتاصبحشالقخوردواوراروی
اجاق روشــن نشــاندند .امروز خیلیها که از این حرفها در فضای امن
میزنندنمیگویندهمینحرفهاراآقایهاشمیکیوچگونهودرچه
فضاییمیزدوبابتآنچهمیکشــید.بعدهمینهابهآقایهاشمی
میگویندتجدیدنظرطلب.خباینتخریبهاازهمانسال42همراه
آقایهاشــمیبودتاپایانعمرایشان.هیچوقتنبودکهآقایهاشمی
مخالفومعاندجدینداشتهباشد.
ولیفــرقســالهایاخیــراینبــودکهدوســتانســالهایدور
وطوالنیوحتیکســانیکهمدیرانآقایهاشمیبودند،دست
بــهتخریبوحملــهمیزدنــد.اینبــرایآقایهاشــمیچقدر
سختبود؟
بــهلحاظشــخصینه.ولــیایشــانناراحتبودنــدومیگفتندچــراباید
درکشــورماومیانمســئوالناینفضاباشــد.اینرابرایانقالبمناسب
نمیدانســتند و ناراحتی ایشــان از
اینروبود.ماباتبارشناسیکهراجع
بــه مخالفــان و تخریبکننــدگان
آقــای هاشــمی داشــتیم بــه ایــن
نتیجــهرســیدیمکــهایناقــدامها
همه از یک جنس نیســتند .برخی
بههرحالحسادتوخودکمبینی
مقابل آقای هاشــمی بــود .برخی
هم مــزدوری اســت ،حــاال از کجا و
چطوردیگرمأمورهستند.بعضی
مخالفتبانظاموانقالباستکه
هاشمیراخاکریزاولمیدانستند
کــهاولبایــدآنجــارابزننــد.یعنی
میگفتنداگرشمامیخواهیدامام
ورهبریرابزنیداولبایدهاشمیرا
بزنیدتابهآنهابرسید.
نوع تخریب صدا و سیما
وبرخینهادهاوگروههای
داخل نظارت را بر اساس
این تبارشناســی در کدام
گروهمیدانید؟
ریشه این نوع مســائل و برخوردها
برمیگشــت بــه جامعیــت
شخصیتآقایهاشمیکهایشان
برایهرمشــکلیراهحلیداشــت
و میتوانســت بر اســاس تعبیری
کــه شــد بهعنــوان مــرد بحرانها،
ایــن بحرانهــا را مدیریــت کنــد.
اینبرمیگشتبهتواناییایشــان.وقتییکرسانهایبهاینموضوعات
دامنمیزندکهنامشهمرســانهملیاست،مشــکل میشودریشهآن
رامشخصکردوبهمنبعاصلیرسید،ولیاصلقضیهجامعیتایشان
اســتواینجامعیتبرایرقبایایشانخطربزرگیبودکهمیتوانست
باعثشکســتآنهادرطولرقابتشــود.ایــنجامعیتهممتعلقبه
امروزودیروزنیست.آقایهاشمییکطلبهبوداماامامایشانرابهعنوان
یکیازاعضایهیأتســهنفرهقراردادندکهبروندوقضیهنفتراکهیک
بحثتخصصیبود،درستکنند.خبامامچهچیزیدرایشانمیدید
کــهیکطلبــهرابــرایپیچیدهتریــنواساســیترینصنعتکشــورجلو
میاندازند؟عدهایبههرحالبرایادامهمســیردنبالراههاوشیوههای
دیگریبودندوحضورآقایهاشمیبااینجامعیتوصالبتدررئوس
نظامبرایآنهاخوشایندنبودواگرمیخواستندمسیرخودشانرابروند،
هاشــمیبرایآنهایکســدبزرگبودکهبایدهرطورشدهحضوراورابال
اثرمیکردند.اینهاهممتأســفانهاهدافکوتاهمدترامیدیدندوازروی
آناهدافباآقایهاشمیمخالفتمیکردند.دردودههاولانقالبهم
اینتخریبهاوحمالتبودکهالبتهازخارجوازسویضدانقالبهدایت
میشدوطبیعیهمبود.امابرایماجایتعجبداشتکهاینمسیردر
10-15سالاخیربهداخلکشورآمدوازداخلهدایتمیشد.
درســالهایاخیــرواکنــشآقــایهاشــمیبــهمســائلیمانند
غیبتشــاندرنمازجمعهچطوربود؟یعنیاینموضوعراازچه
زاویهایمیدیدند؟
برای ایشــانحضورخودشــان درنمــازجمعهمهمنبودبلکــهبهخود
جایگاهنمازجمعهخیلیاهمیتمیدادندبنابراینمسألهراشخصی
نمیدیدند.البتهمعتقدهمبودندکهتریبوننمازجمعهجناحیشدهو
ایناصالًخوبنیستوبرایآنناراحتبودند.
شماواطرافیانآیادرخواستینداشتیدکهایشانکاریکنندکهبه
نمازجمعهبرگردند؟
نه.البتهماازاینکهاینوضعپیشآمدهبودناراحتبودیمامادرخواستی

نداشتیمکهآقایهاشمیمثالًتالشیبکنندکهبهنمازجمعهبرگردند.
چــوناصالًاینتالشرامتناســبباروحیه وشــأنایشــاننمیدیدیم.
ما اصالً صحیحنمیدانســتیمکه آقایهاشــمی برایگرفتنجایگاهو
تریبونیکهمتعلقبهآنجاهستندازکسیچیزیبخواهندوبهاصطالح
رایجروبیندازند.خودشــانهمخصوصاًدرمسائلشخصیاصالًاهل
روانداختنبهکســینبــودوجایگاهشراطوردیگــریتعریفمیکرد.
امــاباالخرهازبیروندرخواســتهازیادبودکهچراآقایهاشــمیکاری
نمیکننــدوبهنمازجمعــهنمیروند.مــاوقتیایندرخواســتهارابه
ایشــانمنتقــلمیکردیــم پاسخشــانایــنبودکــهمصلحــتجایگاه
نمازجمعهواردشدنبهاینفضانیستونبایدحرمتآنشکستهشود.
البتهاینراهمبگویمکهبعدازآننمازجمعهتاریخیسال، 88ایشان
دربرخــیدیدارهــایخصوصیمیگفتنــداگرازمندعوتهمبشــود
نمیروم،چونبرخیهستندکهمیخواهندبهبهانهحضورمندست
بهرفتارهاوکارهاییبزنندکهحرمتنمازجمعهشکستهمیشودومن
بهاحتراماینحرمتنمیروم،چونمیدانمایناتفاققطعاًمیافتد
وچونبهآنعلمدارمبایدآندنیاپاســخیداشــتهباشم.متأسفانهاما
بیــرون طــور دیگــری تزریــق
میکردنــد که آقای هاشــمی
نهادها و مراکز
میخواهــد برگــردد و رایزنی
مختلفی که آقای
میکنــدوفشــارمــیآوردکــه
هاشمی را بایکوت یا
برگردداماموافقتنمیشود.
تخریب میکردند،
این کســانی که این حرفها را
خیلی خوب و دقیق
میزنندعموماًنمیدانستند
کهآقایهاشمیدربرهههای
جایگاه ایشان را در افکار
مختلــف زندگــی خــود تا چه
عمومی میدانستند و
انــدازهازمنافعشــخصیاش
اینطور نبود که ذهن
گذشــته تــا منافــع عمومــی
آنها روشن نباشد
تأمینشــود.عدهایهمالبته
این را میدانســتند اما غرض
ما کجا داریم که
یا منافعی در این کار داشتند.
بعد از رحلت
ولــی آقــای هاشــمی برایش
کسی که دیگر توان دفاع
خونهایــیکــهپــایانقالبو
ندارد این حرفها و
نظامرفتهبودمهمبودودائم
را
رفتارهای سخیف
در این طــور مواقــع میگفت
انجام دهند؟ آیا اگر
یسالمت،شکند
«ســرخمم 
اگــرســبویی»ومــنوظیفهام
جز آقای هاشمی ،این
حفــظ خــودم نیســت ،بلکه
حرفها پشت سر یک
حفظانقالباست.
مجتهد فقید دیگر هم
امــا حــدس میزنــم شــاید
زده میشد آن فرد
موضــوعآقــایاحمدینــژاد
در
هتاک همین قدر
بــرای ایشــان متفــاوت
ً
امنیت بود؟
بــود .خصوصــا بعــد از آن
مناظرههایسال88کهخیلی
بهآقایهاشمیحملهشد.آن
زمانهماصرارینکردندکهجواببدهند؟
اگــر آن موقع وقت میدادنــد قطعاًآقای هاشــمی صحبت میکردند
امــااصــرارینکردنــدکهایــناتفاقبیفتــد.ایشــاندرمواردیکــهبرای
خــودشبهوجودمیآمد هیچوقتنمیآمدتشــنجبــهوجودبیاوردو
دعواکند.برخالفچیزیهمکهتصورمیشــدایشــانازهمانسال84
شــخصاًباآقایاحمدینژادمشکلنداشت.مشــکلاینجابودکهراهاو
راخطرنــاکمیدیدوالبتــهدرجمعهاییهمبهصراحتمیگفتکه
آقایاحمدینژاددرقدواندازهریاستجمهورینیستکهبتواندکشور
راادارهکند.
خبولیآقــایاحمدینژادازمیزانــیازمحبوبیتبرخوردار
بود.ضمناینکــهدوردومانتخاباتســال84راهمبارأیمردم
برندهشد.
آقای هاشــمی بــا رأی مــردم که مشــکل نداشــت .اما ایشــان میگفت
مــردمرادریــکنــوعایزولهخبــریواطالعاتیقــرارمیدهنــدکهآنها
چنینرأییبدهند.حرفآقایهاشــمیاینبودکهبگذاریدصحبتها
واظهارنظرهایدیگرانهممنتشــرشــوند،اخبارواقعیبهمردمداده
شود،مردمباتحلیلهایمختلفمواجهشوندوآنوقتانتخابمعنی
میدهدنهاینکهتمامکانالهایخبریواطالعرسانیرابهنفعیکنفر
ویکجریانبسیجکنیدودائمپمپاژخبریبهنفعاووبهضرررقیبانش
داشتهباشید.انتخابمردممهماستاماآقایهاشمیتأکیدداشتکه
اینانتخاببایددرآزادیاطالعاتوآزادیدایرهانتخابمعنیشــودو
نهفقطبهشــکلرأیدادنودموکراسیقانعشویم،ولیمحتواراتوجه
نکنیــم.ازایــنمنظربودکــهآقایهاشــمیرأیاحمدینژادرادرســت
نمیدانستومیگفتاگررقباومنتقداناومیتوانستندوآزادبودندکه
حرفبزنند،او10درصدمحبوبیتشراهمنداشت.
محبوبیتاحمدینژادراقبولداشتند؟
نهتاآنحدودیکهتبلیغمیشد.میگفتنددربارهاینمحبوبیتحتی
در همین شرایط بسته و محدودیتهای موجود هم خیلی بزرگنمایی

میشــوداماحــرفاساسیترشــاناینبودکــهاگروضعیــتبهتریدر
آزادیبیانوعقایدداشتیم،احمدینژادهمینمقدارمحبوبیتراهم
نداشت.البتهخباالنهممیبینیمکهحتیباآنتبلیغاتیکهمیشد
برایایشــان،دراینســالهاچقدرمحبوبیتشکمشده.آقایهاشمی
حتــیاینراهمبهبرخیازافــراددرنظامگفتهبودکهتبلیغغیرواقعی
شــمابرایاحمدینژادفقطدرکوتاهمدتجوابمیدهد،چوننهایتاً
مردمنتیجهکاراورامیبینندواینهمبرایشمابداست،همبرایخود
اوو هــممهمتــرازبقیهبراینظام.نهایتاًهمهمینشــدومیبینیمکه
حتی اصولگرایان هم از احمدینژاد و کارنامه او فراری هستند که روزی
آنقدربرایشهزینهمیدادند.
شــماخودتانیکزمانیرئیسهمینصداوسیماییبودیدکه
دریکدههاخیررویکردبســیارمنفینســبتبهآقایهاشــمی
داشت.یکبحثیکهمطرحمیشــودایناستکهآیاآنزمان
شمااشــتباهینکردیدکهصداوســیمابهاینمسیرکشیدهشد؟
آیــادورهخودتانرادورهگذاشــتنیکخشــتکــجنمیدانید
کهانتهایشبهاینجارســیدهاســت؟یعنــیاگربــهآندورانبر
میگشتیدمیشدکاریکردکهمسیرصداوسیماعوضشود؟
نهنمیشــدایــنکارراکرد.صداوســیمایکنهادمردمینیســتبلکه
حکومتــی اســت و بنابرایــن فرمــان آن جــای دیگــری اســت .یعنی ما
نمیتوانســتیمآنزمــانکاریکنیمکــهکاربهاینجانکشــد.هرمدیری
میتوانست بیاید و ساختار را تغییر دهد .من البته مدیران صدا و سیما
رامقصرنمیدانموخطومشــیاینرسانهرامدیرآنتعییننمیکند
وربطیبــهاوندارد.اوفقطمجریاســتونمیتوانبهمجریآنقدرها
ایرادگرفت.
بعدازرحلتآیتاهللهاشمیهنوززمانزیادینگذشتهبودکه
برخیتوهینهاشروعشدودرماجرایسخنانسعیدقاسمیبه
اوجرسید.
این طبیعی بود.کاربرخی از آقایان با آقایهاشــمی ازمشــکلسیاسی
همگذشــته اســت.حتی اگر ازدریچهسیاســتبهبرخی ازرفتارهانگاه
کنیمبازهمغیرقابلتوجیههســتند.ولیمنخوشحالمکهشخصیت
آقایهاشمیاینطورحتیبارویکرددشمنانشهممشخصمیشود.
مردمبهمحتوایاخالقیایناتفاقاتبیتوجهنیستند.
خبایندرست.بعدازآنعکسیازپیکرآقایهاشمیمنتشر
شدکهخیلیبحثبرانگیزبود.شمادرجریانایناقدامبودید؟
باشماهماهنگشدهبود؟
مندرجریاننبودم.ماجرایحرفهاییکهزدهشداینقدرسخیفبود
کهنبایددربارهاشاظهارنظرخاصیکرد.اینحرفهارافقطیکذهن
بیمــارمیتواندبزند.منمیگویماصالًآقایهاشــمیبهعنوانیکیاز
ســتونهایانقــابویکمجتهــدنهویکفــردعادی،آیابعــدازفوت
یــکفردعادیمیشــوداینحرفهارازد؟شــماببینیــدکهقبرفاطمه
زهرا(س) هنوز مخفی اســت .قبر حضرت امیر(ع) سالها مخفی بود.
چرااینطوربود؟چونوقتییکســریمسائل،سیاسیمیشونددیگر
ذرهایازاخالقباقینمیماند.اینهاکاریبهخداندارندومأمورومعذور
هســتندکــهکاریبکنندومثالًبیایندآقایهاشــمیرامــوردتوهینقرار
بدهنــد.ماکجــاداریمکهبعدازرحلتکســیکهدیگرتواندفــاع ندارد
اینحرفهاورفتارهایسخیفراانجامدهند؟اینهاازچیمیخواهند
انتقــامبگیرنــد؟آیااگرجزآقایهاشــمی،اینحرفهاپشــتســریک
مجتهدفقیددیگرهمزدهمیشــدآنفــردهتاکهمینقدردرامنیت
بود؟اینهانشانمیدهدمسألهسیاسیاست،نهدرددیناست،نهدرد
انقالبونهدردمردم.
خانوادهبعدازرحلتآقایهاشمیچهوضعیتیدارد؟
روزهــایاولشــایدبهتربــود.رفتوآمدزیــادبودوهمگــیداغبودیم.
متوجهنبودیمچهشــدهوچهاتفاقیافتاده.آنناباوریوآنشلوغیها
قــدریذهنراازاصــلاتفاقدورمیکرد.حتیمردمهمباورنداشــتند
که آقای هاشمی دیگر نیست .آن روزها واقعاًسخت بود و شوک بزرگی
ایجادشد.امابعدازآنقدریحتیسختترشد.حاالجایخالیایشان
راخیلیاحساسمیکنیم.هیچلحظهواتفاقینیستکهخاطرهآقای
هاشمیرابرایمانزندهنکند.
یکموضوعمهمبعدازرحلتآقایهاشمیبحثسرنوشت
خاطــراتایشــانوخصوصاًخاطــراتمحرمانهایاســتکه
نوشتندوچاپنشدهاست.
پاسخاینســؤالشمازوداست.آقایهاشــمیدروصیتنامهشان،پسر
بزرگترشانآقامحسنراوصیخودقراردادهاستومعموالًدرفرهنگ
اسالمیایندستمسائلفردیمربوطبهوصیمیشود.
ولیاینخاطــراتوخصوصاًخاطــراتمحرمانــهایکهآقای
هاشمینوشــتنداهمیتسیاسیوتاریخیبســیارزیادیدارند
کهسرنوشــتآنهارامهممیکنــد.اینخاطراتآیــانگهداری
مناسبیمیشوند؟
دربارهسرنوشتاینموضوعفعالًزوداستکهببینیمخاطراتایشان
راچهخواهیمکردوداغآقایهاشمیهنوزتازهاست.امابههرحالاین
خاطراتدردسترسخانوادههستندوبهنحومطلوبوامنینگهداری
میشوندونگرانیبابتاینکهمفقودشوند،نداریم.
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