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 ١٣٨٨ شهريور ٧

  

  اهللا را کتک زدند عروس آيت/ کند هاشمی نماز جمعه را ترک نمی: محمد هاشمی

  

ذرد خانواده هاشمی رفسنجانی همچنان در کانون گ سال که از تاسيس نظام جمهوری اسالمی می30 بعد از :نيوز پارلمان

بعد از اعتراضات به انتخابات دو بار خبر دستگيری خانواده آيت اهللا هاشمی . يی هستند توجهات سياسی و رسانه

ناگفته  محمد هاشمی برادر رئيس مجلس خبرگان در گزارش کوتاهی که در اعتماد منتشر شده،. رفسنجانی منتشر شد

  . رد ماموران با عروس آيت اهللا هاشمی رفسنجانی را بازگو می کندهايی از برخو

---  

  ماجرای دستگيری برخی از اعضای خانواده آقای هاشمی چه بود؟-

در نوبت اول که خانم فائزه و چند تن از بستگان دستگير شدند، اعالم کردند نيروی انتظامی دختر آقای هاشمی را 

ولی در مورد دوم که . آسيب نرسانند، در حقيقت توجيه آنها برای اين اقدام اين بودگرفته برای اينکه مردم به ايشان 

عروس ايشان همسر آقای مهدی هاشمی دستگير شد، نمی دانم ايشان را شناسايی کرده بودند يا ايشان را به عنوان يک 

اما از اطالع .  شتم کرده بودندفرد عادی دستگير کرده بودند چون نسبت به ايشان بدرفتاری کرده و ايشان را ضرب و

رفتاری که با ايشان شده بود حتی به عنوان . يا عدم اطالع آنها از اينکه ايشان عروس آقای هاشمی است، آگاه نيستم

  . يک فرد عادی دور از ارزش های اسالمی و انسانی بوده است

  از نگاه شما منشاء اين خصومت و دشمنی چيست؟-

آنانی که می . که شخص آقای هاشمی مطرح نيست، شخصيت هاشمی است که مطرح استاين طور به نظر می رسد 

خواهند قرائتی متفاوت از قرائت فکر امام را در جامعه پياده کنند به خوبی می دانند افرادی چون هاشمی مانع بزرگی 

هنوز آنقدر ضعيف ) ره(مامپايگاه حضرت ا. برايشان محسوب می شود و نمی توانند به راحتی از اين مانع عبور کنند

اعتراضاتی که نسبت به اين . ياران امام در صحنه حضور دارند. نشده است که آنها هر کاری می خواهند انجام دهند

شفافيت مرزها نمی گذارد آقايان شرايط کشور را به . جمالت مطرح شد نشان می دهد طرفداران امام در صحنه هستند

بنابراين .  و امام تمام افتخارش اين بود که حضورشان پايانی بود بر اين نوع تفکراتاسالم.  سال پيش برگردانند30

  . دوران سختی پيش رو داريم و ان شاءاهللا خدا کمک کند از اين مرحله سخت عبور کنيم

  چگونه می توانيد يا می خواهيد از اين مرحله عبور کنيد؟-

 بردند اين بود که به عده يی در حوزه ها ثابت کنند اسالم حکومت تمام تالش امام در دورانی که در تبعيد به سر می

در صحبت های مختلف . ايشان حکومت دينی را حکومت مردمی کردند. مگر می شود دين حکومت نداشته باشد. دارد



سالم هميشه حرف های منتقدان را مبنی بر اينکه اسالم برنامه ندارد، نقض کردند و با اين کار خود می خواستند ا

اما امروز . ايشان کارهايی را که خود مردم می توانستند انجام دهند به مردم سپردند. واقعی را به همگان نشان دهند

با رفتارهايی که با مردم می شود چهره نظام را خدشه دار می . می بينيم حتی به اين مساله نيز خدشه وارد می کنند

  . سوال می رودحتی دستاورد حکومتی زمان امام زير . کنند

می خواهم بگويم راه برون رفت از اين وضعيت اين است که رفتار و سيره امام را به عنوان الگوی حکومتی در 

اگر هم قرار است وحدتی برقرار . عصر حاضر قرار دهيم و تالش کنيم اين سيره الگوی جمهوری اسالمی قرار بگيرد

  . حدت به وجود آيد و با تمام دشمنان اين نگاه برخورد شودشود بايد حول امام، راه امام و انديشه امام و

  آيا وحدت با دشمن امکان پذير است؟. شما اشاره کرديد اين نگاه دشمنی با نگاه امام دارد-

البته همه کسانی که با سيره و انديشه امام مخالفت . با دشمن نمی شود وحدت برقرار کرد اما می شود به تفاهم رسيد

البته در اين ميان هستند .  دشمنی ندارند بلکه مخالفت آنها ناشی از برداشت های غلط و کج سليقگی استمی کنند قصد

  . افرادی که عناد دارند و هدف شان انحراف از خط امام است

  توان به اين وحدت دست يافت؟ چگونه می-

  . ی امکان وحدت وجود دارددر حال حاضر چون شفاف سازی صورت گرفته به راحتی می شود فهميد با چه کسان

  آيا می شود گفت نيروهای خط امام در يک جبهه قرار گرفته اند؟-

ولی بسياری از . اظهارنظر درباره اينکه همه لزومًا در يک جبهه هستند يا نه، دشوار است. اين طور به نظر می رسد

  .  سياسی در يک جبهه نباشندياران قديمی دغدغه های فکری مشترکی پيدا کرده اند اما ممکن است از نظر

در انتخابات گذشته خانواده آقای هاشمی يک طرف ماجرا بودند يا به عنوان نامزد انتخابات يا به عنوان مجری -

اما باز هم نوک پيکان . اين انتخابات از آن دست انتخاباتی بود که خانواده آقای هاشمی هيچ نقشی نداشتند. انتخابات

  شما تا حاال به اين موضوع فکر کرده ايد، چرا؟. متوجه ايشان بودانتقادات و اعتراضات 

. يکی از موارد مشهور آن صحرای کربال است. ما در تاريخ از اين گونه موارد زياد داريم. در مثل مناقشه نيست

روی کينه ، يعنی از »بذنب ابی«فرمودند به چه جرمی قصد کشتن مرا داريد، عده يی گفتند ) ع(زمانی که امام حسين

حاال هم . در امام حسين موضوعی نديدند که مستوجب قتل باشد. داريم چنين قصدی داريم) ع(يی که به حضرت علی

تاکنون ايفا ) ره(نقشی که آقای هاشمی از پيدايش نهضت امام. می بينم همين منطق در مورد آقای هاشمی وجود دارد

ترور شخصيتی . ايشان را ترور کردند، موفق نشدند. د از آن بگذرنديی کينه شده است و نمی توانن اند برای عده کرده

کردند اما باز هم نتوانستند ايشان را از قلب مردم بيرون کنند چون باالخره ياران امام به آقای هاشمی به عنوان يک 

االن . امام جلوگيری کندتواند از انحرافات و پايمال شدن انديشه های  االن هم آقای هاشمی می. نگرند قهرمان مبارز می

  .افرادی پيدا شده اند که مهم ترين وظيفه شان تهمت زدن به آقای هاشمی است

  زنند؟ ها را می فکر می کنيد اين افراد متوجه جايگاه آقای هاشمی در بين مردم هستند و اين تهمت-



می کردند آقای هاشمی جايگاهی ندارد اگر مردم از آقای هاشمی استقبال نمی کردند و فکر ن. اتفاقًا بحث من اين است

آنها وقتی فهميدند نتوانسته اند مردم را از آقای هاشمی و آقای هاشمی را از مردم بگيرند دقيقًا صحبت . که مهم نبود

ملت بزرگ اسالم مصمم است به نهضت اسالمی خود ادامه دهد و اجازه «های امام را يادآوری می کند که فرمودند؛ 

 سال پيش در خشت خام 30چيزی که ما امروز در آينه می بينيم، امام . »اران را در کشور خود ندهددخالت خيانتک

  . سال پيش مثل اين است که امروز صادر شده است30پيام امام برای آقای هاشمی در . می ديدند

  کرديد از نماز جمعه آقای هاشمی تا اين اندازه استقبال شود؟ پيش بينی می-

يی که اعالم شد نماز را آقای هاشمی اقامه می کنند هيجانی در  هفته. بينی نبود تی برای من غيرقابل پيشاينچنين جمعي

نکته مهم اين ماجرا اين است که وقتی بدخواهان آقای . بنابراين غيرقابل پيش بينی نبود. بين مردم به چشم خورد

اهايشان نه تنها تاثيری در ذهن مردم نداشته بلکه باعث فهميدند هيچ کدام از تهمت ها و ناسز) به تعبير امام(هاشمی 

  .تثبيت جايگاه ايشان نيز شده اين عاملی برای تشديد کينه شد

  به همين دليل نماز جمعه دوم برگزار نشد؟-

پيرامون نماز جمعه، دفعه قبل مردم را کتک زدند و ايشان بسيار . داليل لغو شدن نماز جمعه ايشان را نمی دانم

ت و کسل شدند و گفتند چرا بايد در نماز مردم را کتک بزنند؟ بعد به خاطر اينکه اين حوادث تکرار نشود از ناراح

  .حضور در نماز جمعه خودداری کردند

آيا اين به اين معناست . هر بار که ايشان بخواهند نماز جمعه را اقامه کنند حتمًا با چنين استقبالی روبه رو خواهند بود-

  يبون نماز جمعه را ترک کنند؟که بايد تر

ثانيًا ما اميدواريم مخالفان آقای هاشمی واقعًا مصلحت نظام را . کنم ايشان نماز جمعه را ترک کنند اوًال من تصور نمی

اگر نماز جمعه نمازی دشمن شکن است و بايد باشکوه برگزار شود، اين نشانه اقتدار نظام است و به . در نظر بگيرند

بنابراين اگر بخواهند اقتدار نظام حفظ شود . ايشان يکی از ارکان نظام هستند. می مربوط نمی شودشخص آقای هاش

 سال افتخار بزرگی برای ملت و مسووالن نظام است که 30بايد ارکان نظام مثل آقای هاشمی حفظ شوند و اين بعد از 

 داخلی به ما زدند و رفتار ناشايستی داشتند باز هم ما می بينيم به رغم همه اتهاماتی که دشمنان خارجی و دوستان نادان

  .وقتی جايی سخن از ياران نظام و اصالت نظام به ميان می آيد مردم در صحنه حاضر می شوند

آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام آمادگی اين را دارد با اين شرايطی که کشور در آن قرار گرفته به سمت تلطيف فضا -

  برود؟

يعنی در قانون اساسی ظرفيتی که برای حل موضوع يا معضالت پيش بينی . ووليت های مجمع استاين مساله جزء مس

اما اينجا شيوه يی داريم به اين معنی که رهبری معضالت . مجمع است که اين مهم را بر عهده دارد. شده، مجمع است

ت و ظرفيت قانونی الزم را دارد، مجمع اگر رهبری ارجاع بدهند قاعدتًا چون اين از وظايف مجمع اس. را ارجاع دهند

  .سر باز نمی زند



  در مجمع برای خروج از اين وضعيت چنين بحثی شده است؟-

بنابراين بحث بر اينکه مجمع مسائل را حل کند، . در آخرين جلسه مجلس هنوز مسائل تا اين حد بحرانی نشده بود

االن حدود يک ماه است که . مجمع پيشنهاداتی می دادنداما عده يی خارج از مجمع به بعضی از اعضای . مطرح نبود

مجمع تعطيالت تابستانی داشت حاال اگر رهبری ارجاع دهند چون وظيفه مجمع است که رسيدگی کند حتمًا اقدام می 

  .کند
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