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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

بزرگان هر حوزه ای وقتی از دنیا 
می روند، آنچه کــه از خود به جای 
گذاشــته اند، می شــود میراثشان؛ 
اگر آدام اســمیت باشــد، میراثش 
آن اثری اســت که بر علــم اقتصاد 
گذاشت، اگر میشل فوکو یا مالصدرا 
باشد، میراثش فلسفه و اندیشه اش 
است، اگر پیکاســو یا ونگوک باشد، 
نقش های روی بومشــان را به ارث 
می گذارند و اگر یک سیاستمدار از 
دنیا برود، میراث او جای پایی است 
که از خود روی خاک سیاست به جا 
گذاشته است. هاشمی رفسنجانی از 
همین دسته آخر است. با نگاهی به 
نقش برجسته و غیرقابل انکار او در 
صحنه سیاسی ایران باید گفت که 
سیاست ایران به میزان قابل توجهی 
حاصل سیاســت ورزی اوست؛ اما 
شکاف میان بازماندگان هاشمی در 
صحنه سیاسی کشور بر سر اینکه او 
واقعا که بود و چگونه بود، شــکافی 

ژرف و پهن است!
او 19 دی 95 رحلــت کرد و این 
روزها ایام دومین سالگرد درگذشت 
اوســت. از آن جایی که در فرهنگ 
ایران قانون نانوشــته ای است که از 
درگذشــته به نیکی یــاد کنند، در 
این روزها خیلی ها ســعی کردند با 
تحسین و تمجید او را به یاد آورند؛ 
حتی آنها که شاید مواقعی نقدهایی 
هم به او داشــته اند. برخی از تعریف 
و تمجیدها هم به حدی رســید که 
صدای عــده ای را درآورد. تا جایی 
که حســن روحانی که از زمان فوت 
هاشمی رفسنجانی درباره او سکوت 
اختیار کرده بود و حتــی یک پیام 
تسلیت نیز نفرستاد، هفته گذشته 
در دومیــن ســالگرد درگذشــت 
وی، موضعی از خود نشــان داد که 

خیلی ها را متعجب کرد. 
او چنان از هاشــمی رفسنجانی 
تعریــف کرد که روزنامــه جوان در 
واکنش به آن نوشــت: »ســخنان 
غلوآمیــز رئیس جمهور در توصیف 
مرحوم هاشمی رفسنجانی و نوشتن 
همه  دستاوردهای نظام به پای وی، 
واکنش های متعــددی را در فضای 
مجازی به همراه داشت. برای همه 

منصفین واضح اســت که هاشمی 
نه آنچنــان که روحانــی می گوید 
پدر همه چیز اســت و نه آنچنان که 
مخالفینــش می گوینــد فتنه گر و 

مهره دشمن.«
»آنی نبود که می نمود

 و می نمایند«
بعــد از آن تمجید و تحســین 
غلوآمیــز، نوبــت بــه انتقاداتــی 
بی ســابقه از هاشــمی رفسنجانی 
رســید که آن هم از آن ســوی بام 
صدای خیلی ها را درآورده اســت. 
سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دبیر 
مجمع روحانیون مبارز ابتدای هفته 
گفتگویی با خبرگزاری ایرنا داشته 
که در آن به دور از تعارفات معمول، 
تند و بی پرده هاشمی را به باد انتقاد 
گرفته و تصویر نویی از او ارائه کرده 

است.
گفت وگوی وی بســیار مفصل 
اســت، اما اگر بخواهیم جان کالم 
او را بگوییم این است که »هاشمی 
رفســنجانی آنی نبود که می نمود و 

می نمایند.« 
به رغم اینکه در سال های پایانی 
زندگی هاشــمی رفســنجانی، او 
چهره ای معتدل و منعطف معرفی 
می شــد، موســوی خوئینی ها در 
مصاحبــه اخیر خود گفته اســت: 
آقای هاشمی هیچ وقت در عمرش 
در خط اعتدال نبود. ایشــان در آن 
تقســیم بندی اولیه یکی از عناصر 
کامال برجســته جناح چــپ بود. 
صحبت های ایشــان در خطبه های 
نمازجمعه اش نشــان می دهد چپ 

رادیکال بود. 
مثال در مسائل پولی و اقتصادی، 
در نمازجمعــه مطرح کــرد باید از 
کســانی که پــول  در بانک ها دارند 
خمس بگیریم. این باعث شــد یک 
مرتبه خلــق اهلل پول هایشــان را از 
بانک ها بیــرون کشــیدند. یعنی 
رادیکال تریــن موضــع دربــاره 
اندوخته های مــردم در بانک ها را 
داشــت؛ یعنی برویم سرک بکشیم 
چه کسی چقدر پول دارد. تفکرات 
هاشــمی به قدری ســوپررادیکال 
چپ بود که معتقــد بود باید زندانی 
مختص زنــان بدحجاب درســت 

کنیم.«

در جــای دیگــری بــا شــرح 
دیدار خــود و کروبی با هاشــمی 
رفســنجانی در جریــان انتخابات 
ریاست جمهوری سال 76، تصریح 
می کند: »ایشــان معتقــد بود کار 
باید راه بیافتد. بــرای راه افتادن کار 
می شــود قانون را دور زد. این روزها 
تعبیری به اسم مهندسی انتخابات 
را به کار می برند. آقای هاشــمی آن 
زمان را در نظر بگیرید، با آن روابط 
و امکانات و قدرت. آقای هاشمی آن 
زمان می توانست انتخابات را جوری 
مهندســی کند که آن نتیجه ای که 
می خواهد گرفته شود. اگر رهبری 
می گفت من می خواهــم که آقای 
ناطــق رئیس جمهوری بشــود و 
شاید هم مایل بودند انتخاب شود؛ 
تأکید می کردند کــه با رعایت همه 
معیارهــای انتخاباتی، به  طوری که 
همه مردم باور کنند واقعاً انتخابات 
جدی اســت. بنابراین پای صندوق 
رأی بیایند. اما آقای هاشمی نظرش 
متفاوت بــود، می گفــت: ما همه 
سازوکارها را جوری طراحی کنیم 
که این آقا رأی بیاورد. حاال به جای 
20میلیون، 15  میلیون بیایند پای 

صندوق رأی«
موسوی خوئینی ها درباره فاصله 
گرفتن هاشمی از حاکمیت و گرایش 
او به اصالح طلبان هــم حرف های 
تــازه ای زده و گفته اســت: »آقای 
هاشمی به دلیل اینکه جایگاهش در 
این سال ها متفاوت شد، به تناسب، 
رفتارهای متفاوت هم داشــت. یک 
زمانــی رئیس جمهور نبــود، بعد 
رئیس جمهور شد. یک زمانی نسبت 

به جناح چپ احســاس نیاز نداشته 
و حتی بی مهر هم بــود. بعد که آن 
جایگاه را نداشته، خودبه خود با اینها 
نزدیک شده است. متقابال اینها هم 
نزدیک شده اند. شاید هم این جریان 
احساس کرده از شــخصیت آقای 
هاشــمی، برای رأی آوری می تواند 

استفاده کند.«
اعالم برائت از اسرار 

»مخزن االسرار«
این اظهــارات به خــودی خود 
تازه و بی سابقه بودند، اما وجه دیگر 
اهمیتشــان مربوط به گوینده شان 
است. موســوی خوئینی ها گرچه تا 
چندی پیش سیاســتمدار ساکت 
و پرده نشــینی بود، اما سهم و نقش 
او در سیاســت به قدری اســت که 
او را »مخزن االســرار« می نامنــد؛ 
مخزن االســراری که رســانه های 
اصولگرا به اظهارات تازه اش عنوان 
»افشــاگری« داده اند و بسیار به آن 

توجه کردند.

همزمان دوســتداران هاشمی 
ســعی می کنند این خدشه به زعم 
آنها افراطی بر چهــره »آیت اهلل« را 
از بین ببرند. آیت اهلل ســیدمهدی 
امام جمارانی، از اعضای برجسته و 
موســس مجمع روحانیون مبارز از 
این اظهارات موســوی خوئینی ها 
اعالم برائت کرده و گفته اســت که 
»گمان نمی کنم مجمع روحانیون 
مبارز و اعضای آن با شــناختی که 
اینجانب از ایشان دارم، دارای چنین 
نظراتی باشند و حتما این مصاحبه و 
انتقادات مطرح شده در آن، نظرات 
شخص آیت اهلل موسوی خویینی ها 
است که متأســفانه باید عرض کنم 
به هیچ عنــوان مصلحــت نبود در 
این شــرایط و اوضاع و احوال کشور 
و آن هم در فقدان آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی چنین سخنانی درباره 

ایشان مطرح شود.«
او در مورد این به مصلحت نبودن 
هم توضیــح داده: »اکنون در چهل 
ســالگی انقالب قرار داریم و حتماً 
کمبودهــا و نقصــان در عملکــرد 
مسئوالن بوده و هســت، اما کدام 
سیاست ایجاب می کند که در حق 
بزرگان این کشــور و انقالب، بدون 
بررسی درســت شــرایط زمانی و 
مکانی، انتقاداتــی چنین را مطرح 

سازیم.«
شوت به توپ 

»هاشمی ستیزی«؟
منتجب نیــا، قائم مقام ســابق 
حــزب اعتماد ملــی هم بــا بیان 
 » ی شمی ســتیز ها « ینکــه  ا
رفتــاری همیشــگی امــا بی اثــر 
است، به طرح این ســوال پرداخته 
کــه »چــرا موســوی خویینی ها 
که 10 ســال یکبار هــم مصاحبه 
نمی کند، در ســالگرد هاشمی این 
حرف هــا را می زنــد؟« البتــه این 
تنهــا ســوال منتجب نیا نیســت. 
بســیاری از واکنش ها به ســخنان 
موســوی خوئینی ها، توام با نگاهی 
مشکوک و مبهم و طرح این پرسش 
بود که »آیا این بــازی جدیدی در 

زمین هاشمی ستیزی است؟!«
برخــی دیگــر در واکنــش به 
یادآوری گذشته موسوی خوئینی ها 
پرداختند. صــادق زیبــاکالم در 
این بــاره می گوید: »آنچــه آقای 
موسوی خوئینی ها می گویند قبل 
از آقای هاشمی رفسنجانی، شامل 
حال خود آقای موسوی خوئینی ها 
می شــود. آقای موسوی خوئینی ها 
در ردیف انقالبیون تندرو و رادیکال 

اوایل انقالب و دهه شصت بود.«
او خطــاب بــه دبیــر مجمــع 
روحانیــون مبــارز گفــت: »آقای 
موســوی خوئینی ها شــما وقتی 
دادســتان انقالب بودیــد چند نفر 
حکم های آنچنانــی گرفتند؟ چند 
هزار نفر سر از زندان اوین درآوردند؟ 
اینها نکاتی نیســت که مــا به این 
سادگی بتوانیم چشــم خودمان را 
به روی واقعیت هــا ببندیم و فقط 
انگشت اتهام را به سوی آقای هاشمی 
رفســنجانی بگیریــم و بگوییم »او 
علیه روزنامه سالم بود، ۸0-90 نفر 
از ملی مذهبی ها را گفت دســتگیر 
شوند« ولی آن کســی که دستگیر 
کرد اکبر هاشمی رفسنجانی بود یا 

قوه قضائیه؟«
زیبا کالم بــه شــرح روایتی از 
اشــغال ســفارت آمریکا نیز اشاره 
کرده و گفته اســت:  »دانشجویان 
خط امام می گویند »وقتی به آقای 
موسوی خوئینی ها گفتیم تصمیم 
داریم سفارت آمریکا را اشغال کنیم 
و می خواهیم این مسئله را به اطالع 
امام برسانیم تا با اذن و اجازه ایشان 
این کار انجام شــود اما شما به آنها 
گفتید اگــر این تصمیــم را به امام 
بگویید امام با اشغال سفارت آمریکا 

مخالفــت می کنند چــون موافق 
نیســتند. بنابراین بروید سفارت را 
اشــغال کنید من موافقت ایشان را 
می گیرم«. آقای موسوی خوئینی ها 
اگر قرار اســت درباره دهه شــصت 
و هفتاد صحبت کنیــم باید درباره 
این مسائل هم صحبت کنیم. زخم 
تیری که شــما با اشــغال سفارت 
آمریکا و پس از آن راه انداختن تفکر 
آمریکاستیزی به انقالب زدید هنوز 

که هنوزه خونریزی دارد.«
اسرار نبود، کینه بود

او درنهایــت بــا بیــان اینکــه 
موســوی خوئینی ها با بغض و کینه 
دارد تاریــخ را تحریــف می کنــد، 
این را هــم اضافه کــرده که »قطعا 
مصاحبه آقای موســوی خوئینی ها 
بــرای جریان تنــدرو ارزشــمند 
اســت، جریانی که از هیچ توهین و 
تخریبی علیه هاشــمی رفسنجانی 
بعــد از ســال ۸۸ خــوداری نکرد. 
جریان تنــدرو از این مصاحبه آقای 
موســوی خوئینی ها چقــدر کیف 
می کنــد، ولــی در پایــان از آقای 
موســوی خوئینی ها می پرسم، آیا 
قــدرت ایــن ارزش را دارد که آدم 
همه اخالق را زیرپــای آن بریزد و 

له کند؟«
محمد هاشــمی، برادر هاشمی 
رفســنجانی نیز دیروز به گالیه در 
روزنامه شرق نوشت: »اگر سخنان 
آقــای خوئینی ها دربــاره مرحوم 
هاشمی درست اســت، چرا ایشان 
چنین موضوعاتی را در زمان حیات 
آن مرحوم اظهــار نکردند؟ برخی 
وقتــی تصــور می کنند کــه دیگر 
در یاد مردم نیســتند بــا انتقاد به 
شــخصیت های برجســته خود را 
دوباره مطرح می کننــد که چنین 

رویکردی منصفانه نیست.«
او در کانــال تلگرامــی اش هم 
بــا تاکید بــر اینکــه صحبت های 
موســوی خوئینی ها »تهمــت یا 
غیبت« است، نوشــت: »اگرغیبت 
باشــد که اشــد من الزنا وحداقل 
مجازات آن هشتاد ضربه شالق برای 
یک مورد واگر تهمت باشــد آبروی 
مومنانــی را ریخته اند که گناه آن از 
اهانت به خانه کعبه بیشتر است  و در 
پیشگاه خداوند تبارک و تعالی باید 

پاسخگو باشند.«
چنــد روز پیــش در آســتانه 
دومین سالگرد درگذشت هاشمی 
رفســنجانی، روزنامــه جمهوری 
اسالمی یادداشتی منتشر کرد با این 
عنوان که »باور کنید هاشمی رفته 
است، دیگر هم برنمی گردد!« چنین 
باوری درباره شخصی به تاثیرگذاری 
هاشــمی رفســنجانی نمی تواند 
وجود داشته باشد، چراکه جسم او 
رفته است اما رد پای او در سیاست 
همچنــان پررنگ و عمیق اســت. 
جدل های این روزها نیز حاکی از آن 
اســت که نه تنها باور رفتن او وجود 
ندارد، بلکه دیدگاه های صفر و صدی 
درباره هاشمی، به یکی از اصلی ترین 
اختالفــات جریانات سیاســی در 

کشور تبدیل شده است. 

واکنش ها به اظهارات بی سابقه موسوی خوئینی ها ادامه دارد

جدال بر سر کیستی هاشمی
به دنبال اظهارات چند روز پیش موسوی خوئینی ها درباره هاشمی رفسنجانی، برخی رسانه ها نوشتند: »سکوت 

موسوی خوئینی ها سر هاشمی رفسنجانی شکست« حاال چند روز است خونی که از آن سر شکسته ریخته، چهره 
هاشمی را مخدوش کرده و تصویر تازه ای از او ارائه کرده است؛ تصویر سیاستمداری که قانون را دور می زده، به دنبال 

مهندسی انتخابات بوده، رادیکال و چپ بوده، گرایشش به اصالح طلب ها مصلحتی بوده، معتقد به گرفتن خمس از مردمی 
که پول در بانک دارند بوده و زندان مخصوص زنان بدحجاب و ... این تصویر تازه، چنان دوستداران هاشمی را برافروخته که 

واکنش ها به آن همچنان ادامه دارد.
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هجمه به شورای نگهبان
از خارج هدایت می شود

آیت اهلل جنتــی، دبیر شــورای نگهبان در 
جلسه دیروز شورای نگهبان با اشاره به برگزاری 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی در سال 
آینده، از تشــدید مخالفت ها و دشمنی های 
بی علت با نظارت شــورای نگهبــان انتقاد و 
خاطرنشان کرد: این هجمه زودهنگام که اغلب 
از خارج هدایت می شــود به منظور تضعیف 
جایگاه این نهاد مقدس است و ما باید از مواضع 
به  حق شورای نگهبان در اجرای نظارت قانونی 

دفاع کنیم.
    

واکنش روحانی به ناکامی 
»پیام«

حسن روحانی، رئیس  جمهوری در واکنش 
به پرتاب ماهواره پیام که اولین ماهواره عملیاتی 
کشــور بود اما پس از پرتاب در مدار قرار نگرفت، 
گفت: در این پرتاب موفقیت های خوبی داشتیم 
و البته ناکامی هایی جزیی هم بوجود آمد اما در 
مجموع دستاورد مثبت و بسیار خوبی بود. مردم 
بدانند که کشــور ما در این فناوری موفق بوده و 
توانستیم وارد فضا شویم و این برای کشاورزی، 
محیط زیست، کسب اطالعات مورد نظر و حفظ 
جنگل ها و مراتع بسیار حائز اهمیت بوده و آن را 
دنبال خواهیم کرد. اشــکاالت جزیی که وجود 

دارد، ظرف چند ماه آینده برطرف خواهد شد.
    

نداشتن رایزن اقتصادی
 در سوریه گریه دارد

حشمت اهلل فالحت پیشه، رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی با ابراز گالیه از نبــود رایزن اقتصادی 
ایران در سوریه، گفت : آقای بشار اسد در نشست 
با هیات پارلمانی ایران، تاکید داشت که ایران در 
راس همکاری اقتصادی سوریه است که با وجود 
این صحبت جای گریه دارد که ما هنوز در سوریه 
رایزن اقتصادی نداریم. ایران در عرصه اقتصادی 
سوریه به هیچ وجه همچون عرصه مستشاری 
نظامی عمل نکرده است، لذا ممکن است اتفاقی 
که در عرصه اقتصادی عراق رخ داد به شکل بدتر 

در سوریه شکل گیرد. 
    

معافیت زائران اربعین 
از پرداخت عوارض

محمد حســن نژاد، عضو کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه سال 9۸ کل کشور از تصویب بند 
»د« تبصره 11 الیحه بودجه سال 9۸ در جلسه 
کمیســیون تلفیق خبر داد و به فــارس گفت: 
بر اســاس این مصوبه در ســال 139۸ عوارض 
خروج از کشــور برای زائران عتبــات عالیات بر 
اساس قانون بودجه ســال 1396 اخذ می شود. 
همچنین بر اساس مصوبه مزبور زائران اربعین که 
از تاریخ 24 شهریور ماه 139۸ تا 12 آبان 139۸ 
از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور 
خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف 

خواهند شد.
    

فرمانده سپاه خطاب به نتانیاهو:
بترسید از روزی که موشک ها

 بر سرتان فرود آید
در پی اظهارات تهدیدآمیز اخیر نخست وزیر 
اسراییل مبنی بر اینکه چنانچه ایران نیروهای 
نظامی خود را سریعا از سوریه خارج نکند، اسراییل 
به حمالت خود علیه مواضع ایران ادامه خواهد داد، 
سردار جعفری، فرمانده کل سپاه گفت: بی شک 
شما در آینده ای نه چندان دور به مصلحت و صبر 
انقالبی ما پی خواهید برد. فقط بدانید که دارید 
با دم شیر بازی می کنید! بترســید از روزی که 
موشک های نقطه زن ایران غرش کنان بر سرتان 
فرود آید و انتقام همه خون های به ناحق ریخته 

مسلمانان مظلوم منطقه را از شما بگیرد.
    

انتقاد از کاهش منابر تعلیمی
آیت اهلل جعفر ســبحانی، از مراجع تقلید در 
درس خارج اصول خود در مسجد اعظم قم با اشاره 
به اینکه برخی از تخلفات در کشور زیاد شده است، 
گفت: امروز شاهد هستیم که منبرهای تعلیمی و 
سازنده کم شده است؛ منبرهای تعلیمی که پای 
آن شراب خوار توبه می کرد و بی نماز، نمازخوان 
می شد کم شده است. آیت اهلل سبحانی با اشاره 
به اینکه هدف طالب از فراگیری علوم دینی باید 
عالوه بر نجات خود نجات و هدایت مردم باشد، 
تاکید کرد: عابد فقط خود را نجات می دهد ولی 
عالم عالوه بر نجات خود بــه نجات دیگران هم 

اهتمام دارد.

گفت وگوی 
موسوی خوئینی ها درباره 

هاشمی رفسنجانی 
بسیار مفصل است اما 
جان کالمش این است 

که »هاشمی آنی نبود که 
می نمود و می نمایند.« 

اظهارات او به خودی به خود 
تازه و بی سابقه بود، اما وجه 
دیگر اهمیتشان مربوط به 
گوینده شان است که او را 
»مخزن االسرار« می نامند

 منتجب نیا، قائم مقام سابق 
حزب اعتماد ملی با بیان 

اینکه »هاشمی ستیزی« 
رفتاری همیشگی، اما 

بی اثر است، به طرح این 
سوال پرداخته که »چرا 

موسوی خویینی ها که ۱۰ 
سال یکبار هم مصاحبه 

نمی کند، در سالگرد 
هاشمی این حرف ها را 

می زند؟«


