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شكس�ت ه�ای پ�ی در پ�ی
سيری بر مواضع خانواده  هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم رياست جمهوری

علی رضا زاكانی، نماينده اصول گرای مجلس هشتم در 
ارديبهشت ماه س��ال 88  گوشه ای از اين پرده را كنار 
می زند: »در كش��ور و در ميان صف بندی های موجود 
ي��ك صف بندی ب��ه دنبال نفی احمدی نژاد اس��ت كه 
سمت و سوی آن را هاشمی رفسنجانی سامان می دهد 

و اساس اين حركت نيز نه به احمدی نژاد است«. 
شکست غيرمنتظره!

هاش��می رفسنجانی، سياس��ت مدار با سابقه و معروف 
در صحنه سياس��ی جمهوری اسالمی است كه از همان 
ابت��دای مب��ارزات انقالبی در كنار حض��رت امام بوده و 
در صحن��ه ه��ای مختلف انق��الب نق��ش آفرينی كرد. 
او باس��ابقه رياس��ت مجلس شورای اس��المی و 8 سال 
رياست جمهوری و در حالی كه رياست مجمع تشخيص 
مصلحت را برعهده داشت بنا بر داليل و مصلحت هايی 
سياسی وارد صحنه انتخابات رياست جمهوری نهم شد. 
هرچند در اين ميدان افراد متنفذ و مش��هوری همچون 
علی الريجانی و محمد باقر قاليباف رقيب او به حس��اب 
می آمدند اما هاش��می هيچ گاه فكر نمی كرد انتخابات 
حتی به دور دوم كشيده شود و خود را پيروز بی چون و 
چرای آن صحنه می دانست. در آن ايام اكثر كارشناسان 
سياسی از امكان رقابت شهردار وقت تهران و شخصيت 
سياس��ی گمنام��ی كه ب��ا گفتمان جدي��د وارد صحنه 

ش��ده بود با هاش��می غافل بودند اما مردم نظر ديگری 
داشتند و طی يك رقابت فشرده در مرحله اول، هاشمی 
رفس��نجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم انتخابات 
رياست جمهوری راه يافتند. به جرأت می توان گفت از 
اين پس اكثر احزاب و گروه های سياسی موثر در سطح 
جامعه بعضاً با تغيير مواضع بس��يار آشكار به حمايت از 
هاش��می پرداختند و تمام توان رسانه ای خود را به كار 
گرفتند تا پيروز دور دوم باشند. اما مردم باز هم تصميم 
ديگری داشتند: آنها نامزدی را انتخاب كردند كه بر روی 
معدود پوستر های تبليغاتی آن دورانش نوشته شده بود: 

»مردی از جنس مردم«.
وقتی دل هاشمی از رقيبش صاف نمی شود!

در تمام دوران چهار س��اله دولت نهم، هاشمی هيچ گاه 
نس��بت به احمدی نژاد مهربان نش��د و از همان ابتدا با 
س��خت ترين انتقادات س��عی در تضعي��ف او و دولتش 
داشت. سيد مرتضی نبوی مدير مسئول روزنامه رسالت 
به خوبی اين واقعيت را ترسيم می نمايد: » هاشمی هيچ 

وقت دلش از احمدی نژاد صاف نشده است«.  
بحرانی جلوه دادن وضعيت كش��ور، انتقاد از فساد مالی 
موج��ود در بدنه  دولت و تعبير گدا پروری در خصوص 
سياست های كالن اقتصادی دولت از جمله راهكار های 
هاش��می در جه��ت تخريب دولت نه��م بود.ميدان اين 

  محمد نهاون�دی ف�ر
گرهارد م��ازور يكي از پژوهش��گران برجس��ته امنيتی 
اجتماعی غربي معتقد اس��ت: »بحران آخرين مرحله از 
عمر يك س��ازمان يا يك فرد در حال انحطاط اس��ت«. 
پژوهشگر ديگري به نام روزنتال اذعان مي دارد: »بحران، 
مديران و سياست مداران را به طور جدي درگير مي سازد 
و آنه��ا را از امور سياس��ي و اجرايي روزمره به موقعيتي 
حس��اس وارد مي كن��د«. ويژگ��ي ديگر م��ورد توافق 
پژوهشگران درخصوص بحران اين است كه يك شخص 
هنگامي با بحران روبه رو است كه ابزار و مكانيسم هاي 
م��ورد نظر او جهت نيل به ي��ك هدف كارايي خود را از 

دست داده باشند و او را به هدف مطلوب نرسانند. 
اكنون پ��س از 3 ماه از ايام نفس گير و حس��اس برای 
سياس��ت مداران بزرگ كشور بايد بررس��ی نماييم كه 
ك��دام يك از آنها در بحران و وضعيت نامطلوب از لحاظ 
شخصی و سياسی قرار دارند؟ برای رسيدن به اين پاسخ 
راهی نداريم جز بررس��ی اين كه چه كس��ی صحنه ی 
پنهان سياس��ی كش��ور را مديريت می كرد و تمام توان 
خ��ود را به كار گرفته ب��ود تا دولت نهم تبديل به دولت 
دهم نگردد و مبنای استراتژی خود را در »نه به احمدی نژاد« 
ق��رار داده بود. در واقع شكس��ت خ��ورده اصلی صحنه 
انتخابات ده��م، و فردی كه در حال حاضر دچار بحران 

می باشد همين شخص است.
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تقابل  البته هميشه در شخص رياست مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خالصه نمی ش��د، بلكه او سعی می كرد 
كمتر به طور مس��تقيم دولت را نق��د كند و انتقادات را 
معموالً از زبان ش��خصيت های تاثير گذار ديگری كه از 
او حرف ش��نوی داشتند مطرح می نمود. در هر صورت 
مديريت ايجاد فضای سياه و تاريك عليه دولت مشخصاً 
به صورت واحد انجام می شد كه بسياری معتقدند اين 
انسجام را هاشمی رفسنجانی شكل داده بود. در اين بين 
فضای تخريب و تضعيف دولت توس��ط همين مديريت 
واحد به جايی رس��يد كه مقام معظم رهبری در موارد 
متعدد از اي��ن فضا انتقاد كرده و از عملكرد دولت دفاع 

كردند.
معظ��م له، پ��س از ايجاد س��ياه نمايی ه��ای مكرر در 
خصوص بحرانی بودن وضعيت كشور فرمودند: »افرادی 
كه س��عی می كنند فضای كشور را بحرانی جلوه دهند 

يا نادانند يا خائن«.
انتخابات دهم، صحنه انتقام!

بس��ياری معتقدند انتخابات دهم رياس��ت جمهوری در 
واق��ع دور س��وم انتخابات نهم ب��ود و رقابت اصلی بين 
هاشمی رفس��نجانی و محمود احمدی نژاد رقم خورد. 
هاش��می برای نيل به هدف خود كه همان اس��تراتژی نه 
به احمدی نژاد بود با نزديك ش��دن به ايام انتخابات دهم 
به دقت فضای سياس��ی موجود در جامعه را رصد و افراد 
مختلف جهت ورود به رقابت انتخاباتی را بررسی می نمود. 
ليست افراد مورد نظر هاشمی برای حضور در اين صحنه 
بسيار گسترده بود. هاشمی به تعبير اطرافيانش به دنبال 
راس��ت صالح بود ك��ه افراد مورد نظ��ر او جهت نيل به 
اي��ن هدف را مربع الريجانی، واليت��ی، ناطق و روحانی 
تش��كيل می دادند. اين اس��امی را هاشمی در مصاحبه 
با زادس��ر نماينده جيرفت در مجلس هفتم فاش نمود. 
ع��ده ای البته معتقدند قاليباف ني��ز در صورت تصميم 
گيری قاطع می توانس��ت در اين ليس��ت قرار گرفته و 
با هاش��می تعامل نمايد. از سوی ديگر هاشمی جريان 
نيروهای اصالح طلب را نيز به خوبی مديريت و نسبت به 
ورود خاتمی به صحنه مواضعی داشت. همزمان با ترديد 
خاتمی برای ماندن در صحنه يا كناره گيری از انتخابات، 
اخباری مبنی بر ديدار هاشمی با ديگر كانديدای اصالح 

طلب منتشر شد. 
ايرنا در اسفندماه 87 در اين خصوص گزارش می دهد: 
»در حال��ی كه ورود خاتمی در صحنه انتخابات در هاله 
ای از ابه��ام قرار دارد و ورود موس��وی ب��ه انتخابات بر 
تشتت در مركز تصميم گيری جبهه دوم خرداد خواهد 
افزود، برخی منابع خبری نزديك به حزب اعتماد ملی از 
ديدار غيرمنتظره هاشمی رفسنجانی با كروبی خبر می 
دهند. اين ديدار كه گفته می ش��ود انتخاباتی است در 
س��كوت خبری و بدون اعالم رسمی برگزار شده است. 
اما منابع خب��ری آگاه تأكيد كردن��د كه رئيس مجمع 
تش��خيص مصلحت به قصد منصرف ك��ردن كروبی از 
كانديدات��وری و متقاعد كردن وی به حمايت از خاتمی 

دست به چنين اقدامی زده است«.
با اعالم رس��می ورود به صحنه ميرحس��ين موس��وی، 
خاتمی فرصت را مناس��ب ديده و از اين رقابت سخت و 
نفس گير انصراف داد. با گذشت زمان تحقق استراتژی 
راس��ت صالح نيز با ترديد در مورد ورود به صحنه افراد 
مورد نظر هاش��می روبرو شد. از اين پس تئوری دولت 

وحدت ملی از طرف رياس��ت مجمع مط��رح و افرادی 
همچ��ون الريجان��ی و ناطق كه خود حاض��ر به حضور 
در صحنه نش��ده بودند، گفتمان آن را ش��روع نمودند. 
برگزاری همايش 30 س��ال قانون گذاری توس��ط علی 
الريجانی در مجلس هش��تم شروعی رسمی بر ماجرای 
دولت وحدت ملی بود. هاشمی البته در اين همايش به 
نوعی از  اتفاقات بعدی نيز خبر داد: »بعيد اس��ت مردم 
ضد انقالب ش��وند، اما اگر احس��اس كنند رأی آنها در 
سرنوشت شان بی اثر اس��ت و متوليانی پيدا می شوند 
كه رأی آنها را هر جور كه می خواهند می خوانند،آنگاه 
دلس��رد می ش��وند«. رئيس مجمع تشخيص در واقع با 
بي��ان اين جمالت، هش��داری به دولت م��ردان داد كه 
اگر بنا بر هر دليلی كاندي��دای مورد نظر او رأی نياورد 

اتفاقاتی دولت را تهديد می كند!
اس��تراتژی دول��ت وحدت ملی با مخالف��ت همه جانبه 
اصولگراي��ان اصيل ك��ه آن را طرح عبور از احمدی نژاد 
می دانس��تند به دولت ائتالف ملی تغيير نام داد. از اين 
پس محس��ن رضايی ديگر مهره ی نزديك به هاش��می 
پا به صحنه نهاد. البته هاش��می می دانست كه رضايی 
امكان رقابت واقعی با احمدی نژاد را ندارد اما اس��تفاده 
از او ب��ا اه��داف خاص صورت گرفت. عل��ی رضا زاكانی 
در همايش بسيج دانشجويی دانشگاه های استان تهران 
اين اهداف خاص را برمال كرد: زهاش��می رفس��نجانی 
به محس��ن رضايی گفته اس��ت، اگر يك ميليون رای از 

احمدی نژاد كم كنی باز هم مفيد است«.
در آن سمت ميدان موسوی مصمم ترين  وجدی ترين 
رقيب احمدی نژاد به نظر می رس��يد. در همين راس��تا 
و با پاي��ان يافتن تعطيالت نوروز 88 برخی رس��انه ها 
از ديداری خب��ر دادند كه در روزهای پايانی زمس��تان 

87 انجام ش��ده بود. اين ديدار كه پس از س��پری شدن 
بيش از 15 روز مورد اطالع رسانه ها قرار گرفت، ديدار 
ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی بود كه طی آن 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت خود را از 
موسوی اعالم داشته بود. پس از اين ديدار، موسوی نيز 
تلويحاً آن را تأييد كرده و گفت: »من به حمايت هاشمی 
رفس��نجانی افتخار می كنم«. موسوی البته در سخنان 
ديگر نيز به اين حمايت اش��اره می كند. او در مصاحبه 
با روزنامه االتحاد امارات گفت: » من از صحنه انتخابات 
كنار نمی روم زيرا مردم ايران و هاش��می رفسنجانی از 

من حمايت می كنند«.
بدين ترتيب هاشمی رفسنجانی تمام توان خود را به كار 
گرفت تا با حمايت و پشتيبانی از 3 كانديدای رقيب، در 
اس��تراتژی مهم نه به احمدی نژاد موفق و پيروز واقعی 

دور سوم انتخابات نهم رياست جمهوری باشد!
مدیریت متمرکز ستاد های انتخاباتی!

همس��ويی تبليغاتی موجود در ستادهای انتخاباتی مثلث 
موسوی، كروبی و رضايی امری كامالً واضح و مبرهن بود. 
اين همسويی حتی در مناظره های تلويزيونی هم به خوبی 
قابل درك بود. هر س��ه نفر در يك نقطه مش��ترك القول 

بودند: »نه به احمدی نژاد« 
هاش��می اين اس��تراتژی را مديريت و چينش نيروهای 
خود در س��تاد ها را به خوبی انج��ام داد. فائزه و فاطمه 
هاشمی به ستاد موسوی رفتند و بخشی از امور تبليغاتی 

و تخريبی را بر عهده گرفتند. 
در آن ايام ش��نيده ش��د كه فائزه هاشمی مجری پروژه 
دختران فيروزه ای در س��تادهای موسوی بود و درتنها 
يك نمونه از طرح های انتخاباتی خود 200 هزار مانتوی 
س��بز را به دختران فعال در س��تاد های موسوی هديه 
كرد.  نقش او همچنين در سازماندهی حركات خيابانی 
چ��ه قبل و چه بع��د از انتخابات غير قابل انكار اس��ت. 
حض��ور او در تجمعات و اعتراضات غي��ر قانونی پس از 
انتخابات به قدری مش��هود و علنی صورت گرفت كه در 
نهايت به بازداش��ت او و چنی ت��ن از زنان ديگر خاندان 
هاش��می توسط نيروهای امنيتی منجر شد. بعدها البته 
اسنادی از فائزه هاشمی منتشر گرديد مبنی بر اينكه او 
در سخنانی رس��ماً مردم را به ايجاد آشوب فراخوانده و 
نسبت به برخی از مقامات عالی رتبه نظام توهين  نموده 
است. محسن هاشمی نيز  كمك های مالی قابل توجهی  
به ستاد موسوی انجام داد و مهدی هاشمی برای كمك 
به موسوی به كميته صيانت از آراء گسيل گرديد. عبدا.. 
جاسبی ديگر فرد نزديك به هاشمی نيز به صورت علنی 
وارد ميدان شده و از امكانات دانشگاه آزاد جهت كمك 
به س��تاد های موسوی اس��تفاده كرد. منابع خبری در 
اي��ن رابطه گ��زارش دادند تمام رايانه ه��ای موجود در 
س��تاد های موسوی را دانش��گاه آزاد تامين نموده است 
و جاسبی نيز با جسارتی باور نكردنی صحت اين خبر را 
تأييد نمود. از س��وی ديگر در همان ايام اخباری مبنی 
بر كمك های 5 ميليارد تومانی محمد هاشمی به ستاد 
محسن رضايی منتش��ر شد. رضايی هيچ گاه اين اخبار 
را تكذيب نكرده و با قوت س��عی در اجرای اهداف ايده 
دولت ائتالفی داشت. كروبی نيز كه به توصيه های هاشمی 
در خصوص كناره گيری به نفع خاتمی يا موس��وی توجه 
نكرده بود، اما با ورود كرباس��چی به ستادش، دانسته يا 
ندانس��ته در زمين بازی ای كه هاش��می طراح آن بود 
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قرار گرفت. البته در اين ميان حمايت از س��تاد موسوی 
برای هاشمی اهميت ويژه ای داشت، اين حمايت خاص 
باع��ث اعتراض برخی از س��تادها و رقبا ني��ز گرديد، تا 
آنجايی كه كروبی در نامه ای خطاب به هاش��می ضمن 
اظهار ناراحتی از اطرافيان هاشمی، به حمايت های بی 
دريغ او از موس��وی اينگونه اعتراض می كند: »اميدوارم 
به دوس��تان خود تذكر بدهيد ك��ه از ادامه اين حركت 
تخريبي كه جز به س��ود حريف نيست خودداري كنند 
و بداني��د ك��ه به رغم برخ��ي داعيه ها اكن��ون همه اين 
رفتارها منتسب به حضرتعالي است و گرچه سهم برخي 
نهادهاي عمومي مانند دانشگاه آزاد اسالمي را نمي توان 
در ترويج نامزد مورد نظر ش��ما نادي��ده گرفت اما حق 

شهروندي  شما در دفاع از نامزد خاص مالزمتي با خروج 
از دايره عدل و انصاف ندارد«.  

بدين ترتيب ستاد های سه گانه هاشمی  عليه احمدی 
نژاد شكل گرفت.

زمانی که معادله ها به هم می ریزد.
تمام ش��واهد و قرائن حاكی از آن بود كه جنگ روانی 
ستادهای س��ه گانه می تواند مردم را تحت تاثير قرار 
داده و جايگاه دولت نهم را در بين آنها تضعيف نمايد. 
ام��ا محم��ود احمدی نژاد ك��ه در بين دوس��تانش به 
ذكاوت و هوش باال مشهور است به خوبی اين حقيقت 
را دريافت كه مديريت جريان اصلی مخالفت با او نه با 
موسوی و خاتمی اس��ت نه با ناطق نوری و الريجانی. 
احم��دی نژاد معتقد بود حقيقت مطل��ب را بايد برای 
مردم مط��رح نمود و آنها بايد بدانند كه نفر اصلی اين 
ماجرا هاشمی رفسنجانی است، از همين رو در مناظره 
اول خ��ود در برابر موس��وی اين نكت��ه را مطرح نمود.

ش��ايد بتوان گفت هاشمی پس از مناظره احمدی نژاد 
و موس��وی دچار اولين بحران جدی در انتخابات دهم 
شد و بدين ترتيب مجبور گرديد تا حدودی به صورت 
علنی وارد صحنه مبارزه با محمود احمدی نژاد ش��ود. 

بالفاصله پس از مناظره دفتر هاشمی رفسنجانی بيانيه ای 
منتشر كرد، در بخشی از اين بيانيه آمده: » ملت عزيز، 
آگاه و با ش��عور اي��ران همانگونه كه مس��تحضريد در 

جريان مناظره آقايان مهندس موس��وی و احمدی نژاد 
 مطالب خالف واقع و سراسر كذب  عليه رئيس مجلس 
خب��رگان رهبری و خان��واده وی  مطرح ش��د، در اين 
م��دت مراجعات گس��ترده ای به دفت��ر رئيس مجمع 
 تش��خيص مصلحت  نظام انجام شد و طی آن بسياری 
از عالقه مندان خواس��تار تجمع و تحصن در حمايت از 

 حضرت  آيت اهلل هاشمی رفسنجانی بودند«.
عده ای به جد معتقدند اين ادبيات كه در قالب بيانيه ای  
رسمی و در برابر افكار عمومی منتشر می شود زمينه سازی 
اذهان جهت اتفاقات بعد از انتخابات را فراهم می نمود. هاشمی 
البته به اين اقدام بس��نده نكرده و نامه ای سرگش��اده را 
خطاب ب��ه رهبری معظم انقالب منتش��ر نمود. ادبيات 

اس��تفاده ش��ده در اين نامه به نحوی بود كه بسياری از 
نخبگان سياس��ی و دينی را دچ��ار حيرت كرد. كلمه به 
كلمه نامه حكايت از آن داش��ت كه هاشمی رفسنجانی 
مرد ذكاوت مند عرصه های سياسی كشور دچار بحران 
ش��ده و با بُغضی همراه با عصبانيت اين نامه را نوش��ته 
است. هاشمی البته حتی در بخشی از اين نامه نيز سعی 
می كند زمينه الزم جهت اغتشاش��ات پس از انتخابات 
را فراه��م كند، او ظاهراً در اين مرحله متوجه ش��ده بود 
ك��ه پيروز صحنه انتخابات نخواهد بود. از اين رو خطاب 
ب��ه رهبر معظم انقالب می نويس��د: » ب��ر فرض اينكه 
اينجانب صبورانه به مشي گذش��ته ادامه دهم، بي شك 
بخش��ي از مردم و احزاب و جريانها اين وضع را بيش از 
اين بر نمي تابند و آتش فشانهايي كه از درون سينه هاي 
سوزان تغذيه مي ش��وند، در جامعه شكل خواهد گرفت 
ك��ه نمونه هاي آن را در اجتماعات انتخاباتي در ميدانها، 

خيابانها و دانشگاه ها مشاهده مي كنيم«.

شکست بزرگ
هاشمی رفسنجانی در روزهای آخر تمام سعی خود را 
ك��رد تا از ميزان مقبوليت احم��دی نژاد در بين مردم 

بكاهد. زمانی كه زمزمه حمايت رسمی جامعه روحانيت 
مبارز از احمدی نژاد مطرح شد، هاشمی و ناطق نوری 
به عنوان دو تن از متنفذ ترين اعضای اين تشكل مهم 

سياس��ی مذهبی جامعه روحانيت را تهديد به استعفاء 
كردند. هر چند آيت ا... مهدوی كنی، رياس��ت جامعه 
روحانيت مبارز ش��خصاً از احمدی ن��ژاد حمايت كرد 
اما مخالفت های سرسختانه ی هاشمی هيچگاه اجازه 
ن��داد اين تش��كل در اين خصوص به طوری رس��می 
موضع گيری نمايد. رياس��ت مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام در آخري��ن روز های باق��ی مانده ت��ا انتخابات 
اعتراضات رس��می به وزارت كشور را نيز آغاز كرد. در 
اي��ن ايام روزنام��ه ها به نقل از او تيت��ر زدند: »رئيس 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام درخواس��ت وزارت 
كشور از شورای نگهبان برای افزايش تعداد صندوق ها 
را بس��يار نگران كننده دانست«.  فائزه هاشمی نيز در 
اي��ن روزها ب��ا تمام توان س��عی در تخريب دولت نهم 
داش��ت. خانم هاشمی برای نيل به اين هدف دست به 
س��فرهای استانی زده بود! و از تمام ظرفيت ها در اين 
خصوص بهره می گرفت. عفت مرعشی همسر هاشمی 
رفس��نجانی در روز 22 خ��رداد و در حي��ن رأی دادن 
س��خنانی بر زبان آورد كه حاكی از اس��تيصال موجود 
دراردوگاه مديري��ت جن��اح مخالف دولت ب��ود، او در 
پاسخ به س��ؤال خبرنگاری مبنی بر اينكه توصيه شما 
ب��ه هواداران و نامزدها  بعد از روز انتخابات چيس��ت؟ 

گفت: »اگر تقلب شد بريزند به خيابان ها«.
با تمام فش��ارها حماسه انتخابات دهم رقم خورد و 40 
ميلي��ون ايرانی به پای صندوق ه��ای رأی آمدند و به 
تعبي��ر مقام معظ��م رهبری زلزله ای سياس��ی را رقم 
زدند. ش��واهد و قرائن حاكی از آن بود كه برای پس از 
انتخابات در هر صورت اتفاقاتی خاص پيش بينی شده 
است. شروع اتفاقات از شب 22 خرداد رقم خورد و در 
روزهای بعد ادامه يافت. هاش��می در روزهای ابتدايی 
اغتشاشات سكوت پيشه كرده و در اين بين بستگان او 
ميدان دار اين قائله بودند. فائزه هاشمی دستگير، و در 
مورد مهدی هاش��می نيز اتهاماتی بسيار نگران كننده 
مانند نگه داری سالح و اسيد مطرح شد. نوع تحركات 
از طرف اين دو نفر به گونه ای بود كه توس��ط دستگاه 
قضايی ممنوع الخروج شدند. خبرگزاری فارس اين خبر 
را اينگونه گزارش داد: »يك منبع آگاه از ممنوع الخروج 
بودن فرزندان هاش��مي رفسنجاني خبرداد. برپايه اين 
گزارش ، فائزه و مهدي هاش��مي رفسنجاني كه نقش 
آنان در تحريك و ساماندهي برخي تجمعات غيرقانوني 
و اغتشاش��ات و تخريب هاي روزهاي اخير آشكار شده 
اس��ت، ممنوع الخروج شده اند. پيش از اين تشكل هاي 
دانشجويي و گروهي از دانشجويان دانشگا ه هاي كشور 
با برگزاري تجمع در برابر دادس��تاني تهران خواس��تار 
برخورد قضايي با فرزندان هاش��مي رفس��نجاني شده 
بودن��د«.  در اين مرحله و با دس��تگيری تعداد زيادی 
از سياس��يون مطرح كه قرابت های زيادی با هاشمی و 
احزاب كارگزاران و مشاركت داشتند، پرده از واقعيات 
بسياری از مسائل برداشته شده و سياست مدار با سابقه 
رفسنجانی در مرحله جدی تر و خطرناك تری از بحران 
ق��رار گرفت. هر چن��د مقام معظم رهب��ری در خطبه 
های تاريخی نماز جمعه پس از انتخابات س��عی كردند 
هاشمی را از بحران خارج نمايند اما او بنا بر داليلی كه 
احتماالً ريشه در شكس��ت های پياپی سياسی داشت 
نتوانس��ت از اين فرصت اس��تفاده نماي��د و بار ديگر با 
حضور در نماز جمعه تهران و ايراد خطبه های س��ؤال 

صحن�ه  از  م�ن   « گف�ت:  ام�ارات  االتح�اد  روزنام�ه  ب�ا  مصاحب�ه  در  موس�وی  ميرحس�ين 
انتخاب�ات كن�ار نم�ی روم زي�را م�ردم اي�ران و هاش�می رفس�نجانی از م�ن حمايت م�ی كنند.«

در آن ايام شنيده شد كه فائزه هاشمی مجری پروژه دختران فيروزه ای در ستادهای موسوی بود و درتنها يک 
نمونه از طرح های انتخاباتی خود 200 هزار مانتوی سبز را به دختران فعال در ستاد های موسوی هديه كرد.

قانون گذاری همايش سی سال 
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برانگيز به وضعيت بحرانی بازگشت.
اوج نا اميدی

زمانی كه س��تاد برگزاری نماز جمعه ته��ران خبر داد، 
نم��از جمع��ه روز 26 تيرماه به امامت حجت االس��الم 
و المسلمين هاش��می رفس��نجانی برگزار خواهد شد، 
بس��ياری از دلس��وزان انقالب اميدوار بودند او با حضور 
در نماز جمعه و ايراد مواضعی اصولی و هوش��مندانه از 
بحران خارج ش��ود. اما تبليغات رس��انه های خارجی و 
داخلی وابس��ته به جريان انقالب مخملی حكايت از امر 
ديگری داش��ت. آنها بر اين باور بودند حضور هاش��می 
رفس��نجانی در نماز جمعه تهران فاز ديگری از آش��وب 
ها و اعتراضات خيابان��ی را رقم خواهد زد، از همين رو 
جوانانی س��بزپوش از حوالی ساعت 9 صبح روز جمعه 
26 تير در اطراف دانش��گاه تهران حلقه زده و شعار می 

دادند: » هاشمی، هاشمی، سكوت كنی، خائنی!«.
هاشمی در خطبه اول با بيان مطالبی كلی سعی داشت 
بر جو متش��نج حاكم بر دانش��گاه تهران مسلط گردد. 
هر چند در همين س��خنان نيز سعی كرد از طرفداران 
كاندي��دای خ��اص دلجوي��ی نماي��د. او در خطبه دوم 
رس��ماً به بحث انتخابات دهم ورود پيدا كرده و با بيان 
پيشنهاداتی جنجال برانگيز تالش داشت نقش خود در 

صحنه سياسی كشور را احياء نمايد:
»ب��راي اعتماد س��ازي بايد زندانيان سياس��ي آزاد و از 
آس��يب ديدگان دلجويي شود؛ نظام بايد آزادي رسانه ها 
در چارچوب قانون را محترم ش��مارد؛ صداوسيما به دو 

طرف فرصت دهد؛ از علما دلجويي شود«. 
هاشمی راه برون رفت از وضعيت بحرانی كشور را عمل 
به اين پيش��نهادات بيان كرد و در واقع س��عی نمود به 
ژس��ت پدر گونه خود بازگردد. روزنامه كيهان شنبه 27 
تير در خصوص بازتاب س��خنان هاشمی در رسانه های 

خارجی اينگونه گزارش داد:
»روزنامه انگليس��ي اينديپندنت در گزارش��ي تحليلي 
پيرامون خطبه هاي نمازجمعه تهران نوش��ت: هاشمي 
رفسنجاني در س��خناني كه تقويت كننده مخالفان بود 
به صراح��ت از برخي نهادهاي حكومتي در ايران انتقاد 
كرد. اين روزنامه در ادامه گزارش خود افزود: رفسنجاني 
اكن��ون اصل��ي ترين حام��ي جريان مخال��ف در درون 

حاكميت ديني ايران است.
ش��بكه تلويزيوني يورونيوز هم يكي ديگر از رسانه هاي 
غربي بود كه اس��تقبال گسترده اي از اظهارات هاشمي 
رفس��نجاني كرد. اين ش��بكه اظهارات هاشمي را حمله 
شديد وي به شوراي نگهبان تفسير كرد.يورونيوز افزود: 
هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نمازجمعه تهران اين 
ادعا كه اعتماد مردم در دهمين دوره انتخابات رياس��ت 
جمه��وري مورد لطمه ق��رار گرفته را متوجه ش��وراي 
نگهبان كرد. خبرگزاري رويترز نيز آن بخش از صحبت هاي 
هاش��مي رفسنجاني مبني بر اين كه ايران اكنون با يك 

»بحران« مواجه شده است را تيتر اول خود كرد«.
هاش��می پس از ايراد خطبه های نماز جمعه در داخل 

كشور نيز با بحرانی جديد روبرو شد.
آيت ا.. يزدی رئيس جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم و 
عضو فقهای ش��ورای نگهبان كه از همسنگران قديمی 
هاشمی رفسنجانی بود در خصوص سخنان نماز جمعه 
او اينگون��ه موضع گرفت: »من به عنوان عضو ش��وراي 
نگهب��ان، عضو مجلس خبرگان رهب��ري و طلبه اي كه 

در قم تحصيل كرده است، نسبت به سخنراني هاشمي 
رفس��نجاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران اشكاالتي 
وارد مي كنم، هنوز انتخابات تمام نش��ده بود كه موضوع 
تردي��د بيان ش��د و بايد از آقاي هاش��مي رفس��نجاني 
پرسيد چه كسي بذر ترديد را در جامعه افشاند؟ قبل از 
انتخابات چه كسي نامه نوشت و گفت "آتش فتنه را دور 
س��ازيد " هنوز كه انتخابات آغاز نشده بود، آيا اين نامه 

بذر ترديد نبود؟
آق��اي هاش��مي رفس��نجاني رئيس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام اس��ت و اين س��خنان در خور مصلحت 
نظام نبود. هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه 
تهران با طرح مسائلي به اصل مشروعيت نظام بي توجهي 
كرده است. مشروعيت حاكميت در اسالم از طرف خدا 
و مقبوليت از س��وي مردم است و صرف همراهي مردم 

مشروعيت نظام را ايجاد نمي كند«. 
آيت ا... نمازی امام جمعه كاشان و عضو جامعه مدرسين 
ني��ز در همي��ن خصوص گفت: » اظهارات هاش��مي  به 
گونه اي بود كه دش��منان از آن سوءاستفاده و استقبال 

كردند«. 
آيت ا.. ممدوحی از اعضای مجلس خبرگان نيز در همين 
مورد بيان كرد: » معموالً هاش��مي رفسنجاني اين طور 
صحبت نمي كرد و در سخنان ايشان عدم يكپارچگي و 
حرف هاي ضد و نقيض مش��اهده نمي شد و حساب شده 
صحبت مي ك��رد، اما نمي دانم چط��ور در اين خطبه ها 
حرف هاي خودش را نقض كرده است.اظهارات متناقض 

هاشمي رفسنجاني هيچ اثري  روي جامعه ندارد«. 
البته از آن س��و نيز افرادی بودند كه به دفاع از سخنان 

متناقض و بحران زای هاشمی بپردازند.
نهض��ت آزادی در نام��ه ای خطاب به هاش��می ضمن 
اس��تقبال از مواضع او و تأكيد بر بحرانی بودن وضعيت 
كش��ور درخواس��تهايی را مطرح نم��ود: »توقع مردم از 
ش��ما به عنوان رئيس منتخب مجلس خبرگان و رئيس 
منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام چيزی بيش از 
توصي��ه های اخالقی به مديران و كارگزاران نظام مبنی 
بر رعايت قانون اس��ت و انتظار م��ی رود كه راهكارهای 
عمل��ی واجرايی برخ��ورد با بی عدالتی ها و بازگش��ت 
حاكمان به قانون و مجازات متخلفان از آنرا نيز پيگيری 
كنيد.جنابعالی به نيابت از سوی مردم بر كرسی رياست 
مهمترين و باالترين نه��اد حكومتی در نظام جمهوری 
اس��المی تكيه زده ايد. اينك انتظار بحق مردم آن است 

كه به نمايندگی از س��وی آن��ان به وظيفه خطيرتان در 
برابر آنچه رخ داده و در حال رخ دادن اس��ت، بدان گونه 

عمل كنيدكه حق نمايندگی مردم اداء شده باشد«. 
چه کسی در بحران است؟

هاشمی كه در هفته های قبل از ايراد خطبه های نماز 
جمعه اش س��فری به قم داش��ت، بالفاصله بعد از اين 
موضع گيری ها به مشهد سفر كرد. برخی خبرگزاری ها در 
مورد س��فر او به مشهد اينگونه گزارش دادند: »رئيس 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام و مجل��س خبرگان 
رهب��ري عصر ش��نبه و ي��ك روز پ��س از خطبه هاي 
معروف��ش در نماز جمعه تهران به مش��هد س��فر كرد. 

او در فرودگاه مش��هد تنها به گفتن اينكه)هدف اصلي 
ام زي��ارت حرم حضرت امام رضا)ع( اس��ت، همچنين 
در اين س��فر با مس��ئوالن و علماي گرانقدر حاضر در 
اس��تان در مورد مسائل جاري كشور مذاكراتي خواهم 
داشت( اكتفا كرد و توضيحات ديگري در اين خصوص 
ارائ��ه نداد«.  البته در حين س��فر او به مش��هد اخبار 
ضد و نقيضی از وضعيت بحرانی جسمی او نيز شنيده 
می شد: »به دنبال لغو برنامه های هاشمی رفسنجانی 
در س��فر به مشهد شايعه بس��تری شدن وی در برخی 
محافل منتشرشد.در اين حال محسن هاشمی بستری 
شدن رئيس مجلس خبرگان رهبری را رد كرد وگفت: 
ايشان در س��المت كامل به س��ر می برد.طبق شايعه 
منتشر ش��ده برای عمل جراحی هاش��می رفسنجانی 
اتاق عمل در يكی از بيمارس��تانهای شهر مشهد آماده 

شده است«.  
سفر مش��هد مقدس نيز از لحاظ سياسی برای رياست 
جمهور سال های نه چندان دور ايران ثمر بخش نبود 
و او همچنان در بحران س��ختی به سر می برد. هرچند 
هاشمی در روزهای بعد سعی كرد وجهه خود را ترميم 
و از رابط��ه صميمی خود ب��ا رهبر انقالب زياد صحبت 
می كرد، اما سخنان مقام معظم رهبری در روز مبعث 
حضرت رسول اكرم »ص« هش��داری بسيار خطرناك 
ب��رای نخبگان كش��ور بود، معظم ل��ه فرمودند: »همه 
باي��د مراقب گفتار و مواض��ع و حتی نگفتن های خود 
باشند، زيرا نگفتن مسائلی كه بايد گفت، عمل نكردن 
به وظيفه اس��ت و گفتن مسائلی كه نبايد گفت، عمل 
كردن بر خالف وظيفه اس��ت. نخبگان مراقب باش��ند، 
زيرا در امتحان عظيمی قرار گرفته اند و موفق نش��دن 
در اين امتحان، تنها مردود ش��دن نيست بلكه موجب 
سقوط آنان خواهدشد. البته عقالنيت اين سياسی كاری 
های متعارف نيست، زيرا اين سياسی بازی ها خالف عقل 
است و كس��انی كه سياسی كاری را اقدام عقاليی می 
دانند، اش��تباه می كنند. راه صحي��ح عقالنيت، همان 
راهی اس��ت كه عبادت خدا را هموار كند و ش��اخص 
آن نيز اين اس��ت كه خود قضاوت كنيم، آيا سخنان و 
موضع گيری های ما برای رضای خدا و با نيت اخالص 
اس��ت يا اينكه برای جلب توج��ه برخی افراد، بنابراين 

نبايد خود را فريب دهيم«.
عده ای شايد معتقد بودند، هاشمی می تواند با حضور 
در مراس��م تنفيذ رياس��ت جمهوری خود را از بحران 

نج��ات و به تمام اين روزهای س��خت ك��ه برای خود 
س��اخته پايان دهد اما افسوس كه اين نظر جامه عمل 
نپوش��يد. 12 مرداد س��ال 88 نيز فرا رس��يد و مراسم 
تنفي��ذ رئيس جمهور منتخب ملت در كمال ش��كوه و 
افتخار برگزار شد، اما هاشمی رفسنجانی در اين مراسم 
نيز حاضر نگرديد تا از لسان مبارك رهبر معظم انقالب 
بش��نود كه: »عده ای از نخبگان كش��ور در امتحانات 

اخير مردود شدند«. 
آری، ب��ه ادع��ای برخی م��رد بحران زده اي��ن روزهای 
جمهوری اس��المی به معنای واقعی كلمه، اكبر هاشمی 

رفسنجانی بهرمانی است. 

روزنامه انگليس�ي اينديپندنت در گزارشي تحليلي پيرامون خطبه هاي نمازجمعه تهران نوشت: »هاشمي 
رفس�نجاني در س�خناني كه تقويت كننده مخالفان بود به صراحت از برخي نهادهاي حكومتي در ايران 
انتقاد كرد. رفس�نجاني اكنون اصلي ترين حامي جريان مخالف در درون حاكميت ديني ايران اس�ت.«




