
گفت وگو

  آیت اهلل اکبر  هاشمی رفســنجانی را با چه 
اسمی صدا می زدید؟

بیشــتر آیت اهلل، گاهی اوقات شــیخ اکبر و گاهی 
اخوی. 

  مرگ برادر، اخوی، شــیخ اکبر یا آیت اهلل 
چقدر سخت است؟

برای من اصال مرگ اخوی باورکردنی نبود؛ مرگش 
بســیار ناباورانه اتفاق افتاد و تمام لحظه هایی که در 
بیمارستان باالی سرش بودم و تیم احیا داشتند روی 
بدنش کار می کردند، حالت گیجی به من دست داده 
بود که چه شده و چرا؟ بسیار غیرمترقبه و غیرعادی 

بود اتفاقی که افتاد. 
  از روز فوت ایشــان چه چیــزی به خاطر 
دارید؟ چطور خبردار شدید و کجا بودید که به 

شما اطالع دادند؟
آن روز یکشنبه شروع خیلی آرامی داشت. آیت اهلل 
صبح در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و بسیار شــاداب بودند و نکات بسیار مهمی هم 
مطرح کردند. ظهــر هم آقای دکتر هاشــمی، وزیر 
بهداشت تماس گرفتند و با ایشــان مالقات کردند. 
حوالی ظهــر هم یکــی از مدیران دانشــگاه آزاد به 
دیدن ایشــان آمدند. آن روز من کمی زودتر از دفتر 
خارج شــدم و به همین موسســه آمدم تا کارهایم 
را انجــام دهم. اخوی هم حدود ســاعت 4 از مجمع 
خارج شده بودند و در مســیر خانه شان به استخری 
که همیشــه می رفت، رفته بود. کارم که تمام شد، به 
طرف خانه مان رفتم. خانه ما در نیاوران اســت. هنوز 
در راه بودم که یکی از همکاران تماس گرفت و گفت 
شنیدی وضع حاج آقا چطور است؟ گفت می گویند 
ایشان حالشان خوب نیســت و به بیمارستان شهدا 
رفتند. بالفاصله دور زدم و خودم را به بخش اورژانس 
بیمارستان شهدا رساندم و دیدم تیم احیا دارند روی 

بدن آیت اهلل کار می کنند. 
  پس هنوز زنده بودند که شما به بیمارستان 

رسیدید. 
مانیتورها وصل بود و آثار حیات را نشــان می داد، 
ولی وقتی پرســیدم که ایشــان آثار حیات دارند، به 
من توضیح دادند که این طور نیست و به علت همین 
شوکی است که ما وارد می کنیم. آیت اهلل توسط تیم 
حفاظتشان به بیمارســتان منتقل شده بودند و من 
نخستین نفر از خانواده بودم که از این خبر مطلع شدم. 
به هرحال تیم پزشــکی در بیمارستان تالش زیادی 
کردند، ولی هر ســوالی که می کــردم، می گفتند نه 
این آثار، آثار شوک است که برای احیا وارد می کنیم. 
یک دفعه مانیتور حرکت کرد و عقربه اش از 60 به 90 
رسید که آن زمان خبرگزاری ایســنا به موبایل من 
زنگ زد و داشت صحبت می کرد که پزشکی که آن جا 
بود به من گفت آثار حیات بــاال رفت. من که با تلفن 
حرف می زدم، گفتم حالشــان بهتر شده، ولی بعد از 
یک دقیقه همان پزشــک به من گفت که این همان 
آثار شــوک بوده. بعد از یک ربع دکتر  هاشمی، وزیر 
بهداشت به بیمارستان آمدند و بعد هم دکتر روحانی، 
رئیس جمهوری و آقای جهانگیــری آمدند و وضع را 
دیدند و با آقای دکتر هاشمی و تیم احیا تبادل نظر و 
اعالم کردند که ایشان دیگر برنمی گردد و کار از کار 
گذشته، بنابراین عملیات احیا را قطع کردند و اعالم 
شد که ایشان بر اثر ایست قلبی متاسفانه فوت کردند. 

  آیت اهلل  هاشمی از نظر جسمی سالم به نظر 
می رسیدند و ظاهرا عارضه ای نداشتند. علت 

مرگ چه چیزی اعالم شد؟
علت مرگ را در بیمارســتان ایســت قلبی اعالم 
کردند، ولی علت ایست قلبی را کسی اعالم نکرد. هنوز 
هم کسی اعالم نکرده که علت ایست قلبی چه بوده. 
روزهای نخست که ما و اعضای خانواده حالت عادی 
نداشــتیم، یعنی من تعادلی نداشتم و حالت شوک 
بسیار بدی به من وارد شده بود و طبعا نمی توانستم 
خیلی در این نوع مســائل بررسی و تعقل کنم. وقتی 
پزشکان گفتند ایشان ایست قلبی داشتند، من هم 
که در بیمارستان باالی ســر اخوی بودم اعالم کردم 
علت ایست قلبی بوده، اما علت ایست قلبی مشخص 
نشد که چه بوده و آن در تخصص من هم نیست که 

بتوانم پاسخ دهم. 
  شما پیگیری نکردید؟

جوابی نگرفتیم، یعنی جواب پزشکی یا علمی از این 
قضیه نگرفتیم که ببینیم علت ایست قلبی چه بوده 
است، چون کالبدشکافی هم انجام نشد، بنابراین برای 
ما علت ایست قلبی نامشخص است. آن چیزی هم که 
برخی از رسانه ها عنوان می کنند، همین است که علت 
ایست قلبی مشخص نیست. به ما رحلت آیت اهلل را به 
دلیل ایست قلبی اعالم کردند، اما این که علت ایست 

قلبی چه بود؟ آن را هنوز نمی دانیم. 
  قبل از دفن آیت اهلل امکان کالبدشکافی و 
مشخص شدن علت ایست قلبی وجود داشت. 
آن زمان چرا برای مشخص شــدن این علت 

اقدام نکردید؟ 
اخوی روز یکشنبه مرحوم و سه شنبه دفن شدند، 
در این دو روز شرایطی نداشــتیم که بتوانیم دنبال 
علت این موضوع برویم. بعد از این که ایشان هم دفن 
شدند، بعضی از امکانات از دست رفته بود، باالخره اگر 
کالبدشکافی می شد و علت خاصی داشت، مشخص 
می شد، اما ما راهی برای پیگیری نداشتیم که بتوانیم 

این کار را انجام دهیم. 
  معمــوال بیــن رحلــت تا زمــان دفن 
شخصیت های بزرگ زمان زیادی وجود دارد؟ 
مثال بعد از رحلت امام خمینی)ره(، پیکر ایشان 
چند روز در مصلی بــود و مردم می رفتند و با 
امام)ره( وداع می کردند. دلیل این که شــما 
دو روز بعد از مرگ ایشــان، به سرعت مراسم 

تشییع را برگزار کردید، چه بود؟
به دلیل این که مردم خیلی عالقه مند به ایشــان 
بودند و برای شــان شــوک بزرگی بود و ممکن بود 
تهران خیلی شلوغ شــود. مردم می خواستند از تمام 
شهرستان ها به ســمت تهران بیایند و شاید آن قدر 
شلوغ می شد که قابل کنترل نبود، بنابراین ما به لحاظ 
این که حادثه ای اتفاق نیفتد، اعالم کردیم که مراسم 
زودتر است و فاصله بین رحلت تا تدفین را کم کردیم. 
  بعد از فوت آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی، 
جمع کثیری از مردم به خصــوص جوانان در 
تشییع پیکر ایشان حضور باشکوهی داشتند. 
شما خودتان انتظار چنین استقبال گسترده ای 

را برای تشییع پیکر ایشان داشتید؟
راســتش به غیر از حضور بی شمار مردم در مراسم 
تشییع قبال هم نمونه هایی را از توجه یا استقبال مردم 
از ایشان دیده ایم. مثال در همان نمازجمعه که آخرین 
نمازجمعه ایشان بود، جمعیتی بیش از یک میلیون 
خودشــان را به جایگاه نمازجمعه رساندند، آن هم 
در تهران و در عرض چند ســاعت. یا در انتخابات 92 
در چند روز نخست که اعالم شد آقای هاشمی نامزد 
شده اند، گزارشی دادند که تا به حال 30 میلیون رأی 
دارد و حتی در ذیل آن گفته بودند رئیس جمهوری 
30 میلیونی قابل کنترل نیســت! بنابراین در همان 
انتخابات وقتی کــه ایشــان را ردصالحیت کردند، 
مردم ســوال می کردند که به چه کسی رأی بدهیم 
و ایشــان یک نامزد را معرفی کردنــد و همان نامزد 
در دور نخست رأی بســیار باالیی آوردند. می خواهم 
بگویم مواردی که مردم قدرشناسی کردند، زیاد بود. 
بنابراین در روز تشــییع، شکوه و حرکت خودجوش 
مردمی برمی گردد به حقیقت عملکردی و شخصیت 
آقای  هاشــمی. آیت اهلل حدود 60 سال سابقه مبارزه 
و خدمت برای نظام جمهوری اســالمی را داشتند. 
او در 30 ســال اخیر مســئولیت های مهمی داشت 
و تصمیمات شــجاعانه ای گرفت. مــن فکر می کنم 
حقیقتا مردم آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی را به عنوان 
خادم خودشان می شــناختند و این سیل جمعیت 
در روز تشییع درواقع نوعی قدردانی و قدرشناسی از 

آیت اهلل توسط مردم بود. 
  صحبت از مردم شــد؛ آیت اهلل هیچ وقت 
ســواالت مردم را بی جواب نمی گذاشــت، 
یادداشت های روزانه و کتاب هایش بخشی از 
تفکرات و ایدئولوژی های او بود که می خواست 
برای مردم کشورش بر جای بگذارد. همین هم 
شــد که بعد از فوت ایشان مردم چشم انتظار 
وصیت نامه آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی بودند، 
اما خبری از وصیت نامه نبود. وصیت نامه چه 

شد؟
نمی دانم. چون یک برگ پیدا 
شــد که مربوط به زمانی بود که 
ایشــان رفته بود آنژیوگرافی. اما 
باقی را ما دیگر ندیدیم. اســناد و 
مدارک احتماال بعــد از ارتحال 
ایشــان بعضا جابه جا شده باشد 
و ما اطالعــی نداریم. در خانه که 
ندیدیم. در دفتــر کار هم ما در 
جاهایی که می شد، نگاه کردیم؛ 
نبود، اما اگر در جای دیگر بوده، 
بعدا پیدا می شود. من هیچ وقت 

وصیت نامه ای از ایشان در زمان حیاتشان ندیدم که 
بگویم ایشان وصیت نامه ای نوشــتند، اما توقع برای 
شخصیتی مثل ایشان این است که وصیت نامه داشته 
باشند که این هم یک ســوالی است که من پاسخی 

برایش ندارم. 
  یعنی می گویید ممکن است وصیت نامه را 

جابه جا کرده باشند؟
بله. احتمال هر چیزی وجود دارد؛ احتماال. 

  می روم سراغ بخش دیگری از سواالت که 
در مورد آخرین بــرادر آیت اهلل یعنی خودتان 
اســت. آقای  هاشمی شــما خانواده مذهبی 
داشتید و در حوزه درس خواهنده بودید، اما در 
آمریکا تحصیل کرده اید؟ آیا خانواده یا آیت اهلل 

با مهاجرت شما به آمریکا مخالفتی نداشتند؟
پدر ما یک فلســفه ای بــرای خودش داشــت و 
می گفت اوالد من اگر در ســنین بلوغ در یک محیط 
مذهبی باشند و رشد کنند، ایمانشان قوی می شود، 
به طوری که دیگر هرجایی بروند افراد مســلمان و با 
ایمان باقــی می مانند و حوادث روزگار و فســاد آنها 
را تحت تأثیر قرار نمی دهد. به همیــن دلیل ما را در 
سنین 13 یا 14سالگی به قم می فرستاد که آن زمان 
بهترین محیط مذهبی قم بود. سن 13 یا 14سالگی 
تا 15ســالگی ما به قم می رفتیم و 5 یا 6 سال هم در 
قم می ماندیــم و بعد از آن هر جایی می خواســتیم 
می رفتیم. در آن دوران در قم تقریبا شرایط جدیدی 
به وجود آمده و دو جریان فکری با هم در حوزه علمیه 

شکل گرفته بود. یکی از این جریان های فکری مکتب 
تشیع بود که یک نشریه فصلنامه و سالنامه داشتند. 
افرادی که ایــن نشــریات را اداره می کردند، عمدتا 
شاگردان امام)ره( بودند و محتوا و نوع مقاالتی که در 
آن نوشته می شد، سیاسی-اجتماعی بود. اخوی من 
هم یکی از اعضای مکتب تشیع بود. من هم که رفتم 
قم به واســطه برادرم به جمع آنها وارد شدم. این فضا 
در حقیقت یک فضای سیاسی-اجتماعی و متفاوت 
از فضای حوزه بود. در همین ارتباط با امام)ره( آشنا 
شدم، بنابراین تا  ســال 41 قم بودیم و دیگر مبارزه 
مذهبی در کشــور شروع شده بود.  ســال 48 وضع 
مبارزه در داخل کشور خیلی سخت شده بود، آن جا 
اخوی تصمیم گرفتند که مقداری از مسائل مبارزه را 
به خارج از کشور منتقل کنند. چون در لبنان، سوریه 
و اروپا افرادی بودند که این خدمــت را انجام دهند، 
تصمیم گرفتند من را به آمریکا بفرســتند. بنابراین 
من ابتدا اصال برای تحصیل بــه آمریکا نرفتم و برای 

ساماندهی به مسائل مبارزاتی رفته بودم. 
  آن زمان سفر به آمریکا راحت بود؟ 
بله، من با ویزای توریستی به آمریکا رفتم. 

  باید پولدار بوده باشــید کــه آن زمان به 
آمریکا سفر کردید و درنهایت ماندگار شدید. 

 البتــه خانواده بــه من کمــک می کردنــد، اما 
درعین حــال خــودم هــم کار 
می کــردم. هرچنــد آن زمــان 
این طــور نبــود کــه زندگی در 
آمریکا پول خیلی زیادی بخواهد، 
همان قــدر که می توانســتی در 
این کشــور بمانــی و کار کنی، 
می توانســتی خــرج تحصیل و 

زندگی ات را هم بدهی. 
  چه کارهایی می کردید؟

در کتابخانــه کار می کردم. در 
دانشگاهی که بودیم یک کتابخانه 
بود و من آن جا کتابدار بودم. کار 
خوبی بود. هم فرصت مطالعه داشتم و درآمدی درحد 

تأمین شهریه و اینها بود. 
  شما با ویزای توریستی به آمریکا رفتید و 

بعد ماندگار شدید؟
بله. ابتدا برای فعالیت های مبارزاتی به آن جا رفتم 
و وقتی دیدیم شرایط مناســب است و انجمن های 
دانشــجویی زیادی بدون فشــار و خفقان فعالیت 
می کنند، ویزایم را به ویزای تحصیلی تبدیل کردم، 
بنابراین هم دانشــگاه می رفتم و هم انجمن اسالمی 
دانشجویان ایرانی گروه پارسی زبان در آمریکا و کانادا 

را تاسیس کردیم. 
  هدف از تاســیس انجمن اسالمی و نوع 

مبارزه در کشورهای غربی چه بود؟
این انجمن منشــأ خدمات خیلی زیادی شد. در 
ابتدا من به اتفاق 4نفر انجمن را تاسیس کردیم، ولی 
بعد ها نزدیک به 10 هزار نفر عضو داشت. نوع مبارزه 
در آن جا متفاوت و بیشتر اطالع رسانی بود و بعد هم 
آموزش های ایدئولوژیک. بعضا در کنار اینها یک سری 
تظاهــرات و راهپیمایی های طوالنی از شــهرهای 
مختلف می گذاشتند که بیان می کردیم در ایران چه 

می گذرد و شاه چه می کند. 
  دانشــجویان ایرانی که در آن دوران در 
کشــورهای غربی زندگی می کردند، به شما و 
فعالیت های مبارزاتی انجمن اسالمی اعتماد 

کرده بودند؟
بله، حتی چون من مقدار زیادی فعالیت ها را سامان 

می دادم، به من لقب »محمد پدر« داده بودند و بعد از 
پیروزی انقالب هم بچه های انجمن اسالمی ایران و 
آمریکا خیلی در دولت مشارکت داشتند. چون نوعا 
آنها بچه هایی تحصیلکرده و بــا زیربناهای فکری و 

دینی و مذهبی بودند. 
  این خطوط فکری و جریان های سیاســی 

مانع تحصیل دانشجویان نمی شد؟
اتفاقــا زمانی بین بچه هــای انجمن اســالمی و 
کنفدراســیون خیلی بحث ســختی درگرفت. آنها 
می گفتند االن زمان مبارزه اســت و درس خواندن 
ارتجاعی است. ما می گفتیم، نه ما باید درس بخوانیم. 
درس خواندن مهم اســت و ما در کنار درس خواندن 

مبارزه هم می کنیم. 
  نظر امام)ره( در رابطه با مبارزه دانشجویان 

ایرانی در کشورهای خارجی چه بود؟
راستش این درگیری ها که باال گرفت، دیگر ناچار 
شدیم و نامه ای به امام)ره( نوشتیم و از امام)ره( سوال 
کردیم )ایشان نجف بودند( االن تکلیف دانشجویانی 
که در آمریکا یا در خارج از کشور هستند، چیست و 
کدام مهمتر است، مبارزه یا تحصیل؟ امام)ره( جواب 
دادند که شــما االن وظیفه تان درس خواندن است. 
خوب درس بخوانید، چون ما در آینده به شــما نیاز 

داریم. 
  یعنــی برای امــام)ره( 
تحصیل از مبارزات سیاسی 

مهمتر بود؟
بله، تازه این موضوع  به  ســال 
50 برمی گردد، یعنی 7 یا 8 سال 
قبل از پیروزی انقالب. امام)ره( 
پیروزی را پیش بینی می کردند 
و توصیه ایشــان این بود که شما 
که االن در آمریکا هستید، درس 
بخوانید و خــوب درس بخوانید، 
چون آینده کشــور به شما نیاز 
دارد. از ایــن جهــت بچه ها، هم 

خــوب درس می خواندند و هم بهترین دانشــگاه ها 
می رفتند و جزو شاگردان خوب بودند. 

  کسانی که آن جا بودند به ایران برگشتند؟
بله. اکثر قریب به اتفاق آنها بازگشتند. کسانی مانند 
دکتر نوربخش، دکتر خــرازی، دکتر غفوری و دکتر 
توفیقی. اصال در کابینه مهندس موسوی تعداد زیادی 

بچه های انجمن اسالمی ایران و آمریکا بودند. 
  پس شــما خیلی فعالیت تأثیرگذاری در 
آمریکا داشته اید، چون در شرایط کنونی خیلی 
از کسانی که برای تحصیل می روند، حاضر به 

بازگشت به کشور نیستند. 
هرچند این انجمن ها هنوز هــم در آمریکا و کانادا 
فعالیت می کنند، اما شــرایط داخلی حال حاضر، با 
شــرایط اول انقالب تفاوت زیادی کرده اســت. اول 
انقالب وقتی که فضا باز شــد و می توانستیم به ایران 
بیاییم، خیلی برای دانشجویان مهم بود. االن متاسفانه 
می بینیم که بســیاری از افراد نه تنها برای تحصیل 
بلکه حتی به بهانه های دیگر از کشور می روند و دیگر 

برنمی گردند. 
  ایران امروز چه فرقی با 30 ســال گذشته 

کرده که این اتفاق افتاده است؟
من فکــر می کنم بــرای خیلی از جوانــان وضع 
اقتصادی و کســب وکار و مســائل بعضا سیاسی و 
اجتماعی که در کشور وجود دارد، قابل تحمل نیست. 
ما باید این شرایط را تغییر دهیم. جوانانی که چندین  
سال درس خواندند، بیکار هستند. خانواده از آنها توقع 

دارد یا مثال دانشجویانی هستند که بسیار باهوش و 
اهل علم و فرهنگ انــد و محدودیت هایی برای آنها 
قایل می شــوند. اوایل انقالب اصال این حرف ها نبود 
و زمان جنگ هم عده ای از کشــور رفتند، اما آنهایی 
که تحصیلکرده بودند، حتی در زمان جنگ آمدند که 

کمک کنند. 
  دوری از خانواده سخت نبود؟ 

چرا به طور قطع هــم برای من ســخت بود و هم 
خانواده. به خصوص که در آن دوران آیت اهلل زندان بود 
و برادر دیگر ما در تصادف قبل از انقالب کشته شده 
بود. من هم آمریکا بودم، مادر ما خیلی برایش سخت 
بود و پدر هم مرحوم شــده بود. وقتــی من از آمریکا 
برگشتم، مادرم خیلی خوشحال شده بود. می گفت: 
»امام خمینی از چهارده معصوم بیشتر کار کرد.« من 
خیلی دعا می کردم که شماها را یک بار دیگر ببینم، 
ولی نمی شــد، یک امام خمینی)ره( آمد و از چهارده 
معصوم بیشــتر کار کرد. می خواهم بگویم تا این حد 

دیدن فرزندانش مهم بود. )با بغض(
  شما همراه امام)ره( به ایران برگشتید؟ 

بلــه، در آن زمان وقتی امــام)ره( را از نجف بیرون 
کردند، ایشان رفتند به مرز کویت که به همراهانشان 
ویزا دادند، اما به امام)ره( نه. امام)ره( شــب به بصره 
رفتند و از آن جا حسین آقا، نوه امام)ره( با من تماس 
گرفتند که این قضیه اتفاق افتاده و 
ما فردا هر جا رفتیم به شما اطالع 
می دهیــم. دو روز بعد خبر دادند 
که امام)ره( رفتنــد پاریس و من 
از آمریکا به پاریس رفتم و خدمت 
امام)ره( بودم و بعد همراه ایشان 

به ایران آمدیم. 
  بعد از انقــالب دیگر به 

آمریکا برنگشتید؟
من شــب عید 58 بــه آمریکا 
برگشتم، زندگی ام را جمع کردم، 
کارهایم را سامان دادم، آپارتمان 

اجاره ای ام را پس دادم، آمدم ایران و ازدواج کردم. 
  کارتان را در نظام جمهوری اسالمی چطور 

آغاز کردید؟
در اوایل پیروزی انقالب من نخستین کارم وزارت 
کشــاورزی بود. چند ماه در این وزارتخانه مشــغول 
بودم و بعد آقای رجایی نخســت وزیر شدند و نسبت 
به تعیین وزیر خارجه آقای بنی صدر اختالف داشتند 
و نتوانستند وزیر خارجه پیدا کنند و من را به عنوان 
معاون سیاسی و سرپرست وزارت خارجه خودشان 

انتخاب کردند. 
  چطوری رئیس صداوسیما شدید؟

در پُست معاونت نخســت وزیر و سرپرست وزارت 
امور خارجه بود که شــورای سرپرستی صداوسیما 
اعالم کرد مــا مدیرعامل نداریم. به من پیشــنهاد 
مدیرعاملی دادند و گفتم باید خدمت امام)ره( برسم 
و با ایشان مشورت می کنم و اجازه می گیرم و به شما 
خبر می دهم. اما شــورای سرپرستی همان روز که از 
پیش من رفتند، مرا به عنوان مدیرعامل اعالم کردند. 

  یعنی خودتان دوست نداشتید؟
راستش ریاست صداوسیما بیشتر یک کار تحمیلی 

بود تا یک کار انتخابی. 
  خاطرات جالبی از شما خوانده ام، مخصوصا 
روز نخســت کاریتان مثل این که برق قطع 

می شود. 
بله، مــاه رمضان بود که من به صداوســیما رفتم. 
همان روز نخست کارم؛ افطار خانه بودم. ساعت 8:30 

سر خبر یک دفعه تلویزیون برفکی شد. حاج احمدآقا 
بعد از چند دقیقه تماس گرفت و گفت تلویزیون قطع 
شده می بینی؟ گفتم بله دارم می بینم. به سرعت رفتم 
ســازمان و دیدم که بچه ها دور خودشان می گردند. 
من هم چون روز اول بود و خیلی مرا نمی شناختند، 
از چند نفر از تکنیسین هایی که آن جا بودند، پرسیدم 
که چه شده. آنها با لحن توهین آمیزی گفتند آقا برو 
ما نمی دانیم چه شــده! نمی دانســتم چه کار کنم و 
سرآخر رفتم از نگهبان دم در پرسیدم که مدیر فنی 
پخش قبال چه کســی بوده؟ گفــت آقای مهندس 
امجدی. گفتم کجاست، گفت پاکسازی اش کردند. 
گفتم خانه شــان را بلدی، گفت بله و نهایتا من را به 
خانه اش برد. ایشــان در بلوار جردن سابق و آفریقای 
االن زندگی می کردند. مهندس امجدی وقتی من را 
دید تعجب کرد. ســالم کردم و گفتم تلویزیون قطع 
شــده می توانید با ما بیاید و راهش بیندازیم؟ و گفت 

که می آید. 
  یعنی این کار فقط در تخصص همین یک 

نفر بود؟ پس چرا از سازمان رفته بود؟
بلــه، او یکــی از بهتریــن متخصصان ســازمان 
صداوسیما بود و وقتی از او پرسیدم االن کجا مشغول 
به کار هستی، گفت که من را پاکسازی کرده اند. گفتم 

چرا، گفت نمی دانم. گفتم فردا به دفتر من بیا. 
  نمی ترســیدید که در نخستین روزهای 
کاری تــان در ســازمان صداوســیما این 
تصمیم ســخت را بگیرید و یکی از کارکنان 

صداوسیمای رژیم شاهنشاهی را برگردانید؟ 
نه همان فردا که رفتم سرکار پرونده اش را خواستم 
و دیدم که در زمان شاه هم نمازخوان و بچه مسلمان 
بوده اســت. همان جا حکم عزل و پاکســازی را لغو 
کردم و او را به ســازمان برگرداندم و به او مسئولیت 
دادم. اتفاقا این حرکت تأثیر خوبی روی بچه های فنی 
و افرادی که بی جهت پاکســازی شده بودند، داشت. 
در آن زمان یک شــورای اداری درســت کرده بودند 
که بچه های چپ بودند. مهندس امجدی توانســت 
در عرض چند دقیقه تلویزیون را درست کند، کاری 
که یک عده تکنیسین نتوانسته بودند، انجام دهند. 
همین شد که بازگشت او به سرکار مورد استقبال قرار 

گرفت.
  وضعیت صداوسیما در آن زمان چطور بود؟

من هشتمین مدیرعامل بعد از انقالب بودم. 9 ماه 
آقای قطــب زاده بود. در 21 مــاه باقی 6 مدیر عوض 
شده بودند و به عبارتی هر ســه ماه یک مدیر عوض 
می شد. بنابراین وضع صداوسیما در آن دوران بسیار 
بی ثبات بود. نه نظام اداری داشت و نه نظام فنی. مثال 
وقتی خبــر می گفتند گاهی اخبار سه ســاعت ونیم 
به طول می کشــید! درحالی که اخبار باید درنهایت 

نیم ساعت باشد. 
  در آن دوران گروه ها و جریان های سیاسی 

هم در کار صداوسیما دخالت می کردند؟
برای توضیح این سوال باید یک خاطره تعریف کنم. 
همان روزهای نخست کاری ام وقتی خواستم به اتاقم 
در طبقه یازدهم سازمان بروم با صحنه عجیبی روبه رو 
شدم. از ورودی که وارد راهرو شدم، دیواری در طول 
15 متر ارتفاع داشــت که در تمام سطح آن یک متر 
تا یک مترونیم اطالعیه چســبانده بودند. گفتم اینها 
را از دیوار بکنید و برای من بیاورید. وقتی اطالعیه ها 
را آوردند، دیدم تمام گروه های سیاسی که در کشور 
هستند، یک اطالعیه داده اند. تا این که باالخره بعد از 
یک سال ونیم شورای سرپرســتی من را عزل و آقای 

جواد الریجانی را به عنوان سرپرست انتخاب کردند. 

www.shahrvand-newspaper.ir 10 شنبه 25 آذر 1396 | سال پنجم | شماره 1295

به ناز مقدسی | صبح روز شنبه؛ مسیر غرب به شــرق، انتهای بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، موسسه 
تحقیقات سرطان. »محمد هاشمی« در یکی از اتاق های ساختمان، پشــت میزش نشسته است. برادری 
که کوچکتر از علی اکبر بود اما زندگی اش به اندازه آیت اهلل پرفراز و نشــیب. هرچند که در سال های حضور 
برادر، کمتر به طور مستقیم وارد عرصه سیاست شد. محمد هاشمی ترجیح می داد آرام تر و بی  سر و صدا تر 
پشت برادر بایستد. مردی که در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تحصیل کرد و بعد از پیروزی انقالب، زمانی که به 
ایران بازگشت، با حکم  امام رئیس سازمان صدا و سیما شد. دوران ریاستی که نیمی از آن در جنگ گذشت 
و نیمی دیگر در هیاهوی جریان ها و احزاب سیاســی. دورانی که هاشــمی ها نقش پررنگی در آن داشتند. 
هرچند که بعدها عده ای طومارهایی فراوان علیه آنها نوشتند. دورانی که از آن خاطراتی قابل تأمل بر جای 
مانده؛ از بازگرداندن نیروی پاکسازی شده به سازمان، اعتراض ها به پخش تصاویر زنان بدحجاب در تلویزیون، 
مخالفت ها و اعتراض های داخل سازمان و... تمام اینها از محمد هاشمی شخصیتی ساخته که بی شک یکی از 
مهمترین چهره های تاریخ شفاهی ایران بعد از انقالب است. آیا تأثیر و تأثر هاشمی و هاشمی ها بعد از گذر از 
این سال ها و به خصوص پس از مرگ آیت اهلل، کمرنگ شده است؟ در این گفت و گو به دنبال این پرسش بودیم. 
همچنین سری زدیم به خاطرات  خانوادگی، اجتماعی و سیاسی محمد هاشمی؛ قبل و بعد از مرگ »علی اکبر 

هاشمی رفسنجانی«.

گفت وگوی »شهروند« با محمد  هاشمی، برادر آیت اهلل   هاشمی رفسنجانی

آزادراهدرفقدانآیتاهلل

برای علت مرگ آیت اهلل 
جواب پزشکی یا علمی از 

این قضیه نگرفتیم که ببینیم 
علت ایست قلبی 

چه بوده است، چون 
کالبدشکافی هم انجام 
نشد، بنابراین برای 
ما علت ایست قلبی 

نامشخص است

آقای  هاشمی به اندازه 
امرار معاش پول داشتند. 
در سال های اخیر درباره 

آیت اهلل مسائل دیگری نیز 
می شنیدیم. شنیده بودیم که 
گفتند این خانواده خوردند و 
بردند و کاری هم برای مردم 

کردند و نوش جانشان. اما حاال 
می خورند و کاری هم نمی کنند

   علت مرگ آیت اهلل را در بیمارستان ایست قلبی اعالم کردند، ولی علت ایست قلبی را کسی اعالم نکرد
   برخی اوقات در جریان پخش بعضی از برنامه ها و سریال ها اعتراض هایی به صداوسیما می شد

   فرزندان من در عرصه سیاست حضور ندارند، معموال وادی سیاست برای امثال ما به گونه ای است که 
وقتی یک نفر وارد آن می شود، بقیه توبه می کنند

   اکبر هاشمی رفسنجانی نه ثروتمند به آن معنا بود و نه بی مال، روحانی بود که تظاهر نمی کرد
و برای زندگی شخصی اش امکاناتی از باغ پسته پدری فراهم کرده بود


