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  اما شما گفتید 13 ســال در صداوسیما کار 
کرده اید، بنابراین قطعا شما را برگردانده اند. 

بله، پنجشــنبه ای بود و داشــتم در اتاقم وســایلم 
را جمع می کــردم که حاج احمدآقــا خمینی تماس 
گرفتند. از من پرسید شــما را عزل کردند، گفتم بله. 
گفتند حکمی هم دادند؟ گفتــم حکمی دادند و یک 
سرپرســت انتخاب کردند و فقط حکــم را به در اتاقم 
زده اند. گفتند می توانی حکم را برای من بفرستی و من 
حکم را فرستادم. امام)ره( فرمودند به سران قوا بگویید 
اینها استعفا بدهند، اگر اســتعفا ندهند، من عزلشان 
می کنم. چهار نفرشــان را پیدا کردند و استعفا دادند 
و دو نفر که نماینــدگان مجلس بودند. آن زمان اخوی  
رئیس مجلس بود و ایشــان مقاومت کردند. درنهایت 
احمدآقا تماس گرفتند و گفتند امام)ره( می گوید شما 
از شنبه به سر کار برو. بنابراین من خواستم به خدمت 
امام)ره( برسم. به اتفاق آیت اهلل به دیدن امام)ره( رفتم. 
آقای زواره ای که عضو شورای سرپرستی بودند نیز آمده 

بودند. امام)ره( صحبت تنــدی کردند و نامه دادند که 
من را به عنوان نماینده خودشان در صداوسیما انتخاب 
کرده اند تا وقتی سران سه قوه تصمیم بگیرند که چه کار 
کنند. بعد از آن نامه امام، من 12 ســال در صداوسیما 

ماندم. 
  بنابراین در بحرانی ترین دوران کشور شما 
مدیرعامل صداوســیما بودید، اوایل انقالب، 

دوران جنگ و کمبود امکانات. 
بله، از نظر فنی صدا و تصویر قبال از طریق ماکروویو 
انتقال داده می شــد. کاری که در دوران من انجام شد 
این بود که ماهواره و ماکروویو را وارد سیستم کردیم. 
به این شکل گسترش شبکه های تلویزیونی راحت بود. 

همین هم شد که در زمان من شبکه سه راه افتاد. 
  هدف از تأسیس شبکه سه چه بود؟ 

اصلی ترین هدف این بود که این شبکه برای جوانان 
باشد. برنامه های ورزشی و تفریحات سالم و اینها باید 
باشد، چون فضای جنگ و اوایل انقالب، فضای محزونی 

بود. هر روز شهید می آورند و شرایط کشور سخت بود و 
فضا فضایی نبود که شاد باشد. مردم هم مشکالتشان 
زیاد بود و امکانات و تفریحات کم بود، بنابراین ما شبکه 

سه را با هدف جوانان و نشاط راه انداختیم. 
  از آن جایــی که امام)ره( شــما را به عنوان 
نماینده خودشان در سازمان صداوسیما معرفی 
کرده بودند، رابطه امام)ره( با تلویزیون چگونه 

بود؟ 
رابطــه امــام)ره( با تلویزیــون خیلی خــوب بود. 
امــام)ره( برنامه ها را می دیدند و دقــت خیلی زیادی 
داشــتند و گاهی تذکر می دادند. فکر می کنم  سال 66 
بود که عده ای مخالف علیــه تلویزیون حرف می زدند. 
در نمازجمعــه تهران هم 15 هزار نفــر طوماری علیه 
تلویزیــون امضا کردنــد. آقای محمــدی گیالنی در 
نمازجمعه تهران ســخنران بود، صحبت خیلی تندی 
علیه صداوســیما کرد و من را به اسم خطاب کرد که 
محمد من تو را می شناســم، تو بچه مسلمانی بودی و 
این حرف هایی که می زنی این رساله امام)ره( است و... 

؟! از این حرف ها. خالصه جو خیلی تند شده بود. 
  امام)ره( در برابر این حرف ها و شــعارهای 

علیه صداوسیما چه واکنشی داشتند؟
همان موقع من نــزد امام)ره( رفتــم و گفتم آقای 
محمدی گیالنی، عضو فقهای شــورای نگهبان علیه 
من حرف زده آن هم به اســتناد رســاله شما. تکلیف 
من چیســت، چون نمی خواهم آخرتم را فدای دنیای 
دیگران کنم. ما چه کار کنیم. امــام)ره( گفتند از من 
سوال کن و بنویس و من جواب می دهم. من مطالبی 
را نوشتم و امام)ره( یک جواب دادند. »باسمه ای تعالی. 
نظر نمودن به این قبیل فیلم ها نمایشنامه ها هیچ یک 
اشکال شرعی ندارد و بســیاری از آنها آموزنده است و 
پخش آنها نیز اشــکالی نــدارد. همین طور فیلم های 
ورزشی همین طور آهنگ ها اکثرا بی اشکال است. گاهی 
خالف به طور نادر دیده می شود که باید بیشتر مواظبت 
کرد لکن دو نکته باید مراعات شــود اول آن که کسانی 
که گریــم می کنند باید محرم باشــند و اجنبی حرام 
اســت چنین کاری را انجام دهد دوم آن که بینندگان 
از روی شهوت نظر نکنند. روح اهلل موسوی خمینی.« 
من از امام)ره( در مورد قضیه گریم پرســیدم و ایشان 
گفتند من تیتراژ اول و آخر برنامه را نگاه کردم و گاهی 
بازیگر زن دارید و گریمــور زن ندارید و بالعکس و من 
توضیح دادم که اگر اجنبی این کار را انجام می دهد این 
کار را دیگر نکند. ببینید دقت امام)ره( در این حد بود 
که تیتراژ را می خواندند. شخصا خود من تا آن  سال که 

8 سال بود مدیرعامل بودم، چنین دقتی نداشتم. 
  آیا خودتان برای پخــش برنامه ها تصمیم 

می گرفتید یا با امام)ره( مشورت می کردید؟ 
امام)ره( هم رادیو گوش می دادند و هم تلویزیون نگاه 
می کردند و اگر موارد خالفــی می دیدند به من تذکر 
می دادند. امام)ره( به من گفته بودند هر وقت ســوالی 
داری بیا و به همین دلیل من دیدار ادواری با ایشــان 
داشتم و زیاد به خدمت شان می رسیدم. در این دیدارها 
هم مطالبی که به نظرشان می آمد به من می گفتند، اما 
در مسائل سیاســی برنامه های تلویزیونی به هیچ وجه 
امام)ره( اظهارنظــر نمی کردند و بیشــتر در رابطه با 
بعد اجتماعی یا دینی، مســائل و کمبودهای رادیو و 

تلویزیون را نقد می کردند. 
  بعد از انقالب اسالمی ســبک برنامه های 
صداوسیما متحول شده بود. آیا باز هم برنامه ها 

مشکالت اخالقی داشتند؟
قبل از انقــالب در رابطه با زندگی ناصرالدین شــاه، 
سریالی به نام ســلطان صاحبقرانیه ساخته بودند. در 
این سریال فصل مهمی به زندگی امیرکبیر اختصاص 
داشت. در دوران ریاست من در صداوسیما به سالگرد 
امیرکبیر که رســیدیم، بچه ها از ســریال ســلطان 
صاحبقرانیه یک ساعت برنامه درآوردند که به مناسبت 

ســالگرد او از تلویزیون پخش کنیم. صحنه آخر این 
برنامه تصویری نزدیک از صــورت بازیگری که نقش 
همسر امیرکبیر را بازی می کرد، روی صفحه تلویزیون 
افتاده بود. این صحنــه درعین حال که زیبــا بود، اما 
تصویری زیبا از یک زن را نشــان می داد. بعد از پخش 
این برنامه امــام)ره( من را احضار کردند و گفتند: »زن 

امیرکبیر کی این شکلی بوده؟« )با خنده( 
  جریان های سیاســی یا گروه های افراطی 
دهه 60 با برنامه های رادیو و تلویزیون مشکلی 

نداشتند؟
برخی اوقات در جریان پخــش بعضی از برنامه ها و 
سریال ها اعتراض هایی به صداوسیما می شد. خاطرم 
هست سریالی به نام اشک تمساح از تلویزیون پخش 
می شد که براساس داستانش یک زوج سلطنت طلب 
زندگی مخفیانــه ای در ایران داشــتند و در یک اتاق 
زن و مرد با یکدیگر صحبــت می کردند. بازیگر زن به 
دلیل این که نقش سلطنت طلب را بازی می کرد، هیچ 

حجابی نداشت. همین موضوع باعث شد طوماری علیه 
ما بنویسند، با این عنوان »اشک تمساح اشک مومنین 
را درآورد«. در نمازجمعه هــم 15 هزارنفر آن را امضا 
کردند و خواستار قطع پخش ســریال اشک تمساح 
شــده بوند. همان موقع من رفتم خدمت امام)ره( و از 
ایشان پرســیدم که چه باید کرد؟ ایشان فرمودند به 
نظرم لیبرال ها، طومارنویسان را هم فریب داده اند. اما 
درنهایت جو باال گرفت و شورای سرپرستی هم دستور 
قطعش را داد. همان زمان در مورد پخش این سریال 
از خبرگانی سوال شد و آنها گفتند که ممکن است در 
تولید سریال خالف شرع واقع شده باشد، ولی پخش 
سریال خالف شرع نبوده است. من دوباره نزد امام)ره( 
رفتم و از ایشــان پرســیدم، آقا این شأنش چیست و 
ایشــان فرمودند آن زن و مردی که نشسته بودند دور 
میز و با یکدیگر صحبت می کردند، اگر محرم نبودند، 
خالف شرع اســت. اما پخش این سریال خالف نبوده 

است. 
  امام)ره( خیلی دقیق و ریزبینانه مسائل و 
مشکالت تلویزیون را نقد و بررسی می کردند. 
در برنامه های سیاســی که از تلویزیون پخش 

می شد، امام)ره( به چه نکاتی توجه داشتند. 
امام)ره( درباره برنامه های سیاسی تلویزیون به ندرت 
اظهارنظر می کردند. آن زمان ما در صداوســیما یک 
شورای سیاسی داشتیم که این شورا متشکل از 15نفر 
از نمایندگان مختلف نهادها مثل وزارت اطالعات، قوه 
قضائیه، قوه مجریه، احــزاب و روزنامه نگاران بود که 
بحث های سیاسی در رابطه با برنامه های تلویزیونی در 
این شورا مطرح می شد و هیچ وقت هم مشکلی نداشت. 
هیچ گاه ما را در رابطه با مسائل سیاسی برنامه ها منع 
نمی کردند، به غیــر از یک مورد کــه آن هم در زمان 

ریاست من نبود. 
  منع سیاسی چه بود؟

یک هیأت 8 نفره از رؤســای جمهوری کشورهای 
منطقه برای میانجی گری جنگ به تهران آمده بودند. 
در آن هیأت محمد ضیاءالحق هم حضور داشت. رادیو 
یک برنامه ای گذاشته بود و ضیاءالحق را ضیاءالباطل 
اعالم کرده بود. این موضوع در ذهــن مانده بود و هر 
وقت می خواستند برنامه های رادیو و تلویزیون را نقد 
کنند، می گفتند: »مهمان دعوت می کنند، فحشش 
می دهند.« خیلی به این مســائل اهمیت می دادند و 

دوست نداشتند به شخصیتی توهین شود. 
  بعد از ارتحال شــما 5 سال دیگر هم رئیس 
سازمان صداوســیما بودید و بعد از شما آقای 
علی الریجانی رئیس سازمان صداوسیما شدند. 
می دانم شما در مراسم تودیع خودتان و معارفه 

آقای الریجانی شرکت نکردید. چرا؟
بله، آقای الریجانی یک ماه قبل از من و 10 سال بعد 
از من، رئیس صداوسیما بود. شــرکت نکردن من در 
مراسم تودیع و معارفه دلیل خاصی نداشت. کارکنان 
سازمان به من خیلی عالقه داشــتند و می خواستند 
مراسم تودیع و معارفه  مفصل برگزار شود. از ابتدا قرار 
بود تودیع جدا باشد و معارفه جدا. اما معارفه مقداری 
جنبه دستوری به خودش گرفته بود و من فکر کردم 
اگر بخواهم در این مراســم شرکت کنم، ممکن است 
شلوغ و حرف هایی بیان شــود. ممکن بود در مراسم 
تودیع برخی از همــکاران حرف هایــی بزنند و فضا 
متشنج شود، بنابراین حرمت آقای الریجانی را حفظ 
کردم و خواســتم فضا آرام باشــد که در این مراسم 

شرکت نکردم. 
  در آخرین بخش گفت وگو برگردیم به زمان 
حال. خانواده  هاشمی نقش های مختلفی در نظام 
جمهوری اسالمی داشته اند، اما به نظر می رسد 
نقش شما و خانواده  هاشمی دختران و پسران 

آیت اهلل بعد از فوت کمرنگ شده اید. 
این موضوعی که می فرماییــد وجود دارد. دلیل آن 

را نمی دانم، قبل از این هم نســبت به آقای  هاشــمی 
حساســیت زیاد بود و همچنان هم زیاد است. به نظر 
می رسد با اسم آقای  هاشمی مســأله دارند و احتیاط 
می کنند. به قول معروف این موضوعات برمی گردد به 
آیت اهلل  هاشمی که برخی می خواهند ایشان فراموش 
شوند و خانواده  و بستگانشــان کمتر دیده شوند و هر 
چقدر که بتوانند حضور و نام آنها را کمرنگ تر می کنند. 
)با خنده( و می گویم: دولت آن نبود که در نعمت زند/ 

الف یاری و برادرخواندگی!!
  جریان های سیاســی یا احزابی هستند که 
قصد این کار را دارند یا جریانی بزرگتر از احزاب 

وجود دارد؟
احزاب هم هستند، اما تنها آنها نیستند. در گذشته 
هم نسبت به آیت اهلل رفتارهای نامناسبی وجود داشته 
است. با وجود این که ایشان رئیس تشخیص مصلحت 
نظام بودند، اما از نظر رســانه ملــی ممنوع التصویر و 
ممنوع الخبر بودنــد. تنها در مــوارد خیلی جزیی یا 

موضوعاتی که به نفع شان بود از آیت اهلل استفاده کنند، 
ایــن کار را می کردند. به عنوان مثال ایشــان فرمانده 
جنگ بودند و زمانی که هفته دفاع مقدس می شــود، 
نامی از ایشان برده نمی شــود و تصویری نیز از ایشان 
دیده نمی شود. به هرحال وقتی از فرمانده جنگ نامی 
برده نشود، مشخص می شود که چه دیدگاهی در این 
زمینه وجود دارد. یا در دهه فجر. محور دهه فجر جناب  
هاشمی بودند و حکم آقای بازرگان را به ایشان دادند تا 
در جمعی که آقای بازرگان و حضور داشتند، بخوانند. 
اما دهه فجر که می شــود، نامی از آقای  هاشمی برده 
نمی شود. خانواده ایشــان هم مشمول این مهرورزی 

شده اند. )با خنده(
  آیت اهلل  هاشمی موسس دانشگاه آزاد بودند، 
اما اکنون به نظر می رســد در دانشگاه آزاد به 
نوعی  هاشمی زدایی صورت می گیرد. شما فکر 
نمی کنید که می توانید جلوی این جریان را در 

دانشگاه آزاد بگیرید؟
ما هیچ ابزار یا امکان عملی در دانشگاه آزاد نداریم. 
به هرحال دانشــگاه آزاد رئیس و رئیــس هیأت امنا و 
هیأت امنا دارد و از نظر ساختاری نیروهایش تکمیل 
است و این گونه نیســت که ما بتوانیم در کارهای آنها 
دخالتی کنیم یا راه نفوذی در آن داشــته باشیم. تمام 
این مسائل در امتداد هم هســتند و جریانی خواهان 
حذف جناب  هاشمی است. متاسفانه با مدیران آقای  
هاشــمی در مجمع نیز برخورد بسیار بدی شده است 
و برخی از آنان نیز حذف شده اند. برخی از آنها کارمند 
بودند و زندگی شان به حقوق و کارشان بستگی داشته 
است و منابع دیگری برای امرار معاش نداشتند و حال 
بسیار تحت فشار قرار گرفته اند و حقوق آنها قطع شده 
است. به هرحال این جریانی اســت که ادامه دارد و ما 
هم طلب و توقعی از کســی نداریم. اما آقای  هاشمی 
سهم بزرگی در پیروزی انقالب و تثبیت نظام داشته و 
توقع این است که به مدیران ایشان نامهربانی تا این حد 
نشود. همه اینها متاسفانه توسط کسانی انجام می شود 
که خودشــان از مدعیان و کارمندان آقای  هاشــمی 
بودند و  شاید بسیاری از امکانات و شرایطی که دارند 
به خاطر آقای  هاشمی است، ولی حاال که در صدر امور 

قرار گرفته اند، این گونه عمل می کنند. 
  شما تجربه زیادی در جنبش های دانشجویی 
دارید، آیا جنبش های دانشجویی دانشگاه آزاد 
می توانند کاری کنند که این  هاشــمی زدایی 

اتفاق نیفتد؟
در حال حاضر جنبش های دانشــجویی دوگانه اند. 
حرکت هایی در دانشــگاه تحت عنوان بسیج هست 
که آنهــا کمتــر حاضرند در مــورد آقای  هاشــمی 
ســرمایه گذاری کنند. برخی از حرکت ها دانشجویان 
هستند که با محدودیت ها و معذوریت هایی مواجه اند 
و نمی تواننــد کاری از پیش ببرند. وقتی سیاســت و 
استراتژی بر این باشند، دیگر افراد کمتر می توانند در 
برابر این موج بایستند. ما اطالع داریم حتی اخیرا حدود 
یک ماه پیش کتابی علیه ایشان در شهرها و روستاهای 
مختلف منتشــر کردند. بعد از رحلت ایشان، اتهامات 

زیادی در این کتاب به ایشان زده اند. 
  واکنشی نشان ندادید؟

چه کاری از ما برمی آید؟ می گویند فردی به ته چاه 
رفته بود و صدا می کند و کمک می خواهد، شــخص 
دیگری می گوید، صبر کن تا طنــاب بیاورم و نجاتت 

دهم. آن فرد می گوید اگر صبر نکنم چه کار کنم؟!
  با این همه  هاشمی زدایی در کشور و شهر آیا 
برای تغییر نام بزرگراه نیایش به بزرگراه آیت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی مشــکالتی پیش نیامد؟ 

کارشکنی ای نشد؟
در ابتدای انجام این کار خیلی تمایلی وجود نداشت و 
در شورای شهر چهارم بحث هایی شده و مخالفت هایی 
هم صورت گرفته بود، حتی مکان هایی برای ثبت نام 
ایشان مخالفت کرده بودند. اما در آن زمان اتفاق نیفتاد. 
بعد از انتخابات که وضع جدیدی پیش آمد و اعضای 
شورای شهر تغییر و حرکتی کردند، نام این بزرگراه به 

آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی تغییر کرد. 
  چالشی که اکنون در سیاست خارجی کشور 
وجود دارد قطع رابطه ایران با عربستان است. 
با این حال، در دوران حیات آیت اهلل  هاشــمی، 
ایشان سیاستمدار اخالق مداری بودند که در 
روابط ایران با دیگر کشــورهای منطقه نقش 
زیادی داشته اند. استراتژی ایشان در تعامل با 

کشورهای همسایه چه بود؟
تدبیر آقای  هاشــمی برای بحران منطقه مبتنی بر 
تعامل ســازنده و حفظ منافع متقابل بود. او هیچ وقت 
یک جانبه به روابط با کشــورها نگاه نمی کردند. وقتی 
تصمیم می گرفت کاری انجام شــود، نگاهشان یک 
نگاه دوجانبه و دوطرفه بــود. مثال اگر به ادبیاتی را که 
در نامه هایی بین آیت اهلل و صدام حسین مبادله شد، 
نگاه کنید، متوجه می شوید تمام محور حرف های او 
برمبنای این بوده اســت که ما دو کشور چگونه رفتار 
کنیم. حتی یک بار در نامه هایش از الفاظی توهین آمیز 
استفاده نمی کرد و با همه این که درگیر جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران بودیم، باز هم صدام را به عنوان یک فرد 
جنگ طلب یا کسی که باعث کشته شدن جوانان ایرانی 
شــده بود، خطاب نمی کرد. وقتی مبنا براساس صلح 
و تعامل و اصالح بود، ادبیاتی که اســتفاده می کردند 
این گونه بود. در مسائل آتش بس با عراق تدبیر دیگری 
که ایشــان به خرج دادند این بود کــه وقتی عراقی ها 
پیشــنهاد دادند ما افرادی را در زمین و آب های ایران 
قرار بدهیم و بعد مرزهایمان را مشخص کنیم، او جواب 
داد که این مسأله زمان بر است و اگر می خواهید کاری 
انجام شــود، همان معاهده 1975 را که بین ما بود و 
پاره اش کردید، به رسمیت بشناســیم. درنهایت نیز 

صدام جواب داد که این پیشنهاد را می پذیرد. 
  درحال حاضر عربســتان و کره شمالی دو 
کشــور خبرســاز در زمینه سیاست خارجی 
هستند. آقای  هاشمی در اوایل دهه60 سفری 
به عربستان و کره شمالی داشتند و با سران این 
دو کشور دیدار کردند. فکر می کنید اگر آیت اهلل 
 هاشمی هنوز در قید حیات بودند، چه استراتژی 

در روابط ایران با کشورهای منطقه  داشتند؟
در دهه 70 یک کنفرانس اســالمی در پاکســتان 
برگزار شــده بود که آقای  هاشمی در آن شرکت کرد. 
در آن زمان امیرعبداهلل که هنوز ولیعهد عربستان بود 
نیز در این کنفرانس حضور داشــت. او با امیرعبداهلل 

رفتاری کرد که او شــیفته آیت اهلل  هاشمی شد. فکر 
کنید اخوی بنده به عنوان رئیس جمهوری ایران و امیر 
عبداهلل به عنوان ولیعهد عربستان بود، اما با همه اینها 
خود آیت اهلل درخواســت دیدار با ولیعهد عربستان را 
کرده بود. اتفاقی که باعث می شود حتی امیر عبداهلل 
دستپاچه شود و راه می افتد به سمت آقای  هاشمی که 
وسط راه به هم برســند. بنابراین اگر هنوز هم در قید 
حیات بودند، اگر ماموریت یا مسئولیتی در روابط ایران 
با کشورهای خارجی داشتند، به طور قطع به بهترین 

شکل بحران منطقه را خاموش می کردند. 
  آیت اهلل  هاشمی از معدود سیاستمدارانی بود 
که یادداشت های روزانه داشت. قطعا گنجینه ای 
است، حال بخشی قابل انتشار است و بخشی 
ممکن است زندگی شــخصی ایشان باشد. 
تمایلی برای چاپ و انتشــار این یادداشت ها 
دارید؟ اصال فکر می کنید در شرایط کنونی برای 

چاپ نوشته های آیت اهلل مجوز می دهند؟
تابه حال تجربه نکرده ایم که بدانیم می توانیم مجوز 
برای چاپ بگیریم یا خیر؟ این موضوع به محسن آقا 
فرزند آیت اهلل سپرده شده، چون وصی ایشان محسن 
آقاست که چاپ این خاطرات ادامه پیدا کند. هنوز بعد 

از فوت آیت اهلل کتابی در این زمینه چاپ نشده است. 
  برنامه خاصی برای سالگرد ایشان در نظر 

گرفته اید؟ 
برنامه پیش بینی شده است. یک کنگره یا همایش 
در یک روز برگزار می شــود و در روز فوت ایشان هم 
مراســمی در حرم امام)ره( که محل دفن شان است، 
برگزار می کنیم. در این همایــش بحث هایی درباره 

موضوعات مختلف مطرح می شود. 
  آن طور که برادرزاده تان خانم فائزه  هاشمی 
گفته اند خودشان و برادرانشان ممنوع الخروج 
هستند. آیا شــما هم ممنوعیتی از این قبیل 

دارید؟
برای بنده که این اتفاق نیفتاده است، اما شنیده ام که 
فائزه و عماد پسر محسن آقا و آقا یاسر ممنوع الخروج 

شده اند. 
  آقای  هاشــمی آیا فرزندان شما هم وارد 

عرصه سیاست شده اند؟
نه، فرزندان من در این عرصه حضور ندارند. معموال 
وادی سیاست برای امثال ما به گونه ای است که وقتی 
یک نفر وارد آن می شود بقیه توبه می کنند. فرزندان 
بنده درس می خوانند و دانشگاه می روند و جزو افراد 

عادی جامعه هستند. 
  خودشــان هم عالقه ای به ورود به عرصه 

سیاست نداشتند؟ 
من در هیچ زمینــه ای برای آنها مانع نشــده ام و 
خودشان راه و هدفشــان را انتخاب کرده و می کنند. 
اما وقتی وضع زندگی مــا را می بینند، درس عبرتی 

برایشان است. 
  عملکرد دولت دوازدهم 

را چگونه می بینید؟ 
دولــت دوازدهــم تازه 
تشــکیل شــده است و 
تغییــرات در دولــت 
دوزادهم هنوز چندان 
نیست.  چشــمگیر 
نیمی  حــدود  اما 
از کســانی کــه 
در دولــت قبل 
هنوز  بودنــد، 
دارند.  حضور 
برخــی  در 
د  ر ا مــو
کارهایی 
م  نجــا ا

می شــود 
یا شده است 

کــه از نظر من 
نیست.  پسندیده 

به عنــوان مثــال در 
کشــور ما قومیت ها و 

وجود  مختلف  شهرهای 
گزینــه  در  امــا  دارد، 
مســئوالن  انتخــاب 
آن گونه که باید و شاید 
مردم  خواســته  طبق 
عمل نمی شــود. یعنی 
ما اســتانی داریم به نام 
اســتان فــارس و افراد 
مدیر،  باتجربه،  بســیار 
مدبــر، تحصیلکــرده و 
دانشــمند در آن استان 
حضور دارنــد و یکی از 
کانون هایــی در کشــور 
اســت که نیروهای بسیار 
خوب تربیت می کند، اما 
دولت، اســتاندار فارس را 
غیربومی انتخــاب کرده 
که به نظرم نوعی توهین 

به اهالی این اســتان 
است. استانی که تعداد 

زیادی نیرو برای جامعه 
تربیــت کرده اســت، 

حاال نباید اســتاندارش 
غیربومی باشد. این موضوع 

در بســیاری از اســتان ها 
اتفــاق افتاده که بــه نظرم 
نقطه ای منفی بــرای دولت 

و خالف انتظار مردم از دولت 
است. افراد بومی بهتر و دقیق تر 

مشکالت استانشان را می شناسند 
و بهتــر می توانند در جهــت رفاه و 

آسایش مردم شــان تالش کنند. به 
تعبیر من سیاست غیربومی، سیاست 

درستی نیست. 
  شــما یــک بــار کاندیدای 

ریاست جمهوری شده اید؟ سال1400 

کاندیدای ریاست جمهوری می شوید؟ 
بنده بنایی برای رئیس جمهوری ندارم. در  سال 96 
هم به دلیل آن که نظر مرحوم آیت اهلل عملی نشده بود، 

اقدام به ثبت نام کردم. 
  آقای  هاشمی باور مردم این است که خانواده  
هاشمی ثروتی افسانه ای دارند. حتی یک زمانی 
این قدر این حرف بین مردم می چرخید که هر 
جایی برج یا ساختمان عظیمی ساخته می شد 
بدون این که بدانند مال کیست به خانواده آقای 
 هاشمی نسبت داده می شد. شما به عنوان یک 
عضو خانواده  هاشمی به ما بگویید که آیت اهلل 

 هاشمی چقدر تمکن مالی داشت؟ 
آقای  هاشــمی به اندازه امرار معــاش و هزینه های 
زندگی خودشــان پول داشــتند. قبل از انقالب هم 
جناب  هاشمی سرپرســتی خانواده های حدود  هزار 
نفر از زندانیان را برعهده داشتند که مبالغش یا متعلق 
به خودشــان بود یا توســط برخی اشخاص حمایت 
می شدند. حتی منزل ایشــان، منزل شخصی نبود. 
فرزندانشان هم مختصر چیزی دارند و آن گونه نیست 
که در بین مردم شــهرت پیدا کرده است. اما دشمن 
بیکار نمی نشــیند و از راه های مختلف سعی می کند 
ضربه خود را بزند. در ســال های اخیر درباره آیت اهلل 
مســائل دیگری نیز می شنیدیم. شــنیده بودیم که 
گفتند این خانواده خوردنــد و بردند و کاری هم برای 
مردم کردند و نوش جانشان. اما حاال می خورند و کاری 
هم نمی کنند. آقای  هاشمی نه ثروتمند به آن معنا بود 
و نه بی مال بودند. به هرحال روحانی ای بود که تظاهر 
نمی کرد و برای زندگی شخصی اش امکاناتی از آن باغ 
پسته ای که داشت، فراهم کرده بود. در استان کرمان 
حدود 200 تا 250 هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که 
از این مقدار حدود 150 هکتــارش برای کل خانواده 
آقای  هاشمی است. حال می گویند که رفسنجان برای 

اینهاست. )با خنده(
* 150 هکتار باغ پسته هم باید درآمد خوبی 

داشته باشد. 
ببینید خانواده آقای  هاشمی که می گویم یعنی سهم 
10 خانواده از 150 هکتار. مثال ســهم من 15 هکتار 
اســت. فکر می کنید 15هکتار چقدر پسته می دهد. 

محصول پســته من در  سال مثال فرض کنید 
ن  4 میلیــو 0 0
می شود.  تومان 
که از این پول 
200 میلیون 
نــش  ما تو
خرج خودش 
د  می شــو
تنهــا  و 
200 میلیــون 

دیگر می ماند. 
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