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دعوت محسن هاشمی از رئیس سازمان صدا و سیما برای فیلمبرداری از خانه آیتاهلل رفسنجانی

چالش اندرونی ما و شما

 11ســال بعــد از آنکــه دفتــر مرحــوم آیـتاهلل
هاشــمی رفســنجانی دســت بــه قلــم شــد و
در نام ـهای خطــاب بــه رئیــس وقــت صــدا و
ســیما بــه اتهامهــا ،توهینهــا و تحریفهــا
علیــه رئیــس وقــت مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام اعتــراض کــرد ،ایــن بــار
نوبــتفرزنــدووصــیآیـتاهللهاشــمی بــود
کــه نامـهای خطــاب بــه علــی عســگری رئیــس
ســازمان صــدا و ســیما بنویســد و او هــم درباره
همــان رویــه ســابق رســانه ملــی علیــه پــدرش
اعتــراضکنــد.البتــهاوایــناعتــراضرابایک
چالــش همــراه کــرد و از عســگری خواســت
دوربیــن را هــم بــه اندرونی آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی و هــم [بــه اندرونی] زهدفروشــان
انقالبــی ببــرد تــا مــردم بــه قضــاوت بنشــینند.
ســال 88بــود کــه مرحــوم آی ـتاهلل هاشــمی
رفســنجانی فــردای مناظــره جنجالــی
میرحســین موســوی و محمــود احمدینــژاد
بــه اتهاماتــی کــه رئیس جمهــور وقــت از آنتن
تلویزیــون متوجــه او کــرده بــود ،در نامــهای
بــه عــزتاهلل ضرغامــی خواســتار اختصــاص
وقتــی برابــر بــرای دفــاع از خــود شــد .آن موقــع
عــزتاهلل ضرغامــی رئیــس رســانه ملــی
بــود و ایــن نامــه را در خیــل نامههــای دیگــر
بــه بایگانــی ســپرد .اگرچــه فــوت ناگهانــی
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی بــرای چنــد
روز رویــه رســانه ملــی را در قبــال او تغییــر داد،
امــا رویــداد اخیــر نشــان میدهــد در رســانه
ملــی ،در همچنــان بــه روی همــان پاشــنه
میچرخــد و بــه ایــن ترتیــب خیلــی بعیــد
نیســت اگــر نامــه رئیــس شــورای شــهر تهــران
بــه سرنوشــت نامــه رئیــس فقیــد مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام دچــار شــود.
امــا محســن هاشــمی بــه چــه اعتــراض
کــرد؟ در نامــهای کــه محســن هاشــمی بــه
علــی عســگری نوشــته ،آمــده اســت« :پیــرو
مذاکــرات و مکاتبــات قبلــی در رابطــه بــا
جلوگیــری از تخریــب آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی در رســانه ملــی ،اخیــراً شــاهد
پخــش برنامههایــی از ســیمای جمهــوری
اســامی بودیــم کــه بــا جعــل حقایــق
تاریخــی ،مدعــی بودند کــه آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی از تریبــون نمــاز جمعه مســئوالن
رادعــوتبــهاشــرافیگریومانــورتجمــلکرده
اســت .خبرگــزاری وابســته بــه یکــی از نهادهــا
نیــز در گزارشــی مدعــی شــد کــه آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی ،در نمازجمعــه 18آبــان
 ،1368گفتــه اســت :ایــن رفتارهــای درویــش
مســلکانه وجهــه جمهــوری اســامی را نــزد

جهانیــان تخریــب کــرده اســت .زمــان آن
رســیده کــه مســئولین مــا بــه «مانــور تجمــل»
روی آورنــد .و ایــن نقــل قــول جعلــی،
مبنــای بســیاری از تحلیلهــا و برنامههــای
صداوســیما و ســایر رســانههای وابســته بــه
حاکمیــت در تخریــب آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی گردیــده اســت».
محســن هاشــمی ادامــه داد 18« :آبــان
 ،1368روز پنجشــنبه اســت و آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی در نمــاز قبــل و بعــد از
ایــن تاریــخ نیــز چنیــن عبارتــی را بـهکار نبــرده
اســت ،در میــان بیــش از  400خطبــهای کــه
آیـتاهلل هاشــمی رفســنجانی طــی ســه دهــه
در نمــاز جمعــه تهــران اقامــه کردنــد ،تنهــا
یکبــار و آنهــم در نمــاز  9آذر ســال 1369

کــه واژه مانــور تجمــل را نــه دربــاره دعــوت
مســئوالن بــه اشــرافیگری ،بلکــه در تفســیر
آیــه «خــذوا زینتکــم عنــد کل مســجد» ،کــه بــر
آراســته بــودن مســلمانان در مســاجد تأکیــد
دارد ،آورده و تأکیــد کــرده اســت :نمازهــای
جمعــه اگــر بخواهــد منظــره اســامی داشــته
باشــد ،بایــد مــردم کــه میآینــد ،بهتریــن
لباسهایشــان را و عالیتریــن حالــت
آرایشــی در همــان ســطحی کــه در زندگیشــان
هســت .داشــته باشــند .اصــاً بایــد مانــور
تجمــل باشــد نــه تجمــل فــوق حســاب ،آن
زیباییهایــی کــه هســت ،خــوب االن اینگونــه
نیســت و قبــول کنیــد کــه در بعضــی مســاجد
کــه آدم م ـیرود ،وقتــی کــه اجتمــاع هســت
بــوی عــرق پاهــا انســان را آزار میدهــد .مــا

محسن هاشمی رفسنجانی :در صورتی که در سازمان صداوسیما،
امکان ساخت برنامههای منصفانه ،بیطرفانه و محققانه در مورد
عملکرد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،وجود ندارد ،امکان پاسخگویی
به تخریبها و تهمتهای ناجوانمردانهای که با وجود گذشت 4
سال از رحلت ایشان همچنان منتشر میگردد ،برای ما فراهم آید

دســتور شــرعی داریــم ،شــما بایــد عطــر بــه
خودتــان بزنیــد ،بایــد ســرتان را شــانه کنیــد،
ریشــتان را شــانه کنیــد ،لباسهایتــان تمیــز
باشــد .خــود پیغمبــر(ص) شــخصاً مقیــد
بــود».
فرزنــد آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی بــا طرح
ایــن ســؤال کــه «چــرا جریانــات و رســانههایی
در داخــل نظــام و بــا پــول بیتالمــال بــه
جعــل ،تقطیــع و تحریــف ســخنان و عملکــرد
آیــتاهلل هاشــمی میپردازنــد تــا ذهنیــت
افــکار عمومــی را کــه در شــرایط ســخت
اقتصــادی قــرار دارد نســبت بــه نظــام
تخریــب کننــد ».ادامــه داد« :مقــام معظــم
رهبــری ،در خطبــه تاریخــی 29خــرداد ســال
 ،1388پــس از ذکــر ســوابق ،مجاهدتهــا
و عــدم ثروتانــدوزی آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ،تصریــح میکننــد کــه «اینهــا
حقایقــی اســتکه نســل جــوان بایــد بدانند»
و متأســفانه رســانه ملــی بجــای عمــل بــه
توصیــه صریح رهبــر معظــم انقــاب ،تریبون
خــود را در اختیــار جریانــات تنــدرو و افراطــی
قــرار داده اســت کــه بهصــورت آشــکار بــه
تحریــف و جعــل تاریــخ میپردازنــد».
محســنهاشــمیادامــهداد«:جنابعالیخود
یکــی از مدیــران خــدوم دولــت ســازندگی
بودهایــد و از نزدیــک شــاهد زندگــی شــخصی
آی ـتاهلل هاشــمی رفســنجانی بودهایــد امــا
خوشــبختانه امــروز درهــای منــزل ایشــان
کــه از ســال  1360تــا روز پایانــی عمــر ،در آن
زندگــی کردهانــد بــا همــه وســایل و لــوازم
خانــه ،بــا تبدیــل شــدن بــه مــوزه ،بــه روی
مــردم گشــوده شــده اســت ،مناســب اســت
کــه دوربینهــای صداوســیما را بــه درون ایــن
خانــه بفرســتید تــا بــا تصویربــرداری از خانــه و
وســایل مشــخص شــود کــه آیــا زندگــی ایشــان
تــوأمبــااشــرافیگریبــودهاســتیــامصــداق
سادهزیســتی؟ و بســیار بهتــر خواهــد بــود کــه
دوربیــن صداوســیما بــه اندرونــی بســیاری از
مدعیــان زهدفروشــی وانقالبیگــری نیــز برود
کــه عیــار مردمــی بــودن مشــخص شــود».
او در پایــان تأکیــد کــرد« :در پایان خواهشــمند
اســت در صورتی که در ســازمان صداوســیما،
امــکان ســاخت برنامههــای منصفانــه،
بیطرفانــه و محققانــه در مــورد عملکــرد
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،وجــود
نــدارد ،امــکان پاســخگویی بــه تخریبهــا و
تهمتهــای ناجوانمردانــهای کــه بــا وجــود
گذشــت 4ســال از رحلــت ایشــان همچنــان
منتشــر میگــردد ،بــرای مــا فراهــم آیــد».

