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سال آبرو و حيثيت سياسیام، به آخرين وظيفه و تکليفم برای انقالب و نظام عمل٨٠هاشمی گفت: «نمیتوانستم و نتوانستم ساکت بنشينم. با پاگذاشتن بر 
کردم».

به گزارش جهان، صادق زيباکالم از فعاالن اصالح طلب در روزنامه شرق نوشت: رسانههای اصولگرا عامل شکست هاشمی در انتخابات خبرگان را در خطای

محاسباتی ايشان میدانند. از ديد آنها آقای هاشمی به همراه مشاوران و نزديکان، اطمينان داشتند که اگر ايشان وارد عرصه شوند يقينا پيروز خواهند شد. فقط در

و با کناررفتن ايشان حل شد. اما آيا به راستی تحليل و برداشت اصولگرايان از٩٠اين ميان، مساله شرکت آيتهللا هاشمیشاهرودی مطرح بود که آن هم در دقيقه 

انتخاب رياست خبرگان درست است؟

هاشمی: از آبرويم گذشتم

وی با رد ديدگاه اين منتقدان هاشمی، نوشته است: آيتهللا هاشمی با علم به اينکه میدانستند موضعگيری و جهتگيری بسياری از اعضای خبرگان چگونه است،

معذلک به واسطه احساس خطری که داشتند وارد رقابت شدند. از ماهها قبل هم ايشان رسما اعالم کرده بودند اگر ببينند افرادی قصد نامزدی دارند، ساکت نخواهند

٨٠نشست و اين دقيقا کاری بود که انجام دادند. ايشان بعد از اعالم نتايج انتخابات ديروز فقط يک جمله گفتند «نمیتوانستم و نتوانستم ساکت بنشينم. با پاگذاشتن بر 

سال آبرو و حيثيت سياسیام، به آخرين وظيفه و تکليفم برای انقالب و نظام عمل کردم».

دچار دگرديسی کامل شده است88هاشمی از سال 

زيباکالم افزود: ممکن است امواج پرشتاب سالهای نخست انقالب، ايشان را هم مانند بسياری ديگر با خود برای مدتی حمل کرده باشد اما واقعيت آن است که هر

چقدر از آن سالهای پر تبوتاب نخست انقالب فاصله میگيريم، هاشمیرفسنجانی به اعتدال و ميانهروی نزديک و نزديکتر میشود. اين روند بهويژه بعد از دهه

به اينسو میتوان گفت ايشان٨٨خرداد ٢٢و بهويژه از ٨٠و آغاز نخستين دوره رياستجمهوری، بهطور منظم پررنگتر میشود، تاجايی که از اواسط دهه ٦٠

دچار يک دگرديسی کامل میشوند. ايشان خواهان احترام کشورها يا فرهنگ و تمدنها بود و به طور متناوب او را در جهت ترويج اعتدال، ميانهروی، پرهيز از

خشونت، افراطیگری و از سوی ديگر، وفاق و همدلی ملی میبينيم. در عين حال و با وجود اين تحول، ايشان همچنان سفت و سخت و قرص و محکم به انقالب و

نظام پايبند ماندهاند.

اعتماد: هاشمی شگفت زده شد

البته خالف اظهارات زيباکالم، روزنامه اعتماد در تحليلی، شکست هاشمی در انتخابات خبرگان را به سفر آيتهللا موحديكرماني به قم مرتبط و عنوان کرد: اين

دومين انتخاباتي است كه هاشميرفسنجاني در آنها شگفتزده ميشود. آن مرتبه با واكنشش همه را شگفتزده كرد و حاال بايد ديد كه چه ميكند؟ او ماهها براي

تصميمگيري در مورد آمدن يا نيامدن فرصت داشت و اين تصميم را ديروز باالخره گرفت تا بيايد و ميدان را خالي نكند. تدبيرش معلوم نيست اما هرچه كه هست

آيتهللا حاال هم بدون شك آن واكنشي را كه همه منتظرش هستند نشان نميدهد تا نشان دهد كه اگر صحنه سياست ايران غيرقابل پيشبيني است به همان ميزان

هاشمي هم به پيچ و خمهاي آن عادت كرده است.
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