خاطراتيپرازابهاموپرسشهايبيپاسخ!!

جناب هاشمي در اين خاطرهنويس��يها با مردم بيپرده ،صاف و شفاف سخن نگفته
اس��ت و حتي در مواردي عادي و پيشپا افتاده با پردهپوش��ي ،نهانكاري ،سربسته و
آهسته گذاشته و گذشته اس��ت ،گويي ملت بزرگ ايران را كه امام با همه وجود به آنها
عشق ميورزيد و آنها را محرم راز ميدانس��ت ،نامحرم ميداند! در صفحات ديگر به آن
ميپردازيم.
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 .1نامحرم دانستن مردم

خاطراتي پر از ابهام و پرسشهاي بيپاسخ!!

در شماره پيش اين فصلنامه ،بخشي از خاطرات جناب هاشمي رفسنجاني زير عنوان
«مبارزه در ترديد و ابهام» مورد نقد و نظر قرار گرفت و اين نكته يادآوري و توضيح داده
شد كه چون ش��يوه خاطرهنگاري ايشان به گونهاي اس��ت كه به نظر ميرسد گوينده و
نويس��نده اين خاطرهها ،در تمام دوران نهضت امام با ترديد و ابهام اين مسير را دنبال
ميكرده و از اعماق قلب به آرمانها و انديش��ههاي امام باورمند نبوده است ،آن عنوان
براي نقد بخش نخست خاطرات ايشان برگزيده شد.
با بررسي دقيقتر ،عميقتر و همهجانبهتر خاطرات ايشان ،نكتههاي ديگري جلب نظر
كرد كه بايسته است به برخي از آنها اشاره شود.
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دكتر سيد حميد روحاني

نقد متون ،منابع و ديدگاهها
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 .2معرفينامه خانوادگي

در اين خاطرهنويسيها تالش شده است كه با مناسبت يا بيمناسبت از افراد و اعضاي
خانواده س��خني به ميان آيد! گويا انگيزه اصلي از اين خاطرهنويس��يها مطرح كردن و
معرفي كردن نورچشميها ،آقازادهها ،نزديكان و بستگان بوده است ،نه روشن و آشكار
كردن زوايايي از تاريخ ايران و انقالب اسالمي .در خاطرات ايشان آمده است:
 ...مهدي و ياسر از اينكه در صف اول نماز [جمعه] ديده ميشوند خيلي
1
خوشحال بودند...
2
...ياسر و مهدي از مدرسه آمدند ،مقداري خوابيدند خسته بودند...
...مهدي و ياس��ر به برفب��ازي در باغچه مش��غولاند ،گاهي هم دعوا
3
ميكنند...
4
 ...ياسر به درد گوش مبتال شد و بيدارمان كرد ،قرص خورد و خوابيد...
5
 ...بچهها عفت و مهدي را با لباس در آب انداختند...
 ...م��ن و عفت و فاط��ي و مهدي و ياس��ر براي روزه گرفتن س��حري
6
خورديم!...
7
 ...عفت و فاطي و محسن براي مراسم احيا به جامعهالصادق رفتند...
 ...براي اقامه نماز جمعه به دانش��گاه تهران رفتم ...عفت و بچهها هم
آمدند .مهدي و ياسر از اينكه در فيلم و در صف اول نماز ديده ميشدند
8
خيلي خوشحال بودند...
9
 ...عفت به خانه فائزه رفت...
10
...ديروقت به خانه آمدم .محسن و عفت بيدار بودند...
...تلفني با جبهه تماس گرفتم و خبر رفتن فرزندم محسن را به قرارگاه
كربال دادم ...وقتي داشتم به مجلس ميرفتم محسن را ديدم كه لباس
 .1علياكبر هاشمي رفسنجاني ،عبور از بحران ،تهران ،دفتر نشر معارف انقالب ،1386 ،ص.289
 .2همان ،ص.245
 .3همان ،ص.235
 .4همان ،ص.189
 .5همان ،ص.122
 .6همان ،ص.112
 .7همان ،ص.124
 .8همان ،ص.289
 .9همان ،ص.294
 .10همان ،ص.139

جناب هاشمي در اين
خاطر هنويس يها با مردم
ب يپرده ،صاف و شفاف
سخن نگفته است و
حتي در مواردي عادي و
پيشپا افتاده با پردهپوشي،
نهانكاري ،سربسته و آهسته
گذاشته و گذشته است
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بسيجي پوشيده آماده حركت است .لذت
1
بردم...
جناب هاش��مي رفتن محس��ن به جبهه را با آب و تاب
روايت كرده و از خويشتنداري همسرش در برابر به جبهه
رفتن فرزندشان چنين باليده است:
 ...جالب اس��ت كه عفت هم ب��ا صبر و
منطق برخورد ميكند و با اينكه معموالً
غيبت خيلي كوتاه بچههايش را متحمل
نميشود در اين مورد اظهاري نميكند .اين روحيه در بسياري از مادران
2
مسلمان كه فرزندانشان داوطلبانه به جبهه ميروند وجود دارد...
ليكن به نظر ميرس��د اين رفتن به جبهه جنبه نمايشي داش��ته و بازديدي از مناطق
جنگي بوده است؛ ثانياً بنابر آنچه در خاطرات جناب هاشمي آمده مهندس محسن در
تاريخ /10مرداد 61/رهسپار قرارگاه كربال شده است ،مشخص نيست چند روز يا چند
ساعت در مناطق جنگي گذرانده است كه پس از آن ،بازديد از معدن اورانيوم در اطراف
يزد داشته و متعاقباً در تاريخ دوشنبه اول شهريور 61به تهران رسيده و در جمع خانواده
3
قرار داشته است.
 .3ژست رهبري و فرماندهي
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 .1همان ،ص140؛ الزم به يادآوري است كه جناب هاشمي در اين كتاب دستكم 44بار از همسرش عفت نام
ميبرد!
 .2همان ،ص.140
 .3همان ،ص.163

خاطراتي پر از ابهام و پرسشهاي بيپاسخ!!

از ديگر نكتههايي كه در خاطرات جناب هاش��مي فراوان خودنمايي ميكند ،ادعاي
رهب��ري و راهنماي��ي در نهضت و انق�لاب ،حتي در مورد امام اس��ت؛ گوش��ههايي از
آن در ش��ماره پيش اين فصلنامه آمد .اينگون��ه داعيهه��ا و خودنماييها در البهالي
خاطرهگوييها در شرايطي مطرح ميشود كه در كارنامه او هيچگونه نمونهاي از درايت،
مديريت و توانايي برجسته در امور كشوري و كشورداري و ابتكار عمل در عرصه سياسي
و زمامداري و نيز در عرصه جنگ و جبهه ديده نميشود و از نقش فرماندهي ايشان در
دوران دفاع مقدس -با اينكه ديرزماني جانش��يني فرماندهي كل قوا را بر دوش داشته
است -نكتههاي برجستهاي روايت نشده است و اصوالً در دوران دفاع مقدس در مناطق
جنگي كمتر حضور داشته و بيش��تر با كنترل از راه دور تنها از پيشرفتها و پسرفتها

آگاهي مييافته اس��ت .البته در اين مورد نيز غالباً ش��ادروان حاج سيد احمد خميني
خبرهاي تازه و دست اول به ايشان ميدادهاند.
 .4ناديده گرفتن رهنمودها و ديدگاههاي امام

چنانكه در ش��ماره پيش اين فصلنامه يادآوري كردم جناب هاش��مي به رغم ارادت
ديرينه نسبت به امام ،به علت داشتن برخي خصلتهاي ويژه و عدم باورمندي الزم به
اصل واليت فقيه كمتر توانستند در برابر ديدگاهها و دستورات امام به عنوان ولي فقيه
واجباالطاعه ،تعبد داشته باشند و اوامر و نواهي آن سالك عارف و فقيه جامعالشرايط
را بپذيرن��د و به كار بندن��د؛ از اين رو هر جا ك��ه برخوردها و موضعگيريه��اي امام با
ديد شخصي او تضاد داش��ت يا همخواني نداشت ،س��خت آزرده و گلهمند بودند و در
خاطراتشان نيز به برخي از بياعتناييهاي خود به ديدگاهها و رهنمودهاي امام اشاره
كردهاند كه به آن خواهيم پرداخت.

نقد متون ،منابع و ديدگاهها
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 .5ناشكيبايي در برابر ناهنجاريها

جناب هاش��مي در خاطرات خود در مواردي اذعان دارند كه در برابر هر گونه برخورد
و رخدادي كه با خواست ايش��ان جور نيايد ،توان خويش��تنداري و بردباري ندارند ،يا
بيدرنگ از كوره در ميروند و پرخاش ميكنند يا متأثر ميش��وند و اشكش��ان جاري
ميشود:
 ...امروز در جلس��ه ،برخورد تندي با آقاي عمادالدين كريمي نماينده
نوش��هر و آقاي علي گلزاده غفوري داش��تم .تقصير از آنها بود ولي من
نميبايس��ت از جا در ميرفتم .خداوند به من كم��ك كند كه بر خودم
مسلط باش��م و بتوانم از آنها هم عذرخواهي رسمي كنم .آقاي كريمي
اخطار قانوني بيموردي داد ...آقاي غفوري شعاري صحبت كرد كه من
1
را ناراحت كرد.
ي گلزاده غفوري و خانم اعظم طالقاني كه شعارگونه
 ...اظهارات آقاي عل 
و تحريككننده بود من را عصباني كرد و به آنها پرخاش كردم .بايد اين
2
حالت پرخاش را ترك كنم خوب نيست و مضر است...
اين روحيه دور از شأن يك مسئول ژرفنگر ،انديشمند و مدير و مدبر است و از آنسو
موجب آن است كه اطرافي ،بسياري از نادرستيها را براي پرهيز از تركشهاي او پنهان
 .1همان ،ص.71
 .2همان ،ص.87

دارند يا وارونه بنمايانند .اگر مسئول در برابر ناهنجاريها
و تلخيها نتواند خويشتندار باشد و خشم و خواهشهاي
نفس��اني را كنترل كند ،چگونه ميتواند مس��ئولي موفق
براي اداره امور كشور باشد و رس��الت خويش را در سامان
بخشيدن به اوضاع ناهنجار اجتماعي با همراهي و همكاري
ملت به پايان برد.
 .6ناديده انگاشتن ويژگيها و برجستگيهاي امام

جناب هاشمي رفسنجاني
در جا يجاي خاطرات
خود تالش كرده است
پيرامون رويدادها و
جريا نهاي تاريخي
دوران انقالب اسالمي با
پردهپوشي و پنهانكاري
قلم بزند و سخن بگويد
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جناب هاشمي در خاطرات خود افزون بر نهانكاري و پوشيده داشتن برخي از رويدادها
از مردم ،برخي از رخدادها مانند جريان مكفارلين را آنگونه كه بايد و شايد بازگو نكرده
بلكه مطالبي خالف واقع آورده است كه به بررسي ژرف و همهجانبه نياز دارد تا واقعيت
آن جريان و كساني كه در آن نقشي داشتند و چگونگي ارتباط آنان با مقامات امريكايي و
انگيزه آنان از نزديك شدن به شيطان بزرگ به درستي روشن و آشكار شود و ملت ايران
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 .7خالفگويي پيرامون برخي از جريانها

خاطراتي پر از ابهام و پرسشهاي بيپاسخ!!

آنان كه ام��ام را از نزديك ديده و چند صباحي با ايش��ان
ديدار و گفتوگويي داشتهاند ميدانند كه در گفتار و كردار ايشان نكتههاي گرانبهايي
نهفته بود كه به انسانها درس ميداد و آناني كه آمادگي داشتند ميتوانستند از رفتار و
كردار ايشان درسها بياموزند و پند بپذيرند و در راه خودسازي از آن بهرهها بگيرند ،از
اين رو ميبينيم برخي از طالبي كه در نجف اشرف پاي درس امام مينشستند و با امام
ديدار و گفتوگويي داشتند از ويژگيهاي امام خاطرههايي دارند كه اگر نتوانستند از آن
الگو بگيرند ،دستكم برخي از آن را در مصاحبهها و نوشتههاي خود بازگو كردهاند كه
اكنون زير عنوان ويژگيهاي امام به چاپ رسيده و منتشر شده است .در مورد خاطرات
آقاي هاشمي رفس��نجاني پرسش اين است كه جناب ايش��ان در درازاي ده سال آزگار
ديدار و گفتوگو با امام آيا نكتههاي برجسته ،آموزنده و در خور بهرهگيري در گفتار و
كردار امام نديدند كه در خاطرات خود از آن ياد كنن��د يا اينكه پرداختن به ويژگيها و
برجستگيهاي امام را دون شأن خود ميدانس��تند و بياعتنا از كنار آن گذشتند؟ آخر
كسي كه در خاطرات خود حتي ش��وخيهاي بياهميت خانوادگي را برجسته كرده و
آورده است چگونه امكان دارد در آن سالهاي متمادي كه نامبرده با امام در ارتباط بود
سخني بديع و آموزنده از امام نشنيده باشد كه در خاطراتش بازگو كند تا نسل امروز و
نسلهاي آينده از آن بهره گيرند و الهام پذيرند؟

نقد متون ،منابع و ديدگاهها
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در جريان متن آن رخداد قرار گيرد.
پردهپوشي و نهانكاري
چنانكه در آغاز اين نوش��تار يادآوري ش��د جناب هاشمي رفس��نجاني در جايجاي
خاطرات خود تالش كرده است پيرامون رويدادها و جريانهاي تاريخي دوران انقالب
اس�لامي با پردهپوش��ي و پنهانكاري قلم بزند و س��خن بگويد .البته آوردن برخي از
موضوعات و رويدادهاي سياسي شايد در يك برهه زماني به مصلحت امنيت كشور و نظام
نباش��د و براي بازگو كردن آن به گذر زمان نياز باشد ،ليكن جناب هاشمي در خاطرات
خود برخي از جريانها و رويدادها را سربسته گذاش��ته و گذشته است كه نهتنها جنبه
اسرار و امنيتي نداشته بلكه توضيح آن براي مردم ميتوانست يك سلسله واقعيتهاي
تاريخي را روشن كند تا براي نس��ل امروز و نس��لهاي آينده درس عبرت باشد .از اين
دست جريان ،دستگيري و مرگ شيخ حس��ن الهوتي در سال  1360است كه در پرده
ابهام مانده و تاكنون نيز كس��ي براي مردم توضيح نداده است كه نامبرده چرا دستگير
شد و چگونه درگذش��ت؟! در آن روزها اين خبر را كه الهوتي بر سر هواداري از سازمان
«مجاهدين خلق»! با امام و نظام جمهوري اسالمي مشكل پيدا كرده و در صف مخالفان
قرار گرفته است همگان دريافتند ،ليكن علت دستگيري و بازداشت او از سوي دادستان
انقالب اسالمي و مرگ او در زندان در همان ساعتهاي اوليهاي كه بازداشت شده بود،
تاكنون براي ملت ما روشن نشده و در پرده ابهام مانده است .انتظار ميرفت كه جناب
هاشمي رفس��نجاني چون با اين جريان از نزديك درگير بوده اس��ت ،بيپرده و شفاف
واقعيتها را آشكار سازد و مردم را در متن اين رويداد تاريخي قرار دهد .بيترديد شرح
و بيان موضع سياسي آقاي الهوتي و اينكه چرا دادستان انقالب اسالمي او را بازداشت
كرد و آيا مرگ او به علت خودكشي يا سكته بود ،از مسائل مهم امنيتي و اطالعاتي نيست
كه بازگو كردن آن به مصلحت نظام جمهوري اس�لامي نباشد ليكن جناب هاشمي در
خاطرات خود اين جريان را به گونهاي سربس��ته ،پيچيده و با پردهپوش��ي و نهانكاري
مطرح ميكند و ميگذرد كه جز رازداري براي يك خطاكار و در تاريكي نگاه داش��تن
مردم ،نامي نميتوان بر آن نهاد .ما سير آوردههاي خاطرات هاشمي درباره شيخ حسن
الهوتي را پي ميگيريم:
 ...شب مهمان آقاي الهوتي بوديم؛ از امام و ماها شكايت داشت كه چرا
در جريان حادثه كوچصفهان از ايشان حمايت نشده است .بايد با ايشان

بر اهل انديشه ،قلم و
نظر پوشيده نيست كه
از اهداف اوليه و مهم
خاطر هنگاري خدمتي
به تاريخ و آشكار كردن
گوش ههايي از زواياي
ناپيداي رويدادها و
جريانهاي تاريخي است
كه نويسنده و گوينده
خاطرات از آن آگاهي يا
در آن نقشي داشته است
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 .1همان ،ص.64
 .2همان ،ص.129
 .3همان ،ص.285

خاطراتي پر از ابهام و پرسشهاي بيپاسخ!!

صحبت و احساساتش را آرام و تنظيم كرد.
1
بچهها در بحث شركت داشتند.
 ...شب آقاي الهوتي آمد و بحث زيادي
درباره موضع ايش��ان داش��تيم ،ايش��ان
از موضع ام��ام ،ما ،مردم ،صدا و س��يما و
2
مجلس انتقاد داشت.
س��اعت  3بعد از ظهر خب��ر دادند كه از
طرف دادس��تاني انقالب ب��ه خانه آقاي
الهوتي ريخته و خانه را تفتيش ميكنند.
به آقاي الجوردي گفتم با توجه به سوابق
و مبارزات آقاي الهوتي بيحرمتي نشود.
گفت دنبال مدارك وحيد الهوتي هستند .اول شب اطالع دادند كه آقاي
الهوتي را به زندان بردهاند و احمدآقا هم تم��اس گرفت و ناراحت بود،
قرار شد بگويم ايشان را آزاد كنند .آقاي الجوردي پيدا نشد به آقاي سيد
حسين موسوي تبريزي دادستان كل انقالب گفتم و قرار شد فورا ً آزاد
كنند .احمدآقا گفت امام هم از شنيدن خبر ناراحت شدهاند .شب را در
3
مجلس خوابيدم.
پنجشنبه 7آبان :اول وقت بعد از نماز و كمي مطالعه عفت تلفني اطالع
داد كه آقاي الهوتي را ديشب به بيمارستان قلب بردهاند .بالفاصله تلفن
زد و گفت از دني��ا رفتهاند .تماس گرفتم معلوم ش��د صحت دارد .آقاي
الجوردي دادستان انقالب تهران گفت آقاي الهوتي اتهامي نداشتند،
براي توضيح مدارك مربوط به وحيد آم��ده بودند كه به محض ورود به
زندان دچار س��كته قلبي ش��ده و معالجات بياثر مانده است .قرار شد
پزشكي قانوني نظر بدهد .ساعت هشت صبح جلسه علني تشكيل شد.
من خبر فوت ايش��ان را دادم و ضمن اعالم خبر گريه كردم ،نتوانستم
خودم را كنترل كنم .از اين حالت عدهاي انتقاد داشتند و عدهاي تعريف

كردند...
 ...به دفترم آمدم .درباره كيفيت دفن آقاي الهوتي مشورتهايي شد(؟)
قرار شد روابط عمومي مجلس اعالن كند .دادستاني ميخواست بدون
اطالع به قبرستان ببرد ،موافقت نكردم ...س��اعت سه و نيم بعد از ظهر
تشييع جنازه آقاي الهوتي را اعالم كرده بودم .سعيد و فاطي در مجلس
بودند ،گفتند دادستاني س��اعت  3بعد از ظهر قبل از آمدن مشايعين،
جنازه را حركت داده ،به الجوردي اعتراض كردم .گفت كميته خودسري
2
كرده است.
جمعه 8آبان ... :قرار شد فاتحهاي براي مرحوم الهوتي بگيريم ،چون
خانواده ايش��ان به خاطر نارضايتي ش��ديد از جريان ،حاضر نشد اعالن
3
فاتحه كند...
چهارش��نبه 13آبان :احمدآقا خميني س��اعت ده صبح آمد و پرونده
آقاي الهوتي را كه از دادستاني براي اطالع دادن به امام گرفته بود آورد
و ليستي از اشيايي كه در بازرسي منزل آقاي الهوتي برده بودند ،و گفت
در مورد ايشان بهتر بود با ظرافت عمل شود ،به خاطر خدمات ايشان در
4
دوران مبارزه.
جمعه 15آبان :اول شب ،حميد و فائزه آمدند و شب را پيش من ماندند،
چون تنها بودم ،مقداري آنها را تسليت دادم و ارشاد كردم .غير مستقيم
گله داشتند كه چرا با صراحت نگفتم كه آقاي الهوتي در زندان سكته
5
كرده و فوت شده.
سهش��نبه 26آبان :آقاجالل را فرس��تاده بودم كه چيزهاي شخصي
مرحوم الهوتي را كه دادستاني هنگام بازداشت ايشان از منزلشان برده
6
بود بگيرد ،بعدازظهر آمد...
سهشنبه 2شهريور :1361با آقاي رباني املش��ي درباره گواهي فوت
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1

 .1همان ،ص.286
 .2همان ،ص.287
 .3همان ،ص.288
 .4همان ،ص.291
 .5همان ،ص.292
 .6همان ،ص.300

ابهامگويي و سربسته گذاشتن
رويدادها و جريا نها در
خاطرات جناب هاشمي
رفسنجاني تنها به جريان آقاي
الهوتي محدود نميشود؛ در
جايجاي اين خاطرات -حتي
در موارد برخي از جريا نها
و رويدادهاي عادي و پيشپا
افتاده ميبينيم كه پردهپوشي و
نهانكاري صورت گرفته است
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مرحوم حسن الهوتي تلفني صحبت
1
كردم.
بر اهل انديش��ه ،قلم و نظر پوش��يده نيست كه از
اهداف اوليه و مهم خاطرهنگاري خدمتي به تاريخ و
آشكار كردن گوشههايي از زواياي ناپيداي رويدادها
و جريانهاي تاريخي است كه نويس��نده و گوينده
خاطرات از آن آگاهي يا در آن نقش��ي داش��ته است
و با بازگو كردن آن ،تاريخنگاران را در هر چه بيشتر
روشن كردن موضوعات و رويدادها و ترسيم درست
و شفاف آن براي نس��ل امروز و نسلهاي آينده مدد
ميكند .اكنون بايد از جناب هاشمي پرسيد كه انگيزه و نظرشان از تنظيم اين خاطرات
چه بوده؟ و چه برنامه و انديشهاي در سر داشتهاند؟ اگر هدف ،گامي يا گامهايي در راه
روشن كردن برخي از ماجراها و جريانهايي بوده است كه ايشان از آن آگاهي دارند و در
آن نقشي داشتهاند ،چرا و چگونه در بيشتر موارد ،خاطرات خود را با رمز و راز و كد و كنايه
و اشاره بازگو كرده و سربسته گذاشته و گذشته است؟ و اگر هدف از اين خاطرهنگاريها
تنها خودنمايي و مطرح كردن فاميل و بس��تگان و نورچشمان خويش است بايد گفت
زهي تأسف.
آقاي هاشمي براي توجيه اين ابهامگويي مصلحت نظام و كشور را بهانه كرده و با اين
دستاويز شيوه خاطرهگويي خود را سياستمدارانه و حكيمانه وانمود كرده است ،ليكن
با نگاهي به اين خاطرات ميبينيم كه او در مواردي با رمز و راز و پنهانكاري گذش��ته
كه هيچگونه ارتباطي به مصلحت نظام و كشور ندارد .با نگاهي دوباره به آنچه در باال از
زبان جناب هاشمي درباره شيخ حسن الهوتي آورده شد اين واقعيت به درستي روشن
ميشود .او نوشته است« :آقاي الهوتي ...از امام و ماها شكايت داشت كه چرا در جريان
حادثه كوچصفهان از ايشان حمايت نشده است؟» خب؛ «حادثه كوچصفهان» چه بوده؟
آيا بازگو كردن آن مصالح نظام را به خطر ميانداخت؟! نوش��ته است« :آقاي الهوتي...
از موضع امام ،مردم ،صدا و س��يما و مجلس انتقاد داش��ت»؛ آيا بازگو كردن انتقاد او به
امام ،مردم ،صدا و سيما و مجلس با مصلحت نظام منافات داشت يا با مصلحت فاميلي؟
پوشيده داش��تن ديدگاههاي سياس��ي الهوتي از مردم و بازگو نكردن اين واقعيت كه
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نامبرده تا واپسين لحظههاي زندگي خود هوادار س��ازمان منافقين بود و حتي نسبت
به آن دسته از افرادي كه رسماً تغيير ايدئولوژي داده بودند با دستاويز اينكه ميخواهم
آنها را ارشاد كنم سمپاتي داش��ت ،برخالف مصلحت نظام بود يا مصلحتانديشيهاي
قبيل��هاي؟ مگر آي��تاهلل مهدويكن��ي در خاطرات خود آنچ��ه را كه درب��اره الهوتي
ميدانستند و در جريان آن قرار داش��تند بازگو نكردند؟ آيا توضيح خداپسندانه ايشان
درباره موضع سياس��ي و ديدگاه انحرافي و سادهانديش��انه الهوتي به مصلحت نظام و
انقالب آسيب رس��انيد تا پنهانكاري جناب هاش��مي درباره نامبرده درخور توجيه و
تأمل باشد؟ حضرت مهدويكني با راستي و درستي و صفا و صداقت در خاطرات خود
از الهوتي چنين ياد ميكنند:
 ...بعد از اعالم مواضع [س��ازمان مجاهدين خلق] ظاهرا ً آقاي الهوتي
با آنها قطع ارتباط نكرده بود و مدعي بود كه من با اينها هس��تم تا شايد
ت و آمد ميكردند،
بتوانم آنها را برگردانم .سازمانيها 1به منزل ايشان رف 
از كساني كه بنا به اظهار آقاي الهوتي به خانه ايشان رفت و آمد داشتند
بهرام آرام ،تقي شهرام و دختر آقاي دزفولي به نام بتول دزفولي و وحيد
افراخته بودند .آقاي الهوتي ميگفت اينها گاهي ش��بها هم در منزل
من ميمانند و اظهار ميكرد كه درصدد هستم اينها را برگردانم .وحيد
2
افراخته الهوتي را لو داده بود چون بيش از همه با ايشان تماس داشت...
ايشان در مورد ديگر روايت كردهاند:
 ...مرح��وم آقاي الهوتي ف��ردي انقالبي و عالقهمند ب��ه امام بود ولي
روحيهاي داشت كه بيشتر ميتوانست با آقايان نهضتيها 3و با مجاهدين
و حتي بنيصدر بسازد چون سوابقي داشت و يكي از فرزندانش هم جزو
4
مجاهدين خلق بود...
آيا اين ش��يوه خاطره گفتن با راس��تي و درس��تي و يكرنگي با مردم نزديكتر است
يا سربسته و دربس��ته گذاش��تن و حتي بازگو نكردن اينكه چرا الهوتي به امام و مردم
انتقاد داش��ت؟! آيا اينگونه نهانكاري و به اصطالح رازداري براي بس��تگان و نزديكان
و نورچش��مان و فاش نكردن كاس��تيها و لغزشهاي آنان ميتواند خاطرات هاشمي
 .1منظور سازمان مجاهدين خلق است.
 .2خاطرات آيتاهلل مهدويكني ،تهران ،مركز اسناد انقالب اسالمي ،1385 ،ص.146
 .3منظور نهضت آزادي است.
 .4خاطرات آيتاهلل مهدويكني ،همان ،ص.226

كساني كه از تاريخ سررشته
ندارند و اهميت آن را برنميتابند
نبايد براي برآوردن هو سهاي
سير يناپذير آقازاد هها و
«بادمجان دور قا بچي نها»
كه تنها هدفشان ساختن آينده
خويش است رخصت دهند كه
يادداشتهاي پراكندهاي را كه
به ويرايش و تكميل و تصحيح
اساسي نياز دارد سرهمبندي كنند
و شتابزده به بازار بياورند
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را در ميان مردم اعتبار ببخش��د يا اينكه مردم ما
به اينگونه كتابها و خاطرات به چش��م گفتار و
نوش��تاري جهتدار ،جانبدارانه و سانسورش��ده
مينگرند و آن را معتبر نميدانند .جناب هاشمي
در اين خاطرات نهتنها ديدگاه سياسي و نامردمي
الهوتي را سانس��ور ميكند ،حت��ي از آوردن اين
واقعيت كه فرزند او (وحيد) عضو منافقين بوده و
خودكشي كرده است نيز خودداري ميورزد! از هر
ش��خصي كه در خاطرات او نامي به ميان آمده در
زيرنويس ،پيش��ينه و كاركرد او آورده شده است،
جز وحيد كه هيچگونه اشارهاي به پيشينه او نشده
است.
او در خاطرات خود ميآورد« :بعد ازظهر خبر دادند كه از طرف دادس��تاني انقالب به
خانه آقاي الهوتي ريخته و خانه را تفتيش ميكنند ،به آقاي الجوردي گفتم با توجه به
سوابق و مبارزات آقاي الهوتي بيحرمتي نشود»؛ اما توضيح نميدهد كه آقاي الهوتي
چه جرمي مرتكب شده بود كه بايستي به خاطر سوابق او ،بيحرمتي نكنند! اگر جرمي
نداشت چرا به الجوردي اعتراض نكردهاند كه چرا به خانه او ريختهاند و به تفتيش خانه
او پرداختهاند؟! و اگر مج��رم بود و بايد به خاطر س��وابق او بيحرمتي نكنند چرا دنبال
الجوردي بوده كه او را فورا ً آزاد كنند؟! آقاي هاشمي طبق كدام قانون (جز قانون عصر
شاهنشاهي)ميتواند «بگويد» كه او را آزاد كنند؟! مگر نميگويد درباره مرگ او «قرار
شد پزش��كي قانوني نظر بدهد»! چرا نظر پزش��ك قانوني را در خاطرات خود ،حتي به
صورت زيرنويس نياورده است؟! چرا «دادس��تان ميخواست بدون اطالع [جسد] را به
قبرستان ببرد»؟! چرا «دادستاني س��اعت  3بعدازظهر قبل از آمدن مشايعين جنازه را
حركت داد»؟! چرا «از گريه هاشمي براي مرگ الهوتي عدهاي انتقاد داشتند و عدهاي
تعريف كردند»؟! «تعريف» شايد براي اين بوده است كه هاشمي با آن شجاعت و دالوري
منقلب شده و گريسته است!! اما «انتقاد» براي چه؟! انتقادكنندگان چه ذهنيت منفي
نسبت به الهوتي داش��تند كه حتي اظهار تأس��ف از مرگ او را ناروا ميدانستند؟! چرا
«خانواده الهوتي حاضر نشدند اعالن فاتحه كنند»؟! از چه رويدادي نارضايتي داشتند؟!
آيا بيپاسخ گذاشتن اين پرسشها و پنهان داشتن جريانهاي مرموز و مشكوك مربوط
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جناب هاشمي در اين خاطرهگوييهاي

خود درباره تصميم امام به جابهجايي به الهوتي از مردم ،در راستاي مصلحت نظام
دادستان كل كشور و انتصاب آقاي اس��ت يا مصلحت باندي و قبيلهاي؟ جناب
يوسف صانعي به جاي رباني املشي هاشمي در خاطرات خود اگر مصلحت نظام
به گونهاي ناشيانه و نسنجيده سخن و انقالب اسالمي را در نظر داشت بيترديد
ميگويد كه نهتنها مايه اتهام و ذهنيت علت مرگ الهوتي را كه احتماالً خودكشي او
منفي نسبت به مرحوم رباني املشي با قرص سيانور بود با صراحت بازگو ميكرد تا
ميشود ،بلكه امام را نيز زير سؤال ميبرد امروز برخي از نورچشمان او كه دلي پركين
و چركين از انقالب اسالمي دارند ادعا نكنند
كه مرگ الهوتي «مسموميت با سم استركنين در زندان اوين» بوده است و با اين دروغ
نظام جمهوري اسالمي ايران را به كشتن او متهم كنند .شايد براي برخي از خوانندگان
باور خودكشي الهوتي به عنوان آخوندي س��ابقهدار دشوار باشد ،ليكن بايد دانست كه
نامبرده در دست سازمان منافقين و ديگر عناصر التقاطي به گونهاي مسخ شده بود كه
انگار از اسالم همان برداشت را داشت كه افراد وابسته به سازمان و ديگر پيروان تز اسالم
منهاي واليت داشتند .خاطرهاي كه از او در نوفللوشاتو دارم ميتواند رويكرد او از اسالم
را تا پايهاي نمايان س��ازد .او در يك سخنراني در جمع دانش��جويان و ديگر ايرانيان در
نوفللوشاتو اظهار كرد :شكنجههاي وحش��يانه و توانفرسا به فرزندم در برابر چشمانم
به حدي وحش��تناك و براي من دردناك بود كه من در آن لحظه اگر چاقو يا چيز تيزي
در دسترسم بود مسلماً پسرم را ميكش��تم تا از آن شكنجههاي وحشيانه راحت شود!!
(نزديك به اين مضمون) آقاي الهوتي اگر پيرو اسالم راستين و پايبند به انقالب اسالمي
بود منزل خود را پس از پيروزي انقالب اسالمي به يك زرادخانه براي سازمان منافقين
بدل نميكرد و از پشتيبانان پروپاقرص سازمان ،اعضاي نهضت آزادي و بنيصدر معزول
قرار نميگرفت .جناب هاشمي آنچه از زبان شادروان حاج سيد احمد خميني(ره) آورده
است كه «در مورد ايشان [الهوتي] بهتر بود باظرافت عمل شود ،به خاطر خدمات ايشان
در دوران مبارزه» ،گواه ديگري است كه نشان ميدهد نامبرده به خودكشي دست زده
است و مرحوم حاج سيد احمد بر اين نظر بوده است كه اگر با او «باظرافت» و ماليمت
برخورد ميش��د ش��ايد او كنترل اعصاب خود را از دس��ت نميداد و خود را به هالكت
نميرساند.
دختران هاش��مي گويا ديواري كوتاهت��ر از ديوار روحاني مظلوم حاج س��يد احمدآقا
نيافتهاند؛ از اين رو در يك مصاحبه به ايشان خرده گرفتهاند كه « ...احمد خميني پس از
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مرگ آيتاهلل! الهوتي و فرزندش كاري براي آنها نكرد !»...نشريه شهروند از زبان حميد
الهوتي و دختران هاشمي آورده است:
 ...مرحوم س��يد احم��د خميني احتمال م��يداده ك��ه الهوتي با آن
سم خودكشي كرده اس��ت ،احتمالي كه به گفته فاطمه هاشمي بعيد
مينمايد .در اين گفتوگو فائزه هاشمي نيز از مرحوم سيد احمد خميني
به دليل عدم پيگيري شايسته مرگ مشكوك پدر همسرش انتقاد كرده
1
است...
در صورتي كه مرحوم حاج سيد احمد پس از پيگيري و جس��تاري همهجانبه به اين
نتيجه رسيد كه الهوتي خودكشي كرده است؛ ليكن گويا نامبردگان اين چشمداشت را
داشتند كه حاج سيد احمدآقا(ره) طبق خواست آنها اعالم كنند كه او را در زندان مسموم
كردهاند! آخر چه كسي باور ميكند كه دادس��تاني ،الهوتي را براي بازجويي و تحقيق
دستگير كرده و به زندان گسيل داشته است ليكن هنوز پاي او درست به زندان نرسيده او
را بدون بازجويي و گرفتن اطالعات پيرامون سالحهاي گوناگوني كه در منزل او به دست
آمده بود و همكاري او با سازمان تروريستي منافقين ،مسموم كنند و از ميان ببرند .اگر
ميخواستند زهركش كنند به دستگيري و گس��يل به زندان نيازي نبود؛ در بيرون نيز
ميتوانستند بدون گذاشتن ردپايي او را از ميان ببرند .اصوالً دادستاني به زهركش كردن
او چه نيازي داشت و چه بهرهاي از آن ميگرفت؟ راستي آنهايي كه از حاج سيد احمد
خميني(ره) خرده ميگيرند كه چرا جريان «مرگ مشكوك»! الهوتي را پيگيري نكرده
است چرا از جناب هاشمي رفس��نجاني انتقاد نميكنند كه به رغم آن قدرت فراقانوني
كه به خود رخصت ميداده است در كار قضايي و دادستان انقالب اسالمي -بنابر آنچه
در خاطرات آورده است -دخالت و امر و نهي كند ،درباره مرگ الهوتي پيگيري نكرده و
حقايق را آشكار نساخته است .اگر بنابر ادعاي دختران هاشمي مرگ نامبرده در زندان
به علت اين بوده كه او را مس��موم كردهاند ،جناب هاشمي در اين جرم شريك است كه
سكوت كرده و مجرم را به دس��ت قانون نسپرده و به مردم نش��ان نداده است و بايد در
پيشگاه ملت پاسخگو باشد و اگر ميداند و يقين دارد  -كه دارد -نامبرده خودكشي كرده
است س��كوت در برابر اتهام فرزندانش به نظام جمهوري اس�لامي ،كتمان آن و انتشار
خاطراتي خنثي و ابهامآميز و رعايت مصالح قبيلهاي ،تحريف تاريخ و نگاه داشتن ملت
ايران در تاريكي و ناآگاهي است.
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اين ادعا كه امام نيز از دستگيري الهوتي «ناراحت شدهاند» با واقعيت همخواني ندارد.
امام از ارتباط نامبرده با سازمان منافقين خبر داشتند و بيترديد انتظار ايشان از دستگاه
قضايي اين بود كه اين حامي و پشتيبان سرسخت گروهك ملحد و منافق را تحت پيگرد
قانوني قرار دهند .امام عاشق يقهچاك دوست ،رفيق ،فاميل ،قبيله ،عزيزان و نورچشمان
نبود تا آنان را از قانون مستثني بداند؛ امام با صراحت آوردهاند:
...من بارها اعالم كردهام كه با هيچكس در هر مرتبهاي كه باش��د عقد
اخوت نبس��تهام؛ چهارچوب دوستي من در درس��تي راه هر فرد نهفته
1
است...
امام در پيام ديگري اعالم ميدارند:
 ...من با خداي خود عهد كردم كه از بدي افرادي كه مكلف به اغماض
آن نيستم هرگز چشمپوشي نكنم .من با خداي خود پيمان بستهام كه
رضاي او را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من
قيام كنند دس��ت از حق و حقيقت برنميدارم ...من بعد از خدا با مردم
خوب و شريف و نجيب پيمان بستهام كه واقعيات را در موقع مناسبش
2
با آنها در ميان گذارم...
آقاي هاشمي اگر در خاطرات خود توضيح ميداد كه امام چرا پس از خودكشي الهوتي
فرزندان او را كه افتخار دامادي او را دارند ،به حض��ور نپذيرفتند و با آنان ديدار نكردند
تا تسلي خاطري براي آنان باش��د ،موضع امام در مورد آقاي الهوتي به درستي روشن
ميشد و در آن صورت او نميتوانست با ادعاي اينكه «امام هم از شنيدن خبر [دستگيري
الهوتي] ناراحت شدهاند» پشتيباني خود از نامبرده را توجيه كند.
خاطراتي گنگ ،ابتر و خنثي
ابهامگويي و سربس��ته گذاش��تن رويدادها و جريانها در خاطرات جناب هاش��مي
رفسنجاني تنها به جريان آقاي الهوتي محدود نميشود؛ چنانكه پيشتر اشاره شد در
جايجاي اين خاطرات -حتي در موارد برخي از جريانها و رويدادهاي عادي و پيشپا
افتاده ميبينيم كه پردهپوش��ي و نهانكاري صورت گرفته اس��ت و خاطرههاي جناب
هاشمي را در بس��ياري از موارد ،خنثي ،بيفايده و شبههبرانگيز س��اخته است .مانند:
 .1صحيفه امام ،ج ،21ص.326
 .2همان ،ص.331-332

نهانكاري و خاطرهگوي 
ي
معماگونه جناب هاشمي
تنها به رويدادهاي پس از
پيروزي انقالب اسالمي
محدود نم يشود .او از
برخي جريانها و حوادثي
كه در دوران مبارزه و اوج
انقالب روي داده است
نيز با رمز و راز و «تقيه»!!
سخن ميگويد
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 .1علياكبر هاشمي رفسنجاني ،همان ،ص.175
 .2در اصل :مهمان.
 .3همان ،ص.209
 .4همان ،ص.209
 .5همان ،ص.213
 .6همان ،ص.215
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«آقاي خلخالي آمد و شبههاي را برطرف كرد كه نويسنده
نامه موهن را ميشناسد»! 1راستي خواننده از اين جمله
گنگ و بيس��روته چه ميفهمد و آوردن آن در خاطرات
چه خدمتي به تاريخ است و چه اطالع و آگاهي به خواننده
2
ميدهد؟ يا مانند اين خبر كه « ...ام��روز ناهار ميهمان
آقاي رباني املش��ي بودم؛ درباره مديري��ت بيت آيتاهلل
منتظري بحث شد» 3.آيا باز كردن اين بحث در خاطرات
كه اكنون هم آقاي منتظري فوت كرده و هم بيت او هويت
خود را از دست داده است ،برخالف مصلحت نظام و كشور
است؟ يا اينكه جناب هاشمي اصوالً به ياد ندارد كه در آن
روز با مرحوم رباني املشي درباره بيت منتظري چه بحث و گفتوگويي كردهاند؛ در اين
صورت بايد پرسيد آوردن اين خبر ابتر چه برآيندي ميتواند داشته باشد و چه فايدهاي
به حال خواننده دارد و چه خدمتي به تاريخ است؟
ما براي روشن شدن اين واقعيت كه بخش زيادي از خاطرات جناب هاشمي رفسنجاني
نه براي خواننده فايدهاي در بر دارد و نه نكته ناگفته و ندانس��تهاي را در تاريخ روشن و
آشكار ميسازد و نه كمك و راهگش��ايي براي محققان و پژوهشگران است ،آوردههاي
گنگ ،ابتر و نارساي خاطرات او را دنبال ميكنيم:
صبح زود آقاي فاكر آمد و درباره تنبيه متخلفان مجله اميد توضيحاتي
4
داد.
عصر ،مهندس چمران آمد و از اينكه در جريان اخير بخشي از نيروهاي
ش��يعه لبنان به اتهام سازش طرد شدهاند ،گله داش��ت و معتقد بود كه
5
سفير ما عامل وحدت نيست.
احمدآقا آمد و راجع به بنياد مستضعفان و چيزهاي ديگر(!) مطالبي
6
داشت.
عصر يكي از معلمان مدرسه دخترانه پارس��ا آمد و از كارهاي ايذايي
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انجمن حجتيه در آنجا در مخالفت با انقالب ميگفت؛ بيش��تر برداشت
1
بود تا خبر موثق.
صبح به زيارت امام رفتم .از آقاي رباني املش��ي دف��اع كردم و گفتم
2
مظلوم واقع شده.
آقاي ريشهري ...نگران آثار تصميمهاي فوق قانوني امام در بيانيههاي
3
اخير بود.
آقاي مهندس ميرحسين موسوي تلفن كرد كه خبرگزاري اطالع داده
است كه صادق طباطبايي در آلمان به اتهام قاچاق ترياك بازداشت و با
سپردن وثيقه آزاد شده .احمدآقا تلفن كرد و گفت صادق خودش تكذيب
4
كرده است و معتقد است كه در ساكش گذاشتهاند.
تعويض دادستان كل كشور [رباني املشي] مواجه با عالمت سؤال شده
5
و جواب قانعكنندهاي نداريم به مردم بگوييم.
ستاد پيگيري فرمان امام پرونده آقاي سيد حسين موسوي تبريزي به
دادگاه را به خاطر بازداشت غير قانوني چند نفر در فرودگاه اعالم كرده
6
است.
احمدآقا آمد و گفت ف��ردا ميخواهد به مالق��ات محمدمهدي رباني
املشي برود براي مذاكره در خصوص س��مت جديدي كه ممكن است
7
عضويت شوراي نگهبان باشد.
شب جلسه ش��وراي مركزي حزب داش��تيم .آقاي رباني املشي هم
شركت كرده بودند .احمدآقا امروز در منزلشان با ايشان مالقات كرده و
پيشنهاد عضويت در شوراي نگهبان داده كه قبول نكرده است .آيتاهلل
خامنهاي براي راضي كردنشان ،خصوصي با ايشان مذاكره كردند .آخر
ش��ب احمدآقا تلفن كرد كه باز هم هنوز نپذيرفته؛ قرار ش��د من هم با
ايش��ان صحبت كنم ...با آقاي رباني املشي تماس گرفتم ايشان سخت
 .1همان ،ص.219
 .2همان ،ص.253
 .3همان.
 .4همان ،ص.255
 .5همان.
 .6همان ،ص.256
 .7همان.

رنجيده است و از طرف اطرافيان تحت
فشار است كه سمتي نپذيرد .ايشان را
نصيحت ك��ردم و گفتم اي��ن مقابله به
حس��اب ميآيد و خس��ارت دارد ،قرار
ش��د قبول كند ...باالخره پيش از ظهر
اطالع داد كه پذيرفته است ،به احمدآقا
اطالع دادم .اگر حكم ايشان اعالم شود
1
به خيلي از بحثها خاتمه خواهد داد.

كارگردانان وابسته به
امريكا و شاه مانند اردشير
زاهدي و برخي از اعضاي
جبهه ملي و رسان ههاي
وابسته درو نمرزي و
برونمرزي تالش كردند كه
عناصري مانند سيد كاظم
شريعتمداري و دكتر كريم
سنجابي را در برابر امام
«علم» كنند و به عنوان رهبر
انقالب! به صحنه آورند
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خاطراتي مسئلهساز و جنجالآفرين
آنچ��ه آورده ش��د گوش��هها و فرازهاي��ي از هزاران
خاطرههايي از اين دست است كه ميبينيد برخي از آن به پايهاي گنگ است كه شايد
خود آقاي هاشمي رفس��نجاني نتواند آن را باز كند و توضيح دهد كه منظور چيست و
كيست؛ برخي از آن نيز تنها هنري كه دارد اين است كه مايه كنجكاوي و پرسشهاي
بيشمار خواننده ميشود و نميتواند پاسخي براي آن بيابد؛ برخي ديگر از اين خاطرهها،
شبههانگيز و مسئلهساز است و در واقع ميتواند خوراكي براي ضد انقالب و تحريفگران
تاريخ فراهم كند تا از اين فرازهاي مبهم ،نارس��ا و سربس��ته هر آنچه را كه ميخواهند
ببافند ،بسازند و به چهرهها و شخصيتها نسبت دهند و آنان را زير سؤال ببرند.
اينجاس��ت كه روش��ن ميش��ود كس��اني كه از تاريخ سررش��ته ندارند و اهميت آن
را برنميتابن��د نبايد براي ب��رآوردن هوسهاي س��يريناپذير آقازادهه��ا و «بادمجان
دور قابچينها» كه تنها هدفش��ان س��اختن آينده خويش اس��ت رخصت دهند كه
يادداش��تهاي پراكندهاي را كه ب��ه ويرايش و تكمي��ل و تصحيح اساس��ي نياز دارد
سرهمبندي كنند و شتابزده به بازار بياورند و نه تنها رويدادها و جريانهاي تاريخي را
خدشهدار كنند ،بلكه آب به آسياب دشمن بريزند.
جناب هاشمي در اين خاطرهگوييهاي خود درباره تصميم امام به جابهجايي دادستان
كل كش��ور و انتصاب آقاي يوس��ف صانعي به جاي رباني املش��ي به گونهاي ناشيانه و
نسنجيده س��خن ميگويد كه نهتنها مايه اتهام و ذهنيت منفي نسبت به مرحوم رباني
املشي ميشود ،بلكه امام را نيز زير س��ؤال ميبرد .او در يك مورد -چنانكه در باال آمد-
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در مورد خط موازي بايد

گفت شگردي كه به كار ميگويد« :صبح به زي��ارت امام رفت��م و از آقاي رباني
گرفته شد توانست براي املشي دفاع كردم و گفتم [او] مظلوم واقع شده»! بدون
يك روز (تاسوعا) اثرگذار اينكه توضيح دهد كه مواد اتهام وي در نزد امام چه بوده
باشد ،ليكن اين نيرنگ و اس��ت؟ و او در برابر چه اتهامي از آن مرحوم دفاع كرده
ترفند نيز با هشدار امام است؟ و بدينگونه دس��ت دش��منان روحانيت متعهد
و هوشياري مردم در هم و تحريفگران تاري��خ را باز ميگذارد تا هر نس��بتي كه
شكسته شد
خواستند به آن مرحوم بدهند و اتهامات گوناگوني بر او
وارد كنند .او در مورد ديگر ميآورد« :تعويض دادستان
كل كشور [رباني املشي] مواجه با عالمت س��ؤال شده و جواب قانعكنندهاي نداريم به
مردم بگوييم»!! و بدينگونه براي خواننده اين ذهنيت را ايجاد ميكند كه از نظر مردم
جابهجايي رباني املشي سؤالبرانگيز بوده اس��ت و مردم علت و سبب اين «تعويض» را
ميپرسيدند! و روي آن كنجكاو بودهاند؛ در صورتي كه از نظر مردم هوشيار و آگاه ايران
جابهجايي پس��ت و مقام طبق روال كشور ،امري عادي اس��ت و قرار نيست كساني كه
به پستي گمارده ميشوند براي هميش��ه در آن مقام ماندگار باشند .جناب هاشمي از
عهد «دقيانوس» حرف نميزند كه كس��ي جز او! از آن دوره خبر نداشته باشد! در سال
 1361كه مرحوم رباني از دادستاني كل كش��ور كنار رفت ،حتي براي يك نفر از مردم
پرسش��ي پديد نيامد ،چراكه اينگونه جابهجايي در هر چند گاهي فراوان روي ميداد.
جناب هاشمي از آنجا كه خود را يك ملت ميپندارد! نظر و ديد خود را به عنوان «مردم»
مطرح ميكند .او از كنار گذاش��تن رباني املش��ي از دس��تگاه قضايي ناخشنود بوده و
«جواب قانعكنندهاي» براي خود نداش��ته ،ميگويد «ج��واب قانعكنندهاي نداريم به
مردم بگوييم»! اگر او در انديش��ه جواب به مردم بود خاطرات آكنده از ابهام به نمايش
نميگذاشت .جناب هاشمي در خاطرات خود ،با طعنه به امام درباره جابهجايي دادستان
كل كشور ادعا ميكند كه «مواجه با عالمت سؤال شده و جواب قانعكنندهاي نداريم به
مردم بگوييم»! ليكن به خاطرات پرحجم خود نگاه نميكند كه در آن هزاران مطلب و
گزارش گنگ ،نامفهوم ،مبهم و معماگونه آمده است كه خواننده آن «مواجه با عالمت
سؤال ميشود و پاس��خ قانعكنندهاي نمييابد»! آيا مردم درباره ادعاي جناب هاشمي
مبني بر اينكه در نزد امام «از آقاي رباني املش��ي دفاع ك��ردم و گفتم [او] مظلوم واقع
شده»! «مواجه با عالمت سؤال» نميش��وند؟ آيا جناب هاشمي در اين مورد دغدغهاي
ندارد كه «جواب قانعكنندهاي به مردم نداده اس��ت»؟! آيا از ديد آقاي هاشمي ،رباني
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املشي مظلوم واقع شده بود؟ و امام كه او را از دادستاني بركنار كرد ،به او ظلم روا داشت؟
خردهگيري و نارواگويي جناب هاشمي درباره امام در اين جريان تنها در اين پايه محدود
نميماند بلكه چنين ادامه مييابد:
با آقاي محمدمهدي رباني املش��ي مالقات داش��تم كه هنوز از عزل
ايشان و ديگران از شوراي عالي قضايي گله دارند كه در اين موضوع بحث
كرديم؛ گفتم كه گزارشهاي زيادي در چند مورد از طرق مختلف به امام
1
رسيده و ايشان را ناراحت كرده بود و پس از رفع ترديد جبران كردند!!
جناب هاشمي براي اينكه ثابت كند به رباني املشي ظلم شده است ،امام را زير سؤال
ميبرد كه با تأثيرپذيري از گزارشهاي زيادي كه از «طرق مختلف به ايشان رسيده بود»
به «عزل» رباني املشي دست زدند و او را از دستگاه قضايي كنار گذاشتند و «پس از رفع
ترديد» و دريافت اينكه اين گزارشها البد مطابق واقع نبوده است «جبران كردند»!! آيا
امام از ديد جناب هاشمي رفسنجاني تا اين پايه بيمباالت بودند كه به محض دريافت
گزارشهايي از اينجا و آنجا بدون تحقيق و تأمل و بدون به دست آوردن اطالعات كافي و
الزم از واقعيت ماجرا ،تصميمگيري ميكردند و به عزل و مجازات يك شخص و شخصيت
دست ميزدند و پس از وارد آمدن ضربه سنگين به آبرو و اعتبار آن شخص به اصطالح
«جبران» ميكردند؟! راستي امام چگونه «جبران كردند»؟! اگر منظور از «جبران» اين
است كه او را به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند ،بايد دانست امام در
همان روزي كه او را از مقام دادستاني و شوراي عالي قضايي كنار گذاشتند بر آن بودند
كه مسئوليت ديگري به او واگذار كنند؛ س��خنان امام در روز 19ديماه 1361در جمع
مقامات قضايي و اعالم جابهجايي در مورد دادستاني كل كشور چنين است:
 ...نكته ديگر ،اين ش��وراي عالي قضايي ...من بايد تشكر كنم از اينها.
اينها زحمت كشيدهاند؛ دو ،سه سال زحمت كش��يدهاند ،رنج بردهاند،
خدمت كردهاند و اينطور نيس��ت كه آنها هم براي مقامي آمده بودند.
آنها از بزرگان روحانيون هستند .آنها هم مثل ساير روحانيون از محلي
كه مأنوسشان بوده است و مطلوبشان بوده است آمدند در يك محيطي
كه زحمتش زياد و رنجش زياد و كارش زياد و مسئوليت پيش خدايش
هم زياد و نارضايتي پيش مردم هم زياد .اينطوري نيست كه اينها آمده
باشند يك بهرهاي برده باشند .برايشان هم هيچ مطرح نيست كه حاال
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اينجا خدمت بكنند يا آنجا خدمت بكنند .يك مرد اسالمي روحاني كه
با روحيات اسالم مأنوس است فرقي پيشش نيست كه حاال بشود رئيس
ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور يا كار ديگري بكند ،جور ديگري
خدمت بكند ،اين هم فرقي مابينش نيست ...بنا ًءعليه اگر يك مصالحي
اقتضا بكند كه آن آقاياني كه مدتي رنج كشيدهاند اين رنجشان را حاال
ال استراحت كنند يا در جايي كه
بدهند كسي ديگر بكشد و خودشان مث ً
زحمتش كمتر است و گرفتاريش كمتر است آنجا خدمت بكنند ،اينطور
نيس��ت كه -حاال فرض كنيد -اش��خاصي خيال كنند كه ...اين آقايان
نامطلوب بودند و رفتند...
و حاال ما ميخواهيم اين رنج را به گردن آقاي آقا شيخ يوسف صانعي به
عنوان دادستان كل [بگذاريم] ...از اين جهت ،من اين آقا را به جاي آقاي
رباني [ميگذارم] در عين حالي كه از ايشان هم تشكر ميكنم و تقدير
ميكنم و ايشان هم بايد يك فكري كرد كه يك جايي باز خدمت بكنند
1
و بتوانند خدمت به اين كشور بكنند و خدمتگزار باشند...
چنانكه ميبينيد امام در همانروز جابهجايي و بازپسگيري مسئوليت از رباني املشي
با صراحت اعالم كردهاند كه «بايد فكري كند كه [ايش��ان] يك جايي خدمت بكنند»؛
از اين رو ،يك هفته بعد (28دي )61ايش��ان را به عضويت در شوراي نگهبان منصوب
كردند 2.بنابراين ،انتصاب آن مرحوم به عنوان يكي از اعضاي شوراي نگهبان به ادعاي
جناب هاشمي كه «پس از رفع ترديد جبران كردند» ارتباطي ندارد و او بايد توضيح دهد
كه از اين ادعا و نسبت ناروا به امام چه منظوري داشته است؟ جناب هاشمي با اين ادعاي
خالف واقع ،امام را انساني دهنبين و زودباور نمايانده است كه بدون تحقيق و بررسي
و با دريافت گزارش از اين و آن ،شتابزده و نس��نجيده درباره افراد و اشخاص تصميم
ميگيرد و عزل و نصب ميكند و ظلم روا ميدارد و آنگاه كه خالف آنچه را دريافته بود به
اثبات رسيد ،پشيمان ميشود و جبران ميكند!! در صورتي كه امام نه ترديدي داشتند
تا «رفع ترديد» شده باشد ،نه بيتأمل و تحقيق و از روي شتاب تصميمي گرفته بودند و
حقي را ضايع كرده بودند كه بخواهند جبران كنند.
آيا اينگونه ادعا در خاطرهگوييهاي جناب هاش��مي خنجري نيس��ت كه از پش��ت
 .1صحيفه امام ،ج ،17ص.230-231
 .2همان ،ص.242

اينكه شيادان وابسته به طاغوت
(جهانخواران -زورمداران)
پيوسته روي مذاكره با مل تها
و دول تهاي انقالبي پافشاري
م يورزند به اين علت است
كه بتوانند در ميان آنان افراد
ساد هلوح ،ضعي فالنفس و
زودباور را شناسايي كنند و با
تهديد و تطميع ،بيم و نويد و
شگردهاي شيطاني ديگر آنان را
تحت تأثير قرار دهند
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بر امام زده ميش��ود؟ آيا اينگون��ه پنداربافيها و
نارواگوييها از دهها توطئه و نقشههاي دشمن براي
خدشهدار كردن سيماي ملكوتي امام ،تأثيرگذارتر
نيست؟ نهانكاري و خاطرهگويي معماگونه جناب
هاشمي تنها به رويدادهاي پس از پيروزي انقالب
اس�لامي محدود نميش��ود .او از برخي جريانها
و حوادثي كه در دوران مب��ارزه و اوج انقالب روي
داده است نيز با رمز و راز و «تقيه»!! سخن ميگويد
و درب��اره برخي از آنچ��ه در روزه��اي اوج انقالب
اسالمي واقع شده است سربسته ميگذرد .او درباره
راهپيمايي تاريخي روزهاي تاسوعا و عاشوراي سال
 57ميگويد:
 ...آن روزها با ما از طرف رژيم مذاكره ميش��د .نماينده رژيم تيمسار
مقدم بود .يك جلسه پيش از س��فر آقاي مطهري به پاريس ،آمد منزل
ايش��ان و با او گفتوگو كرديم .گفتوگوي مهمي بود ...1سرانجام رژيم
راهپيمايي را پذيرفت ،اما شرايطي گذاشت؛ از جمله اينكه راهپيمايي
از حسينيه ارشاد به باال باشد ،شرط ديگر اين بود كه در شعارها به شاه
اهانت نشود .هر دو شرط نقض شد و راهپيمايان «مرگ بر شاه» را در آن
روزها در گستردهترين سطح شعار دادند ...راهپيمايي تاسوعا با تصويب
جمع ما [؟] در كميتهاي سه نفري مركب از من و مهندس سحابي و يك
نفر ديگر (؟!) و به داليلي با دعوت آقاي طالقاني انجام شد كه در عاشورا
هم به همان گستردگي با خواست مردم ادامه پيدا كرد ...ويژگي منحصر
به فرد اين راهپيماييها اين بود كه سرنوشت انقالب را رقم زد و ما بر سر
دوراهي مرگ و حيات قرار گرفتيم .اگر تهديد رژيم را ميپذيرفتيم پيامد
آن ادامه سلطه و حاكميت رژيم بود .در نپذيرفتن هم احتمال بمباران
هوايي و قتلعام مطرح بود كه با تأكيد امام به اس��تقبال خطري بزرگ
رفتيم و قدرت و تهديدناپذيري انقالب را در برابر رژيم ثابت كرديم .در
هر دو راهپيمايي تاسوعا و عاشورا آماده شهادت بوديم و به خاطر فشار
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زيادي كه بر رژي��م وارد ميكرد احتمال خطر ،آن ه��م براي افراد جلو
1
صفها ،بسيار بود.
رهبرتراشي  -خط موازي
اس��تكبار جهاني و در رأس آن ش��يطان بزرگ آنگاه كه دريافتند پشتيباني سياسي،
تسليحاتي و تبليغاتي از شاه نميتواند انقالب اسالمي را از حركت به پيش بازدارد و تاج
و تخت شاه را استواريبخشد ،به دو شگرد شيطاني ديگر رو آوردند .1 :رهبرتراشي .2
خط موازي؛ اين دو ترفند از واپسين تيرهايي بود كه امريكا و شاه در تركش داشتند.
كارگردانان وابسته به امريكا و شاه مانند اردشير زاهدي و برخي از اعضاي جبهه ملي و
رسانههاي وابسته درونمرزي و برونمرزي تالش كردند كه عناصري مانند سيد كاظم
شريعتمداري و دكتر كريم سنجابي را در برابر امام «علم» كنند و به عنوان رهبر انقالب!
به صحنه آورند و شماري از مردم بهپاخاس��ته و انقالبي را به سوي آنها بكشانند .مثلث
امريكا -شاه -ليبراليستها با بهرهگيري از رسانههاي تبليغاتي درونمرزي و برونمرزي،
در اين توطئه نقش اساسي داش��تند كه البته راه به جايي نبردند و در واقع آب در هاون
ميكوبيدند؛ چراكه ملت انقالبي ايرانآگاهتر و هوش��يارتر از آن بودند كه با اين ترفند
فريب بخورند و سر در راه رهبران قالبي ،خلقالساعه و مرموز بگذارند و به بيراهه كشيده
شوند.
در مورد خط موازي بايد گفت ش��گردي كه به كار گرفته ش��د توانست براي يك روز
(تاسوعا) اثرگذار باشد ،ليكن اين نيرنگ و ترفند نيز با هشدار امام و هوشياري مردم در
هم شكسته شد .در اين شگرد شيطاني نيز مثلث شوم امريكا -رژيم شاه -ليبراليستها با
همدستي برخي ار روحانيان مرعوبشده و فريبخورده نقش فعال و ريشهاي داشتند.
رژيم شاه در گام نخست شايعهاي را در سراسر كش��ور رواج داد كه در روزهاي تاسوعا
و عاشورا ارتش ش��اه از زمين و هوا راهپيمايان تهراني را به خاك و خون خواهد كشيد
و قتلعام خواه��د كرد .در گام دوم برخ��ي از مهرههاي فريبكار و نيرنگباز رژيم ش��اه
مانند تيمسار مقدم به س��راغ برخي از روحانيان رفتند و با آنان به مذاكره نشستند .در
اين مذاكره توانس��تند دل آنان را خالي كنند و به آنان بباورانند كه حمله ارتش شاه به
راهپيمايان در روزهاي تاسوعا و عاشورا جدي ،حتمي و ترديدناپذير است ،مگر آنكه در
اين راهپيماييها از سردادن شعار ضد شاه خودداري شود .بدينگونه توانستند با برخي
 .1علياكبر هاشمي رفسنجاني ،دوران مبارزه ،تهران ،دفتر نشر معارف انقالب ،1386 ،ص.327

از ويژگيهاي ليبرالها اين است
كه پيش از آنكه در انديشه مبارزه
با جهانخواران و زورمداران باشند،
دنبال گفتوگو ،مذاكره و دادوستد
با آنها هستند؛ ديگر اينكه در برابر
تهديد دشمن زود خود را ميبازند
و مرعوب ميشوند و كوتاه ميآيند
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از روحانيان ،به اصطالح قرار و مدار بگذارند .در
گام سوم با آمدن صدها تن از مأموران دورهديده
س��اواك در ميان راهپيمايان تاسوعا كوشيدند
كه كنت��رل ش��عارهاي مردمي و انقالب��ي را در
دست بگيرند و از شعار ضد شاه پيشگيري كنند.
سوليوان آخرين سفير امريكا در ايران درباره اين
دو ترفند ،به كاخ سفيد چنين گزارش داده است:
تاريخ11 :دسامبر -1979سند شماره ()31
از :سفارت امريكا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن .دي .سي -فوري
تهيهكننده گزارش :سوليوان
طبقهبندي :سري
شماره :تهران 2095
موضوع :تظاهرات عاشورا -شواهد اوليه
 .1تظاهرات صلحآميزي كه امروز در تاريخ 10دس��امبر [تاسوعا] در
تهران صورت گرفت ،به وسيله رهبران مذهبي و نمايندگان بازار بسيج
ش��ده بودند .در هر حال ترتيبات الزم براي سازماندهي اين تظاهرات و
كسب تفاهم با مأمورين امنيتي دولت ايران توسط نمايندگان جبهه ملي
صورت گرفت .در جريان تظاهرات به كريم سنجابي رهبر جبهه ملي ارج
گذاشته شد و از طرف مردم استقبال خوبي از وي به عمل آمد.
 .2اردشير زاهدي كه مذاكرهكننده اصلي دولت براي برنامه راهپيمايي
بود ،در غ��روب آن روز به من گفت ك��ه تعدادي از افراد م��ا نيز در اين
تظاهرات شركت كردند و س��عي كردند كه آن را به ميانهروي بكشانند.
وي همچنين متذكر شد كه عدهاي از ميانهروها ،به جاي عكس خميني،
عكس شريعتمداري را حمل ميكردند.
 .3تمام اينها نش��اندهنده هم��كاري بين دولت و رهب��ران ميانهرو
ميباشد تا بدينترتيب رهبران سياسي ميانهرو به جاي خميني كسب
وجهه كنند .اين براي شاه تاكتيك خوبي است ،اگر او متعاقباً بخواهد با
جبهه ملي به عنوان طرف اصلي براي تشكيل يك دولت ائتالفي مذاكره
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طبق شواهد موجود برخي از

جلودارها و سردمداران روحاني كند .پيش از اين س��ناتور مصباحزاده در بحث
كه مرعوب جوسازيهاي شيطاني درباره ضعف سياسي جبهه ملي به ما گفته بود،
سازمانهاي جاسوسي و عوامل سيا در صورتيكه خواسته شود ،كيهان ميتواند در
و ساواك قرار گرفته بودند ،ملت عرض چند هفته از اينها قهرمان ملي بس��ازد.
ب هپاخاسته و انقالبي تهران را در موقعي كه چند روز پيش من او را ديدم او به من
راهپيمايي روز تاسوعا از سردادن گفت كه وي درصدد است بعد از عاشورا دست
شعار مرگ بر شاه بازداشتند
به انتشار چيزي شبيه روزنامه بزند.
 .4بهطور خالصه بهنظر ميرسيد كه اقداماتي
در دست اس��ت تا از طريق دس��تكاري در افكار عمومي ،جبهه ملي با
زيركي ،رهبري مخالفين را از دس��ت خميني بيرون آورد -شاه معتقد
است كه ميتواند با جبهه ملي در مورد تشكيل يك سلطنت مبتني بر
قانون اساسي مذاكره كند ولي با خميني هرگز.
 .5زاهدي معتقد است كه گروه خميني از اين تاكتيك آگاهند و ممكن
است تظاهرات 10دس��امبر (تاس��وعا) را يك پيروزي براي ميانهروها
بدانند؛ بنابراين ممكن است كه بخواهند تظاهرات 11دسامبر (عاشورا)
را به خشونت بكشانند ،خصوصاً اينكه خميني نيز در بيانيهاش 1از جاري
شدن «رود خون» در عاشورا سخن گفته است.
 .6فعاليتهاي صبح عاشورا نشان نميدهد كه چه اتفاقي خواهد افتاد.
تعدادي كمتر از آنكه در روز تاسوعا (10دسامبر) جمع شده بودند ،صبح
خيلي زود جمع شدند و به طرف خيابان شاهرضا در حركتاند .جمعيت
مانند روز 10دسامبر كه در آن تمام گروهها خود به جانب غرب به سوي
شهياد روانه شدند ،حركت ميكنند اما بسيار پراكندهتر؛ هر چه به ظهر
نزديكتر ميشويم ،راهپيماييهاي بيهدف به اندازه معتنابهي به چشم
ميخورد.
 .7گروههايي هم نزديك سفارت به برگزاري برنامههاي خاص عاشورا
كه عبارتاند از سينهزني و زنجيرزني ،مشغول بودند( .يكي از گروهها به
منظور استفاده تبليغاتي در تلويزيون ،پيراهنشان را درآوردند و در مقابل
عكاسان شروع به سينهزني كردند و با تمام شدن كار عكاسان ،آنها نيز
 .1در اصل :بيانهاش.
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هاشمي رفسنجاني و جريان موازي
از خاطرات جناب هاشمي -كه چند صفحه پيش آورده شد -به دست ميآيد كه:
ال بازي خ��ورده و ناآگاهانه به كانالي افتاده
 .1او نيز در جريان توطئه خط موازي كام ً
است كه توطئهگران امريكايي -شاهنشاهي -ليبراليستي ساخته بودند .او تهديد عوامل
رژيم شاه مبني بر بمباران هوايي راهپيمايان تاسوعا -عاشورا را تا آن پايه جدي و قطعي
ميپندارد كه براي چارهجويي دست به دامان امام ميشود كه شايد امام دستور دهند
راهپيمايي اين دو روز به كلي ملغي شود!! «اين تهديد را به امام منتقل كرديم ،امام تأكيد
كردند كه به هر حال راهپيمايي بايد انجام شود»!!
 .2اين بيم و هراس و نگراني آقاي هاشمي درباره قتلعام راهپيمايان برآيند مذاكرهاي
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پيراهن خود را پوشيده و به سوي جنوب رهسپار شدند).
 .8اگر گروه خميني بخواهند براي به دس��ت گرفت��ن كنترل اوضاع،
تظاهرات عاشورا را به خشونت بكش��انند ،بدون شك خواهند توانست
به همين منظور تظاهركننده كافي براي برآشفتن اوضاع بسيج كنند.
(گزارش داشتيم مبني بر اينكه عامالن تحريككنندهاي به جمعيت
توصيه ميكردند قصر شاه را كه بدون شك توسط ارتش از آن محافظت
ميشود ب ه آتش بكشانند).
 .9از طرف ديگر اگر گروه خميني احساس كنند كه از طرفداري عناصر
مؤثري در مناطق نفتي ،سيس��تم بانكها و ادارات برخوردارند ،ممكن
اس��ت ترجيح دهند مقصود خود را با اعتصابات عملي كنند و بر دولت
فشار آورند و به برخورد خشونتآميز در روز عاشورا دست بزنند .در هر
حال از آنجايي كه طرفداران و نزديكان خميني روي مسئله عاشورا تكيه
زيادي كردهاند ،نخواهند گذاشت كه اين روز بدون حادثه بگذرد.
 .10در طول روز ،ما گزارشهاي بيش��تري خواهيم داد .بدبختانه در
اوايل صبح باران قطع شد و هوا روشن و ماليم است و به نظر ميرسد كه
هوا در طول  12ساعت ديگر نيز مناسب باشد.
1
سوليوان
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بود كه با تيمسار مقدم داشت .اينكه شيادان وابسته به طاغوت (جهانخواران -زورمداران)
پيوسته روي مذاكره با ملتها و دولتهاي انقالبي پافشاري ميورزند به اين علت است
كه بتوانند در ميان آنان افراد س��ادهلوح ،ضعيفالنفس و زودباور را شناسايي كنند و با
تهديد و تطميع ،بيم و نويد و شگردهاي ش��يطاني ديگر آنان را تحت تأثير قرار دهند و
بدينگونه انقالب را مهار كنند.
 .3جناب هاشمي رفسنجاني در اين بخش از خاطرات خود نيز واقعيتها را درز ميگيرد
و با راستي و درستي آنچه را كه روي داده است براي تاريخ و نسلهاي امروز و فردا بازگو
نميكند .او بدون اينكه توضيح دهد كه چه انگيزه و انديشهاي او را به مذاكره با تيمسار
مقدم واداشته است و چه مطالب و مس��ائلي در اين مذاكره رد و بدل شده است ،نتيجه
مذاكره را بازگو ميكند« :س��رانجام رژيم راهپيمايي را پذيرفت اما شرايطي گذاشت از
جمله اينكه راهپيمايي از حسينيه ارش��اد به باال شد ،شرط ديگر اين بود كه در شعارها
به شاه اهانت نشود!!»...
نخست بايد از جناب هاشمي پرس��يد كه او به نمايندگي از چه كس��اني به مذاكره با
مقامات رژيم شاه نشسته و از آنها به اصطالح اجازه راهپيمايي با آن شروط رسوا گرفته
است .اگر از طرف ملت ايران به خود رخصت داده اس��ت كه با رژيم به مذاكره بپردازد،
خود بهتر ميدانست كه ملت به پاخاسته و انقالبي و پيروان راستين راه امام ،يك سال
پيش از آن ،در آن دوراني كه رژيم شاه در اوج قدرت بود ،با خشم و خروش انقالبي و با
تقديم عزيزاني به ميدان شهادت ،راهپيماييهاي منظم ،مستمر و قدرتشكن برگزار
كردند و نهضت اسالمي ايران را به انقالبي فراگير و كاخبرانداز بدل ساختند و صد البته
در آن مقطعي كه رژيم شاه در مرز سقوط و فروپاش��ي قرار گرفته بود ،به ميانجيگري
ليبرالمنشانه جناب هاشمي نياز نداش��تند كه با چانهزني از رژيم در حال زوال اجازه
راهپيمايي بگيرد .اينگونه گفتوگوهاي پشت پرده و بدهبستانهاي محرمانه با دشمن
هيچگاه با راه ملت و رهبر انقالب همخواني نداشت .اين شيوه ليبرالهاي سازشكار بود
كه راه مردم را اصوالً بلد نيستند يا اين راه را گم كردهاند.
از ويژگيهاي ليبرالها اين اس��ت كه پيش از آنكه در انديشه مبارزه با جهانخواران و
زورمداران باشند ،دنبال گفتوگو ،مذاكره و دادوستد با آنها هستند؛ ديگر اينكه در برابر
تهديد دشمن زود خود را ميبازند و مرعوب ميشوند و كوتاه ميآيند.
 .4آقاي هاشمي در خاطرههاي خود آورده اس��ت كه «هر دو شرط نقض شد»!! البته
مردم بهپاخاس��ته و انقالبي هيچگاه و هرگز منتظر نميماندند كه رژيم در حال زوال و

در عصر روز تاسوعا تلفنهاي
زيادي از مردم تهران به
نوف للوشاتو شد .در اين
پيا مهاي تلفني مردم به امام
شكايت داشتند كه ما امروز
هر گاه شعار مرگ بر شاه و
مرگ بر امريكا سرميداديم از
جلودارها پيغام م يرسيد كه
از سردادن اي نگونه شعارها
خودداري شود
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در مرز مرگ و س��قوط براي آنها خ��ط و مرز تعيين
كند كه از كجا و در چه مس��يري راهپيمايي كنند و
چه شعارهايي س��ردهند و از سردادن چه شعارهايي
خودداري ورزند ،ليكن جناب هاش��مي در اين مورد
نيز همانند بسياري از موارد ،از بازگو كردن واقعيتها
خودداري ورزيده و آنچ��ه را كه روي داده درز گرفته
اس��ت .طبق ش��واهد موجود برخ��ي از جلودارها و
س��ردمداران روحاني ك��ه مرعوب جوس��ازيهاي
ش��يطاني س��ازمانهاي جاسوس��ي و عوامل سيا و
س��اواك قرار گرفته بودند ،ملت بهپاخاسته و انقالبي
تهران را در راهپيمايي روز تاسوعا از سردادن شعار مرگ بر شاه بازداشتند؛ البته مردم به
شكل خودجوش جسته و گريخته اينگونه شعارها را بر زبان آوردند ،ليكن اين شعار در
راهپيمايي روز تاسوعا فراگير و همگاني نشد ،چون برخي از سردمداران باور كرده بودند
كه سردادن اين شعار مايه حمله هوايي و زميني ارتش ش��اه به سوي تظاهركنندگان
و راهپيمايان خواهد ش��د .از اين رو ميبينيم كه آقاي هاشمي از وحشت و نگراني خود
از احتمال حمله رژيم ياد ميكند ...« :احتمال بمب��اران هوايي و قتلعام مطرح بود كه
با تأكيد امام به اس��تقبال خطري بزرگ رفتيم ...در هر دو راهپيمايي تاسوعا و عاشورا
آماده شهادت بوديم و به خاطر فشار زيادي كه بر رژيم وارد ميكرد احتمال خطر ،آن هم
براي افراد جلو صفها [بخوانيد آقاي هاشميها] بسيار بود»! من نميدانم اگر «احتمال
بمباران هوايي و قتلع��ام» ميرفت ،جلوي صف و عقب صف چه تفاوتي داش��ت؛ اين
توهم ،ريشه در آن مذاكرات منحوسي داشته كه صورت گرفته است و تيمسار مقدم با
تأثير رواني روي جناب هاشمي توانسته است مرگ را در برابر چشمان او مجسم سازد.
در عصر روز تاسوعا تلفنهاي زيادي از مردم تهران به نوفللوشاتو شد .در اين پيامهاي
تلفني مردم به امام شكايت داشتند كه ما امروز هر گاه شعار مرگ بر شاه و مرگ بر امريكا
سرميداديم از جلودارها پيغام ميرسيد كه از سردادن اينگونه شعارها خودداري شود.
امام با شنيدن اين خبر سخت ناراحت شدند .مرحوم سيد احمد خميني از سوي امام با
تهران تماس گرفتند و ياد دارم كه به آيتاهلل شهيد بهشتي تلفني پيام امام را رساندند
كه اگر قرار باشد كساني مردم را از ش��عار اصلي انقالب باز بدارند ،من با پيامي به مردم
تكليف همه را معين خواهم كرد .از اين رو توطئه مثلث ش��وم امريكا -ش��اه -ليبرالها
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برخي از عناصر ليبرالدموكرات و

سادهانديش بر اين باورند كه اگر شكست خورد و خط موازي در نطفه خفه شد و
ملت ايران شعار مرگ بر امريكا سر مردم در راهپيمايي چند ميليوني روز عاش��ورا
ندهند و پرچم امريكا را آتش نزنند ،حماسه آفريدند و سخن آخر خود را با شاه و رژيم
شيطان بزرگ بر سر لطف ميآيد و شاهنشاهي زدند و شمارش معكوس براي سقوط
از منافع سياسي و منابع سرشاري ش��اه از راهپيمايي روز عاشورا ش��تاب بيشتري
كه به دنبال انقالب اسالمي در ايران گرفت و توطئهگران ،سازشكاران و سرسپردگان
ال منزوي و نااميد ساخت.
و منطقه از دست داده است ،چشم به خط امريكا را كام ً
ميپوشد
 .5جناب هاش��مي آورده اس��ت «راهپيمايي
تاسوعا با تصويب جمع ما در كميته سه نفري مركب از من ،مهندس سحابي و يك نفر
ديگر(؟) و به داليلي(؟!) با دعوت آقاي طالقاني انجام ش��د»! اين خاطره نيز مانند ديگر
خاطرههاي او در پرده ابهام قرار دارد و روش��ن نيس��ت نقش اين كميته در راهپيمايي
عاشورا چه بوده اس��ت؛ ليكن آنچه اجماالً از آن ميتوان دريافت ،اين است كه سياست
موازي مثلث امريكا -شاه -ليبرالها مورد تصويب و تأييد اين كميته قرار داشته است و
در واقع اين كميته مجري سياست آن مثلث شوم بوده است.
 .6آقاي هاشمي سادهلوحانه ميپنداشته است كه در راهپيمايي روزهاي سرنوشتساز
تاسوعا و عاشورا -طبق قول و قرار او با تيمسار مقدم -اگر تظاهركنندگان مرگ بر شاه
نگويند ،ميتوانند جلوي حمله هوايي و زميني ب��ه راهپيمايان را بگيرند! غافل از اينكه
اگر رژيم شاه قدرت و توان حمله و بمباران راهپيمايان را داشت ،بيترديد اگر آنها در آن
روزها به جاي «مرگ بر شاه»« ،جاويد شاه» ميگفتند ،بيترديد مورد حمله و سركوب
قرار ميگرفتند .آنها به شعار مردم نگاه نميكردند ،به عمل آنها نگاه ميكردند كه رژيم
شاهنشاهي را با خروش انقالبي خود به مرز سقوط و فروپاشي كشانده و كاخ خونپايه
شاه را در معرض فرو ريختن قرار داده بودند .چنانكه امروز نيز ميبينيم برخي از عناصر
ليبرالدموكرات و سادهانديش بر اين باورند كه اگر ملت ايران شعار مرگ بر امريكا سر
ندهند و پرچم امريكا را آتش نزنند ،شيطان بزرگ بر سر لطف ميآيد و از منافع سياسي
و منابع سرشاري كه به دنبال انقالب اسالمي در ايران و منطقه از دست داده است ،چشم
ميپوشد و از توطئه ضد ايران دست ميكشد .غافل از اينكه امريكا حاضر است ملت ايران
روزي هزاران بار مرگ بر امريكا بگويند و پرچم امريكا را آتش بزنند اما برخالف خواست
امريكا دنبال خودكفايي نباش��ند ،به ابداعات و ابتكارات در عرصه تكنولوژي ،صنعتي،
پزشكي ،و نظامي دست نزنند ،بنيه دفاعي خود را استواري نبخشند ،برخالف سياست

رژيم صهيونيستي در منطقه گام برندارند و در يك كالم از اسالم ناب محمدي(ص) كه
با منافع و آز و نياز استعماري جهانخواران همخواني ندارد پيروي نكنند و انديشههاي
ليبراليستي و تز استعماري اس�لام منهاي واليت فقيه را با دل و جان بپذيرند .چنانكه
امام اعالم ميدارند:
 ...همه توطئههاي جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلي گرفته تا حصر
اقتصادي و غيره براي اين بوده است كه ما نگوييم اسالم جوابگوي جامعه
1
است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم...
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خاطراتي پر از ابهام و پرسشهاي بيپاسخ!!

 .1صحيفه امام ،ج ،21ص.290

