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هبوط در مه
نقدی بر کتاب پا به پای سرو؛ خاطرات خانم عفت مرعشی 

ليال کريمی شنبه بازاری1

چکيده
مقاله پيش رو، به نقد محتوايی خاطرات خانم عفت مرعش��ی در كتاب پا به پای سرو 
می پردازد. كتاب مورد نقد، سه دسته مطلب تاريخی را شامل است. نخست مشاهدات 
مستقيم راوی از وقايع تاريخی و نيز رويدادهای زندگی شخصی خاندان هاشمی است. 
دسته دوم روايت رويدادهای تاريخ انقاب اسامی اس��ت كه راوی از زبان ديگران نقل 
كرده است و بخش سوم مطالبی كه تحت عنوان پاورقی های تحقيقی در جای جای كتاب 
درج شده كه محصول تاش پژوهشگران مركز منتشركننده كتاب خاطرات است. در اين 

نوشتار هر سه دسته فوق الذكر مورد نقد تاريخی قرار گرفته است. 
در نقد پيش رو، تمام گزاره های مورد نقد مطرح نشده بلكه با گونه  شناسی و سنخ يابی 
مطالب قابل نقد، تاش شده نمونه هايی از هر س��نخ مطرح گردد تا امكان بازيابی تمام 
ايرادات كتاب- در همه ابعاد- برای مخاطب فراهم باشد. »غلو و اغراق«، »سربازگيری 

1. دانش آموخته سطح دو حوزه علميه خواهران
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طاب«، »ناراحتی از برخورد سرد شهيد بهشتی«، »رحلت آقا مصطفی خمينی«، »قيام 
19دی قم«، »خواب های عجيب خانم مرعشی«، »واقعه 17شهريور 57«، »سفر امام به 
پاريس«، »اشتباه در نقل تاريخ وقايع« و »نقدی بر پاورقی های تحقيقی« ده سر فصل 

مورد نقد در خاطرات خانم مرعشی است. 
خوانش انتقادی و بررسی موضوعات مورد نقد، با اتكا به اسناد و مكتوبات معتبر تاريخی 
صورت پذيرفته و در موارد متعدد، ابعاد پنهان و ناگفته های مرتبط با روايت راوی، مطرح 
شده است تا امكان قضاوت علمی در صحت سنجی گزاره های ادعايی راوی، برای مخاطب 

فراهم گردد. 
کليدواژه ها: عفت مرعشی، هاشمی رفسنجانی، نقد خاطرات، تاريخ شفاهی، انقاب 

اسامی، پا به پای سرو. 

مقدمه
كتاب خاطرات خانم عفت مرعش��ی، همس��ر جناب آقای اكبر هاشمی رفسنجانی با 
عنوان پا به پای سرو در 7 فصل و 424 صفحه توس��ط دفتر نشر معارف انقاب در سال 
1391 منتشر شده اس��ت.1 اين كتاب از معدود آثاری است كه روايتی زنانه از تحوالت 
سياسی و تاريخی مربوط به انقاب اسامی ارايه داده است. روايت مرعشی از آن جهت 
قابل بازكاوی محققانه است كه ممكن است به واس��طه غلبه عواطف و احساسات،2 به 
مخدوش كردن بخش هايی از تاريخ تحوالت انقاب اسامی منجر شده باشد. چه اينكه 
بر اساس فرامين رهبر كبير انقاب اسامی حضرت امام خمينی)ره(، تاريخ انقاب را بايد 
آن گونه روايت كرد كه واقعاً اتفاق افتاده است و از هر گونه غلو، اغراق و روايت جهت دار 

و كاريكاتوری پرهيز كرد.3 
بخشی از مطالب اين كتاب مربوط به مشاهدات مستقيم راوی است و بخشی ديگر مرور 
تاريخ انقاب است كه هيچ ارجاع خاصی نيز برای آن ذكر نشده است و در برخی موارد 
با ناراستی هايی همراه است كه در ادامه به طور مستند به آنها اشاره خواهد شد. روايت 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، پا به پای سرو؛ خاطرات عفت مرعشی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1391. 
2. در مقدمه كتاب به بعد احساسی بودن اين روايت اشاره شده و از زبان محسن هاشمی رفسنجانی، چنين آمده 
است: »روايتی ناب، خواندنی و پر از احساسات پاك مادرانه و زنانه كه اليه های اندرونی علمای مجاهد و مبارزان 

حقيقی راه آزادی و رهايی از يوغ استبداد شاهنشاهی را به تصوير می كشد.« رك: پا به پای سرو، همان، ص9.
3. نمونه های فراوانی از بايسته های تاريخ نگاری انقاب اسامی از زبان امام خمينی، در كتاب نهضت امام خمينی 
به قلم سيد حميد روحانی قابل مشاهده است كه مهم ترين اين شاخصه ها و بايسته ها، در دست نوشته تاريخی امام 
خطاب به سيد حميد روحانی منعكس است. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص9-29. 
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شخص راوی نيز از جوانب متعدد قابل نقد است كه 
پس از نقل مستقيم اين موارد، نكات مورد تأمل در 

مورد آن بخش ها بيان شده است.
در اين مقاله تاش شده اس��ت مواردی از روايت 
خانم مرعش��ی كه به نوعی با مس��تندات و حقايق 
تاريخی در تعارض اس��ت و يا رنگی از غلو و اغراق بر 
آن مشاهده می شود، را در معرض قضاوت مخاطب 

قرار دهيم.

غلو و اغراق
غلو و اغ��راق در م��ورد ش��خصيت ها، جريان ها و 
بازتاب وقايع تاريخی يكی از آس��يب های جدی در 
تاريخ نگاری انقاب اس��امی اس��ت كه امام راحل 

در موارد متعدد نس��بت به آن هش��دار داده اند و فعاالن عرصه تاريخ نگاری و مبارزات 
سياسی را از آن برحذر داشته اند. بازخوانی تذكرات صريح حضرت امام به دو تن از ياران 
و همراهان سرشناس خود، نسبت به پرهيز از اغراق گويی، نمونه روشنی در بازشناسی 
مشی و مسلك امام در اين موضوع است. س��يد محمود دعايی از فعاالن نهضت امام در 
نجف، در جريان فعاليت راديويی اش در بغداد، به تذكرات امام اشاره كرده و در اين زمينه 

چنين گفته است: 
]امام پس از مش��اهده و مطالعه متن برنامه های اجراش��ده در راديو[ 
مرا خواستند و فرمودند كه من برنامه ها را ديدم، مجموعاً خوب بود، اما 
دو تذكر دارم. يكی اينكه س��عی كنيد مبالغه نكنيد و دروغ هم نگوييد. 
حقيقت را بگوييد و اضافه هم نگوييد. هم��ان حقيقت تأثير خودش را 

دارد. دوم اينكه در برنامه ها فحاشی نكنيد... شما واقعيت را بگوييد.1
سيد حميد روحانی تاريخ نگار انقاب اسامی نيز در مقدمه جلد اول از مجموعه نهضت 

1. گوشه ای از خاطرات حجت االسام والمسلمين سيد محمود دعايی )يادها- 35(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خمينی، عروج، 1387، ص86-85. اين تذكر در واكنش به يك جمله از سيد محمود دعايی داده شد كه در 
مقام نفی اتهامات رژيم به امام مبنی بر فئودال بودن امام، در برنامه راديويی اش مدعی شده بود كه »امام يك وجب 
زمين ندارد« امام در جواب ايشان می فرمايند: »نه اينطور نيست كه يك وجب زمين نداشته باشيم. ما در خمين 
يك قطعه زمين داريم كه در اختيار اخوی است. ايشان كشاورزی می كند و درآمدش را بين فاميل و فقرا تقسيم 

می كنند. اينكه من زمين ندارم خاف واقع است، شما واقعيت را بگوييد.« رك: همان، ص86. 

اعتماد  بر  تکيه  و  تأکيد 
به هاشمی  امام  فوق العاده 
چه معنایی دارد؟ اگر چنين 
اعتماد ویژه ای وجود داشت، 
چرا امام به توصيه نامه هاشمی 
مبنی بر تأیيد سازمان التقاطی 
و تروریستی مجاهدین خلق، 
وقعی نمی گذارد و بر عکس، در 
نامه به محمد هاشميان- داماد 
و پسر عموی هاشمی- دفاع 
فوق العاده هاشمی از مجاهدین 
خلق را نشان از اغفال وی از 

سوی سازمان برمی شمارد!
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امام خمينی، در ضمن بيان خاطرات و انتشار دست نوشته های امام، به بيان نكات مهمی 
در باب بايسته های تاريخ نگاری انقاب اسامی از منظر امام خمينی)ره( اشاره می كند. 
وی پس از اتمام كتاب بررس��ی و تحليلی از نهضت امام خمينی، آن را برای بازبينی در 
اختيار امام قرار می دهد و امام پس از نگاه اصاحی به بخش هايی از اين اثر، يادداشتی 

نيز روی آن گذاشتند كه متن آن يادداشت چنين است:
آنچه قل��م زدم يا خيلی مبالغه آمي��ز بود، يا موافق واق��ع نبود. به نظر 
اينجانب، اگر می خواهيد شرح حال را برای كاتب مصری بنويسيد، ساده 
باشد و از شعر و نثر حماس��ه آميز خالی باشد. بيشتر نظر به بيان نهضت 
اخير و كيفيت آن و تأثير آن در طبقات روشن و ساير طبقات و خصوصاً 
راجع به مخالفت با اسراييل مشروح ذكر شود، بی مبالغه، به همان نحو 

كه واقع شده است...1 
با توجه به مقدمات پيش گفته، به بررسی بخش هايی از خاطرات خانم عفت مرعشی كه 
احياناً حاوی مطالب اغراق آميز است می پردازيم. در بخشی از كتاب تعابيری اغراق آميز 
نسبت به همسر راوی به چشم می خورد كه جالب توجه است. خانم مرعشی در معرفی 

خود چنين می گويد: 
من عفت مرعشی، همس��ر عالم مجاهد، روحانی وارسته، سياستمدار 
نامی ايران زمين، تربيت يافته مكتب اهل بيت عليهم الس��ام، انس��ان 
شريف و بزرگوار حضرت آيت اهلل آشيخ اكبر هاشمی رفسنجانی هستم.

در مورد اين بخش از خاطرات، نوعی اغراق در مورد همس��ر راوی به زبان آمده است 
كه تاش دارد از هاشمی شخصيتی ممتاز معرفی نمايد. اين تعابير در حالی به كار برده 
می شود كه در س��يره بزرگان دين، نوعاً در مقابل كاربست القاب و عناوين نوعی امتناع 
و استنكاف وجود داش��ته اس��ت. با وجود اين، چگونه جناب آقای هاش��می كه انتشار 
روايت های منتسب به ايشان حتماً با نظارت و مشاورت ايشان منتشر می شود، از به كار 
بردن چنين القاب و عناوين پرطمطراقی جلوگيری نكرده و به درج آن راضی شده است؛2 
و ش��ايد بتوان گفت كه اين بزرگ نمايی ها برگرفته از خوی و خصلت ش��خصی و سيره 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص15.
2. متأس��فانه جناب آقای هاش��می تا آنجا كه توانسته اس��ت خود را ش��خص محوری حوادث انقاب و رهبر 
فعاليت های مبارزاتی وانمود كرده و چه بسا می توان گفت كه اگر فضای اجتماعی و رودربايستی های مرسوم اجازه 
می داد، ايشان پروا نداشت بنويس��د كه رهبری نهضت و انقاب را او برعهده داش��ته و امام)ره( مجری نظريات و 

پيشنهادات او بوده است كما اينكه در برخی موارد به طور ضمنی اين مفهوم را القا كرده است. 
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سياسی شخص جناب آقای هاشمی است كه در روايت تاريخی و خاطراتش، همواره خود 
را به عنوان محور وقايع معرفی نموده است.1 

وی در ادامه، اينچنين به معرفی خود ادامه می دهد: 
مردم عزيز مرا اغلب با دو حادثه و دو روايت می شناس��ند؛ اول حادثه 
ترور همسرم در سال 1358 كه در نجات معجزه وار ايشان صاحب نقش 
بودم و دوم حوادث تلخ بعد از انتخابات رياست جمهوری در سال 1388 
و صحنه رأی دادن در حس��ينيه جماران كه جماتی از من در رسانه ها 
انتشار يافت و بهانه ای برای تخريب همس��ر و فرزندانم توسط تندروها 

شد.2
در فراز باال نيز، راوی بدون آنكه ماهيت كام خود در س��ال 88 را بازگو كند كه در آن 
مردم را به ش��ورش عليه جمهوری اس��امی دعوت كرده بود، تاش می كند منتقدان 
سخنان آشوب طلبانه خود را افرادی تندرو معرفی نمايد. استفاده از تعبير تندرو و افراطی 
برای فعاالن سياسی انقابی و متعهد بيشتر در امتداد گفتمانی است كه بيشتر از ناحيه 
جريان های ضد انقاب و سازشكاران تازه به قدرت رسيده به كار گرفته می شود و بارها 

مورد نقد رهبر معظم انقاب نيز واقع شده است.3
در بخش ديگری از كتاب پا به پای سرو چنين می خوانيم: 

آشيخ اكبر در صف اول ميدان مبارزه بود و اطاعات زيادی از نيروهای 
مبارز داخل ايران از هر قشر و دس��ته ای داشت. با جامعه و نيازهای روز 

1. در مقاالت انتقادی استاد سيد حميد روحانی پيرامون خاطرات جناب آقای هاشمی رفسنجانی، اين معنا با 
بيان مصاديق و به تفصيل بيشتری قابل دستيابی است كه اين بخش خاصه ای از نقدهای ايشان پيرامون شخصيت 

و فعاليت های هاشمی رفسنجانی است. 
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص20.

3. مقام معظم رهبری در اين زمينه چنين می فرمايند: »يك عادتی هم در بعضی پيدا شده است كه همين طور 
مدام تكرار می كنند »تندروها، تندروها«؛ خب بله، تندروی و كندروی- طرف افراط و تفريط- هر دو بد است، اين 
معلوم است اما ]اينكه[ تندروی چيست، كندروی چيست، خط ميانه كدام است، چيزهای خيلی واضح و روشنی 
نيست، جزو مسائل بين نيست، تبيين الزم دارد. چون برای ما خيلی زياد خبر می آيد؛ اين روزنامه ها و مطبوعات 
گوناگون را هم آدم نگاه می كند، من می فهمم كه بعضی وقتی می گويند تندروی، جريان حزب اللهی و مؤمن مورد 
نظرشان اس��ت؛ نه، جريان مؤمن را، جريان انقابی را، جوانان حزب اللهی را متهم نكنيد به تندروی؛ اينها همان 
كسانی هستند كه با همه  وجود، با همه  اخاص در ميدان حاضرند، آنجايی هم كه دفاع از مرزها الزم باشد، دفاع از 
هويت ملی الزم باشد، مسئله  جان دادن و خون دادن مطرح باشد، همين ها هستند كه به ميدان می آيند. به صرف 
اينكه يك جايی يك قضيه ای واقع بش��ود كه مورد قبول و تأييد نباشد، فوراً پای حزب اللهی ها را ]وسط[ بكشند، 
مثل قضيه  سفارت عربستان كه البته كار بس��يار بدی بود، كار غلطی بود و هر كسی كرده باشد كار غلطی است؛ 
جماعت مؤمن را، جوان های انقابی را كه هم انقابی اند- چون بنده با اين جوان ها تا حدود زيادی و از دور و نزديك 
انس دارم- هم خيلی اوقات عقلشان و فهمشان و تعقلشان هم از بعضی از بزرگ ترها خيلی بيشتر است.« )بيانات 

مقام معظم رهبری در ديدار دست اندركاران برگزاری انتخابات، 1394/10/30( 
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آش��نا و از فرهنگ غنی حوزه برخوردار بود. روحانيت مبارز او را قبول 
داش��ت. وظيفه ايش��ان در س��ال های مبارزه، هماهنگ��ی و هم افزايی 
نيروها در جهت حركت عليه رژيم بود. از طرف ديگر، همس��رم انسانی 
س��خت كوش، باهوش، پركار، خوش س��ليقه، خوش اخاق، خوش فكر 
و عالم بود. ماقات حض��وری او با امام بس��يار مفيد بود. ام��ام اعتماد 

فوق العاده ای به ايشان داشتند.1
در مورد تعابير مذكور نكته قابل نقد آنكه اوالً در اين رواي��ت نيز به تقليد از خاطرات 
شخص جناب آقای هاشمی، تاش شده است از وی شخصيتی ممتاز و متمايز از ساير 
مبارزان ارايه شود كه در مبارزات نقش محوری داشته است! اين در حالی است كه اگر 
ايشان چنين جايگاهی داشته اس��ت، چگونه در تمام دوران تبعيد امام، تنها يك بار به 
نجف عزيمت كرده و با امام ماقات حضوری داش��ته اس��ت و همزمان از ساير راه های 
ارتباطی مانند مكاتبه مس��تقيم و... نيز كمترين بهره را برده است. كسی كه با رهبری 
نهضت كمترين ارتباط را داشته، چگونه »وظيفه ايشان در سال های مبارزه، هماهنگی 
و هم افزايی نيروها در جهت حركت عليه رژيم« بوده است و می توانسته نقش محوری 
در مبارزات داشته باش��د؟ اين وظيفه توسط چه كسی بر عهده ايش��ان قرار داده شده 
بود؟ كدام روايت از ساير مبارزان اين مدعا را تأييد می كند؟ نكته ديگر در مورد اعتماد 
فوق العاده امام به ايشان است كه اين مسئله نيز از چند منظر قابل نقد است. در بازكاوی 
مدعای خانم مرعشی گفتنی اس��ت تا آنجا كه در گزارشات مكتوب و خاطرات شفاهی 
آمده است، بزرگانی مانند آيت اهلل شهيد بهشتی و استاد شهيد مطهری پيشگام هدايت 
جريان مبارزه در ايران بودند و رس��الت هدايت و هماهنگی نيروهای مبارز را بر دوش 
داشتند، مبارزان مسلمان را سازماندهی می كردند و شبهات و ابهامات جوان ها را از نظر 

اعتقادی برطرف می ساختند و از انحراف و التقاط آنان جلوگيری به عمل آوردند. 
ديگر آنكه بايد از راوی پرس��يد تأكيد و تكيه بر اعتماد فوق العاده امام به هاشمی چه 
معنايی دارد؟ آيا مفهومش عدم اعتماد فوق العاده به ساير مبارزان است؟ اين فوق العادگی 
در كدام تصميم امام نمود يافته است؟ با چه پشتوانه ای اين مدعا مطرح گرديده است؟ 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص231. 
در مورد اين بخش به نظر می رسد خانم عفت مرعشی درصدد اس��ت تا با ذكر اين تملق ها از شوهرش، نه فقط 
شوهرش را بزرگتر از آنچه هس��ت جلوه دهد. بلكه در تاش است تا به خاطر انتس��ابی كه به او دارد و دائماً آن را 
با عنوان »شوهرم« تكرار می كند، خودش را بزرگ كند و در اين مس��ير، هر چه هاشمی را بزرگ تر كند، خودش 

بزرگ تر می شود. يعنی در واقع با اين كار دارد مجيز خودش را می گويد. 
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نكته ديگ��ر آنكه، اگر چني��ن اعتماد وي��ژه ای وجود 
داشت، چرا امام به توصيه نامه هاشمی مبنی بر تأييد 
سازمان التقاطی و تروريستی مجاهدين خلق، وقعی 
نمی گذارد و بر عكس، در نامه به محمد هاش��ميان- 
داماد و پسر عموی هاشمی- دفاع فوق العاده هاشمی 
از مجاهدين خلق را نشان از اغفال وی از سوی سازمان 
برمی ش��مارد!1 در مورد پيش��نهاد آقای هاش��می به 
حذف ش��عار راهبردی و ماندگار »مرگ ب��ر امريكا« 
نيز می بينيم كه »امام)ره( اصوالً اين پيشنهاد را قابل 
جواب نمی داند و به مصداق آيه شريفه »و اذا مروا باللغو 

مروا كراما«2 آن را مسكوت می گذارد. همچنين در جريان برقراری ارتباط پنهانی هاشمی 
با امريكا و سفر مك فارلين به ايران نيز حضرت امام)ره( با مخالفت صريح خود آن نقشه 

را هم نقش بر آب می كند.«3
در ساير تصميمات راهبردی نيز، نشانی از اين اعتماد ويژه به چشم نمی خورد! 

سربازگيری طالب
از جمله نكات قابل تأمل در كتاب مورد نقد، اش��تباهات مربوط به نقل برخی تاريخ ها 
و تناقض گويی و ناراستی روايت تاريخی وقايع است كه نيازمند بازنگری است. از جمله 

1. سيد حميد روحانی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، به تشريح اين موضوع می پردازد: 
»فارس: شما در جوابيه خود به آقاي هاشمي رفسنجاني، به نامه اي مبني بر اينكه امام فرموده بود هاشمي احتماالً 

اغفال شده اشاره كرده بوديد، با توجه به اينكه نامه مذكور در صحيفه امام موجود نيست، استناد شما چيست؟ 
روحاني: بخشي از نامه اي كه در پاسخ به اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ  نامه ام به آن اشاره كردم به 
سال 52 برمي گردد. در سال 52 حجت االسام والمس��لمين هاشميان امام جمعه امروز رفسنجان نامه اي به امام 
نوشته و اين سؤال را مطرح كرده است كه آقاي هاشمي رفسنجاني از ما مي خواهد وجوهات شرعي را براي كمك به 
سازمان مجاهدين خلق در اختيارش قرار دهيم، كه امام خميني)ره( در پاسخ به اين سؤال فرموده اند، جايز نيست 

و احتماالً آقاي هاشمي در اين قضيه اغفال شده است.
فارس: چرا اين نامه تاكنون منتشر نشده و شما چگونه از اين نامه مطلع شديد؟ 

روحاني: در سفري كه به رفسنجان داشتم اين نامه را كه در منزل آقاي هاشميان قاب شده بود و در دفتر كارش 
قرار داشت رؤيت كردم. آقاي هاشميان به احترام آقاي هاشمي رفسنجاني اين نامه را منتشر نكرده است.«

رك: »در گفت وگويي تفصيلي با فارس عنوان شد؛ اظهارات سيد حميد روحاني در خصوص خاطرات هاشمي، 
مجمع روحانيون و حوادث اخير«، خبرگزاری فارس، انتشار در 88/10/23، 18:38، به آدرس: 

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810231518 
2. قرآن كريم، سوره فرقان، آيه 72. 

3. اين بخش از مقاله، چكيده بيانات و آثار اس��تاد س��يد حميد روحانی در مورد موضوع »حذف شعار مرگ بر 
امريكا« و ماجرای »مك فارلين« است. 

خانم مرعشی در مورد رحلت 
آقا مصطفی خمينی تالش 
کرده است آن را ناشی از 
مالقات های  و  خستگی 
طوالنی و راز و نياز شبانه 
قلمداد کند و بدون آنکه به 
اسامی راویان واسطه اشاره ای 
کرده باشد، معلومات خود 
را به برخی اطرافيان ایشان 

منتسب می سازد
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می توان به تاريخ دستگيری طاب و اعزام به سربازی اشاره كرد كه خانم مرعشی از زبان 
برادرش، چنين نقل كرده است: 

حسين نتوانست خود را كنترل كند و گفت: حاال كه ناراحت نيستی، 
ناراحتی هم ندارد، پس بدان كه آش��يخ اكبر و ع��ده ای از طلبه های قم 
را از 21فروردين ]1342[، قبل از حادثه فيضيه برای خدمت سربازی 

اجباری به پادگان باغشاه آورده اند.1
مس��ئله مورد نقد آنكه، تاريخ حادثه فيضيه 2فروردين 1342 اس��ت و راوی پيش تر 
خود همين تاريخ را به درستی ذكر كرده اس��ت،2 پس با وجود اين چگونه 21فروردين 
را به عنوان روز »دستگيری طاب قبل از حادثه فيضيه« نقل كرده است؟ آن گونه كه 
می بينيد در نقل تاريخ به تناقض تاريخی توجهی نش��ده و راوی از تعبيری نادرس��ت 
استفاده كرده است. گذشته از اش��تباه مذكور، تاريخ سربازگيری طاب نيز به درستی 

نقل نشده است. آن گونه كه در اسناد مربوطه منعكس است: 
در تاريخ 20فروردين 1342فرمان اع��زام روحانيون قم و اصفهان به 
سربازی صادر ش��د و مأموران رژيم به طرز وحش��يانه ای در كوچه ها و 
خيابان ها به دستگيری طاب و روحانيان جوان پرداختند... و آنان را به 

حوزه های سربازگيری اعزام داشتند.3 
جالب آنكه در كتاب خاطرات همسر خانم مرعشی نيز تاريخ دستگيری آقای هاشمی 

رفسنجانی، 20 فروردين نقل شده است. در كتاب دوران مبارزه چنين آمده است: 
1342/1/20: در پی ناديده گرفتن معافيت تحصيلی طاب از س��وی 

رژيم، اكبر هاشمی رفسنجانی به خدمت نظام وظيفه برده شد.4
همچنين در كتاب صحيفه امام نيز، پس از درج پيام تاريخی امام خمينی)ره( خطاب به 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص53. 
2. همان، ص43. 

3. سيد حميد روحانی، همان، ص424. با اندك تلخيص و تغيير. و همچنين در سند ديگری در اين زمينه چنين 
آمده اس��ت: »رئيس اداره نظام وظيفه عمومی... در تاريخ 22فروردين 1342، طی بخشنامه ای رسمی با قانونی 
خلق الس��اعه، كارت معافيت طاب را كه از وزارت فرهنگ صادر ش��ده بود، ناديده گرفته، دستور اعزام طاب به 

سربازی را صادر كرد.« رك: همان، ص423. 
4. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص1563. 
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طاب دستگير شده،1 تاريخ دستگيری طاب اول ارديبهشت سال 42 نقل شده است.2 
با توجه به مستندات موجود، تاريخ 21فروردين، صحيح و دقيق نيست و جا داشت كه 
راوی و مجموعه منتشركننده خاطرات وی، به اين مستندات مراجعه و تاريخ را به دقت 

نقل می كردند. 

ناراحتی از برخورد سرد شهيد بهشتی
يكی از محورهای قابل نقد در خاطرات خانم عفت مرعشی، پرهيز از واكاوی و تبيين 
دقيق بخشی از فعاليت های سياسی و مبارزاتی آقای هاشمی است. خصوصاً آن بخش از 
فعاليت وی كه به همكاری و حمايت از سازمان مجاهدين خلق مربوط است، بازتابی در 
روايت مرعشی نيافته است. اين در حالی است كه در كتاب دوران مبارزه، شخص هاشمی 
رفس��نجانی ابايی از بيان ارتباط وثيق و حمايت وسيع خود از س��ازمان مذكور نداشته 
است. مسئله مهمی كه خانم مرعش��ی به طرزی هنرمندانه از گفتن آن امتناع ورزيده، 
علت دستگيری جناب آقای هاشمی است كه در پی لو رفتن نامه حمايت وی از اعضای 
سازمان مجاهدين خلق )منافقين(، اتفاق افتاد.3 مسئله ارتباط آقای هاشمی با سازمان 
مجاهدين و حمايت پردامنه )مادی و معنوی( وی از فعاليت های آن، موجب شد تا برخی 

1. نگران نباشيد، تزلزل به خود راه ندهيد و با كمال رشادت و سربلندی و روحی قوی بايستيد. شما- هر كجا كه 
باشيد- سربازان امام زمان)عج( می باشيد و بايد به وظيفه سربازی خود عمل نماييد. رسالت سنگينی كه اكنون به 
عهده داريد روشن ساختن و آگاه كردن سربازان و درجه دارانی است كه با آنان سر و كار داريد؛ كه الزم است از انجام 
اين رسالت مقدس اسامی غفلت نورزيد. تعليمات نظامی را با كمال جديت و پشتكار دنبال كنيد؛ هم از نظر روحی 
و هم از نظر جسمی خود را قوی سازيد؛ مبادا يك وقت خدای نخواسته ضعف و تزلزلی از شما بروز كند كه موجب 

سرشكستگی روحانيت می شود؛ و برای شما عواقب ناگواری همراه خواهد داشت. صحيفه امام، ج 1، ص189. 
2. در ذيل پيام امام در كتاب صحيفه امام، چنين آمده اس��ت: »متن حاضر، به نوش��ته مؤلف كتاب نهضت امام 
خمينی، ج 1، ص406، مضمون پيامی است كه امام خمينی پس از فرمان 1ارديبهشت 42 دولت مبنی بر اعزام 

روحانيون به سربازی به طور شفاهی صادر فرمودند.« رك: صحيفه امام، همان. 
گفتنی است آن گونه كه در مراجعه به كتاب نهضت امام خمينی به دس��ت آمد و خاصه آن در اين مقاله درج 
شد، تاريخ اول ارديبهشت در كتاب نهضت امام خمينی ذكر نشده است و به نظر می رسد تنظيم كنندگان كتاب 

صحيفه امام، در اين مورد اشتباه كرده اند. 
3. هاشمی رفسنجانی نيز جزء كس��انی بود كه به دنبال سفر نمايندگان س��ازمان مجاهدين در سال 1349 به 
نجف و ديدار با امام، تاش داشت ضمن نوشتن نامه حمايت و تأييد، اطمينان امام را به فعاليت های سازمان جلب 
نمايد كه البته امام به نامه شخصيت های بزرگ تر از آقای هاشمی )مانند آيت اهلل طالقانی( نيز در موضوع حمايت از 
سازمان، توجهی نكرد و لذا اين نامه به فرض وصول هم نمی توانست در جلب اعتماد امام به يك سازمان التقاطی و 
منحرف با مشی مسلحانه، تأثيری داشته باشد. در رنج نامه مرحوم سيد احمد خمينی به تفصيل ماجرای نامه های 
حمايت آميز روحانيت مبارز از سازمان مجاهدين و عدم التفات امام به اين نامه ها اشاره شده است. رك: رنجنامه 

سيد احمد خمينی خطاب به آيت اهلل منتظری، ص5. 
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از روحانيون برجسته مانند شهيد بهشتی به عملكرد هاشمی اعتراض داشته باشند1 و 
در عمل اين انتقاد را به او بيان كرده و فاصله ای را بين خود و هاشمی ايجاد كرده بودند 
و شايد از اين حيث بود كه برای آزادی وی تاش��ی نمی كردند كه اين موضوع، موجب 
ناراحتی شديد خانم مرعشی از شهيد بهشتی شده است. در ادامه روايت خانم مرعشی 

در موضوع مذكور را مرور می كنيم: 
در دهه پنجاه مبارزه با رژيم توس��ط گروه های سياسی جدی تر شده 
بود... در اين فكر بودم كه كاری بكنم. نمی ش��د كه همس��رم در زندان 
باش��د و ما كه نزديك ترين افراد او هس��تيم، در خانه بنشينيم و كاری 
برايش نكنيم... پيش خودم گفتم از آقای بهش��تی كه در همس��ايگی 
ماست، كمك بگيرم و با ايشان مشورت كنم. خيلی روی ايشان حساب 
می كردم. نيامدن به منزل ما و احوال نگرفتن را به حساب احتياط ايشان 
در شرايط سخت و خفقان از برخورد با ساواك می دانستم. از همسرشان 
وقتی گرفتم. معمولی ب��ا من برخورد كردند كه توقع نداش��تم. در اين 
ماقات من جريان بازداش��ت آقای هاشمی را برايش��ان تعريف كردم. 
گفتم كه نمی توانيم ماقاتی از آنها بگيريم. ايش��ان خونسرد گفتند كه 
آقای هاشمی با فعاليت هايی كه دارد و به گروه ها و سازمان هايی كمك 
و همكاری می كند، كار قابل توجهی نمی ش��ود برای ايشان كرد. بسيار 
ناراحت شدم، يعنی چه؟ گفتم پس ايشان بايد اعدام شود! خداحافظی 

كردم و ناراحت و عصبانی از منزل خارج شدم.2
همان طور كه می بينيد، ش��هيد بهش��تی نيز با توجه دادن به مش��ی مبارزاتی آقای 

1. در كتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی با عنوان دوران مبارزه، اسنادی منتشر شده كه به ارتباط وثيق هاشمی 
با سازمان مجاهدين خلق اشاره دارد و علت دستگيری وی، همكاری با اين گروه تروريستی و حمايت از آنها بيان 
شده است. در بخشی از اين اسناد چنين آمده است: »به دنبال كشف يك گروه خرابكار و برانداز معتقد به ايدئولوژی 
اسامی بر مبنای سوسياليس��م، تحت عنوان گروه به اصطاح مجاهدين خلق ايران در تهران و شهرستان ها، كه 
اعضای آن اقداماتی به نفع گروه موصوف انجام می دادند و اكثر اعضای اين گروه در سال 2530 دستگير و عده ای 
موفق به فرار ش��دند كه با آغاز زندگی مخفی به تاش ه��ای خرابكارانه و ترور ش��خصيت های داخلی و خارجی 
پرداختند كه با پيگيری های الزم، مأمورين جهت دستيابی به اين عناصر و دستگيری اعضای به اصطاح نظامی 
گروه موصوف و تحقيقات از آنان، مشخص گرديد نامبرده باال ]اكبر هاشمی رفسنجانی[ يكی از افراد فعال و مرتبط 
می باشد كه ضمن برقراری ارتباط با افراد فعال به اصطاح كادر مركزی گروه، اقداماتی در زمينه های مختلف فوق 
به منظور پيش برد مقاصد خرابكاران نموده كه با تهيه طرح های مقتضی دس��تگير و برابر قرار تأمين روز 54/9/3 
شعبه يك بازپرسی دادستانی ارتش بازداشت و ضمن رؤيت قرار صادره نسبت به آن اعتراضی ننموده است.« رك: 
علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات تصويرها، اسناد، گاه شمار، زير نظر: محسن هاشمی، تهران، 

دفتر نشر معارف انقاب، 1376؛ ج2، ص1440، سند شماره 0882/2.
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص165-166. 
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هاش��می، با نوع برخورد خود ب��ه نقد عملكرد 
مبارزات��ی وی می پ��ردازد و حاضر نمی ش��ود 
تاشی برای آزادی او انجام دهد و همين مسئله 
نيز خشم و عصبانيت همسر هاشمی را به همراه 
دارد. گرچه در آن زمان هنوز س��ازمان به طور 
كامل نقاب نفاق را از چهره بيرون نياورده بود، 
اما بزرگانی مانند ش��هيد بهشتی، خط انحراف 
و التقاط در مبارزه را به خوبی تش��خيص داده 
بودند و بر عكس جناب آقای هاش��می، حاضر 
نبودن��د آن را تأييد يا تقوي��ت نمايند و بلكه به 

كلی از اين جريان فاصله می گرفتند.

رحلت آقا مصطفی خمينی
در مورد رحلت آقا مصطفی خمينی راوی تاش كرده اس��ت آن را ناشی از خستگی و 
ماقات های طوالنی و راز و نياز شبانه قلمداد كند و بدون آنكه به اسامی راويان واسطه 

اشاره ای كرده باشد، معلومات خود را به برخی اطرافيان ايشان منتسب می سازد: 
بنا به گفته اطرافيان، اف��رادی از تهران به ديدار ايش��ان رفته بودند و 
ماقات با آنها در منزلشان طوالنی شده بود. مهمانان ديروقت می روند. 
عادت ايش��ان اين بوده كه تا صبح بيدار باشند و با خدای خود راز و نياز 
كنند. بعد از نماز صبح می خوابند. زمانی كه صبحانه ايشان را می برند، 
مشاهده می كنند كه آن سيد بزرگوار، سر سجاده دار فانی را وداع گفته 

و به ملكوت اعلی پيوسته است.1
در اين مورد گفتنی است اوالً به مشكوك بودن مرگ ايشان هيچ اشاره ای نشده است؛ 
اين در حالی است كه قريب به اتفاق همراهان و اطرافيان ايشان آن را مشكوك قلمداد 
كرده اند و برای آقا مصطفی تعبير شهيد را به كار می برند كه در خاطرات روحانيون مبارز 
در اين زمينه قابل مشاهده است.2 گذش��ته از اين، راوی بدون اشاره به منبع اطاعات 
خود، تاش كرده است اين رحلت را امری عادی و ناشی از ديدارهای طوالنی و بی خوابی 

1. همان، ص294.
2. برای اطاع بيشتر در اين باره رك: اميد اسام؛ مجموعه مقاالت پيرامون شخصيت علمی و مبارزاتی آيت اهلل 

سيد مصطفی خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1390. 

یکی از محورهای قابل نقد در 
خاطرات خانم عفت مرعشی، پرهيز 
از واکاوی و تبيين دقيق بخشی از 
فعاليت های سياسی و مبارزاتی 
آقای هاشمی است. خصوصًا آن 
بخش از فعاليت وی که به همکاری 
و حمایت از سازمان مجاهدین 
خلق مربوط است، مسئله ارتباط 
آقای هاشمی با سازمان مجاهدین 
و حمایت پردامنه )مادی و معنوی( 
وی از فعاليت های آن، موجب شد 
تا برخی از روحانيون برجسته مانند 
شهيد بهشتی به عملکرد هاشمی 

اعتراض داشته باشند
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جلوه دهد كه در جای خود قابل نقد اس��ت. خصوصاً كه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 
دقيقاً بر عكس روايت خانم مرعش��ی، از جانب اطرافيان آقا مصطفی مدعی می شود كه 
ايشان به شهادت رسيده است و مسموميت را علت اصلی رحلت و شهادت ايشان معرفی 

می كند.1 در بخشی از كتاب اميد اسام، در تأييد اين مدعا چنين آمده است: 
علت مرگ ]آقا مصطفی[ مش��خص نش��د اما از مجم��وع گفته های 
بستگان درجه اول، نزديكان و دوس��تان چنين برمی آيد كه مرگ سيد 
مصطفی طبيعی و عادی نبود، بلكه در اثر نوعی مسموميت به شهادت 

رسيد. آثار مسموميت در بدن شهيد از همان ابتدا كامًا مشهود بود.2 

قيام 19دی قم
در بخش ديگری از خاطرات عفت مرعش��ی به موضوع قيام 19دی قم اش��اره شده و 
اطاعات ناقص و نادرستی از اين واقعه تاريخی ارايه شده است. وی در اين مورد چنين 

گفته است: 
در روز 17دی 1356 در روزنامه اطاعات، مقاله ای توهين آميز عليه 
امام به سفارش س��اواك انتش��ار يافت... طلبه های قم عليه اين مطلب 
توهين آميز روزنامه اطاع��ات تظاهرات كردند. م��ردم در منزل آقای 
شريعتمداری متحصن شدند. پليس با متحصنين درگير شد و در 19دی 

زد و خوردی پيش آمد. در اين حادثه عده ای كشته شدند.3
در مورد اين بخش از خاطرات، گفتنی است اوالً به فرآيند قيام به طور دقيق اشاره نشده 
كه با تجمع علما و اساتيد حوزه علميه قم در منزل آيت اهلل نوری همدانی آغاز شد و پس 
از آن با حضور در بيوت مراجع قم در روز 18دی همراه شد كه ماجرای تجمع در منزل 
آقای شريعتمداری نيز مربوط به روز 18دی است نه نوزدهم! بعد از آن مردم در صبح و 
عصر روز نوزدهم دی نيز در منازل برخی از علما و فضای قم تجمع كردند كه در عصر 
اين روز و پس از حضور مردم در اطراف بيت آيت اهلل نوری همدانی اين درگيری خونين 

1. اين ادعا كه راوی »خستگی به خاطر ديدار و مناجات شبانه« را علت فوت سيد مصطفی مطرح می كند، به نظر 
می رسد كه اولين بار است درباره مرگ سيد مصطفی مطرح شده است و بايد به اقوال مختلفی كه درباره اين مسئله 
هست اضافه كرد! گفتنی است اظهار نظرهايی از اين دست در مورد علت درگذشت شخصيت های سياسی را بايد 
از سنخ اظهار نظر دختران خانم مرعشی )فائزه و فاطمه هاشمی( در مورد علت مرگ مرحوم الهوتی برشمرد كه 

فاقد سند و پشتوانه علمی است. 
2. رك: همان، ص9.

3. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص294. 
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پيش آم��د و مردم در حد فاص��ل بيت آيت اهلل 
نوری و حرم مطه��ر، در چهارراه بيمارس��تان 
مورد هجوم قرار گرفتند و تع��دادی از آنان به 
شهادت رسيدند و از اين رو، نام چهارراه مذكور 

به چهارراه شهدا تغيير كرد. 
اي��ن در حال��ی اس��ت ك��ه من��زل آق��ای 
ش��ريعتمداری در خيابان صفايي��ه و محدوده 
چهارراه بيمارس��تان واقع نبوده و از اين رو، در 
هنگامه درگيری های روز نوزدهم دی كامًا از 
كانون درگيری دور بوده است. از اين گذشته، 

تجمع طاب و مردم معترض در بيوت مراجع عظام، منحصر در منزل آقای شريعتمداری 
نبوده و معترضان در منازل حضرات آيات گلپايگانی، مرعشی نجفی، ميرزا هاشم آملی 
و عامه طباطبايی نيز حاضر ش��ده اند.1 عاوه بر اين، در آن جريان اصوالً برنامه تحصن 
در كار نبوده اس��ت. اجتماع كنندگان تنها از صاحب بيت اعام نظر و اعام انزجار از آن 
مقاله ننگ بار را می خواستند و اقدام فوری جهت جبران اين جسارت به ساحت مقدس 
امام را طلب می كردند. ضمناً در اين مسئله كه مقاله مذكور به سفارش و به قلم چه كسی 
نوشته شده نيز مسئله مطرح شده در خاطرات خانم مرعشی )نگارش مقاله به سفارش 
ساواك( يقينی است و بلكه احتمالی ضعيف است چه اينكه تاكنون سندی مبنی بر اين 
سفارش يا تصميم مهم از اسناد ساواك يافت و منتشر نشده است. بلكه آنچه با قرائن و 
شواهد سازگارتر است آنكه نگارش مقاله توهين آميز، به سفارش شخص شاه و در دربار 

نوشته شده است. 
آن گونه كه می بينيد در روايت خانم مرعشی هيچ اش��اره ای به جزئيات اين حوادث 
نشده اس��ت و روايتی ناقص و ناصحيح از حوادث نوزدهم دی ماه به دست داده است. با 
وجود اين بايد از ايشان پرسيد ايشان از چه راهی به اخبار و اطاعات مربوط به نهضت 
امام خمينی، دست می يافته و اينكه آيا همين اطاعات ناقص را در اختيار همسر خود 
در زندان قرار می داده اس��ت؟ چرا كه خود به نقش اطاع رس��انی اش تصريح می كند و 

می گويد: 

1. برای اطاع از جزئيات اين قيام خونين و دستيابی به روايت شاهدان عينی رك: توران منصوری، »قيام 19دی 
1356 قم«، 15خرداد، دوره سوم، س13، ش46، ص251-279. 

در بخش هایی از خاطرات خانم 
روایت  خواب هایی  مرعشی، 
می شود که خاطرات راوی را با 
نوعی تقدس گرایی عجين می کند. 
به نظر می رسد راوی با بيان این 
خواب ها، تالش می کند چهره ای 
زندگی  از  قدسی  و  ماورایی 
شخصی و خانوادگی خود ارایه 
دهد و از این رو، نوعی مشروعيت 

برای خانواده دست و پا کند
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هر حادثه و تظاهراتی را كه اتفاق می افتاد، با دقت تهيه می كردم و آنها 
را در زمان ماقات به آشيخ اكبر در زندان می گفتم.1 

خواب های عجيب خانم مرعشی 
در بخش هايی از خاطرات خانم مرعشی، خواب هايی روايت می شود كه خاطرات راوی 
را با نوعی تقدس گرايی عجين می كند. به نظر می رسد راوی با بيان اين خواب ها، تاش 
می كند چهره ای ماورايی و قدس��ی از زندگی ش��خصی و خانوادگی خود ارايه دهد و از 
اين رو، نوعی مشروعيت برای خانواده دست و پا كند. گذشته از آنكه اصوالً رؤيا هميشه 
صادقه نيس��ت، حتی خواب های صادقه نيز حجيت و اعتبار ندارد و لذا معلوم نيست در 
يك روايت تاريخی و سياسی، بيان تفصيلی خواب های شخصی، چه معنا و مفهومی دارد. 
روايت های ماورايی سياستمداران و اتكای آنان به اين امور، گاهی در مقام برتری جويی يا 
ارايه روايتی قدسی از شخصيت های سياسی بيان می گردد كه در برخی موارد با واكنش 

منفی فقها و علمای طراز اول حوزه های علميه همراه شده است.2 
در ادامه برخی از اين خواب ها را از نظر می گذرانيم. 

خواب نخست مربوط به ازدواج خانم مرعشی با جناب آقای هاشمی رفسنجانی است 
كه در اين زمينه چنين می خوانيم: 

زير آسمان پرستاره رفس��نجان، در حياط خوابيده بودم. بيدار شدم. 
س��عی كردم خوابی را كه ديده بودم، به خاطر بياورم. خواب ديدم اول 
ماه است و چشمم به هال ماه افتاد. خانم جون- مادرم- يادم داده بود، 
وقتی كه چشمت به هال ماه افتاد، برخيز و با ذكر صلوات آن را نو كن. 
در خواب همين كار را كردم. شنيده بودم كه تعبير ديدن ماه در خواب، 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص294-295. 
2. به عنوان نمونه می توان به واكنش منفی برخی از فقهای قم به ماجرای »هاله نور« كه از زبان يكی از رؤسای 
جمهور پيشين نقل شده بود، اشاره كرد. گفتنی اس��ت، نمونه هايی از مكاشفه و خواب در خاطرات برخی ديگر از 
سياست مداران فعلی قابل بازيابی است كه به عنوان نمونه می توان به ماجرای »مشاهده هودج نورانی« در خاطرات 
رئيس جمهور فعلی اشاره كرد. در خاطرات حجت االسام حسن روحانی چنين آمده است: »من در يك ماه محرمی، 
موقع اذان صبح از خانه خارج شدم و برای نماز صبح به سمت مسجد پشت خندق رفتم وارد حياط مسجد شدم و 
در كنار حوضی كه در سمت چپ قرار داشت نشستم و مشغول وضو گرفتن شدم... من همان طور كه كنار حوض 
نشسته بودم و در حال وضو بودم، احس��اس كردم كه حياط يك مرتبه روشن شد... سرم را بلند كردم و يك شیء 
نورانی را كه تقريباً مكعب مستطيل بود و حدود دو متر داشت و عرض و ارتفاع آن هم حدود يك متر بود، ديدم كه 
از باال به سمت داخل حياط مسجد به آرامی در حال فرود آمدن است احساس كردم افرادی داخل اين هودج نورانی 
نشسته اند...« )خاطرات حجت االسام والمسلمين دكتر حس��ن روحانی، انقاب اسامی1357-1341، تهران، 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص45.( 
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بزرگی، توانگری و فرهمندی اس��ت و اگر زنی خواب هال ماه را ببيند، 
چنين شوهری می كند.1

در مورد اين خواب، آنچه به خواننده منتقل می ش��ود آن اس��ت كه راوی می خواهد 
ازدواج خود را امری الهی قلمداد كند و از س��وی ديگر، توانگری مالی فوق العاده فعلی 
خاندان هاش��می را به نوعی تئوريزه نمايد! با اعتنا به خواب هايی از اين دست، زندگی 
اشرافی خانواده هاش��می، امری محقق الوقوع تلقی خواهد ش��د كه حدود شصت سال 
پيش، در خواب خانم مرعشی به او الهام شده است! لذا جايی برای نقد سبك زندگی و 
نوع فعاليت های مالی و اقتصادی اين خانواده باقی نمی ماند. اين موضوع در حالی اهميت 
می يابد كه يكی از فرزندان خانم مرعشی اكنون به واسطه جرائم اقتصادی در زندان به 

سر می برد. 
خواب دوم مربوط می شود به نام گذاری فرزند پسر خانم مرعشی و جناب آقای هاشمی 
كه به مدع��ای راوی، نام او با عنايتی ويژه در خواب اعان ش��ده اس��ت. به روايت خانم 
مرعشی، سه ماه قبل از تولد فرزندش، نام او از ناحيه امام زمان)عج( و در خواب، به آقای 
هاشميان الهام شده و او در طی يك نامه، به پسرعمويش اكبر هاشمی، اطاع داده است. 

در اين باره چنين می خوانيم: 
س��ه ماهی به زمان تولد مهدی مانده بود كه نامه ای از آش��يخ محمد 
هاشميان برای آقای هاشمی رسيد. ايشان نوشته بود امام زمان)عج( را 
در خواب ديدم كه فرزند شما پسر است و اسمش مهدی است. من هم 
بی توجه به اين خواب، اول اس��م او را مظفر گذاش��تم كه مورد اعتراض 
آقای هاشميان قرار گرفت. با يادآوری ايشان، ما اسم مهدی را برای نوزاد 

انتخاب كرديم.2 
نكته مهمی در م��ورد اين خواب وج��ود دارد آنكه، در حالی كه خانواده هاش��می در 
حفظ و حراست از اس��ناد خانوادگی نهايت دقت را دارد، چطور نامه آقای هاشميان كه 
خانم مرعشی مدعی اس��ت او در آن نامه از خواب خود برای پسر عمويش نوشته است، 
منتشر نشده است. خوب بود آن نامه به عنوان پشتوانه اين خواب، ذكر می گرديد تا بر 
تشكيك و ترديد خوانندگان پايان بخشد. ديگر آنكه، ذكر خواب مذكور دليل نمی شود 
كه فرزند خانم مرعشی صالح و در تمام مراحل زندگی درستكار باشد و لذا تاش برای 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص14.
2. همان، ص142. 
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ارايه چه��ره ای موجه و مورد عناي��ت از مهدی، 
قابل تأمل است. 

خواب سوم مربوط به پيش گويی و پيش بينی 
خانم مرعشی در مورد رياست جمهوری جناب 
آقای هاشمی رفسنجانی قبل از پيروزی انقاب 
اسامی است! وی در اين زمينه چنين نقل كرده 

است: 
يك ش��ب خواب ديدم كه آش��يخ اكبر لباس 
مرتب و تميزی با عمامه و عبا پوش��يده است. با 
همين حالت، به اتاقی كه من خوابيده بودم آمد 
و گفت: عفت من می خواهم بروم كه رئيس جمهور ش��وم. فوری پريدم 
و پر قبايش را گرفتم و زدم زير گريه و گفتم: نمی خواهم رئيس جمهور 
بش��وی، هر حاكمی ظالم می ش��ود. از خواب بيدار ش��دم. جمله »هر 

حاكمی ظالم می شود« بر زبانم بود.1
در مورد اين خواب، گذشته از ايرادات اساسی كه به همه خواب های از اين سنخ وارد 
اس��ت، يك نكته قابل تأمل وجود دارد و آن اينكه آيا وی می خواهد چنين القا كند كه 
س��ال ها پيش از رياس��ت جمهوری همس��رش و حتی پيش از پيروزی انقاب، اين امر 
مسجل و قطعی بوده است؟ اگر رياست جمهوری او امری قدس��ی است، آيا باز هم او از 
منظر خانم مرعشی مصداق جمله »هر حاكمی ظالم می شود« است؟ و اينكه آيا خانم 
مرعشی همان طور كه در خواب از رياست جمهوری همسرش ناراضی بوده، در بيداری 
نيز تاش در تعبير خواب داشته يا بر عكس عمل كرده است! به نظر می رسد بيان خواب 
و خيال هايی از اين دست، ضمن تاش برای دس��ت و پا كردن وجهه ای قدسی، نوعی 
كنايه به رقبای سياسی در سطوح باالی مديريتی اس��ت و راوی در حقيقت می خواهد 
يك جمله نادرست را به عنوان كبری كليه به زمان حال تسری بخشد! چه اينكه هيچ نقد 
و يا توضيحی پس از بيان خواب و جمله حكيمانه خود مبنی بر اينكه »هر حاكمی ظالم 
می شود« ارايه نداده است و اين نشان از اعتقاد به اين باور تا زمان بيان روايت دارد.2 به 

1. همان، ص300.
2. خواب های خانم مرعشی را می توان با خاطرات جديد آقای هاشمی همانند دانست چرا كه هر دوی اينها در 
مسائل روز سياسی، توليد می شوند و درصدد هستند تا برای هاشمی و خانواده اش و نيز اهدافی كه دنبال می كنند 

زمينه سازی كنند. 

57 گرچه  17شهریور  در روز 
مأموران رژیم زودتر از مردم ميدان 
را به تسخير درآورده بودند و مردم 
با دیدن آنها به نوعی غافل گير 
شدند، ولی این طور نبوده که قبل 
از ساعت 7 مردم به رگبار بسته شده 
باشند. چه اینکه در این  صورت، 
اصواًل مردم در ميدان اجتماع 
نمی کردند تا آن حجم عظيم از 

فاجعه و کشتار انسانی فراهم آید
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راستی آيا از اين خواب نمی توان برداشت كرد كه بيننده خواب، سال ها پيش از پيروزی 
انقاب اسامی، خواب طايی قدرت و رياس��ت را می ديده و خيال پردازی هايی از اين 
دست داشته است؟! گذش��ته از اصل اتكا به مس��ئله خواب و خيال در عرصه پر حادثه 
سياست، كه در جای خود قابل نقد است، محتوای خواب ها و ماهيت فكری و تخيات 

آدم ها به شدت با يكديگر مرتبط اند. 

واقعه 17شهریور 57
در مورد واقعه 17شهريور نيز نكات جالبی در خاطرات خانم مرعشی به چشم می خورد 

كه بخشی از آن را بررسی خواهيم كرد. وی می گويد: 
صبح جمعه 1357/6/17 بعد از نماز، صبحانه را آماده كردم. بچه ها را 
صبحانه دادم. قرار بر اين بود كه ياسر و مهدی را در منزل يكی از فاميل ها 
بگذارم و خودم با فاطی و فائزه برای تظاهرات به ميدان ژاله برويم. قرار 
بود كه ساعت 8 صبح آنجا باشيم. هنوز ساعت 7 نشده بود كه تلفن زنگ 
زد. گوش��ی را برداش��تم، خانم آيت اللهی بود. با گريه گفت: مردم را در 
ميدان ژاله به رگبار بستند. همه را كشتند. از من خواست به آنجا نروم. 
معلوم شد رژيم شاهنشاهی پيش دستی كرده است و مأموران از اجتماع 
مردم در ميدان ژاله جلوگيری كرده اند. آنها زودتر از شروع تظاهرات و 
راهپيمايی، مردم را به گلوله بسته بودند. هنوز ساعت هفت نشده بود كه 

به ما خبر دادند مردم به رگبار بسته شده اند.1
در مورد اين بخش چند نكته حائز اهميت اس��ت. نخس��ت آنكه گرچه مأموران رژيم 
زودتر از مردم ميدان را به تسخير درآورده بودند و مردم با ديدن آنها به نوعی غافل گير 
شدند، ولی اين طور نبوده كه قبل از ساعت 7 مردم به رگبار بسته شده باشند. چه اينكه 
در اين  صورت، اصوالً مردم در ميدان اجتم��اع نمی كردند تا آن حجم عظيم از فاجعه و 

كشتار انسانی فراهم آيد. 
در جلد يازدهم از كتاب انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك،2 شرح تفصيلی از وقايع 
17شهريور آمده است كه با مدعای خانم مرعشی مبنی بر آغاز درگيری و كشتار خونين 

قبل از ساعت 7 صبح، هم خوانی ندارد. 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص301-302. 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1381، كتاب 

يازدهم، ص181.
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در اسناد مرتبط، ساعت 8 صبح به عنوان، زمان آغاز تظاهرات، عنوان شده است؛ 
از س��اعت 8 صب��ح روز 57/6/17 )2537 شاهنش��اهی(، عده ای از 
قش��ريون مذهبی در تعدادی از نقاط تهران به ويژه در جنوب و شمال 

شرق و مركز تهران، به اقدامات اخالگرانه مبادرت كردند.1
در سند شماره 1787 نيز در اين مورد چنين می خوانيم: 

از حدود ساعت 08:00 روز 57/6/17، گروه های مختلفی از قشريون 
مذهبی كه تعداد تقريبی آنها حدود 25000 نفر ب��وده از خيابان های 
فرخ آباد، شهباز و ميدان ژاله حركت كرده اند. تظاهركنندگان شعارهايی 
عليه خاندان جليل س��لطنت و به نف��ع روح اهلل خمين��ی می داده اند و 
سربازان مستقر در محل را )اس��راييلی( قلمداد می كرده اند. مأمورين 
مس��تقر در ميدان ژال��ه و خيابان های ش��رقی و جنوب��ی متصل به آن 
برای متفرق كردن تظاهركنندگان مداخله و گروه��ی از آنها به مقابله 
با مأمورين برخاسته و در چند نقطه از خيابان های مذكور با آتش زدن 
الستيك مانع حركت مأمورين شده و چند دستگاه اتومبيل از جمله يك 
دستگاه اتوبوس دو طبقه را در جلوی پمپ بنزين ژاله به آتش كشيده اند. 
مأمورين انتظامی پس از تيراندازی هوايی، به علت مقاومت اخالگران 
به تيراندازی به سوی آنها مبادرت كرده اند كه در نتيجه چند نفر از آنها 

زخمی شده اند.2
آن گونه كه در اسناد و مكتوبات مربوطه3 منعكس است، قبل از ساعت 7 صبح درگيری 
خونين 17شهريور هنوز به وقوع نپيوسته بود و از اين روی، روايت خانم مرعشی دچار 

اشكال است. 

1. همان، ص48.

2. همان، ص44.
3. در اولين ساعات روز جمعه هفدهم شهريور ماه ارتشبد غامعلی اويسی از راديوی تهران و حومه اعام حكومت 
نظامی كرد. به موجب اين اعاميه عاوه بر تهران در يازده ش��هر ديگر كشور به مدت 6 ماه حكومت نظامی اعام 
شد. مردم تهران كه از حكومت نظامی اطاعی نداش��تند پيش از ساعت 6 صبح، به خيابان ها ريختند و در ميدان 
ژاله تجمع كردند. همين كه مردم به خيابان های اطراف ميدان رس��يدند ناگهان با ديدن تانك ها و زره پوش های 
نظامی رژيم غافلگير شدند. س��رانجام مأموران رژيم پس از چند بار اخطار به تظاهرات كنندگان، حدود ساعت 9 
صبح از زمين و هوا به قتل عام مردم پرداختند. برای اطاع تفصيلی درباره واقعه هفده شهريور رك: عليرضا مايی، 

»بررسی تحليلی رويداد 17 شهريور 1357«، متين، ش1، زمستان1377، ص267-290. 
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سفر امام به پاریس
ايشان در بخشی از خاطرات خود به سفر امام به پاريس می پردازد و اطاعات نادرستی 

را در اين موضوع نيز به دست می دهد. در اين بخش می خوانيم: 
امام تصميم به رفتن به فرانسه می گيرند و با همراهان خود به پاريس 
می روند. چند روزی را در هتلی كه برايشان در نظر گرفته بودند، اقامت 
می كنند. سپس يك نفر ايرانی، منزل خود در نوفل لوشاتو را برای اقامت 
امام)ره( پيشنهاد و ايش��ان قبول می كنند و در آن شهر كوچك ساكن 

می شوند.1
نكته نخست در مورد اين سخنان، محل اقامت امام در پاريس است كه به اشتباه نقل 
شده است. امام در هتل ساكن نش��دند بلكه در آپارتمانی در محله »كشان« پاريس كه 
يك دانش��جوی ايرانی به نام غضنفرپور و همسرش به نام س��ودابه سديفی اجاره كرده 
بودند ليكن هنوز به آنجا منتقل نش��ده بودن��د، اقامت گزيدند.2 بعد از اس��تقرار در آن 
منزل به واس��طه ازدحام عاقه مندان ايشان و اذيت همس��ايگان و همچنين به خاطر 
محدوديت های امنيتی و... كه از طرف دولت فرانس��ه اعمال شده بود، تصميم بر تغيير 
مكان استقرار گرفته شد. امام شرط كرده بودند كه محل اقامت شان منزل شخصی كسی 
نباشد و از اين روی منزلی3 در دهكده نوفل لوشاتو برای ايشان اجاره شد.4 حجت االسام 
والمسلمين فردوس��ی پور از همراهان امام در سفر به پاريس در خاطرات خود، سكونت 
امام در منزل آقای غضنفرپور در پاريس و تغيير محل اقامت به دهكده »نوفل لوشاتو« در 

حومه پاريس، را به تفصيل شرح كرده است.5
اش��تباه س��وم نيز مربوط به محل اقامت امام )نوفل لوشاتو( اس��ت كه برخاف گفته 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص309. 
2. علی اكبر علی اكبری بايگی، تاريخ شفاهی انقاب اسامی ايران؛ از مهاجرت امام خمينی به پاريس تا پيروزی، 

تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1384، ص30-35. 
3. اين منزل مال دوست فرانسوی آقای عسكری بود كه به اشتباه گفته شده مال شخص عسكری بوده است! 

4. همان، ص32؛ در خاطرات سيد محمود دعايی نيز ضمن اشاره به مطالب مذكور، به موضوع حساسيت امام 
مبنی بر عدم سوءاستفاده شخصی و جناحی از حضور امام در پاريس اشاره ش��ده است و ايشان چنين می گويد: 
»آقای عسگری صاحب خانه نوفل لوشاتوی امام خمينی بود. حاج احمد آقا پس از اين كه مطمئن شد ايشان هيچ 
بهره گيری شخصی و خانوادگی از حضرت امام و نام ايش��ان نمی خواهد انجام دهد، قبول كرد كه حضرت امام در 
آن خانه سكونت كنند«. رك: گوشه ای از خاطرات حجت االس��ام والمسلمين سيد محمود دعايی )يادها- 35(، 

همان، ص190. 
خانم مرعشی طوری روايت كرده اند كه اين حساسيت ويژه امام مبنی بر عدم سكونت در منزل افراد خاص، مغفول 

مانده و برخاف واقع منعكس شده است. 
5. فرامرز شعاع حسينی و رحيم روح بخش، خاطرات حجت االسام والمسلمين اسماعيل فردوسی پور، تهران، 

عروج، 1387، ص234-243. 
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راوی، نوفل لوشاتو شهر نيست بلكه روستايی اس��ت يياقی در حومه )حد فاصل چهل 
كيلومتری( پاريس.1 

اشتباه در نقل تاریخ وقایع
از جمله اشكاالت مهم در كتاب خاطرات خانم مرعش��ی، اشتباه در نقل تاريخ برخی 
وقايع انقاب اسامی است. از جمله مهم ترين اين حوادث، می توان به تاريخ سخنرانی 
مشهور حضرت امام در دهم محرم 1283 قمری در مدرسه فيضيه اشاره كرد كه منجر 
به دستگيری ايشان و در ادامه، زمينه ساز قيام خونين 15خرداد گرديد كه امام راحل از 
اين قيام به عنوان طليعه انقاب اس��امی ياد كرده اند. خانم مرعشی در خاطرات خود، 

تاريخ اين سخنرانی را »12خرداد 42« نقل كرده است.2
اين در حالی است كه اين واقعه از مشهورات تاريخ انقاب بوده، در منابع متعدد، تاريخ 
واقعی آن يعنی 13خرداد 42 آمده اس��ت.3 مضاف بر آنكه، از حيث تطابق تاريخی نيز، 
دهم محرم 1283قمری مطابق است با 13خرداد 1342 شمسی و لذا، جا داشت مؤسسه 
منتش��ركننده اين كتاب خاطرات، به مواردی از اين دست كه از بديهيات تاريخ انقاب 

اسامی است، دقت كافی را به كار می بست. 

نقدی بر پاورقی های تحقيقی
گذشته از متن خاطرات، پاورقی های تحقيقی كتاب نيز خالی از ايراد تاريخی نيست كه 
به واسطه مراعات اختصار، در اينجا تنها سه نمونه از آن مورد بررسی و خوانش انتقادی 
قرار می گيرد. گفتنی اس��ت ايرادات اين بخ��ش مربوط به راوی نيس��ت و به مجموعه 

منتشركننده اين اثر بازمی گردد.4
1. در يكی از اين پاورقی ه��ای تحقيقی، مطلبی در مورد »راديو انقاب« درج ش��ده 
است كه در سال های تبعيد امام از نجف برنامه پخش می كرده است. در اين مورد چنين 

می خوانيم: 
در س��ال های قبل از پيروزی انقاب اس��امی، گروه��ی از انقابيون 

1. همان، ص241-242. 
2. ايشان تاريخ سخنرانی امام را »ساعت چهار بعد از ظهر روز 12خرداد 1342 برابر با 10محرم 1383قمری« 

ذكر كرده است. رك: سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص61.
3. سيد حميد روحانی، همان، ص231-234. 

4. دفتر نشر معارف انقاب به مديريت محسن هاشمی كه ناشر آثار و خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است.
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يك ايستگاه راديويی به نام »راديو 
انقاب« درست كرده بودند و از شهر 
نجف اخب��ار و رويداده��ای نهضت 
اسامی را برای داخل كشور پخش 
می كردند. مس��ئوليت اين راديو با 
حجت االس��ام والمس��لمين سيد 

محمود دعايی بود.1
اين فراز دربردارنده ايرادات فراوانی است. نخست 
آنكه هرگز انقابيون نجف، ايستگاه راديويی خاص و 
مستقلی را راه اندازی نكرده بودند بلكه شخص آقای 
دعايی، با هماهنگی بعثی ها، ساعتی را برای پخش 

برنامه از راديو بغداد گرفته بودند. همچنين گفتنی است در سال های تبعيد چيزی به نام 
»راديو انقاب« وجود نداشت و تنها يك ساعت محدودی در روز برنامه ای چهل دقيقه ای 
به نام »صدای روحانيت مبارز«، از راديو بغداد پخش می ش��د، چنانكه ساير گروه های 
مبارز مانند برخی گروه های چپ نيز از همين راديو برنامه داشتند. سيد محمود دعايی 

در اين باب، چنين روايت می كند: 
]ابتدا برنامه راديويی[ در بخش راديوی خارجی بغداد، هر روز به مدت 
20 دقيقه و گاهی نيم ساعت برنامه اجرا می كرديم... بخشی از آن، همان 
بخش فارس��ی راديو بغداد بود كه به عنوان نهض��ت روحانيت در ايران 
پخش می شد... بعد از اين كه جا افتاد و مطلوب واقع شد و از ايران خيلی 
زياد تشويق شديم، تأكيد شد كه برنامه را توسعه بدهيم. بنابر اين ما موج 
مس��تقل راديويی گرفتيم. به دنبال اوج گيری مبارزات و شروع حركت 
مسلحانه در داخل توسط چريك های فدايی خلق و سازمان مجاهدين 
خلق، هر كدام از اين گروه ها موجوديت خودشان را اعام می كردند. افراد 
و نمايندگانشان در خارج از كشور با عراقی ها تماس می گرفتند و از آنها 
امكانات می خواستند. عراقی ها هم به آنها موج راديويی می دادند. موج 
راديويی ميهن پرستان را در اختيار سازمان مجاهدين خلق و چريك های 
فدايی خلق قرار دادند و آنها با هم آن م��وج را اداره می كردند. يك موج 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص163.

مرحوم  اسم  که  آن  رغم  به 
مسئول  عنوان  به  الهوتی 
کميته های انقالب مطرح شده 
بود و در آستانه صدور حکم امام 
قرار داشت، به واسطه مخالفت 
شهيد مطهری با این انتصاب، 
در لحظه آخر امام از واگذاری 
مسئوليت کميته ها به الهوتی 
منصرف شدند و لذا شيخ حسن 
الهوتی هرگز به عنوان مسئول 
کميته های انقالب، مسئوليت و 

سمتی نداشته است
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هم به عنوان راديو سروش گرفته بودند كه برنامه های تئوريك را عرضه 
می كرد. ما هم پيشنهاد داديم كه برنامه صدای روحانيت مبارز ايران را 

بگيريم كه به ما دادند. مدت برنامه 40دقيقه بود.1
نكته ديگر آنكه اين برنامه راديويی از بغداد پخش می شد و نه نجف! اين بود كه مجريان 
آن )كه محوريت آن با جناب دعايی بود( هر روز از نجف به بغداد می رفتند. آقای دعايی 

در اين زمينه چنين می گويد: 
من شب ها وقتی مدرسه خلوت می شد بيدار می شدم و كارم را شروع 
می كردم. خيلی آرام و صبورانه برنامه هايم را تنظيم می كردم. وقتی اذان 
صبح می شد، نماز صبح را می خواندم و می رفتم حرم و از حرم مستقيم 
به گاراژ می رفتم و با مينی بوس به بغداد می آمدم. وقتی می رس��يدم به 
بغداد، اول... صبحانه می خوردم... سپس به استوديو می رفتم و برنامه را 
ضبط می كردم و به همان گاراژ بازگشته و با همان مينی بوس ها به نجف 

برمی گشتم.2
2. در پاورقی ديگری، زندگی نامه مختصر از مرحوم شيخ حسن الهوتی به رشته تحرير 

درآمده كه آن هم حاوی نكات قابل تأملی است. در اين متن چنين می خوانيم:
مرحوم الهوتی مدتی فرماندهی كميته های انقاب اسامی و همچنين 
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی را عهده دار بود. آيت اهلل شيخ حسن 

الهوتی اشكوری... در 7آبان 1360 به علت عارضه قلبی درگذشت.3
گفتنی است به رغم آن كه اس��م مرحوم الهوتی به عنوان مسئول كميته های انقاب 
مطرح ش��ده بود و در آس��تانه صدور حكم امام قرار داشت، به واس��طه مخالفت شهيد 
مطهری با اين انتص��اب، در لحظه آخر امام از واگذاری مس��ئوليت كميته ها به الهوتی 
منصرف شدند و لذا شيخ حس��ن الهوتی هرگز به عنوان مس��ئول كميته های انقاب، 

مسئوليت و سمتی نداشته است. 
آيت اهلل مهدوی كنی در مورد علت ع��دم انتصاب مرحوم الهوتی به عنوان مس��ئول 

كميته های انقاب اسامی توسط امام، چنين نقل كرده است: 
مرحوم آقای الهوتی... بيش��تر می توانس��ت با آقاي��ان نهضتی ها و با 
مجاهدين و بنی صدر بسازد؛ چون س��وابقی داشت و يكی از فرزندانش 

1. گوشه ای از خاطرات حجت االسام والمسلمين سيد محمود دعايی )يادها-35(، همان، ص90-88؛ با تلخيص. 
2. همان، ص92-93. 

3. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص165-164؛ با تلخيص. 
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هم جزو مجاهدين خلق بود. آنها با واسطه هايی پيشنهاد داده بودند كه 
آقای الهوتی مسئول كميته ها بشود... امام در آن وقت در مدرسه علوی 
تشريف داش��تند. ما با دوس��تان در روز دهم يا يازدهم اسفند نشسته 
بوديم... س��اعت حدود يازده و نيم ش��ب بود كه ناگهان مرحوم شهيد 
مطهری سراس��يمه از اتاق ديگر وارد ش��دند و گفتند: چه نشس��ته ايد 
كه امكان دارد فاجع��ه ای رخ دهد. گفتيم چه ش��ده؟ گفتند: االن اين 
نهضتی ها ]نهضت آزادی[... اينها با آقای الهوتی در محضر امام هستند 
و امام، حكم فرماندهی نيروهای انقابی را برای آقای الهوتی نوشته اند و 
بناست ساعت 12 از راديو پخش شود و اين فاجعه است. نه از جهت خود 
آقای الهوتی كه خود آقای الهوتی آدم بدی نيس��ت، ولی ايشان فردی 
عاطفی و به يك معنا احساسی و ساده اس��ت. اينها دورش را گرفته اند 
و ممكن اس��ت رگ حياتی انقاب، يعنی نيروهای مسلح انقاب را در 
اختيار اينها قرار ده��د و اين خيلی خطرناك اس��ت... آقای مطهری از 
همان جا به خدمت امام رفتند و عرض كردند ش��ما دو سه دقيقه ای به 
اين اطاق ]اطاق پهلويی[ تشريف بياوريد... آقای مطهری گوشزد كردند 
كه اين جريان، جريان خطرناكی اس��ت... ناگفته نماند كه حضرت امام 
نسبت به آقای مطهری بيش از همه عاقه و ايمان داشتند. ضمناً ايشان 
مسئله تفكيك كميته و سپاه را هم طرح كردند؛ به خصوص برای اينكه 
كار، شدنی باش��د، گفتند كه آقای الهوتی را برای س��پاه بگذاريم- آن 
وقت هنوز س��پاه ش��كل نگرفته بود، امام گفتند: پس چه كسی كميته 
را قبول می كند؟ گفتند: آقای مهدوی اعام آمادگی كرده؛ امام گفتند 
كه اشكالی ندارد و حكم سرپرستی كميته ها به طور موقت به نام حقير 

صادر گرديد.1 
نكته ديگر در مورد مرگ مرحوم الهوتی اس��ت كه در اين كت��اب به صراحت، عارضه 
قلبی به عنوان علت مرگ نامبرده، ذكر شده است اين در حالی است كه دختران خانم 
عفت مرعشی در سال های گذشته در حركتی تأمل برانگيز تاش داشته اند مرگ وی را 

1. غامرضا خواجه سروی، خاطرات آيت اهلل مهدوی كنی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1394، ص228-
226؛ به نقل از »تبيينی بر نقش نفوذ در شخصيت حسن الهوتی«، تاريخ انتشار: 14مرداد 1395، سايت مشرق 

نيوز: 
ttp://www.mashreghnews.ir
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مشكوك جلوه دهند و مأموران دستگاه های قضايی و انتظامی جمهوری اسامی را در 
مرگ وی متهم سازند. از اين روی، اين فراز در حقيقت پاسخی است به شبهات بی اساس 
دو عروس مرحوم الهوتی يعنی فاطمه و فائزه هاشمی.1 مادر فاطمه و فائزه، در اين مورد 

می گويد: 
آيت اهلل شيخ حسن الهوتی اشكوری... در 7آبان 1360 به علت عارضه 

قلبی درگذشت.2
3. در پاورقی ديگر، به زندگی و فعاليت های سياسی آيت اهلل منتظری پرداخته و چنين 

آورده اند: 
ايشان پس از پيروزی انقاب اسامی به رياست مجلس خبرگان قانون 
اساسی منصوب شد و اصل واليت فقيه به پيشنهاد او وارد قانون اساسی 

جمهوری اسامی شد.3
در مورد اين پاورقی نيز گفتنی اس��ت اصل واليت فقيه منحصرا به پيش��نهاد مرحوم 
منتظری وارد قانون اساسی نشده و آن گونه كه شخص آيت اهلل منتظری در كتاب انتقاد 
از خود مطرح كرده است، اين پيشنهاد به ابتكار جمعی از نمايندگان مجلس خبرگان از 
جمله آقايان بهشتی و منتظری وارد قانون اساسی شده است. آيت اهلل منتظری در اين 

زمينه چنين می گويد: 
الزم به ذكر است در تدوين قانون اساس��ی در سال 1358، جمعی از 
نمايندگان مجلس خبرگان از جمله اينجانب و مرحوم ش��هيد آيت اهلل 
دكتر بهشتی نسبت به گنجانده ش��دن اصل واليت فقيه در متن قانون 
اساسی اصرار داشتيم و اين اصرار از مبانی فكری و استنباط ما از كتاب و 

1. فائزه هاشمی در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز با وارد دانستن چنين اتهامی، می گويد: »گزارش پزشكی 
قانونی كه بعداً به دست من رسيد علت فوت را سكته تشخيص نداده بود. من گزارش پزشك قانونی را دارم. مطابق 
اين گزارش آقای الهوتی به علت مسموميت با سم استركنين فوت كرده بودند.« رك: گفت وگوی هفته نامه شهروند 
امروز با فائزه هاشمی، ش70، آبان 1387. گفتنی است بر اساس برخی شواهد و بررسی های علمی )كه تفصيل آن 
در آثار استاد روحانی منعكس و قابل دستيابی است(، تشخيص پزشك مربوطه درست بوده زيرا نامبرده خودكشی 
كرده بود و به نظر می رسد خاندان هاشمی )كه با وی نسبت نزديك فاميلی داشتند( برای پنهان داشتن اين مسئله، 
تاش كردند بحث مس��موميت الهوتی را مطرح نمايند و بگويند او را مس��موم كرده اند! خاطرات آقای هاشمی 

رفسنجانی- با همه اختصاری كه در نقل اين واقعه دارد- تا پايه ای در اين زمينه گوياست. 
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص165-164؛ با تلخيص. 

3. همان، ص105.
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سنت نشئت می گرفت كه در جای 
خود به تفصيل بيان شده است.1 

با توجه به مطالب آقای منتظری معلوم می شود 
كه نويسنده پاورقی كتاب خاطرات خانم مرعشی، 
از روی بی اطاع��ی يا تعمداً نخواس��ته نام س��اير 
نمايندگان مجلس خبرگان مانند آيت اهلل بهشتی 
را در زمره پيش��نهاد دهندگان اص��ل واليت فقيه 
ذكر كند و تاش كرده پيش��نهاد اين اصل مترقی 
را به صورت يك جانبه به آقای منتظری منتس��ب 
س��ازد. امری كه حتی در روايت مرحوم منتظری 
نيز، مردود شده اس��ت. ديگر آنكه اساساً در جای 

جای اين خاطرات، هيچ اشاره ای به نقش منفی مرحوم منتظری در جهت تقابل با امام و 
موضوع عزل ايشان نشده است و نويسنده در روايتی جهت دار، تنها به تمجيد و تعريف از 

آقای منتظری پرداخته و با به كارگيری تعابيری غلوآميز چنين می نويسد: 
آيت اهلل منتظری يكی از مورد احترام ترين شخصيت های مذهبی شيعه 

و از نظر برخی اعلم فقها بود.2
بديهی اس��ت تنها روايتی مورد اقبال عموم مخاطبان واقع خواهد شد كه در آن تمام 
ابعاد شخصيتی و سياس��ی افراد و فعاالن مذهبی و سياسی نمايان شده باشد و راوی يا 
نويسندگان، بخشی از عملكرد يا انديشه ش��خصيت های مورد عاقه خود را روتوش يا 

سانسور نكرده باشند. 

نتيجه گيری
با توجه به مطالب مذكور می توان چنين نتيجه گرفت كه كتاب خاطرات خانم مرعشی 
در هر سه محور )مش��اهدات مس��تقيم، مطالب منقول، پاورقی های تحقيقی(، حاوی 
مطالبی غير مس��تند و نامعتبر است. راوی با اس��تفاده از تعابيری مبالغه آميز نسبت به 
همسر خود، تاش كرده شخصيتی محوری و منحصر به فرد از او ارايه دهد و در عين حال 

1. س��عيد منتظری، انتقاد از خود؛ عبرت و وصيت: گفت وگويی بی پرده با پدر، استاد و مرجع عاليقدر حضرت 
آيت اهلل العظمی منتظری، »نوشتاری مشتمل بر چهارده پرسش و پاسخ در رابطه با مسائل سياسی و اجتماعی و 

پرابهام تاريخ معاصر«، )نشر الكترونيكی توسط سايت آيت اهلل منتظری(، ص28. 
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص105؛ با اندك تلخيص و تغيير. 

در مورد مرگ مرحوم الهوتی در 
کتاب پا به پای سرو به صراحت، 
عارضه قلبی به عنوان علت مرگ 
نامبرده، ذکر شده است این در 
حالی است که دختران خانم 
عفت مرعشی در سال های گذشته 
در حرکتی تأمل برانگيز تالش 
داشته اند مرگ وی را مشکوک 
جلوه دهند و مأموران دستگاه های 
قضایی و انتظامی جمهوری اسالمی 

را در مرگ وی متهم سازند
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در موارد متعدد، از بازگو كردن برخی مطالب مناقش��ه برانگيز نسبت به وی خودداری 
كرده است كه از جمله، حمايت مستمر آقای هاشمی از سازمان تروريستی مجاهدين 
خلق است. اشتباه در نقل تاريخ و محتوا و جزئيات برخی وقايع تاريخی )مانند سخنرانی 
13خرداد امام، قيام 19دی، حادثه 17شهريور و...(، بخش ديگری از اشتباهات تاريخی 
كتاب پا به پای سرو است. ارايه تحليل های غير مستند در مورد موضوعات مهم )مانند 
انكار مشكوك بودن رحلت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی و بيان شب زنده داری و طوالنی 
شدن ماقات ها به عنوان علت رحلت ايشان(، بعد ديگری از مطالب مورد نقد در كتاب 
مذكور است. بازتاب شخصيت های سياسی و روحانيون مبارز نيز در اين كتاب- به عمد 
يا از روی كم اطاعی- به طور كاريكاتوری بيان شده اس��ت. به عنوان نمونه از برخورد 
دقيق شهيد بهشتی در نقد مشی مبارزاتی آقای هاشمی، تصويری منفی ارايه گرديده 
و به دنبال آن از نقش ايش��ان در پيش��نهاد اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان قانون 
اساسی چشم پوشی شده است و در مقابل تاش شده محوريت درگيری های قيام 19دی 
به آيت اهلل شريعتمداری منتسب گردد و همچنين پيشنهاد اصل واليت فقيه، منحصراً 
به آيت اهلل منتظری مربوط دانسته شده كه اين موضوع حتی در خاطرات شخص آقای 

منتظری نيز مردود شده است. 
مجموعه نقدهای مطروحه، از كتاب پا به پای س��رو روايت و اثری ضعيف، به نمايش 
گذاشته كه نمی توان در عرصه تاريخ انقاب اس��امی از آن به عنوان يك منبع متقن و 

مستند استفاده كرد. 




