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آسيب شناسی انتقادی شيوه های خاطره گویی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  با تأکيد بر کتاب دوران مبارزه 

سهراب مقدمی شهيدانی 
ميثم عبداللهی چيرانی 

چکيده 
بررسی نقادانه شيوه خاطره نگاری مسئله ای اس��ت كه ذهن هر تاريخ پژوهی را پيش 
از ورود به محتوای خاطرات و صحت س��نجی آنها، به خود مشغول می كند؛ اين مسئله 
در مورد خاطرات مبارزان انقاب اس��امی و از جمله آنها آقای هاشمی رفسنجانی نيز 

مصداق می يابد. 
بيان مبهم و كلی، پرهي��ز از بيان دقيق تاري��خ رويدادها، پرهيز از ذكر واس��طه های 
نقل قول ها و محتوای دقيق جلسات دو نفره يا بيشتر كه طرفين آن- غير از ايشان- در 
قيد حيات يا در دسترس نيستند، همه و همه موجب ابهامات فراوانی در خاطره نگاری 

وی شده است. 
گذشته از ابهام و كلی گويی، روايت كاريكاتوری از رويدادهای انقاب اسامی، وجود 
تحليل های خاص و نقض مشهورات تاريخ انقاب اسامی، گرايش به »خود همه پنداری« 
و هم سو نشان دادن همه مبارزان با انديش��ه مبارزاتی خود، جهت دارنويسی و دخالت 
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دادن تمايات ش��خصی در خاطره گويی، از جمله نقدهای كلی به شيوه خاطره نگاری 
آقای هاشمی رفسنجانی است. 

کليدواژه ها: هاشمی رفسنجانی، نقد خاطرات، سبك خاطره گويی، دوران مبارزه. 

مقدمه 
بازخوانی انتقادی منابع تاريخ نگاری، يكی از مهم ترين وظايف محققان و تاريخ پژوهان 
حوزه مطالعاتی انقاب اس��امی اس��ت. كتاب های خاطرات فعاالن انقابی و مديران 
سياس��ی، به عنوان يكی از مهم ترين منابع تاريخ نگاری انقاب اس��امی است و از اين 
رو، كنكاش پيرامون وقايع انقاب اس��امی نبايد و نش��ايد كه خالی از دقت در روايت 

سردمداران اين عرصه از ماجراهای مربوط به انقاب اسامی باشد. 
يكی از محورهای مهم در بازخوانی خاطرات مبارزان و فعاالن انقاب اسامی، واكاوی 
شيوه خاطره نگاری ايشان اس��ت كه از جهات متعدد بر نقد محتوای خاطرات، اولويت 
دارد؛ چه اينكه با كشف منطق روايی فرد، تا حدود زيادی رويكرد محتوايی خاطرات وی 

و نيز ميزان اعتبار گزاره های كتاب خاطرات، مشخص می شود. 
اين پژوهش با هدف بازخوانی انتقادی خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، به بررسی 
كلی شيوه خاطره نگاری وی در كتاب دوران مبارزه پرداخته و سعی دارد با دقت در روش 
خاطره گويی در اين كتاب، به تبيين قرائن مكتوم و مغالطه های مخفی، شيوه های غير 
علمی و غير معتبر در نقل خاطرات، اشاره كند. صد البته سعی شده هر نسبت و ادعايی 
كه پيرامون خاطرات صورت می گيرد، مس��تند به متن كتاب و مس��تدل به گفته های 

شخص راوی باشد. 
در اين نوشتار، پيش از ورود به بحث اصلی، به جايگاه خاطره نويسی در تاريخ نگاری و 
نيز ضرورت خوانش انتقادی خاطرات سران انقاب اسامی اشاره رفته، آنگاه در تيترهای 
جداگانه، اشكاالت وارده بر شيوه خاطره نگاری آقای هاش��می با ذكر مصاديق، طرح و 

بررسی شده است. 

جايگاه خاطره نويسی در تاريخ نگاری 
خاطره نويسی، خواه به قلم خود راوی باش��د يا بازتوليد خاطرات او كه از قلم ديگری 
به رشته تحرير در آمده، اگرچه در ادبيات داستانی نيز می توان جايگاهی برای آن قائل 
شد كما اينكه برخی خاطره نويسی را يكی از قالب های ادبی خوانده اند، اما سال های دور 
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يكی از شيوه های شايع تاريخ نگاری بوده است. گرچه با نگاه تيزبينانه شايد نمی توان بدواً 
خاطره نويسی شخصيت های تاريخی را هميش��ه مصداقی از تاريخ نگاری دانست اما، با 
مطالعه آثار علمی در عرصه تاريخ، همواره روايت شخصيت هايی كه نقش فاعل يا شاهد 
در عرصه حوادث تاريخی داشته اند، در نگارش سطور تاريخ يكی از منابع مهم بوده است. 
با در نظرگرفتن مطالب پيش گفته حداقل اين دو نظريه كلی در اين موضوع وجود دارد؛ 
كه يكی خاطره گويی را همان تاريخ نگاری می داند و ديگری شأن تاريخ نگاری- به مثابه 
يك علم با متدهای خاص خودش- را اجل از آن می داند كه خاطره نگاری به عنوان يكی 
از مصاديق تاريخ نگاری باش��د و از اين جهت الحاق كتاب های خاطرات شخصيت های 

تاريخ ساز، را امری ناپسند می شمارد. 
با اين همه ش��ايد بتوان وجه جمعی برای اي��ن دو نظريه در نظر گرف��ت و آن اينكه، 
گرچه خاطره نويس��ی از گذش��ته به عنوان يكی از قالب های ادبی بوده و هس��ت، ولی 
ردپای كتاب های خاطرات در مقاالت و كتاب های تاريخی بس��يار به چشم می خورد و 
گاهی حتی در تفسير يك گزاره ابهام آميز، يا تصوير عمومی يكی از دوره های تاريخی، 
يا مهم تر از همه در ساحت قضاوت در مورد شخصيت های تاريخی، واگويه های مختلف 
در قالب خاطرات، همواره بسيار تعيين كننده بوده است. مخصوصاً كه اگر در مورد واقعه 
يا شخصيتی تاريخی، تنها يك راوی داشته باشيم، معموالً كسی از كنار اين منبع مهم 
نخواهد گذشت. اين همه بر رابطه متقابل خاطره نويسی و تاريخ نگاری صحه می گذارد 
و از اهميت نگارش خاطرات، در تاريخ حكايت دارد، گرچه خاطره نويسی را مصداقی از 

تاريخ نگاری ندانيم. 
اهميت خاطره نويس��ی در تبيين يا احياناً تغيير واقعيات تاريخی، و معرفی يا تخريب 
ش��خصيت های تاريخی، موجب آن ش��ده كه از ديرب��از- و البته بيش��تر در عصر ما- 
شخصيت های سياسی و فعاالن اجتماعی به خاطره نگاری روی آورند. مسئله مهمی كه 
در اين س��ال ها پررنگ جلوه می كند اينكه، برخی تقريباً همه خاطره نويسان اين زمان 
به جايگاه خاص كاری ك��ه می كنند و اثر آن در قضاوت و نوع نگاه تاريخ و نس��ل آينده 
به عملكرد خودشان و يا تشكيات محبوب يا متبوع شان، واقف هستند و اين است كه 
امروزه تقريباً همه خاطره نگاری ها قبل از آنكه در پاس��خ به احساسات شخصی خود يا 

اطرافيان باشد، برای ثبت در تاريخ و تأثير در قضاوت تاريخ است! 
البته اصل مسئله نوش��تن برای تاريخ نه تنها اصًا به خودی خود امری مذموم نيست 
كه از حيث كم��ك به حقيقت جويی امری ذاتاً تحس��ين برانگيز محس��وب می ش��ود، 
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ام��ا اس��تفاده از قالب خاطره ن��گاری به 
عنوان ابزار دخال��ت هنرمندانه در تغيير 
يا تحري��ف وقايع و ش��خصيت ها، امری 
اس��ت كه گريبان گير اين عرصه اس��ت 
و از اي��ن حي��ث، بازخوانی دقي��ق، غير 
جهت دار، منصفانه، منطبق با واقعيت ها 
و مستندات، در مورد كتاب های خاطرات 
امری ضروری می نمايد؛ چ��ه اينكه اگر 
نه چنين باش��د، بازت��اب تحريف و قلب 
واقعيت ه��ا از خاطره نگاری ب��ه تاريخ و 
تاريخ نگاری س��رايت كرده، نسل آينده 
را ب��ا تصوي��ری متناق��ض يا اش��تباه با 
واقعيت مواجه می نمايد. البته هميش��ه 
نمی توان نس��بت تعمد در وارونه گويی و 
وارونه نگاری به خاطره نگاران داد بلكه گاهی عاقه به خويشتن و متعلقات، كه احساسی 
درونی نيس��ت قلم و بيان را به اغراق گويی، يا حذف و تحريف و خاف گويی می كشاند، 
گاهی گرد فراموشی بر اندام حوادث می نش��يند يا فرد از نقطه كانونی مطلوبی وقايع را 
مشاهده نكرده و يا زاويه ديدش را مناسب و منطبق با واقعيت تنظيم نكرده است و اين 
همه موجبات تحريف خواسته يا ناخواسته تاريخ را فراهم آورده و ضرورت نقد عالمانه و 

منصفانه كتاب های خاطرات مبارزان انقاب اسامی را بيشتر از پيش می نماياند. 
بی ترديد اين قاعده در مورد كتاب خاطرات جناب آقای هاش��می رفسنجانی يكی از 
س��ردمداران مبارزه و مؤثرين اين عرصه بوده است، از جهات متعدد بر ديگر افراد تقدم 
دارد چراكه روايت ايش��ان از قضايا ب��ه مثابه روايت انقاب تلقی می گ��ردد و در اذهان 
تاريخ پژوهان نگاه او به عنوان نگاه يك خودی و انقابی تلقی می شود كه كمترين دواعی 
بر كذب و تحريف را دارد. اين اس��ت كه گرچه غلو، اغراق، ابه��ام، غلط و خدای ناكرده 
خاف گويی در خاطرات هر كسی مذموم و منحرف كننده تاريخ است اما در بيان و قلم 
ايش��ان و همه انقابيون، مذموم تر و خطرناك تر است چه اينكه دواعی و قرائن پذيرش 
روايت و حتی تحليل های ايشان برای محققين پذيرفتنی تر و غير قابل ترديدتر می نمايد. 
در مسير واكاوی اش��كاالت و ايرادات وارد بر خاطرات جناب آقای هاشمی رفسنجانی، 

حقيقت جویی امری ذاتًا تحسين برانگيز 
محسوب می شود، اما استفاده از قالب 
خاطره نگاری به عنوان ابزار دخالت 
هنرمندانه در تغيير یا تحریف وقایع و 
شخصيت ها، امری است که گریبان گير 
این عرصه است و از این حيث، بازخوانی 
دقيق، غير جهت دار، منصفانه، منطبق با 
واقعيت ها و مستندات، در مورد کتاب های 
خاطرات امری ضروری می نماید؛ چه 
اینکه اگر نه چنين باشد، بازتاب تحریف و 
قلب واقعيت ها از خاطره نگاری به تاریخ 
و تاریخ نگاری سرایت کرده، نسل آینده 
را با تصویری متناقض یا اشتباه با واقعيت 

مواجه می نماید
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تأمل و تحقيق پيرامون روش خاطره گويی ايشان، ضروری است؛ چه اينكه با نقد روش ها، 
ريشه يابی تحريفات و به تبع آن نقد محتوا- نيز صورت می پذيرد. 

با توجه به مطالب پيش گفته، نوشتار حاضر با رويكرد نقد سبك خاطره نگاری و عدم 
تمركز بر نقد محتوايی- در پی خوانش مستند برخی اشكاالت در كتاب خاطرات آقای 
هاشمی رفسنجانی است. اين اشكاالت بر محور كتاب دوران مبارزه ايشان طرح شده، و 
بديهی است با مراجعه به ديگر مجلدات خاطرات ايشان، ايرادات بيشتری احصا خواهد 

شد. 

1. روايت کاريکاتوری از وقايع انقاب و محوريت دادن به نقش خود 
روايت كاريكاتوری از حوادث انقاب اس��امی و محوريت دادن ب��ه نقش خويش، از 
مهم ترين نقدهای وارد به خاطره نويسی جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. در واكاوی 
چنين رويه ای، پررنگ نمودن فعاليت های مبارزاتی شخص ايشان و محوريت دادن به 
آنها در روايت وقايع مربوط به انقاب اس��امی، و در نهايت محدود كردن روايت وقايع، 
به زاويه نگاه يك شخص، از جهات متعدد مورد توجه اس��ت. نقل كاريكاتوری حوادث 
انقاب اس��امی- كه با گزينش و حذف و اضافات تعمدی همراه اس��ت- در نهايت به 
انكار غير مس��تقيم برخی وقايع و كم رنگ جلوه دادن حضور بسياری از شخصيت های 
مبارز- كه به هر دليل در خط فكری راوی نيستند- منجر خواهد شد. گرايش به چنين 
رويه ای می تواند زمينه ساز تحريف های فراوانی در تاريخ باشد؛ چه اينكه در نتيجه آن، 
هم نقش روای به طور غير واقعی پررنگ تر از آنچه بوده نمايش داده می شود كه موجب 
مصادره مبارزه به نفع يك شخص خواهد شد و هم زحمات ديگر مبارزان ناديده انگاشته 
می شود كه به رنجش ايشان ختم خواهد شد و اين هر دو اتفاق، تاريخ پژوهان و محققان 
را در رسيدن به قضاوتی واقعی و عادالنه در مورد اتفاقات و اشخاص، به اشتباه می اندازد. 
نمونه های فروانی از اين نوع روايت كاريكاتوری را در كتاب دوران مبارزه می توان سراغ 

گرفت كه در ادامه به برخی از اين نمونه ها اشاره می رود. 
الف. مبارزه مس�لحانه: پررنگ نمودن تأثيرات مبارزات مس��لحانه- كه شخص آقای 
هاشمی مدت ها از آن پشتيبانی نموده است- يكی از اين نمونه هاست كه در نتيجه آن، 
مبارزات سياسی- فرهنگی كه شخص امام خمينی)ره( به عنوان محوريت چنين انديشه 
مبارزاتی بوده اند، كم اثر و كم رنگ جلوه داده شده است. در مورد بخش اول، گفتنی آنكه 
ايشان برای اثبات اثرمندی مبارزات مسلحانه- به رغم نهی مكرر امام در اين موضوع و 
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نيز روشن شدن آثار مخرب اين حركت- بارها در كتابش از كاركرد مبارزاتی گروه های 
مسلح و اثرات مثبت حركت های مسلحانه به نيكی ياد می كند و نقش آنها را در نهضت 

و مبارزه پررنگ جلوه می دهد: 
گروه های مسلح و متش��كل، با محوريت دو س��ازمان نيرومند به نام 
سازمان مجاهدين و سازمان چريك های فدايی خلق ايران، و در غياب 
حضرت امام با داعيه هايی ناگهان در صحنه حض��ور يافتند، با گزينش 

سنجيده زمانی مناسب.1
نمی توان اين واقعيت آشكار را منكر شد كه در تقويت نهضت اسامی 
نيز، اين جريان ]س��ازمان مجاهدي��ن خلق[ بی تأثير نبوده اس��ت كه 
ارزيابی آن، موضوع پژوهش و تحليلی است پيچيده و ظريف، به دور از 

تنگ نظری و تعصب!2
آقای هاشمی ضمن تحليل گرايش گروه های مختلف به سمت مبارزه مسلحانه، در پی 
انگيزه شناسی بچه مسلمان ها، بعد از ذكر نام اعضای گروه مؤتلفه و حزب ملل اسامی، 
زمينه پيدايش سازمان مجاهدين خلق را هم، انگيزه های مذهبی می داند و اعضای اوليه 
آن را افراد مخلصی می داند كه »به اين نتيجه رسيده بودند كه با شيوه نهضت آزادی به 
جايی نخواهند رسيد«. وی در ادامه تأكيد دارد كه اعضای سازمان منحرف مجاهدين، 

»شايد از همه ]گروه های مسلح مسلمان ديگر[، عميق تر برنامه ريزی كردند.«3 
نوع نگاه آقای هاشمی در توجيه مبارزه مسلحانه با توجه به تصريح وی در تعبير »دفاع 

مسلحانه« به جای عبارت »مبارزه مسلحانه«، قابل فهم است، آنجا كه می گويد: 
مبارزه ما... قبل و بعد از 15خ��رداد... مبارزه مس��لحانه نبود، مبارزه 

سياسی بود. منتها گاهی به دفاع كشيده می شديم، دفاع مسلحانه.4
در روايت آقای هاشمی، گاه وجود گروه های مسلح به عنوان يك ضرورت تاريخی در 

هندسه نهضت و مبارزه، جلوه نمايی می كند: 
البته در اوج خفقان و فشارهای وحشيانه رژيم، برای اينكه فسادهای 
رژيم بی جواب نباشد، مبارزات مسلحانه هم تش��ويق می شد؛ زيرا اوالً 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات تصويرها، اسناد و گاه شمار هاشمی رفسنجانی، زير نظر 
محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1376، ج1، ص42. 

2. همان، ص45. 
3. همان، ص186. 
4. همان، ص239.



23
1

 ...
نی

جا
سن

ی رف
شم

 ها
اهلل

ت 
ی آي

گوي
طره 

 خا
ای

ه ه
شيو

ی 
قاد

 انت
سی

شنا
ب 

سي
آ

93
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 0

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

در آن شرايط صدای گلوله و انفجار و بمب رساتر از اعاميه و سخنرانی 
بود؛ و ثانياً رژيم را متوجه می كرد و خطر سلب امنيت و تلخ شدن ذائقه 
حكومت پرستان پهلوی، ترمزی بود بر فشارهای ظالمانه؛ و ثالثاً حالت 

تشفی و اميد برای مبارزات می شد.1
در بخش هايی از كتاب دوران مبارزه باور راوی به نقش پردامنه مبارزات مسلحانه در 

نهضت نمودی واضح تر دارد: 
تبليغاتی ك��ه در اطراف اي��ن گروه ها]ی مبارز مس��لح[ ش��د، موج 
نيرومندی به نفع مبارزه ايجاد ك��رد. بعضی از افراد اين ها با مقاومت ها، 
جس��ارت ها و برخوردهايی ك��ه در بازجويی ه��ا و دادگاه ها داش��تند 
موج آفري��ن بودند. كس��انی هم كه تح��ت تأثي��ر آن جري��ان بودند، 
قهرمانی هايی از اين ها نقل می كردند- كه گاهی واقعيت داشت و گاهی 
هم مبالغه و تبليغات بود- كه نقل محافل و مجالس می شد و اثرش در 

جامعه كامًا محسوس بود.2
تحليل های اينچنينی جناب آقای هاشمی را بر آن داشته كه »ارزيابی مثبتی از اين ها« 
يعنی مجاهدين خلق3 داشته باشد و از مجموعه مجاهدين خلق و ديگر گروه های مسلح 
»نقطه ضعف قابل ماحظه ای به نظر«ش نرس��د! و در نهايت »در موضع حمايت از اين 
جريان«4 قرار بگيرد و سياس��ت كلی اش حمايت از منافقين باشد؛ گرچه »اين حمايت 

بدون وابستگی حزبی و گروهی و رفتن در تشكيات شان«5 باشد. 
اين تعابير روشن می كند كه مبارزات مسلحانه در نظر ايشان جايگاه مهمی در نهضت 
داشته كه مبارزات سياسی فاقد آن بوده است. عدم توجه كافی به نقش علمای مجاهدی 
كه مبارزه را در قالب موعظه، سخنرانی، اعاميه، تبليغ، كادرسازی و آگاه سازی مردم از 
طريق صدور انقاب به اقصی نقاط كشور، پی گيری می كردند، نشان از كاريكاتوری بودن 

روايت آقای هاشمی رفسنجانی در مورد وقايع نهضت دارد. 
اشاره ظريف جناب آقای هاش��می به گروهی كه مخالف مبارزه مس��لحانه و قائل به 
مبارزه سياسی و كادرس��ازی بودند، در نهايت به تخطئه اين جريان می انجامد تا ثابت 

1. همان، ص239-240. 
2. همان، ص249. 
3. همان، ص257.

4. همان.
5. همان، ص258. 
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شود كه ايشان پس از گذشت سال ها از حوادث نهضت، هنوز عميقاً به نقش مبارزات غير 
مسلحانه در نهضت، اعتقادی ندارند: 

آن روزها اين منطق رايج ش��ده بود؛ همه جا مطرح ب��ود و با بعضی از 
دوستان- كه تا آخر هم با ما بودند- اين بحث را داشتيم؛ آنها می گفتند 
پيش از كادرسازی و تربيت نيرو، مبارزه درست نيست... ما هم ضرورت 
كادر را قبول داش��تيم ولی معتقد بوديم كه اگر برويم در خانه هايمان 
برای كادرسازی، هيچ وقت كادری ساخته نمی شود، ما هم هضم محيط 
می شويم. می گفتيم بايد مبارزه كنيم، در جريان مبارزه، كادر هم ساخته 
می شود. ميان دوس��تان مبارز ما هم اين دو نظر وجود داشت. بر همين 
اساس، در سال های آخر، تقسيم كار كرديم: ما عهده دار پرخاشگری و 
حضور در صحنه مبارزه شديم، جمعی از دوستان هم ضمن وفاداری به 
مبارزه، وقت خود را صرف تربيت نيرو و كادرس��ازی می كردند، ولی در 
عمل كادرهای مؤث��ر در انقاب و مؤثر در ام��ور اداری بعد از انقاب در 
ميدان مبارزه ساخته شده بودند. بعد از پيروزی، همان دوستان گفتند 

حاال فهميديم كه منطق شما درست بود.1
ايجاد تناسب تحريفی آقای هاشمی بين اعتقاد به نظريه كادرسازی در نهضت- كه از 
طرف علمايی مانند آيت اهلل مصباح مطرح می ش��د- و تأسيس دارالتبليغ- كه اساساً به 
منظور تخمير نهضت و در جهت مقابله با آن به وجود آمده بود- روش��ی است كه آقای 

هاشمی در تقبيح انديشه مبارزاتی رقيب خود به كار گرفته است. 
هاشمی رفسنجانی در بخش جمع بندی خاطراتش پيرامون مبارزات مسلحانه، غير از 
امام خمينی)ره(، همه روحانيت را موافق مبارزات مسلحانه وانمود می كند و اذعان دارد: 
»از موضع امام كه بگذريم، روحانيت در تمام مبارزات مسلحانه گذشته، بيش و كم حضور 
داشته اس��ت.«2 وی در توضيح اين ادعای كلی، مصاديقی را ذكر می كند كه حضور در 
جريان فداييان اسام، حضور آيت اهلل انواری در جريان مؤتلفه و حمايت تعدادی ديگر، 
حضور محمدجواد حجتی كرمانی در حزب ملل اس��امی، و در آخر حمايت تعدادی از 
روحانيون از مجاهدين خلق كه در اين ميان نام آيت اهلل طالقانی و خود آقای هاش��می 

برده می شود، نمونه هايی از اين حمايت ها ذكر می شود. 

1. همان، ص188. 
2. همان، ص249. 
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همان طور كه پيداست، تطبيقات، ادله، و امثله آقای 
هاش��می هيچ تناس��بی با مدعای كلی وی ندارد و در 
اين مورد نيز در حركتی آرام، مغالط��ه هنرمندانه ای 
صورت گرفته اس��ت؛ چراكه او در فراز نخست چنين 
وانمود می كند كه غير از شخص امام خمينی)ره(، بقيه 
روحانيون از مبارزات مس��لحانه حمايت می كرده اند 
و در پی اين مس��ئله می خواهد ارتب��اط ارگانيگ نهاد 
روحانيت با چنين مبارزاتی را اثب��ات كند، اما با بيان 
مصادي��ق و نمودهای تاريخ��ی اين حماي��ت، معلوم 
می ش��ود كه حمايت روحانيت از مبارزات مس��لحانه 

تنها منحصر به عملكرد چند روحانی انقابی است كه از قضا دارای كرسی های علمی يا 
جايگاه اجتماعی طراز اولی در حوزه علميه و نهاد روحانيت نيستند. از ديگر سو، تعداد 
پرشماری از علمای معاصر كه از ياران انقاب و امام نيز بودند، را سراغ داريم كه نه تنها 
هيچ حمايتی از مبارزات مس��لحانه نكرده اند كه موارد متع��ددی از نهی جوانان مبارز 
توسط آنها را شاهديم. نهی صريح آيت اهلل ربانی شيرازی از اقدام مسلحانه گروه ابوذر،1 و 
عدم همراهی بزرگانی مانند آيت اهلل مصباح يزدی با جريان مبارزات مسلحانه و تمركز بر 
كادرسازی و مبارزه سياسی- فرهنگی، نمونه های واضحی از مخالفت استوانه های علمی 
بزرگان حوزه با مبارزات مسلحانه است. از اين گذشته، مخالفت بسياری از مراجع تقليد 
هم تراز امام با اصل نهضت نيز نه به معنای مخالفت با اس��تبداد و استعمار كه به خاطر 
حضور جريانات مبارز مسلح در صفوف انقابيون تفسيرپذير است. با نگاهی منصفانه و با 
تكيه بر مستندات تاريخی می توان قاطعانه گفت كه بخش اعظم مبارزين مانند امام قائل 
به مبارزه مس��لحانه نبوده، در پی آگاهی مردم و مبارزات سياسی بوده اند. حمايت های 
برخی روحانيون از مبارزات مسلحانه در جريان نهضت امام)ره(- به رغم مخالفت و نهی 
شخص امام)ره(- را بايد منحصر به افرادی دانس��ت كه قائل به نوعی التقاط در مبارزه 
بوده اند و می خواستند از هر وسيله ای برای هدف مقدس شان استفاده برند و بديهی است 
كه اين رويه از فقها و علمای تراز اول بعيد و ابعد است چرا كه اقدامات گروه هايی مانند 

1. در اعترافات اعضای گروه ابوذر آمده است كه اعضای اين گروه دو مرتبه به منظور كسب تكليف، نزد آيت اهلل 
ربانی شيرازی آمدند و هر دو بار پاسخ منفی شنيدند. ايشان فرمود: »اين كار شما صحيح نيست و مخالف دستورات 
اسام می باشد...«. برای اطاعات بيشتر رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ 

و انديشه اسامی، ج4، ص234-235. 

گرچه غلو، اغراق، ابهام، غلط 
و خدای ناکرده خالف گویی 
در خاطرات هر کسی مذموم و 
منحرف کننده تاریخ است اما در 
بيان و قلم انقالبيون، مذموم تر 
و خطرناک تر است چه اینکه 
دواعی و قرائن پذیرش روایت 
و حتی تحليل های ایشان برای 
محققين پذیرفتنی تر و غير قابل 

تردیدتر می نماید
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مجاهدين- حتی قبل از تغيير ايدئولوژی- با 
هيچ آب��ی تطهيرپذير نبود و اساس��اً چنين 
نحوه ترور و مرگی در اسام مبنا ندارد، حتی 
اگر عاملين آن مس��لمان باش��ند و نام خود 
را مجاهد بگذارن��د و از حمايت افرادی مثل 
آيت اهلل طالقانی و هاش��می برای خود وجه 
دينی پوشالی ساخته باش��ند. اغلب علمای 
تبعي��دی را باي��د در صف حاميان انديش��ه 
مبارزاتی ام��ام)ره( و از مخالف��ان مبارزات 
مسلحانه و مشی مبارزاتی آقای هاشمی رفسنجانی دانست. چه اينكه سخنرانی، درس 
و روشنگری ايشان در شهرهای مختلف ايران زمينه ساز اصلی پيروزی انقاب اسامی و 
تربيت كادر انقاب اسامی بوده است. گفتنی آنكه اشكال اساسی به جناب آقای هاشمی 
حمايت بی ضابطه از يك سازمان تروريستی است كه ترورهای آن با هيچ ضابطه دينی 
قابل تحليل نبوده، جز نقاب نفاق اعضای اين سازمان نمی توان رنگ و بويی از دين مداری 
در فعاليت های آنها يافت و بديهی است از اين نظر حمايت بدون آنكه اطمينان به دينی 
بودن ماهيت يك حركت انقابی وجود داشته باش��د، يك خطای راهبردی از هاشمی 
رفس��نجانی در مبارزه اس��ت؛ و از اين رو حمايت برخی بزرگان از گروه مؤتلفه در ترور 
منصور- كه با حجت شرعی انجام شده اس��ت- هيچ با منطق آقای هاشمی در حمايت 
از مجاهدين خلق قابل قياس نيست. گرچه اين هر دو خاف مشی مبارزاتی امام راحل 

بوده، ايشان حتی از حركت مؤتلفه نيز حمايت نكرده اند.
با توجه به اين تحليل، عل��ت تأكيد و تكيه برخی از مبارزي��ن آگاه و دورانديش مانند 
آيت اهلل مطهری و مصباح بر تربيت نيروهای مبارز اصي��ل و توجه ويژه به امور فكری و 
اعتقادی، مشخص می شود و همينان از طرف امام و رهبری به عنوان كسانی كه جوان 
انقابی بايد چهارچوب فكری اش را از ايشان بگيرد، معرفی می شوند و نه مبارزينی مثل 
آقای هاش��می كه در عمل از همه ابزارها- هر چند نامقدس و غير اصيل- برای وصول 
به پيروزی انقاب و مبارزه اس��تفاده می كردند و با گروه های منحرف مرزبندی فكری 

مشخصی نداشتند. 
ب. وقايع داخل سربازخانه: آقای هاشمی رفسنجانی در حالی كه كمترين اشاره- را به 
مبارزات روحانيون تراز اول حوزه علميه- كه قائل به مشی مبارزات سياسی بودند- دارد، 

آقای هاشمی رفسنجانی برای اثبات 
اثرمندی مبارزات مسلحانه- به 
رغم نهی مکرر امام در این موضوع 
و نيز روشن شدن آثار مخرب این 
حرکت- بارها در کتابش از کارکرد 
مبارزاتی گروه های مسلح و اثرات 
مثبت حرکت های مسلحانه به نيکی 
یاد می کند و نقش آنها را در نهضت و 

مبارزه پررنگ جلوه می دهد
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همزمان حوادثی كه خود حضور نداش��ته را اموری قهری يا غير مهم جلوه می دهد و از 
طرف ديگر مختصات نهضت را بر اساس نقش آفرينی خود در برهه های مختلف ترسيم 
می كند و حوادث مربوط به خود را اساسی ترين اتفاقات نهضت تلقی می نمايد. به عنوان 
نمونه حادثه خونين پانزده خرداد كه جرقه اصلی انقاب اسامی از آنجا شكل می گيرد، 
صرف عدم حضور جناب آقای هاشمی حادثه ای طبيعی جلوه داده شده كه هيچ طراحی 

دقيق و برنامه ريزی خاصی برای آن صورت نگرفته بوده است: 
هر چند كه من در زمان وقوع حادثه ]15خرداد[ در سربازخانه بودم، اما با 
حضوری كه در حوادث زمينه ساز آن داشتم و حضوری كه در بهره برداری 
از پيامدهای آن پيدا كردم، می توانم بگويم طراحی دقيقی برای اين حادثه 
نبود، نه از طرف رژيم، نه از طرف ما و نه عوامل خارجی. سلسله حوادثی 

در جريان مبارزه پيش آمد و به طور طبيعی منتهی شد به اين حادثه...1
حركت، حركتی بود طبيعی و مردم��ی، با انگيزه مذهبی، و 15خرداد 
انفجار خش��م و عواطف مردم بود، بی آنكه هدايت و سازماندهی خاصی 

داشته باشد...2
اين در حالی اس��ت كه وی حوادث نه چندان تأثيرگذار و مهم مربوط به سربازی اش 
را آنچنان با حرارت و حماسه سازی تعريف می كند كه انگار اين حوادث كوچك، نقش 

محوری در آغاز و هدايت نهضت داشته است: 
در ايام عاشورا روحيه مذهبی بر آن فضا حاكم بود. باغ شاه يك پارچه 
عزاداری بود... بيست و چند جلسه روضه در هر گوشه باغ شاه بود و در هر 
جلسه يكی از ما مشغول سخنرانی و روضه خوانی... شايد چنين برنامه ای 
با اين گستردگی در آن سال استثنايی بود، هم به دليل حضور ما، و هم 

متأثر از جو بيرون...3
در ]اردوگاه[ چيتگر روی بعضی چادرها شعار مرگ بر شاه نوشته شد، 
شعارهايی هم به نفع امام... اين در يك اردوگاه صحرايی مسئله حادی 
بود، از چشم من می ديدند ولی مدركی نداش��تند. در بازگشت يكی از 
افسران به من گفت در س��تاد، صحبت از تو بود؛ احتماالً ضد اطاعات 
تعقيب خواهد كرد. اين در حقيقت اخطاری بود به من كه در زمينه های 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص181. 
2. همان، ص183. 
3. همان، ص157.
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فرار من مؤثر بود. البته شعارنويسی كار من نبود! از اينجا معلوم می شود 
كه در همه فعاليت ها نقش اصلی از من نبود، من تأثير كلی داشتم.1

در مرخصی ها دو، س��ه بار خدمت امام هم رفتيم؛ ديگران هم بودند. 
پيامی برای امام از پادگان فرس��تادم، چون احتم��ال می دادم كه برای 
حل اين مش��كل ]س��ربازگيری از طاب[ و رفع گرفتاری از طلبه ها از 
امام امتيازی بگيرند... پيامی كه برای امام فرستادم مؤثر بود. در يكی از 
سخنرانی ها يا بيانيه ها به آن اشاره كردند. البته دقيقاً نمی دانم تا چه حد 

در آن اظهارات، پيام من مؤثر بود.2
آن روزها هنوز تفنگ ژ.3 نيامده بود. م.1 تفنگ سازمانی بود كه قطعات 
زيادی داشت و باز و بسته كردنش نس��بتاً سخت بود. من در اين زمينه 

ركورد را شكستم، همه قطعات را باز می كردم و به سرعت می بستم.3
در كاس ها]ی آموزشی در دوره سربازی[ با اشاره ای، به سرعت مطلب 
را می گرفتم، در حالی كه برای س��ربازان ديگر- اغلب عامی و بی سواد 
بودند- فهم مطالب، با توضيح هم دشوار بود. بيان من از افسرها هم بهتر 
بود. سربازان به شنيدن مطالب از من رغبت بيشتری داشتند. وقتی كه 
از سربازان می خواس��تند درس را بازگو كنند، من پيش قدم و داوطلب 
می شدم. گاهی هم به بهانه بيان درس كاس، مطالب اجتماعی ديگری 
می گفتم، بحث را ع��وض می كردم. مثًا يك روز افس��ر تداركات برای 
تأكيدی بر نگهداری اموال و ابزار و لباس هايی كه در اختيار س��ربازان 
بود، آمار و ارقامی داد و نتيجه گيری كرد كه اعليحضرت برای هر سرباز 
ماهيانه شش هزار تومان هزينه می كند. كه در اين ميان تبليغی هم برای 
شاه می خواس��ت بكند. نوبت من ش��د كه درس را توضيح بدهم، من از 
دريچه ديگری وارد شدم و به سربازها گفتم: اين طور كه ايشان می گفت 
اينها اموال شاه اس��ت كه به ما می دهد و منتی هم بر ما می گذارد كه ما 
را آورده اند اينجا و خرج مان می كنند. اگر به اين صورت به مس��ئله نگاه 
كنيم، تأثير آن كم است برای ما، اگر بدانيم كه اين اموال مال خودمان 
اس��ت خيلی فرق می كند. اين خرج را ش��اه نمی كند، از خزانه مملكت 

1. همان، ص155. 
2. همان، ص153-155. 

3. همان، ص155. 
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خ��رج می كند. مملك��ت يعنی 
خود ما، مالياتی كه پدرهای شما 
می دهن��د... با اين بي��ان، جنبه 
مثبت درس را توضي��ح دادم و 
جنبه تبليغاتی آن را به كلی نفی 

كردم.1
پ. کميته سوخت: از جمله موارد ديگر می توان 
به حضور وی در كميته س��وخت اشاره كرد كه 
در نتيجه آن، ايش��ان با حضور در جنوب ايران، 
سخنرانی هايی در حل مش��كل اعتصابات ايراد 

می كند كه به نظر خودش آن سفر و اين سخنرانی ها بسيار پرثمر بوده است:
... من در محل تعميرگاه مركزی ش��ركت نفت در آبادان س��خنرانی 
كردم... س��خنرانی من زمينه را ب��ه كلی تغيي��ر داد و پيش داوری ها و 
مخالفت ها و بدبينی ها را از بين برد... زمينه مساعد شد و اعتصابيون با 
هيئت]حل مشكل س��وخت[ صميمانه همكاری كردند... در اين سفر، 
عاوه بر آبادان، از خارك، اهواز و گوره بازديد كرديم و سرانجام به شيراز 
رفتيم. پااليشگاه آنجا هم مسئله داشت... در مسجد وكيل در جمع مردم 
شيراز سخنرانی كرديم. س��فری كامًا موفق بود و بسيار جالب. خيلی 
مهم جلوه كرد و تأثير عمده ای داشت. هم از نظر رژيم، هم از نظر مردم 

كه مشكات شان حل شد و هم از نظر ناظران بين المللی و خارجی.2
اين ادعاها در حالی مطرح می شود كه در كوران فراگيری انقاب اسامی در اقصی نقاط 
كشور، فعاليت هايی از اين دست كم نبوده است و از اين گذشته، نوع اعتصابات به انگيزه 
ساقط كردن رژيم شاه و حمايت از انقاب اسامی ش��كل يافته بود و در چنين فضايی 
بديهی اس��ت مردم آمادگی الزم را به منظور رفع اعتصابات به امر امام)ره( داشته اند و 
تمام حيثيت كميته از اعتبار مردمی ايشان ناشی می شده است؛ اگرچه دقت در پرهيز 
از حاشيه آفرينی بی مورد و حركت بر مدار آرمان های اصيل انقاب توسط آقای هاشمی 
در موفقيت اين مأموريت، نقش اساسی داشته است. پس اوالً ادعای اثرمندی بين المللی 

1. همان، ص154.
2. همان، ص325-326. 

ایجاد تناسب تحریفی آقای هاشمی 
بين اعتقاد به نظریه کادرسازی در 
نهضت- که از طرف علمایی مانند 
آیت اهلل مصباح مطرح می شد- و 
تأسيس دارالتبليغ- که اساسًا به 
منظور تخمير نهضت و در جهت 
مقابله با آن به وجود آمده بود- 
روشی است که آقای هاشمی در 
تقبيح اندیشه مبارزاتی رقيب خود 

به کار گرفته است



238
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

سخنرانی های آقای هاشمی در جريان سفر 
به جنوب، نيازمند تعاضد با اس��ناد و قرائن 
بسيار اس��ت و ثانياً موفقيت كميته سوخت 
پيش از آنكه مرهون تاش اعضا باشد، متكی 
و متوقف بر اعتبار مردمی ام��ام راحل)ره( 
بوده اس��ت و از اين رو هيچ ي��ك از اعضای 
كميته نمی تواند و نبايد نقشی بيش از حد و 

انحصاری برای خود تصور كند. 
ت. مديري�ت بي�ت ام�ام: يك��ی ديگر از 
مصادي��ق اصلی رواي��ت كاريكات��وری در 
خاطرات آقای هاشمی، ادعاهای غير واقعی 
ايش��ان پيرامون نقش خود در ميان اطرافيان امام اس��ت. در روايت آقای هاشمی آمده 

است كه: 
من و شماری از دوستان هم مباحثه به امام نزديك و نزديك تر شديم، 
هم در واردكردن امام به جلوس در ايام عيد و عزا... نقش داشتيم، و هم 

به شكلی در گرداندن بيت ايشان.1
ادعای ورود امام به جلوس در مراسم عيد و عزا و مهم تر از آن، ادعای گرداندن بيت امام 
در حالی مطرح شده است كه اوالً اصل جلوس امام در مراسم عيد و عزا مورد ترديد جدی 
است چرا كه اساس��اً امام در زمان حيات آيت اهلل بروجردی و حتی مدت ها بعدتر از آن 
بنايی بر چنين رويه هايی كه شائبه مرجعيت دارد، نداشته اند و ثانياً اگر قرار بوده كسی 
امام)ره( را در چنين موقعيت هايی وارد كند، حلقه اول شاگردان ايشان كه در ميان آنها 
اشخاصی مانند حضرات آيات مطهری، منتظری، بهشتی، سبحانی و... ديده می شوند 
بودند و اصًا نوبت به آقای هاشمی نخواهد رس��يد. ثالثاً وقتی امام)ره( حاضر نمی شود 
حتی در رحلت آيت اهلل بروجردی مجلس عزا اقامه و در آن جلوس كند، و هيچ كس را 
يارای آن نيست كه ايشان را به چنين مراس��می وارد كند، چگونه از كسی در حد آقای 
هاشمی- كه در آن زمان طلبه جوانی بيشتر نيست- چنين مهمی برمی آيد. اين مسئله 

در خاطرات جناب آقای هاشمی هم به اين صورت تأييد شده است: 
در جريان تشييع جنازه آقای بروجردی و مراسم يادبود- در حالی كه 

1. همان، ص103. 

حمایت روحانيت از مبارزات مسلحانه 
تنها منحصر به عملکرد چند روحانی 
دارای  قضا  از  که  است  انقالبی 
کرسی های علمی یا جایگاه اجتماعی 
طراز اولی در حوزه علميه و نهاد 
روحانيت نيستند. از دیگر سو، تعداد 
پرشماری از علمای معاصر که از یاران 
انقالب و امام نيز بودند، را سراغ داریم 
که نه تنها هيچ حمایتی از مبارزات 
مسلحانه نکرده اند که موارد متعددی از 
نهی جوانان مبارز توسط آنها را شاهدیم
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كشمكش هايی در اين گونه موارد ديده می ش��ود- امام از اعام مجلس 
پرهيز داش��تند كه مبادا ش��ائبه ای پيش بيايد؛ داوطلب نوشتن رساله 

نبودند.1
از اين گذشته بهتر بود جناب آقای هاش��می می فرمودند كه دقيقاً چه نقشی در بيت 
امام)ره( داشته اند و اداره چه اموری از بيت به عهده ايشان و هم بحث هايشان بوده است؛ 
زيرا بر اساس اسناد و قرائن، اساساً امام)ره( بيت آنچنانی نداشته اند كه در اداره اش نياز به 
افراد زيادی از جمله آقای هاشمی باشد و اگر هم بيت ايشان نياز به مديرانی داشته وقتی 
افراد موجهی مانند آيت اهلل سيد مصطفی خمينی حضور دارند، چه جای نقش آفرينی 

برای كسانی مثل آقای هاشمی می ماند؟!! 
ث. جزوه واليت فقيه: در موضوع انتش��ار »ج��زوه واليت فقيه« ني��ز در كتاب دوران 
مبارزه نقش پررنگی برای آقای هاش��می رفسنجانی تصوير شده اس��ت كه با نظريات 
تهيه كنندگان اين جزوه در نجف هم خوانی ندارد. در مقدمه كتاب خاطرات آقای هاشمی 

آمده است: 
در پی طرح بحث واليت فقيه در نجف، نخستين گامی كه برای تكثير 
جزوه های آن برداشته شد، با اطاع و حمايت بی دريغ او ]آقای هاشمی 
رفسنجانی[ بود. با اين همه، واكنش او در جلسه دوستان صميمی چنان 

بود كه گويی كمترين اطاعی در اين زمينه ندارد.2
گرچه ش��ايد ايش��ان در تكثير و توزيع جزوه نقش داشته باش��ند اما اينكه ادعا شود 
نخستين گام تكثير اين جزوات توسط وی برداشته شده است، امری غير واقعی و بعيد به 
نظر می رسد چرا كه تاش اساسی مربوط به تنظيم سخنان امام)ره( و چاپ نسخه اوليه 
آن در نجف و رساندن آن جزوه به مبارزان ايرانی بود كه بعد از آن هر كدام از سران مبارزه 
به تكثير و توزيع اين جزوه در اقصی نقاط ايران دست زدند كه برخی از اين اقدامات نيز 

بدون اطاع ديگر هم رزمان بوده است.3
از اين گذش��ته همان گونه كه در كتاب خاطرات آقای هاش��می آمده است، بسياری 

1. همان، ص118. 
2. همان، ص41. 

3. جناب آقای سيد حميد روحانی در مصاحبه با نگارنده اين ادعای آقای هاشمی را نادرست دانسته تأكيد كردند 
كه گام اول در تكثير جزوه واليت فقيه توسط ايشان و برخی همراهانشان از جمله آقای سيد هادی موسوی برداشته 
شد و همه مراحل پياده سازی و چاپ و تكثير جزوه در نجف صورت پذيرفت و بعداً از طرق مخفی به دست مبارزان 
ايرانی سپرده شد و آنگاه اين افراد هر كدام به نوبه خود در اين زمينه گام برداشته اند. توضيح بيشتر در مورد انتشار 

جزوه واليت فقيه در نجف در جلد چهارم كتاب نهضت امام خمينی)ره(، ص85-75 آمده است. 
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از مبارزين به داليل امنيت��ی و نيز مخفی 
ك��ردن نقش خود ب��ه عن��وان اخاص در 
مبارزه، از علنی ك��ردن فعاليت های خود 
ابا داشته اند و با وجود اين، چگونه شخصی 
مانن��د آق��ای هاش��می مدعی اس��ت كه 
نخستين گام در اين راه مربوط به شخص 

اوست؟! 
ج. اولين دس�تگيری: آقای هاش��می در 
بخش ديگ��ری از خاطراتش��ان در ادعايی 
عجيب و البته بدون س��ند، خ��ود را اولين 
طلبه ای معرفی می كند كه توسط پهلوی ها 
دستگير و زندانی شده است؛ »در واقع اولين بازداشت من سال ها پيش از شروع نهضت 
و احتماالً اولين بازداش��ت يك طلبه در رابطه ب��ا مبارزه عليه خان��واده پهلوی بود.«1 
همان طور كه می بينيد در اين عبارت از طرفی نقش بی بديلی برای خود قائل شده است 
و از ديگر س��و با وارد كردن عبارت »احتماالً«، محتوای خاطره را از گزاره ای يقينی به 
گزاره ای »اگری« تبديل می كند تا در صورتی كه ادعايش با اس��ناد مطابق نباش��د، راه 

فراری برای خود گذاشته باشد. 
اين ادعای تعجب برانگيز جناب آقای هاش��می در حالی مطرح می ش��ود كه طاب و 
علمای زيادی در مبارزه با خاندان پهلوی زندانی ش��ده اند كه قدمت مبارزات برخی از 
آنان در محدوده سنی آقای هاشمی تصور ندارد. از اين ميان، بزرگانی مانند آيات مدرس، 
شيخ باقر رسولی، شيخ محمدتقی بافقی، ش��يخ يوسف جيانی، سيد حسن بحرالعلوم 
و علمای زيادی از باد مختلف را می توان برشمرد كه در زمان پهلوی اول، در مبارزه با 

خانواده پهلوی دستگير شده اند! 
همچنين در حدود ده س��ال قبل از آغاز نهض��ت امام، اعضای فداييان اس��ام مانند 
نوش��هيد نواب صفوی، س��يد عبدالحس��ين واحدی، س��يد محمد واحدی، سيد علی 
ميرعبدالعظيمی، جعفر شجونی2 و...، طعم زندان و شكنجه رژيم پهلوی را چشيده اند و 
نزديك تر به آغاز انقاب اسامی، شهيد سيد يونس رودباری- اولين شهيد نهضت امام 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص146.
2. در زمينه طاب دستگيرش��ده در نهضت فداييان اس��ام رك: روح اهلل بهرامی )به كوشش(، فداييان اسام؛ 

اسنادی از مبارزات جمعيت فداييان اسام، تهران، خانه كتاب، 1391. 

اشکال اساسی به جناب آقای هاشمی 
حمایت بی ضابطه از یک سازمان 
تروریستی است که ترورهای آن با هيچ 
ضابطه دینی قابل تحليل نبوده، جز نقاب 
نفاق اعضای این سازمان نمی توان رنگ 
و بویی از دین مداری در فعاليت های 
آنها یافت و بدیهی است از این نظر 
حمایت بدون آنکه اطمينان به دینی بودن 
ماهيت یک حرکت انقالبی وجود داشته 
باشد، یک خطای راهبردی از هاشمی 

رفسنجانی در مبارزه است
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خمينی)ره(- چند سال پيش از آغاز نهضت- وقتی كه در حوزه مشهد تحصيل می كرد- 
به خاطر فعاليت های سياسی اش نه تنها بازداشت بلكه به مدت سه ماه- و به نقل ديگر به 

مدت دو سال- تبعيد شده بود.1

2. غلو و اغراق در روايت رويدادهای مربوط به مبارزات 
اغراق و غلو به عنوان يكی از آسيب های جدی در روايت رويدادهای تاريخی است كه 
می تواند حقيق��ت را وارونه جلوه دهد و نمای واقعی وقاي��ع را مخدوش نمايد. پرهيز از 
اغراق خصوصاً در تاريخ نگاری انقاب اسامی تا بدان پايه مورد توجه است كه معمار كبير 
انقاب اس��امی آن را به عنوان يكی از خطوط قرمز تاريخ نگاری انقاب اسامی مطرح 

و همه را از آن نهی نموده اند كه بيان نمونه ای از آن در اين بخش خالی از لطف نيست:
مورخی كه برای خدا قلم می زند، نه گزاف می گويد و نه كتمان حقايق 
می كند. اگر می خواهيد تاريخی كه می نويسيد برای اسام و مسلمين 
مفيد باشد، بايد به دور از غرض ورزی باشد، سعی كنيد مورخ بی غرضی 
باشيد، مسائل و حوادث را آن طور كه واقع شده است شرح دهيد. نوشته 
شما مبالغه آميز نباشد، پرده پوشی هم در آن نشده باشد، نه اغراق كنيد 

و نه انكار...2
گرچه مباحث اين بخش از يك نگاه، قابل ادغام با سرفصل پيشين است اما به ديدگاه 
نگارنده، »ارايه روايت كاريكاتوری از وقايع انقاب اس��امی« با »اغراق گويی در روايت 
رويدادهای نهضت«، از نگاه منطقی تفكيك پذيرند و با يكديگر نسبت »عموم و خصوص 
من وجه« دارند؛ چه اينكه اغراق گويی امری بس��يط اس��ت كه ممكن است بدون ارايه 
روايتی كاريكاتوری و ب��دون كمرنگ كردن نقش ديگران اتف��اق افتد و از حيث كثرت 
مصاديق عموماً كتاب های خاطرات در معرض اين آس��يب قرار دارن��د اما ارايه روايت 
كاريكاتوری امری پيچيده در روايت وقايع است كه در نتيجه آن منطق تحليل وقايع به 
طور فرآيندی در معرض تحريف قرار می گيرد. به ديگر سخن، گاهی اغراق گويی در جهت 
روايت كاريكاتوری به استخدام گرفته می شود و گاه روايت كاريكاتوری خالی از اغراق- با 
ديگر ابزارهای خاص- محقق می گردد و گاهی اغراق گويی به عنوان آسيبی بسيط تنها 
به روايت غير واقعی پيرامون نقش راوی منجر می ش��ود. به عب��ارت ديگر، اغراق گويی 

1. علی ربانی خلخال��ی، ش��هدای روحانيت در يكصد س��اله اخير، مدخل »حس��ينی رودباری، س��يد يونس 
)حجت االسام(«، قم، مكتب الحسين، ج1، ص222. 

2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1381، ج1، ص11-12. 
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می تواند بدون كم رنگ كردن نقش ديگران وقوع يابد اما روايت كاريكاتوری هميش��ه 
در تناسب با متغيرهای فراوان ديگر محقق می شود و ماهيتی اضافی و فرآيندی دارد. 

با نگاهی منصفانه و علمی به كت��اب دوران مبارزه نمونه های فراوان��ی از غلو، اغراق و 
مبالغه در خاطره نگاری آقای هاشمی رفسنجانی قابل مشاهده است كه هر يك به نحوی 
می تواند خواننده را در مورد مطابقت خاطرات ايش��ان با واقع، به ترديد بيندازد. اغراق 
در تأثيرگذاری بر روند مبارزات و از آن مهم ت��ر، اغراق در پرداختن به موضوعاتی مانند 
اثرگذاری بر شخص امام)ره(، در كتاب آقای هاشمی مصاديق فراوان دارد. برای اثبات 
چنين مدعايی، در اين بخش تنها به بيان اجمالی برخی از مصاديق غلو و اغراق در كتاب 
دوران مبارزه می پردازيم كه البته در سرفصل های مختلفی از همين مقاله با ذكر آدرس 

و بيان اصل كام ايشان، به آنها به طور مفصل پرداخته شده است. 
ادعای نقش آفرينی در خ��روج امام از انزوا و وارد كردن ايش��ان در مجالس عيد و عزا، 
مطرح كردن نام خود به عنوان اولين طلبه ای كه در مبارزه با خاندان پهلوی دستگير شده 
است، داعيه تغيير نظريات امام و قانع كردن ايشان در موارد بسيار مانند ماجرای اختاف 
با سيد موسی صدر، تشكيل حزب توسط روحانيت، دخالت روحانيون در امور اجرايی، 
قبوالندن دخالت نيروهای ملی و نهضت آزادی در مسئوليت های بعد از انقاب به امام، 
غلو پيرامون نقش آفرينی در مورد تكثير جزوه واليت فقيه و...  نمونه هايی از اغراق گويی 

در كتاب خاطرات آقای هاشمی است.1

3. نقض مشهورات انقاب اسامی 
وجود تحليل های خاص در قالب خاطره نويس��ی، چندان مسئله بی راهی نيست و در 
خاطرات شخصيت های سياسی، نمونه های آن كم نيست اما نكته ای كه در تحليل های 
جناب آقای هاشمی مورد توجه است، نقض مش��هورات انقاب اسامی در پوشش اين 
تحليل هاست. موضوعی كه به رغم اهميت فراوان و چندجانبه اش، در نقدهای موجود از 

خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی كمتر به آن پرداخته شده است. 
ش��ايد در نظر خواننده محقق، صرف داش��تن تحليل خ��اص از يك واقع��ه نكته ای 
منفی تلقی نش��ود و از اين حيث، پرداختن ب��ه اين موضوع را كم ثمر بدان��د اما به نظر 

1. مصاديق اين سرفصل عموماً در فصل پيشين مورد بررسی قرار گرفت و ارجاعات الزمه ارايه شد. موارد بسياری 
از ادعاهای بی سند آقای هاشمی رفسنجانی، در مقاله منتشرنشده ای از فاضل ارجمند داوود اميری تحت عنوان 
»ادعاهای بی سند در خاطرات آيت اهلل هاشمی رفسنجانی« گردآوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است كه اميد 

است در آينده نزديك به طبع برسد. 
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نگارنده گرچه هر كسی حق دارد تحليل 
و نظر خاص خود را در م��ورد پديده های 
تاريخی داش��ته باش��د، اما وقتی افراد در 
موضع گيری ه��ا ب��ه ص��ورت چندگانه و 
چنداليه س��خن می گوين��د- يعنی نظر 
واقعی شان را به فراخور ش��رايط زمانی و 
مكانی، مخفی می كنند- ضرورت ايجاب 
می كند كه با برجسته كردن برخی از اين 
تحليل ها، نس��بت شخصيت های سياسی 
با مبانی انقاب اس��امی و انديش��ه های 

حضرت امام)ره( مشخص شود. 
به عنوان نمونه، پيرامون رابطه با امريكا، مواضع متعددی از ش��خص آقای هاش��می 
رفسنجانی ديده ايم كه با گذش��ت زمان و پس از ارتحال امام)ره(، جهت گيری مواضع 
ايشان متفاوت شده و به شدت عاقه به ارتباط با امريكا را بروز داده اند؛ مسئله ای كه در 
زمان حيات امام)ره( هرگز در سطح عمومی طرح نشده است. در اين بخش نمونه هايی 

از تحليل های خاص جناب آقای هاشمی- بدون كار تطبيقی- مطرح می شود. 
الف. شهادت سيد يونس رودباری: نوع نگاه ايشان به واقعه فيضيه و شهادت سيد يونس 

رودباری- اولين شهيد انقاب- در اين زمينه جالب توجه است: 
مدرسه فيضيه كربای جديدی شد. مسابقه بود؛ هر كس از صحنه ای 
كه ديده بود، مجروحی كه با او برخورد كرده بود، اهانتی كه به اسام و 
قرآن شنيده بود، از اين ها مرثيه ای می ساخت و در منابر روضه فيضيه 
هم جايی باز می كرد و حسابی هم اش��ك می گرفت. من در تجربه های 
خودم چند باری روضه فيضيه خواندم، شاهد گريه و شيون مردم بودم. 
در جريان اين مرثيه س��ازی و روضه خوانی ها، لطيفه ه��ا و ظريفه های 
زيادی هم ساخته شد؛ سيد يونس رودباری، از پشت بام انداختن طلبه ها، 
چپاول و غارت حجره ها- كه معلوم است در حجره طلبه چيزی جز قوری 
و چراغ و كتاب و قرآن و امثال اين ها نبود- هم سوژه گريه گرفتن بود در 

مجالس عمومی، هم زمينه تفريح و خنده در جلسات خصوصی.1

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص140-141. 

ادعای ورود امام به جلوس در مراسم 
عيد و عزا و مهم تر از آن، ادعای گرداندن 
بيت امام در حالی مطرح شده است که 
اواًل اصل جلوس امام در مراسم عيد و 
عزا مورد تردید جدی است چرا که اساسًا 
امام در زمان حيات آیت اهلل بروجردی و 
حتی مدت ها بعدتر از آن بنایی بر چنين 
رویه هایی که شائبه مرجعيت دارد، 
نداشته اند و ثانيًا اگر قرار بوده کسی 
امام)ره( را در چنين موقعيت هایی وارد 

کند، حلقه اول شاگردان ایشان بودند 
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در اي��ن ف��راز از خاط��رات، قضاي��ای فيضيه 
)شهادت سيد يونس رودباری، غارت حجره های 
طاب و پرت كردن آنان از پشت بام مدرسه و...( 
در قالب طنز، م��ورد ترديد قرار گرفت��ه و ابراز 
احساس��ات مردمی در مورد اي��ن واقعه، نوعی 
»مرثيه س��ازی« ناميده ش��ده ك��ه در مجالس 
عمومی مايه اش��ك و روضه خوانی اس��ت و در 

مجالس خصوصی، مايه تفريح و خنده!! 
ايش��ان با ط��رح مس��ئله فيضي��ه، كنايات و 
طعنه های مبتذل و تلخی به جريان وارد می كند كه بيش از پيش به مش��ی سياسی و 
صبغه حوزوی ايشان برمی گردد و گويای بسياری از رويه های آقای هاشمی است كه در 
امام- رضوان اهلل عليه- و بسياری از مبارزان از آن سراغ نداريم. زير سؤال بردن شهادت 
سيد يونس، ايجاد ترديد در مورد از پشت بام انداختن طاب و غارت حجره های طاب 
و تمس��خر وقايع فيضيه در مجالس خصوصی، جدای از آنكه ب��ا نظريات رايج در ميان 
مبارزين هم خوانی ندارد و به نوعی تحليل اختصاصی ايشان از اين واقعه است، داللت بر 
غربت شهدای فيضيه دارد. بيان تعابير تلخی مانند اينكه »در جريان اين مرثيه سازی ها 
و روضه خوانی ها، لطيفه ها و ظريفه های زيادی ساخته می شد«، »هم سوژه گريه گرفتن 
بود در مجالس عمومی، هم زمينه تفريح و خنده در جلسات خصوصی« و... هم نشان از 
روحيه خاص ايشان دارد كه رقت قلب مردم و گريه آنان در رثای مظلوميت طاب فيضيه 
را به سخره می گيرد و هم از رويه دوگانه وی در ارتباط با مردم نشان دارد. اين در حالی 
است كه موضوع شهادت سيد يونس و ديگر وقايع فيضيه در سخنان امام)ره( تصريح شده 
و از مش��هورات انقاب و امری ترديدناپذير است. مگر آنكه جناب آقای هاشمی سندی 

برای اين تحليل خاص خود به دست بدهد. 
ب. اجرای متمم قانون اساسی و عدم نياز به انقالب: نكته ديگری كه بسيار مورد توجه 
است تحليل آقای هاشمی در مورد اصل وقوع انقاب اسامی است كه در آن »حداكثر 

خواست روحانيت و شخص او اجرای متمم قانون اساسی« معرفی شده و به نظر او: 
اگر مشروطه واقعی و قانون اساسی اجرا می شد، حتی اگر متمم قانون 
اساسی كه ش��اه بايد حكومت نكند و س��لطنت بكند اجرا می شد و اين 
اتفاق می افتاد و موارد ديگر را هم مراعات می كردند، فكر می كنم بخشی 

پيرامون رابطه با امریکا، مواضع 
متعددی از شخص آقای هاشمی 
رفسنجانی دیده ایم که با گذشت 
زمان و پس از ارتحال امام)ره(، 
جهت گيری مواضع ایشان متفاوت 
شده و به شدت عالقه به ارتباط با 
امریکا را بروز داده اند؛ مسئله ای 
که در زمان حيات امام)ره( هرگز 

در سطح عمومی طرح نشده است
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از خواس��ته ها هم تخفيف می يافت و با آمدن مردم در صحنه... به شيوه 
دموكراتيك به اهداف می رسيديم و در اين صورت نياز به انقاب كردن 

نبود!1
اين در حالی است كه خود ايش��ان در خاطراتش تصريح كرده كه امام)ره( از ابتدا به 

دنبال براندازی سلطنت پهلوی بوده است:
از روز اول، انگيزه امام مبارزه با شخص شاه و رژيم او بود؛ هر چند كه در 
اين جهت همه با امام هم سو نبودند. شخص امام چنين هدف و انگيزه ای 

داشتند و از هر فرصتی با هوشياری استفاده می كردند.2 
موارد بس��يار ديگری در خاطرات و تحليل های جناب آقای هاشمی وجود دارد كه به 

منظور پرهيز از تطويل، به ذكر نمونه های ديگر نمی پردازيم.3
با مراجعه به برخی سخنان جناب آقای هاش��می- مانند آنچه در مصاحبه با زيباكام 
گفته است- اين ترديد ايجاد می شود كه شايد خود ايشان نيز از جمله همان افرادی بوده 

باشد كه »در اين جهت با امام هم سو نبودند.« 
پ. تفرقه افكنی: آقای هاشمی با ذكر خاطراتی از عملكرد خود به جريان تصويبنامه، با 
ورود به مسئله نظر علمای ديگر در مورد موضع گيری انفعالی در مقابل عمل علما چنين 
وانمود می كند كه عدم رضايت و پذيرش امام)ره( در مورد انفعال سياسی رژيم در مورد 

انصراف از تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی، زمينه تفرقه را فراهم كرده است:
... آي��ت اهلل نجف��ی به آق��ای صالح��ی تلگراف ك��رده بود ك��ه رژيم 
خواس��ته های علما را پذيرفته است و مسئله تمام ش��ده است. تماس 
گرفتيم با قم، معلوم شد كه امام هنوز راضی نشده اند؛ احتمال می دادند 
كه رژيم می خواهد سر آقايان كاهی بگذارد، يا تفرقه ای بيندازد. آقايان 
تا حدی متفق ش��ده بودند و همگی در مبارزه ش��ركت داشتند. رژيم 
موضع نيم بندی گرفته بود. بعضی از آقايان به همان قانع ش��ده بودند. 
امام نپذيرفتند، ك��ه زمينه ای بود برای تفرقه؛ اما ايس��تادگی نيروهای 

مبارز همراه امام، از تفرقه جلوگيری كرد و در اينجا امام پيروز شدند.4
اين كام كه نحوه ای از انتقاد به امام خمينی در ايجاد تفرقه است، نقش آفرينی مبارزان 

1. صادق زيباكام، هاشمی بدون روتوش، تهران، روزنه، 1387، ص43.
2. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص133. 

3. رك: سيد حميد روحانی، »روتوش كتاب هاشمی بدون روتوش )2(«، 15خرداد، دوره سوم، ش26. 
4. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص126. 
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و اطرافيان امام را عامل اصلی رفع تفرقه می داند. حال آنكه به ش��هادت تاريخ، روش��ن 
می شود رژيم به هيچ وجه قابل اعتماد نبوده و اعتماد ديگران فاقد پشتوانه دقيق سياسی 

بوده است. 
ت. امريكا و انقالب: دخيل دانستن دولت امريكا در پيروزی انقاب اسامی- به دليل 
نااميدی از شاه مريض- يكی ديگر از تحليل های قابل تأمل هاشمی رفسنجانی است كه 

در بخش نخست كتاب ايشان به آن پرداخته شده است:
ناگهان گويی ورق برگشته است و نش��انه هايی از دوگانگی مهمی در 
سياس��ت امريكا نسبت به ش��اه و رژيمش نمايان ش��د كه ماقات شاه 
و راكفلر در جزيره خ��ارك را می ت��وان از واكنش های مرب��وط به اين 
دوگانگی دانس��ت. در همين حال، در پاره ای مصاحبه های شاه، اشاره 
به وصيت نامه ای شد كه ش��ايعه بيماری وی را دامن می زد. نمی دانيم، 
شايد همين بيماری، در دوگانگی سياست امريكا بی اثر نبود. به هر حال، 
پيروزی كارتر در انتخابات امريكا، ش��اه و رژيم را نگران كرد. كارتر نيز 
كه ارزيابی درستی از قدرت مذهبيون و حضرت امام در ايران نداشت، 
با فشار بر شاه برای باز كردن فضای سياس��ی كشور، دست به اقداماتی 
زد كه به زودی پشيمانی او و حزبش را در پی داشت، هر چند كه ديگر 

دير شده بود.1
ث. جايگاه اجتماعی رضاخان: نوع نگاه آقای رفسنجانی به كارنامه رضاشاه و تصريح به 

محبوبيت او در ميان مردم، نمونه مهمی از تحليل های شاذ آقای هاشمی است: 
اگر رضاشاه با روحانيت درگير نمی شد، محبوبيت داشت؛ با كارهايی 
كه كرده بود. مخصوصاً امنيتی كه ايجاد كرد. درگيری با عواطف مردم، 

مراسم روضه امام حسين)ع( و روحانيت، موجب شكست او شد.2
پرس��ش مهمی كه از آقای هاشمی رفس��نجانی در مورد مدعای ايجاد امنيت توسط 
رضاخان، قابل طرح اس��ت اينكه مصاديق وج��ود امنيت در دوره اس��تبداد رضاخانی 
چيس��ت؟ آيا در هنگامه ای ك��ه از نزديك ترين ي��اران رضاخان- مانن��د تيمورتاش، 
نصرت الدوله فيروز، علی اكبر داور و...- گرفته تا مخالفان برجسته او- مانند شهيد مدرس 
و ميرزاده عش��قی و...- هيچ كدام از خشم ش��اهانه در امان نبوده و برخی مانند داور با 

1. همان، ص50. 
2. همان، ص128. 
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خودكش��ی و برخی ديگر به دستور مستقيم شاه 
كشته ش��ده اند، چه تعريف و تصويری از امنيت 
می توان س��راغ كرد؟ ايجاد ج��و خفقان و فضای 
پليسی در فضای عمومی جامعه، اجباری كردن 
كشف حجاب و كشتار مردم مشهد، يورش آزادانه 
قوای خارجی ب��ه پايتخت و تقس��يم ايران بين 
روس��يه و انگلس��تان، همه و همه نمونه هايی از 
ناامنی در دوران پهلوی اول و ضعف شخص شاه 
در حراس��ت از امنيت ملی در مقابل قدرت های 

خارجی و... بود. 
عاوه ب��ر اينكه ب��ا ارايه چنين نگاهی نس��بت 
به رضاش��اه، در پ��ی آن اس��ت كه عل��ت اصلی 

عقب نشينی رژيم را در مس��ئله »اليحه انجمن های ايالتی و واليتی«، »عبرت آموزی از 
شكست رضاشاه«، و ناشی از »زرنگی رژيم« بنماياند: 

رضاش��اه شكس��ت را تجربه كرده بود.... اين تجربه ای ب��ود كه در آن 
مبارزه دو ماهه ]در جريان انجمن های ايالت��ی و واليتی[ يك بار ديگر 
برای خاندان پهلوی تكرار می ش��د. آنها زود متوجه شدند و حرفشان را 

پس گرفتند. در واقع زرنگی كردند...1
اشاره به نقش گروه های مبارز مس��لح )مانند مجاهدين خلق و چريك های فدايی( در 
پيروزی نهضت و ارايه تحليلی متفاوت در مورد مسلمان خواندن اعضای مجاهدين خلق، 
موضوع رابطه با امريكا و مناقشه با امام)ره( بر سر آن، تحليل خاص در مورد نحوه پايان 
جنگ و دليل آن، طبيعی خواندن حضور پرش��ور مردم در 15خرداد،2 و موارد بسياری 
ديگر نمونه هايی از نقض مش��هورات انقاب اس��امی و تحليل خاص آقای هاش��می 

رفسنجانی است. 

4. همه خودپنداری 
يكی از روش های رايج خاطره گويی آقای هاشمی رفسنجانی آن است كه ايشان سعی 

1. همان، ص128. 
2. همان، ص127-128. 

اندیشه »همه خودپنداری« را باید 
به عنوان یکی دیگر از ایرادات 
بارز در خاطره گویی آقای هاشمی 
رفسنجانی دانست که در نتيجه 
آن، سعی می کند قاطبه مبارزین 
و در برخی موارد همه مبارزین 
را موافق نظریه خود و همراه با 
خود نشان دهد. این در حالی 
است که در بسياری از موارد 
این اجماع سازی ها منشأ واقعی 
نداشته، تنها به منظور توجيه 
درستی نظر شخص ایشان صورت 

پذیرفته است
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دارد نظريات خود را نظرياتی اجماعی نشان دهد، همان گونه كه سعی دارد خود را همواره 
با نظريات اجماعی همراه بنماياند. بنابراين انديشه »همه خودپنداری« را بايد به عنوان 
يكی ديگر از ايرادات بارز در خاطره گويی وی دانس��ت كه در نتيجه آن، س��عی می كند 
قاطبه مبارزين و در برخی موارد همه مبارزين را موافق نظريه خود و همراه با خود نشان 
دهد. اين در حالی است كه در بسياری از موارد اين اجماع سازی ها منشأ واقعی نداشته، 

تنها به منظور توجيه درستی نظر شخص ايشان صورت پذيرفته است. 
الف. مبارزه مسلحانه: نمونه بارز اين رويه در موضوع مبارزات مسلحانه مورد بررسی قرار 
گرفت كه در آن، راوی به دليل حمايتش از مبارزات مسلحانه سعی داشت همه روحانيون 
را طرفدار چنين انديش��ه ای نش��ان دهد و از آنجا كه حضرت ام��ام)ره( صريحاً موضع 

مخالفتشان را بارها اعام كرده بودند، مجبوراً ايشان را استثنا كرده، چنين آورده اند: 
از موضع امام كه بگذريم، روحانيت در تمام مبارزات مسلحانه گذشته 

بيش و كم حضور داشته است.1
ب. نخست وزيری بازرگان: در موضوع نخست وزيری مهندس بازرگان نيز ايشان چنين 
رويه ای را پيش گرفته، به رغم مخالفت های افراد و گروه ه��ای متعددی از مبارزين- و 
مهم تر از همه ش��خص حضرت امام)ره(- با انتخاب بازرگان و ق��درت گرفتن نيروهای 

جبهه ملی و نهضت آزادی، اين تصميم را برخاسته از اجماع مبارزان معرفی می كند: 
به نظر من، همه ما به اين نتيجه رس��يده بوديم كه در زمينه تشكيل 
دولت از نيروهای نهضت آزادی استفاده بشود، كه طبعاً آنها از نيروهای 

جبهه ملی هم استفاده می كردند.2
اين موضوع كه »به نظر من، همه ما به اين نتيجه رسيده بوديم....«، نشان می دهد كه 
او در استظهارش از جمع نيروهای انقاب اسامی هم دچار ترديد است و هم ترس آن 
دارد كه كسانی اين اجماع را خرق كنند و از اين رو يك امر خبری را با گمانه زنی شخصی 
و تحليلی، همراه می كند و در روايت خود جای می دهد. بهتر بود ايشان اسامی افرادی 
از مبارزين كه با اين نظريه موافق بودند را ذكر می كرد تا اين ش��ائبه منتفی شود كه او 
خواسته نظريه خودش را به همه انقابيون تسری بدهد. از طرفی اين سخن پذيرفتنی 
نيس��ت چرا كه وقتی امام و مبارزين انقاب اس��امی در دوران غربت مب��ارزه، هرگز 
اتكايی به نيروهای غرب زده مانند اعضای نهضت آزادی نداش��ته اند، حال كه انقاب با 

1. همان، ص249. 
2. همان، ص334. 
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اين همه خون دل خوردن به ثمر نشس��ته است، آيا منطقی و عقايی است كه بپذيريم 
همه انقابی ها به اين نتيجه رس��يده بودند كه ثمره انقاب را دو دستی تقديم گروهی 
منحرف كنند؟! البته با مرور دقيق روايت آقای هاشمی از جريان نخست وزيری بازرگان 
مشخص می شود اين نظريه توسط شخص ايشان پيگيری می شده است، چرا كه او خود 
به ذهنيت منفی امام به افراد نهضت آزادی تصريح می كند و آن را يكی از موانع سپردن 

امور به آنها می شمارد. 
مشكلی كه در س��پردن اجراييات به افراد نهضت آزادی داشتيم اين 
بود كه امام ذهنيت خوبی نس��بت به احزاب نداشتند... بر اساس چنين 
ذهنيتی سپردن مسئوليت به مهندس بازرگان را مشروط كردند به اين 
كه ايشان و همكاران شان به عنوان حزب عهده دار امور نباشند. بايد تعهد 

كنند كه تفكر حزبی را در اداره كشور دخالت ندهند.1 
در پايان گفتنی آنكه، اشكاالت س��اختاری به خاطرات آقای هاش��می و نيز خوانش 
انتقادی ش��يوه های نقل خاطرات وی، منحصر و محدود به همين مقاله نيس��ت و سر 
فصل های ديگری نيز در اين باب قابل طرح است كه انشاءاهلل در مقاله مستقل ديگری، 

به طرح آنها می پردازيم. 

1. همان، ص334. 


