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با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت 

خانم اشرف جناتي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن در نامه مفصلي به 
فصلنامه 15 خرداد آورده اند: 

... مي دانيم كه سياست كلي نظام در خصوص رابطه با امريكا همواره به 
طور صريح و واضح، رسماً و علناً اعالم شده است و مسئولين عالي رتبه 
كش��ور هم صدا با ملت غيور ايران همواره تأكيد مي كنند كه مذاكره و 
رابطه با امريكا هيچ نفعي براي ايران ن��دارد و دولت امريكا با اين رابطه، 
صرفاً  به تعميق دش��مني هايش نس��بت به كشور اس��الم و ملت ايران 
مي پردازد؛ با اين اوصاف و با وجود آن همه توطئه، دش��مني و جنايت 
توس��ط دولت امريكا در كش��ورهاي مختلف، جاي بسي تأمل و تعجب 
اس��ت كه برخي هم چنان، در انتظار مذاكره و رابطه با امريكا هس��تند. 
روي همين جهت اظه��ارات اخير جناب آقاي هاش��مي رفس��نجاني 
درباره لزوم تجديدنظر در قطع رابطه با امريكا نيز بسيار تعجب برانگيز 
است. خصوصاً اين اظهارات در شرايطي مطرح شده است كه از يك سو 
در زمان حاضر، كش��ور ما در معرض تهديدات مختل��ف و تحريم هاي 
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خصمانه امريكا قرار دارد و از س��وي ديگر در منطقه روحيه مقاومت و 
بيداري اسالمي موج مي زند و احساسات ضداستكباري و ضدامريكايي 
در همه جا مشهود و نمايان است... در اين صورت مذاكره و ارتباط با آن 
چه معنايي مي تواند داشته باش��د؟ موضع پيشين جناب آقاي هاشمي 
]را[... متذكر مي شويم:... به كاردار سوئيس گفتم كه رابطه با امريكا، يك 
رابطه خصمانه است... و تا زماني كه امريكا به اشتباهاتش اعتراف نكند 
و خطاهايش را جب��ران ننمايد تفاهم به وجود نخواه��د آمد... )روزنامه 
اطالعات، 59/5/8، ص1( آيا اظهارات اخير آقاي هاش��مي را مي توان 
به معناي كوتاه آمدن ايش��ان از مواضع پيش��ين خود، در زمان حيات 
امام)ره( دانس��ت؟ در اين صورت علت اين گونه كوت��اه آمدن از مواضع 
قبلي چيست؟... آيا منش��أ اين س��خنان را مي توان تأثير فكر و بينش 

نورچشمي هاي لندن نشين و آقازاده هاي غرب نشين دانست؟... 
با تشكر از س��ركار خانم جناتي؛ بايد يادآور شويم كه شكست پياپي شيطان بزرگ در 
مصاف با ايران در صحنه هاي گوناگون سياسي و نظامي، سردمداران كاخ سفيد را سخت 
كالفه كرده و به چالش كشيده است. آن ها پس از شكس��ت فضاحت بار در لشكركشي 
به عراق و افغانس��تان بر اين اميد بودند كه بتوانند با پول و س��الح گماشتگان خود در 
عربستان، قطر و... و با پرورش تروريست هاي خون خوار و جنايت پيشه و با تبديل برخي 
از كشورهاي اس��المي و عربي به حمام خون اوالً موج بيداري اس��المي را مهار كنند و 
ثانياً ايران را در منطقه و جهان از اقتدار، عظمت و پيشرفت فكري و فرهنگي باز بدارند. 
آنچه در صحنه سوريه مي گذرد مصاف نابرابر جهان خواران، صهيونيست ها و گماشتگان 
حلقه به گوش آنان مانند آل سعود با ملت هاي به پاخاسته و مظلوم منطقه است كه البته 
جز شكست و رس��وايي براي آن ها سودي به همراه نداشته اس��ت و نيروهاي انقالبي با 
مقاومت دليرانه و حماسي خود خواب و آرامش را از كاخ نشينان و فزون خواهان گرفته اند. 
شكست امريكا و صهيونيست ها در نقشه هاي شومي كه در س��وريه دنبال مي كردند و 
پيروزي مقاومت در اين مصاف نابرابر تير خالصي اس��ت كه بر جس��د متعفن و ننگين 
استكبار جهاني زده شد و يأس و نوميدي، وحش��ت و نگراني جهان خواران و مزدوران 
منطقه اي آنان را افزون ساخت. اكنون، ش��يطان بزرگ بر آن است به شكلي به اصطالح 
آبرومندانه! خود را از اين باتالقي كه در آن گرفتار شده برهاند و شكست و عقب نشيني 
خود را با دستاويز مذاكره و تعامل با ايران بپوشاند. از اين رو، مي بينيم كه سرسپردگان 
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به امريكا در ايران و ليبراليست هايي كه رو به سوي غرب دارند و امريكا را قبله گاه خود 
برگزيده و به پرستش شيطان بزرگ دلخوش داشته اند به تكاپو افتاده اند تا زير پوشش 
مذاكره با امريكا و تفاهم و تعامل با آن ابرجنايتكار، رسوايي و شكست فضاحت بار آن را 
الپوش��ي كنند و به خلق عالم چنين بنمايانند كه ايران در برابر امريكا كوتاه آمده و به 

مذاكره و سازش تن داده است! 
اما اينكه چه شده است جناب آقاي هاشمي رفس��نجاني به اين ورطه كشيده شده و 
سردمداري سازشكاران و تس��ليم طلبان را بر دوش گرفته است، به بررسي مفصلي نياز 

دارد كه ما در اينجا به شكل كوتاه و گذرا به آن مي پردازيم:
1.  آقاي هاشمي از نظر فكري از زمان هاي دور، سخت تحت تأثير ليبراليست هايي مانند 
»جبهه ملي« و »نهضت آزادي« بوده است و آن گاه كه با موج انقالب اسالمي و خط امام 
روبه رو شده همانند ديگر ليبراليست ها مانند ابراهيم يزدي، قطب زاده، بني صدر، دكتر 
كريم سنجابي و... با انقالب همراه شده اس��ت. براي روشن شدن اين واقعيت نگاهي به 

برخي از گفته ها و نوشته هاي آقاي هاشمي بايسته است:
الف. او در مصاحبه با يكي از دست پرورده هاي دانشگاه جزيره انگلستان اذعان دارد كه 
در آغاز نهضت انگيزه انقالب و براندازي نداشته و اظهار مي دارد كه اگر شاه به مشروطه 

و قانون اساسي تن  در مي داد ديگر به انقالب نيازي نبود:
... اگر مش��روطه واقعي و قانون اساسي اجرا مي ش��د، حتي اگر متمم 
قانون اساسي كه ش��اه بايد حكومت نكند و سلطنت بكند1 اجرا مي شد 
و اين اتفاق مي افتاد و موارد ديگر را هم مراعات مي كردند فكر مي كنم 
بخشي از خواسته ها هم تخفيف مي يافت و با آمدن مردم به صحنه... به 
شيوه دموكراتيك به اهداف مي رسيديم و در اين صورت نياز به انقالب 

كردن نبود...2
در صورتي كه در آن روز و روزگار حتي طالب مبتدي حوزه هاي علمي كه س��ر در راه 
امام گذاشته بودند به كمتر از سرنگوني شاه خرسندي نمي دادند و بسياري از مبارزان 

اسالمي، خواهان برپايي حكومت اسالمي بودند.3
ب. نقش��ه نامبرده براي دور زدن امام و ملت ايران، ساخت و پاخت با شيطان بزرگ و 
آوردن مك فارلين به ايران نشان ديگري از روحيه و انديشه ليبرال منشانه اوست، كه اگر 

1. شعار ليبراليست هاي جبهه ملي و نهضت آزادي.
2. صادق زيباكالم، هاشمي بدون روتوش، روزنه، 1387، ص55.

3. در اين باره رك: نهضت امام، ج4.
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در آن مقطع امام دست رد بر س��ينه نامحرم نمي زد و آن نقشه را نقش بر آب نمي كرد، 
شايد جناب آقاي هاشمي مي توانس��ت دانسته يا ندانس��ته امريكا را از پنجره به درون 

بكشاند و دروازه كشور را بر روي چپاولگران امريكايي بگشايد. 
پ. پيشنهاد او به امام در سال 1362 و نامه به امام در سال 1366 و درخواست حذف 
شعار مرگ بر امريكا نشاني آشكار از موضع ليبراليستي او دارد.1 او اگر مردمي فكر مي كرد 
و با مردم همراه و هم صدا بود هيچ گاه چنين پيشنهادي به امام نمي داد. اين ليبراليست ها 
هستند كه هميشه راهشان از مردم جداست، نه زبان مردم را برمي تابند و نه راه مردم را 

باور دارند و هميشه از شعار قرآني »مرگ بر امريكا« رنج مي برند. 
به رغم ادعاي دروغ آقاي هاش��مي و برخي از نوچه هاي او، مبني بر اينكه امام با حذف 
شعار مرگ بر شوروي موافقت كردند، محمد هاشمي در گفت وگويي با ويژه نامه حضور 

در 26 بهمن 1387 اظهار كرده است: 
... يك بار حادثه اي در تلويزيون در بخش خب��ر اتفاق افتاد. آن زمان 
ش��عارها اين بود: »مرگ بر امريكا، مرگ بر شوروي، مرگ بر منافقين و 
صدام«. يك ش��ب من ديدم شعار مرگ بر ش��وروي را حذف كردند، از 
بچه ها پرس��يدم كه چرا حذف كرديد؟ گفتند از بيت امام به ما گفتند. 
احمدآقا از بي��ت زنگ زد كه امام ب��ا تو كار دارد؛ خدمت امام رس��يدم 
فرمودند اين شعار را چه كسي حذف كرده است؟ گفتم بچه ها گفتند كه 
از بيت دستور آمده است. امام فرمودند چه كسي؟ گفتم نمي دانم. امام 
عصباني ش��دند و اعضاي بيت را صدا كردند، همه در رفتند و هيچ كس 
خدمت امام نيامد. بعد به من فرمود از اين به بعد چيزي از قول من گفتند 

بيا از خود من بپرس...2
پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اعضاي بيت امام را چه كساني بر آن 
مي داشتند كه بدون رخصت امام و مرحوم حاج سيد احمدآقا چنين دستوري به صدا و 
س��يما بدهند. بي ترديد خود اعضاي دفتر چنين انگيزه اي نداشته اند كه بدون نظر امام 

1. دأب امام همواره چنين بود كه به پيشنهادهاي پوچ و بي مايه هرگز بها نمي داد و حتي آن را در خور رد و نفي 
نمي ديد. از اين رو به مصداق جواب... خاموشي است، در برابر اين گونه اظهارنظرهاي بي خردانه و ناپخته بي اعتنا 
مي گذشت. آقاي هاشمي براي فريب مردم، اين سكوت و بي اعتنايي امام را عالمت رضا وانمود مي كند. در صورتي 
كه در آن هنگام خوب مي دانسته است كه نظر امام منفي است؛ زيرا اگر او س��كوت امام را در آن روز عالمت رضا 
پنداش��ته بود بي ترديد به هر نحوي بود آن را در ميان جامعه مطرح مي كرد و مي كوشيد مردم را از شعار مرگ بر 

امريكا بازدارد.
2. ويژه نامه حضور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص140.
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و خودسرانه به چنين كاري دس��ت بزنند. آيا از اين گزارش به دست نمي آيد كه جناب 
هاشمي از آن زمان ها تالش داشته است كه در ميان افراد بيت امام نفوذ كند و نقشه ها 
و انديشه هاي خود را به دس��ت آن ها به اجرا درآورد؟! نكته ديگري كه از اين گزارش به 
دست مي آيد اين است كه امام نسبت به شعارهاي مردمي و انقالبي تا اين پايه حساس و 
جدي بوده است كه حتي از حذف شعار مرگ بر شوروي عصباني شده و سرپرست صدا 
و سيما را احضار كرده و توضيح خواسته اس��ت. آيا اين ابرمرد تاريخ امكان داشت كه با 

حذف شعار مرگ بر امريكا موافقت كند؟
ت. ارتباط ويژه، مش��تاقانه و خارج از عرف ديپلماسي آقاي هاش��مي با قاتالن بيش 
از 600 زائر بي گناه ايراني در خانه خدا و مغازله سياس��ي او با آل سعود، نه تنها ماهيت 
ليبراليستي او را آشكار مي سازد بلكه بيگانگي و بي تفاوتي او را نسبت به سرنوشت مردم 
ايران به نمايش مي گذارد. آقاي هاشمي اگر كوچك ترين پيوندي با ملت ايران داشت، 
نمي توانست با قاتالن پليد زائران بيت اهلل الحرام هم س��فره و همدم شود و با آنان روابط 

گرم و نزديكي داشته باشد. 
ث. پشتيباني از سازمان منافقان، همراه با برخي از سران نهضت آزادي و بها ندادن به 
ديدگاه امام، نشان ديگري از هم فكري جناب آقاي هاشمي با ليبراليست ها و ناباوري او 
به اصل واليت فقيه و خط امام است. تا روزي كه برخي از سران گروه ليبراليستي مانند 
مهندس سحابي، ابراهيم يزدی، قطب زاده و... از سازمان يادشده پشتيباني مي كردند، 
جناب آقاي هاشمي نيز از ياري و پشتيباني آنان دريغ نداشت و پروا نمي كرد و آن گاه كه 
سازمان تغيير ايدئولوژي داد، او نيز مانند همه ليبراليست ها از ياري آن ها دست كشيد.

2. عامل ديگري كه جناب آقاي هاشمي را به خط سازش و كرنش كشانده و در راه كنار 
آمدن با امريكا به تكاپو واداشته است، نداشتن پايگاه مردمي و دور شدن از راه ملت است. 
او به خوبي دريافته است كه در ميان ملت ايران، ديگر آبرو و اعتباري ندارد. مردم از مكتب 
امام درس انقالب آموخته و آگاهي عميقي به دست آورده اند؛ از اين رو، آن كساني را كه 
كژراهه مي روند و دودوزه بازي مي كنند از خود مي رانند. ملت ايران ساليان درازي است 
كه به جناب آقاي هاشمي پشت كرده و او را طرد كرده اند؛ از اين رو، او در انتخابات دوره 
مجلس ششم در رديف سي  و يكم قرار گرفت و در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري 
با »نه« قاطع و صريح ملت ايران روبه رو شد. آقاي هاشمي امروز به علت رفتار غيرصادقانه 
با ملت ايران خود را بيش از هر زمان ديگر، جدا از مردم مي بيند و مي داند اين نااهالني 
كه امروز دنبال او به راه افتاده اند و براي او سينه مي زنند همان هايي هستند كه چندي 
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پيش او را »عالي جناب سرخ پوش« مي خواندند! امروز نيز از او به عنوان ابزار بهره برداري 
مي كنند و اگر فردايي � خداي نخواسته � به قدرت دس��ت يابند در سربه نيست كردن 
او درنگ نمي كنند. او براي جبران اين كاستي و بي اعتباري و نداشتن تكيه گاه مردمي 
تالش مي كند در ميان قدرت هاي برون مرزي براي خوي��ش تكيه گاهي بيابد و از ياري 

آن ها برخوردار شود كه البته آب در هاون مي كوبد.
اين ش��يوه همه عناصر بيگانه از ملت هاس��ت كه تالش دارند پش��توانه خارجي براي 
خود بيابن��د و از پش��تيباني بيگانگان برخ��وردار ش��وند. ام��روز ليبرال دموكرات ها و 
روشنفكرمآب ها در ايران با اينكه در نظام اس��المي از همه مزاياي زندگي برخوردارند، 
سروسري با غرب دارند و منادي انديشه و فرهنگ بيگانه اند؛ چون خود را در ميان مردم 
ايران ساقط مي بينند از اين روز ناگزيرند براي بيگانگان مجيزگويي  كنند. اراجيف آنها را 

تكرار  كنند تا از پشتيباني آن ها برخوردار باشند. 
3. رفاه طلبي، آسايش و آرامش خواهي عامل ديگر نزديك شدن به بيگانگان و سازش با 
آن هاست. كساني كه با آسودگي، رفاه طلبي و زندگي شاد و شيرين دلبستگي دارند هرگز 
و هيچ گاه نمي خواهند پيامدها و دردسرهاي درگيري با جهان خواران و فزون خواهان، 
به زندگي اشرافي آن ها آسيب بزند؛ از اين رو، تالش مي كنند روحيه انقالبي و مقاومت 
را در ميان ملت ايران كاهش دهند، مردم را به بي تفاوتي بكش��انند،  آرمان هاي انقالب 
اسالمي را به موزه بفرس��تند، به دوران س��ياه و نكبت بار حاكمان طاغوتي برگردند، تا 
دشمن به خواسته هاي خود برسد و به زندگي بي دغدغه آنان آسيبي نرسد. چه پندآموز 

و عبرت انگيز است هشدار امام )س(، آنجايي كه اعالم مي دارد: 
... آن ها كه تصور مي كنند مبارزه در راه استقالل و آزادي مستضعفين 
و محرومان جهان با س��رمايه داري و رفاه طلبي منافات ندارد با الفباي 
مبارزه بيگانه اند و آن هايي هم كه تصور مي كنند سرمايه داران و مرفهان 
بي درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي ش��وند و به مبارزان راه آزادي 
پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند آب در هاون مي كوبند. بحث مبارزه و 
رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت جويي 
دو مقوله اي است كه هرگز با هم جمع نمي شود و تنها آنهايي تا آخر خط 

با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند...1
4. وجود نيروهاي غرب باور، بيگانه پرس��ت و ليبرال منش در دور و بر جناب هاش��مي 

1. صحيفه امام، ج21، ص86.
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به ويژه آقازاده ها و نورچش��مي هاي بيگانه از انقالب و راه ملت، نقش بسزايي در كشيده 
شدن جناب هاشمي به خط سازش، كرنش و تسليم دارد، اين عناصري كه امروز گرداگرد 
هاشمي حلقه زده و براي او دلسوزي مي كنند در گذشته، آقاي شيخ حسينعلي منتظري 
و جناب كروبي و... را با وسوسه هاي شبانه روزي و شست وشوي مغزي به بيراهه كشاندند 
و به روز س��ياه نش��اندند و از امام و امت جدا كردند و مصداق »خس��ر الدنيا و االخره« 

ساختند. 
5. ضعف روحي و جبن ذاتي از عوامل ديگر گرايش جناب هاشمي به سازش با شيطان 
بزرگ است. اين ضعف و كاس��تي در بيشتر كساني كه با انديش��ه هاي ليبراليستي خو 
دارند و جهان را با عينك مادي مي نگرند به ش��دت اس��توار اس��ت. در دوران حكومت 
ليبرال دموكرات ها به محض اينكه اعالم مي ش��د كه ناو جنگي انگلس��تان يا امريكا به 
سوي خليج فارس حركت كرده است، اين خودباختگان دست ها را به عالمت تسليم باال 
مي بردند. فراموش نكنيم آن گاه كه امريكا هواپيماي مسافربري ايران را زد، آقاي هاشمي 
به پشت تلويزيون آمد و در حالي كه بغض گلوي او را گرفته بود اعالم كرد كه پيام امريكا 
را دريافت كردم!! اين جبن و ترس و خودباختگي ياران نايار امام بود كه آن ابرمرد نستوه 
را ناگزير ساخت جام زهر را سر بكشد و به سبب سركشيدن جام زهر از پاي درآيد و كمتر 

از گذشت سالي ديده از جهان فرو بندد. 
اكنون نيز به نظر مي رسد كه تس��ليم طلبان برآن اند كه به دست جناب هاشمي تنها 
استوانه استوار استقالل و عظمت ايران، رهبر معظم انقالب اسالمي را نيز در راه سازش 
با ش��يطان بزرگ به نوش��يدن جام زهر ناگزير س��ازند تا براي بازگشت سرجوخه هاي 
عربده كش امريكايي و تاخت و تاز آنان بر ايران مانع و رادعي در كار نباش��د؛ غافل از آن 
كه امروز ديگر جناب هاشمي در آن جايگاهي قرار ندارد كه دشمنان بتوانند به دست او 
نقشه هاي خود را به اجرا درآورند و ضربه هاي جبران ناپذيري بر انقالب اسالمي بزنند. 

ان ربك لبالمرصاد � و اهلل من ورائهم محيط.
والسالم


