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نظری اجمالی به ادعاهای بدون دليل در خاطرات 
هاشمی رفسنجانی

داوود اميری گيالنی
چکيده 

نوشتار حاضر پس از ذكر پيشينه  ای از نحوه شكل  گيری نهضت امام، به بيان نگرش امام 
در نكوهش تاريخ  نگاری جانبدارانه و همراه با غلو و اغراق پرداخته و سبك خاطره نويسی 
آقای هاشمی رفسنجانی كه غلو، اختصارنويسی و ابهام از شاخصه های اصلی آن به شمار 
می رود را مورد نقد قرار می دهد. مجموعه خاطرات ايش��ان به حدی مبهم و كلی است 
كه برخی از آنها فاقد هر گونه اعتنا و ارزش گذاری تاريخی بوده و به نوعی شامل روايت 
مسائل آن دوران از نگاه خاص ايشان است كه خالی از اش��تباه و غلو نيست و نمی توان 
نوش��ته های او را منبع قابل اعتمادی برای تاريخ انقاب قلمداد نمود. محور بررسی ها 
در مقاله حاضر، كتاب هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه است كه اولين كتاب از سلسله 
كتاب های خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی اس��ت. بديهی است در صورتی كه مبانی 
تاريخ نگاری هاش��می در اين كتاب مورد نقد قرار گيرد چراغی برای مطالعه كتاب های 
بعدی اش خواهد ش��د. بخش اصلی مقاله در دو محور، ابتدا ادعاهايی كه آقای هاشمی 
از حضور و ميزان تأثيرگذاری خود در دوران مبارزات نقل كرده  اند و سپس نقل  قول از 
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نظرات و ديدگاه های گروه  ها، سازمان ها و اش��خاص از جمله حضرت امام خمينی)ره( 
كه توسط ايشان مطرح شده است، مورد بررسی قرار می گيرد و در ادامه برخی تناقضات 

تاريخی موجود در خاطرات وی نيز بيان شده است. 
کليدواژه ها: هاشمی رفسنجانی، خاطرات، دوران مبارزه، ادعاها، نقد تاريخ نگاری. 

مقدمه
از آنجايی كه كتاب های خاطرات ياران و نزديكان امام خمينی)ره( يكی از منابع مهم 
در وقايع نگاری تاريخ انقاب اسامی به ش��مار می رود، بررسی هر يك از آنها و ارزيابی 
صداقت نويسندگان شان از طريق تطبيق خاطرات موجود با واقعيت های خارجی و اسناد 
تاريخی، خواهد توانست ميزان صدق و كذب ادعاهای آنها را روشن ساخته و نشان دهد 
كه بيان واقعه ای تاريخی نيازمند استناد و مدارك مستدل و قابل وثوق است و با بيان يك 
خاطره غير مستند از يك شخص، نمی توان يك ادعای تاريخی را اثبات يا ابطال نمود. 

پيش بينی شكل گيری ادعاها در آينده انقاب اسامی چيزی نيست كه از نگاه تيزبينانه 
حضرت امام خمينی)ره( مغفول مانده باشد. ايشان با درك اين مسئله، هر گونه ادعايی 
مبنی بر سهم داشتن اشخاص و گروه های مختلف در پيروزی را متذكر شده و فرموده اند: 
در پيروزی طمع ها زياد است. در پيروزی آمال و آرزوها زياد است. برای 
بهره برداری و برای ثبت پيروزی در تاريخ به اس��م خودشان، دموكرات 
می گويد كه م��ا بوديم، كمونيس��ت می گويد كه ما بوديم؛ و اش��خاص 
هم ممكن اس��ت كه هر كدام ادعا كنند كه نخير، ما پيروزی را تحصيل 

كرديم...1
همان طور كه می بينيم امام)ره( منشأ برانگيختن طمع ها، آرزوها و مايه  بهره برداری 
گروه ها و اشخاص برای ثبت پيروزی در تاريخ به نام خودشان را تحقق پيروزی می دانند. 
هر كدام از اين گروه ها برای اس��تفاده بيش��تر از مزايای پيروزی ها مدعی داشتن سهم 
بيشتر در آن هس��تند و ش��ايد همين امر موجب بروز ادعاهای غير واقع در اطراف آنان 

گرديده است.
امام در ادامه اين فراز، صاحبان اصلی پيروزی های بدست آمده را قاطبه مردم دانسته 

و می فرمايند: 
... در صورتی كه كسانی كه چشمشان را باز كنند می دانند كه ماها هيچ 

1. صحيفه امام، ج14، ص89-90. 
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دخالت نداش��تيم. اين ملت و ارتش و سپاه و ساير قوايی بودند كه با هم 
متحد شدند و اين پيروزی را به دست آوردند.1

يعنی هر يك از ادعاهای مطرح ش��ده توسط گروه ها و اش��خاص، می بايست به دقت 
مورد ارزيابی و صحت سنجی تاريخی قرار گرفته و ادعای دخالت و تأثير هر يك از آنها 
كه ممكن است در قالب مصاحبه و يا كتب تاريخی و خاطرات بيان گردد مورد بررسی 
قرار گيرد تا راه برای كسانی كه به گزاف، خود را سهام دار انحصاری انقاب و جمهوری 

اسامی می دانند بسته شود. 
يكی از روش هايی كه توس��ط سياس��تمداران هر كش��ور برای ثب��ت اتفاقات دوران 
فعاليت شان انجام می گيرد نوشتن خاطرات است، كه سعی می كنند با چاپ آن در زمان 
مقتضی در تاريخ نگاری و نقل وقايع مهم در كشورش��ان نقش ايف��ا كنند. از جمله اين 
كتاب ها، سلسله كتاب های خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است كه توسط ايشان به 
رشته تحرير درآمده و برگرفته از خاطرات و روزنوشت های او در سال های قبل و بعد از 
پيروزی انقاب می باشد و قابليت تبديل شدن به يكی از منابع مهم برای تاريخ انقاب 
را داراست. در اين پژوهش هر چند محوريت نقدها به كتاب دوران مبارزه آقای هاشمی 
برمی گردد ولی دامنه نقد لزوماً مختص و محدود به اين كتاب نبوده، مجموعه خاطرات 

وی را شامل می شود.

دیدگاه امام درباره سبک تاریخ نگاری 
با آغ��از نهضت امام خمينی)ره( در س��ال 42 و علنی ش��دن مبارزه ب��ا رژيم پهلوی، 
شخصيت ها و گروه های بسياری با ديدگاه های سياسی و اجتماعی مختلف در مبارزات 
عليه رژيم پهلوی حضور يافتند كه ب��ا پذيرش رهبری حكيمان��ه و معنوی امام راحل 
پای در راه مبارزه نهادند. قاطبه مبارزين و توده های مردم گوش به س��خنان راهگشای 
حضرت امام دادند و در مس��ير ايش��ان مبارزه را پيش بردند ولی در اين ميان برخی در 
عرض نظرات امام، برای خويش شأن مبارزاتی در سطح رهبری مبارزه قائل بوده، و در 
برخی موضوعات مهم، از فهم و پذيرش راه و انديش��ه مبارزاتی ايشان بازماندند يا عمداً 
استنكاف ورزيدند! كه برخی از آنها شايد تا زمان پيروزی انقاب و بعد از آن نيز نتوانستند 
به دليل دوری از افق مترقی انديشه حضرت امام خمينی)ره(، آرای ايشان را درك نمايند 
و همين دوری باعث انحراف در نوع مبارزه آنان نيز شد كه اين مسئله بعدها يا به انحطاط 

1. همان. 
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آنان انجاميد مانند منافقين و يا به اعترافش��ان به 
اشتباه كاری شان منجر شد مانند كمك های آقای 
هاشمی رفسنجانی به مبارزه مسلحانه عليه رژيم 

پهلوی1 كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
بيان خاطرات دوران مبارزه توسط افراد برجسته 
و نزديك به حضرت امام)ره( از جمله آقای هاشمی 
رفس��نجانی به دليل تفاوت دي��دگاه او با امام2 در 
برخورد با رويدادهای گوناگ��ون- كه از جمله آنها 
مقوله رابطه با امريكا يا كمك به مبارزين مسلحانه 
در قبل از انقاب را می توان نام برد- خود از جايگاه 
ويژه ای برخوردار است كه نيازمند بررسی و راستی آزمايی می باشد تا از تأثيرات منفی 

اغراق و غلو در خاطره گويی و خاطره نگاری كم شود. 
با جست وجويی كوتاه در انديشه و مواضع معمار كبير انقاب اسامي نسبت به مقوله 
تاريخ، به آسانی می توان به حساسيت فراوان ايشان در نوشتن تاريخ و توجه دادن همگان 
در بيان واقعيات در نقل قول ها را به خوبی مش��اهده كرد، حضرت امام خمينی)ره( در 

اين باره می فرمايند:
بايد خود را وادار كنيد و عادت دهيد كه در نوشتن تاريخ حب و بغض را 
كنار بگذاريد و واقعيت ها را بنويسيد، هر چند به ضرر خودتان يا به ضرر 

كساني باشد كه به آنان عاقه منديد.3
با توجه به اين فراز، روشن است كه هيچ كس از تيغ نقد تاريخ پژوهان منصف در امان 
نيست و در هاله ای از قداس��ت قرار نخواهد گرفت. فلذا نقد منصفانه و مستند خاطرات 
آقای هاشمی نه تنها عملی مذموم نيست بلكه امری ضروری و تكليفی برای پژوهشگران 

تاريخ محسوب می شود. 
همچنين در بخش ديگری از س��خن امام، پرهي��ز از گزاف گوي��ی، كتمان حقيقت، 

1. هاشمی رفسنجانی با اشاره به كمك هايش به منافقين می نويسد: »ما سه، چهار سالی به اينها كمك كرديم، 
حاال می بينيم سر از كفر درمی آورند.« )اكبر هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی؛ دوران مبارزه، تهران، دفتر 

نشر معارف انقاب، 1384، ج1، ص248.(
2. هاشمی درباره اشتباهش در حمايت و پشتيبانی از منافقين می نويسد: »من خودم وقتی سال های اول اينها 
ضربه  خوردند، در نامه ای از امام خواسته بودم كه تأييدشان كنند و تأكيد داشتم كه اينها بچه های خوبی هستند. 

اما امام تأييدی نفرمودند.« )اكبر هاشمی رفسنجانی، همان.(
3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خميني)ره(، ج1، ص11.

امام خميني)ره(: در پيروزی 
طمع ها زیاد است. در پيروزی 
آمال و آرزوها زیاد است. برای 
بهره برداری و برای ثبت پيروزی 
در تاریخ به اسم خودشان، 
دموکرات می گوید که ما بودیم، 
کمونيست می گوید که ما بودیم؛ 
و اشخاص هم ممکن است که 
هر کدام ادعا کنند که نخير، ما 

پيروزی را تحصيل کردیم...
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غرض ورزی، مبالغه گويی، اغراق و پرده پوشی، از امور مهم ديگری است كه در نظر ايشان 
بايد در واگويه وقايع تاريخی لحاظ شود: 

مورخي كه براي خدا قلم مي زند، نه گزاف مي گويد و نه كتمان حقايق 
مي كند. اگر مي خواهيد تاريخي كه مي نويسيد براي اسام و مسلمين 
مفيد باشد، بايد به دور از غرض ورزي باشد، سعي كنيد مورخ بي غرضي 
باشيد، مسائل و حوادث را آن طور كه واقع شده است شرح دهيد. نوشته 
شما مبالغه آميز نباشد، پرده پوشي هم در آن نشده باشد، نه اغراق و نه 

انكار...1
همان طور كه پيداست ايشان با تذكر درباره آس��يب های تاريخ نگاری، غلو و اغراق را 
يكی از بزرگترين راه های به انحراف كشاندن تاريخ انقاب می داند. مسلم است كه وقتی 
اين آسيب ها در تاريخ نگاری مكتوب مطرح است به طريق اولی در تاريخ شفاهی احتياط 
بيشتری را الزم می آورد. به عبارت ديگر نه تنها اين مناط )پرهيز از غلو و اغراق( در مورد 
تاريخ مكتوب وجود دارد كه قابل تس��ری به تاريخ شفاهی نيز هست و بلكه از جهتی به 
دليل اينكه اين نوع تاريخ نگاری بيشتر در معرض تغيير است شايد بتوان احتياط در آن 

را اولويت دارتر از شيوه های ديگر نيز دانست. 

سبک خاطره نگاری آقای هاشمی رفسنجانی 
سبك خاطره نگاری آقای هاشمی مسئله ای است كه پيش از ورود به محتوای خاطرات 
و صحت سنجی آنها، ذهن هر تاريخ پژوهی را به خود مشغول می كند؛ بيان مبهم و كلی، 
پرهيز از بيان دقيق تاريخ رويدادها، پرهيز از ذكر واسطه های نقل  قول ها و محتوای دقيق 
جلسات دو نفره يا بيش��تر كه طرفين آن- غير از ايش��ان- در قيد حيات يا در دسترس 
نيستند، همه و همه موجب ابهامات فراوانی در خاطره نگاری ايشان است. دكتر سليمی 
نمين- منتقد و پژوهشگر حوزه تاريخ معاصر- در ضمن نقد خاطرات آقای هاشمی، به 

اين نقد محوری پرداخته، در زمينه سبك خاطره نگاری وی چنين می گويد: 
هر چند ايش��ان در كتاب به سوی سرنوشت ش��ايد بيش از خاطرات 
سال های قبل خويش شيوه اختصارنويس��ی را به كار می گيرد و حتی 
در ارتباط با برخ��ی موضوعات كه مايل نيس��ت خواننده به برداش��ت 
روشنی دست يابد به مبهم نويسی گرايش می يابد. توسل به اين روش، 

1. همان.
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مطالعه كنندگان اثر را ناخودآگاه به س��وی تصورات ذهنی و گمانه زنی 
س��وق می دهد. همچنين هر چه نگارنده به اليه های درونی نزديك تر 
می شود از قلم افتادگی ها فزونی می يابد كه البته برای كسانی كه به طور 

تخصصی به تاريخ نمی پردازند چندان ملموس نيست.1
آقای هاشمی در بيان خاطرات خويش ش��يوه اختصارنويسی را برگزيده اند و حتی در 
بسياری از اتفاقات و مسائل به مبهم نويسی نيز رو می آورند كه با بيان چند نمونه از كتاب 

دوران مبارزه بحث را پی می گيريم: 
وقتی خطر- در جريان رفراندم و مقابله مس��تقيم با شاه- جدی شد، 

رفته رفته خيلی ها به بهانه ای عقب نشينی كردند.2
محور ش��دن روحانيت در مبارزه برای آنها- جبهه ملی- گران و غير 
قابل تحمل بود؛ البته مردم فريب نخوردن��د؛ تنها معدودی خواص اثر 

محدودی گذاشتند.3
... با بعضی ديگر از علما ماقات كردند و گفتند اگر می  خواهيد برويد، به 
زودی پاسپورت می دهيم، بی سر و صدا برويد؛ شايد بعضی هم بی عاقه 

نبودند كه به اين بهانه مثًا كربايی بروند و...4
اين امر- بيان ناقص خاطرات و يا گفتن بخشی از آن بدون نام بردن از اشخاص- نه تنها 
به روشن شدن موضوعات منتهی نشده بلكه در بس��ياری موارد به دليل بيان قسمتی 
از وقايع، موجب ش��كل گيری تصورات ناصحيح و غير واقعی نس��بت به مسائل مختلف 
می شود و ممكن است درك حقيقت را برای خوانندگان مطالب دشوارتر گرداند. از آن 
دست می توان استفاده نابجا از واژه های مبهم و كلی اشاره كرد مانند: ديگران، بعضی ها، 
خيلی ها، همان،5 گروهی،6 »...«7 و موارد ديگر، كه از نمونه بارز مبهم نويسی در اين كتاب 
هستند. نمونه های فراوانی از نقل ابهام آميز وقايع تاريخی، در سرتاسر كتاب خاطرات وی 

http://www.irdc.ir/fa/content/2323/default.aspx :1. سايت مركز اسناد انقاب اسامی، رك
2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص135.

3. همان، ص136.

4. همان، ص145.
5. او چنين می نويس��د: »جمعی از دوس��تان هم ضمن وفاداری به مب��ارزه، وقت خود را ص��رف تربيت نيرو و 
كادرسازی می كردند... بعد از پيروزی همان دوستان گفتند حاال ما فهميديم كه منطق شما درست بود..« )همان، 

ص188.( همان
6. همان، ص197.

7. گذاشتن خط چين »...« نيز كه نشان از نقل ناتمام مسائل و حذف تعمدی روايت بخشی از حوادث است نيز 
يكی ديگر از ادات ابهام در خاطرات ايشان است.
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ديده می شود كه در ادامه به برخی از آنها با ذكر شاهد مثال اشاره می كنيم: 
امام با همكاری ديگران تدبيری انديشيدند...1

هر چند كه برای بعضی موجب ترس و وحشت شد و كسانی نيز صحنه 
را ترك كردند...2

اين تصميم و تصميم ديگر امام در م��ورد عضويت من در هيئت حل 
مشكل نفت برای خيلی ها پيامی داشت.3

يا در جايی ديگر در هنگام حضورشان در پادگان ادعا می كنند كه علما و شخصيت های 
سرشناس به ماقات ايشان می آمدند ولی نامی از آنها نمی برند. و همچنين استفاده از 
ضمير »ما« بدون اينكه قبًا مرجع ضمير را معرفی نمايند كه از آن نمونه نيز می توان به 
اين مطلب اشاره كرد كه »... و جمع ما كانون اصلی هدايت اين موج تازه بود.«4 و يا آنجا 
كه نقل می كنند: »... آن روزها رابطه ما با نهضت آزادی رابطه خوبی بود.«5 كه مشخص 

نيست منظور از ما مجموعه مبارزين بوده اند يا شخص ايشان و يا گروه ديگر.

خاطرات و ادعاهای بدون دليل 
گذشته از شيوه خاطره نويسی، سؤال اساسی در صحت ادعاهاست كه ايشان در رابطه 
با حضور خود در مبارزات قبل انقاب و نقش برجسته خود در پيروزی انقاب در كتاب 
دوران مبارزه القا می كنند و هر يك قابل صحت س��نجی و بررس��ی دقيق و موشكافانه 

می باشند. 
ادعاهای آقای هاش��می را می توان به دو محور تقس��يم نمود: مح��ور اول، خاطراتی 
كه نس��بت به حضور خود در مراحل و برهه های مختلف تاريخ انقاب بيان كرده اند؛ و 
محور دوم نقل نظرات و ديدگاه های گروه ها، سازمان ها و اشخاص از جمله حضرت امام 

خمينی)ره( كه توسط ايشان مطرح شده است. 
الف. ادعاهای بدون سند و متناقض درباره شخص راوی 

اين بخش شامل قسمتی از خاطرات هاشمی اس��ت كه مصاديق متعددی از ادعاهای 
بی س��ند در آنها يافت می ش��ود ك��ه به برخ��ی از آنها با ذك��ر ابهامات و پرس��ش های 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص133.
2. همان، ص146.
3. همان، ص335.
4. همان، ص196.
5. همان، ص235.



212
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

پيرامونی شان خواهيم پرداخت.
1. از آغاز به قدرت رس��يدن رژيم پهلوی علما و روحانيون به صورت مداوم مخالفت و 
مبارزه با اين رژيم را در اولويت های اول ش��ان قرار داده بودند. همين مسئله باعث شده 
بود تا روحانيون همواره با تهديد، تبعيد، حبس و ترور از سوی رژيم پهلوی روبه رو بودند 
و اين مسئله در تمام دوره حاكميت پهلوی ها- چه رضاشاه و چه محمدرضاشاه- ادامه 
داشت. ولی آقای هاشمی در ادعايی خودپسندانه و بدون سند، خود را اولين فردی كه در 

جريان مبارزه با خانواده پهلوی بازداشت شده است معرفی می كند.
در واقع اولين بازداشت من، سال ها پيش از ش��روع نهضت و احتماالً 

اولين بازداشت يك طلبه در رابطه با مبارزه عليه خانواده پهلوی بود.1
و در آن اولين دستگيری خودشان توسط رژيم پهلوی را اولين بازداشت يك طلبه در 
جريان مبارزه با خاندان پهلوی نشان داده اند. آقای هاشمی در القای نقش خود در اين 
ادعا آنقدر دستپاچه عمل كرده اند كه گويا فراموش شان شده كه در چند صفحه قبل، از 
مبارزات شهيد نواب تا چند سال پيش از نهضت امام سخن به ميان آورده كه در پايان نيز 
منجر به دستگيری و اعدام او توسط رژيم گشت.2 همچنين به همراه نواب صفوی ده ها 
تن از طاب و اعضای فداييان اسام دستگير شدند كه بعضی شان به شهادت رسيدند و 
بسياری ديگر سال ها در زندان های رژيم به سر بردند كه از آن جمله سيد عبدالحسين 
واحدی، سيد محمد واحدی، س��يد علی ميرعبدالعظيمی، جعفر ش��جونی3 و...، طعم 
زندان و شكنجه رژيم پهلوی را چشيده اند. در فاصله شهادت نواب صفوی تا آغاز نهضت 
امام كه تقريباً 7 س��ال است طاب و روحانيون بس��ياری در راه مبارزه با رژيم دستگير 
و زندانی شدند كه در زمره آنها شهيد س��يد يونس رودباری- اولين شهيد نهضت امام 
خمينی)ره(- بود چند س��ال پيش از آغاز نهضت و زمانی كه در حوزه مش��هد تحصيل 
می كرد، به خاطر مبارزات سياسی اش نه تنها بازداش��ت بلكه به مدت 3 ماه- و به نقلی 

ديگر به مدت 2 سال- تبعيد شده بود.4
هاشمی در قسمتی ديگر از خاطراتش در جريان سربازگيری نيز چنين آورده است: 

گويا اولين فردی كه به اين منظور- اعزام طاب به سربازی- بازداشت 

1. همان، ص146.
2. همان، ص109. 

3. برای اطاعات بيشتر در زمينه طاب دستگير شده در نهضت فداييان اسام، رك: روح اهلل بهرامی )به كوشش(، 
فداييان اسام؛ اسنادی از مبارزات جمعيت فداييان اسام، تهران، خانه كتاب، 1391.

4. فرهنگنامه روحانيون معاصر امام، مدخل حس��ينی رودباری، س��يد يونس )حجت االسام(، داود قاسم پور؛ 
شهدای روحانيت در يكصد سال اخير، ج1، ربانی خلخالی، قم، مكتب الحسين، 1402ق، ص222.
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شد خود من بودم.1
اين گونه خاطره گويی بيش��تر از اينكه مورد نقد 
منتقدان تاريخی باشد شايد به ضرر خود نويسنده 
اس��ت و به نوعی باورپذيری ديگر ادعاهای ايشان 
در خاطرات را برای هر خوانن��ده منصفی غير قابل 
قبول ك��رده و اطمينان خوانندگان را از نويس��نده 
سلب می نمايد؛ به عنوان نمونه باورپذيری مجموعه 
خاطراتی كه حاكی از موفقيت های ايشان در دوران 
س��ربازی و در پادگان باغ ش��اه بوده2- كه به نوعی 
خاطرات شخصی ايشان تلقی می ش��ود- را بسيار 
دش��وار نموده و موجب زير س��ؤال رفتن ادعاهای 

ايشان در آنجا می گردد. 
يكی از خاطرات حضورشان در پادگان باغ شاه، جريان منبر رفتن ايشان برای گاردی ها 
و چتربازهايی است كه در واقعه كشتار طاب در فيضيه- و ديگر جريانات سركوب گرايانه 

مردم- حضور داشتند:
اين جمع ]گاردی ها و چتربازها[ هم در محرم روضه داشتند در سالن 
خودشان، غير از آن جلس��ه عمومی پادگان، كه قبًا گفتم كه در آنجا 
قاضی عس��كر منبر رفت. در اين جلس��ه ما را دعوت كردند و برايش��ان 
سخنرانی كرديم. يكی از ش��ب های نزديك عاشورا من رفتم برای اينها 

سخنرانی مفصلی كردم.3
در چنين شرايطی كه آقای هاش��می خود را يكی از افراد تأثيرگذار در پادگان معرفی 
می كند، حداقل انتظ��ار از وی به عنوان يك مبارز واقعی اين بود ك��ه از اين افراد كه به 
نحوی ايادی رژيم محسوب می ش��دند، تبری بجويد و هر گونه برقراری ارتباط با آنها را 
تحريم نمايد ولی نه تنها چنين اتفاقی نمی افتد بلكه با حضور خود، در مراسم روضه آنها 
و با سخنرانی در آن به نوعی قاتان و ضاربان هم قطاران مبارز خود را تأييد و تكريم نيز 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص146.
2. همان، فصل »اعزام به سربازخانه«، ص146-158.

3. همان، ص156. هاش��می درباره اين گاردی ها چنين می نويس��د: »از خاطره هايی كه در اينجا برايم تداعی 
می شود، برخوردهايی بود كه در باغ شاه با گاردی ها و چتربازها برای ما پيش می آمد... اينها هم در جريان فيضيه 

شركت داشتند، و هم در سركوبی قشقايی ها.« )همان(

آقای  خاطره نگاری  سبک 
هاشمی مسئله ای است که پيش 
از ورود به محتوای خاطرات 
و صحت سنجی آنها، ذهن هر 
تاریخ پژوهی را به خود مشغول 
می کند؛ بيان مبهم و کلی، پرهيز از 
بيان دقيق تاریخ رویدادها، پرهيز 
از ذکر واسطه های نقل  قول ها و 
محتوای دقيق جلسات دو نفره یا 
بيشتر که طرفين آن در قيد حيات 
یا در دسترس نيستند، همه و همه 
موجب ابهامات فراوانی در 

خاطره نگاری ایشان است
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می نمايد. حسينی بودن به اين است كه از يزيديان زمان برائت بجوييم نه آنكه در سپاه 
يزيد و با سپاه آن برای امام حسين)ع( اشك بريزيم. اين مسئله را يا بايد به حساب ترس 
از آنها گذاش��ت و يا دورويی كه هر دو خاف آن چيزی است كه در انتهای اين بخش از 
كتاب القا می شود. و يكی از داليل برپايی مراس��م عزاداری پرشور و استثنايی- به ظن 

خود- را حضور و فعاليت های خود می دانند: 
شايد چنين برنامه ای با اين گستردگی در آن سال استثنايی بود، هم 
به دليل حضور ما، و ه��م تأثير از جو بيرون كه يك محرم و عاش��ورای 

استثنايی بود و مبارزه به اوج رسيده بود.1
2. در طول مدتی كه آقای هاشمی در پادگان باغ شاه خدمت سربازی خود را می گذراند 
شيوه مبارزه از سوی امام و يارانشان شكل تازه ای به خود گرفته و وارد مرحله ای جديد 

گرديد كه در نهايت اوج آن در قيام 15خرداد سال 1342 خود را به نمايش گذاشت.
در واقع حضرت امام كه حركت خود را با مخالفت با اجرای سياست های جديد امريكايی 
در ايران آغاز نموده بوند، طی بيانيه ای سكوت در آن ايام را تأييد دستگاه جبار و كمك 
به دشمنان اسام دانستند و طی سخنرانی پر شور و شديداللحن در عصر عاشورا دستگاه 
حاكمه و رژيم صهيونيستی را زير سؤال برده و آنها را به نحوی غارت كننده و مفت خور 
قلمداد كرده، و اعمال و رفتار شاه را ناش��ی از عدم تفكر و وابستگی وی دانسته و آنها را 
مس��ئول همه گرفتاری های مردم ايران می نامند.2 در اين حال آقای هاشمی در كتاب 
خاطرات خود هر گونه طرح و برنامه ای را در به وجود آمدن واقعه عظيم 15خرداد منتفی 

دانسته اند:
... می توانم بگويم كه هيچ طراحی دقيق��ی 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...3
و حركت مردم را حركتی طبيعی و مردمی و بدون هدايت و سازماندهی خاصی قلمداد 
كرده اند4 و در بيانی ديگر ادعا می كنند كه رژيم نيز چنين كشتاری را برنامه ريزی نكرده 

بود: 

1. همان، ص157. 
2. امام خمينی خطاب به شاه چنين فرمود: »آقا! 45 سالت است شما؛ 43 سال داری، بس كن، نشنو حرف اين 
و آن را؛ يك قدری تفكر كن، يك قدری تأمل كن!...« )س��يد حميد روحانی، هم��ان، ص497، صحيفه امام، ج1، 

ص243-248.(
3. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص181. 

4. همان، ص183.
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نه ما چنين س��فاكی و خونريزی و 
تهاجم ب��ا تانك و مسلس��ل به طرف 
م��ردم را پيش بين��ی می كرديم، نه 
رژيم حدس می زد كه چنين حركت 
عظيم��ی پي��ش بياي��د. آنه��ا برای 
سركوب و خشونت آماده شده بودند، 
اما اين كه بگوييم سطح آن را ارزيابی 
و پيش بينی ك��رده بودن��د و چنين 
كش��تاری را برای حاكميت وحشت 
و اختناق برنامه ريزی ك��رده بودند، 
خيلی بعيد می دانم. مگر با سندهای 

روشن و گويايی برسيم كه بيانگر تصميم گيری و برنامه ريزی باشد.1
نكته اول: استفاده از الفاظ ضد و نقيض در عبارات اين بخش از كتاب است؛ از يك سو 
حاكميت را حاكميت وحش��ت و اختناق معرفی می كنند و از س��وی ديگر آن را مبرا از 
برنامه ريزی برای كشتار وحشيانه می دانند. از يك سو گفته شده كه رژيم برای سركوب 
و خشونت آماده شده و از س��وی ديگر می گويند كه برنامه ريزی صورت نگرفته بود! آيا 
كشتار وحشيانه را نمی توان از خصلت های حاكميت وحشت و اختناق قلمداد كرد؟ آيا 
آمادگی برای خشونت را نمی توان همان برنامه ريزی برای اوج خشونت و سركوب- كه 
كشت و كشتار است- دانست؟ آيا دليل از اين باالتر كه حادثه به قدری عظيم بود كه به 
گفته ايشان حتی رژيم می خواست از سربازانی كه تنها 2 ماه از آموزششان می گذشت 

نيز در اين كشتار استفاده نمايد؟2
نكته دوم: چگونه است كه آقای هاشمی با وجود اسناد متعدد برجای مانده از ساواك- 
كه به برخی از آنها اشاره خواهيم كرد- هنوز هم به دنبال سند روشن و گويا می گردند؟ و 

چطور قبل از مراجعه به اسناد تحليل خود را به رشته تحرير درآورده اند؟
نكته سوم: قبل از اينكه به سراغ اسناد روش��ن و گويا برويم با استناد به همين كتاب و 
با توجه به بيانات وی در چند صفحه قبل تر می توان به طور واضح مشاهده كرد كه رژيم 
پس از شكست »طرح اصاحات شاه« و »جريان اليحه انجمن های ايالتی و واليتی« به 

1. همان، ص182.

2. همان، ص157.

ادعاهای آقای هاشمی را 
می توان به دو محور تقسيم 
نمود: محور اول، خاطراتی 
که نسبت به حضور خود در 
مراحل و برهه های مختلف 
تاریخ انقالب بيان کرده اند؛ 
و محور دوم نقل نظرات و 
دیدگاه های گروه ها، سازمان ها 
و اشخاص از جمله حضرت 
امام خمينی)ره( که توسط 

ایشان مطرح شده است 
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دنبال انتقام و گرفتن زهر چشم از مردم و روحانيون بود: 
وقتی رژيم در طرح شعار اصاحات شكست خورد و با مقاومت سخت 
مردم روبه رو ش��د، با برنامه ريزی از پيش تعيين شده ای مصمم شد كه 

مقاومت مردم را با خشونت بشكند و مبارزه را سركوب كند.1
و همچنين از قول نخست وزير وقت- بدون ارايه مستند اين نقل  قول- گفته اند: 

علم صريحاً گفته بود ك��ه در جريان انجمن های ايالت��ی و واليتی ما 
عقب نش��ينی كرديم كه مخالفين خ��وب به ميدان بيايند تا حس��ابی 
سركوب شان كنيم كه اين اظهارات- هر چند دروغ بود- سياست رژيم 

را در سركوبی مخالفين افشا می كرد.2
اين عبارات به خوبی بيان گر نوع برخورد با مردم و برنامه ريزی از پيش تعيين شده برای 
آن- به اذعان خود آقای هاشمی- می باشد. كه می توان واقعه فيضيه را انتقام از طاب و 

روحانيون و جريان كشتار 15خرداد را انتقام از مردم دانست.
اما برای روشن تر شدن ماجرا به سراغ سند بر جای مانده از ساواك می رويم كه به خوبی 
گويای دشمنی رژيم با مردم است. اما برای اين منظور ناگزيريم نگاهی دوباره به برخی از 
حوادث قبل و بعد از قيام 15خرداد بيندازيم؛ و از آنجايی كه در طول اين مدت ايشان از 
هسته اصلی حركت دور بوده اند لذا شايد اخبار ناصحيح باعث تلقی نادرست در ديدگاه 

ايشان نسبت به اين وقايع گرديده است. 
با فرا رسيدن ماه محرم، ترس رژيم از اينكه س��خنرانان مذهبی بخواهند از مساجد و 
منابر به عنوان پايگاهی جهت سازماندهی مبارزه و پرده برداری از جنايت های دستگاه 
حاكمه و سلطنت اس��تفاده نمايند، شدت گرفت؛ لذا برای پيش��گيری از آن با تهديد و 

ارعاب به آنان اعام كردند كه سه مطلب را رعايت كنند: 
الف: بر ضد شخص اول مملكت مطلبی نگوييد؛ ب: از اسراييل و آنچه مربوط 

به اسراييل است حرفی نزنيد؛ ج: اينقدر نگوييد اسام در خطر است.3 
با توجه به اين سند، نگرانی رژيم از طرح مسائل سياسی از سوی روحانيونی كه در ايام 
عزاداری به تبليغ در شهرهای مختلف می روند مشهود است. لذا به دليل احساس خطری 
كه از س��وی مبارزين می كردند طی اقدامی خطوط قرمزی برای آنان تعيين نمودند و 

بيانيه امام نيز در پاسخ به اين محدوديت هاست كه فرمودند: 

1. همان، ص136.
2. همان.

3. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، ج1، ص24.
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تمام گرفتاری ها و اختافات ما در همين سه موضوع نهفته است. اگر 
از اين سه موضوع بگذريم، ديگر اختافی نداريم.1

همچنين چهار روز قبل از ش��كل گيری قيام 15خرداد 1342 س��اواك در خصوص 
شايعات راجع به تصميم طرفداران روحانيون و مخالفين دولت به برگزاری تظاهرات در 

تهران در روز عاشورا چنين اعام می كند: 
به طوری كه شايع است طرفداران روحانيت و مخالفين دولت در نظر 

دارند روز عاشورا... وقايع 30 تير را به وجود آورند.2 
از محتوای اسناد فوق و ديگر سندها روشن است كه وقايع عاشورای سال 42، به طوری 
كه در سندی به صراحت به آن اش��اره نموده اند، تداعی كننده وقايع 30تير به رهبری 

آقای كاشانی در ذهن رژيم بوده و خود را برای هر گونه واكنشی آماده ساخته بودند.
با نگاهی دقيق تر به كتب تاريخی و اقدامات ام��ام قبل از قيام 15خرداد به طور واضح 
می توان ادعای طبيعی بودن اتفاقات آن روز را رد كرده، بلكه از يك سو به عزم راسخ امام 
و مردم در سرنگونی شاه و از سوی ديگر تصميم سران رژيم برای مقابله با نهضت اسامی 

پی برد: 
... بدين ترتيب بيانات ام��ام)ره( در عصر عاش��ورا، محرك اصلی قيام 
مردمی در جهت سرنگونی رژيم پهلوی و تداوم مبارزه مردم از 15خرداد 

1342 تا 22بهمن 1357 شد.
س��ران هيئت حاكمه با اطاع از مفاد س��خنرانی و قاطعيت رهبری 
نهضت، خشمگين، وحشت زده و نگران شدند. با سخنرانی امام)ره( شاه 
در موقعيت متزلزلی قرار گرفت. بازتاب سخنان امام در محافل سياسی 
داخل و خارج كشور نشان داد كه در صورت عدم حمايت جدی و همه 
جانبه بيگانگان از ش��اه، امكان س��قوط رژيم پهلوی به وس��يله انقاب 

مردمی و اسامی بسيار محتمل است.3
كه در اين باره آقای هاشمی نيز اذعان دارند:

از روز اول، انگيزه امام مبارزه با شخص شاه و رژيم او بود... شخص امام 
چنين هدف و انگيزه ای داش��تند و از هر فرصتی با هوشياری استفاده 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص497.
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، شماره بازيابی 118، ص233.

3. همان، ص698.
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می كردند.1
اين بيان به خوبی روشن می كند كه از سوی امام 
و مبارزين نيز محدوديتی در سطح مبارزه نبوده و 
تا سرنگونی شاه و رژيمش قصد پيشروی داشته اند. 
در چنين شرايطی كه به اعتراف داريوش همايون- 
يكی از دولتمردان عالي رتبه رژيم پهلوی- رژيم، 
موجوديت خود را در خطر ناب��ودی می ديد2 فلذا 
تصور هر گون��ه جنايت و خش��ونتی حتی در حد 
كشتار مردم بی گناه از سوی آن سفاك دور از ذهن 
نبوده است. در اين مورد نيز با استناد به اطاعيه 
شهربانی كل كش��ور كه در روزنامه های صبح روز 
15خرداد 42 به چاپ رسيده است، راهپيمايی كنندگان روز عاشورا به شدت مورد تهديد 

قرار می گيرند:
... از اين به بعد به هيچ وجه اج��ازه نخواهد داد چنين تظاهراتی تكرار 
شود. محركين و مسببين اين قبيل تظاهرات را به شدت سركوب و تحت 

تعقيب قانونی قرار خواهد داد.3
اين اطاعيه- بر خاف نظر آقای هاشمی- نشان دهنده پيش بينی حكومت از ميزان و 
طول و عرض قيام و تظاهرات گسترده مردم و آمادگی رژيم برای مقابله با نهضت اسامی 

امام است. كه با تهديد و ارعاب قصد جلوگيری از آن را داشتند.
3. نكته ديگری كه در اين بخش بايد بدان توجه كرد مطلبی است از آقای هاشمی، كه 

حاكی از پشيمانی رژيم پس از جنايت های واقعه 15خرداد است:
برحسب خبرهايی كه می رسيد، رژيم از خشونت پشيمان بود و در مقام 

اصاح روابط خود و به شكلی، جبران گذشته بود.4
كه در اين باره نيز سند ذيل كه تاريخ آن كمتر از يك ماه پس از واقعه 15خرداد می باشد 
نه تنها اثری از پشيمانی رژيم در آن ديده نمی شود بلكه دشمنی بيش از پيش آنها عليه 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص133.
2. داريوش همايون چنين می نويسد: »اگر در آن هنگام، ثبات و قاطعيت شخص اسداهلل علم نبود چه بسا رژيم 
پهلوي با خطر سقوط مواجه مي ش��د.«؛ ع. باقي، تحرير تاريخ شفاهي انقاب اس��امي ايران، قم، تفكر، 1373، 

ص335. 
3. جواد منصوری، تاريخ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد، مركز اسناد انقاب اسامی، 1390، ج1، ص699.

4. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص190.

بر خالف نظر آقاي هاشمي، هرگز 
نمی توانيم حرکتی با این عظمت 
و جوششی مردمی همچون قيام 
15خرداد را یک حادثه و اتفاق 
تصور نمایيم، و اگر با چنين 
نگرشی بدان بنگریم باید تمامی 
رویدادهای قبل انقالب و حتی 
پيروزی انقالب اسالمی را نيز یک 
سير طبيعی قلمداد کنيم، چراکه 
هيچ کس برنامه ای برای آن در 

نظر نگرفته بود! 
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مردم را نشان می دهد:
شماره:1122/ بخش 312  تاريخ: 42/4/6

موضوع: انتشار شايعات عليه ارتش و دربار شاهنشاهي 
بين بازاري ها و طبقات مختلف مردم شايع شده بعد از واقعه تيراندازي 
روز پانزدهم و شانزدهم خرداد تهران تيمسار اويسي فرمانده لشكر گارد 
افسران مأمور لشكر گارد را جمع و ضمن س��خناني به آنها مي گويد در 
جنگ دو روزه دو هزار عدد فشنگ مصرف شده پس چرا عده مقتولين 
كمتر از تعداد فش��نگ هاي مصرف شده مي باش��د. يكي از افسران كه 
دچار احساسات شده از جاي خود بلند شده مي گويد تيمسار اين مردم 
هموطنان ما هستند ما چگونه مي توانيم به تعداد گلوله هاي مصرف شده 
آدم بكشيم- از اين بيان افسر مذكور تيمسار اويسي عصباني شده دستور 
بازداشت او را صادر كرده و قرار است او را از ارتش نيز اخراج نمايند. در 
بين مردم همه جا صحبت از اين اس��ت كه تيمسار اويسي كراراً دستور 
داده بوده است كه مهاجمين و اجتماع كنندگان مورد هدف قرار گيرند و 

خصومت شديدي نسبت به او در مردم به وجود آمده است.1
اين سند به خوبی نشان دهنده اوج دشمنی رژيم و خصومت آن با مردم را نشان می دهد 
و جای هيچ توضيح بيش��تری را باقی نمی گذارد؛ و نه تنها هيچ گونه پشيمانی در رژيم 
ديده نمی شود بلكه حتی افسر معترض به ش��دت جنايت ها، بازداشت شده و از ارتش 

اخراج می گردد. 
شايد بتوان دليل اصلی ديدگاه آقای هاشمی در اين زمينه را، دوری وی از متن حوادث 
آن برهه دانس��ت و هرگز نمی توانيم حركتی با اين عظمت و جوششی مردمی همچون 
قيام 15خرداد را يك حادثه و اتفاق تصور نماييم، و اگر با چنين نگرشی بدان بنگريم بايد 
تمامی رويدادهای قبل انقاب و حتی پيروزی انقاب اس��امی را نيز يك سير طبيعی 

قلمداد كنيم، چراكه هيچ كس برنامه ای برای آن در نظر نگرفته بود! 
از آنجايی كه در طول مدت اوج گيری درگيری ها و حوادث قبل از 15خرداد، ايشان در 
س��ربازی بودند2 و اصوالً نمی توانند آن را به نقش فعال خود نسبت دهند ادعا می كنند 
كه اين يك جريان طبيعی بوده اس��ت كه به طور اتفاقی رخ داده اس��ت و حتی حضور 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص354. 
2. او چنين می نويسد: »البته من در يكی از حس��اس ترين مقاطع مبارزه- 21 فروردين تا 15خرداد- از مسائل 

اصلی مبارزه جدا بودم.« )اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص156.( 
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امام در فيضيه و حمله به ش��خص اول مملكت را نيز محصول همين سير طبيعی تلقی 
می كنند1 ولی وضع پادگان باغ ش��اه در ماه محرم كه عموم م��ردم با هر گرايش فكری 
در اين ماه به عزاداری می پردازند را مره��ون فعاليت های خود می دانند. با اين نگاه اين 
سؤال پيش می آيد كه اگر آقای هاشمی در آن هنگام در سربازی- با آن كيفيتی كه بيان 
شد- نبودند باز هم اعتقاد به چنين سير طبيعی داشتند يا شايد واقعه 15خرداد را نيز 

حاصل فعاليت های خود می دانستند؟ 
از سويی ديگر حركتی در اين وسعت و بدين شكل هرگز نمی تواند محصول فعاليت های 
فردی اشخاصی مانند آقای هاش��می- كه در رده ش��اگردان درجه دوم امام محسوب 
می شدند- باشد و يا آن را بدون سرمنشأ تلقی نمود بلكه بايد ريشه آن را در جريان های 
قبل از س��ال 1342 و قدرت مرجعيت شيعه دانس��ت كه پرداختن به آنها از مجال اين 

نوشتار خارج است. 
4. ايش��ان با طرح ادعای خروج امام از- به اصطاح- »انزوا«، به القای نقش مهم خود 
می پردازند كه در وارد كردن امام در جلسات عيد و عزا تأثير داشته و بيت امام را در آن 

دوران می گردانده اند.2 
آقای هاشمی توضيح نمی دهند كه اين اتفاق به چه صورتی و با چه ميزان نقش ايشان 
همراه بوده و اين موضوع نيز يكی ديگر از ادعاهايی است كه در كتاب تنها اشاره وار بدان 
پرداخته ش��ده كه اين امر می تواند نقش وی را در مطرح ش��دن امام در ذهن مخاطب 
القا كند و اين در حالی است كه درس امام حتی در زمان آقای بروجردی از شلوغ ترين 
درس ها بوده و جايگاه علمی و اخاقی امام بر همگان روش��ن بوده اس��ت و لذا موضوع 
انزوای امام اصًا مطرح نبوده اس��ت. اگر هم امام به دليل پرهيز از قرار گرفتن در مظان 
مرجعيت، بعد از رحلت آقای آيت اهلل العظمی بروجردی از حضور در محافل و برقراری 
مراسم ختم برای ايش��ان كناره می گيرند، كس��ی غير از آقای هاشمی مدعی نشده كه 

بتوانند امام را از اين تصميم بازدارند و به اجبار در مسير ديگری هدايت كنند. 
از اين گذش��ته همان طور كه خود ايش��ان هم اذعان دارند، او جزء شاگردان جوان و 
درجه دوم ام��ام بوده3 و از اين حيث ب��ا وجود بزرگانی مثل آيات مطهری، مش��كينی، 

1. در اين باره چنين نقل می كند: »... ايشان گفتند من بنا دارم عاشورا را به مدرسه فيضيه بروم. خوب، اين يك 
زمينه طبيعی داشت.« )همان، ص156.( 

2. همان، ص103. 
3. او می نويسد: »ما سطح می خوانديم و در سطح شاگردی ايش��ان نبوديم... البته حضور ما به عنوان تماشاچی 
در درس مانعی نداشت، اما اين ما را ارضا نمی كرد. مايل بوديم به صورت جدی شركت كنيم، كه روزی به آنچه در 

انتظارش بوديم رسيديم و به عنوان شاگرد در درس ايشان حاضر شديم.« )همان، ص103.( 
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منتظری، خلخالی، ربانی شيرازی، سبحانی 
و ديگران كه از حيث س��نی و رتبه علمی از 
وی جلوتر بوده اند، اصًا نوبت به امثال آقای 
هاشمی نمی رس��يده كه در اين موارد تأثير 
محسوسی داش��ته باش��ند. از همه اينها كه 
بگذريم، مستند محس��وس و قابل پذيرشی 

در اين نقش نيز ارايه نشده است.
5. در صفحه 323 كتاب می خوانيم:

آن روزها گرايش به ش��ورا 
ش��ديد ب��ود. از ديكتاتوری 
و اس��تبداد خاطرات بسيار 
تلخی داشتيم و به هيچ وجه 
نمی خواستيم از شيوه های 

فردی اس��تفاده كنيم. مبارزه با اس��تبداد از نيرومندترين انگيزه های 
مبارزه در مردم و همه ما بود. حل اس��تبداد را هم در شورا می دانستيم 
با چنين زمينه طبيعی، فكر تش��كيل ش��ورا و اداره كش��ور توسط آن 
مسئله ای پذيرفته شده برای همه مبارزان بود. روی مديريت فردی فكر 

نمی كرديم. 
در اين بيان، ايشان از گرايش همه مبارزين به حكومت شورايی سخن به ميان آورده اند 
و آنان را مخال��ف با نوع حكومت ف��ردی می دانند و جلوگيری از اس��تبداد را در چنين 
حكومتی- حكومت شورايی- می دانسته اند. و تصريح می كنند كه اين نظريه برای همه 

مبارزان پذيرفته شده بوده است.
اس��تفاده از الفاظ مبهم مثل »مبارزان« و ديگر كلمات ابهام آميز- كه به برخی از آنها 
اشاره شد- مغالطه هنرمندانه ای است كه به كرات در كتاب صورت گرفته است؛ ايشان 
بدون ذكر اسامی قائلين به نظريه ش��ورايی، به همه مبارزين چنين نسبتی داده اند. از 
سوی ديگر تناقض در نوع ديدگاه و شيوه عملكرد مسئله ای نيست كه بتوان به راحتی 
از آن گذشت و اين سؤال را به ذهن متبادر می سازد كه چگونه با وجود مخالفت »همه 
مبارزان« با نوع مديريت فردی، بعد از پيروزی انقاب، چه در زمان حيات امام و چه در 
زمان رهبری مقام معظم رهبری بدين شيوه عمل ش��د و هيچ يك از مبارزان اعتراض 

آقای  زمان  در  حتی  امام  درس 
بروجردی از شلوغ ترین درس ها 
بوده و جایگاه علمی و اخالقی امام بر 
همگان روشن بوده است و لذا موضوع 
انزوای امام اصاًل مطرح نبوده است. 
اگر هم امام به دليل پرهيز از قرار گرفتن 
در مظان مرجعيت، بعد از رحلت آقای 
آیت اهلل العظمی بروجردی از حضور 
در محافل و برقراری مراسم ختم برای 
ایشان کناره می گيرند، کسی غير از 
آقای هاشمی مدعی نشده که بتوانند 
امام را از این تصميم بازدارند و به 

اجبار در مسير دیگری هدایت کنند!
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عملی نس��بت به آن ص��ورت ندادند و 
چرا همه آنان- حتی آقای هاشمی- به 
رهبری فردی امام)ره( صحه گذاشتند؛ 
و چند س��ال بعد به اصرار خ��ود آقای 
هاشمی حتی برای ايشان قائم مقام نيز 

معرفی گرديد.
البته نوع حكومت ف��ردی موضوعی 
اس��ت كه صراحت��ا در قانون اساس��ی 
آورده ش��ده ولی آنچه ك��ه تعجب آور 
اس��ت مغالطه های آقای هاشمی است 
كه گاهی نظريات ش��خصی خود را به 
تمام مبارزين تسری می دهند و طوری 
مطالب را بيان می كنند ك��ه خواننده 

تصوری اشتباه و خاف واقع در ذهنش شكل می گيرد. 
ب: نقل قول، و بيان نظرات و ديدگاه های ديگران 

دسته ديگر خاطراتی اس��ت كه از افراد ديگر از جمله حضرت امام)ره( و ديدگاه های 
ايشان در مورد مسائل مختلف نقل شده است كه در اين موارد ارجاع به مستندات موجود، 
روشن كننده صحت مسائل نسبت داده ش��ده خواهد بود. كه نمونه هايی از آن را نيز در 

ذيل خواهيم خواند:
ادعای ايشان در مورد موافقت امام در مورد حذف شعار »مرگ بر امريكا« است. كه البته 
اين مطلب در كتاب دوران مبارزه نيامده است و از حرف هايی است كه در سال های اخير 
ادعا كرده اند ولی به دليل اينكه در آن مدعی شده اند كه ذاتاً با حرف های تند و فحاشی ها 
مخالفم، طرح چند خاطره از كتاب دوران مبارزه ش��ايد برای خودشان نيز يادآور سيره 

مبارزاتی شان بوده و دليل بر غير واقعی بودن ادعای اخيرشان نيز باشد: 
مثًا در اجتماعات ما مرگ بر بنی صدر شعار داغ مردم بود كه در نماز 
جمعه خواهش كردم كه نگويند. مرگ بر بازرگان بود كه خواهش كردم 
نگويند. مرگ بر شوروی بود كه گفتم اآلن با شوروی مشكل آن چنانی 
نداريم. درباره امريكا هم گفته بودم. من ذاتاً با حرف های تند و فحاشی ها 

آقاي رفسنجاني از گرایش همه مبارزین به 
حکومت شورایی سخن به ميان آورده اند 
و آنان را مخالف با نوع حکومت فردی 
می دانند و جلوگيری از استبداد را در چنين 
حکومتی- حکومت شورایی- می دانسته اند. 
حال این ادعا این سؤال را به ذهن متبادر 
می سازد که چگونه با وجود مخالفت »همه 
مبارزان« با نوع مدیریت فردی، بعد از 
پيروزی انقالب، چه در زمان حيات امام 
و چه در زمان رهبری مقام معظم رهبری 
بدین شيوه عمل شد و هيچ یک از مبارزان 
اعتراض عملی نسبت به آن صورت ندادند 
و چرا همه آنان- حتی آقای هاشمی- به 

رهبری فردی امام)ره( صحه گذاشتند؟! 
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مخالفم و آنها را مفيد نمی دانم.1
همان طور كه خودش��ان می فرمايند در مورد بنی صدر و بازرگان و ش��وروی از مردم 
درخواست كردند كه ديگر شعار مرگ بر آنها سر ندهند. چرا در طول مدت حيات امام 
در هيچ نماز جمعه ای از طرف آقای هاشمی حتی يك بار اين مسئله بيان نشد كه امام 
با شعار مرگ بر امريكا مخالف هس��تند و ديگر اين ش��عار را ندهيد. كما اينكه به گفته 
خودشان يكی از بهترين ابزارهای ارتباطی با مردم در آن دوران را نماز جمعه می دانند:

چون نماز جمعه را همه مي گرفتند و بهترين وس��يله ارتباطي ما آن 
موقع همين نماز جمعه بود. گاهي خطبه هاي طوالني يكي، دو ساعته 

مي خواندم.2
از سوی ديگر نيز بارها در سخنرانی ها و اجتماعات مردمی در جماران اين شعار در نزد 
امام سرداده می شد و از شعارهای اساس��ی مردم بود كه بعد از تكبير سرمی دادند ولی 
حتی يك بار هم با مخالفت امام روبه رو نشدند. عاوه بر اينكه امام در منشور روحانيت به 
صراحت شعار »مرگ بر امريكا« را از اصول انقاب دانسته و به كسانی كه قصد دارند آن 

را تغيير دهند انتقاد كرده است: 
آغوش كش��ور و انقاب هميش��ه برای پذيرفتن همه كسانی كه قصد 
خدمت و آهنگ مراجعت داش��ته و دارند گشوده است ولی نه به قيمت 
طلبكاری آنان از همه اصول، كه چ��را مرگ بر امريكا گفتيد! چرا جنگ 
كرديد! چرا نس��بت به منافقين و ض��د انقابيون حكم خ��دا را جاری 
می كنيد؟ چرا شعار نه ش��رقی و نه غربی داده ايد؟ چرا النه جاسوسی را 

اشغال كرده ايم و صدها چرای ديگر.3
نكته ديگر در مورد بخش پايانی بيان ايشان است كه گفته اند: »من ذاتاً با حرف های تند 
و فحاشی ها مخالفم و آنها را مفيد نمی دانم«؛ حال سؤال اينجاست كه چطور ممكن است 
شخصی در جهت پيشبرد اهداف مبارزاتی خود عليه دشمن داخلی- كه ابزاری در دست 
استكبار جهانی و دشمن خارجی بود- از مبارزه مسلحانه و قهرآميز حمايت های مادی و 
معنوی انجام دهد ولی برای دشمن اصلی كه پايه گذار همه دشمنی هاست شعار مرگ بر 
آن را حرف های تند و غير مفيد بداند. با بررسی كوتاهی در تاريخ مبارزات قبل از پيروزی 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، »متن كامل كتاب صراحت نامه«، مندرج در سايت:
http://www.salmanpress.ir/fa/news/1618/ متن-كامل-كت��اب- صراحت نام��ه

2. همان. 
3. صحيفه امام، ج 21، ص286.
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انقاب، به گروه هايی بر می خوريم كه به مبارزه مسلحانه عليه رژيم طاغوتی پهلوی دست 
زدند و در اين بين آقای هاشمی يكی از حاميان اصلی اين گروه ها و سازمان ها بودند كه 

اين حمايت نيز برخاف نظر امام صورت می گرفت. هاشمی چنين می نويسد: 
در تم��ام اين مدت، ام��ام به هيچ وج��ه يك تأييد رس��می از حركت 
مس��لحانه نكردند، همچنان كه در نفی آن چي��زی نگفتند. اگر گاهی 
موضع گيری منفی از امام ديده شده اس��ت، راجع به ايدئولوژی بعضی 
از گروه های مسلح است نه حركت و مبارزه مس��لحانه. در مورد مبارزه 
مسلحانه هيچ موضوعی در نفی و اثبات نداشتند. در اين سال ها، مبارزه 
مسلحانه، تقدس كسب كرده بود و كسی جرئت نمی كرد آن را محكوم 

كند.1
او در عبارتی متناقض در چند صفحه بعدتر نتيجه اظهارات امام را »عدم تأييد« حركت 

مسلحانه تلقی می كنند:
هر چند كه امام در جريان مبارزات مس��لحانه سكوت كرده بودند، اما 
در جمع بندی اظهارات ايشان می توان به اين نتيجه رسيد كه مبارزات 

مسلحانه را نمی پسنديدند و آن را تأييد هم نمی كردند.2
در اين بخ��ش نمونه هايی از حمايت ها و تأييدات هاش��می از جريانات مس��لحانه كه 

صراحتاً در كتاب دوران مبارزه بيان شده را می آوريم: 
زمينه های همكاری ب��ا آنها ]هيئت های مؤتلفه[ زي��اد بود: در پخش 
اعاميه، فراهم كردن پول در مواردی كه در كارهای مبارزه نيازی پيدا 

می شد، تشكيل مجالس، معرفی منبری های مناسب.3
ما فك��ر می كرديم كه همان كس��انی ك��ه در ميدان مبارزه هس��تند 
می توانند بخش��ی از نيرو و وقت خ��ود را هم به كارهای تش��كياتی و 
كادرسازی بدهند؛ حتی كسانی كه دست اندركار تندترين كارها- مثل 
اقدام مسلحانه- هستند، می توانيم طوری روابط را تنظيم كنيم كه اگر 

روزی گير افتادند، به ما سرايت نكند؛ چنين چيزی پذيرفته شده بود.4

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، همان، ص245.
2. همان، ص247.
3. همان، ص191.
4. همان، ص190.
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در اين مقطع، گاهی از يك تش��كيات وس��يع1 صحبت می ش��د كه 
جمعيت زيادی هس��تند، با گروه های متعدد و متش��كل و با گرايش به 
مبارزه مس��لحانه، از طبقه تحصيل كرده و فرهنگی. من شخصاً از اينها 
درست مطلع نبودم، بعضی رفقای ديگر ارتباطاتی داشتند. گاهی هم از 

ما كمك می گرفتند، با همين اسامی و عناوين مبهم.2
بر همين اساس، در س��ال های آخر، تقس��يم كار كرديم: ما عهده دار 
پرخاش��گری و حضور در صحنه مبارزه ش��ديم، جمعی از دوستان هم 
ضمن وفاداری به مبارزه، وقت خود را صرف تربيت نيرو و كادرس��ازی 

می كردند...3
هم بايد كارهای تشكياتی و زيرزمينی و زمينه سازی برای حركت های 
مسلحانه كرد، هم كارهای فرهنگی و روشنگری و سخنرانی و حضور در 

دانشگاه، هم نفوذ در مدارس و دستگاه های دولتی...4
اين عبارات به خوبی نش��ان دهنده تناقض آش��كار بين عملكرد گذشته و ادعای حال 
ايشان است. و حال اين كه در همين كتاب و در صفحه 243 خود به روشنی بيان می كنند 

كه اين حركت ها از زبان خودشان نيز تند محسوب می شود:
در چنين زمينه ای كه روحيه ها ب��ه اين صورت تحول پيدا كرده بود و 
پذيرش و استقبال از حركت های تند محسوس بود، گروهی به رهبری 
بيژن جزنی به عنوان پيشتاز در يك حركت منظم مسلحانه وارد صحنه 

شدند و مذهبی ها هم از گريبان مجاهدين خلق سر بيرون آوردند.5
همچنين در كل كتاب بارها از تأييد، كمك مالی و فكری، حمايت و پشتيبانی و ارتباط 
با چنين گروه هايی سخن به ميان آورده اند- كه به برخی از آنها اشاره شد- و در آن زمان 
اين حمايت تا جايی ادامه داشت كه حتی سعی داشت موافقت امام را نيز برای حمايت 

از منافقين جلب نمايد:
من خودم وقتی س��ال های اول اينها ضربه خوردند، در نامه ای از امام 
خواسته بودم كه تأييدشان كنند و تأكيد داشتم كه اينها بچه های خوبی 

1. حزب ملل اسامی.
2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص217.

3. همان، ص188.

4. همان، ص232.

5. همان، ص243.
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هستند. اما امام تأييدی نفرمودند.1
كه البته امام هرگز آنها را تأييد نكرده و پس از مدتی انحراف آنها و زاويه گرفتن شان از 
خط اصلی انقاب بر همگان روشن شد. همچنين طبق بيان خودشان در كتاب، حمايت 

آقای هاشمی از آنها نيز در برهه ای از زمان كامًا مشهود است:
ما س��ه، چهار س��الی به اينها كمك كرديم، حاال می بينيم سر از كفر 

درمی آورند.2
و در حين نقل خاطرات آن دوران از هر فرصتی برای نشان دادن روحيه پرخاشگرايانه 

خود استفاده می كنند؛ مانند عبارات ذيل كه به عنوان نمونه بيان می گردد:
نشريه بعثت بيشتر جنبه سياسی و پرخاش و افشاگری داشت و نشريه 
انتقام جنبه ايدئولوژيكی آن قوی بود، كه شايد بر اساس احساس چنين 
نيازی پس از بعثت منتش��ر ش��د. بعثت را من اداره می كردم و انتقام را 

آقای مصباح يزدی.
هر چند ايش��ان مدعی اس��ت كه پس از اعام مواض��ع و تغيير ايدئولوژی س��ازمان 
مجاهدين، او نيز دست از حمايت از آنان كشيده است،3 ولی سؤال اساسی اينجاست كه 
چطور ممكن است شخصی با شعار مرگ برای مس��تكبر جنايت كاری مانند امريكا كه 
به نوعی تبری جستن از ظالم اس��ت؛ مخالف باشد ولی تا اين درجه خواهان مرگ برای 
دشمن داخلی خود بوده كه منجر به حمايت عملی نيز ش��ده باشد و در عين حال ذاتاً 
خود را مخالف تندروی جلوه دهد! اين در حالی است كه وی با توجه به كتاب خاطراتش، 
اهم وقتش در مب��ارزه را با گروه های به اصطاح خودش تن��درو- از طيف های مختلف 
اس��امی و چپ و...- گذرانده، و در اين ميانه گاهی بدون اطاع دقيق از مبانی آنها و به 
صرف توصيه های ديگران از آنها حمايت مطلق– مادی و معنوی- كرده است. حمايت 
وی از گروه آدم كش و جنايت پيشه مجاهدين خلق كه بدون هيچ وجه شرعی و به طور 
سازمان يافته دس��ت به كش��تار می زد و هرگز هم مورد حمايت امام خمينی)ره( قرار 

نگرفت، جای هيچ ژست مخالفت با تندروی را برای ايشان باقی نگذاشته است! 
گذشته از اينها مسئله اساسی اينجاست كه چطور آقای هاشمی در زمانی كه تن های 

1. همان، ص248.
2. همان.

3. با مراجعه دقيق به متن خاطرات ايشان اين ادعا از جهت های فراوان مورد ترديد است. به عنوان نمونه، كمك 
ايشان به سمپادهای رسمی سازمان در سفر به اروپا- آن هم در سال 54 و پس از ديدار با امام و اعتراف به اشتباه- 
جمله ايشان به امام در مورد عدم حمايت از باقيمانده مجاهدين كه در ادامه می گويد: اگر كمكی الزم باشد ما انجام 

می دهيم و موارد ديگر از اين دست، قابل اشاره است. 
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جوانان و سربازان كش��ور در زير گلوله ها و بمب های 
س��اخت امريكا و هم پيمانانش پاره پاره می شدند به 
خود اجازه داده است س��ينه چاك حذف شعار مرگ 

بر امريكا باشد.
طرح اين ادعا آن هم س��ال ها پ��س از ارتحال امام 
بسيار جالب توجه است و ش��ايد هدف از بيان آن را 
بتوان ترس از انتقاد ش��ديد مردم و نخبگان پايبند 
به اصول انقاب، به نظرات ش��خصی آقای هاشمی 
دانست. از اين رو بيان خرده خاطراتی- مانند حذف 
ش��عار مرگ بر امريكا- كه به طور كامًا خاصه و با 
هدفی خاص مطرح می گردد و نس��بت دادن آنها به 
اشخاصی كه ديگر دسترس��ی به آنها ممكن نيست 

شيوه ای است كه از يك سو بازخورد مخالفت ها و انتقادات را با موضوعات مطروحه بی اثر 
كرده و از جهت ديگر برای ايجاد ارتعاش در جو سياس��ی كشور و موج سواری جريانات 
هم سو برای پيشبرد اهدافشان- مانند رابطه با امريكا- در وقايع روز مورد استفاده قرار 

بگيرد. 

تناقضات تاریخی در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی
ادعای ديگری ك��ه خوانندگان كت��اب را متعجب می كند اينكه ايش��ان ادعا می كند 
پيروزی كارتر در انتخابات امريكا باعث نگرانی شاه بوده و فشار او به شاه باعث باز كردن 
فضای سياسی داخل ايران شده است و در ادامه نداشتن ارزيابی درست كارتر از قدرت 
مذهبيون و امام را منجر به قدرت گيری ش��ان می دانند.1 در صورتی كه بنا بر ش��واهد 
تاريخی روشن است كه شاه يكی از هم پيمانان بزرگ امريكا بوده و دهه 50 و مخصوصاً 
4 سال پايانی رژيم پهلوی اوج اختناق- كه خود آقای هاش��می نيز در همين مدت در 
زندان به سر می  برد- به حساب می آيد. و از جمله حمايت های امريكا در آن زمان آموزش 
ساواك برای سركوب مردم انقابی ايران و مخالفين رژيم، حمايت بی چون و چرای كارتر 
از شاه در مهمانی سال نو ميادی در سال 56 است كه »كارتر« نيز در كتاب خاطراتش 

حمايت خود از شاه را اين گونه بيان كرده است: 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص50.

آقاي هاشمي مي گویند در مورد 
بنی صدر و بازرگان و شوروی از 
مردم درخواست کردند که دیگر 
شعار مرگ بر آنها سر ندهند. 
چرا در طول مدت حيات امام در 
هيچ نماز جمعه ای از طرف آقای 
هاشمی حتی یک بار این مسئله 
بيان نشد که امام با شعار مرگ 
بر امریکا مخالف هستند و دیگر 
این شعار را ندهيد؟ کما اینکه 
به گفته خودشان یکی از بهترین 
ابزارهای ارتباطی با مردم در آن 

دوران نماز جمعه بود
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در چنين ش��رايطي طي پيامي به وي اطمينان دادم كه هر تصميمي 
بگيرد، حتي تش��كيل دولت نظامي، مورد تأيي��د و حمايت من خواهد 
بود... من هنوز ترديدي نداشتم كه ش��اه اليق حمايت بي چون و چراي 
ماست. براي ساليان متمادي، ش��اه نه تنها يك هم پيمان استوار و قابل 
اعتماد ما باقي مانده بود، بلكه ما تمايل داش��تيم ب��ا ايجاد تغييراتي در 
نحوه حكومتش رژيمي باثبات را رهبري كند. ش��ناخت ما از نيروهايي 
كه عليه او به مبارزه برخاسته بودند، بسيار اندك بود. ولي اظهارات ضد 
امريكايي آنان دليل خوبي بود تا ما را در حمايت مان از ش��اه مصمم تر 
سازد و هر گونه كمكي كه از ما ساخته است، براي موفقيت او در مبارزه 

مأيوسانه اش براي حفظ تاج و تخت خود، در اختيار وي قرار بدهيم.1
همچنين فرستادن سوليوان به ايران در سال 57 كه قصد داشتند به كمك او با انجام 
كودتا شاه را مجدد به ايران بازگردانند؛ كه اين موارد به خوبی نشان دهنده حمايت های 

آقای كارتر از رژيم شاهنشاهی است. 
جدای از اين، هاشمی در ادامه خاطرات خود در جريان فوت آيت اهلل بروجردی كه در 
س��ال 1340 اتفاق افتاد با بيان خاطره ای از آقای كوهپايی كه به كنسولگری اصفهان 
احضار شده و از او در مورد مرجع آينده اش سؤال ش��ده بود و اطاع دقيق امريكايی ها 
از پرداخت وجوهات به آيت اهلل حكيم توس��ط آقای كوهپايی را نش��انه زير نظر گرفتن 
دقيق ايران از س��وی س��فارت امريكا در دوران پهلوی می دانند.2 حال سؤال اينجاست 
كه آيا ممكن است سفارت كش��وری تا به اين حد از اوضاع سياسی اجتماعی كشوری 
باخبر باشد ولی رئيس جمهور آن بی اطاع از قدرت مذهبيون باشد و آنكه جريان آقای 
كوهپايی حدوداً 13 سال قبل از پيروزی كارتر در انتخابات اتفاق افتاده بود. و همچنين 
در صفحات بعد كتاب حضور پرشور مردم در تشييع با عظمت آيت اهلل بروجردی را باعث 
تحريك امريكايی ها عليه روحانيت و مرجعيت مؤثر می دانند: »ش��ايد همين جرقه ای 
شد كه رژيم يا امريكايی ها را وادار كرد كه فكری برای روحانيت بكنند...«3 تمامی اين 
نكات با ادعای بی خب��ری كارتر از قدرت انقابيون تناق��ض دارد. و به گفته خود كارتر: 
»ش��ناخت ما از نيروهايي كه عليه او به مبارزه برخاسته بودند، بس��يار اندك بود. ولي 

1. جيمی كارتر، ايران در خاطرات جيمی كارتر، ترجمه ابراهيم ايران نژاد و طيبه غفاری، تهران، مركز اس��ناد 
انقاب اسامی، ص24. 

2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص117.
3. همان، ص115.
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اظهارات ضد امريكايي آنان دليل خوبي بود تا ما را 
در حمايت مان از شاه مصمم تر سازد.«1 شايد بتوان 
ش��ناخت او از نيروهای انقابی را كم تلقی كرد ولی 
ماهيت ضد امريكايی انقابي��ون به خوبی برای وی 

مشهود بوده است. 
ش��ايد عجيب ترين ادعای هاش��می در اين كتاب 
محبوبيت داشتن رضاش��اه در زمان حكومتش بين 

مردم ايران است كه در اين خصوص می خوانيم:
اگر رضاش��اه با روحاني��ت درگير 
نمی ش��د، محبوبي��ت داش��ت. ب��ا 
كارهاي��ی كه كرده ب��ود. مخصوصاً 

امنيتی كه ايجاد كرد...2
حال آنكه پرونده سياه رضاشاه و در همان ابتدای 
به قدرت رسيدنش همراه با به خاك و خون كشيدن 

روحانيت و مردم ستمديده ايران بوده است و حقيقت اين گونه نيست كه ابتدا رضاشاه 
در مس��ند قدرت قرار گرفته و بعد از استقرار ش��روع به درگيری با روحانيت نمايد. و از 
جمله اين جنايات »سركوب نهضت مردمی جنگل و شهادت روحانی مبارز ميرزا كوچك 
جنگلی« است كه در س��ال 1300 و در ابتدای به قدرت رسيدنش اتفاق افتاده است. او 
بعد از به قدرت رسيدنش نيز س��ركوبی علمای متحصن در قم در سال 1306، كشتار و 
سركوب قيام آقای شيخ باقر رسولی در رش��ت در سال 1305، سركوبی علمای تبريز و 
كشتار و سركوب قيام علمای خراسان را در كارنامه داش��ت. اينها نشان از ماهيت ضد 
روحانيت رضاشاه از ابتدای به قدرت رسيدنش بود؛ با اين حال بايد اين سؤال را از آقای 
هاشمی پرسيد كه محبوبيت رضاشاه دقيقاً در چه دوره ای بوده و مخالفتش با روحانيت 

از چه وقت آغاز شده است؟!
همچنين زمانی كه مردم ايران حتی در ش��خصی ترين مس��ائل مربوط به خود يعنی 
پوش��يدن لباس اختيار نداش��تند و مورد هتك قرار می گرفتند و با اجبار ملت ايران به 
پوشيدن يك نوع لباس خاص، تحت قانون »متحدالشكل كردن لباس« در سال 1307، 

1. جيمی كارتر، همان. 
2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص128.

برخی از ادعاهای تاریخی که 
در کتاب دوران مبارزه مطرح 
گردیده به حدی مبهم و کلی 
است که فاقد هر گونه اعتنا و 
ارزش گذاری تاریخی بوده و باید 
آنها را نوعی بيان مسائل آن دوران 
از نگاه شخص آقای هاشمی 
بدانيم که خالی از اشتباه و غلو 
نبوده و می توان همين مشخصه ها 
را دليل تقليل در عيار گفته های 
ایشان دانست. و تا واقعيت ادعاها 
از راه ارایه اسناد و مدارک معتبر 
احراز نشود نمی توان نوشته های 
او را منبع قابل اعتمادی برای 

تاریخ انقالب قلمداد کرد
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چگونه می توان ادعا كرد كه امنيت را در كشور ايجاد كرده است؟!
همچنين در زمانی كه كشور به رغم اعان بی طرفی مورد هجوم بی سابقه خارجی ها 
قرار گرفت و خود شاه را به زير كشيدند و با آسان ترين وجه ممكن به تغيير در باالترين 
سطح سياسی كشور دست زدند چه امنيتی وجود داشته است؟ و از نظر داخلی نيز وجود 
انواع ياغی گری ها و ظلم اربابان و خوانين، جوالن آزادانه نيروهای بيگانه و مزاحمت برای 
نواميس و اموال مردم، همه و همه در زمان رضاخان از ايران كشوری ناامن و بی سامان 
ساخته بود. وقتی مردم در پوشيدن لباس- آن هم به سنت دينی خود- و نيز در برقراری 
مجالس عزای ساالر شهيدان كه حتی در زمان خلفای عباس��ی- پس از سر كار آمدن 
آل بويه- آزادانه انجام می شد، آزاد نيستند، و زير چكمه های رضاخانی له می شوند، چه 
امنيتی در ذهن آقای هاش��می از زمان رضاخان قلدر و بی سواد وجود داشته است؟ آيا 

مطلوب امنيت و امنيت مطلوب در نگاه ايشان همين است؟ 

نتيجه گيری 
وجود ادعاهای غلوآميز و در برخی مواقع غير واقع- مانند دانستن خودشان به عنوان 
اولين طلبه بازداشت شده از طرف خاندان پهلوی- تناقضات تاريخی موجود در خاطرات، 
استفاده بيش از حد از كلمات ابهام آميز و... را می توان از جمله اشكاالت كتاب خاطرات 

وی برشمرد. 
همان طور كه از نظر گذشت برخی از ادعاهای تاريخی كه در اين كتاب )و به طور كلی 
در مجموعه خاطرات وی( مطرح گرديده به حدی مبهم و كلی اس��ت كه فاقد هر گونه 
اعتنا و ارزش گذاری تاريخی بوده و بايد آنها را نوعی بيان مسائل آن دوران از نگاه شخص 
آقای هاشمی بدانيم كه خالی از اشتباه و غلو نبوده و می توان همين مشخصه ها را دليل 
تقليل در عيار گفته های ايشان دانس��ت. و تا واقعيت ادعاها از راه ارايه اسناد و مدارك 
معتبر احراز نش��ود نمی توان نوش��ته های او را منبع قابل اعتمادی برای تاريخ انقاب 

قلمداد كرد. 


