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قطره و دریا ...

پنج مقاله در نقد رفسنجانی
(علی اکبر هاش�می بهرمانی نوقی)

س�هل ان�گاری در مبانی نظری؛
دوگانگی در میدانهای عمل

ط�رح بحثی در بررس�ی روش شناس�ی
مدیر ّی�ت نظ�ام س�لطه در ب�ه انح�راف
کشاندن نظری و سپس عملی دولتمردان
جمهوری اسالمی از راهبردهای ترسیمی
والیت فقیه

...
قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه او قطره و دریا دریاست
...

مجموعه طرح بحث های پژوهشی رضا گلپور
(منتشره در سایت ع ّماریون )www.ammariyon.ir
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کلیدپرسش این طرح بحث :

چرا و چگونه گروههای برآمده از استقالل طلبی و استکبارستیزی
تودهه��ای ع ّزتمدار مردم کش��ورمان در عرصه ی مدیریت های
اجرایی استدراج ًا به چرخش  180درجه اي مواضع دچار می شوند؟

من باب مثال...در مطالعات و پیگیریهای خود در رفتار شناسی مدل
سیاسی عملکرد"هاشمی رفسنجانی" به پرسش هایی بر خورده ام
که بدلیل اهمیت و حساسیت پاسخ ها نخواستم خود به تحلیل یا
استنتاج غیر مستقیم یا ذهنی (ولو با قرابت زیاد منطقی) آنها بپردازم .

به امید حسن توجه و تحلیل منصفانه ی این رفتارشناسی و بیان
دقیق پاسخ های مناسب صاحب نظران آگاه و پژوهشگران محترم
تاریخ معاصر جهت تنوی��ر افکار عمومی این مجموعه مقاالت را
منتشر می سازم .
باشد که تصحیح مسیر شبهات موجود در روایات و مستندات غیر
قابل انکار در بیوگرافی و نیز س��وابق مدیریتی آقای رفسنجانی و
اخالف��ش در ق ّوه ی مجریه ی جمهوری اس�لامی ایران به فهم
آگاهانه تر نسل جدید کمکی ولو مختصر بنماید.ان شاءاهلل تعالی
رضا گلپور  -پاییز 1389
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ف�راز اول  ......................................................................................................................صفح�ه 5

مق ّدمه ی نخست  :متن مصاحبه ی نویسنده ي کتاب شنوداشباح
با شماره ی 14هفته نامه ی پنجره
دوم  ...................................................................................................................صفح�ه 52
ف�راز ّ

م��روری بر مواضع روش��نگرانه  ،اصولی و از س��ر اخالص حجت
«سید حمید روحانی» همراه دیرینه ی حضرت
االسالم والمسلمین ّ
«امام خمینی» در نقد و بررس��ی مواضع شیخ «علی اکبر هاشمی
رفسنجانی»
س�وم  ....................................................................................................................صفحه 58
فراز
ّ

دقتی بر ش��اخصهای حق و باط��ل در کالم والیت  /بيانات "امام
خامنه اي " استان ق م  -د ّوم آبان :1389
 ...قضاياى س��ال  88اين را نش��ان داد...حركت عظيم بسيج ،اين
شاخص بصيرت و اين پرچم بصيرت را براى خود حفظ كرد؛ اشتباه
السالم) فرموده
نكرد؛ همان طور كه اميرالمؤمنين (عليه ّ
الصالة و ّ
بالرجال»؛ با چهرهها نميشود حق را تشخيص
بود« :ال يعرف ّ
الحق ّ
داد .يك چهرهى موجه محترم است ،مورد قبول است ،مورد تكريم
است؛ اما او نميتواند شاخص حق باشد .گاهى چهرهى موجهى مثل
بعضى از صحابهى پيغمبر راه را عوضى ميروند ،اشتباه ميكنند .بايد
حق را شناخت ،بايد راه را تشخيص داد تا بفهميم اين شخص حق
اس��ت يا باطل .هر كه از اين راه رفت ،حق است؛ هر كه از راه حق
نرفت ،مردود است .حق را بايد شناخت...

فراز چه�ارم ..............................................................................................................صفحه 341

سه شبهه در سوابق رفسنجانی مستند به بیانات و خاطرات منتشره
توسط خود و خانواده اش :
ّ
• ش�بههی نخس�ت پیرامون روابط راهبردی و دیرین سیاسی

فهرست 9
شبکهای و مالی «هاشمی رفسنجانی» با نماینده ی هفت دوره
مجلس ش��ورا(ی ملّی دوران طاغوت!) جناب «س��ید ابوالفضل
مصباح التولیه» (فرزند ميرزا باقر متولي باش��ي س��االر التوليه)
معروف به سيد «ابوالفضل توليت».

•شبههی د ّوم پیرامون نقش «هاشمی رفسنجانی» در تهیه ی
اسلحه و حکم شرعی ترور «حسنعلی منصور» با علم به مخالفت
شدید و راهبردی «امام خمینی» با این مسأله.
•ش�بههی س ّوم پیرامون حمایتهای مالی دکتر «محمد مصدق
السلطنه» و س��فیر اردن در تهران از «هاشمی رفسنجانی» و
حمایتهای مختلف و بویژه مالی «هاشمی رفسنجانی» از سازمان
مجاهدین خلق قبل و بعد از جریان مارکسیت شدن بخش عمده
ای از سازمان...
فرازپنجم(پایانی)...................................................................................................صفحه591

سه شبههی دیگر در سوابق رفسنجانی مستند به بیانات و خاطرات
توسط خود و خانواده اش :
منتشره ّ
•ش�بههی چهارم اینکه کدام روایت از والیت «امام» پذیرفتنی
بیان «هاشمی
تر اس��ت ؟ روایت خارج شده از فحوای پردازش ِ
رفسنجانی» که «امام» در عرض و یا حتی مدیون او قرار میگیرد
یا روایت آشکار عقل و تاریخ ؟!

• شبههی پنجم پیرامون اسرار سفرهای قبل از انقالب «هاشمی
رفس��نجانی» به خارج از ایران بویژه بلژیک و ایاالت متحده ی
آمریکا و نقش کلیدی باجناق مقیم بلژیک ایش��ان که در تمام
منابع رسمی خاطرات از افشای هویت او گریزانند( .در برخی منابع
قابل توجه از او با نام «رضا امینیان»نام برده شده است ).

•ش�بههی شش�م پیرام��ون هماهنگ��ی ورابطهی س��وابق و
عملکرده��ای انحرافی برخی اعضای خانواده آقای «هاش��می
رفسنجانی» با او!

1
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•مق ّدمه:

در این سلس��له مقاالت سعی دارم به همراهي مخاطبين فهيم و
هوشيار  ،با بررسی تجربه های تاریخی در مدل سیاسی مردمساالری
دینی کشورمان پس از پیروزی انقالب اسالمی به پاسخي مناسب
براي اين پرسش دست یابم:
•پرسش کلیدی :

چرا و چگونه گروههای برآمده از استقالل طلبی و استکبارستیزی
توده های ع ّزتمدار مردم کشورمان استدراج ًا به چرخش  180درجه
اي مواضع دچار میشوند؟

به عبارت روشن تر گروههایی که با شعارهای آرمانی و اصولگرایانه
و عدالتخواه ؛ باال ترین درصد آرای مردم را به خود جلب میکنند و
قوای مق ّننه یا مجر ّیه را در اختیار می گیرند ؛ پس از رسیدن به قدرت
ترسیمی والیت فقیه
و در ميدان اجرا با بی د ّقتی در افق های کالن
ِ
توسط ّ
تفکرمرعوب وغربزده ای ؛ در دام آگاهانه و یا غالب ًاناآگاهانه
؛ ّ
ی کجروی ها می افتند .

در این روش شناسی می توان دریافت معمو ًال عناصری رادیکال در
کنار مسئوالن تازه به قدرت رسیده قرار گرفته شده وبا استفاده از
غفلت یا تغافل نظری آنان یا ضعف های دیگر زمینه ی همنوایی
آرام و رو به رشد افقهای انحرافی فراهم می آید .تا آنجا که پس از
م ّدتی مسیر عملی مدیریتی در راستای استفاده ی براندازان نظام قرار
می گیرد وح ّتی بعض ًا با تیشه ی موضعگیری های ناشایست خود
ریشه های ّ
تفکر جمهوری اسالمی را هدف می گیرند!

در مسیر این لغزش اصلی ترین و مهمترین قدم انحرافی اعطای
مسئولیتها ی راهبردی و اجرائی ق ّوه ی مجر ّیه به عوامل وامدار و
ّ
ّ
مؤمن به این تفکر انحرافی است .

مث ً
ال رادیکالهایی نظیر اعضای مجمع روحانیون مبارز (كه بهدلیل فقر
درمبانی فقاهتی ولو با حفظ لباس و ظاهری فقیهانه!) ؛ با وجود ا ّدعاها

فراز اول 13
تبعیت از ّ
خط «امام» و شعار مخالفت با انحرافات
ی مردم پسند در ّ
راهبردی مدیر ّیت واگرای هاشمی رفسنجانی با آرمانهای انقالب
آن خود کردند ؛
،مردم ،امام و رهبری ؛ اکثریت را در اجرا و تقنین از ِ
عم ً
ال در دوران هشت ساله ی اصالحات «خاتمی» ؛ نه تنها به ابزار
دست صرف ًا خوِد “هاشمی” ،بلکه فرزندان! و خاندان“ هاشمی” {در
بسط و گسترش انحرافات دشمن شادکن حولشان} تبدیل شدند...

الس��ابقه ی روزنامه ی سالم که تحت
مثال ّبين آن ،باند مجهول ّ
عبای آقای «موسوی خوئینی ها» رهبر معنوی فرقه ی فرقان گرد
«عباس عبدی» و نظائرش به
هم بودند و به س��ردمداری امث��ال ّ
«هاشمی رفسنجانی « و جریان تحت مدیر ّیت او به هر بهانه ای
حاکمیت اصالحات ؛ به ابزار میدانی
حمله میبردندا ّما پس از  8سال
ّ
حزب خانوادگی کارگزاران سازندگی در همسویی با دشمنان انقالب
تبدیل شده اند و...

در س��الهای پایانی اصالحات ّ
تفکرمرعوب وغرب��زده ای (که می
توان شاخص کنونی وکانونی آنرا روشمندی گروههای حول «علی
معرفی نمود ) سعی در گرفتن
اکبرهاشمی رفسنجانی» وخاندانش ّ
ریاست جمهوری و در سال 1388از طریق چهره ی ابزاری م ّدعی
ساده زیستی و آرمانگرایی و صداقت یعنی «میر حسین موسوی»
داش��ت اما هوشیاری مردم مطابق تاریخ انفالب بار دیگر کار آقای
هاشمی را ناکام گذاشت...شعله های خشم طرفدارانش نیز که بیشتر
سطلهای زباله ی ش��هرداری تهران را به آتش می کشید سودی
نکرد!
جالب اینجاس��ت که خود آقای «هاشمی رفسنجانی» که حیات
سیاس��ی قبل و بعد از انقالب خ��ود را مدیون ولی فقیه (چه» امام
خمینی» و چه «امام خامنه ای» بوده وهست و هر چه خیر داشته و
دارد مدیون این انقالب و نظام است را میتوان با رعایت کامل انصاف
از مصادیق مبتالیان به این تغییر افق نظری و عملی (ان ش��اءاهلل
سهوی) از آرمانهای مطروحه در شعارهای رأی آور گذشته دانست!
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•د ّقت بفرمائید :

{نقل از نشر ّیه ی شاهد شماره  7خرداد 0631خاطرات "اکبر هاشمی رفسنجانی" از
زبان خودش}:

 ...در یک روس��تای دور افتاده در یکی از بخشهای رفسنجان بنام
نوق که اسم آن دهستان است در  1313متولّد شدم .پدرم کشاورزی
همانند خرده مالکان بود که با مقداری زمین و آب و  2الی  3کارگر
متوسط را می گذراند.
متوسط یا کمتر از ّ
(برزگر) یک زندگی ّ
در آن روستا به علّت پایین بودن سطح زندگی خانواده ها تا حدودی
جمعیتی هم بودیم...در
زندگی ما مر ّفه بود و در ضمن خانواده ی پر ّ
همه ی آن بخش ها که عرض شد حدود  100الی  120روستا بود
که سه مدرسه ی ابتدائی داشت و ما نمی توانستیم به مدرسه برویم
نقلیه هم نبود .بطور کلّی اص ً
ال ماشینی درآن منطقه
و وس��یله ی ّ
سن چهارده سالگی شهر را ندیده بودم و ِد ِه
وجود نداش��ت .من تا ّ
ما دوازده فرسخ با شهر فاصله داشت...در همان موقع {ها بود }که
خانواده ام تصمیم گرفتند که مرا برای تحصیل علوم دینی به قم
بیاورند که به اتّفاق پدر و مادر و بستگان آمدیم.

برای ا ّولین بار بود که من س��وار ماش��ین می شدم.الب ّته روستای
خودمان ماشینی نبود  .با االغ{د ّقت بفرمائید!}آمدیم چند فرسخ آن
طرف تر.جاده ی شوسه ای بود و  2الی  3ساعت هم آنجا ماندیم،

فراز اول 15

تا یک کامیون باری{بار بر} رسید و ما را سوار کرد و آورد تا یزد و
از آنجا روانه ی قم شدیم...

در س��ال  1350در رابطه با مجاهدین خلق دستگیر شدم و هفت
م��اه زندان برایم بریدند و در س��ال  51با کم��ک به خانواده های
مجاهدین(خلق) دس��تگیر ش��دم و حدود  40روز در زندان بودم و
در سال  54در این رابطه الب ّته به خاطر ایجاد یک ّ
خط سالم برای
مجاهدین خلق که منحرف ش��ده بودند مخفی شدم.ولی “وحید
افراخته” مرا لو داده بود و این آخرین باری بود که دستگیرم کردند و
 3سال همراه با شکنجه در زندان بودم”...
رحمت و رضوان خداوند بر محیی ع ّزت شیعیان در تاریخ معاصر"
ام��ام خمینی" کبیر که بعد از جریان تیر خوردن آقای "هاش��می
رفسنجانی"فرمود:

"جناب حجت االس�لام مجاهد متع ّهد ،آقاي “هاش��مي”عزيز...
بدخواهان بايد بدانند “هاش��مي” زنده اس��ت چون {باز هم د ّقت
بفرمائید چون }نهضت زنده است .آمريكا و ديگر ابرقدرتها بدانند
ملّت ما زنده است  .اجتماعات عظيم اين دو  -سه روز شاهد زنده
بودن انقالب است " ...
{نقل از جلد هـفتم ( صفحه  ) 594صحیفه نور پيام به به مناسبت ترور نافرجام
آقاي »علي اكبر هاشمي رفسنجاني” 5خرداد  8531قم}
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کالم واضح "امام" اینس��ت که هم��ه مدیون نهضتند نه نهضت
مدیون آقای"هاش��می"! نکته ای که ب��ه نظر در ذهن و عملکرد
ایشان و اطرافیان مغفول مانده است.
چه زیبا کالمیست این شعر:

قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه او قطره و دریا دریاست...

طرح چرایی این پدیده و تالش برای یافتن پاسخ مناسب به پرسش
ه��ای حول آن در حال حاضر اه ّم ّی��ت مضاعف دارد ؛ چرا که در
صورت عدم د ّقت درمتدولوژی انحرافات ( و نه انکار دستاوردهای
افتخارآفری��ن مدیر ّیت م ّتکی بر مبانی فقه��ی و مردمی و بومی

فراز اول 17
عیان رهروی
جمهوری اس�لامی ایران در این سه دهه!) دیگ ِر م ّد ِ
در ّ
خط “امام”  ،والیت وقانون اساسی را نیز به مانند “میر حسین
و”سید مح ّمد خاتمی” ومعاونان و
موسوی””،هاشمی رفسنجانی” ّ
مشاوران راهبردیش��ان با نفوذ دادن وامداران جریان “هاشمی” در
عمل به انحراف خواهد کشانید.
فاعتبرو ا یا اولواالبصار !
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• (متن مصاحبه ی نویسنده ي کتاب شنوداشباح با
شماره ی 14هفته نامه ی پنجره )

همه او را ب ه عنوان نویس��نده ي ش��نود اشباح میشناسند“ .رضا
گلپور” گر چه زمان زیادی از چاپ کتابش میگذرد ،ا ّما اغلب چند
جلدي از این کتاب را  ...دارد و به افرادی که با آنها مالقات میکند،
یک جلد از این کتاب را هدیه میدهد .او مهمترین واکنشها به این
کتاب را از سوی “موسوی خوئینیها” میداند .وی معتقد است که
“سیدمح ّمدخاتمی” درواکنش به
“خوئینیها” موجب اظهارنظر تند ّ
انتشار شنود اشباح شد« .گلپور» همچنان با حرارت مسایل روز را
دنبالمیکند.

او معتقد است بزرگترین دلیل دوری و انحراف جریان بهاصطالح
تبعیت آنها از
اصالحات از مبانی انقالب اس�لامی ،فاصله و عدم ّ
والیت فقیه بوده است.
نگارنده ي شنود اشباح در این مصاحبه بر آن است تا نقش استراتژیک
“سید مح ّمد موسوی خوئینیها” در اغتشاشات اخیر تشریح شود :
ّ
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•آقای "گلپور" کمی درمورد تألیف معروفتان یعنی کتاب شنود اشباح و
بازتابهای مختلف آن توضیح دهید.

در س��ال  1381کتابی که حاصل ماهها تحقیق و بررس��ی بود را
به نام ش��نود اشباح منتشر کردم که برای انتشار آن ،مج ّوز قانونی
و رس��می را از وزارت ارش��اد نیز گرفتم و کتاب وارد بازار شد که با
عکسالعمل بسیار تند و شدید از سوی آقای “خاتمی” ،رئیس وقت
امنیت ملّی ،مواجه ش��د تا ح ّدی که ما برای چاپ د ّوم
شورایعالی ّ
کتاب دچار مش��کل شدیم و دو وزارتخانه ي ّاطالعات و فرهنگ
و ارشاد اسالمی آن زمان مسئول رسیدگی به این موضوع شدند.

برخالف ش��عارهایی از جمله جوانگرایی ک��ه «خاتمی» میداد،
برخ��وردی غیرمنطقی با من بهعن��وان یک ج��وان  -که متولّد
سال 1356هستم  -و کتابم کردند.

حق مردم است» بود ،ا ّما
شعار دیگر "خاتمی" و طیفش « ،دانستن ّ
با وجودی که من تمام مستندات کدهایی که در کتاب بود (که مث ً
ال
ف مستند به مصاحبه ام با فالن شخص است و یا اشاره به
این حر 
منابع حقوقی و رسمی منتشره در تریبونها و روزنامهها یا نشر ّیات
معتبر بود) را اشاره کرده بودم  ،ا ّما بازهم برخورد تندی از سوی دولت
وقت با من صورت گرفت.
ح ّداقلاینبود که ایشان اگر ِّ
محل اشکالی هم میدیدند ،میتوانستند
با نوشتن کتاب یا مقالههایی  ،کتاب را نقد کنند؛ ا ّما برخوردهای او و
ک
السابقه ي دور و بر وی ،منجر به ی 
امنیتیهای مشکوک ّ
برخی ّ
سری مکاتبات بین بنده و ایشان شد که در نهایت به برخوردهای
توسط وزارت ّاطالعات انجامید .من
سخت افزاری و بازداشت بنده ّ
تالش کردم با س��کوت و صبر و جوابهای مس��تدل به مطالب
اتّهامات مطروحه بهنحوی این بحث را به زمینهای منطقی و قانونی
سوق دهم تا برخی از نقاط تردید ساز در اعمال مشکوک افرادی که
از سالهای پایانی رژیم ستمشاهی تا سالهای پس از استقرار نظام
امنیتی ویا نظامی و
جمهوری اسالمی در برخی مراکز و گلوگاههای ّ
اقتصادی حضور داشتند ،روشن شود.
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امیدوار بودم این سوابق در معرض نقد علمی و منطقی قرار گیرد ،فلذا
اگر د ّقت بفرمایید در چهار فصل ا ّول کتاب شنود اشباح  ،تقریب ًا چهار
بستر و زمینه ي خارجی این بحث یعنی آمریکاییها ،انگلیسیها،
اسراییلیها و روسها بررسی میشد که سیاست استراتژیک آنها
نسبت به ژئوپلتیک ایران چیست و اینکه عوامل مرتبط با آنها ىر
ايران چه کسانی بودند؟!

برای مثال در فصل ا ّول بنده اشاره به سیاستهای انگلیس بهویژه
س ّاطالعاتی آن یعنی  MI6داشتم .در این بحث،
رقابتهای سروی 
تیمسار “منوچه ر هاشمی” که در اسناد ساواک  ،تحت عنوان رییس
اداره ي هشتم یا اداره ي ض ّدجاسوسی ساواک بودرا مورد بررسی
قرار دادم و من باب مثال این سؤال را برای خواننده طرح کردم که
چگونه ممکن اس��ت عواملی که در شبکه ي مرتبط این تیمسار
ساواکی مانند “منوچهر قربانیفر” بودند  ،بعد از پیروزی انقالب نیز
همین افراد دارای روابط با اعضای رسمی دفتر ّاطالعات و تحقیقات
نخستوزیری مانند «خسرو قنبری تهرانی”“ ،محسن کنگرلو” و
دیگرانباشند؟!

الیتهای
عنوان فصل د ّوم كتاب ؛ ش��نود اشباح بود که در آن ف ّع ّ
س��رویس ّاطالعات��ی مرک��زی و نظامی آمریکا  -س��یآیای و
دیآیای  -در ایران مورد بحث قرار میگرفت.

در این فصل برخی ارتباطها روی سایتهای شنود در خط شرقی
 غربی ایران و نقش افرادی مثل “بهزاد نبوی”"،محسن سازگارا"ت
الی 
وضعیت ف ّع ّ
یا "ابراهیم یزدی" بررسی میشد .درفصل س ّوم هم ّ
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شبکه ي اسراییلیها در ایران بهویژه”دیوید کیمخه” و”آلبرت حکیم”
و افراد مرتبطشان در ایران تدقیق میشد .فامیل ریشهدار خانواده
آقای “رفسنجانی” در بلژیک و امثال ذلک.

امنیتی روسها با طرح دانش��گاه پاتریس
الیت ّ
در فصل چهارم ،ف ّع ّ
لومومب��ا را مورد بحث قرار دادم که معمو ًال نیروها و عناصر روس
محور در کش��ورهای دیگر را این دانش��گاه آموزش و برای آنها
تئوریسازی مارکسیستی و مناسب با فرهنگ روسیه( ،به مفهوم
آکادمیک و دستهبندی شده) ارایه میکند.

«سید مح ّمد خویینیها”
نقطه ي کانونی این فصل سوابق آقای ّ
(معروف به “موس��وی خویینیها”) است .در فصلهای بعدی هم
این خطوط و تعامالتشان تا سال  1380مورد د ّقت پژوهشی بود.

واقع�� ًا در این کتاب بهدنبال این بودم که به نوعی مطالب فوق در
سطح رسانه و افکار عمومی تکمیل و بررسی و یا ح ّتی نقد شود.
خُ ب در خارج از کش��ور برخی از افراد نشاندار جریان سلطنتطلب
و س��ازمان منافقین و افرادی مانند “بنیصدر” در پوشش نقدها ،
مفصلی به بنده کردند و ح ّتی از اساس وجود و حضور
توهینهای ّ
بنده را زیر س��ؤال بردند و در داخل کش��ور افرادی مانند “مسعود
بهنود" و "احمد زیدآبادی" و برخی دیگر که س��وابق آنها روشن
است ،شروع به جنگ روانی علیه بنده کردند و وارد مسایلی مانند
مس��ایل شخصی زندگی بنده شدند و ح ّتی گفتند که نویسنده ي
این کتاب دیگران هستند و تنها اسم “گلپور” در آن نوشته شده و
یا بهعنوان مثال یک کمیته از حزب مؤتلفه ي اسالمی و طرفداران
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انصار حزبا ...این کتاب را نوشتهاند .درحاليکه بنده تالش کردم با
صبر این موضوعات را توضیح بدهم و از اصول مورد د ّقت و نظرم
فاصلهنگیرم.
•میشود گفت مهمترین عکسالعمل نسبت به این تألیفات از سوی “موسوی
خوئینیها” و “بهزاد نبوی” بود؟

"سید مح ّمد خاتمی" هم تحت فشار
بله به نظرم ح ّتی خود آقای ّ
این دو نفر و عواملشان قرار داشت .خُ ب من در این کتاب بحثها
و سؤاالتی را درخصوص ریشههای تشکیالتی و روابط مشکوک
امنیتی کشور مانند
اعضای س��ازمان مجاهدین ،بهویژه در سطوح ّ
“عباس زریباف" یا "مس��عود کشمیری"
“جواد قدیری کفرانی” یا ّ
حجاریان کاشی"" ،مصطفی
یا “خس��رو قنبری تهرانی” و “سعید ّ
تاجزاده” و بهزاد نبوی” مطرح کردم.

مث ً
ال با مطالعه ي ش��نود اشباح این س��ؤالها مطرح میشود که
چرا کس��ی مانند “منوچه��ر قربانیفر” که عام��ل ض ّد ّاطالعات یا
اداره ي ض ّدجاسوس��ی س��اواک بوده و بعد از انقالب از مهمترین
و در حقیقت محور لجستیک و از سه نفر اصلی کودتای نقاب در
پایگاه هوايي”ش��هید نوژه” بود و در عملّ ّیات آمریکا در طبس نفر
انتقالدهنده نیروهای آمریکایی از طبس به تهران بوده است ،همین
امنیتی او در
فرد رابط اصلی ( «{ ) ...میر حسین موسوی» } و تیم ّ
نخستوزیری با خارج شود؟!
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•درخصوص آقای "خوئینیها” چطور؟

رفرنسهای مختلفی هست که قبل ،حین و بعد از اشغال النه ي
جاسوسی به تأثیرپذیری “مح ّمد خوئینیها” از سرویس کا.گ.ب
اشاره میکند و بنده برخی ازموارد آنها را در کتاب شنود اشباح عین ًا
نوشتم .ا ّما بهجای پاسخگویی به این موارد ،برخورد سختافزاری
کردند و شخص رییسجمهو ِروقت تالش کرد تا صورت مسئله را
پاک کند .شنیدم که آقای “خویینیها” قبل از آن اظهارنظر آقای
مفص ً
ال با او صحبت کرده بود.
“خاتمی “درباره ي بنده ،در کابینهّ ،
•تحلیل شما از وقایع اخیر چگونه است؟ آیا این جریانات و اغتشاشات اخیر
ادامه همین جریان اصالحات است؟

در جریانات اخیر که تا حدودی جریانهاي مختلف اپوزیس��یون از
ض ّد انقالب مس��لّح تا مسئولین آمریکا و انگلیس و همان جریان
تعقیبکنن��ده ي اصالحات در یک جبهه ي واحد تالش کردند تا
با شعار تقلّب ،آشوبطلبها را به خیابانها بیاورند و برای براندازی
نظام سامان بدهند.

با کمی د ّقت همان س��ؤاالت که قب ً
ال مط��رح کردم باز هم جای
تأ ّم��ل دارد .اگر آقای "خاتمی" در همان زمان بهجای برخوردهای
ب و اندیش ه را با اندیشه پاسخ میداد و
سختافزاری ،کتاب را با کتا 
تالش میکرد تا این افراد در معرض نقد قرار گیرند ،چه بسا امروز
به این نقطه ی ارتجاعی نمیرسید.
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•"موسوی خوئینیها” قبل از انقالب با کدام گروه سیاسی همکاری داشته است؟

"موس��وی خوئینیه��ا” در آن دوران کالسهای تفس��یر قرآنی
داشت و مشهور بود،چون پدر وی درجریانات “پیشهوری”{تجزیه
طلب روسوفیل آذربایجان} کشته شده بود ،ایشان نگاههای شدید
مارکسیستیدارد.

دس��تگیری وی به همین دلیل هس��ت؛ یک نوع بینش ش��دیداً
داغی
مارکسیستی و دیالکتیکی و تالش برای استفاده از پتانسیل ِ
موجود در برخی افراد {كم س��ن و س��ال تر} مرتبط با حوزههای
علمیه{نظی��ر «گ��ودرزی» و «مش��کینی» و  }...و همراه��ی و
ّ
همگرایی با افرادی که مارکسیسم را محور مبارزه میدانند.
تفاسیری که “خوئینیها” در تالشهای خود ارایه میکرد ،به هر
شکل ممکن قصد داشت اعالم کند که آیات قرآن با مبانی مدرن
جهان مارکسیسم در تعارض نیست و به یک شکلی میخواهد آیات
قرآن را با مطالب به ظاهرمدرن و دیالیکتیکی منطبق کنند .همین
االن آقای”خوئینیها” اگر خیلی ساده و راحت به چند نقطه ي مبهم
پاسخ بدهند  ،این اختالف مبناها آشکار است:
مثال س��اده اینکه در همان سالهایی که در روزنامه ي سالم بودند
در ستونی که باید مردم تماس میگرفتند (الوسالم) و مشکالتی را
بیان میکردند ،خود “خویینیها” و دوستانش حرفهای خودشان
را بهعنوان اینکه فردی تماس گرفته و ما هم به س��ؤال و مشکل
آن فرد جواب دادیم ،منتشر میکردند .این در حالی است که انسان
مسلمان و متع ّهد چه لزومی دارد که در این سطح دروغ بگوید؟(خو ِد
همین افراد در خاطراتشان اعالم کردند که خودشان این مطالب را
درستونی که مردم باید تماس میگرفتند ،مینوشتند ).در واقع «الو
خودم» بود نه «الو سالم»!

“موسوی خوئینیها” در مقام سنجش با بسیاری از مبارزین مخلص
مصرحه در صحیفه ي
و پیش��تاز حوزهها (ح ّتی اگر تنها س��وابق ّ
ن��ور "امام" (ره) را محور قرار دهی��م) عمق فقهی و حوزوی الزم
در ش��ناخت مباحث مربوط به فروع و اصول دین در س��طحی که
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بخواه��د در جایگاه یک لیدر مذهبی و مجتهد دینی قرار بگیرد را
رادیکال س��طحی قابل
چپ
ِ
ندارد ،بالعکس بهعنوان یک نیروی ِ
ارزشگذاری است.
•پس چطور میشود که ایشان از سوی “امام” راحل بهعنوان دادستان انقالب
منصوب شدند؟

ببینی��د بعد از انقالب که امثال "قط��بزاده” در رادیو و تلویزیون
معرفی دوستان"،خوئینیها” را بهعنوان
ف ّعال ما یشاء شدند“ ،امام” با ّ
کسی که باألخره لباس روحانی و تعلیم حوزوی دارد ،به آنجا در آن
فضای فرهنگی افتضاح میفرستد .در سال  1358هم جریان النه
رادیکالی دارای
ي جاسوسی و یا عربستان و حج که ع ّدهای کارهای
ِ
تبع��ات احتمالی بینالمللی میکردند“ ،امام” یکی را از جنس خود
آن رادیکالها که آنها قبول داشته باشند ،برای نمایندگی انتخاب
کردند .بعد هم که سال شصتوچهار آقای “صانعی” در اختالفات
ش��ورایعالی قضایی لج کرده و کنار رفته بود ؛ برای هماهنگی به
دادستانی کل منصوب شد.

اینکه گفته میشود “امام” راحل ایشان را دادستان انقالب منصوب
کرده و اين در حالیست که این جایگاه نیاز به علم فقهی دارد؛ بنده
به برخی دوستان که چنین موضوعاتی را مطرح کردند گفتم که اگر
در حکم “امام” د ّقت کنید ،میبینید که “امام” راحل مبانی علمی
و فقهی “خوئینیها” را به تأیید دوستان تأیید میکند و زمانی که
از این دوستان سؤال شده که چگونه مبانی فقهی این فرد را تأیید
کردند در حالیکه “خوئینیها” تا این حد به این مبانی آشنا نبود ،پاسخ
آنها این بوده که بهدلیل فشارها ونوع شرایط ،ترس از ضربه خوردن
و خدای ناکرده فروپاشی نظام قضایی و رفع اضطرار بوده که چنین
تأییدی انجام دادند.
برخی افراد تحلیلهای کج و غلطی داشتند در حالیکه دارای علم
توجهش��ان این بود که ما
باالیی بودن��د ،ا ّما این افراد ظاهراً تمام ّ
فدائیان والیت هستیم و م ّدعی بودند شرایط مبارزه ي آنها {در این
مسیر}بهگونهای بود که کمتر میرسیدند درس بخوانند.
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ام��روز بهدلیل دو لبه بودن و دوگانه بودن همی��ن ابزاری {بودن
اعض��ای به اصطالح مجم��ع روحانیون مبارز} ک��ه علیه منافع
جمهوری اسالمی بهکار گرفته ش��ده ،این سؤال مطرح است که
تبرای افرادی مانند "کروبی" »،خاتمی”“ ،میرحسین”
نسبت تولّی و ّ
“خوئینیها” و امثالهم با مردم و با نظام و با قانون چگونه است؟ باید
دقیق تعریف شود ،والاّ اینکه در زبان حرفی زده شود و در عمل به
شکل دیگری عمل شود این صحیح نیست و نفاق است.
•از این زاویه درباره صحبتهای سردار “جعفری” که بخشی از آن به “موسوی
خوئینیها” و “خاتمی” اختصاص داشت ،چه نظری دارید؟

بنده صحبتهای آقای “جعفری” را نه تنها صحیح و درست ،بلکه
ح ّتی دیر هنگام میدانم  .چرا که وظیفه ي سپاه دفاع از ارزشهای
انقالب و نظام اسالمی است نه حفظ م ّدعیان آن.

هوشیاری که سپاه در وقایع اخیر در جغرافیای جدید جهاد نرم نشان
داد ،براندازان را غافلگیر کرد .در این جغرافیا بهترین آفند آگاهیدهی
بهش��کل شفّاف و مستند اس��ت .بهطور کامل مشخّ ص است که
اعض��ای مجمع روحانیون ،حزب مش��ارکت و مجاهدین انقالب
ابزار میدانی دشمن در تجاوز به حریم مق ّدس اعتقادات و شعارهای
انقالب و نظام شدند.
•آیا زمینههایی از این سمت فراهم شد که این افراد به طمع افتادند؟

ما بر اساس مبانی دینی و شرعی به هر روشی نباید تحلیل کنیم
و آن چیزی که ما لزوم ًا میخواهیم باشد که نیست .بلکه در شرع
اسالم این امر هست که اگر کسی نسبتی را با دشمن برقرار کرده
باید بهطور آشکار به این نسبت اشاره کنید.

بس��یاری از دوستان در پیچیدگیهای فتنه از امتحان خود سربلند
خارج نمیشوند درحالیکه خودی بوده یا هستند و دشمن نیستند.
ی فتنه ،امتحان خوبی پس نمیدهند و بهگونهای
ا ّما بهدلیل پیچیدگ 
از امواجی که وجود دارد تأثیر میپذیرند و این در مسیر ّاطالعات و
اخبار و در جنگ نرم چنین چیزی وجود دارد .مانند دیدن فیلمی که
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ممکن است تعادل روحی و فکری یک فرد را برهم بزند که این در
ده سال اخیر به اوج خود رسیده است.
•در مورد چه افرادی این مسئله صدق میکند؟

ببینید مؤمنین با صفات ایمان شناخته میشوند و منافقین با صفات
نفاق ،فرض ًا درباره ي “س��عید حجاریان کاشی” ،زمانی این فرد در
مسیر رضایت آقای “ریشهری” حاضر به بازجویی و کار ّاطالعاتی
اس�لامیتزدایی طرحریزی
امنیتی میش��ود و بعدها در مسیر
ّ
و ّ
میکند که چه کاری باید انجام ش��ود که اس�لام کنار برود! و این
بهدلیل ضعف او در مبانی است و اگر این افراد مبانی دینی و فقهی
خود را قوی کنند ،پارادوکسی در این موارد بروز نمیکند .دفاع مؤمن
از والیت فقیه مبنایی است نه منفعتی!...
•در مورد "موسوی خوئینیها” چطور؟

همین فرد اگر نسبت خود را با مارکسیسم مشخّ ص کند آن بخش
از عملکرد این فرد که مورد تأیید “امام” راحل بوده ،مورد تأیید است.
مرجعیت فقیه ش��یعه گذر کرده و عملکرد
به دلیل اینکه از صافی
ّ
اعضای مجمع و دفاعی که "امام" راحل از ایشان کرد بر پایههایی
استوار بوده که امروز از اساس این پایهها را با تیشه میزنند و این
نفاق قابلپذیرش نیس��ت  ،هرچند بهنظ��ر بنده قابل فهم و ح ّتی
پیشبینی بوده است.
•يعني دفاع "امام" بهخاطر حرکت آنها در مسیر نظام جمهوری اسالمی ایران
بود؟

بله .ا ّما امروز همین افراد ابزار دس��ت آمریکا برای براندازی قانون
اساس��ی جمهوری اسالمی ایران شدند .لذا زمانی که به این موارد
اش��اره میشود ،دوستان دلگیر میشوند .در حالیکه باید صادقانه و
درست به چرخش مواضع خود د ّقت کنند.

آقای “خوئینیها” زمانی در مصاحبههای خود اعالم کردند افرادی
متوسط س ّنی بیست و چند سال را
که النه ي جاسوسی را گرفتندّ ،
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داش��تند و برخی معتقد بودند چون این افراد جوان هستند و مبانی
مش��خّ صی ندارند ،اگر ُپستی و سِ َمتی بگیرند ،ممکن است احکام
اسالم و افکار عمومی را با چالشهای ج ّدی روبهرو کنند و “امام”
راحل در این موارد ،خط ش��کنی و استکبارس��تیزی آنها را تأیید
روحانیت جدا شد.
میکردند و اين جمع به همینخاطر از جامعه ي
ّ
ا ّما امروز همينها منتقدین "احمدینژاد” ها هستند و اعالم میکنند
که شما سن و تجربه ي کمی دارید و خود همین افراد در الیههای
باالی شصت سال هستند!
•چرا افرادی مانند "خوئینیها” به این نقطه رسیدند؟

طی مسیر دو دلیل اصلی دارد :ا ّول عدم آگاهی و التزام
بهنظرم این ِّ
ش در برخی
متأسفانه امروز این چال 
به مرزهای مبانی دینی است و ّ
اعض��ای تیم مدیر ّیتی دولت فعلی{دولت آقای احمدی نژاد} هم
وجود دارد.

از سوی دیگر ،افرادی که به این نقطه ي انحرافی رسیدند تولّی و
تبرایشان مخلوط میشود و نهایت ًا در روند حرکتشان  ،جای دوست
ّ
و دش��من عوض ش��ده و گیج خواهند زد و در این مسیر ح ّتی به
جاسوسهای سیا و امشانزده! هم راهکار دادند.
ا ّما دلیل د ّومی که باعث شد این افراد به این نقطه برسند  ،پیچیدگی
ابزار مدرن اس��ت  .ما با سادهانگاری با این موارد برخورد میکنیم
و چون بهدلیل گس��تردگی حجم ّاطالعات ؛ مسایل عمیق پشت
ی ابزارمدرن
پرده در معرض دیدگاه عوامال ّناس نیس��ت ؛ پیچیدگ 
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یک سادهانگاری برای آنها میآورد و تص ّور میکنند که میتوانند
بهراحتی از این ابزار مدرن اس��تفاده کنند  .در خصوص “موس��وی
خوئینیها” و مجمع آنها ا ّول؛ منتق د “هاشمی رفسنجانی” میشوند
که در روزنامه ي سالم به”هاشمی” چه حمالتی میکردند؛ ا ّما در
عمل و استدراجی دچار چرخش مواضع بهدلیل فقر مبانی میشوند
و چند سال بعد همین افراد به ابزار دست نه تنها “هاشمی” ،بلکه
فرزندان“ !هاشمی” {در انحرافاتشان}"تبدیل میشوند.
این س��ؤال را اعضای تاکنون محترم مجمع روحانيون باید پاسخ
بدهند که چرا به بیبیس��ی فارسی و شبكه ي صدای آمریکا که
س��فارتخانههای عینی جدید انگليس وآمریکا در جغرافیای نظام
سایبر است ،پناهنده شدند و دخیل بستهاند در حالیکه قب ً
ال به سفارت
آمریکا اعتراض داشتند که چرا به شاه پناه داده؟! و چرا با وجود سابقه
تصرف دیروزسفارت آمریکا ؛ امروز دوستان از پلو و دیگ شبکه
ي ّ
سفارت تلویزیون صدای آمریکا ارتزاق میکنند؟! و به آنها پناهنده
شدهاند و صدای آمریکا این افراد را بزرگ میدارد؟!
اربابان فکری این افراد با نظام مشکل دارند چراکه همه آنها مانند
مؤسسه َرند و کارن ِگی و امثال آنها هرچه بگویند باید این افراد این
ّ
موارد را کاربردی و بومی کنند.
•برخی تحلیلگران بر این امر تأکید دارند که این افراد بهخاطر تن ّفر مردم از
آمریکا و آمریکامحورها نتوانستند مردم را سازماندهی کنند؟

درست است .این افراد بهدلیل پیچیدگی ابزار جدید از سطح درک
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مردم کوچه و خیابان هم عقب ماندند و این از زمان مشروطه تا به
امروز وجود دارد :روش��نفکران ما دچار یک بیماری مزمن تاريخي
هس��تند و آن اینکه بهح ّدی بهمنابع غربی وابسته میشوند که از
درک خان��واده و اطرافیان خود {در جامعه ی پیرامون خود} عاجز
میشوند.
•از شرکت شما در این گفتوگو سپاسگذاریم .

ممنونم و مو ّفق باشید....
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•کلیدپرسش بحث :

چرا وچگونه گروههای برآمده از استقالل طلبی و استکبارستیزی
توده های ع ّزتمدار مردم کشورمان در عرصه ی اجرایی استدراج ًا به
چرخش  180درجه اي مواضع دچار می شوند؟



در فراز قبلی(فرازنخست این طرح بحث) ؛ برای یافتن پاسخ مناسب
به این پرسش کلیدی ،جهت مرور مختصر بر روش شناسی ّ
تفکر
انحرافی و التقاطی مرعوب ،شهرت محور وغربزده اشاراتی صورت
پذیرفت .

عرض شد که در تغییر اس��تدراجی افق های مدیریتی مسئوالن
ترسیمی کالن والیت فقیه (که در جایگاه
اجرایی کشور از مسیر
ِ
نیابت عام “امام عصر”(ارواحنا فداه) مطابق قانون اساسی جمهوری
اسالمی کانون اصلی مشروعیت بخش قوای سه گانه است) چگونه
روشهایی را در عمل به کار می بندند...

فراز دوم 35

دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
•اصل ّ

جمهوری اسالمی ،نظامی است برپایه ایمان به:

حاکمیت و تشریع به او و
 1ـ خدای یکتا (الالهاالاهلل) و اختصاص
ّ
لزوم تسلیم در برابر امر او.
 2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

 3ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

 4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.

 5ـامامتورهبریمستمرونقشاساسیآندرتداومانقالباسالمي.
 6ـ کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر
خدا که از راه:

ال��ف ـ اجتهاد مس��تمر فقهای جامعالش��رایط براس��اس کتاب و
سنتمعصومینسالماهللعلیهماجمعین.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در
پیشبردآنها.

ج ـ نف��ی هرگون��ه س��تمگری و ستمکش��ی و س��لطهگری و
سلطهپذیری،قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و همبستگی ملّی را تامین میکند...
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متقاب ً
ال مالحده واذنابشان که داعیه دار حکومت جهان کنونی اند،در
مس��یر تغییر قانون اساسی جمهوری اسالمی در ایران ؛ تمام توان
خود را در تغییر ماهیت جمهوری اسالمی به کار می گیرند.
آنان م ّتکی بر ش��ناخت اقتضائات مفاهیم و ابزار مدرن و به اتّکاء
السابقه (یا با پیشینه های مبهم)و یا ًاّ
اقل
عناصری معمو ًال مشکوک ّ
رادیکال و بی مبنا در کنار مس��ئوالن تازه به قدرت رسیده ذ ّره ذ ّره
با استفاده از غفلت یا تغافل نظری یا ضعف های دیگر شخصیتی
آن مس��ئوالن ؛ زمینه ی همنوایی آرام و رو به رشدشان با آواهای
انحرافی را در تعارض با والیت فقیه فراهم می آورند  .تعارضی که
متآسفانه در تاریخ انقالب اسالمی در مواردی نظیرآیت اهلل العظمای
شیخ «حسینعلی منتظری»(با آن سوابق درخشان در تاریخ انقالب
) به تضاد منجر گردید.

درمسیر این لغزش خانمانسوز (از پیروی به معارضه و از تعارض به
تضاد)؛ اصلیترین و مهمترین قدم انحرافی گم کردن شاخص تولّی
تبری(ناشی از غفلت و اعتماد بی جا به عوامل وامدار و مؤمن به
و ّ
این ّ
مسئولیتهای راهبردی
تفکرات انحرافی ) که منجر به اعطای
ّ
و اجرائی به عناص��ری فاقد صالحیت الزم بویژه اعضای خانواده
(نسبی ویا سببی) می باشد.
به عنوان مقدمه ی د ّوم این سلس��له بح��ث ؛ در این فراز به مرور
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مواضع مبنایی روشنگرانه  ،اصولی و از سر اخالص حجت االسالم
«سید حمید روحانی» همراه دیرینه ی حضرت «امام
والمسلمین ّ
خمینی»(قده) در نقد و بررس��ی مواضع شیخ «علی اکبر هاشمی
رفسنجانی» می پردازم :
•{به نفل از صحیفه ی نور مجموعه فرمایشات الهی سیاسی
«امام خمینی»(قده) جلد  ،21ص }:240 – 239

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جن��اب حجت االس�لام آقاي “آس��يد حميد
روحاني زيارتي” دامت افاضاته

با تشكر از زحمات جنابعالي در به ثمر رسيدن
انقالب اس�لامي و تالش قابل تقديرتان در
تدوين تاريخ انقالب اسالمي ،اميدوارم بتوانيد
با دقت ،تاريخ حماسهآفرين و پر حادثه انقالب
اسالميبينظيرمردمقهرمانايرانرابدانگونهكههستثبتنماييد.
ش��ما به عنوان يك مورخ بايد توجه داشته باشيد كه عهدهدار چه
كار عظيمي شدهايد .اكثر مورخين ،تاريخ را آن گونه كه مايلند و يا
بدان گونه كه دستور گرفتهاند مينويسند ،نه آن گونه كه اتفاق افتاده
است .از ا ّول ميدانند كه كتابشان بنا است به چه نتيجهاي برسد و
در آخر به همان نتيجه هم ميرسند.
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از

شما ميخواهم هر چه ميتوانيد سعي و تالش نماييد تا هدف قيام
مردم را مشخص نماييد ،چرا كه هميشه مورخين اهداف انقالبها
را در مسلخ اغراض خود و يا اربابانشان ذبح ميكنند.

امروز همچون هميشه تاريخ انقالبها ،عدهاي به نوشتن تاريخ پر
افتخار انقالب اسالمي ايران مشغولند كه سر در آخور غرب و شرق
دارند .تاريخ جهان پر است از تحسين و دشنام عدهاي خاص ،له و
يا عليه عدهاي ديگر و يا واقعهاي در خور بحث.

اگر شما ميتوانستيد تاريخ را مستند به صدا و فيلم حاوي مطالب
گوناگون انقالب از زبان تودههاي مردم رنجديده كنيد ،كاري خوب
و شايس��ته در تاريخ ايران نمودهايد .باي��د پايههاي تاريخ انقالب
اسالمي ما چون خود انقالب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرتها
و ابرقدرتها باشد .شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم ،عليه ظلم و
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بيداد ،تحجر و واپسگرايي قيام كردند و فكر اسالم ناب مح ّمدي را
جايگزين تفكر اسالم سلطنتي ،اسالم سرمايهداري ،اسالم التقاط و
در يك كلمه اسالم آمريكايي كردند.
شما بايد نش��ان دهيد كه در جمود حوزههاي علميه آن زمان كه
هر حركتي را متهم به حركت ماركسيس��تي و يا حركت انگليسي
ميكردند ،تني چند از عالمان دين باور دست در دست مردم كوچه
و بازار ،مردم فقير و زجر كشيده گذاشتند و خود را به آتش و خون
زدند و از آن پيروز بيرون آمدند.

شما بايد به روشني ترسيم كنيد كه در سال  ،41سال شروع انقالب
اسالمي و مبارزه روحانيت اصيل در مرگآباد تحجر و تقدسمآبي
چه ظلمها بر عدهاي روحاني پاكباخته رفت ،چه نالههاي دردمندانه
كردند ،چه خون دلها خوردند ،متهم به جاسوسي و بيديني شدند
ولي با توكل بر خداي بزرگ كمر همت را بستند و از تهمت و ناسزا
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نهراس��يدند و خود را به طوفان بال زدند و در جنگ نابرابر ايمان و
تحجرگرايي ،سرافراز  -ولي غرقه
كفر ،علم و خرافه ،روشنفكري و ّ
به خون ياران و رفيقان خويش  -پيروز شدند.

حرف بس��يار است ،و من حال نوشتن بيش از اين را ندارم .خداوند
به ش��ما كه مورد عالقه من هستيد و خود از ستمكشيدههاي اين
انقالبيد ،توفيق بندگي دهد تا بتوانيد با در نظر گرفتن او ّ -
جل و
عال  -واقعيتها را براي نسل آينده ثبت كنيد.

من به شما دعا ميكنم و از واحد فرهنگي بنياد شهيد تشكر ميكنم
كه به ش��ما كمك ميكند تا انش��اء اهلل بتوانيد كارتان را به پايان
برسانيد.والسالم.

1367/10/25

“روحاهلل الموسوي الخميني”
•نظرات «حمید روحانی» درباره خاطرات «هاشمی
رفسنجانی»

به نقل از سایت جهان نیوز  ۴۱ /شهريور ۶۸۳۱
www.jahannews.com

• ....در جریان هستید که اخیرا” کتاب خاطرات آقای «هاشمی رفسنجانی»
منتشر شده که در برخی موضوعات مثل شعار «مرگ بر آمریکا» مطالبی در این
کتاب آمده که موجب واکنش های مختلف شده است .به نظر شما خاطرات
نقل شده از آقاي «هاشمي» در شرايط كنوني چه پيامي دارد؟ آيا اين خاطرات
سنديت تاریخی دارد؟

اين نكته قابل تأمل است كه خاطره نويسي در كشور ما به صورت
مهار گسيختهاي پيش ميرود و هر كس هر چه را كه ميخواهد
مينويس��د و س��عي ميكند كارهاي خود و شخصيت خودش را
برجسته كند و در نتيجه تاريخ تحريف ميشود و خاطره نويسي در
كش��ور ارزش و اعتبار خود را از دست ميدهد .افرادي كه با اغراق
گويي و خالفگويي و تحريف حقايق خاطره مينويسند هم اعتبار
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نوشتههاي خودشان را به زير سؤال ميبرند و هم خاطره نويسي را
به كلي بياعتبار ميكنند.

اصوال» در خاطرات آقاي”هاشمي” مسائل بسيار زيادي وجود دارد
ك��ه جاي نقد و بررس��ي دارد و من به ي��اري خداوند طبق وظيفه
اسالمي به نقد خاطرات او خواهم نشست .اما اجماال” در نقد خاطره
ایشان مبنی بر موافقت “امام “ با حذف شعار مرگ بر آمریکا دالیلی
وجود دارد که به بعضی ها اشاره می کنم:

 -1در مورد ادعاي آقاي “هاش��مي” مبني بر حذف شعار «مرگ
ب��ر امريكا» و موافقت “امام” ،بايد گفت اين ادعا به يك ش��وخي
نزديكتر اس��ت ،چرا كه ا ّو ًال موضع “امام” در برابر شيطان بزرگ
تا آن پايه ريش��هاي ،مبنايي و منطقي بود كه نميتوان تصور كرد
كه “امام” در مقطعي در اين موضع الهي ـ انقالبي خويش تجديد
نظر كرده باش��ند .وقتي به زندگي سياسي “امام” نگاه ميكنيم،
ميبينيم از روزي ك��ه “امام” نهضت را آغاز ميكنند تا روزي كه
ديده از جهان فرو ميبندند ،نس��بت به اس��تكبار جهاني ،به ويژه
امريكا ،يك خط مستقيم ،مشخص و روشني دارند كه هيچگونه
تغيي��ري در آن پدي��د نيامد و تا آخر عمر موضع قاط��ع خود را در
قبال امريكا حفظ كردند و امريكا را منفورترين افراد بشر ميدانستند.
 -2به فرض اگر “امام” مصلحت اس�لام و ايران را در حذف شعار
«م��رگ بر امريكا» تش��خيص ميدادند ،بيدرن��گ آن را اعالم
ميكردند و در اعالم آن كوچكترين ترديدي به خود راه نميدادند.
“امام” از آن كساني نبودند كه در راه مصالح اسالم و ملت ،مجامله
كار و متزلزل باشند و اين دست ،آن دستكنند و دچار ترديدشوند.
“ام��ام” به مصداق «ال تأخذه في اهلل لومة الئم» بيپروا نظر خود
را اعالم ميكردند“ .امام”(ره) مرد وظيفه بودند و در انجام وظيفه،
قاطع ،صريح و سريع عمل ميكردند.

“ -3امام”(ره) پنج س��ال پس از آنچه در خاطره آقاي “هاش��مي”
آمده اس��ت در قيد حيات بودند .با نگاهي به سخنرانيها ،پيامها و
نوشتههاي “امام” ميبينيم كه نه تنها كوچكترين نشانهاي از تغيير
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"منوچهر قربانیفر"( ُگرب��ی) ؛"رابرت مک فارل ِین" ؛"فریدون وردی نژاد"(مهدی نژاد)
؛"اُلیور نورث" ؛"علی هاشمی بهرمانی"(اسکندری) و  ...کانالهای ارتباطی "میر حسین
موسوی" و "اکبر هاشمی رفسنجانی" با کاخ سیاه "رونالد ریگان " در فصل یازدهم
کتاب شنود اشباح به شکل تفصیلی به این موضوعات پرداخته بودم
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مش��ي “امام” نسبت به شيطان بزرگ پديد نيامد ،بلكه استوارتر و
پايدارتر از گذشته بر ض ّد آن شيطان جهانخوار موضعگيري داشتند
و ديگران را به خطر امريكا متوجه ميساختند و هشدار ميدادند .در
يادداشت شادروان مرحوم حاج “سيد احمد خميني”(ره) به حاج آقاي
“ريشهري”ميخوانيم:

“  ...حضرت “امام” فرمودند در جريان فريب امريكا چند مسأله بايد
كامال روشن شود:

بايد هميش��ه در دل همه دس��ت اندركاران به خصوص ش��ما كه
مس��ئوليت اين فريب را بر عه��ده گرفته ايد ،بغض و كينه امريكا
محفوظ باشد چرا كه آنها و ساير ابرقدرتها و قدرتها تنها چيزي
كه فكر ميكنند نابودي اس�لام و قرآن و انقالب اسالمي است”.
“امام” تا آن پايه نس��بت به ش��يطان بزرگ حساسيت داشتند كه
نگران بودند مبادا برخي از مس��ئوالن نظام جمهوري اسالمي كه
روي تاكتيكي به امريكا نزديك ميش��وند ،از خطر اين ش��يطان
شرور و دشمن بشريت غافل بمانند و به آن به عنوان يك انسان
بنگرند“ .امام” در پيام خود نويد ميدهد ”:امروز جنگ حق و باطل،
جنگ فقر و غنا ،جنگ اس��تضعاف و استكبار و جنگ پابرهنهها و
مرفهين بيدرد شروع شده است( ”.صحيفه “امام” ،ج ،21ص)85
آيا جنگ استضعاف و استكبار و جنگ حق و باطل بدون استنكار
از شيطان بزرگ و شعار كاخ برانداز «مرگ بر امريكا» امكان پذير
اس��ت“ .امام” در پيام ديگري آرزو ميكنند ...« :از خدا ميخواهيم
كه اين قدرت را به ما ارزاني دارد كه نه تنها از كعبه مسلمين ،كه
از كليس��اهاي جهان نيز ناقوس مرگ امريكا و شوروي را به صدا
درآوريم»...
(صحيفه “امام” ،ج ،12ص)78

راس��تي اين موضعگيريهاي الهي ـ انقالبي با آن ادعاي كذايي
كه در خاطره آقاي “هاش��مي” آمده است چگونه با هم همخواني
دارد؟ آيا اين نش��ان از اين واقعيت ندارد كه حذف اين ش��عار ،نظر
شخصي آقاي “هاشمي” و یا برخي از راحتطلباني بوده است كه
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چرا "رونالدریگان" به خود اجازه داد به "هاشمی رفسنجانی " کلت اهدا کند؟ سمبل...؟

در پستهاي كليدي نظام جا خوش كرده بودند و نامشان در كتاب
خاطرات آقاي “هاشمي” آمده است؟
 -4در خاطرات آقاي “هاشمي”  ،تاريخ گفتگو با “امام”(ره) و جلب
به اصطالح موافقت ايشان بازگو نشده است .آقاي “هاشمي” كه
خاطرات خود را به صورت روزانه و لحظه به لحظه يادداشت ميكند،
چگونه آن روز و ساعتي را كه با “امام” پيرامون حذف شعار «مرگ
بر امريكا» گفتگو كرده است يادداشت نكرده و در كتاب خاطرات
نياورده است؟ حاال ممكن است بازگو كردن علل و عواملي كه او را
به اين تصميم واداشته كه شعار مرگ بر امريكا و مرگ بر شوروي
حذف ش��ود اكنون به مصلحت نباشد اما الاقل ميتوانست تاريخ
مذاكره با “امام” در اين مورد را بازگو كند .البته من نميخواهم بگويم
كه اين موضوع اصوال” با “امام” مطرح نشده است .من رد نميكنم
كه ممكن است آقاي “هاشمي” چنين موضوعي را با “امام” در ميان
گذاشته باشد ،اما اين سؤال براي من مطرح است كه چگونه تاريخ
آن در كتاب خاطرات نيامده است؟

 -5ادعاي موافقت “امام” با حذف شعار «مرگ بر امريكا» با آنچه
در  11اسفند همان سال در خاطرات ایشان آمده كه «نظر من اين
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اس��ت كه در صورت پيروزي در عمليات بدر“ ،امام” دستور بدهند
شعار «مرگ بر امريكا» و «مرگ بر شوروي» از موضع قدرت حذف
شود» چگونه همخواني دارد؟ آيا اين خاطره نيز تأييد نميكند كه
جريان حذف ش��عار مرگ بر امريكا نظر شخصي آقاي “هاشمي”
بوده و به “امام” ارتباطي نداشته است؟

 -6با شناختي كه اينجانب از “امام” دارم و قريب  15سال در نجف
اشرف در خدمت ايشان بودهام ميدانم كه دأب “امام” اين بود كه
در برابر بسياري از پيشنهادات و نظريات افراد سكوت ميكردند و
پاسخي نميدادند .اين سكوت معاني متفاوتي داشت .گاهي پيشنهاد
مطرح شده را تا آن پايه مبتذل و بيهوده ميديدند كه اصوال” لزومي
نميديدن��د كه آن را رد كنند و به مص��داق «و اذا مروا باللغو مروا
كراما» از كنار برخي پيش��نهادها و نظريات بيتفاوت ميگذشتند.
گاهي س��كوت “ام��ام”(ره) براي اين بود ك��ه اصوال» مصلحت
نميديدند درباره پيشنهاد مطرح شده نفيا” يا اثباتا” سخني بگويند
و اعالم موضع كنند .گاهي بر آن بودند روي پيشنهاد مطرح شده
تأمل كنند و سپس تصميمي بگيرند.
من بعي��د نميدانم كه آقاي “هاش��مي” چنين پيش��نهادي را با
“امام” مطرح كرده باش��د ليك��ن احتماال” با س��كوت “امام”(ره)
مواج��ه ش��ده و از س��كوت “امام” برداش��ت موافقت ك��رده اند.
“ -7ام��ام” در وصيتنامه خ��ود تأكيد ميكنن��د« :اكنون كه من
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حاض��رم بعضي نس��بتهاي غير واقع��ي به من داده ميش��ود و
ممكن اس��ت در نبود من بر حجم آن افزوده ش��ود .آنچه به من
نس��بت داده شد و يا ميش��ود مورد تصديق من نيست مگر آنكه
صداي من يا خط و امضاي من باش��د و يا تصديق كارشناس��ان
و ي��ا در س��يماي جمه��وري اس�لامي چي��زي گفت��ه باش��م”.
بنابراين طبق اين سفارش “امام” خاطره آقاي “هاشمي” را با همه
ي توانيم بپذيريم.. .
احترامي كه براي او قائل هستيم ،نم 

به نظر من یکی از مش��کالت انقالب ما همین اس��ت كه برخی
ميكوشند به ديگران بباورانند كه همه كارهاي برجسته و رويدادهاي
خارق العاده در كشور از سر انگشت زرريز آنان به انجام رسيده است
و اگر آنها نبودند ،اس�لام نبود ،انقالب نبود و اصوال “امام”“ ،امام”
نميشد.

ش��ما اگر كتاب خاطراتي را كه به نام آقاي “منتظري” نوش��تهاند
بخوانيد ،ميبينيد كه در آن وانمود شده است كه اين آقاي “منتظري”
بود كه علما و مراجع را در سال  41گرد آورد و به مبارزه واداشت و در
مقاطع مختلف به داد “امام”(ره) رسيد و به ايشان رهنمودهايي داد.
و اصوال” او بود كه “امام” را مرجع كرد و به مقام رهبري رس��انيد.
اما كيست كه نداند آنچه “امام”(ره) را به مسند مرجعيت نشانيد و به
مقام رهبري بال منازع جهان تشيع رسانيد علم “امام” و ويژگيهاي
ي هاي برجسته
منحصر به فرد ايشان بود كه اگر آن علم و آن ويژگ 
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را نداشتند تبليغات و تالشهاي ديگران نميتوانست راه به جايي
ببرد.

درموردرهبريآيتاهلل“خامنهاي”نيزبايددانستكهاينخصوصيات
منحصر به فرد ايشان بود كه خبرگان را به معرفي ايشان به عنوان
رهبر انقالب واداشت نه خاطره گویی اين و آن .بايد پرسيد اگر آن
روز مجل��س خبرگان به رهبري “آيتاهلل خامنهاي” رأي نميداد ،
به چه مقام ديگري ميتوانست توجه كند و آن شخص را براي اين
مقام اليق و مناسب ببيند؟ حتي امروز كه نزديك  20سال از آن روز
و روزگار ميگذرد ،مجلس خبرگان چه مقامي را ميتواند اليقتر و
مدبرتر از ايشان براي رهبري نظام جمهوري اسالمي معرفي كند؟
ثانيا اگر در يك مورد خبري را از مقامي طبق قرايني كه وجود داشت،
پذيرفتيم آيا ناگزيريم كه همه گفتهها ،گزارشها و روايتهايي را كه
او بازگو ميكند ـ حتي اگر قراين بر خالف آن باشد ـ بپذيريم؟ شايد
او اشتباه كرده باشد.

ثالث��ا» ما نميخواهيم آقاي «هاش��مي» را تكذي��ب كنيم و به او
خدا نخواسته نس��بت دروغ بدهيم ،بلكه طبق آنچه در وصيتنامه
«امام»(ره) آمده اس��ت و ديگ��ر قرايني كه در باال آمد ،نميتوانيم
خاطره او را در مورد موافقت «امام» مطابق با واقع بدانيم و احتمال
نزديك به يقين ميدهيم كه برداشت آقاي «هاشمي» اين بوده كه
«امام» موافقت كردهاند اما اين برداشت با روش و منش «امام»(ره)
تا روز آخر حيات ايشان همخواني ندارد و نميتواند مطابق با واقع
باشد.

اما آنهايي كه كوشيدهاند وانمود كنند كه رد نقل كسي كه در باالترين
سطح اين نظام قرار دارد ،خطر هايي به همراه دارد ،در واقع اشكال به
“امام”(ره) دارند كه چرا در وصيتنامه خود يادآور نشده اند كه آنچه به
من نسبت داده شده و يا ميشود مورد تصديق من نيست مگر اينكه
راوي “از بزرگاني باشد كه با من حشر و نشر خصوصي داشته است!”
همچنین باید به مجلس شوراي اسالمي اعتراض كنند كه مؤسسه
تنظيم و نشر آثار “امام”(ره) را مرجع قانوني براي تأييد روايتها و نقل
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قولهااز“امام”دانستهوتبصرهنزدهكهاگرراويازبزرگانبودمؤسسه
تنظيم و نشر آثار “امام” و عموم مردم بايد چشم و گوش بسته و بدون
چون و چرا آنچه را كه او از “امام” نقل ميكند بپذيرند و دم نياورند!
البت��ه اگر چنين تبصرهاي در كار بود و يا “امام” در وصيتنامه خود
روايت بزرگاني را كه با ايشان حشر و نشر خصوصي داشتند معتبر
ميشمردند مشكل دوچندان ميشد .برخي از بزرگاني كه اكنون در
شوراي نگهبان و ديگر نهادها و مراكز حضور دارند حدود  15سال
در نجف اشرف با “امام” حشر و نشر خصوصي (خيلي خصوصيتر
از كساني كه در ايران ميتوانستند با “امام” داشته باشند) داشتهاند.
آي��ا اگر امروز از “امام” روايتي آوردند نيز به همين دليل كه آقايان
دارن��د ،بيچون و چرا بايد پذيرفت و هيچ مرجع قانوني حق ندارد
روي رواي��ت آنان از “امام” چون و چرا كند؟ اگر اين نقل قولها و
ادعاهاي «بزرگان» از زبان “امام” با هم متناقض بود چه بايد كرد و
به چه مرجعي بايد براي حل آن متوسل شد؟ آيا اگر چنين تبصرهاي
در كار بود ،خيليها مدعي نميشدند كه «از بزرگاني هستند كه با
“امام” حشر و نشر خصوصي داشتهاند»؟
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•به نقل از سخنرانی مهم”سید حمید روحانی”در خمین
منتشره رجانیوز در  16آبان :)1388

در جريان انتخابات امسال چيزي كه بسيار براي ملت ما دردناك بود
اين بود كه ميديديم موضع بسياري از كساني كه در اين كشور نان
انقالب را خوردند اعتبارشان ،حيثيتشان ،شخصيتشان ،آبرويشان به
بركت «امام» و انقالب بوده با موضع شيطان بزرگ با موضع رژيم
صهيونيستي همس��ان بود ،همصدا بودند ،همراه بودند اين فاجعه
اس��ت اينها راهشان از راه خدا جداست از راه «امام زمان» جداست
اينها نميتوانند منتظران واقعي باشند اينها كساني هستند كه اسير
قدرتند ،اسير نفسند وقتي انسان اسير نفس شد طبيعي است كه در
مقابل قدرتمندان و زورمداران اينگونه خواهد بود.

يكي از بزرگترين ويژگيهاي «امام خمینی» (س�لام اهلل علیه)
اين بود كه از منتظران واقعي بود .چرا؟ براي اينكه در گام نخست
از خودرس��ته بود يكپارچه خدايي بود ،خ��دا را ميديد ،جز به خدا
منيت نداشت،
نميانديش��يد ،هيچگاه «خود» برايش مطرح نبودّ ،
س��خنش ،قلمش ،قدمش يكپارچه براي خدا بود و چون يكپارچه
خدايي بود ،غير خدا اص ً
ال براي او اهميتي نداشت .اينكه ميگفت:
«امريكا هيچ غلطي نميتواند بكند» براي همين بود كه امريكا را
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قدرت نميديد جز خدا كسي براي او قدرت نبود ديگران ناچيز بودند
براي اينكه «امام» در گام نخست خودش را اصالح كرد؛ از منيت
و از كيش ش��خصيت نجات پيدا كرد و بالفاصله به محيطسازي
ت تا آنجا بود
پرداخت .دوريگزيني «امام» از منيت و كيش شخصي 
كه اگر در محفل و مجلسي از او ستايش ميشد «امام» به شدت
ناراحت ميشد به شدت عصباني ميشد .بارها عرض كردم وقتي
آيتاهلل العظمي «بروجردي»(اعلياهلل مقامه) از دار دنيا رحلت كردند
از روز رحلت تا چهلمين روز درگذش��ت ايشان در مساجد مختلف
قم مجلس ترحيم برگزار ميشد؛ علما ،مراجع ،بزرگان ،حضور پيدا
ميكردند اما «امام» در اين مراسم حضور پيدا نميكرد .اينكه «امام»
در مراسم ختم آقاي «بروجردي» حضور پيدا نكردند باعث حرف
و حديث ش��د .جمعي ميگفتند« :بين ايشان و آقاي «بروجردي»
اختالف نظر بود و به همين دليل ايشان در اينگونه مراسم حضور
پيدانميكنند»

چند نفر از اس��اتيد خدمت «امام» رفتن��د و عرض كردند« :خوب
است كه شما در مراسم بزرگداشت آقاي «بروجردي» شركت داشته
باش��يد اين عدم شركت ش��ما باعث حرف و حديث شده» “امام”
فرموده بودند« :اتفاقا من خيلي مايل بودم كه در اين مراسم حضور
پيدا كنم اما يك بار كه وارد يكي از اين مجالس شدم برخوردي با
من شد كه براي من ناخوشايند بود لذا تصميم گرفتم كه ديگر در
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اينگونه مراسم حضور پيدا نكنم» برخورد ناخوشايند چه بود؟ برخورد
ناخوشايند اين بود كه وقتي “امام” وارد مجلس ميشود قاري قرآن
ميگويد« :براي سالمتي آيتاهلل خميني صلوات ختم كنيد» .

اين شعار براي “امام” به عنوان يك برخورد ناخوشايند تلقي ميشود
و لذا تصميم ميگيرد كه ديگر در اين مراسم حضور پيدا نكند كه بعد
آن اساتيد گفتند« :ما قول ميدهيم وقتي شما وارد مجلس ميشويد
كسي شعار ندهد» و بعد از آن “امام” در بعضي از آن مراسم شركت
ميكرد .ببينيد تا اين حد “امام” از خودرسته بود ،از خود دوري جسته
بود اين انسان از خودرسته ميتواند عدالتخواه باشد اگر دم از عدالت
ميزند واقعي است ،حقيقي است ،جنبه شعار ندارد ،جنبه ظاهري
ن��دارد ،به معناي واقعي كلمه ميخواهد عدالت را در جامعه حاكم
كند .خاطرهاي براي شما بگويم:
تابستان بود؛ “امام” در نجف در حياط منزلشان نشسته بود و مطالعه
ميكرد .شخصي به نام مشدي حسين ،خدا رحمتش كند ،در بيت
“امام” كار ميكرد و مأمور خريد بود از بيرون آمد گوش��ت خريده
بود داش��ت آنجا گوشت را ميشس��ت “امام” كه مشغول مطالعه
بود چشمش به اين گوش��ت افتاد سؤال كرد“« :مشدي حسين”!
اين قصاب به همه مش��تريانش اينگونه گوشت ميدهد؛ گوشت
لخم كماستخوان بيچربي؟» “مشدي حسين” كه پيرمرد سادهاي
بود گفت« :نه حاج آقا! اين قصاب از عالقهمندان شماس��ت ،مقلد
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شماست ،مريد شماست روي عالقهاي كه به شما دارد اين گوشت
را ميدهد“ ».امام” فرمود“« :مش��دي حسين”! از فردا ديگر حق
نداري از اين قصاب براي من گوشت بگيري .وقتي كه اين قصاب
گوشت لخم كماستخوان بيچربي را به من ميدهد پيه و چربي و
استخوانش را به ديگري ميدهد و حق ديگري ضايع ميشود اين
اجحاف در حق ديگري است ».اين قصاب نامش حاج محمود بود،
پيرمردي بود خدا رحمتش كند ،من يكبار رفتم از او گوشت بگيرم
گفت« :من نميدانم چه كار كردهام كه “س��يد خميني” رابطهاش
را ،معاملهاش را با من قطع كرده ديگر “مش��دي حسين” نميآيد
از ما گوش��ت بگيرد» و چش��مهايش پر از اشك شد تعجب كردم
رفتم تحقيق كردم معلوم ش��د قضيه اين است .خب حساب كنيد
امروز من و شما وقتي به ميوهفروشي ميرويم اگر فروشنده به ما
اجازه ندهد كه ميوه را سوا كنيم اصال با او قطع رابطه ميكنيم ،قطع
معامله ميكنيم پس ما هنوز عدالتخواه نشدهايم ،هنوز به مرحلهاي
نرسيدهايم كه واقعا خواستار عدالت باشيم ،همه از عدالت دم ميزنيم
همه ميگوييم كه چرا در كشور ما ظلم است ،اجحاف است ،تجاوز
است ،عدالت نيست اما اين تنها در زبان است عدالت را براي خود
ميخواهيم همه چيز را براي خودمان ميخواهيم س��عي ميكنيم
در صف نانوايي يا ديگر بتوانيم چند قدمي جلوتر برويم ديگران را
پشت سر بگذاريم و حق ديگران را ناديده بگيريم ،در رانندگي سعي
ميكنيم كه سبقت بيجا بگيريم ،از چراغ قرمز رد بشويم اينها نشانه
اين اس��ت كه هنوز به آن مرحله نرسيدهايم كه عدالتخواه باشيم؛
“امام” به اين مرحله رسيده بود؛ خود را نميديد ،كيش شخصيت
را در خودش از بين برده بود ،ميبينيد كه دنبال اين بود كه عدالت
را اجرا كند بالفاصله بعد از خودسازي به محيطسازي پرداخت؛ در
چه زماني؟ در همان دوران رضاخان .در همان زماني كه رضاخان
در اين كشور روضه را ممنوع كرده بود ،تبليغ و وعظ را ممنوع كرده
بود ،در مساجد را بسته بود “امام” عصر روزهاي پنجشنب ه در مدرسه
فيضيه مجلس وعظ داشت ،درس اخالق داشت .شخصيتهايي
مانند ش��هيد مطهري ،شهيد مدني و ش��هيد صدوقي در مكتب
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اخالق “امام” تربيت ش��دند“ .امام” بالفاصله بعد از خودسازي به
محيطسازيپرداختند.

يك��ي از ويژگيهاي “امام” اين بود كه به مردم عش��ق ميورزيد؛
به مردمش عالقه داشت ،دوست داشت به مردمش خدمت بكند.
وقتي كه بعد از پيروزي انقالب كساني به حضور “امام” ميآمدند
و از كارهاي عمران و آبادي ،شهرسازي ،خيابانبندي ،پلسازي و
سدسازي صحبت ميكردند “امام” لذت ميبرد ،خوشحال ميشد.
“امام” به افكار مردم احترام ميگذاشت؛ كم نيستند كساني كه دم از
مردم ميزنند ،سياستمداراني كه تا وقتي به قدرت نرسيدهاند از خلق
سخن ميگويند ،از مردم حرف ميزنند ،دم از مردم ميزنند اما وقتي
به قدرت ميرسند ديگر مردم فراموش ميشوند وقتي كه “امام” به
قدرت رسيد بر قلبها حكومت ميكرد يك ايران بود و يك “امام”؛
هرچ��ه “امام” ميگفت مردم با دل و جان ميپذيرفتند ولي هرگز
حاضر نشد نظر خودش را بر مردم تحميل كند؛ وقتي كه بنيصدر
براي كانديداي رياست جمهوري شدن خدمت “امام” رفت“ ،امام”
به او گفت« :صالحيت نداري!» االن در فرانسه خاطرات بنيصدر
منتشر شده خوشبختانه خودش در خاطراتش نوشته« :وقتي من
رفتم به “امام” عرض كردم كه ميخواهم براي رياست جمهوري
كانديد بشوم “امام” فرمود :شما صالحيت نداري براي اينكه ا ّوال به
اصل واليت فقيه اعتقاد نداري ثانيا نسبت به روحانيت ذهنيت منفي
داري س ّوم اينكه به طور كلي روحيه انقالبي نداري( ».ظاهرا س ّومين
نكته اين بود) در عين حال بنيصدر آمد كانديد ش��د مردم هم از
او اس��تقبال كردند و به او روي آوردند“ .امام” حتي اگر به صورت
غيرمستقيم به گوش مردم ميرساند كه نسبت به بنيصدر ذهنيت
منفي دارد محال بود مردم به بنيصدر رأي بدهند ولي “امام” اجازه
داد مردم بيايند نظر خودشان را بگويند ،خودشان انتخاب كنند ،روي
پاي خودشان بايستند ،متكي به شخص ديگري نباشند درعين حال
هم اگر اشتباه كردند باالخره تجربه ميآموزند “امام” نظر مردم را
تنفيذكرد؛
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در روز تنفيذ رأي« ،امام» جملهاي گفت كه اهل نظر دريافتند كه
«امام» نسبت به بنيصدر ذهنيت دارد .فرمودند« :آقاي بنيصدر
بداند كه حب الدنيا راس كل خطيئه» “امام” تا اين حد نسبت به نظر
مردم احترام گذاشت؛ درست است كه با رياست جمهوري بنيصدر
ضرر زيادي ديديم فاجعه بزرگي براي كشور بهوجود آمد اما در عين
حال “امام” احساس ميكرد اگر مردم متكي به فرد باشند ،حكومت
فردي در جامعه حاكم بشود با رفتن فرد همهچيز ميرود .مردم بايد
روي پاي خودش��ان بايستند .و با انديشه و تجربه خويش كشور را
پيش ببرند ،از اينرو هيچگاه نظر خود را بر مردم و مسئولين تحميل
نميكرد .بلكه در برابر نظر اكثريت كوتاه ميآمد وقتي ميخواستند
آقاي شيخ “حسينعلي منتظري” را به عنوان قائممقام تعيين كنند
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“امام” فرمودند« :اين كار را نكنيد!» شايد علتش را نفرمودند فقط
گفتند« :اين كار را نكنيد! صالح نيست ».مجلس خبرگان برخالف
نظر “امام” ،آقاي “منتظري” را به عنوان قائممقام تعيين كرد .

ميبينيم «امام» بع��د از آن نه كوچكترين اعتراضي كردند و نه
انتقادي كردند ،به نظر خبرگان احترام گذاشتند و تاروزي كه آقاي
«منتظري» به طور كلي در مقابل نظام« ،امام» و انقالب نايستاده
بود او را تحمل كردند .در موارد بسياري «امام» نظر ديگري داشتند
ولي به نظر مردم و به نظر مس��ئوالن احترام ميگذاشتند .از ديگر
ويژگيه��اي حضرت «ام��ام» اين بود كه ب��ه اصل واليت فقيه
اهتمام ويژهاي داشتند .خيليها از من سؤال ميكنند« :چرا «امام»
تا س��ال  1342نهضتشان را آغاز نكردند و به مبارزه برنخاستند؟»
علتالعللش اين بود كه كه «امام» پيرو واليت فقيه بود؛ تا وقتي كه
آيتاهلل العظمي «بروجردي»(اعلياهلل مقامه) زعامت جهان تشيع
را بر عهده داش��تند «امام» به خودش��ان اجازه ندادند كه برخالف
نظر و رأي ايشان حركتي بكنند و سخني بگويند و كاري صورت
بدهند البته به محضر ايشان ميرفتند ،اعتراض ميكردند ،پيشنهاد
ميدادند ،انتقاد ميكردند اما وقتي از محضر ايشان بيرون ميآمدند
كوچكترين س��خني برخالف رأي و نظر ايشان نميگفتند چون
پيرو اصل واليت فقيه بودند؛ اين كس��ي اس��ت كه منتظر ظهور
حضرت است .كه با همه قدرت خود ،محيط و زمينه را براي ظهور
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حضرت آماده كرد.

اما ما در جريان اين انتخابات {ریاست جمهوری  }1388كساني را
ديديم كه اگر از دستشان برميآمد ،اگر قدرت داشتند حاضر بودند
ايران به يك ويرانه جغدنش��ين بدل شود ولي خودشان به قدرت
برسند ،حاضر بودند اين كشور را به خاك و خون بكشند تا به قدرت
برسند .ديديم چگونه رأي و نظر مقام معظم رهبري را ناديده گرفتند،
ديديم كه به اسم قانون چگونه قانون را زير پا گذاشتند ،ديديم چگونه
به نام مبارزه با دروغگويي به اين ملت دروغ گفتند .طبيعي است كه
اينها نميتوانند انسانهايي باشند كه در جهت ظهور حضرت {“امام
عصر” (عج)} قدمي بردارند و كمكي بكنند .خودشان اسير نفس
هستند چگونه ميتوانند به اين كشور خدمت بكنند؟ به اسم اينكه
ميخواهند با قانونشكني ،با قانونگريزي مبارزه كنند كانديد شدند
اما خودش��ان قانونشكني كردند .هنوز رأيگيري تمام نشده بود،
هنوز مردم پاي صندوقهاي رأي بودند كه اينها آمدند اعالم كردند:
«خبرنگارها! بياييد! من رئيس جمهور ش��دم ».اين دهنكجي به
مردم بود ،اين پشت كردن به قانون بود .اين زير پا گذاشتن قانون
بود .در كشوري كه مردم پاي صندوقهاي رأي آمدند و  40ميليون
رأي دادند ،با اينكه نمايندگان آنها پاي اكثر صندوقها حضور داشتند
نتوانستند كوچكترين سندي ارائه بدهند كه در اين انتخابات تقلب
شده است ولي آمدند با حيثيت اين نظام ،با حيثيت انقالب ،با حيثيت
“امام” ،با حيثيت اس�لام بازي كردن��د و در بوق و كرنا دميدند كه
در اين انتخابات تقلب شده است! و آب به آسياب دشمن ريختند.
وزارت كشور به اينها اجازه تظاهرات نداد برخالف قانون مردم را به
خيابانها كشاندند و به تظاهرات دست زدند؛ اين كار كساني بود كه
به اصطالح ادعاي قانونمداري داشتند!

ازآن طرف{ِدیگر}كساني كه به قدرت رسيدنددچار غرور شدند،اي
كاش اينه��ا از تاريخ عبرت ميگرفتن��د! اي كاش اينها ميآمدند
ميديدن��د كه آن كس��اني كه ب��ه خاطر قوم و خويشپرس��تي،
خودپرستي و غرور راهشان را از “امام” و انقالب جدا كردند به چه
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سرنوشتي دچار شدند و{از باب نمونه } سرنوشت شیخ “حسينعلي
منتظري” را مطالعه ميكردند؛

{و یا نمونه ی مش��ابه دیگر }:سرنوشت كس��ي را كه روزي مرد
شماره دو خوانده ميشد مورد مطالعه قرار ميدادند و ميديدند كه
اين ش��خص وقتي كه راهش را از مردم جدا كرد و خودخواهي و
غرور او را به آن جايي كش��اند كه خواب امپراتوري ميديد و فكر
ميكرد بايد رهبر معظم انقالب در دس��ت او باش��د ،آلت دست او
باشد نظر او را اجرا كند .وقتي ديد كه مقام معظم رهبري در مقابل
نفس��انيات تسليم نميشود و نميخواهد تسليم شود ديديد كه راه
خودش را جدا كرد شيوه ديگري در پيش گرفت ،ساز ديگري زد اما
چوبش را خورد.
ديديد همان كس��ي كه در كشور مرد شماره دو خوانده ميشد در
ي و د ّوم ،سي و س ّوم قرار گرفت،
انتخابات مجلس … ششم نفر س 
ديديد كه در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم با سر و مغز زمين
خورد.
اي كاش اينهايي {هم} كه امروز دارند دچار غرور ميشوند و به
خودپرستي و قوم و خويشپرستي روي ميآورند و به نظر رهبري
توجه نميكنند بدانند كه سرنوشت شومي در انتظار آنها است! اين
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ملت بيدار است .اين ملت آگاه است؛ ميدان را براي هم ه كساني كه
ادعا دارند باز ميكند و ميگويد :بفرماييد! ولي وقتي آمدند ماهيت
خودشان را بروز دادند آن وقت است كه ميبينيم مردم به آنها پشت
ميكنند و دس��ت رد به سينه آنها ميزنند .خيليها فكر ميكنند
د ّوم خرداد جريان ديگري بود؛ نه! د ّوم خرداد با س�� ّوم خرداد و 15
خ��رداد و  22خرداد هيچ فرقي نميكرد آنهايي كه در جريان د ّوم
خرداد رأي آوردند با ش��عار «فرزند فاضل “امام”» با ش��عار «درود
بر سه سيد فاطمي؛ خميني ،خامنهاي ،خاتمي» با اينگونه شعارها
جلو آمدند مردم فكر كردند اينها كساني هستند كه پيرو خط “امام”
هستند ،دارند راه “امام” را دنبال ميكنند ،بنابراين به آنها رأي دادند
اما وقتي كه معلوم شد راه اينها راه ديگري است ،شعار اينها شعار
“امام” نيست ،شعار انقالب نيست و اينها آرمانهاي انقالب را زير
پا ميگذارند؛ سخن از «تشنجزدايي» ميكنند! ميگويند« ،مرگ بر
امريكا نگوييد» مردم به اينها پشت كردند و به دنبال آن ديديم كه
آنها نه در انتخابات شهرداري رأي آورند نه در انتخابات مجلس رأي
آوردند نه در جريان رياست جمهوري نظام اسالمي رأي آوردند .
همين  13ميليون رأيي كه ايندفعه يكي از كانديداها آورد براي اين
بود كه مردم فكر ميكردند اين ش��خصي كه  8سال نخستوزير
دوران “ام��ام” بوده البد به خط “امام” و خط رهبري وفادار اس��ت
اگر يك روز ديگري او به صحنه بيايد مس��لما يكصدم آن رأي را
هم نخواهد داشت و آنهايي {هم} كه امروز دچار غرور شدهاند و
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حركاتي از آنها سر ميزند كه نشان ميدهد غرور آنها را به گونهاي
فراگرفت��ه كه فكر ميكنند ميتوانند نظر رهبري را ناديده بگيرند
بايد بدانند كه به سرنوش��ت شوم كساني مبتال ميشود كه قبل از
آنها بودند.

 ...اما نكتهاي كه در پايان بايد عرض كنم اين اس��ت كه عزيزان
من! اس��تكبار جهاني و در رأس آن شيطان بزرگ از آن روزي كه
انقالب به پيروزي رسيد تا به امروز توطئههاي مختلفي را در جهت
در هم شكس��تن انقالب درپيش گرفت؛ تحريم اقتصادي ،جنگ
تحميلي ،ترورهاي داخلي ،جوسازيها ،باندبازيها ،جناحبنديها
اين مسائل را به صورت مبسوط و مفصل دنبال كرد اما نتيجهاي
نگرفت آمدند ارزيابي كردند كه ببينند مشكل اساسي چيست؛ به اين
نتيجه رسيدند كه بزرگترين سدي كه در مقابل توطئه اينها ايستاده
مقام معظم رهبري اس��ت امروز تمام قدرتش��ان را بهكار گرفتند،
بودج��ه اختصاص دادند ،نيروهاي ض ّدانق�لاب را در داخل و خارج
بسيج كردند و هدفشان در هم شكستن اصل واليت فقيه و مسئله
رهبري است .

من فقط به عنوان اش��اره چند نمونه از س��خنان و برنامههايشان
را براي در هم شكس��تن اصل واليت فقيه و دور داش��تن مردم از
رهبري و تضعيف رهبري خدمتتان عرض كنم« :ادوارد ش��رلي»
مسئول سابق شبكه جاسوسي سيا ،در ميزگردي اعالم كرد« :اگر
نظام واليت فقيه در ايران از هم بپاشد آنگاه ميتوان گفت جمهوري
اس�لامي ايران تغيير ماهيت داده است» راديو رژيم صهيونيستي
اعالم كرد« :يك اصل در قانون اساس��ي ايران هست كه در اين
س��الها بسيار دردساز بوده و آن اصل واليت فقيه است» «هنري
پرشت» از مسئوالن سابق سازمان سيا در امور ايران ،كه در وزارت
امور خارجه امريكا كار ميكند ،در اين خصوص گفت« :اگر تجديد
نظرطلبان در ايران بتوانند از حريم واليت و رهبري عبور كنند و از
آن طريق واليت فقيه را در كشتي ترديد سوار كنند در آن روز بار
سنگيني از دوش امريكا برداشته خواهد شد»
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اينها تمام قدرتشان را بهكار گرفتهاند كه مسئله رهبري را زير سؤال
ببرند؛ هدفشان مقام معظم رهبري است .امروز تكيهگاه مقام معظم
رهبري در اين دنياي وانفس��ا بعد از خدا فقط به ش��ما ملت است
ميبينيم كه دس��تهاي مرموز ،عناصر خودخواه ،انحصارطلب و
قدرتطلب با تمام قوا سعي ميكنند كه به اين نداي شيطان بزرگ
لبيك بگويند و مقام معظم رهبري را تضعيف كنند .امروز بزرگترين
وظيف ه ملت اين است كه در مقابل اين توطئهها بايستند و با همه
قدرت پشتيبان وليفقيه باشند تا اين استقاللي كه امروز ايران دارد،
اين آزادياي كه ايران دارد ،اين قدرتي كه ايران دارد حفظ ش��ود
و اين انقالب انش��اءاهلل به انقالب حضرت مهدي(عجلاهلل تعالي
فرجهالش��ريف) پيوند بخورد“ .امام” عزيز ما انقالب اسالمي ايران
را بهوجود آوردند تا پايگاه و كانوني براي ظهور آن حضرت باش��د
و وظيف ه ماست كه انشاءاهلل اين انقالب ،اين كانون و اين پايگاه را
به بهترين نحو حفظ كنيم و انشاءاهلل انقالب را به انقالب حضرت
مهدي(عجلاهلل تعالي فرجهالشريف) متصل كنيم .من بار ديگر از
شما عزيزان؛ خواهران و برادران كه در اين هواي گرم تحمل كرديد
و به عرايض من گوش داديد تشكر ميكنم و از سروران روحاني به
سهم خودم عذر ميخواهم و آماده پاسخگويي به سؤاالت هستم...
مج��ري برنامه ... :اكثريت س��ؤاالت در رابطه با س��خنراني آقاي
“رفسنجاني” هستند سؤال فرمودهاند :ديدگاه شما نسبت به آقاي
“هاشمي رفسنجاني” به چه صورتي است؟
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آقاي “روحاني” :اين آي ه شريفه هميشه جلوي چشم من قرار دارد:
«احسبالناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم اليفتنون» آيا مردم
فكر ميكنند همين كه گفتند ما ايمان آورديم رها ميشوند و مورد
آزماي��ش قرار نميگيرند؟ هم ه انس��انها در معرض آزمايش خدا
هستند من در نجف كه در خدمت “امام” بودم ميديدم “امام” در
پايان غالب نامههايي كه براي اشخاص و افراد مختلف مينوشتند
توجه داش��تند كه اين جمله را بنويسند« :از جنابعالي براي حسن
عاقبت خودم التماس دعاي خير دارم» عاقبت به خيري مس��ئله
بسيار مهمي است هم ه ما در معرض خطر هستيم به تعبير حضرت
علي(عليهالس�لام)« :واهلل لتغربلن غربله» {سوگند به خدا غربال
(اَلَک)خواهید ش��د عجیب غربال شدنی!}همه ما را در اين ديگ
جوشان طبيعت انداختهاند و دارند زير ورو ميكنند تا جهنميها به
درستي شناخته شوند؛

آقاي “هاش��مي رفسنجاني” سابق ه ممتدي در مبارزه داشتند از آن
روزي ك��ه “امام” نهضت را آغاز كردند ايش��ان س��ر در راه “امام”
گذاشتند مبارزه كردند ،زندان رفتند ،شكنجه ديدند ،زجر كشيدند اما
چيزي كه باعث لغزش ايشان شد غروري است كه ايشان را گرفت؛
شما اگر كتاب خاطرات ايشان را مطالعه كنيد ميبينيد كه ايشان
مطالب را به گونهاي ذكر ميكند كه انگار ايشان به نحوي “امام”
را هدايت ميكرده!! راهنمايي ميكرده!! رهنمود ميداده!! و “امام”
در خيلي موارد مجري نظرات ايش��ان بوده است!! و در مواردي كه
“امام” به نظريات ايشان توجه نميكرده اشتباه پيش ميآمده است!
من اگر بخواهم وارد نكات نادرستي كه در خاطرات ايشان مطرح
شده بش��وم بحث خيلي طوالني ميشود اما براي شناخت ايشان
خوب اس��ت كه افراد خاطرات ايشان را مطالعه كنند در جايجاي
خاطرات ،ايشان مطالب را به گونهاي ذكر ميكند كه انگار ايشان
بوده كه داش��ته نهضت اس�لامي و اين انقالب را پيش ميبرده و
راهنمايي ميكرده اس��ت! در صورتي ك��ه وقتي ما نگاه ميكنيم
ميبينيم بزرگترين اشتباهي كه ايشان كرد ،كه جبرانناپذير بود،
در جريان سازمان منافقين بود؛ ايشان با همه قدرت به حمايت از
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سازمان منافقين برخاست ،از آنها حمايت كرد و آنها را تقويت كرد،
بهترين جوانان مسلمان را تشويق كرد كه به سازمان بپيوندند و در
مقابل نظر “امام” ايستاد.

من يادم است كه در سال  1354آقاي «هاشمي رفسنجاني» را در
لبنان ديدم هم ايشان با لباس شخصي بود هم من با لباس عربي؛ با
چفيه و دشداشه و عينك دودي بودم؛ لبنان محيطي جاسوسي بود
جاسوسهاي شاه در آنجا قوي بودند اگر با لباس روحاني ميرفتم
در خط��ر بودم هر وقت به لبنان ميرفتم تا كتابي چاپ كنم يا در
آنجا كاري داش��تم با لباس مبدل ميرفتم .ايشان من را نشناخت،
من ايشان را شناختم و بعد از  10سال كه همديگر را نديده بوديم
با هم خوش و بش و حال و احوال كرديم بعد ايشان گفتند« :من

فراز دوم 63

[به] نجف رفته بودم خدمت «امام» رسيدم به «امام» عرض كردم:
من پارس��ال هم به قصد آمدن به نجف از ايران بيرون آمدم ولي
نتوانس��تم ويزاي عراقي بگيرم و امسال موفق شدم ويزاي عراقي
گرفتم و براي مالقات شما آمدم پارسال به يك قصد آمدم امسال
به قصد ديگري آمدم ،پارسال  (...يعني در سال ) 1353آمدم كه از
شما در حمايت از سازمان مجاهدين خلق اعالميه بگيرم و امسال
آمدم بگويم ما اشتباهكرده بوديم شما درست ميفرموديد»

حاال سال  53سالي بود كه سازمان منافقين تغيير ايدئولوژي داده،
ماهيتش را برمال گرديده ،بس��ياري از آنان ،كمونيس��ت شدهاند،
بچهمسلمانها را كشتهاند ،آن جنايات را كردهاند؛ خب اين زندگي
ي ايشان بوده است  .با اين اشتباهات آشكار و فاحش خود را
سياس 
در حد “امام” مينمايانند و داعيه رهبري دارد ،ليكن ميبينيم “امام”
در نجف غريب بود ،تنها بود ،راه ارتباط با ايران قطع بود ،شاه و صدام
بر سر اروندرود با هم اختالف داشتند ،به كلي مرزها را بسته بودند
سالها حتي يك ايراني نتوانست به عراق بيايد در چنين شرايطي
وقتي كه نمايندگان سازمان منافقين آمدند با “امام” مالقات كردند
عليرغم اينكه از آقاي هاش��مي رفسنجاني ،آقاي منتظري ،آقاي
طالقان��ي [و] از علماي ديگر نامههاي��ي در جهت تأييد خود آورده
بودند “امام” گفت« :من به اين نامهها كار ندارم خودم بايد ش��ما
را بشناس��م» چند جلسه كه با اينها حرف زد فهميد اينها منحرف
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هستند و اينها را تأييد نكرد ولي ميبينيم كه آقاي “هاشمي” با تأييد
اينها بزرگترين ظلم را به نسل جوان كرد كه بهترين جوانهاي
ما با تشويق او به سازمان {محاربین خلق} پيوستند و نفله شدند؛
خب ايشان با اين وضع ميآيد در خاطراتش به گونهاي خاطرهبافي
ميكن��د كه انگار او بوده كه “امام” را هدايت و راهنمايي ميكرده
است! اين روحيه خودخواهي كار دستش داد.

بعد از «امام» ايش��ان فكر ميكرد كه يك امپراطوري اسالمي در
ايران به رهبري او تشكيل ميشود ،به ظاهر مقام معظم رهبري،
رهبر است ولي مقام معظم رهبري هم حتما بايد نظريات او را اعمال
كند و دنبالهرو نظريات او باش��د االن ببينيد وقتي صحبت ميكند
چه ميگويد؛ ميگويد 50« :س��ال است من با مقام معظم رهبري
رفيقم» يعني چي؟ امروز او رهبر است شما بايد بگوييد من پيروم.

بر من واجب است كه مطيع ايشان باشم امر ايشان را اطاعت
بكنم « .ما  50سال است با هم رفيق هستيم» يعني چي؟ خود اين

جمله نش��ان ميدهد كه طرف به اصل واليت فقيه پايبند نيست
غرور او را به حدي گرفته كه دارد به گونهاي ديگر حركت ميكند .

 ...اين مصيبتهايي كه در جريان انتخابات بر س��ر اين كشور آمد
از آن نام ه سرگش��ادهاي بود كه ايشان نوشت؛ جرقه را از آنجا زد،
آتش نفاق و اختالف را از آنجا روشن كرد و نسل جوان و مردم را به
جان هم انداخت بعد حاال ميآيد دلسوزي ميكند؟ ميآيد ميگويد
جنگ قدرت نيست؟ ميآيد ميگويد چرا بايد اختالف باشد؟ دعوت
به وحدت ميكند؟ اگر ميخواهد دعوت به وحدت بكند ا ّول بايد از
آن نامه توبه كند [بايد] بگويد «آن نامه خيانت بود من از آن نامه
پشيمان هستم بعد هم بگويد پيرو رهبر هستم اطاعت از رهبري
بر من و همه ملت واجب است»؛ « 50سال [است] با هم رفيقيم»
يعني چي؟ اين نشان ميدهد طرف دارد چه راهي ميرود و چه كار
ميكند .تمام اين مش��كالت از همان قدرتطلبي و خود خواهي
منشأ ميگيرد [از] قوم و خويشپرستي منشأ ميگيرد .اين آقازادهها
او را به روز سياه نشاندند و نفهميد.
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اي كاش او از سرنوش��ت آقاي «منتظري» عبرت ميگرفت! ديد
آقاي «منتظري» خودش را قرباني «مهدي هاشمي» {معدوم}
كرد؛ «امام» ،انقالب ،ايمان [و] خدا را به خاطر»مهدي هاشمي»
قرباني كرد .متأسفانه ايشان هم همين راه را رفت انگار ايشان هم
دارد قرباني «مهدي هاشمي» خودش {که فراری است} ميشود.
در هر صورت مشكل ايشان گستردهتر از اين است كه من بتوانم
در چند دقيقهاي كه در خدمت شما هستم واقعيتها را بيان كنم،
بگذريم.
•{سوال مجری }:خيلي ممنون ...با توجه به مطالبي كه فرموديد و با اينكه
معلوم بود آقاي “رفسنجاني” در نماز جمعه چه ميخواهند بگويند چرا باز
هم اجازه داده شد كه ايشان خطبههاي نماز جمعه را بخوانند و چرا مقام
معظم رهبري با اين شناختي كه از “هاشمي رفسنجاني” دارند ايشان را از
رياست مجمع تشخيص مصلحت عزل نميكنند؟

آقاي «روحاني» :مقام معظم رهبري چون واقعا راه «امام» ،انبياي
خدا و بزرگان اسالم را دنبال ميكنند و رحمتللعالمين هستند در
حقيقت تا آنجايي كه امكان دارد نميخواهند كساني را كه خدمتگزار
اسالم بودند ،در مبارزه بودند ،در سنگر انقالب بودند از دست بدهند؛
همان روش��ي كه خود «امام» در مقابل آقاي «منتظري» داشتند؛
ش��ما نميدانيد «امام» چه خون جگري خوردند ،چه س��الهايي
تالش كردند ...شما اگر رنجنامه حجتاالسالم والمسلمين «آسيد
احمد خميني»(رحمتاهلل عليه) را مطالعه كنيد ميبينيد كه «امام»
چه كشيدند؛ تا آنجايي كه توانستند سعي كردند آقاي «منتظري»
را هدايت كنند ،اصالح كنند ،نگذارند از دست برود من يادم هست
كه وقتي آقاي «شريعتمداري» در مقابل انقالب به كارشكنيها و
آنگونه مسائل دس��ت زده بود يادم است كه «امام» خيلي تالش
كردند كه نگذارند آقاي «شريعتمداري» سقوط كند ،بيآبرو شود،
اعتبارش را از دست بدهد ،در [ميان] مردم پرستيژش از بين برود؛
در مورد آقاي «منتظري» هم همين وضع بود  .ولي «امام» به آن
نتيجه رسيدند كه راهي جز اينكه او را كنار بزنند نيست .آن روزي
كه «امام» [فرمان] عزل آقاي منتظري را نوش��تند س��ه بار گريه
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كردند؛ آن «امام» عظيمالشأن قدرتمندي كه وقتي كه خبر شهادت
پس��رش« ،حاج آقا مصطفي» ،به او رس��يد خم به ابرو نياورد ،در
مقابل آن مصيبت بزرگ مقاومت كرد ،آه نگفت ،اشك در چشمش
نيامد ما ديديم كه در جريان آقاي «منتظري» سه بار گريه كردند؛
براي «امام» شوخي نبود كه شخصيتي مثل آقاي «منتظري» با
آن س��وابق ،با آن زحمات ،با آن رنجهايي كه كش��يده به آن روز
مبتال بشود .االن مقام معظم رهبري هم همين مشكل را دارند خدا
ميداند كه با چه خون جگري دارند با اين مسائل مواجه ميشوند.
تمام تالششان اين است كه نگذارند اين شخصيتها با آن سوابق
مبارزاتي سقوط كنند؛ اين وظيفه اسالمي و رسالت الهي ايشان است
پيامبران الهي براي اين مبعوث شدند كه انسانها را از لجنزار نجات
بدهند .مقام معظم رهبري نميخواهند كاري بكنند كه اين شخص،
با آن س��وابق ،به لجنزاري فرو غلطد كه ديگر راه نجاتي براي او
نباشد تمام تالششان اين است كه حتياالمكان ايشان را حفظ كنند
و از اين گمراهي و منجالب نجات بدهند؛ اميدواريم كه چنين باشد.
•{سوال }:فرمودهاند  ...از سخنان سركار عالي برداشت شده است كه منظور
از كساني كه دچار غرور شدهاند كه در كالم شما آمد آقاي «احمدينژاد» هم
هست .آيا به نظر شما آقاي «احمدينژاد» نيز مصداق اين نكته هست؟

آق��ای “روحانی” :همچنان ک��ه عرض کردم متأس��فانه از آقای
“احمدینژاد” انتظار نبود که به این مردم خونجگر بدهد [و] دلشان
را بشکند [مردمي] که با امیدی به او رأی دادند و تالش کردند که
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او را به عنوان کسی که وفادار به اصل والیت فقيه است ،وفادار به
آرمانهای “امام” است در سر قدرت نگهدارند؛ آقای “احمدینژاد”
دید که جناب آقای “مشایی” با آن موضعگیریهای مخالف اسالم
و انقالب در [ميان] مردم منفور ش��د ،مردم نسبت به او نظر منفی
داش��تند ،به شدت نس��بت به او متنفر بودند ،گماشتن او به عنوان
معاون ا ّول رئیس جمهور نوعی دهنکجی به مردم بود .از او انتظار
نميرفت که به جای اینکه به مردم بگوید «دست شما درد نکند»
اینجوری به مردم جفا کند و این شخصی را که مردم از او نفرت
دارند به عنوان معاون ا ّول تعیین کند.
بعد در  27تیرماه گذشته مقام معظم رهبری یادداشتی [به او] دادند
که« :انتصاب او به این مقام نه به صالح شما و نه به صالح دولت
است و باعث اختالف است» اینقدر به این نامه اعتنا نکرد تا چند
شب قبل این نامه از تلويزیون پخش شد .وقتي از تلويزيون پخش
شد تازه آمد به جای اینکه از این تأخیر عذرخواهی کند به صورت
بسیار زنندهاي با دو کلمه خطاب به مقام معظم رهبري كه «بله،
نظر ش��ما اجرا شد» به اصطالح پاسخ داد! ،اینها واقعا نشاندهنده
خطر است .

یعنی او فکر میکند مردم اين  24میلیون رأی را به او دادند؛ مردم
وقتی دیدند او پیرو ولیفقیه است ،وفادار به آرمانهای “امام” است،
اهداف “امام” را دنبال میکند [و] در مقابل استکبار جهانی ایستاده
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است به او رأی دادند .اگر این روش ناپسند و قوم و خويشپروري
[او] ادامه پیدا کند این  4سال میگذرد اما به قول معروف میگویند:
«زمستان میرود و روسیاهی به زغال میماند»

آيا آقاي “احمدينژاد” بعد از اين مرحله ديگر ميتواند در مجلس
[يا] در مقام (ديگري) كانديد شود؟ يا اينكه به سرنوشت كساني دچار
ميشود كه قبل از او دچار شدند؟ خوب است كه ايشان از سرنوشت
آقاي “هاشميرفس��نجاني” عبرت بگيرد ،تادير نش��ده خودش را
اصالح كند و برگردد؛ اين مردم بيدار هستند ،در خط “امام” هستند،
در خط انقالب هستند [و] به انقالبشان ،به ايمانشان ،به رهبرشان
وفادار هس��تند .همچنان كه عرض كردم [مردم] همه را در ميدان
آزمايش ميآورند اگر ديدند اينها واقعا از امتحان سربلند بيرون آمدند
مردم در خدمت آنها هستند و نسبت به آنها وفادار ميمانند اگر ديدند
راه ديگ��ري در پيش گرفتند طبيعتا مردم هم راه ديگري در پيش
ميگيرند...
•{سوال }:و آخرين سؤال هم فرمودند كه اگر جنابعالي جهت عضويت در
كابينه دولت دهم دعوت شويد آيا قادر به همكاري با آقاي احمدينژاد
هستيد؟

آق��اي “روحاني” :من آماده همكاري با هيچ كس نيس��تم من در
نجف عهد و پيماني با “امام” بستم كه تاريخ انقالب را بنويسم و به
همين دليل هم از آن روزي كه انقالب پيروز ش��د تا لحظهاي كه
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در خدمتتان هستم به اين عهد و پيمان وفادار ماندهام و جز نگارش
تاريخ و تحقيق در زمينه مسائل تاريخي هيچ مسئوليتي نپذيرفتهام
و اميدوارم كه در آينده هم از اين امتحان سربلند بيرون بيايم ولي
اگر يك چنين مسئوليت و رسالتي نداشتم و ميخواستم كار اجرايي
بپذيرم مسلما اگر االن در كابينه آقاي “احمدينژاد” بودم هم استعفا
داده بودم و مسلما اگر نبودم هم [چنين مسئوليتي] را از اين به بعد
نميپذيرفتم.
•به نقل از سایت آفتاب دوشنبه  ۲۳آذر :۱۳۸۸

“سید حمید روحانی” درباره
در پی اظهارات اخیر حجت االس�لام ّ
برخی مسائل تاریخ انقالب و شخص آیتاهلل “هاشمی رفسنجانی”
و انتش��ار آن در یکی از روزنامهه��ا ،دفتر رئیس مجلس خبرگان
جوابیهای را منتشر کرد ... .متن این جوابیه  ...به شرح ذیل است:
«سیدحمید روحانی»
حجتاالسالم جناب آقای ّ
سالمعلیکم

س��خنرانی با محوریت انتظار و پاس��خهای دور از انتظار ش��ما به
پرسشهای مث ً
ال خودجوش ،آن هم در زادگاه معمار کبیر انقالب
اس�لامی و ذوقزدگی بعضی از خبرگزاریها و روزنامههای ریز و
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درش��ت برای زدودن افکار مترقی و متعال��ی “امام”(ره) و هتاکان
حرمت بیت و بازمان��دگان آن پیر فرزانه ،در جهت انعکاس کامل
آن ،ای��ن نگران��ی را در میان قاطبه دلس��وزان انقالب اس�لامی
و “ام��ام خمینی”(ره) موجب ش��ده اس��ت که هنوز  30س��ال از
پیروزی انقالب اسالمی ،نگذشته ،منافع زودگذر باندی وقایعنگار
بعض��ی از مس��ائل دوران نهضت اس�لامی را  -ش��اید علیرغم
میل باطنی -مجب��ور به تالش در تحریف بعض��ی وقایع نماید.
از افرادی چون شما بیش از این انتظار است که به خاطر دستمالی،
قیصریه را به آتش نکش��ند .هت��ک حرمت و در آمیختن جمالت
سخیف با نقد تاریخی ،هرچند طی سالهای گذشته توسط بعضی از
مورخان معاند ،مرسوم شده ،اما گام نهادن اشخاصی که مختصری
محضر “امام” راحل را درک نموده و با سلوک متقیانه آن عبد صالح
کمی آشنا هس��تند ،در این مسیر ،باعث تعمیق تردید در صداقت
تاریخی میشود که برای آیندگان از حوادث پیش و پس از انقالب
اسالمی به رشته تحریر درآمده و یا میآید.

ای��ن تاس��ف موقعی عمیقتر میش��ود که ب��دون عبرت گرفتن
از ح��وادث دو قرن اخیر ایران ،به ویژه حوادث پس از مش��روطه،
به عن��وان ی��ک ف��رد روحانی ،خواس��ته ی��ا نخواس��ته توطئه
«روحانیتس��تیزی» و الق��ای فس��اد روحانی��ون انقالبی
ش��وم
ّ
را در ی��ک س��خنرانی کام�لا احساس��ی تس��هیل مینمایید.
بهنظرماطالعداریدکهپروژه«هاشمی»ستیزی باهدفنردبانسازی
روحانیت در امور اجرایی و تقنینی
برای س��تیز همهجانبه با حضور
ّ
چنان رندانه کلید خورده است که شخصیتهای روحانی چون شما
را در این مسیر با خویش همراه مینماید تا با بلندگو قرار دادن برای
بیان ما فیالضمیر ،بنای قدرت خویش را رفیع و مستحکم سازند.
توطئهگران که سابقا ترور شخصیتی و فیزیکی شخصیتهایی چون
دکتر “بهشتی” ،دکتر” باهنر” ،استاد “مطهری” ،دکتر “مف ّتح” و ح ّتی
یرفسنجانی”
ترورفیزیکیناتمام“آیتاهللخامنهای”وآیتاهلل“هاشم 
را آزمودن��د ،خوب میدانند که اگر تیر تهمت را بر کمان افرادی از
سنخ آنان زه کنند ،راه طوالنی رسیدن به هدفشان را میانبر رفتهاند.
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نگاهی از س��ر تامل به تیتر شدن س��خنان انتقادی و غیرانتقادی
بعضی از شخصیتهای روحانی مجلس و دیگر نهادها و ارگانها
علیه آی��تاهلل “هاشمیرفس��نجانی” در بعض��ی از خبرگزاریها
و روزنامهه��ا ،حکای��ت از عقب��ه بس��یار خطرن��اک گردانندگان
”روحانیتس��تیزی” دارد که در همین گذش��ته نهچندان
پ��روژه
ّ
دور رگههای��ی از این پ��روژه را در اظه��ارات “پالی��زدار” دیدید.
و ام��ا داس��تان حمایت آیتاهلل “هاشمیرفس��نجانی” از منافقین
(مجاهدین خلق) در دوران مبارزه
ا ّو ًال چیزی نیس��ت که شما کشف کرده باشید .این مطلب خیلی
مفصلت��ر در خاطرات دوران مبارزه ش��خص ایش��ان آمده و در
ّ
مصاحبهها و سخنرانیهایشان بارها تکرار شده است.

ثانی ًا حمایت از س��ازمان مجاهدین خلق در سالهای ،1348-52
منحصر به چند نفری که اسم برده اید  ،نیست .آن زمان بسیاری
از پیش��گامان مبارزه (جز معدودی) از آنها حمایت میکردند (ح ّتی
خود شما).

ثالث ًا با همه ش��اخ و برگهای غیرواقعی که به آن دادهاید ،نش��ان
از صداقت ایش��ان با “امام” و ش��جاعت ایشان در پس گرفتن آن
حمایتهاس��ت .صداقت و شجاعتی که بعدها در دوران طوالنی
مبارزه و پس از پیروزی ،ایش��ان را به عنوان امینترین یار “امام”
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برای انتصاب مسوولیتهای خطیر در کمیته حل مشکل سوخت،
ش��ورای انقالب ،سرپرستی وزارت کشور ،ریاست مجلس و باالتر
از همه فرماندهی جنگ تحمیلی ،در تاریخ جاودان کرده اس��ت.
الحمداهلل این رشته دو سویه ارادت به شخصیت حقوقی و حقیقی
والیتفقیه ،پ��س از ارتحال “امام” ،با اظهارات و انتصابات فراوان
مقام معظم رهبری بر دوام بود و هس��ت و در این میان اظهارات
دش��منکام بعضی از دوس��تان ،آن هم با عناوین��ی چون «مورخ
انقالب»؟! ،بر گوشها سنگین مینشیند.
اگر این سخنان بر زبان تکنوکراتها و لیبرالهای مغرض و معاند
جاری و در نش��ریات اپوزیسیون انقالب منتشر میشد ،هضم آن
برای دوس��تان و دوس��تداران انقالب آسان بود ،چون پیداست که
روحانیت را در مصادر
آنان به عنوان آلترناتیوهای خیالی ،حض��ور
ّ
امور برنمیتابند و تاریخ موارد بس��یاری از تهمتها علیه “هاشمی
رفس��نجانی” را از نخستین روزهای پس از پیروزی انقالب تا این
اواخر در اسناد و منابع خویش دارد ،اما باال زدن آستین همت توسط
بعضی از روحانیون برای برآورده کردن آرزوی محال دوری «مردم
روحانیت» از تناقضهای عجیب و غریب روزگار است.
از
ّ

از هم��ه ای��ن م��وارد که بگذری��م ،ن��وع و مقطع ورود ش��ما به
ای��ن پ��روژه و اس��تفاده از کلم��ات و جمالتی که ب��ه هیچ وجه
ب��ا ادبی��ات ح��وزه س��ازگاری ن��دارد ،پرس��شبرانگیز اس��ت؟!
“سید حمید
سابقه ذهنی جامعه از آقای “زیارتی” (حجتاالسالم ّ
روحانی”) ،فردی است که ح ّتی حاضر است مرحوم “شریعتی” را در
جهت تقویت حوزهها یکبار دیگر به مسلخ تاریخ ببرد ،اما ناگهان در
چرخش  180درجهای شخصیتها انقالب و زبرالحدیدهای نهضت
“امام خمینی” (ره) را به مذبحی میبرد که “سلاّ خان دین ستیز” آن
را برای استحاله انقالب در بعضی از رسانههای مرموز بنا کردهاند.

باور این جمله به نقل از ش��ما در رسانهها سخت است که «کسی
روزی مرد شماره  2خوانده میشد ،وقتی دید که مقام معظم رهبری
در مقابل نفسانیات تسلیم نمیشود ،در انتخابات ریاست جمهوری
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نهم با سر و مغز زمین خورده»؟!

ش��ما که م ّدعی در اختیار داشتن اسناد فراوان تاریخی هستید ،آیا
میتوانید ح ّتی یک س��ند برای این تهمت خویش ارائه نمایید که
«بزرگترین اش��تباه جبرانناپذیر “هاش��می” تشویق بهتر جوانان
مسلمان برای پیوست به س��ازمان مجاهدین (منافقین) بوده»؟!
واقع ًا با چه قیاس��ی این جمله را میگویید که «اینکه “هاش��می”
میگوید  50س��ال با “آیتاهلل خامن��های” رفیقم ،از قدرتطلبی و
خودخواهی منشا میگیرد»؟!

آیا میتوان سخنرانی  29خرداد مقام معظم رهبری در خطبههای
نماز جمعه درباره “هاشمی رفسنجانی” را آنگونه که شما میگویید،
برخاس��ته از خون دل دانست که صراحت ًا میگوید «اختالف من و
آقای “هاش��می” یک تو ّهم است»؟ آیا این تو ّهم شامل شما هم
میشود؟
{ با توجه به ا ّدعای عجیب مطروحه و نسبت دادن جمله ی فوق به مقام مع ّظم
رهبری تو ّس��ط دفتر آقای «هاشمی رفسنجانی «؛ بهتر است ذی ً
ال عین فرمایش
«امام خامنه ای» در نماز جمعه را جهت قضاوت مخاطبان فهیم و هوشیار مرور
نمائیم}:

•به نقل از متن خطبه های نماز جمعه ی 1388/3/29
س��ایت پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت «آيتاهللالعظمی
سيدعلی خامنهای” (مدظلهالعالی)  -مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی:

“ ...م��ن الب ّته در موارد متع ّددى با آقاى “هاش��مى” اختالفنظر
داريم ،كه طبيعى هم هس��ت؛ ولى مردم نبايد دچار تو ّهم بشوند،
چيز ديگرى فكر كنند .البته بين ايشان و بين آقاى رئيس جمهور از
همان انتخاب س��ال  84تا امروز اختالفنظر بود ،االن هم هست؛
هم در زمينهى مس��ائل خارجى اختالفنظر دارند ،هم در زمينهى
نحوهى اجراى عدال��ت اجتماعى اختالفنظر دارند ،هم در برخى
مسائل فرهنگى اختالفنظر دارند؛ و نظر آقاى رئيس جمهور به نظر
بنده نزديكتر است”...
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•به نقل از سایت آفتاب (ادامه ی جواب ّیه ی دفتر «هاشمی
رفسنجانی « ) دوشنبه  ۲۳آذر :۱۳۸۸

اگرچه «فرو غلطیدن در لجنزار» از عبارات شما در این سخنرانی
است ،اما آیا اندکی تامل مینمایید که خدای نخواسته با سوار شدن
بر توسن افراط و تفریط ،القاعدهوار در تنگناهای لجنزار تندرویها
فروغلطیدهاید؟
جناب آقای “روحانی”!

متاس��فانه در این سخنرانی ،شما خواس��ته یا انشاءاهلل ناخواسته
توهینی دو س��ویه را نثار “آیتاهلل خامنهای” و آیتاهلل “هاش��می
رفسنجانی” کردهاید .مطمئن ًا معتقدین حقیقی به اصل والیت فقیه
سخنان سخیف چون «آلت دست بودن رهبر انقالب» {!؟} را هر
ی تابند.
چند در لوای تحلیل و تفسیر بر نم 
امید آنکه برای خوشایند عدهای که دیروز و امروزشان معلوم است
و همه میدانیم برای فردای این مملکت چه خیالهای شومی در
سر دارند ،آیینه تاریخ را بیش از این غبارآلود ننماییم که اگر روزی
خورشید حقیقت بر آن بتابد ،پاسخی در پیشگاه خداوند نداشته باشیم.
•به نقل از سایت خبرآنالین (پاسخ حجت االسالم
والمسلمین «س ّید حمید روحانی» { تاریخ نگار
معتمد «امام خمینی» } به جوابیه ی دفتر «هاشمی
رفسنجانی») دو شنبه هفتم دی :1388

حجتاالس�لام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ «اکبر هاشمی
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رفسنجانی»

با سالم

نامه منتس��ب به دفتر جنابعالی را ،پیش از آنکه به دستم برسد در
برخی از روزنامههای گمنام ،مطالعه کردم .از آنجا که میدانم این
نامه اگر به قلم جنابعالی نباشد ،بیتردید زیر نظر شما نگارش یافته
است ،رخصت میخواهم پاسخ را خطاب به شما بنگارم و پیش از
پرداختن به پاسخ ،باید عرض کنم ای کاش شرایط به گونهای بود
که میتوانستم در برابر این نامه سکوت میکردم و آن را بیپاسخ
میگذاشتم تا به جریانهای اختالف برانگیز کشیده نشوم اما چه
کنم که سکوت من مایه گستاخی بیشتر دشمنان میشود و آنان را
بیش از پیش جریتر میکند و به انقالب ،اس�لام« ،امام» و رهبر
مظلوم و مقاوم ملت ایران آس��یب میرساند و چه بسا تاریخ را نیز
خدشهدار سازد و ناحق را حق بنمایاند و حق را باطل جلوه دهد... .
جنابعالی به جای پاسخگویی به پرسشها ،شبههها و نگرانیهایی
که نامه سرگشاده و خاطره نویسیهای بعض ًا ناآراسته شما در میان
مردم پدید آورده است ،روی برخی مسائل ناچیز انگشت گذاشتهاید
و از اینکه در سخنان من آمده است« :در انتخابات ریاست جمهوری
نهم با سر و مغز زمین خورده « خــرده گرفتهاید که قبول دارم باید
از جمله مناسبتری استفاده میشد ،مانند شکست خورد و یا به تعبیر
فوتبالیستها «قدرت را به حریف واگذار کرد «! و ...در هر صورت
از این بابت پوزش میخواهم لیکن این نکته را نتوان نادیده گرفت
که با «سابقه ذهنی جامعه از حجتاالسالم « هـاشمی بهرمانی»،
به عنوان یار «امام» و رهبری برازنده و ارزنده نباشد به گونهای
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موضعگیری کند که در میان مردم چنین وانمود شود که به والیت
و رهبری پشت کــرده و در صف نامحرمان ایستاده است.
• آن نامه سرگشاده { گستاخانه و بدون سالم شیخ اکبر
خطاب به مقام معظم رهبری با تهدید دودآلود آتش فتنه
گران } با آن اولتیماتوم سخیف:

سرچشمه شاید گرفتن به بیل

چوپر شد نشاید گرفتن به پیل

اگر از سوی تکنوکراتها و لیبرالهای معاند و مغرض (که امروز
به دروغ سنگ آقــای «هاشمی» را به سینه میزنند) و اپوزیسیون
نظام ،منتشر میشد  ،هضم آن برای دوستان و دوستداران انقالب
توسط بعضی برای برآورده
آس��ان بود ،اما باال زدن آس��تین همت ّ
ک��ردن آرزوی مح��ال دور کردن م��ردم از والیت و اعالن جنگ
نیمهرسمی به مقام معظم رهبری ،از سوی کسانی که داعیه «ارادت
به ش��خصیت حقوقی و حقیقی والی��ت « دارند «از تناقضهای
عجیب و غریب روزگار است !»

 ...ش��ما در نام��ه خود ب��ه «ذوقزدگی بعض��ی از خبرگزاریها و
روزنامههای ریز و درش��ت « از س��خنان من اش��اره کرده و آن را
به اصطالح مالک نادرستی آن سخنان دانسته اید !!؟ باید دانست
« ذوق زدگی « یا استقبال از گفتار من از سوی برخی از نیروهای
خودی ش��گفتآور و ناروا نیست لیکن «ذوق زدگی « رسانههای
غربی و سازمانهای جاسوسی بینالمللی و محافل صهیونیستی
و قدرتهای استکباری از نامه و سخنرانیهای سرگشاده جنابعالی
زنگ خطر را به صدا درمیآورد؛ آیا میدانید نامه سرگشاده شما چه
خون جگری برای دلسوزان انقالب و رهروان راستین راه «امام» به
همراه داشت و اشکهایشان را جاری ساخت؟ آیا میدانید دشمنان
اس�لام و انقالب اسالمی از آن نامه سرگشاده چه شادیها کردند
و چه سر و صداهایی در دنیا بر پا کردند و چه تبلیغات زهرآگین و
ناهنجاری بر ض ّد مقام معظم رهبری به راه انداختند ؟!
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آقای “هاشمی” !

«باور این جمله به نقل از ش��ما در رس��انهها سخت است “ که“ :
جمهوری اس�لامی حمایت مردم را از دست داده است “!! (گاردین
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سایت بی بی سی / 27 ،تیرماه  ) 88 /آیا میدانید که استکبار جهانی
و در رأس آن ش��یطان بزرگ اگر روزی این دروغ را باور کنند که
“جمهوری اسالمی حمایت مردم را از دست داده است “ در یورش
به ایران درنگ نمیکنند ؟ آیا این گونه سیاهنماییها آب به آسیاب
دشمن نمیریزد؟ و دشمن را به طمع نمیاندازد؟

«روحانیت
… جنابعالی در این نامه از پروژه «هاشمی» ستیزی و
ّ
س��تیزی « خبر دادهاید و این دو جری��ان را به هم ارتباط دادهاید ؛
انگار هر گونه خردهگیری و انتقاد از جناب «هاش��می» مساوی با
ت ستیزی است “!!؛ ا ّو ًال بایسته است توضیح میدادید که
«روحانی 
ّ
آقای “هـاشمی رفسنجانی” امروز چه ویژگیها و برجستگیهایی
دارند که دش��منان اسالم و انقالب اس�لامی از آن احساس خطر
میکنند که به “هاشمی ستیزی “ برخاستهاند؟! آیا به نظر جنابعالی
همانگونه که دش��من از خط “امام” وحش��ت دارد و دیر زمانیست
توطئه “امام”زدایی را در دس��ت اقدام دارد ،امروز از خط “هاش��می
رفسنجانی” نیز اندیشناک است و بر آن است که آن خط خطرناک
برای جهانخــواران را از میان ببرد؟
راستی این “خط برجسته و آراسته هاشمی « چرا و چگونه تا این
پایه نادیدنی و پنهان اس��ت که ملت ایران به رغم رش��د و آگاهی
واال نتوانس��تهاند به آن پی ببرند ،و تنها استکبار جهانی و دشمنان
درونمرزی و برونمرزی اس�لام از آن آگــاهی یافتهاند؟! در خور
نگرش اس��ت که امروز قلم به مزدانی که ب��ا “امام” و آرمانهای
انقالب اس�لامی سر ناسازگاری دارند و بر آنند خط و راه و اندیشه
“امام” را به موزه تاریخ بسپارند ،از خطـر «هاشمی ستیزی “ اظهار
نگرانی می کنند و هشدار می دهند؟!

روحانیت و پایههای اس��توار آن
ثانی ًا میدانیم و میدانید که جامعه
ّ
هیچ گاه وابسته به فرد نیست؛ رفتن یک فـرد یا سقوط فرد دیگر
روحانیت را متزلزل س��ازد ،چنانکه س��قوط آقای”
نمیتواند ارکان
ّ
سید کاظم شریعتمداری” با آن دبدبه و کبکبه و بیرون رفتن آقای
ّ
“منتظ��ری” از صف طالیهداران انقالب اس�لامی با آن پیش��ینه

فراز دوم 79
روحانیت آسیب برساند و
درخش��ان و انقالبی ،نتوانس��ت به کیان
ّ
“روحانیتس��تیزی “ هموار سازد  .اگر بنا بود
زمینه را برای توطئه
ّ
روحانیت وابسته به فرد باشد ،بیتردید تاکنون ارکان جامعه
اساس
ّ
روحانیت فرو پاشیده و از میان رفته بود و آثاری از آن نمانده بود تا
ّ
تداوم آن به وجود آقای “هاشمی” بستگی داشته باشد.

ثالث ًا آنچه امروز مایه دغدغه و نگرانی جنابعالی شده است ،اینجانب
از زمانه��ای دور آن را دریافته و خط��ر آن را طی مصاحبهای به
ش��کل غیر مستقیم به ش��ما گوش��زد کردم ،و طی مصاحبهای
ب��ا خبرنگار جهاننیوز در تاریخ  17ش��هریور 1386یادآور ش��دم:
 ...امیدوارم که آقای “هاشمی” نسبت به اطرافیان خودشان مقداری
هوشیار باش��ند که عوامل مرموز باعث ایجاد مشکل برای ایشان
نش��وند ...آنچه مایه نگرانی اس��ت ،این است که شخصیتهای
روحانی ما بر اثر یک سلسله موضعگیریهای نابجا و ادعاهای ناروا
و اغراقآمیز به زیر سؤال بروند و زحمات طوالنی آنها در مبارزه به
هدر برود.
رابع ًا این اعمال و رفتار و گفتار و کـردار شخصیتها و چهرههاست
که مایه س��قوط یا صعود آنان میشود .این سناریوی زننده و فیلم
انتخاباتی شکننده جناب “هاشمی رفسنجانی” با کارگردانی سازنده
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ی ستیزی را هموار میکند.
فیلم مارمولک است که زمینة هاشم 

این کارهای س��ؤالبرانگیز آقازادهها و نورچشمیها ،به ویژه کردار
نامناس��ب و زننده صبیه جناب آقای “هاش��می” اس��ت که مایه
بیآبرویی و بیاعتباری ایشان در میان جامعه میشود.
بزرگترین خطر برای انسان آن است که به دست خود زمینه سقوط
خود را فراهم کند لیکن نتواند دریابد که مشکل کار کجاست و چه
عواملی مایه آس��یبپذیری او شده است و دیگران را مقصر ببیند.
باید دانست مردم امروز با نسلهای گذشته تفاوت کلی دارند؛ مردم
امروز رشد یافته ،آزموده ،ورزیده ،سیاستمدار ،آدمشناس و آگاه و دانا
میباشند و بیراههپوییها ،کژاندیشیها و نامردمیها را به درستی
در مییابند و بر نمیتابند؛ از این رو ،س��ره را از ناسره به خوبی باز
ی مباالتی ها بیدرنگ موضع
میشناسند و در برابر ناراستیها و ب 
میگیرند و دست رد بر سینه نامحرمان می زنند.

ای��ن روزها اینج��ا و آنجا زمزمههایی ش��نیده می ش��ود که بله؛
“دس��تهایی در کار است که یاران “امام” را از صحنه حذف کند
و به یاران “امام” اهانت میشود “ باید دانست آنهایی که به راستی
در خط “امام”اند و راه “امام” را دنبال میکنند در دل و جان مردم
جا دارند .ملت ایران همانگونه که به “امام” عشق میورزند ،یاران
“ام��ام” را نیز با دل و جـان ارج مینهند لیکن برخی از یاران نایار
“سربازان متمردیاند “ که سنگر را رها کرده از صحنه گریختهاند
و یا به سنگر عناصر ض ّد انقالب پناه بردهاند .مردم به آن دسته از
ت عناصری که تاب مقاومت ندارند و از تداوم راه خسته شده
سس 
و بیراهه گزیدهاند ،به چش��م دشمنان “امام” و انقالب مینگرند و
آنان را از دشمنان برونمرزی و استکبار جهانی ،برای کشور و ملت
خطرناکترمیدانند.
ملت ایران به درس��تی دریافتهاند که ام��روز ،خطری که انقالب
اسالمی را تهدید میکند از امریکا نیست؛ “آمریکا هیچ غلطی نمی
تواند بکند “ امروز خطر از ناحیه کسانی است که داعیه خط “امام”ی
دارند ،لیکن شهوت مقام آنان را کور کرده است و “برای دستمالی
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قیصریه را به آتش میکشند “! و یا با ادعای خط “امام” و یار “امام”
به ش��یوهای منافقانه اندیشههای لیبرالیستی را ترویج میکنند؛ از
“تشنجزدایی “! دم میزنند ،از «عرف بینالمللی “ سخن میگویند،
با کسانی که ش��عار “نه غزه ،نه لبنان « میدهند هممسیرند و از
حمایت صهیونیستها ،سلطنتطلبان ،منافقان ،عوامل امریکا و
انگلیس برخوردارند و به آن میبالند.
خطر جدی و ریش��های برای اسالم ،انقالب و استقالل ایران این
فرصتطلبانی هستند که نان را به نرخ روز میخورند« ،ابنالوقتند
“؛ یک روز علیه آقای “منتظری” نامه سرگشاده مینویسند و روز
دیگر نه تنها راه و کار او را خود تکرار میکنند ،بلکه سر در آستانه او
می سایند؛ این کسان را نمیتوان با دستاویز یار “امام” تقدیس کرد.

ملت روشنضمیر ایران ،مانند برخی از فرقههای اسالمی نیستند
که بر این باور باش��ند که “صحابه “ و کس��انی که روزگاری را با
پیامب��ر اکرم (ص) گذراندهان��د ،از هرگونه لغزش و خطا مصوناند
و به هر کار ناشایس��تی دست بزنند ،نباید مورد طعن و نقد قــرار
گیرند .امروز برخی کژاندیشان و بیراههپویان بر این باورند کسانی که
روزی و روزگاری در کنار “امام” زیسته و یا با “امام” دیدارها و گفت
وگوهایی داشتهاند و از یاران “امام” به شمار میروند  ،به اصطالح
معروف از هفت دولت آزادند؛ هر جا بروند و هر کاری بکنند چون
زمانی در خدمت “امام” بوده و از یاران “امام” ش��مرده میشدهاند،
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شایسته نیست که مورد اعتراض و خرده گیری قرار بگیرند؛ این دید
با مکتب تش��یع همخوانی ندارد  .پیروان علی(ع) و در واقع پیروان
اسالم ناب مح ّمدی(ص) تنها به پیشینه افراد برای داوری بسنده
نمیکنند و موض��ع روز آنان را نیز مورد نظر قرار میدهند و آنچه
“امام” اعالم کرد“ :میزان ،حال فعلی افراد اس��ت “ سخن برحق و
برجستهای است که ریشه در مکتب اسالم راستین و مکتب تشیع
دارد که نبایستی از آن غفلت کرد .بنابراین ،کسانی که امروز مورد
حمله ،طعنه ،خشم و نفرت مردم قرار دارند یاران از راه برگشتهاند ،نه
پاکباختگان وفادار و پیروان راستین راه “امام” که پیوسته با مردماند،
با مردم حرکت میکنند ،صف خود را از مردم جدا نمیکنند و خود را
وامدار مردم میدانند و شیفتگان خدمتاند نه تشنگان قدرت.

 ...نوش��تهاید که داستان حمایت شما از منافقان در دوران مبارزه را
من کشف نکردهام و شما آن را خیلی مفصلتر در خـاطرات خود
آوردهاید  .اینجانب هیچگاه ادعــا نکردم که پدیدهای را کشف کرده
و ناگفتهای را یافته و بازگو کردهام و نیز هیچگاه بر آن نیستم که
جنابعالی را به سبب حمایت از منافقان در آن روز و روزگار ،خدای
نخواسته مورد شماتت ،سرزنش و نکوهش قـرار دهم .این واقعیت
به درس��تی روشن و آشکار است که بس��یاری از روحانیان،از روی
ساده اندیشی ،زود باوری ،سهلانگاری و احساسات آنی ،فریب این
گروهک مکار و فریبکار را خوردند و به یاری آنان شتافتند،
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لیکن نکته این است که جنابعالی با این اشتباه آشکار که در زندگی
سیاسی خود دارید ،چگونه خود را در حد “امام” مینمایانید؟! “امام”
را در جریان بنیصدر به زیر سؤال میبرید و ادعا میکنید که “امام”
به سبب اینکه در جامعه حضور نداشت از ماهیت بنیصدر آگاهی
نیاف��ت و جنابعالی چون در میان م��ردم بودید و در اجتماع حضور
فیزیکی داشتید“ ،بنی صدر” را به درستی شناخته بودید و خطر او را
دریافته بودید لیکن “امام” خطر را برنمیتافت! و از بنیصدر حمایت
می کرد و س��رانجام دریافت که نظر شما درست و مطابق با واقع
است! و ...

جنابعالی اگر به راس��تی این ادعا را باور دارید که “امام” به س��بب
اینکه در اجتماع حضور نداشت“ ،بنی صدر” را به درستی نشناخته
بود و به ماهیت او پی نبرده بود ،باید عرض کنم که هنوز “امام” را
نشناختهاید؛ البته “امام” در دوران زندگی پرافتخار خویش آن گونه
که باید و شاید شناخته نشد؛ امروز نیز شناخته نشده است .بیتردید
آیندگان بهتر می توانند دریابند که آن مرد خدا نابغه دهر بوده است
و در کیاست ،و مدیریت مسئوالن و یاران در تاریخ کمتر همسان
و همانندی داشته است“ .امام” برای شناخت اشخاص و گروهها به
حضور فیزیکی در اجتماع نیازی نداشت،
اگر جز این بود“ ،امام” هیچگاه نمیتوانس��ت در دوران زیستن در
نجف اش��رف نهضت اس�لامی ایران را رهبری کند و از هـرگونه
لغ��زش و خطای��ی دور بماند“ .ام��ام” با اینکه در ای��ران نبود و با
بنیانگذاران و سردمداران سازمان منافقان از نزدیک آشنا نبود ،تنها با
چند جلسه دیدار و گفت و گو با نمایندگان آن سازمان توانست آنان
را بشناسد و به ماهیت منافقانه آنان پی ببرد  ،لیکن جنابعالی و دیگر
روحانیانی که با همه نیرو و توان به حمایت از سازمان {محاربین
خلق} برخاسته بودند ،به اصطالح در میان جامعه بودید و زمانهای
طوالنی با اعضا و بنیانگذاران آن سازمان سرو کار داشتید و با وجود
این نتوانستید آنان را به درستی بشناسید و فریب آنان را نخورید.
در م��ورد “بنی صدر” ،حمایت “ام��ام” از او ،نه برای این بود که از
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سران مث ً
ال مسلمان سازمان محاربین در پناه حمایتهای مرحوم آیت اهلل "طالقانی

ماهیت او شناخت نداشت و به او ایمان داشت“ .امام”“ ،بنی صدر”
را پیش از آنکه برای ریاس��ت جمهوری کاندید ش��ود شناخته بود
و نسبت به او ذهنیت منفی داش��ت؛ از این رو ،چنانکه نامبرده در
خاطرات خود آورده اس��ت ،آن گاه که آمادگی خود را برای نامزدی
ریاس��ت جمهوری با “امام” در میان گـذاشت ،پاسخ منفی شنید.
“امام” با صراحت به او گوش��زد کرد که صالحیت برای ریاس��ت
جمهوری نظام اسالمی را ندارد ،لیکن حمایت “امام” از او در دوران
ریاست جمهوری او احترام به رأی مردم بود“ .امام” مانند بسیاری
از سیاس��تبازان نبود که تا روزی که به مقام و منصب نرسیدهاند
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فراوان از مردم دم میزنند ،لیکن آن گاه که به قدرت میرسند مردم
را فراموش میکنند و رأی و نظر مردم را نادیده میگیرند .بنیصدر
از یازده میلیون رأی برخوردار بود .ش��ما انتظار داشتید که “امام” از
قدرت و موقعیت خود استفاده کند و بنیصدر را با نادیده گرفتن رأی
مردم کنار بزند ،لیکن “امام” بر خود وظیفه میدانست که رأی ملت
را پاس بدارد و به نظر مردم احترام بگذارد و از رئیس جمهور منتخب
مردم حمایت کند ،تا مردم خود او را بشناس��ند و رأی خود را از او
پس بگیرند .تفاوت یک رهبر مردمی با انسانهایی که هنوز دچار
منیت هستند در همین نکته باریکتر ز مو نهفته است که آنــان
ّ
در مسند قدرت کمتر به مردم میاندیشند ،لیکن آن رهبری که به
ملتش عش��ق می ورزد ،پا به پای مردم حرکت می کند و از آنان
فاصلهنمیگیرد.
… نوش��تهاید ...“ :آن زمان بس��یاری از پیش��گامان مبارزه (جز
معدودی) از آنها [منافقین] ،حمایت میکردند (ح ّتی خود شما)! “

چنانکه پیشتر اش��اره کردم بس��یاری از مبارزان روحانی به سبب
سطحینگری ،سادهاندیشی و سهلانگاری ،فریب این گروهک
و س��ردمداران آن را خوردند و به حمایت از آنان برخاستند و شاید
خفقان حاکم فرصت کنکاش و جستار درباره این گروهک مکار را
نیز به آنان نمیداد.لیکن در این میان آنچه تأسف را افزون میسازد
این است که این پیشگامان مبارزه؛رهبری عارف و دانا و حکیمی
فــرزانه و توانا  ،همانند حضرت «امام» (س�لام اهلل علیه) را پیش
روی خود داشتند و میتوانستند با بهرهگیری از دیدگاهها ،رهنمودها
و رهبریه��ای حکیمانه او به چنین ورطه خطرناکی نیفتند و آلت
دس��ت منافقان قرار نگیرند؛ لیکن با وج��ود این به بیراهه رفتند و
«دیدند سزای خویش «.

این جـریان نشان از این واقعیت دارد که بسیاری از روحانیان و به
گفته جنابعالی «پیش��گامان مبارزه « از آن دوران و زمان به اصل
والیت فقیه پایبند نبودند و رهبری «امام» را بر نمیتافتند و شاید
برخـی از آنان خود را از «امام» داناتر ،سیاستمدارتر ،مدیر و مدبرتر

86

قطره و دریا  /...پنج مقاله در نقد رفسنجانی

میپنداشتند! و امروز نیز میپندارند! (چنانکه از خاطره نویسی های
آنان بر می آید).

اینکه اشاره کردید که “ح ّتی خود شما « ! باید بگویم اینجانب به
رغم گرایش به حرکت مسلحانه و عالقه باطنی به گروههایی که به
عملیات پارتیزانی دست میزدند  ،روی تعبد به نظریات و اندیشههای
“امام” و اینکه پیروی از “امام” را بر خود وظیفه میدانستم ،هیچگاه
از سازمان حمایت نکردم و در ماهنامه  15خرداد که در نجف اشرف
انتشار میدادم کوچکترین سخنی و مطلبی در پشتیبانی از آنان
نیاوردم و با بـرخی از همکاران و همرزمان که نس��بت به سازمان
سمپاتی داشتند ،بر سر این مسئله که برخالف نظر “امام” در خدمت
این گروهک قرار گرفته بودند ،اختالف شدید داشتم.

این نکته نیز بایس��ته یادآوری اس��ت که آن “معدودی “ که بنا به
گفته جنابعالی در آن روز از سازمان شناخت داشتند و از همکاری با
برخی از “پیشگامانی “ که در خدمت سازمان قرار داشتند ،خودداری
میورزیدند ،امروز از سوی برخی از آن «پیشگامان “! متهم میشوند
که از مبارزه رویگردان شده بودند و مبارزه را قبول نداشتند! و از خط
“امام” منحرف ش��ده بودند!! امروز تاریخ،داوری خواهد کرد که چه
کس��انی از راه و اندیش��ه “امام” دور شده بودند؛ آنها که از سازمان
حمایت میکردند و وجوهات شرعی را به کام منافقان میریختند؟ یا
کسانی که حمایت از سازمان را بیراهه پویی و خطرناک میدانستند
و از آنان دوری میگزیدند؟
...راستی جنابعالی از کجا میدانید که “سابقه ذهنی جامعه “ نسبت
به اینجانب چه میباش��د؟ آیا جامعه از نظر جنابعال��ی ،آقازادگان،
نورچش��مان و بادمجان دور قابچینهایی هستند که جنابعالی را
در میان گرفتهاند؟! اگر امروز جنابعالی از جامعه شناخت داشتید ،بی
تردید در رفتار ،گفتار و کردار خود تجدیدنظر میکردید؛ دست کم
درصد رأی جامعه را نس��بت به خود میدانستید و به این روز نمی
نشستی .د
...اینجانب در نگارش تاریخ هیچگاه چرخشی نداشته و آنچه را که
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آورده است بر پایه واقعیتهایی است که در جامعه روی داده و بنابر
شواهد و مدارک و سندهای متقن و معتبری است که در دسترس
ق��رار دارد  .اگر من نیز همانند تحریفگران تاریخ واقعیتها را درز
میگرفتم ،مردم را در ناآگاهی نگاه میداش��تم و نان را به نرخ روز
میخوردم  .در نجف اش��رف در آن شرایطی که اندیشهها بر ض ّد
شریعتی دور میزد  ،به او میتاختم و در ایران پس از پیروزی انقالب
اس�لامی آن روز که او در میان برخی از قشرهای جامعه ،به ویژه
برخی از اصحاب قدرت از جایگاه واالیی برخوردار بود ،به ستایش
او مینشستم و تاریخی خنثی تحویل جامعه میدادم؛ بیتردید امروز
از دید باندها ،گروهها و جریانهایی که راهشان از ملت جداست ،از
جایگاه ویژهای برخوردار بودم ،س��ری در سرها داشتم ،از پشتیبانی
مراکز قدرت برخوردار بودم ،مرکز اسناد انقالب اسالمی به این روز
نمیافتاد  ،کتابهای من در بازار بایکوت نمیشد و گمنام نمیماند.
 ...ش��ما ادع��ا کردهاید که اینجان��ب “در چرخ��ش 180درجهای
شخصیتهای انقالب و زبرالحدیدهای نهضت “امام خمینی” را به
مذبحی میبرد که سالخان دینستیز آن را برای استحاله انقالب در
بعضی از رسانههای مرموز بنا کردهاند “!

بیتردید از دید جنابعالی شخصیتهای انقالب و زبرالحدیدهای
نهضت «امام» جز ش��خص شما کس��ی نمیتواند باشد! و چون
اینجانب به نقد از کار و کردار شما پرداخته است «زبرالحدیدها « را
«به مذبحی میبرد که!« ...

لیکن واقعیت این است که امروز سالخان دینستیز برای استحاله
انقلاب در خدمت جنابعالی قرار گرفته اند و چش��م به راهاند که

کلمهای از دهان ُد َرربار شما بیرون بیاید تا آن را با آب و تاب از آن
رسانههای مرموز! که اشاره کردید پخش کنند و پوشش دهند و از
اینکه گاهی سکوت میکنید و سخنان ض ّد انقالبپسند بر زبان نمی
آورید ،سخت آشفته و اندیشناک میشوند و آمار و ارقام میدهند که
بله؛ اکنون چند هفته است که «آیتاهلل هاشمی رفسنجانی « بر
کرسی نماز جمعه ننشسته و در فشانی نکرده است!
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آیا به نظر نمیرسد که جنابعالی با اشاره به رسانههای مرموز به
اصطالح معروف پیشدس��تی میکنید و با این شگرد میخواهید
حمایت رسانه های بیگانه را از خودتان از دیدها و ذهنها بپوشانید؟!

 ...از من خواستهاید یک سند ارائه دهم که جنابعالی جوانان مسلمان
را تشویق کردهاید که به سازمان مجاهدین (منافقین) بپیوندند!

بگذریم از اینکه در آن روز برخی از جوانان ایرانی در لبنان و سوریه
به اینجانب مراجعه میکردند و میخواس��تند در بازگشت به نجف
از “امام” بپرس��م که میتوانند به س��ازمان بپیوندن��د و اظهار می
داشتند که آقای هاشمی به ما توصیه و تأکید کرده است با سازمان
همکاری کنیم و نیز بگذریم از اینکه یکی از برادران روحانی ما در
نجف اشرف که سر در راه سازمان گذاشت و عضو آن شد ،حجت
او بر این کار توصیه آقای “هاشمی رفسنجانی” بود؛ اما زندهترین
سند؛ پرداخت وجوه شرعی به آن سازمان از سوی جنابعالی است که
جوانان مسلمان را به پیوستن به آنان تشویق میکرد و دغدغهها را
برطرف میساخت .آن گاه که جنابعالی سازمانی را تا آن پایه متعهد
و وارس��ته میدانید که وجوه شرعی را در اختیار آنها قرار میدهید
آیا برای یک جوان مس��لمان دینباور دیگر تردیدی در صالحیت،
اصالت و قداس��ت آن س��ازمان باقی میماند؟ آیا این جوان برای
پیوستن به آن سازمان تشویق نمیشود؟
“امام” مساعدت مالی به منافقین را به شدت رد میکرد و پرداخت
وجوه شرعی از جانب شما به آنها را با احتمال اینکه از روی بیاطالعی
باشد و منافقین شما را اغفال کرده باشند ،به صورت تلویحی به شما
هشدار دادند“ .امام” در پاسخ استفتای حجتاالسالم والمسلمین
حاج آقای “هاش��میان” (“امام” جمعه محترم رفسنجان) در تاریخ
14رمضان ( 1383ششم آبان  )1352نوشتند:

 ...راجع به اشخاصی که جناب آقای “هاشمی” به جنابعالی مراجعه
نمودهاند ،این اشخاص مختلف هستند ،بعضیها اهل علم یا کاسب
متدین[اند] که در این قضایا یا گرفتاری اعم از حبس پیدا کردهاند؛
اینجانب کراراً به تهران و قم دستور دادهام که با خانوادهها و خودشان
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و جمعی از آنها که محبوس هس��تند و ارتباطی با قضایای دینی
ندارند ،بلکه انحراف نیز دارند نمیشود از وجوه به آنها کمک کرد...
آقای شیخ “علی اکبر هاشمی” ممکن است مطلع نباشند از جریان
امور و ممکن است بعضیها ایشان را اغفال نمودهاند چون در این
بین علی المحکی جمعی هستند که به اسم این اشخاص از مردم
وجوه میگیرند« ...

 ...پرسیده اید “ ...واقع ًا با چه قیاسی این جمله را میگویید که اینکه
هاشمی می گوید  50سال با آیتاهلل خامنهای رفیقم از قدرت طلبی
و خودخواهی منشا می گیرد “؟!

به دنبال نامه سرگشاده جنابعالی به مقام معظم رهبری و اولتیماتومی
که در آن نامه داده بودید ،نیروهای انقالبی و حزباللهی و دلسوزان
و وفاداران به نظام جمهوری اسالمی نگران و اندیشناک شدند که
مبادا جنابعالی در اندیشه جدایی از رهبری و مخالفت با ایشان باشید.
در پی آن مطرح شدن شورای رهبری و زمزمه آن از سوی جنابعالی
این نگرانی را بیش از پیش قوت بخشید که جنابعالی نقشههایی در
سر دارید.

بسیاری از موضع گیری های مردمی بر ض ّد شما نیز ریشه در این
رفتار نامناسب شما داشت .در چنین شرایطی خرد و مصلحت اقتضا
میک��رد که جنابعالی پیروی خود را از مقام رهبری و لزوم اطاعت
از ایش��ان را با صراحت و بیپرده اعالم کنید و به نگرانیها پایان
دهید ،لیکن جنابعالی نه تنها این کار را نکردید بلکه اعالم کردید که
“من  50س��ال با آیتاهلل خامنهای رفیقم “! و بدین گونه از روشن
کردن موضع خود در برابر رهبری سر باز زدید .آیا مخاطب از این
جملة شما این برداشت را نمیکند که به اصطالح معروف در میان
دعوا نرخ تعیین کردید و جایگاه خود را نشان دادید؟! و انگار با زبان
بیزبانی خواستید بگویید که من نیز در سطح ایشان و در همان قد
و قوارهام؟! و می توانم در همان جایگاه قرار بگیرم؟!
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...ادعا کرده اید که اینجانب در سخنرانی خود “خواسته یا انشاءاهلل
ناخواسته توهینی نثار آیتاهلل خامنهای « کردهام! و برای شوراندن
ملت ایران بر ض ّد اینجانب با لحنی تحریکآمیز آوردهاید“ :مطمئن ًا
معتقدین حقیقی به اصل والیت فقیه سخنان سخیف (...به) رهبر
انقالب را هر چند در لوای تحلیل و تفس��یر بر نمی تابند “!! چقدر
این نظر و برداش��ت همسان است با آنچه در داستانها آمده است
که حافظ ش��یرازی(ره) را به جرم سرودن این نیمبیت  “ :وای اگر
از پ��س امروز ب��ود فردایی “ منکر معاد دانس��تند و کافر خواندند.
این گونه حربههای زنگزده از یادگارهای فرهنگ شاهنشاهی و
نظامهای طاغوتی است که از اندیشه و فرهنگ برخی از ایرانیان ما
هنوز زدوده نش��ده است .در دوران ستمشاهی چه بسیار کسانی در
درگیری با یکدیگر برای شکست حریف یکباره فریاد میزدند”:به
اعلیحضرت اهانت می کنی؟!” و بدین گونه به اصطالح معروف
“حریف را اوت می کردند «! برای من مایه تأسف است که جناب
آقای “هاشمی” برای بازداشتن اینجانب از نقد و نظر خیرخواهانه ،از
چنین شیوه و شگرد زشت و زنندهای بهره بگیرد؛ این روش عالوه
بر این که مفید نیست دون شأن یک روحانی میباشد.
 ...توصیه فرمودهاید “ ...برای خوشایند عدهای که دیروز و امروزشان
معلوم است و همه می دانیم برای فردای این مملکت چه خیال های
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شومی در سردارند ،آیینه تاریخ را بیش از این غبار آلود ننماییم و “ ...

باید بگویم “جانا به زبان ما سخن میگویی! “ شما خوب میدانید
که من عِده و ُعدهای ندارم که بخواهم برای خوشایند برخی ،کاری
صورت دهم .امروز لیبرالیستها ،ناسیونالیستها ،سوسیالیستها و
گروهک های مرموز ض ّدانقالب در اطراف من گرد نیامدهاند و برای
من سوت و کف نمیزنند.
رسانههای صهیونیستی و امپریالیستی و صدای آمریکا و کفتار پیر
انگلیس  ،گفتهها و نوشتههای مرا با به به و چهچه و با شاخ و برگ
فراوان انتش��ار نمیدهند  .بیبند و بارهای افسار گسیخته و روزه
خواران فریب خورده و نمازگزاران با کفش ،پای سخنرانی من هورا
نمی کشند و شعار نمیدهند.

بنابراین ،روش��ن است چه کسی بایسته اس��ت که در روش خود
تجدید نظر کند و برای خوش��ایند مشتی ض ّد انقالبی که تا دیروز
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او را «عالیجناب س��رخ پوش “ میخواندند ،آیینه تاریخ را ،جامعه
روحانیت را“ ،امام” را ،انقالب را ،اسالم را ،کشور و ملت را به مذبحی
ّ
که سالخان دینس��تیز برای در هم شکستن انقالب اسالمی بنا
کرده اند نکش��اند و آن تبهکاران ،فزونخواهان و جنایتپیشگانی
را که به قیمت ریخته ش��دن خون شهدا و فداکاری ملت ایران از
این کشور بیرون رانده شدهاند  ،با ندانم کاریها و خودخواهیها و
قدرتطلبیها خدای نخواسته به ایران باز نگرداند.
•جناب آقای «هاشمی»

ش��ما خود به درس��تی میدانید که روز و روزگاری نور چشم ملت
ایران به شمار میآمدید .مردم ـ به ویژه نسل جوان ـبه شما عشق
میورزیدند و ش��ما را با همه وجود دوست داشتند و شما مایه امید
بودید .اینجانب نیز به رغم ظاهری خشک و بیتفاوت از عمق قلب
به ش��ما عالقهمند بودم و شما را دوست داشتم ـ و دارم ـ چنانکه
آقای «منتظری» را نیز با همه نیرو و توان دوس��ت داشته و به او
عالقهای ویژه داشتم.

او و خانواده بزرگوارش حق بزرگی به گردن من دارند که من هیچ
گاه نمیتوانم «از عهده ش��کرش به درآیم « چنانکه محبتهای
برادرانه آقای کروبی نیز بیشتر از آن است که من بتوانم آن را بیان
کنم.
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باید بگویم تلخترین لحظههای زندگی من آن س��اعاتی است که
به نقد خاطرات منسوب به آقای “منتظری” مینشینم و یا ناگزیر
میشوم چنین پاسخنامههایی بنگارم .شما و دیگر سروران و مبارزان
راه “امام” برای من عزیز و محترمید لیکن اسالم“ ،امام” و انقالب
بیتردید برای من عزیزتر و مقدستر است .من نمیتوانم به سبب
مس��ائل عاطفی ،از آرمانهای “ام��ام” و از اهداف مقدس انقالب
چشم بپوشم و هدف و عقیده را نادیده بگیرم .آرزوی من این است
که به خود آیید ،لحظهای اندیشه کنید و از سرنوشت دیگران عبرت
بگیرید.

از شما انتظار است همراه با مردم بر سر مردمفریبان و انقالبفروشان
و متمردین از خ��ط و راه و آرما ن های “امام” فریاد برآورید و امید
دشمنان اسالم و انقالب اسالمی را به یأس بدل کنید و همواره راه
“امام” پویی��د ،رضای خدا جویید و برای رهبر و ملت ،یار و همراه
باشید.

...مردم به آن کسانی که برای رسیدن به قدرت و مقام دست و پا
میزنند ،پش��ت میکنند و از حمایت آنان خودداری میورزند .این
چهرهها و شخصیتها هس��تند که با رفتار و کردار خود میتوانند
تودهها را گردآورند و با خود همراه سازند و یا از خود برانند و تنها و
بدنام بمانند .اگر راستی ،سادهزیستی ،صداقت ،صفا ،و یکرنگی پیشه
کردند و آرمانهای انقالب و “امام” را پاس داشتند ،بیتردید از اعتبار
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ویژهای در میان مردم برخوردارند و مورد حمایت آنان هستند و اگر
به باندبازی ،سازشکاری ،ریاکاری ،چندگانگی ،ناراستی و نادرستی،
رفاهطلبی ،تجملگرایی ،خودخواهی و خودنمای��ی روی آوردند و
آرمانهای مردمی را به مسلخ کشیدند ،طبیعی است که جز سقوط
و بیآبرویی در میان مردم ،دستاوردی ندارند و راه به جایی نمیبرند.

...امروز بزرگترین خطری که پیروان خط “امام” را تهدید میکند
گ بینی و ف��رو افتادن در
اف��زون بر غ��رور ،خودخواهی و خودبزر 
ورطه سیاست شوم لیبرالیستی است که خطر آن برای حوزههای
اس�لامی و مقامات روحانی از خطر مارکسیسم به مراتب بیشتر و
روحانیت از زهر
ش��کنندهتر اس��ت؛ چنانکه تحجرگرایی نیز برای
ّ
هالهل خطرناکتر میباش��د ،لیکن آن چه ام��روز یاران “امام” را
به سقوط و بیآبرویی تهدید میکند و از مردم جدا میسازد ،اندیشه
استعماری لیبرالیستی است که ح ّتی بزرگانی چون آقای “منتظری”
را از “امام” و انقالب گرفت و از مردم جدا کرد و امروز نیز میبینیم
که چهرههایی انقالبی ،با پیشینه درخشان خط “امام”ی را ،به کام
خود فرو برده و رویاروی مردم قرار داده است.

یکی از آثار ش��وم گرایش به لیبرالیسم جدا ش��دن از مردم است.
لیبرالیستها هیچ گاه با مردم حرکت نمیکنند ،در صف مردم حضور
ندارند ،در تظاهرات و راهپیماییهای مردمی دیده نمیشوند ،زبان
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م��ردم را درک نمیکنند ،خصلت مردمی ندارند ،از مردم فراوان دم
میزنند ،لیکن از راه و مرام مردم بیگانهاند نمونه آشکار این جریان
“نهضت آزادی “ اس��ت که از روز موجودیت خود تا به امروز (جز
در مقطع کوتاهی که به ظاهر پش��ت سر “امام” ایستاد) هیچ گاه
نتوانسته است پایگاه مردمی به دست آورد ،همراه با مردم حرکت
کند و در صف مردم بایستد.

امروز میبینیم که ش��ماری از کس��انی که از یاران “امام” شمرده
میشدند به دنبال فرو غلطیدن به ورطه لیبرالیسم و پیوستن به باند
“تسلیمطلبان “ ،به کلی از مردم جدا شدهاند ،در تظاهرات میلیونی
که در روزهای اخیر در اعتراض به هتک حرمت به “امام” در سراسر
کشور برپا گردید ،از این جناح ـ به ویژه در تهرانـ در میان راهپیمایان
و تظاهرکنندگان کسی دیده نشد و خواهان مجوز برای راهپیمایی
مس��تقل شدند! انگار ننگ داشتند که در تظاهرات مردمی شرکت
کنند! و همراه و همگام با مردم باشند! البد تظاهرات میلیونی مردم
در سراسر کشور را از مشتی لباسشخصیها میپندارند! و مردم از
دید آنان کسانی هستند که به باند تسلیمطلبان وابسته باشند و در
مقابل بیگانگان ـ به ویژه ش��یطان بزرگـ کرنش کنند و تسلیم
باشند و در برابر نظام اسالمی گردنکشی ،یکدندگی و ستیزهجویی
ب��ه خرج دهند و به اصطالح “عرف بینالمللی “ را رعایت کنند و
بیجهت برای ایران دشمن نتراشند!
«امام» با پیشبینی این روز س��یاه برای شماری از کسانی که در
ن ماههای زندگی پرافتخار خویش اعالم
کنار «امام» بودند در واپسی 
کردند:

 ...من به طالب عزیز هش��دار میده��م که عالوه بر این که باید
مواظب القائات روحانینماها و مقدسمابها باشند ،از تجربه تلخ
روی کار آم��دن انقالبینماه��ا و به ظاهر عقالی قوم که هرگز با
روحانیت آش��تی نکردند عب��رت بگیرند که مبادا
اصول و اهداف
ّ
گذش��ته تفکر و خیانت آن��ان فراموش و دلس��وزیهای بیمورد
و سادهاندیش��یها س��بب مراجعت آنان به پس��تهای کلیدی و
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سرنوشتساز نظام شود ...ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود را
به گروهها و لیبرالها میخوریم ...تا من هس��تم نخواهم گذاشت
حکومت به دست لیبرالها بیفتد (...صحیفه “امام” ،ج  ،21ص 286
ـ )285

آری؛ “امام” به درستی پیشبینی میکرد که لیبرالیستهای مرموز
و در خط امریکا با نزدیک شدن به یاران “امام” میتوانند شماری
از آنان را از خط انقالب و اسالم ناب مح ّمدی(ص) دور سازند و به
صف تسلیم طلبان بکشانند و همسو و همصدا با استکبار جهانی،
ت طلبان و دیگر عناصر ضد
صهیونیسم بینالمللی ،منافقین ،سلطن 
انقالب رویاروی ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی وادارند؛
مصیبتی که اکنون میبینیم به وقوع پیوست و جمعی از روحانیان
مبارز از مردم جدا شد و مورد خشم و انزجار ملت قرار گرفت و این
برایند پشت کردن به خط «امام» و گرایش به لیبرالیسم است.
هر که گریزد ز خراجات شهر خارکش غول بیابان شود

“سید حمید روحانی”
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•کلیدپرسش بحث :

چرا و چگونه گروههای برآمده از استقالل طلبی و استکبارستیزی
توده های ع ّزتمدار مردم کشورمان در عرصه ی اجرایی استدراج ًا به
چرخش  180درجه اي مواضع دچار می شوند؟
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مق ّدمه :
•بيانات "امام خامنه اي" در ديدار رئيس جمهور و
ت هشتم شهريور :1389
اعضاى هيئت دول 

 ...در سالهاى گذشته هم رسم بوده و هفتهى دولت تشكيل ميشده
و اسم اين دو بزرگوار را همه با تجليل مىآوردند؛ ليكن همهى آن
كسانى كه از اين دو شهيد عزيز تجليل ميكنند ،واقع ًا پايبند نيستند
به آن راه و آن جهتگيرى و هدفگيرىاى كه آنها داشتند...
•بيانات "امام خامنه اي" در ديدار اعضاى مجلس خبرگان
رهبرى بيست و پنج شهریور :1389

 ...اتحاد حقيقى .آقايان همه دم از اتحاد و وحدت ميزنند و ميزنيم؛
همهمان ميگوئيم وحدت ،اما وحدت را بايد در عمل تحقق ببخشيم.
مفرق
وحدت اين اس��ت كه مشتركاتمان را كه بيشتر از موجبات ّ
هست ،تقويت كنيم و اينها را جلو چشم نگه داريم .اينجور نباشد
ك��ه دلخورى از يك نف��ر آدم ،ما را وادار كند عملى بكنيم ،حرفى
بزنيم ،اقدامى بكنيم كه برخالف مصالح كش��ور باشد؛ كه گاهى
انس��ان مش��اهده ميكند! از يك نفر به خاطر يك كارى ،به خاطر
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شخصش ،به خاطر يك اظهارى ،يك دلخورىاى پيدا ميكنيم ،بعد
اين دلخورى سايه مىافكند بر همهى رفتار ما؛ اين درست نيست.
بايد مشتركات را نگاه كرد ،نقاط اصلى را بايد پيدا كرد .بعضى از اين
مسائلى كه ماها مطرح ميكنيم و رويش تكيه ميكنيم ،حق ًا و انصاف ًا
مسائلاصلىنيستند،اينهامسائلاصولىنيستند.مسائلاصولىترى
وجود دارد كه بر آنها بايد تكيه كرد .مىبينيد دشمن چه چيزى را
هدف قرار داده است ...مهمترين كارى كه دشمن ميكند ،دو قلم كار
است :يك قلم ،جدا كردن مردم از نظام ،يك قلم جدا كردن مردم
از ّبينات دين و اصول دين و واضحات احكام اس�لامى و شريعت
اسالمى است

 ...  درست هم فهميدهاند؛ چون پشتوانهى نظام ،مردمند .ميدانند كه
اگر مردم را از نظام جدا كردند ،نظام بىپشتوانه خواهد شد؛ لذا سعى
ميكنند مردم را از نظام جدا كنند .چه جورى؟ بىاعتماد كنند .يك
كا ِر واضح؛ بىاعتماد كنند :مردم را به مسئولين بىاعتماد كنند... .
مسئولين هرچه كار بكنند ،هرچه تالش بكنند ،هرچه تحرك نشان
بدهند ،هرچه كارهاى خوب بكنند ،يك تفسير بدى در راديوهاى
بيگانه و در تبليغات بيگانه وجود دارد كه  ...البته اين هميشه بوده.
هميش��ه و در همهى دورهها يكى از كارهاى دشمن ،جدا كردن و
بىاعتم��اد كردن مردم به مديران و كارگزاران بوده .در همهى اين
دورهى  ...بعد از رحلت امام و در دورهى حيات مبارك امام (رضوان
هَّ
الل تعالى عليه) ،اين يكى از كارها بوده .لذا بود كه در آن زمان ،امام
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بزرگوار با وجود اعتراضهائى كه به بعضى از عملكردهاى مسئولين و
كارگزاران كشور داشتند ،هميشه در موضع مدافع آنها قرار ميگرفتند.
اين معنايش اين نبود كه امام از جزئيات كارها دفاع ميكند؛ نه .اما
امام سينه سپر ميكرد .در مقابل كارگزاران و مسئولين نظام اگر كسى
سنگاندازى ميكرد ،موجب بىاعتمادى مردم به اينها ميشد ،امام
مىايستادند .بنده هم همين جور .بنده هم از همهى دولتها به اين
حيث ،دفاع كردم ،باز هم دفاع ميكنم .نبايد به خاطر يك عملكردى
در يك گوش��هاى ،مسئولين نظام را اعم از قوهى مجريه يا قوهى
مقننه يا قوهى قضائيه ،در چشم مردم بىاعتبار كرد .چون مردم اگر
چنانچه احساس كردند كه اين دستگاههاى عظيم نميتوانند مورد
اعتم��اد قرار بگيرند ،اميد مردم از بين خواهد رفت .فكر اين را بايد
بكنند .انصاف ًا خالف حق هم هست؛ يعنى اين چيزهائى كه گاهى
اوقات گفته ميشود ،خالف حق است .خب ما داريم مىبينيم اوضاع
و احوال را و از بطون كار آش��نا هستيم؛ خيلى تالش دارد ميشود؛
تالش مؤمنانه و مخلصانه؛  ...انصاف ًا تالش ميشود...
دشمن ميخواهد اين حالت اعتماد مردم به مسئولين نظام را سست
كند تا مردم احساس كنند نميشود به دولتشان اعتماد كنند؛ به قوهى
قضائيهشان ،به مجلسشان نميشود اعتماد بكنند؛ اينها را در چشم
مردم خراب كنند .اين خطاست .اين يك قلم كار دشمن است كه
اين را بايد فهميد .نبايد با دشمن همصدا شد ،نبايد جدول دشمن
را پر كرد ،پازل دش��من را تكميل كرد ،صداى دشمن را در داخل
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بازتاب داد؛ اينها را بايد مراقبت كرد .يكى هم مسئلهى دين و ّبينات
اسالمى و انقالب اسالمى است .از توحيد و نبوت و امامت و واليت
و از اينها بگيريد تا احكام و حجاب و حدود شرعيه و بقيهى چيزها؛
دائم دارد شبه ه پراكنى ميشود...

مسائل اصلى را بايد شناخت و مسائل فرعى را اصلى نكرد؛ نه اينكه
مطرح نكرد؛ نه ،مسائل فرعى هم بايد طرح شود؛ همهى جزئيات
بايد طرح ش��ود؛ اما اصلى نشود و مالك مخالفت و موافقت قرار
نگيرد .مالك موافقت و مخالفت ،صراط مستقيم حق است ،اسالم
اس��ت ،تشرع است ،تدين اس��ت ،پايبندى به مبانى انقالب است،
پايبندى به آرزوهاى امام و اهدافى اس��ت كه امام ترس��يم كردند؛
مقابلهى با مستكبرين است ،بدبين بودن به مستكبرين است .يعنى
بدانيم كه دش��من ما كيست .اينجور نباش��د كه ما با رفيق و برادر
خودمان كه مث ً
ال اينجا نشسته ،بنا كنيم مخالفت ،اما دلمان با آن
مستكبر ،با آن بىحياى مخالف همراه باشد ،از او كمك بخواهيم ،به
او اعتماد كنيم؛ اينجورى نباشد.
•{بيانات "امام خامنه اي "در اجتماع بزرگ مردم قم
بیست و هفتم مهر }:1389

 ...اين را توجه داشته باشيد؛ دشمنان دو نكتهى اساسى را در باب
دي��ن دارند دنبال ميكنند؛ چون ديدهاند كه اين دو نقطه در زندگى
مردم چقدر تأثيرگذار است :يكى مسئلهى اسالم منهاى روحانيت
است؛ چون ديدهاند كه روحانيت در جامعهى ايرانى چه تأثير شگرفى
را به وجود آورد و بر حركت مردم گذاش��ت .البته از قبل از انقالب
هم اين زمزمهها را ميكردند .حضور روحانيون در انقالب و پيشروى
آنها در انقالب ،موقت ًا اين معنا را از صحنه خارج كرد؛ اما باز شروع
كردند .يكى هم اسالم منهاى سياست است ،جدائى دين از سياست
است .اينها از جملهى چيزهائى است كه امروز دارند با اصرار فراوان
در مطبوعات ،در نوشتهجات ،در وسائل اينترنتى ترويج ميكنند...
مسئله ،مس��ئلهى وحدت كلمهى ملى اس��ت .مخاطب اين ،هم
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خواصند ،هم عامهى مردم .مس��ئلهى وحدت را بايد جدى گرفت.
م��ن دربارهى وح��دت كلمهى مردم خيلى صحب��ت كردم ،يك
خصوصيات و شاخص هائى هم گفتم .صرف اينكه كسى بگويد
ما طرفدار وحدتيم ،كافى نيست؛ شاخصهائى دارد ،عالمتهائى دارد.
•بيانات "امام خامنه اي "در ديدار طالب ،فضال و اساتيد
حوزه علميه ق م بیست و نهم مهر :1389

 ...در هم��ان دوران رضاخان��ى ،آن حرك��ت خصمان��هاى كه با
روحانيت شد ،موجب شد مرجع تقليدى مثل مرحوم سيد ابوالحسن
اصفهانى (رضوان هَّ
الل تعالى عليه) اج��ازهى صرف وجوهات را در
توليد نش��ريههاى دينى و مجالت دين��ى بدهد؛ كه اين يك چيز
بىسابقهاى بود ،در آن روز هم چيز عجيبى بود .بنابراين نشريهى
دينى با پول وجوهات و با س��هم امام به راه افتاد؛ مجامع دينى با
اتكاى به سهم امام به وجود آمد .يعنى شخصيتى مثل سيد اصفهانى
(رضوان هَّ
الل تعالى عليه) برخالف آنچه كه برخى تصور ميكردند و
ميكنند ،به فكر مس��ائل فرهنگى كشور ما و دنياى شيعه و كشور
شيعه است و صرف سهم امام را در يك چنين كارى مجاز ميشمرد؛
اينها فرصتهاست .دشمنىها يك چنين فرصتهاى بزرگى را به وجود
مىآورند.

•بيانات "امام خامنه اي "در ديدار هزاران نفر از بسيجيان
دوم آبان :1389
استان ق م ّ

 ...قضاياى س��ال  88اين را نشان داد .ممكن بود خيلىها اشتباه
كنند و خيلىها هم اشتباه كردند؛ اگرچه اكثر آن كسانى كه اشتباه
كرده بودند ،به فاصلهى كمى اشتباه را تصحيح كردند؛ اما حركت
عظيم بسيج ،اين شاخص بصيرت و اين پرچم بصيرت را براى خود
الصالة و
حفظ كرد؛ اشتباه نكرد؛ همان طور كه اميرالمؤمنين (عليه ّ
بالرجال»؛ با چهرهها نميشود
السالم) فرموده بود« :ال يعرف ّ
الحق ّ
ّ
حق را تشخيص داد .يك چهرهى موجه محترم است ،مورد قبول
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اس��ت ،مورد تكريم است؛ اما او نميتواند شاخص حق باشد .گاهى
چه��رهى موجهى مثل بعضى از صحابهى پيغمب��ر راه را عوضى
ميروند ،اشتباه ميكنند .بايد حق را شناخت ،بايد راه را تشخيص داد تا
بفهميم اين شخص حق است يا باطل .هر كه از اين راه رفت ،حق
است؛ هر كه از راه حق نرفت ،مردود است .حق را بايد شناخت...

امام  -كس��ى كه پدر همهى اين جريان بود ،حق حيات به گردن
جامعه و اين حركت عظيم داش��ت  -فرمودند اگر من از اس�لام
جدا ش��وم ،م��ردم از من رو برخواهند گرداند .ش��اخص ،اس�لام
اس��ت؛ شاخص ،اش��خاص نيس��تند؛ اين حرف امام (رضوان هَّ
الل
عليه) اس��ت .او به ما ياد داد كه راه را تش��خيص بدهيم ،حركت
صحيح را تش��خيص بدهيم ،نقشهى دشمن را بفهميم و بخوانيم
ت��ا بتوانيم بفهميم كدام كار در جهت دش��من و در خط دش��من
اس��ت و كدام كار در ضد اوس��ت .پس بصيرت ،عنصر اول است.
عنصر دوم ،اخالص اس��ت .فرم��ود اگر كس��ى در ميدان جهاد
فىسبيل هَّ
الل دنبال يك خواس��تهى شخصى برود ،دنبال غنيمت
برود و كشته شود ،شهيد فىسبيل هَّ
الل نيست .شرط شهادت و شرط
الل بودن اين است كه حركت او فىسبيل هَّ
مجاهد فىسبيل هَّ
الل باشد،
هَّلل باشد؛ يعنى اخالص داشته باشد.

انگيزههاى ش��خصى ،انگيزههاى گروه��ى ،انگيزههاى فاميلى،
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رودربايستىهاى رفاقتى اگر در حركت ما تأثير گذاشت ،اين اخالص
را مشوب ميكند ،مش��كل درست ميكند .بىاخالصى ،يك جائى
خودش را نشان خواهد داد.
عنصر سوم ،عمل بهنگام و به اندازه است .لحظهها را بايد شناخت.
اگر چنانچه انسان وقتشناس نباشد ،نداند كدام كار را در كجا بايد
انجام داد ،ممكن است خطاهاى بزرگى از انسان سر بزند.

امروز اگر به تبليغات دش��من نگاه كنيد ،مىبينيد اگر در مس��ائل
اقتصادى اظهارنظر ميكنند ،همهى حرفشان اين است كه بنبست
است ،گره ناگشودنى است ،اشكاالت فراوان است ،فردا چنين خواهد
شد .يك عدهاى هم اين مسائل را باور ميكنند و همانها را در داخل
تكرار ميكنند .قبل از ش��روع انتخابات و آن قضاياى فتنه ،بعضى
از كس��انى كه بعداً امتحان خودشان را در فتنه دادند ،به ما مراجعه
ميكردند كه آقا سال آينده ،سال سختى است  -يعنى همان سال
 - 88از لحاظ اقتصادى چنين اس��ت ،چنان اس��ت؛ فضا را تنگ،
تاريك ،مشكل ،غير قابل عبور جلوه ميدادند؛ مسئولين را يك جور
ميخواستند دلسرد كنند ،مردم را يك جور .اين تبليغات نشانهى اين
پرشتاب مسئولين و مردم عقب
است كه آنها از اين حركت عظيم و
ِ
ماندند .پس اگر چنانچه اين جهتگيرى دش��من دانسته شد ،نگاه
انسان به واقعيت ،نگاه درستى خواهد شد؛ نگاه نافذى خواهد شد.
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•بیانات "امام خامنه اي "در نخستین نشست اندیشههای
راهبردی دهم آذر :1389

 ...مسئلهى بعد ،مسئلهى حكومت اس��ت؛ كه باز در اين باب هم
اسالم نظرات ويژهاى دارد.

صالح فردى در امر حكومت در اسالم ،يك امر بسيار مهم و اساسى
اس��ت .هر كسى به هر اندازهاى از مديريت كه ميخواهد مباشرت
كند ،بايستى صالحيت آن را در خودش به وجود بياورد يا در خودش
ببيند و بپذيرد؛ بدون اين ،عمل نامشروعى انجام داده.

عدم علو ،عدم اسراف ،عدم استئثار ،مسئلهى مهمى در امر حكومت
است .خداوند دربارهى فرعون ميفرمايد« :كان عاليا من المسرفين»؛(
دخان )31 :يعنى گناه فرعون اين است :عالى است .بنابراين براى
حاكم ،علو و استعالء يك نقطهى منفى است؛ نه خود او حق دارد
استعالء كند ،نه اگر اهل استعالء است ،حق دارد قدرت را قبول كند،
نه مردم اجازه دارند كه او را به عنوان حاكم و امام جامعه بپذيرند.

استئثار يعنى همه چيز را براى خود خواستن؛ در مقابل ايثار است.
ايثار يعنى همه چيز را به نفع ديگران از خود جدا كردن ،استئثار يعنى
همه چيز را به نفع خود از ديگران جدا كردن .علو و استعالء و استئثار
جزو نقاط منفى حكومت است.

اميرالمؤمنين در نهج البالغه دربارهى بنىاميه فرمودند« :يأخذون
الل خوال و دين هَّ
الل دوال و عباد هَّ
مال هَّ
الل دخال بينهم» .يعنى دليل
بر اينكه اينها براى حكومت صالحيت ندارند ،اين اس��ت كه اين
خصوصيت را دارند« :يأخدون مال هَّ
الل دوال»؛ يعنى اموال عمومى
دس��ت به دست بين خودشان ميگردد ،با اينكه مال عامهى مردم
اس��ت« .و عباد هَّ
الل خوال»؛ مردم را مثل بردگان خود به حس��اب
مىآورند و اس��تخدام ميكنند« .و دين هَّ
الل دخال بينهم»؛ دين خدا
را هم هر جورى كه دوست ميدارند ،دستكارى ميكنند .بنابراين در
حكومت ،اس�لام نظر دارد .اين بايستى در الگوى زندگى ما براى
بلندمدت حتم ًا گنجانده و مالحظه شود.
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در خصوص مسئلهى اقتصاد ،آقايان بحثهاى خوبى كرديد.

«كى ال يكون دولة بين األغنياء منكم»( حشر )7 :يك معيار مهمى
است .مسئلهى عدالت ،بسيار مهم است .يكى از اركان اصلى اين
الگو بايد حتم ًا مسئلهى عدالت باشد .اص ً
ال عدالت معيار حق و باطل
حكومتهاست .يعنى در اس�لام اگر چنانچه شاخص عدالت وجود
نداشت ،حقانيت و مشروعيت زير سؤال است.
•{یادداشت های پژوهشی آرشیو "ر.گ.چ "}:

(خالصه ی فیش نویسی های حاصل بررسی اخبار و مقاالت وتحلیلهای گوناگون
مربوط به برایند عملکردهای سیاسی «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» ) :

پس از ارتحال «امام خمینی» و زعامت «امام خامنه ای» در سال
 1368شیخ «اکبر هاشمی» توسط مردم به عنوان رئیس جمهور
انتخاب گردید .

به حاشیه رانده شدن طیف طرفداران آیت اهلل»منتظری» که خود
را چ��پ می خواندند (مثل مجاهدین انقالب و مجمع روحانیون و
توسط
امثالذلک توس��ط مردم و ناشی از شوک حذف «منتظری» ّ
«امام خمینی» آنقدر ش��دید بود که تقریب ًا تا خ��رداد  1376امتداد
داشت!
در ط��ول این دوران ش��یب همگرایی کامل موتلف��ه و جامعه ی
روحانیت با «هاشمی رفسنجانی « به مرور زمان کمتر می گردد.
که ریشه در اعالم تغییر جهت پرشتاب «هاشمی رفسنجانی» (که
خود پیشتر مدافع سرمایه داری سنتی بازار بود ) داشت طوری که
نهایت ًابه جدا شدن رو به رشد «هاشمی» از خط مسلط سنتی بازار
می انجامید .او در یکی از نخستین مصاحبه هایش گفت :

«اگ��ر طرحهای��ی نیاوریم که یک چی��زی وارد ب��ازار کنیم ،باید
همی��ن ج��ور زنگی کنیم ،ای��ن هم ادام��ه پیدا نمی کن��د ،واهلل
پی��دا نمی کن��د( ».ماهنامه صنع��ت حمل و نقل م��رداد ) 1368
“هاشمی رفس��نجانی” عم ً
ال با این بیان شفاف خود ،به صراحت
روشن ساخت که برای خود استراتژی و دکترین یا قرائت جدیدی
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در حوزه سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران دارد.

بدین ترتیب این رویکرد باعث ش��د که شاخص های آراءِمدافعین
وی ب��ه دو گرایش عدالت محور( که غالب ًا ش��اخص های بومی و
س��نتی ودینی را ارزش قرار میدادند که در مسیر تغییرات انحرافی
مدیریت “هاشمی” به رهبری پناه می بردند) و گرایش رشد محور
متمایل به الگوهای توس��عه ی غربی و مدرنیته خواه پرشتاب به
محوریت خود او منشقق گردند.

گروه اول می دیدیدند چگونه “هاشمی رفسنجانی” سعی دارد حزب
تکنوکرات خود را س��اخته و آنرا سازماندهی کند .نظام جمهوری
اسالمی ایران که تا آن روز براساس شایسته ساالری های انقالبی
و ش��ریعت محور ش��کل گرفته بود با چنین بدعت جدید از سوی
“هاشمی رفسنجانی” مواجه شد.

او توانسته بود بواسطه جمع آوری گروهی از تحصیلکردههای فرنگ
محور حول خود ،کارگزاران سازندگی را راه اندازی کرده تا بلکه از
این طریق بتواند ،طبقه متوسط شهری ،بویژه قشر تحصیلکرده را
مجذوب و رهرو خود سازد.
روزنام��ه ایران ،مصاحبه “علیجان��ی” ،با رادیو فرانس��ه را در باره
کارگزاران سازندگی اینچنین بیان می دارد “ :از نظر ساختار طبقاتی
و اقتص��ادی ،کارگزاران حداکثر اس��تفاده را از رانت های دولتی در
کسب قدرت و ثروت انجام داده اند”.
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“علیجانی” در باره تفکر کارگزاران گفت “ :در عرصه اقتصادی به
توسعه اقتصادی با پذیرش درصد مهمی از ریخت و پاش و فساد
مالی و توسعه همراه با دولت مقتدر معتقدند و البته به لحاظ اقتصادی
هم ،به کارهای خدماتی و صنعتی،بیشتر از تجاری بهاء می دهند .در
عرصه سیاسی ،به دیپلماسی پنهان بیشتر معتقدند تا به شفافیت یا
به تعبیری به رقابت محدود و مشارکت تشریفاتی ،همچنین به مردم
ساالری محدود معتقدند و آزادی دوچرخه سواری زنان و یا پوشیدن
دامن گشاد و مانتو به جای چادر و ”...

«فائزه هاش��می» در  26مهر  1377در س��خنرانی دانشکده علوم
پزش��کی اراک خود گفت »:من هیچ حساسیتی روی نوع پوشش
ندارم و معتقدم کت و دامن گشاد و مانتو هم می تواند ،حجاب کامل
باشد ...اگر مانتو حجاب محسوب نمی شود ،پس چگونه است که
کارکنان نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور
از این نوع پوشش استفاده می کنند؟» (اطالعات بین اللمللی 29
مهر ) 1377
در عرصه فرهنگی هم ،با برخی از به سیاست های محافظه کارانه
وسنتهای کهن اسالم به مخالفت در قول و عمل می پرداختند.
“هاشمی رفسنجانی” قبال زمینه هایی در این مسیر را برای خود و
خانواده ش ساخته بود .

مث ً
ال در خطبه های دوم نماز جمعه تهران بتاریخ  23مهر ( 1367در
مقام رئیس مجلس شورای اسالمی) عم ً
ال خواستار جذب این گروه
از تحصیلکردگان خارج از کش��ور شد .او به صراحت اعالم داشت:
“صدها هزار نفر افراد تحصیل کرده ،در خارج از کش��ور داریم ،اگر
شرایط را مناسب کنیم و مقداری تنگ نظری ها و سخت گیری را
از خودمان با این تصور که این نیازها به متخصص اوایل انقالب بود
و این روزها دیگر نیازی به این شرایط نداریم ،دور نماییم ،می توان
آنها راجذب کنیم( ”.اطالعات بین المللی  25خرداد ) 1380
“هاشمی رفسنجانی” برای بهاء دادن به این دکترین خود ،تالش
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کرد تا برخی از نیروهای را از این دست و از این قشر از نیروهای
اجتماعی زیر بیرق خود یعنی کارگزاران سازندگی جذب کند .سپس
او تالش کرد تا نگاه های خود را به سرمایه ایرانیان خارج از کشور
متوجه سازد .یعنی کسانی که وابستگی بیشتر آنها به نظام پیشین
سلطنتی و ضدیتشان گرایششان با جمهوری اسالمی مشخص بود.
در همین راستا وی بواسطه معتمدان اطرافیان خود تالش کرد تا با
این دست از نیروها نزدیک شود و از آنها دعوت کند تا بخش هایی
از سرمایه و صنایع خود را برای ایجاد این طبقه فعال نمایند...

چنین دگردیسی و آشکار شدن فاصله گرفتن “هاشمی” از آرمان
های امام و انقالب رنجش رو به رشد دلسوزان و مردم دین محور
والیتمدار را که به رهبری ش��کایت می بردند روند تزایدی میداد.
رنجش و پریش��انی متدینین کشور و ایجاد شکاف شدید طبقاتی
در به کارگیری مدل های توسعه ی آمریکا محور در مواردی بویژه
در حاشیه ی تهران به بروز ناآرامیهای اجتماعی سیاسی نیز منجر
گردید که حتی دشمنان خارجی کشور را نیز به طمع می انداخت.
تخلف های عدیده ی تیم تحت امر هاش��می از یک س��و قانون
محوری را به چالش می کشید و از دیگر سو سالمت مدیران را.
علی ایحال دوران این رئیس جمهور به صبر و هدایت مقام معظم
رهبری در تصحیح روند های غلط مدیریت و س��کوت و کرامت
آگاهانه ی مردم رو به پایان می رفت.
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هنگامی که تابس��تان داغ و پر تالطم  1375ایران در حال سپری
ش��دن بود« ،هاشمی رفس��نجانی» از طریق معتمدان و نزدیکان
خود (و بویژه افرادی نظیر «ش��اهرخ فریدون روحانی» »،عطاءاهلل
مهاجرانی» « ،عبداهلل نوری»« ،غالمحسین کرباسچی»« ،مرتضی
الویری»»،محسن کدیور» و دیگر برجسته شدگان فربه «هاشمی»
)در تالش بود تا بلکه بتوان اصل  114قانون اساس��ی کشور ( که
میگوید رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم
انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک
دوره بالمانع است ) .را تغییر داده و شرایط را برای استمرار طوالنی
مدت ریاست جمهوری خود مهیا سازد.
بدینس��ان «هاشمی» که تالش داشت تا مولفه های اکثریت
کارگزاران در مجلس و مجمع را با خود همراه دارد می بایست امثال
«ناط��ق نوری» و روحانیت مبارز و موتلفه را به پذیرش اس��تمرار
ریاس��ت جمهوری خود با تغییر اصل  114قانون اساسی ترغیب
و همراه نماید که البته به هوشیاری ولی فقیه نتیجه ای نگرفت .
این خواست غیر مردمی و سلطنتی گونه ی وی با مخالفت محکم
و آش��کار «امام خامنه ای» در دفاع از ساختار قانون اساسی مواجه
گردید و معظم له در اعتراض با ادامه ریاست جمهوری «هاشمی
رفسنجانی» ،آشکارا به مخالفت پرداختند .
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«ناطق نوری» رئیس مجلس شورای اسالمی وقت در سخنان خود
بخشی از اعتراض رهبری را چنین منتشر کرد:

« ...حض��رت «آی��ت اهلل خامنه ای» در پیغام افتتاحیه به مجلس
پنجم فرمودند بعد از پایان دوره ( دوم ) ریاس��ت جمهوری حجت
االسالم و المسلمین آقای “هاشمی رفسنجانی” ،شخصیت برجسته
دیگری مسئولیت کارها را برعهده می گیرد .این عبارت مقام معظم
رهبری نشان می دهد که معظم له می خواهند چنین ذهنیتی به
وجود نیاید .به نظر من با تصریح مطلب از سوی مقام معظم رهبری،
دخالت در این بحث و طرح آن به مصلحت ( نظام ) نمی باش��د...
در این زمینه هیچ اضطراری هم وجود ندارد که از بابت آن مجمع
تشخیص مصلحت نظام درخصوص تمدید دوره ریاست جمهوری،
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قانون وضع کند” (روزنامه رسالت  12شهریور ) 1375

همراهی و تبعیت کامل گروههای سنتی سیاسی نظیر جامعه ی رو
حانیت و موتلفه اسالمی ونظایر آن از امام خامنه ای نیز که بشدت
با انتخاب مجدد وی به مخالفت برخاستند دل دلسوزان راستین و
عدالت محور جامعه را روشن می ساخت .

به جهت این همراهی موتلفه با مردم در دفاع از رهبری در واپسین
دیدار "هاشمی" رئیس جمهوری با شورای مرکزی جمعیت موتلفه
( اسالمی ) ،او در اوج یک دلچرکینی به آنان گفت « :ما با آقایان
(موتلفه) از سی الی چهل سال پیش تا کنون کار کرده ایم و همواره
راضی بوده ایم .در هر شرایطی دوستان موتلفه ای از همکاران خوب
ما بوده اند و من روی [ مشارکت و کمک] آنها همواره حساب می
کرده ام( »...روزنامه عصر آزادگان اول اسفند ) 1378

آنچه هاش��می  1375به موتلفه گفت پیامی پر طعنه به حزبی بود
که از دید او با مخالفت تداوم دوره ریاست جمهوری اش ناسپاسی
کرده بودند!
“هاشمی رفسنجانی” که بازی را تحقیق ًا پایان یافته تلقی می کرد
فرمان خود را خطاب به کارگزاران سازندگی صادر کرد :چه به لحاظ
انسانی و چه به لحاظ مادی با تمامی توان باید برای پیروزی “سید
محمد خاتمی”وزیر مس��تعفی و غربزده ی “میر ماسون موسوی”
و عضو مجمع روحانیون مبارز ،برای رسیدن به ریاست جمهوری
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کوشید.

جالب است که «سید محمد خاتمی» پس از استعفای جنجالی اش
از وزارت ارشاد اسالمی متوهم بود که مردم بوبژه طیف غربزده او را
حداقل برای نمایندگی مجلس به عنوان کاندیدای مستقل از تهران
برخواهن��د گزید .او البته رای نیاورده و به همين س��بب در کمای
سیاسی قرار داشت.

«خاتم��ي» تنها پس از اجم��اع همه ی وام��داران قدیم و جدید
"هاشمی"روی گزیده شدنش در کاندیداتوری ریاست جمهوریش
حمل بار فربه "هاشمی" را پذیرفت
؛ با ترس همراه با ناز و کرشمه ِ
و بدین ترتیب بود که در  24فروردین  1376کارگزاران سازندگی،
طی بیانیه ای حمایت رس��می خود را از کاندیداتوری "سید محمد
خاتمی" بیان داشتند.

دو روز بعد «هاشمی رفسنجانی» حتی پا را از این نیز فراتر گذاشت و
به طرح تقبیح تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به میدان آمد و در
خطبه های نماز جمعه تهران به مهندسی افکار عمومی در حمایت
از وامداران خود و جذب آراء مظلوم محور ایان اسالمی پرداخت.
«هاشمی رفسنجانی» در هش��داری سخت ،واکنشی پرحرارت از
خود نشان داده و در این باره گفت» واقع ًا این خیانت قابل بخشش
نیست و من امروز هیچ گناهی را بدتر از این نمی دانم که کسی به
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خودش حق بدهد که دس��ت ببرد توی آرای مردم و یا جریان آن
را منحرف کند( ».خطبه های نماز جمعه  26اردیبهشت ... )1376
•بيانات «امام خامنه ای» در ديدار خانوادههاى ّ
معظم
اسرا و مفقودان جنگ تحميلى سی و یکم اردیبهشت
: 1376

...صحبت سر غفلتهايى است كه ممكن است خداى نكرده گاهى
از خوديها سر بزند .بعضيها را م ّتهم كنند و بعضيها را مورد اهانت
قرار دهند .اين كار درست نيست .البته تبليغات منطقى و معقول و با
استدالل ،اشكالى ندارد؛ ليكن نبايد فضا را خراب و مك ّدر كرد.

 ...دشمن به همان اندازهاى كه از اجتماع آرا در روز انتخابات ناراحت
است ،به همان اندازه هم درصدد است كه اگر اين تجربه به وسيله
موفقيت انجام شد ،شيرينى انتخابات را به دهان مردم
ملت ايران با ّ
تلخ كند .از م ّدتى پيش نشس��تهاند و براى اين قضيه برنامهريزى
مىكنند.

شايعه تقلّب در انتخابات و صورى بودن آن را مطرح كردند ،لطيفه
و متل درس��ت كردند و در ده��ان مردم انداختند؛ بعضى هم البته
ناآگاهانه آنها را تكرار مىكنند .من بايد عرض كنم ،شايعه اين كه در
انتخابات تقلّب خواهد شد ،از طرف دشمن است.
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راديوهاى بيگانه ،حرفهاى دلسوزانه رئيسجمهور محترم را حمل
بر چيزهاى نامناسب و ناشايسته كردند .ح ّتى بعضى از تحليلگران و
خوديها هم از روى غفلت برداشتند آن مسأله را حمل بر اين كردند
كه آيا چه چيزى قرار است اتّفاق بيفتد! اين حرفها چيست؟

مگر ممكن است در انتخابات جمهورى اسالمى ،كسى به خود حق
بدهد يا جرأت بدهد كه در آرا ِء مردم دستكارى كند؟
ا ّو ًال شوراى محترم نگهبان ،يك مجموعه عادل و مواظب و ناظر
بر انتخاباتند و هيچ راهى را براى تقلّب باقى نمىگذارند .ثاني ًا وزير
محترم كش��ور پيش من آمد و گفت ش��ما مطمئن باش��يد كه ما
نمىگذاريم يك رأى جا به جا شود .اينها مسلمان و انقالبى و متد ّين
و مورد اعتمادند و از مجلس شوراى اسالمى رأى اعتماد گرفتهاند .بر
فرض در گوشهاى يك تخلّف كوچك هم انجام گيرد .اين در نتيجه
انتخابات هيچ تأثيرى نخواهد داشت .خود من هم مواظبم و اجازه
نخواهم داد كه كسى به خود حق بدهد ،تقلّب در انتخابات را كه يك
عمل هم خالف شرع و هم خالف اخالق سياسى و اجتماعى است،
ِ
انجام دهد .چنين كارى هرگز نخواهد شد .بعضى خيال كردهاند كه
حاال چه اتّفاق مىافتد.

من بخصوص از رئيسجمهور محترم {“هاش��می رفسنجانی”}
استفسار كردم و گفتم شايد ايشان خبرى دارند؛ اما ايشان گفتند كه
نه؛ من در همه انتخاباتها ،به مسؤوالن و دستاندركاران سفارش
مىكنم كه تخلّف نكنند .مسأله خاصى وجود ندارد.

ع ّدهاى جنجال كردند و راديوهاى بيگانه هم هاىوهوى راه انداختند.
هَّ
ش��اءالل با اتقان كامل انجام خواهد گرفت .هم
نخير؛ انتخابات ان
مسؤوالنى كه هستند ،مورد اطمينانند ،هم خود من نخواهم گذاشت
كه مسأله انتخابات ،خداى نكرده اندكى مخدوش شود.

توجه كنند كه هر كدام
...همه ملت ايران و خود نامزدهاى محترم ّ
از اين چهار نفر{خاتمی  ،ناطق  ،نیک یا مرحوم زواره ای}ى كه
به خواس��ت خدا و ب ه سالمتى اكثريت آرا را  -چه در مرحله اول و
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چه در مرحله دوم  -به خود اختصاص داد ،او رئيسجمهور قانونى
است .البته ملت بايد تالش خود را بكند ،بايد زحمت بكشد و دنبال
مكرر عرض كردهام كه مسأله ،مسأله دين و خدا
اصلح بگردد .من ّ
و اداى تكليف است .همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهى
است ،انتخاب اصلح هم يك تكليف الهى است .قب ً
ال هم گفتيم كه
تفاضل ولو كم باش��د ،در اين قضيه بسيار است .بايد بگرديد ،بين
حجت پيدا كنيد؛ يعنى بتوانيد از راهى برويد كه اگر
خودتان و خدا ّ
خداى متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأى داديد ،بتوانيد
حجتى فراهم كنيد
بگوييد به اين دليل .بين خودتان و خدا ،دليل و ّ
و بعد با خيال راحت برويد رأى بدهيد .مردم بايد اين كار را بكنند
و م��ا هم از خدا مىخواهيم و دعا و آرزو مىكنيم كه خداى متعال
دلهاى مردم را به س��مت نامزد اصل��ح  -آن كه واقع ًا صالحيتش
بيشتر است  -هدايت كند .البته شوراى محترم نگهبان ،اين چهار
نفر آقايان را صالح دانسته است .البد اينها در يك حد نيستند؛ بعضى
صالحند ،بعضى صالحترند .بگرديد آن صالحتر را شناسايى و پيدا
كنيد و به او رأى بدهيد.
هر كس كه برود رأى بدهد ،چه رأى او صائب باشد و به اصلح رأى
داده باشد و چه اشتباه كرده باشد و به غير اصلح رأى بدهد ،همين
اندازه كه از روى احساس تكليف نسبت به آينده پاى صندوق برود و
رأى بدهد ،اين رأى پيش خداى متعال مأجور و موجب ثواب است و
اين شخص ،عالقهمند به نظام و رهبرى است .آنچه كه مهم است،
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اين احساس تكليف است...
•یادداشت های پژوهشی آرشیو “ر.گ.چ “:

در انتخاب��ات خرداد « ،1376علی اکبر ناطق ن��وری» ،کاندیدای
برگزیده جناح س��نتی شکس��ت انتخاباتی خود را در مردانه مقابل
«سید محمد خاتمی» پذیرفت و «خاتمی» در جدالی که حمایت
«رفسنجانی» محور های داخل و خارج ایران را باخود داشت ،پیروز
هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد.

“هاشمی رفس��نجانی” که با اقدامات گش��اده دستانه خود سبب
پیروزی جناح مجمع روحانی��ون مدعی خط امامی (ولو به قیمت
باردار شدن این جناح از تقارب با تجدید نظرطلبان ض ّد امام شده بود)
آنرا پیروزی خود می دانست؛ چرا که طبق اعالم محارمش همین
حد که جناح سنتی موتلفه محور شکست فاحشی خورده و زمینگیر
شده بودند خود یک پیروزی بزرگ برای “رفسنجانی” بود.

“هاشمی رفسنجانی” بطور دقیق می دانست که “محمد خاتمی”
فاقد هر گونه تجربه در ریاست بر دولت و قوه مجریه کشور و عشق
حرافی و دلخوش به الس زدن با تمدنها و به تعبیر “سعید حجاریان”
متناسب با ریاست کتابخانه است.و بدنامی های محصوالت سیاست
کالن خ��ودرا با وعده دادن به “خاتمی” که به وی کمک خواهد
کرد باقی گذاشت.

بع��د از انتخابات خرداد  ،1376جن��اح چپ حاکمیت پس از حدود
یک دهه حاشیه نشینی و س��کوت به عرصه ی قدرت بازگشت.
پس از به قدرت رس��یدن جناح مجمع روحانیون که در این فاصله
ضرورت استحاله ش��دن فرهنگی اقتصادی جمهوری اسالمی را
پذیرفته بودند و در مرکز مطالعات ریاس��ت جمهوری (طیف حلقه
ی کی��ان یا همان روزنامه ی س�لام )تحت عبای «خوئینی» ها
به تئوریزه کردن اس��تراتژی هایی نظیر فتح س��نگر به سنگر و
ایراد اتهامات بزرگ یوگسالویزه سازی برای تحقق نیت شوم حذف
باقیمانده اس�لامیت نظام پرداخته بودند به این توهم رسیدند که
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به همان سهولتی که توانستند قوه مجریه ی کشور را بدست آورند
می توانند در انتخابات پیش روی س��ومین دوره مجلس خبرگان
رهب��ری که قرار بود در اول آب��ان  1377برگزار گردد ،نیز به فتح
کرسی های پر ش��مار آن نائل آیند .این رویکرد می توانست این
نوی��د و اطمین��ان را به این طیف بدهد که می ت��وان کاری را که
«بنی ص��در «و محاربین تح��ت امرش در س��کوالریته نمودن
حاکمیت نتوانس��تند انجام دهند تحت فرم و نام ظاهری نظام به
نهایت برسانند و جایگاه رهبری نظام را نیز تحت اختیارخود در آورند.
از آنجا که در این مرحله تجربه ی سالها حضور “هاشمی رفسنجانی”
در عرصه ی سیاست طعم حمایت تاریخی مردم در مقابله با منافقین
و دفاع از اسالم و رکن رکین والیت فقیه را به او چشانده بود
به این توهم و سرمس��تی مجمع روحانیون ،مجاهدین انقالب و
مشارکت دل نبست.

در واقع هر چند “هاشمی” در پیروزی این طیف نقش محوری ایفاء
کرده بود ،اما به درستی دریافته بود که در تاریخ ایرانزمین نام علی
یاد علی آل علی هر که در افتاد ور افتاد

به بیان روشن تر چون خود او نیز در جهت مصالح پایاتر واقعگرایانه
ی خود در چالش با مردم مسلمان قرار داشت ترجیح داد به آلت فعل
یا کارپرداز س��اده برای بدمستان خلف منافقین خلق تبدیل نگردد
و اش��تباه تاریخی الهوتی را تکرار ننماید .او سعی کرد تا در پائیز
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 1377و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری وزن و مدیریت
سیاسی خود را با نشان دادن تمایز خود با ایشان به نمایش عمومی
بگذارد .او میدانست که مردم در مقوله ی خبرگان و رهبری با کسی
تعارف ندارند.
در انتخاب��ات مجلس خبرگان رهبری که جناح چپ در س��ودای
خاطرات ش��یرین معاضدت و هم��کاری “رفس��نجانی” و گروه
کارگزاران سازندگی مسرور بودند و از خود اطمینان داشتند به ناگاه
ش��اهد حادثه ای دیگر ش��دند که روند و سرنوشت سیر تحوالت
سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران را به نحو فاحشی دگرگون
ساخت .ترکیب انتخاب مردم به آنها فهماند که چرا “هاشمی” افسار
فربه شدگان کارگزاران را کشید ه ترمز خاندان خود را فشرد.

بالفاصله پس از شکست سنگین گنده گو های “خاتمی” محور ؛
“فائزه هاشمی رفسنجانی” به میدان خطابه آمد و با اشاره ای بدور از
هر گونه تکلف و خجالت زدگی ،و به عشوه گری چندش آور خود،
پیروزی دیگران در انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری را
شاد باش گفته و آنرا ناشی از مساعی “رفسنجانی” و گروه کارگزاران
سازندگی با جناح راست معرفی کرد.
طولی نکشید که او از پشت میز کارش در دفتر کارگزاران سازندگی
ای��ن گونه پز داده و گفت که” ما یک گ��روه معتدلیم بنابراین به
هر طرف ( در حاکمیت) میل کنیم آن طرف پیروز خواهد ش��د”.
(اطالعات بین المللی  11مه )1999

هنگامی که کارگزاران س��ازندگی قدرت “هاشمی “ را در عرصه
سیاسی جمهوری اس�لامی ایران به رخ کشیده و به آن فخر می
فروختند“ ،سید محمد خاتمی” بر خالف مشاوره ی منافقین انقالب
و حزب دستسازخود (مش��ارکت) روش دوگانگی “رفسنجانی” را
خوب آموخته و رش��ته حمایت مردم والیت محور را با خود قطع
ننمود .او در مهر ماه  1377در صفحه تلویزیون سرتاس��ری ظاهر
شده و در مقابل پیشنهاد ایفای نقش طراحی شده ی اطرافیان خود
ایس��تاد و با کراهت به تائید انتخابات قانونی مردم برای حاکمیت
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جن��اح دیندار و مومن به والیت فقیه در س��ومین دوره انتخابات
خبرگان رهبری پرداخت  .و با محوریت عناصری چون “تاجزاده”
“ ،خس��رو تهرانی” “ ،علی ربیعی” “ ،مصطفی کاظمی” و”حمید
سرمدی” در جریان قتل “فروهر” وهمسرش به سمت فتح وزارت
اطالعات و صداوس��یما در مدل بران��دازی ایراد اتهام جنایت علیه
شهروندان تغییر استراتژی داد.
تحلیل «هاشمی» از جدیت مردم ایران در دفاع از حریم والیت در
انتخابات خبرگان واقع بینانه و درست بود اما این بار او به توهم اتکا
بر روش قبلی کارگزارن برای بازگشت به ریاست مجلس شورای
اسالمی خام سودای قدیمی خود گردید.

در انتخابات مجلس ششم در بهمن  ۱۳۷۸او به عرصه انتخابات
مجلس شش��م وارد ش��د .غیر از تبری مومنین صفّه ای رهبری
نسبت به دوگانگی های او ؛ این بار او چالش سخت و شدید لجن
مال شدن در افکار عمومی توسط طرفداران خام"خاتمی" و مجمع
روحانیون مبارز بویژه "تاجزاده" " ،گنجی" و"سعید حجاریان" را نیز
با تمام وجود چشید...
• به نقل از فصل چهارم بخش سوم کتاب آسیبشناسی
حزب مشارکت ایران اسالمی نوشته ی «سلمان
علوینیک» ،منتشره ی مرکز اسناد انقالب اسالمی :

ثبت نام »...هاشمی رفسنجانی» در انتخابات مجلس ششم که در
بعدازظهر  24آذر  1378روی داد ،شوک بزرگی به  ...حزب مشارکت
وارد کرد؛ چرا که مش��ارکتیها پیشت��ر با تهدیدهایی درصدد آن
بودند تا سیاس��تمدار کهنهکار ...را از ورود به صحنهی انتخابات و
بال ّتبع حضور در مجلس شش��م باز دارند( .حزب مشارکت ،پس از
انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری و پیروزی کاندیدای مورد
حمایت جریانهای موسوم به جناح چپ («سید محمد خاتمی»)
در واقع پایگاه حاکمان پیروز انتخابات و یا به عبارتی حزب حاکم
تلقی میشد با محوریت افرادی چون «سعید حجاریان»« ،عباس
عبدی»« ،مصطفی تاجزاده» و «محمدرضا خاتمی» شکل گرفت) .
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با اعالم نتایج شمارش آراء« ،هاشمی رفسنجانی» با  749884رأی
ت کنندگان شهر تهران ،نفر
و کس��ب  25/58درصد آرای ش��رک 
سیام منتخبین شهر تهران شد.

مشارکتیها که نتوانسته بودند مانع راهیابی “هاشمی رفسنجانی”
به مجل��س گردند ،امی��دوار بودند ک��ه ش��اید...بتوانند پروندهی
سیاسی”رفسنجانی”را ببندند .برهمین اساس،شبههافکنی درآرای
“رفس��نجانی” و اتهام تقلب در انتخابات به نفع وی ،در دستور کار
جدید...نوشته میشود .روزنامهی مشارکت  ،که ارگان وقت حزب
مش��ارکت به ش��مار میآمد ،در این مورد نوش��ت”:نفر سیویکم
(“علیاکبر رحمانی”) با اعتراض به نتایج انتخابات ،جایگاه خود را
به طور قطع در بین سی کاندیدای منتخب تهران میداند( ”.روزنامه
مشارکت)1378/12/8 ،
در این ایام“ ،رفسنجانی”  ،نظارهگر بازی جدید است .او برای از بین
بردن هرگونه شبهه  ...نامههایی به شورای نگهبان مینویسد و در
آن خواستار بررسی دقیق و کامل شکایت نفر سیویکم میشود.

بعد از چند روز اعالم شد که “با بازشماری برخی صندوقهای رأی
حوزهی انتخابی ه تهران و شمارش آراء “علیاکبر رحمانی” و “اکبر
هاشمی رفسنجانی” ،تغییر در آراء مشاهده نشده است و این دو نفر
همچنان در همان جایگاه باقی ماندهاند“( ”.عباس بشیری” ،انصراف
،تهران ،اساتید قلم تهران ،1380 ،ص )199

با توقف ادامهی بازشماری آرا ،مشارکتیها سناریوی تخریب را جلو
میبرند و مدعی میشوند که“ :اگر بازشماری آرای هزار صندوق در
ی ویکم تغییر
تهران ادامه مییافت ،قطع ًا جای نفرات س��یام و س 
میکرد و “علیاکبر رحمانی “جایگزین” اکبرهاشمی رفسنجانی”
میشد( ”.روزنامه مشارکت)1378/12/12 ،
“رفسنجانی”  ،...بار دیگر در نامههایی خطاب به دبیر شورای نگهبان،
خواستار رسیدگی دقیق تا رفع ابهام میشود .وی در این نامه با اشاره
به اینکه پس از توقف بازشماری آرای مردم تهران ،بار دیگر زمینه
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برای رواج ش��ایعات و حدس و گمان به وجود آمده اس��ت ،تأکید
میکند که “ :به نظر میرسد برای حفظ حق داوطلبان و جلوگیری
از مخدوش شدن اعتماد مردم که سرمایهی ارزشمند کشورند ،الزم
باشد رسیدگی دقیق تا رفع ابهام انجام میشود و در مراحل مختلف
با اطالعرسانی به موقع ،مردم در جریان امر قرار گیرند“( ”.عباس
بشیری” ،انصراف ،تهران ،اساتید قلم تهران ،1380 ،ص )200
شورای نگهبان ،پس از بازشماری بخش دیگری از آرا ،به تخلفات
گس��تردهی مصطفی تاجزاده ،رئیس ستاد انتخابات کشور و عضو
ی میبرد و طی گزارشی به مقام معظم
ارش��د حزب مش��ارکت پ 
رهبری ،تقاضای دستور مینماید.

پس از راهنمایی رهبر انقالب ،شورای نگهبان با ابطال صندوقهای
مخدوش ،جمعبندی آرای نهایی تهران را در حالی اعالم میکند
که “رفسنجانی” با  630590رای و کسب  28/6درصد آرا در رتبه
بیستم قرار میگیرد.

“رفسنجانی” ترک مجلسی را که به دست مشارکتیها و به قیمت
آبرویش تس��خیر گش��ته بود ،بر حضور ترجیح میدهد و با صدور
بیانیهای رسم ًا انصراف تاریخی خود را اعالم میکند:

مردم شریف و بزرگوار تهران ،همانطور که مطلع هستید ،اینجانب
بر خالف تصمیم قبلی و تمایل شخصی و قلبیام ،حسب وظیفهی
شرعی و رسالتی انقالبی و میهنی و در پی اصرار و تأکید چهرههای
محترم و ش��خصیتهای صاحبنظر نظام ،در انتخابات مجلس
شورای اسالمی شرکت نمودم ،اما حجم سنگینی از تبلیغات منفی
و خالف پیش از برگزاری انتخابات و در دورهی تبلیغات و به هنگام
رأیگیری و شمارش آرا ،بر صحنهی میدان رقابتهای انتخاباتی
عارض گشت و حتی دشمنان خارجی و داخلی انقالب سمپاشیهایی
علیه اصل نظام و دستاوردهای انقالب و دفاع مقدس و سازندگی
نمودن��د و در جریان انتخابات و حت��ی پس از اعالم نتایج ،فضای
شبههناک و ابهامآلودی به وجود آمد .خوشبختانه تدبیر مقام معظم
رهبری مانع بروز مشکالت سیاسی و اجتماعی شد.
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به رغم اصرار و درخواست اینجانب از مسئوالن اجرایی و نظارتی
مبنی بر رفع هرگونه ابهام و کش��ف تم��ام حقیقت و تالشهای
ش��ورای نگهبان و وزارت کشور ،هنوز ابهامات و شبهاتی در نتایج
انتخابات تهران باقی اس��ت که میتواند دستاویز دشمنان ملت و
مخدوشکنندهی وحدت نیروهای معتقد به نظام اس�لامی گردد.
اکنون با توجه به ش��رایط جاری ،انجام وظیفه به صورت مطلوب
و ت�لاش برای وفاق ملی و تقویت س��ازندگی که از اهداف مهم
و عمدهی حضورم و عذرخواهی از مردم ش��ریف و موکالن عزیز
تهرانی از پست نمایندگی مجلس شورای اسالمی اعالم انصراف
مینمایم.

وظیفهی خود میدانم نسبت به اعتماد همهی کسانی که به رغم
تبلیغات فراوان ناروا ،به اینجانب رأی دادهاند ،ابراز تشکر نمایم و به
آرای کس��انی که به هر دلیل منتخبشان من نبودهام ،به دیدهی
احترام بنگرم .همچنین نس��بت به افراد و گروههای معدودی که
به اشتباه یا خدای ناخواسته کینهتوزی و عداوت به ناحق مرتکب
تهمت ،غیبت یا انتقاد ناس��المی در مورد اینجانب شدهاند گذشت
نموده و از درگاه خداوند متعال برای خود و همگان طلب بخشش
و تنبه نمایم.
امیدوارم با تالش و هوش��یاری همهی نماین��دگان محترم ،نهاد
قانونگذاری مجلس ششم ،سنگر عزت ،اقتدار و همدلی نیروهای
وفادار به نظام و انقالب و تقویت همکاری قوای سهگانه و نهادها
و ارگانهای کش��ور باشد و اینجانب در هر عرصهای که مصالح و
منافع نظام اسالمی حکم نماید به انجام وظیفه خواهم پرداخت”.اکبر
هاشمیرفسنجانی”(روزنامههمشهری)1379/3/7،
•یادداشت های پژوهشی آرشیو «ر.گ.چ»:

متاسفانه روند توهم «هاشمی» و عدم کارایی و قابلیت درک صحیح
رفتار شناس��ی مردم ایران او را بار دیگر به انتخابات نهمین دوره
ریاست جمهوری در خرداد سال  1384تطمیع نمود.

فراز سوم 127

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری « ،رفسنجانی» خود را
پی��روز این رزم می دید ام��ا در واقعیت میدان عرصه ی انتخابات
اکثریت مردمی به انتخاب «محمود احمدی نژاد» منجر گردید.

این چهره گمنام ولی مفتخر به بیان شعار آرمانی عدالت محوری
و س��نگر ش��دن برای دفاع از مظهر عدالت (ولی فقیه که حامی
همیش��گی و مظلوم مردم و حقوقش��ان در  16سال سیاستبازی
«هاشمی» و خاندان کارگزارانی او بود ) «هاشمی» را به دور دوم
کشانده و نهایت ًا پیروز شد.
پس از آنکه «محمود احمدی نژاد» با بوس��یدن افتخار آمیز دست
«امام خامنه ای» ،حکم تنفیذ ریاس��ت جمه��وری خود را از رهبر
انقالب اس�لامی دریافت کرد {کاری که متأسفانه حسرت انجام
مجدد آن در دور دوم آن بر دل دوس��تداران حقیقی و نه دوس��تان
ناباب��ش! باقی ماند !} تالش کرد تا با احیای گفتمان های اصیل

128

قطره و دریا  /...پنج مقاله در نقد رفسنجانی

«امام خمینی» حقوق مردم را از چنگال مدیران رس��وب کرده در
احزاب قدرت طلب را بازپس بگیرد.

{ هرچن��د که دفاع فعلی او از «رحیم مش��ایی» ها و «رحیمی»
های وامدار وچاپلوس به قدرت «هاش��می» متأسفانه عطسه ها و
س��رفه های «احمدی نژاد» ناش��ی از ابتالء او به زکام ویروس��ی
کارگزارانیسم رفسنجاني (که قب ً
ال «خاتمی» را مبتال و فلج کرده بود
) را به نمایش می گذارد.این ویروس تکیه زننده به جایگاه رئیس
جمهوری را به این باور غلط میرساند که تو که گزینه ی مورد توجه
و منتخب رهبری نبودی پس شأن میلیونها رأی خود را با مانورهایی
در عدم حرف ش��نوی کامل از رهبری اعالم نما و آماده ی حفظ
خ��ود و نام خود برای دو دوره ی بعد باش ! امیدوارم آنتی ویروس
ش��خصیت "احمدی نژاد" با شرب نیوشیدن اوامر نائب امام زمان
(ارواحنا له الفدا) این سرما خوردگی را مداوا کند} ...
•به نقل از رسانه های منتشره در ۲۶مهر :۱۳۸۸

آبان ماه سال « 1374اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس جمهور وقت
در حالیکه ششمین سال ریاس��ت جمهوری اش را پشت سر می
گذاشت ،برای اولین بار سفری چند روزه به استان کردستان داشت.
پس از انجام این سفر ،استانداری کردستان با انتشار کتابی با عنوان
“دیدار س��ردار سازندگی از کردستان سرزمین عشق و دوستی” به
بررسی نتایج این سفر پرداخت.
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“محمدرضا رحیمی” استاندار وقت کردستان در مقدمه این کتاب،
زیباییهای این سفر را خارج از توان گفتار و نوشتار دانسته و آن را
منحصر به فرد و در هاله ای از نور ایمان و ایثار و جوانمردی عنوان
کرده است.

“محمدرضا رحیمی” در ادامه “هاش��می رفسنجانی” را این گونه
توصیف می کند:
“آقای “هاشمی” را محبوب می پندارند که تنها یار نیست ،یاور نیز
هس��ت .او را جانانه کرم پیشه ای می انگارند که از کنعان انقالب
اسالمی به مصر کردس��تان قدم می گذارد ،عاشقانه عزیزش می
دارند و با تمام هستی خریدار محبتش می گردند...

اوج زیبایی این دلدادگی در حرکت غرور آفرین آن پیرزن س��قزی
تجلی می کند که با تمام داراییش که در یک رأس بز خالصه می
ش��ود ،در صف خریداران یوسف انقالب اسالمی قرار می گیرد و
اشک شوق از چشمان آقای “هاشمی” جاری می سازد...

نکات قابل مالحظه اي در لحظات ديدار حضرت ايشان از مناطق
کردس��تان وجود دارد که حقيقت ًا جز در آثار اساطيري و مبالغه ها و
اغراق هاي شاعرانه تصور آنها در باور هيچ کس نمي گنجد ،مگر
آن که انسان خود بوده و به راي العين مشاهده کرده باشد و حيرت
و اعجاب و ناتواني ما در ترس��يم آن عظمت ها از همين جا ناشي
مي شود .پيرمرد مريوانی خطاب به رئيس جمهوري محبوب خود
در حالي که گريه امانش نمي دهد ،مي گويد :اگر فرزندي داشتم،
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ذبيح مقدمت مي کردم”.

“رحيمي” در انتهاي اين مقدمه «دس��تاوردهاي شيرين اين سفر
مبارک» را تبديل کردستان به يک استان برخوردار و فروزان شدن
چشم انداز توسعه و ترقي کردستان مي داند و “هاشمي رفسنجاني”
را «شخصيت ممتاز جهان اسالم و س��ردار دالور سازندگي» مي
خواند.

يکی از فصول اين کتاب ،به اشعار و نثرهايي که در جريان اين سفر
سروده و نوشته شده ،اختصاص یافته است:

اي رييس دولت خدمتگزار ،اي «هاشمي»
با قدومت شهرمان همچون گلستان آمده

ناکسان را حسرت و بخل و حسد مهمان بود
غافلند از نعمتي کز سوي يزدان آمده

يا رب از لطف تو خواهم طول عمر “هاشمي”
زآنکه با حسن نظر از بهر عمران آمده

در يکي ديگر از اين اشعار با عنوان کاروان ساالر بيداري به تمجيد
از “هاشمي رفسنجاني” و”محمدرضا رحيمي” پرداخته شده است:
دولت ملت نو از “هاشمي” پاينده باد
ميسپارد شخص را دولت سراي خويشتن

چون “رحيمي” حاکمي فرزانه دارد کاردان
هر کسي بايد که بنشيند به جاي خويشتن
کوري چشم حسودان منافق اين دو يار
کرده در دلهاي مردم باز جاي خويشتن

در بخ��ش دیگری از این کتاب با چند نفر از هنرمندان بدون ذکر
نام آنها مصاحبه شده است « :با آمدن آقای “هاشمی” به کردستان
تمام جنبه ها به خصوص امور فرهنگی رو به ترقی خواهد رفت و
تمام این حرکات و این سفر تحت مدیریت بسیار هوشمندانه استاندار
کردستان بوده است”.
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یک هنرمند خوشنویس هم می گوید« :حرکت های آینده همگی
از برکات سفر پربرکت ریاست محترم جمهری به کردستان است
که آن هم باز می گردد به ایثار و ازخودگذشتگی استاندار با تجربه و
درد آشنای استان جناب آقای «رحیمی»”.

همچنين در این کتاب که در  350صفحه منتش��ر ش��ده تصوير
مشهور آرایش تراکتورهای جمعآوری شده از سطح استان کردستان
در استقبال از “هاشمي رفسنجاني” موجود است.

“رحيمي”  3س��ال قبل نيز در حضور دکت��ر “احمدينژاد” به ذکر
خاطرهاي از سفر خود به سوريه پرداخت و گفت يک فرد سوري به
وي گفته است که اگر قرار بود بعد از پيامبر اسالم باز هم پيامبري
بيايد ،آن فرد “احمدينژاد” بود ...
•یادداشت های پژوهشی آرشیو «ر.گ.چ»:

نگارش ظریفی را دیدم که در رس��انه های  1388/10/20منتشر
شده بود به این مضمون:

دکتر "احمدی نژاد" به خودش حمله کرد!

پس از اعالم دادس��تان كل كش��ور ،مبنی ب��ر اينكه “محمدرضا
رحيمي” ،معاون اول رئيس جمهور ،يكي از متهمان پرونده موسوم
به بيمه ايران است ،تاكنون واكنش هاي متعددي در اين زمینه از
سوي افراد صورت گرفته است.

ب��ه گ��زارش «تابن��اك» در تازه تري��ن واكنش ،دکت��ر احمدی
ن��ژاد ،رئيس جمه��ور کش��ورمان در دفاعي جانانه ،مع��اون خود
را از ه��ر اتهام��ي مب��را دانس��ت و در اي��ن ب��اره اظهار داش��ت:
«من نمی دانم ،چرا برخی اصرار دارند خالف قانون عمل کنند؛ این
که در یک برنامه زنده تلویزیونی فردی که خود متخلف اس��ت به
کسی که حضور ندارد ،تهمت و اتهام بزند خیلی بد است ...این کار
باید اصالح و جبران ش��ود و برخی معاونت های صدا و سیما باید
دقت و مراقبت بیشتری کنند».
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صد البته اين سخن حقي است كه در غياب افراد ،به ويژه در يك
برنام��ه تلويزيوني زنده ـ که قطع ًا بینندگان بس��یاری دارد ـ نبايد
اتهاماتي را عليه آنان مطرح كرد ،به ویژه آنکه این موارد ،هنوز در
حد اتهام است و نه تنها در دادگاهي صالحه ثابت نشده ،بلكه خود
فرد هم حضور ندارد تا به اتهامات مطرح ،پاسخ بگويد و دست کم ـ
هرچند به صورت ظاهری ـ بتواند از خود دفاع کرده و اعاده حيثيت
كند.

بر اين مبنا ،نكته جالب اين مسأله آنجاست كه اتفاقا چنين رويكردي
در تلويزيون ،يعني متهم كردن افراد در محضر میلیون ها بیننده ،در
سال  1388و در ايام مناظرات انتخابات رياست جمهوري رقم خورد؛
آنجا كه شخص دکتر «احمدی نژاد» ،اتهامات متعددي را عليه افراد
گوناگ��ون در تلويزيون طرح كرد؛ اتهاماتي كه اتفاقا در غياب افراد
عنوان شد ! و مورد تذ ّکر ج ّدي رهبري نيز قرار گرفته بود!...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل  ...بگذریم ...و به بحث
اصلي متن بپردازیم:

"رفسنجانی" پس از سالها تجربه اکنون بعض ًا مانورهای غیر قابل
درکی می نماید که در تعارض با بدیهیات قواعد سیاسی است  .مث ً
ال
هر از چندی میگوید "س��ینه من صندوق اسرار {؟!} نظام" است.
در واقع دراعتراض به گذشته و اشتباهات خودش به سر می برد .او
برای بروز کینه و عصبانیت نابجای خود در انتخابات 1388راهکاری
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بهتر از حمایت همه جانبه ی مهندس "میر ماسون موسوی" پیدا
نکرد .فردی که ائتالف همه ی مخالفان "احمدی نژاد" در داخل
و خارج برای تجدید نظر در آرمانهای انقالب را در حمایت از خود
داشت.

متاس��فانه "هاش��می" با تداوم کینه اش آخرین امیدهای مردم به
اص�لاح خود را نیز از بین خواهد ب��رد  .این کینه ی غیر الهی اورا
واداشته بود که در نامه ای حاوی برخی انتقادهای وارد به احمدی
نژاد؛ گستاخانه به رهبر معظم انقالب بدون سالم اولتیماتوم دهد:
بسماهلل الرحمن الرحیم

مقام معظم رهبری آیتاهلل خامنهای زیده ع ّزه

متأسفانهاظهاراتعاریازحقیقتوغیرمسئوالنهآقایاحمدینژاددر
جریان مناظره با مهندس موسوی و مقدمهچینیهای قبل و حوادث
بعد از آن ،خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهکهای
ضدانقالب در سالهای اول بعد از پیروزی انقالب و نیز تهمتزدنها
در انتخابات  1384و انتخابات مجلس ششم ولجنپراکنیهای باند
پالیزدار که در دادگاه محکوم ش��ده را به نمایش گذاشت و از آنجا
که بخش��ی از این اظهارات قب ً
ال در رسانههای دولتی و آتش تهیه
آن در سخنرانی مشهد مقدس مطرح شده ،ادعای اینکه مطالب او
تحت تأثیر فضای مناظره گفته شده و فاقد برنامهریزی قبلی است،
پذیرفتنی نیست و گویا برای تحتالشعاع قرادادن گزارشهای مستند
و مکرر دیوان محاسبات در خصوص مفقوداالثر بودن یک میلیارد
دالر و ارتکاب چند هزار تخلّف در اجرای بودجهها میباشد و شاید
هم رقیب اصلی خود را افتخارات ربع قرن انقالب اسالمی میداند.

دهه��ا میلی��ون نف��ر در داخ��ل و خ��ارج ناظ��ر دروغپردازیها و
خالفگوییهای��ی بودن��د که برخالف ش��رع و قان��ون و اخالق
و انص��اف ،افتخ��ارات نظ��ام اس�لامیمان را نش��انه گرفته بود.
زیر س��ئوال بردن تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و
تالشهای امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانیت عظیمالقدر
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کهدرنیم قرن گذشته با مجاهدتهای خویش توانستند بنای باشکوه
نظام اسالمی را ایجاد و مستقر و بالنده کنند ،از این بدتر نمیشد.
دوران مشعش��عی که خود شما پشت سر امام(ره) در قامت مجاهد
پیشتاز ،رئیسجمهور و نهایت ًا رهبری نظام نقش و مسئولیتهای
ممتازی بعهده داشتهاید.

نقطه قابل توجه دراین تهمتها این اس��ت که غیرمستقیم ،مقام
والیت در زمان رهبری امام راحل و جنابعالی که هادی دولتها
بودهای��د و با اظهارات صریح ،مدیریتها را مورد تأیید و تحس��ین
قراردادهاید ،نشانه گرفته است.

بعد از جریان ش��وم  14اس��فندماه  1359با ارشاد امام و بنیانگذار
جمهوری اس�لامی ،شهید مظلوم دکتر بهش��تی و جنابعالی و
اینجانب که در ش��عارهای مردمی به عنوان «س��ه یاور خمینی»
ش��ناخته ش��ده بودیم ،با همراهی نیروهای انقالبی و بخصوص
نمایندگان متعهد مجلس اول و حزب جمهوری اسالمی توانستیم
در جهت زدودن غبارهای ابهامات و سمپاش��یها اقدامات مؤثری
انجام دهیم و امام راحل درد آش��نا با تش��کیل گروه حقیقتیاب و
داور ،بخش��ی از حقایق را آش��کارکردند .نتایج آن ،آگاهی بیشتر
م��ردم و رس��وایی فتنهگران و در نهایت نجات کش��ور از خطری
بود که دش��منان اس��تکباری و ضد انقالب طراح��ی کرده بودند.
البت��ه اینجانب قصد ندارم که دولت موجود را مثل دولت بنیصدر
معرفی کنم و یا سرنوش��تی ش��بیه آن دولت را ب��رای این دولت
بخواهم ،بلکه مقصود این است که باید مانع گرفتار شدن کشور به
سرنوشت آن روزگار شد.

اینجان��ب ب��رای پرهیز از آلودهش��دن فضای سیاس��ی کش��ور
در آس��تانه انتخاب��ات ب��ه تش��نجات بیش��تر ،از عکسالعم��ل
ف��وری ک��ه م��ورد انتظ��ار مل��ت اس��ت ،خ��ودداری ک��ردم.
در مراسم بزرگداشت سالگرد امام(ره) به آقای احمدینژاد گفتم که
در اظهارات او خالفگوییهای فراوانی وجود داشته و ادعای کذب
تماس تلفنی من با یکی از سران عرب و ادعای کارگردانی مبارزات
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انتخاباتی رقبا و اتهامات ن��اروا به جمعی از بزرگان نظام ،از جمله
جن��اب آقای ناطق نوری و فرزندان من و بدتر از همه زیرس��ئوال
ب��ردن اقدامات امام راحل را یادآوری و پیش��نهاد کردم با صراحت
اتهامهای نادرست را پس بگیرد که نیازی به اقدامات قانونی افراد و
خانوادههایی که ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تیرهای ناسزاگویی
قرار گرفتهاند ،نباشد.

از صدا و سیما هم خواسته شد که فرصتی در اختیار طرفهای ذیحق
براساس مقررات سازمان قرار دهد که از خود دفاع نمایند .گرچه در
گذشته به بخشی از این اتهامات پاسخ داده شده و رئیس قوه قضاییه
وقت جناب آقای یزدی در پایان کار ریاست جمهوری اینجانب ،در
عمل به اصل  142قانون اساس��ی رسم ًا اعالم پاکی و من ّزه بودن
خانواده رئیسجمهور و حتی کمشدن داراییها در دوران مسئولیت
را نمودند ،ولی تکرار اتهام تکرار جواب را میطلبد.

معاالس��ف ،این دو پیش��نهاد خیرخواهانه عم ً
ال پذیرفته نشده و
رهبر معظم هم صالح را در سکوتش��ان دیدند و بیشک جامعه
و بخصوص نسل جوان نیازمند اطالع از حقیقت است .حقیقتی که
با اعتبار نظام و همدلی ملت ارتباط ج ّدی دارد و اگر محدود به حق
چند نفر بود؛اقدام به نوشتن چنین نامه ای نمی کردم.
معتقدم جنابعالی بخوبی میدانید که اینجانب و بسیاری از بزرگان
تأثیرگذار انقالب و حتی خود جنابعالی از دوران مبارزه و سالهای
اول انق�لاب و در تع��دادی از مقاطع مورد تهاجم اف��راد الابالی و
ضدانقالب بودهایم و همیشه صبورانه تهمتها و اهانتها را پشت
سر گذاشتهایم و در دور جدید تهمتها و هجمهها هم از حدود پنج
سال پیش تاکنون دندان روی جگر دارم و بخاطر خداوند و مصالح
یدارم و از این جهت هم
انقالب و کشور اندوه خویش را مکتوم م 
مورد گالیه بسیاری از دلس��وزان اسالم و انقالب و بستگانم قرار
میگیرم ومهم این اس��ت که اینبار این تهمت ها توس��ط رئیس
جمهور و در رس��انه ملی مطرح ش��ده است .البته در موقع مناسب
انحرافات و حقکشیهای ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در
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اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت.

تاریخ گواه است که اکثریت مردم متعهد و انقالبی مان کمتر تحت
تأثیر خالفگوئیها ق��رار میگیرند و دلیل آن آراء افتخارآمیز مردم
به اینجانب در آخرین انتخابات مجلس خبرگان رهبری اس��ت و
نیز خوب میدانید که در جریان انتخابات جاری ،تاکنون به خاطر
مسئولیت های رسمی ام در رسانه ها مطلبی به نفع یا ضرر افراد و
جریانهای درگیر در انتخابات نگفتهام و در موارد ضروری به کلیاتی
مبتنی بر حضور حداکثری مردم در پای صندوقها و سالمت انتخابات
اکتفا کردهام و رسم ًا گفتهام برنامه شرکت در انتخابات ندارم.

چهار نامزد موجود برای آمدن به صحنه با اطالع از نظر و سیاست
اینجانب از من نظر نخواس��تهاند و بع��د از نامزدی هم از اینجانب
درخواست حمایت نکردهاند و اگر هم در جلساتی بهم رسیده باشیم،
چیزی جز همان کلیات فوقالذکر را از من نش��نیدهاند و اگر حزب
یا گروهی در مورد جهتگیری در انتخابات نظر خواستهاند ،گفتهام
براساس آییننامه خود عمل کنند و حقیقت ًا آنها با تصمیمخودشان
و همکارانش��ان در صحنهان��د و عمل میکنن��د و انصاف ًا تهمت
دستنشانده بودن آنان ستم و بیحرمتی غیرقابل توجیه است.

بجاس��ت که به این حقیقت هم توجه ش��ود ک��ه احتما ًال عوامل
دول��ت از نظر اینجان��ب مطلعند که من ادامه وض��ع موجود را به
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ص�لاح نظام و کش��ور نمیدانم و خ��ود جنابعالی ه��م از این
نظ��ر م��ن مطلعید و دالی��ل آن را هم میدانید .ول��ی این نظر را
رس��انهای نکردهام و خود عوامل دول��ت در این مورد بزرگنمایی
کردهان��د ک��ه ه��دف بزرگنمای��ی در آن مناظره روش��ن ش��د.
با اینهمه بر فرض اینکه اینجانب صبورانه به مش��ی گذشته ادامه
دهم ،بیشک بخشی از مردم و احزاب و جریانها این وضع را بیش
از این بر نمیتابند و آتشفشانهایی که از درون سینههای سوزان
تغذیه میش��وند ،در جامعه شکل خواهد گرفت که نمونههای آن
را در اجتماعات انتخاباتی در میدانها ،خیابانها و دانشگاهها مشاهده
میکنیم.
اگ��ر نظام نخواهد یا نتواند با پدیدههای زش��ت و گناهآلودی مثل
تهمت ها ؛ دروغها و خالفگوییهای مطرح ش��ده در آن مناظره
برخورد کند و اگر مس��ئوالن اجرای قانون نخواهند و یا نتوانند به
تخلّفهای صریح خالف قانون در اعالن افراد به عنوان فاسد که
فقط بعد از اثبات تخلّف در دادگاه قابل اعالن است ،رسیدگی کنند و
اگر فردی در موقعیت ریاست جمهوری بدون مراعاتشأن منصب
مقدسش خود را مجاز به ارتکاب چنین گناهان کبیره و اخالقشکن
علیرغم سوگند به مراعات شرع و قانون بداند ،چگونه میتوانیم خود
را از پیروان نظام مقدس اسالمی بدانیم؟

138

قطره و دریا  /...پنج مقاله در نقد رفسنجانی

رهبری معظم انقالب؛

اکنون که امام راحل (ره) آن پیر فرزانه و حلاّ ل مشکالت و ملجاء
همه و یار صبور و دیرینه هر دوی ما آیتاهلل ش��هید مظلوم دکتر
بهش��تی و بسیاری از همس��نگران قدیم که یا به فیض عظمای
ش��هادت رس��یدند و یا به دیار باقی ش��تافتند ؛ در بین ما حضور
ندارند ،شما ماندهاید و من و معدودی از یاران و همفکران قدیم .از
جنابعالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتتان انتظار است
برای حل این مش��کل و برای رفع فتنههای خطرناک و خاموش
کردن آتش��ی که هم اکنون دودش در فضا قابل مش��اهده است،
هرگونه که صالح میدانید اقدام مؤثری بنمایید و مانع شعلهورتر
شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید.
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لذا در فرصت باقیمانده ضروری به نظر میرس��د خواس��ته حق
حضرتعالی و مردم در خصوص انجام انتخاباتی س��الم و پرابهت
و حداکثری تحقق یابد .کاری که میتواند عامل نجات کش��ور از
خطر و باعث تحکیم وحدت ملی و اعتماد عمومی باشد و فتنهگران
نص پیامتان در مشهد و در مرقد امام راحل
نتوانند با حدس و گمان ّ
را با ه��وس خود تحریف کنند و با نادیده گرفتن قانون ،بنزین بر
آتشافروختهبریزند.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گرفتن به پیل

دوست ،همراه و هم سنگر دیروز ،امروز و فردایتان

“اکبرهاشمیرفسنجانی”
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•به نقل از تحلیل عباس پژوهش پیرامون نامه «هاشمي»
به رهبر انقالب :

 ...برآنيم  ...در يك بررس��ي روانكاوان��ه ،واژه پژوهي متن نامهي
 19خرداد آقاي «اكبر هاشمي رفسنجاني» به محضر مقام معظم
رهبري را از اين منظر بررس��ي و نتايج آن را به حضور خوانندگان
گرامي ارايه نماييم تا دانسته شود كه ريشهي بسياري از آشوب ها
و تالطم هاي امروز جامعهي ما در كدام خاك اس��ت و آبشخور از
كدام سرچشمه دارد.

چنانچه بخواهيم متن نام ه  ...را با روش «روان كاوي متن» بررسي
نمايي��م در اين نامهي حدوداً هزار كلمه اي باید نخس��ت واژگان
احساسي غالب را كه اصليترين بار احساسي حاكم بر متن بر دوش
آنها است  ...از درون متن وجين و  ...به جدول آماري بسپاريم ...

نخس��تين موردي كه در روانكاوي اين متن نظر محقق را به خود
جلب مي كند ،درجهي غلظت احساساسات اين نامه است … در
نامه ي حدوداً  1000كلمه اي آقاي «هاش��مي» ،دست كم 111
واژه و يا تركيب احساسي به كار رفته است …يعني حدوداً به ازاي
هر  9واژه يك كلمه و يا تركيب احساسي به كار رفته و  ...نگارنده
در هنگام درگيري ذهني خود با جريانات شديد رواني و احساسات
غليظ ،اقدام به نگارش اين نامه كرده است.

بررسي هاي بعدي آماري  ...اثبات مي كند كه روان آقاي «هاشمي»
در هنگام نگارش اين متن ،درگير  12گونهي احساسي متفاوت بوده
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است … .كه … به ترتيب فراواني عبارتند از:

خشم -تحريك -تهديد–توهين -اتهام -مظلوم نمايي -نفرت-
ارعاب -تحكم -تحقير -احساس ضعف -غم

 ...نتيجهي مشهود ديگر : ...پرتكرارترين شيء به كار گرفته شده در
نامه است كه همانا «آتش» است.كلمهي «آتش» در طول نوشتار
 5مرتبه استعمال شده است.

جالب تر آن كه در ارتباط مس��تقيم با اين « 5آتش» و در جوار هر
يك از اين كلماتِ آتش ،واژگاني هم سنخ و يا هم جنس آن به كار
گرفته شده كه بيانگر تأکید ذهني و اصرار فراوان نگارنده بر واژهي
«آتش» است .اين  6واژه كه تأکید افزاي اين پنج آتش هستند و
برجسته سازي ذهني نگارنده را نسبت به اين شيء محوري نشان
مي دهند ،به ترتيب اين قرارند« :آتش فشان ،سوزان ،دود ،شعلهور،
افروخته،بنزين».

 ...بديهي اس��ت كه اذهان هش��يار ايراني  ...از اين نكته نيز غافل
نخواهند ماند كه چه شباهت عميقي است ميان آن چه در خيابان
هاي تهران به كار گرفته شد ،با تراوشهاي قلم خشم آلود و تهديدگر
هاشمي در متن نامه كه همانا واژگان هم نشين و تأکیدافزاي آتش
هستند« :بنزين» و «دود»
•{به نقل از سایت جهان نیوز ۲۶تير }:۱۳۸۸

حاشیه هایی از نمازجمعه تهران شکست پروژه «مهدی هاشمی
رفسنجانی»
همزمان ب��ا ت�لاش برخ��ی چه��ره ه��ا و جریان��ات سیاس��ی
ب��رای به��ره ب��رداری از نماز جمعه ته��ران ،تدبیر م��ردم تهران
باع��ث شکس��ت پروژه س��وء اس��تفاده از نم��از جمع��ه ش��د.
به گ��زارش جهان ،در حالی که برخی چهره ها از هفته گذش��ته
مشغول برنامه ریزی برای تفرقه و ایجاد فضایی برای بهره برداری
سیاسی از نمازجمعه تهران بودند ،اتفاقات جالب نماز جمعه این هفته،
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برنامه ریزی تفرقه افکنان را نقش برآب کرد.

برخی از حاشیه های نماز جمعه امروز تهران بدین شرح بود:

نمازگزاران هنگام شروع خطبه های نماز جمعه با شعارهای “خونی
که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست” و “ما اهل کوفه نیستیم
علی تنها بماند” به استقبال بیانات “هاشمی رفسنجانی” رفتند.

عده ای از نمازگزاران که با دستبند سبز به نمازجمعه آمده بودند با
تجمع در میدان انقالب و درب اصلی دانشگاه تهران مشغول استماع
سخنان خطیب نماز جمعه شدند و هنگام نماز هم جای خود را تغییر
ندادند که با تذکر مامورین انتظامات نماز جمعه متوجه شدند جلوتر
از امام جمعه نمی توانند به وی اقتدا کنند.
برخی از حضار در هنگام سخنان هاشمی در تقبیح عملکرد دولت
چین ،با سوت و کف اظهارات امام جمعه موقت تهران را تائید کردند.

بیش��تر کس��انی که در حمایت از موس��وی به نم��از جمعه آمده
بودن��د در هن��گام اقامه نماز با اجتماع در خیاب��ان  16آذر و میدان
انقالب ش��عارهای تحریک آمیزی س��ر دادند که با درایت نیروی
انتظام��ی و برای احترام به نماز به ش��عارهای خود پای��ان دادند.
در حالی که که برخی رس��انه های خاص س��عی داشتند از هفته
گذشته با تحریک هوادارانشان برای حضور در نماز جمعه از جمعیت
آنان اس��تفاده تبلیغاتی کنند ،صفوف نمازگزاران که اکثریت آنها را
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افراد متدین و نمازگزاران همیشگی نماز جمعه تشکیل می دادند تا
میدان فلسطین هم نرسید .این میزان بسیار کمتر از نماز جمعه های
هاشمی رفسنجانی که در ماه رمضان و روز قدس انجام می شد بود.

با این وجود سایتهای وابسته به این جریان که تبحر خاصی در جعل
اخبار و بزرگنمایی دارند تعداد حاضرین در نماز جمعه را بین  1.5تا
 2.5میلیون نفر تخمین زدند که موجب انبساط خاطر حاضرین در
نماز جمعه شد.
پیش از این نیز این رسانه ها تعداد راهپیمایان  25تیر را  3میلیون
نفر! به نقل از شهردار تهران اعالم کرده بودند که با تعجب و تکذیب
«قالیباف» مواجه شد.

س��ایت رجا نیوز هم نوشت :همسر و  2دختر آیت اهلل «هاشمی»
نی��ز در نمازجمعه قس��مت خواهران حضور یافته بودند .همس��ر
«هاش��می» که رو به جمعیت نشس��ته بود و هنگامی که بخش
عمدهای از نمازگزاران شعارهای انقالبی سرمیدادند ،وی رفتارهای
تحقیرآمیزی از خود بروز میداد.

پیش از ش��روع نماز جمعه آیت اهلل «مکارم شیرازی» در پیامی به
نمازگزاران تهرانی ضمن دعوت آنها در پرهیز از ش��عارهای تفرقه
آمیز بیان داش��تند :آداب اسالمي و تربيت و ادب ايراني به ما اجازه
نمي دهد که نماز وحدت آفرين جمعه را با ش��عارهاي تفرقه انگيز
آلوده سازيم و به يقين دشمنان را ناکام مي کنيم و راضي نمي شويم
که اختالف سليقه ها را به دشمني تبديل کنند و عظمت و استقالل
کشورمان را هدف قرار دهند.
•به نقل از خطبه های نماز جمعه “هاشمی رفسنجانی”
 26تیر ماه  13۸۸منتشره در سایت "هاشمی رفسنجانی
دات آی آر :

امیدواریم که خداوند هیچیک از مسلمانان را از لطف و مرحمتش و
روحیه تقوا و وظیفه شناسی محروم نفرماید و ملکه تقوا همیشه در
وجودمان تقویت شود ...ما در آستانه سالگرد نمازجمعه هم هستیم
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و نمازجمعه امروز بی ش��باهت به نمازهای جمعه ای که در هفته
های اول انقالب شروع شد و آیت اهلل طالقانی اقامه نماز می کردند
و جمع زیادی از همه س��لیقه ها در آن نمازها ش��رکت می کردند
چنین است ...یادتان هست که من در خطبه های اول یکی دو سال
اخیر درباره شکل گیری نظام بر اساس قرآن صحبت می کردم و
رس��یدیم در آن بحثها از عبادت شروع کردیم و از عبادت به نماز
رسیدیم و از نماز عبور کردیم به مسجد رسیدیم دو خطبه هم درباره
مسجد خواندم ...
بحث دوم صحبتم انقالب اس��ت که مردم برای آن جهاد کردند و
امام راحل ما بنیانگذار و موسس بودند و این همه خونهای مقدس
پای این ش��جره مبارک ریخته شده  ...بحث سوم را می پردازم به
مسائل روزمان و شرایطی که االن در آن هستیم کمی این راتوضیح
می دهم و ان شااهلل راه کاری راه عالجی برای شرایطی که امروز در
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آن زندگی می کنیم عرض می کنم  ...البته اینها نظر خودم خواهد
بود امیدوارم که بقیه مسئولین هم روی همین مسئله فکر بکنند و
راهی پیدا بشود که ما با همان ابهت وحدت و همدلی که آغاز کردیم
و پیروز شدیم و تا اینجا رسیدیم آینده راهم بتوانیم برای نسل های
بعدی هم ترسیم بکنیم و بپیمائیم ...مساله دیگر ما بطور مختصر
مساله کشتار مسلمانان در چین است که روزهای تلخی می گذرد بر
مسلمانان چین و من در اینجا به دولت چین عرض می کنم دولت
چین انتظار از او می رود که بتواند در مقابل مظالمی که به این مردم
وارد می شود صبر کند( .شعار مرگ بر چین عده ای از نمازگزاران
) در این لحظه آقای “هاش��می رفسنجانی” خطاب به نمازگزاران
گفت که آقایان من خواهش کردم به عنوان خطیب جمعه ش��ما
شعار ندهید و من در خطبه های خود بخاطر شرایطی که می دانید
در اینجا و اطراف خیابانها و کل این منطقه است خواهش می کنم
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شعار ندهید و بگذارید من که دارم می گویم مساله چین را...مسائل
عراق و فلسطین و افغانستان و پاکستان هم متاسفانه مثل هفته ها و
ماههای گذشته است که آنجا خونریزی و فساد و درگیری است که
انشااهلل روزی اصالح شود ...اما مساله خود ما و بحثهایی که درباره
خودمان بخواهیم بکنیم که گفتم ...خب الحمدهلل در انتخاباتی که
انجام شد و تمام شد ما خیلی خوب شروع کردیم رقابت خوبی شکل
گرفت مقدمات خوب انجام شد .یک رقابتی بود که چهار نفری که
از نظر شورای نگهبان صالح تشخیص داده شده بودند آمدند رقابت
کردند رقابت راهم خوب انجام می دادند و مردم امیدوار ش��دند و
آزادی کامل در انتخابات و حضور بی س��ابقه ای واقعا از خودشان
نش��ان دادند و در این شرایط که همه چیز آماده یک افتخار بزرگ
برای کش��ور ما بود که این افتخار را ما باید به مردم بدهیم  ....این
بسیار ارزشمند بود .ایکاش همان شرایط تا امروز ادامه می یافت و
امروز ما س��ربلندترین شرایط را و نتیجه انتخابات هم هر چه می
خواست باشد .و در دنیا می توانستیم داشته باشیم ولی آنطوریکه می
خواستیم نشد که حاال من عرض می کنم اساس مساله اینست که
من گفتم ما چه می خواستیم گفتم که قسمت دوم اینست که بگویم
انقالب چه می خواهد ...
«امام» حتی در مبارزاتش��ان وقتی پیشنهادی می آمد که مثال از
اسلحه استفاده بشود از ترور استفاده شود و یا با فالن حزب همکاری
کنیم امام می فرمودند آنچه که من می خواهم مردمند .شما هر چه
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می توانید کار کنید تا دل مردم را با مبارزات آشنا کنید و به ما طلبه
ها می فرمودند که شماها رسالتتان اینست که بروید منبر و مسجد و
حسینیه ها و روستاها بروید و توضیح بدهید که ماها چه می خواهیم
..این هنر بزرگ امام بود که موفق هم شدند .

 ...شماها می دانید که از لحاظ قانون اساسی همه چیز کشور ما به
رای مردم است  .از رهبری بگیرید که باید مردم خبرگان را انتخاب
کنند یعنی مخلوق رای مردم  .رئیس جمهور را مردم باید مستقیم
انتخاب کنند مجلس را باید مردم مستقیم انتخاب کنند و مردم باید
اعضای ش��وراها را مستقیم انتخاب کنند و افرادی که بعد از اینها
سمت می گیرند به اتکا رای مردم است  .یعنی این مردم هستند و
این حکومت دینی است این جمهوری اسالمی یک لفظ تشریفاتی
نیست  .هم جمهوری است و هم اسالمی است  ...آنچه که من
می فهمم و راه حل از توی آن می خواهم در آورم اینستکه اواخر
دوران تبلیغات ما دچار تردید شدیم یعنی یک عده افرادی پیدا شدند
تردید کردند و بذر تردید حاال به هر دلیل یا تبلیغات نادرست یا عمل
نادرست صدا و سیما و یا چیزهای دیگر باعث شد بذر تردید در ذهن
مردم پیش بیاید ... .ما تردید را بدترین مصیبت می دانیم .
...این تردید مثل خوره افتاد به جان ملت ما البته دو جریان هستند
یک جری��ان که تردید ندارند و قاطع هم ایس��تاده اند و دارند کار
خودش��ان رامی کنند و یک عده هستند که آنها هم کم نیستند و
بخش زیادی از مردم فهیم کش��ور ما عالم کشور ما هستند و می
گوین��د که ما تردید داریم و ب��رای رفع تردید اینها باید کار کنیم .
امروز االن تلخ است یعنی شرایطی که بعد از اعالم نتایج انتخابات
(ریاست جمهوری ) پیش آمد دوران تلخی است ...
چند تا پیشنهاد به ذهن من می رسد که البته این پیشنهادها را با
جمعی از خبرگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که به
فکرشان من اعتماد دارم مطرح کردم و به این جا رسیدیم و من اینها
را عرض می کنم به عنوان راه حل شاید هم دیگران هم بپذیرند
و عمل کنند ...
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 ...مس��اله مهم ما اینس��تکه آن اعتمادی که مردم را با آن وسعت
وارد میدان کرد و امروز یک مقدار مخدوش شده ما این اعتماد را
برگردانیم و این هدف مقدس ما باید باشد و این اعتماد باید برگردد
و اینکه چگونه برگردانیم را حاال عرض می کنم...

یک  :ما باید همه چه نظام حکومت دولت مجلس نیروهای امنیتی
و نظامی و انتظامی و مردم یعنی معترضان همه باید در چارچوب
قانون حرکت کنیم  .ما اگر از قانون تجاوز کنیم دیگر هیچ مرزی
ندارد .و باید با قانون مسائلمان را حل کنیم و همه قانع باشیم  .حاال
هرچه شد با این قانون.

دوم  :اینکه بگونه ای عمل کنیم که آن اعتماد را البته یک روز و
یک شب نمی شود و یک جریان نسبتا طوالنی است و باید انجام
بدهیم باید یک فضایی بوجود بیاوریم که همه اطراف بتوانند آنجا
حرفشان را بزنند و هر طرف منطقی و بدون دعوا و بدون مشاجره
و منطق حاکم باشد البته عمده اینکار مال صدا و سیماست که باید
انجام بدهد که مس��تمعین زیادتری دارد و سایر رسانه ها هم باید
اینکار را بکنند و بحثها باید منطقی باشد برادرانه خواهرانه بنشینند با
هم حرف بزنند و دلیلش را بگوید و آنهم دلیلش را بگوید و باالخره
مردم در این بین خودشان می فهمند و آخرش هم می توان از مردم
پرسید و طوری باشد که ما این اعتماد را برگردانیم
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...متاسفانه از این فرصتی که رهبری انقالب دادند به شورای نگهبان
پنج روز وقت اضافه دادند و گفتند که بروید عقال را و موجهین را
بیاورید بررسی کنند و اعتماد مردم را جلب کنیم استفاده خوبی نشد
و من هم االن نمی خواهم بگویم تقصیر کی بود که نشد ولی نشد...

ما حاال از آن مرحله گذشته ایم و االن مرحله دیگری است و من
فکر می کنم برای آینده و برای اتحاد ما و برای جلوگیری از خطر
نظام و برای حفظ این ارزش��هایی که انقالب خلق کرد برای این
بنای باشکوهی که امام راحل و خون شهدا و مجاهدات مردمی که
در این راه تالش کردند و رزمندگان ما برای ما مانده برای نس��ل
سوم و چهارم و بعد بماند {اینکه برای خود آقای «رفسنجانی» و
فرزندانشان یعنی نس��ل د ّوم مانده که تردیدی نبوده و نیست! اما
امیدوارم منظور ناخودآگاه بیان شده ی شان ؛ تزلزل بنای باشکوه
ذهنی شان برای نسل سه و چهار و بعد؛ نوه ها و نتیجه ها و نبیره
های ایش��ان و خانم «عفت مرعش��ی» نبوده باشد که با پیروزی
رقیب ایشان در سال  1384و رقیب پادوهایشان مثل «موسوی»»،
کروبی» و «رضایی» در سال ُ 1388پکیده شد! }...در این مقطع
ما می توانیم این حرکات را انجام دهیم و اگر این دو کار را بپذیریم
که قانونی باشد و راه برای مناظره و مذاکره و مباحثه و استدالل باز
باشد شاید در مدت کوتاهی به قناعت برسیم  {.نه تو را به خدا !}

{سه}در این فاصله باید یک کارهای دیگری بکنیم  .الزم نیست
در این شرایط ما افرادی را که به این نامی که االن هست در زندان
داشته باشیم  .اجازه بدهیم اینها به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

نگذاریم بخاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما ما را سرزنش کنند
شماتت کنند به ما بخندند برای ما نقشه بکشند ...

{چهار} مساله بعدی ما {مرجع ضمیر ما ؟! در اظهارات ایشان تا
ابتدا تا پایان برای اینجانب در جایگاه پژوهش��گر مجهول مانده }
اینست که آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی
و دلجوئی بش��ود آنهائی که عزا دارند هم به آنها تسلیت بدهیم و
هم دل آنها را دوباره با نظام نزدیک کنیم و اینکار ش��دنی است .
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کسانیکه وفادار به انقالب باشند و ببینند که نظام به سراغشان می
رود .آنها زود می توانند با دل و جانشان با ما همراهی کنند و اینکار
را باید انجام دهیم و از آنان دلجوئی کنیم و با سعه صدر اینجا دیگر
الزم نیست که ما عجله داشته باشیم الزم نیست در اینجا خودمان
را گرفتار کنیم.

{پنج} بگذاریم رس��انه هایمان باالخره این رسانه ها با معیارهای
قانونی اجازه گرفته اند محدودشان نکنیم و در حد قانون زیرا مالک
و چارچوب قانون است که نه رسانه ها انتظار داشته باشند بیشتر از
اجازه قانونی عمل کنند و نه نظام از آنها توقع کند که حق قانونی
آنه��ا را ندیده بگیرند و همه با هم بگذاریم یک فض��ای آرام آزاد
انتقادی یا تائیدی هر دوی آن بوجود بیاید و من فکر می کنم اگر
این فضا را مسئوالن ما و نیروهای انتظامی ما و نظامی ما و امنیتی
ما انجام بدهند
ما همه عضو یک خانواده هستیم و همه آسیب دیده در راه انقالب
هستیم و همه جزو کسانی هستیم که در این جهاد طوالنی دفاع
مقدس سرمایه گذاری کردیم و همه ما شهید در گلزارهای شهدا
داری��م {البته بنده از گلزار های ش��هدای بلژیک انگلیس یا کانادا
خبرندارم ! ش��اید از خانواده ی باجناق ایشان ! }..همه ما جانباز در
منزل خودمان داریم چرا باید یکجوری باشد که دیگران از راههای
دور بیایند و برای ما نس��خه بپیچند ما خودمان هستیم  .یعنی ما
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اینقدر عاقل نیستیم ما این مبانی را نداریم ما تجربه سی سال اداره
کش��ور را نداریم  ...من امیدوارم این خطبه نماز جمعه شروع یک
تحولی در آینده باش��د و بتوانیم از این مش��کلی که می شود اسم
بحران روی آن گذاشت بخوبی عبور کنیم و دوباره شاهد همدلی و
همرزمی و همراهی و رقابت سالم و هر کسی را که مردم خواستند
آنطور باشد.
•به نقل از منتخب صحبت ها ی «هاشمی رفسنجانی»
در مشهد  14آذر 1388منتشره در سایت «هاشمی
رفسنجانی» دات آی آر :

...البته از جریاناتی که در کشور میگذرد ،راضی نیستم و هیچ مناسب
نبود جامعه ما در شرایطی که از طرف دشمنان کام ً
ال تحت فشار
است ،شاهد این مسایل باشد .به خصوص که فاصله گرفتن بخشی
از قشر آگاه ،دانشجو ،استاد ،مدیر و جریانهای فکرساز و انسانساز
جامعه مصیبتی برای نظام اسالمی نوپاست که بخواهند جدا باشند
یا دو تفسیر باشد که با هم نخواند...

ا ّما اینکه سؤال میکنید ،چرا ساکتم و موضع من چیست؟ باید بگویم
ک��ه موضع من از ا ّول انق�لاب و ح ّتی پیش از انقالب و در مبارزه
روش��ن بود .همیش��ه با افراط و تفریط مخالف بودم  .راه عقالنی،
معتدل و عرفی مقبول را راه درست تشخیص میدادم که مستند به
آیات قرآن وادلّه بود .در تمام این دوران هم در هر شرایطی نوعی
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افراط در مقابل من بود .البته انسان نمیتواند توقع داشته باشد که
همه سلیقهها در همه جا او را میپذیرند .فکر میکنم اگر اعتدال
در جامعه و کشور ما حاکم باشد ،بسیاری از مسایل قابل حل است.
همیشه یک جریان افراطی گاهی در جناح راست ،گاهی در جناح
چ��پ بوده و هنوز هم اینگونه اس��ت .االن تندرویهایی را از دو
طرف میبینیم که متکی به تندروهاست که یا افراطی یا تفریطی
و یا هر دو است...

من فرقی نمیبینم .تندروهای این طرف که به اصطالح اصولگرا و
محافظهکار امروز هستند هم هیچ وقت با فکر اعتدال موافق نبودند
و هرگونه که دلش��ان میخواس��ت ،عمل میکردند .ولی اکثریت
جامعه ،به خصوص تحصیلکردههای اصیل ،اعتدال را میخواهند.

ا ّما درباره اینکه گفتید چرا س��اکتم؟ باید بگویم به آن معنا ساکت
نیس��تم .شرایط کشور به گونهای نیست که من در سخنرانیهای
عمومی مسایل را به صورت صریح مطرح کنم .میدانید که همیشه
با صراحت حرف میزدم ،ا ّما االن شرایطی است که هر حرفی را که
ی کنند  .عکسالعملها هم به
در جهت خودشان نباشد ،تحمل نم 
گونهای است که مفسده دارد.
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گاهی خود انسان دچار زحمت میشود که اهمیتی ندارد .ولی گاهی
از حرفها مفسدهای برای جامعه بیرون میآید .در مورد اینکه موضع
من چیست هم ،موضع خود را به صورت صریح در نمازجمعهای که
بعد از این حوادث داشتم ،گفتم .مبنای خودم را در جامعه و اسالم
گفتم{.تغییر گفتمان دود و آتش در نامه به مقام معظم رهبری .در
آنجا مفسده نداشت که پای برهنه بدون سالم تهدید کرد؟}

...راهکارها را هم گفتم و االن هم که حدود س��ه ماه از آن خطبه
میگ��ذرد ،هنوز غی��ر از همان راهکاری که آن روز رس��یده بودم،
نمیبینم...
...در آن خطبه نگفتم که انتخابات درست بود یا باطل بود ،گفتم :به
هر دلیل برای بخش مهمی از جامعه تردید پیدا شد .این حالت که
منکر ندارد .بعضیها گفتند :چرا در خطبه سخن از بذر تردید کردید؟!

مطمئن�� ًا چند میلیون جمعیت که به خیابانها میآمدند و تظاهرات
میکردند ،یقین داش��تند و من س��خن از تردید کرده بودم .گفتم:
گروهی از مردم با تردیدی که پیدا کردند ،معترض شدند .راه درست
این بود که تردید مردم را برطرف کنیم و جواب قانعکننده بدهیم.
راه آن هم روش��ن است که چگونه میتوان عمل کرد .لذا راهحل
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دادم .از آن تاریخ که درگیریها ش��دید و خونین و بازداشتها زیاد
ش��ده بود ،باتجربه  ۵۰س��الهام در مبارزه و اداره کشور گفتم :او ًال
زندانیها را آزاد کنید .ثانی ًا از کسانی که آسیب دیدند ،دلجویی کنیم.
ثالث ًا همه تعهد کنند که تابع قانون باشند .اینکه االن یکی از آقایان
گفت که آیا قانون داریم یانه؟ بله ،االن برای همه چیز قانون داریم.
نمیگویم همه قوانین ما درست و به روز است .هنوز بعضی از قوانین
مربوط به زمان قدیم و قبل از انقالب است .خیلی از قوانینی هم که
نوشته بودیم ،آزمایشی بودند... .در همین مسایل اخیر ،دو طرف که
باهم مبارزه میکردند ،قوانین کشور را قبول دارند .اگر حرکتها در
چارچوب قوانین باشد ،نه معترضین کارهای خالف قانون میکنند
و نه کس��انی که جلوی اعتراضه��ا را میگیرند ،کارهای خالف
قانون میکنند .پس در این بین چکار باید کرد؟ راهکاری که قب ً
ال
دادم و هنوز هم محکم روی آن عقیدهام هستم ،این است که باید
درگیریهای میدانی در خیابانها و دانشگاهها را تمام کنیم.

در این شرایط مسئله به هیچ وجه حل نمیشود .یا در خیابانها جمع
شوند و این طرفیها شعار بدهند و آن طرفیها بزنند و به همدیگر
اهانت کنند .واقع ًا چگونه و کی حل میشود؟ در این شرایط باید یک
طرف از پا در بیاید که معلوم اس�ت هیچ طرف از پا در نمیآید.
حکومت همه چیز را در دست دارد ،پول ،نیرو و رسانه دارد و باالخره
کس��انی را دارد که در مواقع لزوم در خیابانها جمع شوند .بسیج و
سپاه را هم دارد که خودشان از متن مردم برخواستهاند .در آن طرف
هم عده زیادی از مردم هس��تند .دانشجو ،دانشآموز ،استاد ،معلم،
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مدیر ،کارگر ،کاسب ،زن و مرد و  ...که بعضیها ساکت و بعضیها
فعال هستند .این گونه که به جایی نمیرسیم .تنها راهکاری که به
منطق برسیم ،این است که درگیریهای خیابانی و زد و خوردهای
داخل دانش��گاهها را کم کنیم .میترسم به تدریج این مسایل به
نوجوانان ما در مدارس یا به کارگران در کارخانه و واحدهای تولیدی
برسد...

واقع�� ًا االن نمیتوان جامعه را با س��رکوب اداره کرد .جامعهای که
سه تا چهار میلیون دانشجو و میلیونها فارغالتحصیل دارد .خانمها
که تا به حال در منازل بودند و میدان مبارزه نداش��تند ،امروز دارند
اکثریت دانش��گاهها را میگیرند .اینها که به دانشگاه آمدند ،خیلی
راحتر و آزادتر مبارزه میکنند .چون مس��ؤولیتهایی را که آقایان
دارند ،در زندگی خود کمتر دارند .مراعات آنها هم از طرف نیروهای
امنیتی بیشتر است .چون هیچ کس جز عدهای خیلی افراطی – در
جامعه ما حاضر نیس��ت با خانمها با خشونت رفتار کند .اگر مبارزه
میدانی ،خیابانی و ش��عاری شود و خانمها هم حضور داشته باشند،
میدانیم که وضع چگونه میشود .ولی اگر نظام بپذیرد و باز بگذارد
که همه بحث کنند ،خیلی از مسایل حل میشود ... .وقتی انسانی
ببیند که یک اس��تاد ،یک دانش��جو و یا خانم در ابراز عقیده خود
احساس بیپناهی کند ،دلش خون میشود .این قابل تحمل نیست
و به جایی هم نمیرسد .یا رسانهها را ببندیم که کسی خبری نداند.
ال صدا و سیما یک طرفه حرف بزند .حرفهای یک طرف را کام ً
مث ً
ال
خ��وب نمایش بدهد و حرفهای یک طرف را اص ً
ال نگوید یا تغییر
بدهد .روزنامههای منتقد آزاد نباش��ند و خیال روزنامههای طرفدار
حکومت کام ً
ال راحت باشد .این وضع قابل دوام نیست .شرایط امروز
هم مثل  ۴۰ - ۳۰سال پیش نیست،

...هیچ کس نمیتواند در این شرایط فکر کند که سانسور و محدود
ک��ردن جواب میدهد .ولی اگر فضا برای بحث آزاد باش��د ،خیلی
خوب است .شاید بخشی از جامعه قانع نشوند ،ولی اکثریت جامعه
که منصف هستند ،قانع میشوند...
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• به نقل از سایت صدای شیعه  30بهمن ماه : 1388

«حسینفدایی»دبیرکلجمعیتایثارگرانانقالباسالمی...نماینده
مردم تهران در مجلس ...گفت :در پیروزی انقالب سه جبهه اصلی
وجود داشت که هر کدام به دنبال اهداف خود بودند ،جبهه حق که با
پشتیبانی حضرت امام در مسیر اسالم به دنبال گفتمان انقالب بود؛
جبههباطلکهازسردمدارانغربیوشرقیتشکیلمیشدندوخواهان
برقراری رژیم سلطنتی بودند و از اساس با حکومت اسالمی مشکل
داشتند و جبهه سوم گروهها را تشکیل میدادند که مدعی همراهی
با انقالب بودند ولی عمال در مسیر جبهه باطل حرکت میکردند.
“فدایی” نقاط مش��ترک جبهه مدعی در آس��تانه انقالب اسالمی
را برش��مرد و اف��زود :جبهه مدعی متش��کل از گروهه��ای مبارز
دوران طاغ��وت با وجود اختالف حزب��ی و ایدئولوژیکی در نابودی
رژی��م پهلوی نقاط اش��تراک داش��تند اما تحلیل ای��ن گروهها از
نهض��ت “ام��ام” این ب��ود که چون مب��ارزات علمی نیس��ت به
بنبس��ت خواهد رس��ید و عم�لا ب��ه راه “امام” ایمان نداش��تند.
وی در ادامه به تحلیل و ریشهیابی حوادث بعد از  22خرداد  1388به
پنج نظریه اشاره کرد و افزود :نظریه اول ،این حوادث را ناشی از یک
بداخالقیانتخاباتیمیدانستکهمناظرههایتلویزیونیوفضایباز
سیاسی که قبل از انتخابات به وجود آمده بود ،علت آن عنوان میکرد.
“فدایی” جنگ قدرت بین جناحهای سیاسی کشور را نظریه دوم
عنوان کرد و گفت :جریان اصالحات بعد از شکس��ت مفتضحانه
در طول انتخابات گذش��ته ،به دنبال جبران شکست بود که تمام
نیروهای خود را در این رابطه بسیج کرد.

وی با اش��اره به اینکه نظریه سوم عنوان میکرد که حوادث بعد
از انتخاب��ات یک جنبش اجتماعی بود ،افزود :س��یاهنماییهایی
ک��ه در رس��انههای زنجی��ره ای دوم خ��رداد ب��ا طراح��ی قبلی
علیه دول��ت بوجود آمد و س��خنرانیهای ضد دولت��ی کاندیداها
در اعت��راض به عدال��ت اجتماع��ی موجب حرکت م��ردم برای
دس��تیابی ب��ه خواس��تههای ب��ه اصط�لاح عدالت مح��ور بود.
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ای��ن نماین��ده مجلس نظری��ه چهارم انق�لاب را ب��روز کودتای
مخمل��ی و انقالب رنگین عن��وان و تصریح کرد :ش��کل گیری
ی��ک جبهه نفاق داخلی بر علیه نظام مقدس جمهوری اس�لامی
که ب��ا س��یاهنماییها و به��ره ب��رداری از تئوریه��ای کودتای
ی در کش��ورهای مختلف انجام شد ،کش��ورهای بیگانه و
مخمل 
رس��انههای آنها را ترغیب ب��ه فروپاش��ی از درون نظام میکرد.
وی نظری��ه پنجم را فتنه از پیش طراحی ش��ده دانس��ت و اظهار
داش��ت :جریان مخالف با ارائه تحلیلهای متفاوت س��عی داشت
که علت و ریش�� ه ای��ن ح��وادث را به جناح رقیب نس��بت دهد.
“فدای��ی” در ادام��ه بی��ان ک��رد :نیروه��ای انقالب با بررس��ی
عل��ل واقع��ی ای��ن جری��ان و پیش��ینه تاریخ��ی ک��ه از جریان
نف��اق داش��تند حوادث بع��د از انتخاب��ات را فتنه قلم��داد کردند.
عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت :فضای
غبارآلودی که در جامعه ایجاد ش��د امکان کشف حقیقت از برخی
افراد را گرفت و برخی از خواص با ایجاد تردید ،سکوت و تشخیص
نادرست بر دامنه فتنه افزودند.
“فدایی” تصریح کرد“ :به خالف نظر برخی از نیروهای انقالب که
اعتقاد داشتند جریان فتنه ریشه ندارد ،می توان با واکاوی حوادث
تاریخ انقالب به ریشه اصلی این جریانها رسید که مبانی فکری
تمام گروه های معاند نظام شامل حزب توده ،جبهه ملی ،نهضت
آزادی ،چریکه��ای فدایی خلق ،پی��کار گروههای خلقی تجزیه
طلب ،سلطنت طلبها ،بهاییها ،مشارکتیها ،مجاهدین انقالب و
مجاهدین خلق ،با گفتمان انقالب اسالمی سر ستیز دارند ،در حوادث
بع��د از انتخابات این گروهها به دنبال حذف نظام اس�لامی بودند.
 ...فتنه گری های هشت ماه اخیر علیرغم ادعاهایی که مطرح می
شود ،ربطی به موضع گیری های انتخابات نداشت؛ ریشه در ستیز
این افراد با انقالب اس�لامی و گفتمان آن داشت .فتنه گری های
هشت ماه اخیر از قبل انتخابات برنامه ریزی شده بود”.
وی با اش��اره به فعالیتهای مغرضانه جریان معاند نظام در طول
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دوران حی��ات دول��ت نهم گفت :جریانهای داخل��ی و خارجی با
سیاهنمایی در روزنامههای زنجیرهای علیه رئیس جمهور و دولت
نهم توانستند فضای رسانهایی را علیه دولت خدمتگزار به وجود آورند.
...مالقاتهایی که در گذشته با آقای “هاشمی” صورت گرفته این
نکته به وی تذکر داد شده بود که مرکز مطالعات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام کانون عناصر لیبرال و معاند نظام شده که
این مسئله در آینده نزدیک خطری برای جمهوری اسالمی ایران
به وجود میآورد.
 ...نیروهای دوم خرداد با همراهی “هاشمی رفسنجانی” با جوسازی
بحث عدم صالحیت دولت ،زیر سؤال بردن خدمات دولت را آشکارا
بیان کردند و با طرح وحدت ملی برخی از عناصر مدعی اصولگرایی
را به س��مت خود کشانده و فضای س��یاهی را علیه” احمدینژاد”
ایجاد کردند”.

وی تصریح کرد“ :حجاریان در اردیبهشت  1388به این نکته اشاره
کرد که اصالحات برای تداوم احتیاج به دادن خون دارد .و اصالح
طلبان می گفتند که برای تحق��ق آن با ادعای تقلب،انتخابات را
به سمتی بکشانیم که فضای سیاس��ی جامعه دچار آشوب شود”.
عضوشاخصفراکسیوناصولگرایانمجلساظهارداشت“:مصطفی
تاجزاده از مشاوران موسوی که خود یکی از عوامل فتنه در جریان
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انتخاباتبودباارائهاینتحلیلکهموسویدرانتخاباتشکستخواهد
خوردنافرمانیمدنیرابهترینراهبرایاصلنظاماسالمیدانستهبود”.
“فدای��ی” ادامه داد :ح��رکات جریان دوم خ��رداد در طول حوادث
انتخابات به گونهای شکل گرفت که همسر یکی از شخصیت ها
با اذعان به اینکه اگر موسوی در انتخابات پیروز نشود حتم ًا تقلب
در انتخابات بوده است ،مردم را تشویق به اعتراض خیابانی کرد”.
وی خاطرنشان کرد“ :در روز یکشنبه بعد از انتخابات در جلسهای
که سران اصالحات با هاشمی داشتند ،کف خواستههای موسوی
ابطال انتخابات بود”.

این فعال سیاس��ی اصولگرا خاطرنشان کرد“ :جریان دوم خرداد با
ایجاد فضای آشوب و التهابآفرینی سعی در ضربه زدن به اعتبار
 30ساله نظام داشت که با بصیرت و آگاهی مقام معظم رهبری و
توده های میلیونی مردم و حماس��ه های نهم دی و  22بهمن 88
جریان نفاق دچار شکست بیشتر شد“ .
•به نقل از صحبت های «هاشمی رفسنجانی» در مشهد
 14آذر  1388منتشره در سایت «هاشمی رفسنجانی»
دات آی آر :

مشکل دیگری که من غصه میخورم این است که آنچه که امروز
دولت و بعضی از نیروهای امنیتی میکنند و بعضی از مبلّغین خام
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حرفهای نابجایی میزنند ،همه را به حساب رهبری میگذارند .االن
کار به جایی رس��یده که رئیس دولت آن هم در خارج از کش��ور و
به خبرنگاران خارجی میگوید« :هیچ کس در ایران به خاطر من
زندانینیست!»

سپاه میگوید« :ما که از خود ایدهای نداریم ،فقط فرمان میبریم!»
پس این وسط چه کسی اس��ت؟ زندانی برای چه کسی در زندان
اس��ت؟ دولت که میگوید من نیس��تم .ح ّت��ی میگوید :من نامه
مینویسم که زندانیان را آزاد کنید .سپاه که میگوید :ما فقط فرمان
میبریم .راست هم میگوید .چون نظامیهای ما فرمانبرند .منتها
فرمان را به گونهای که خودشان میخواهند ،میبرند و نه آن گونه
که رهبری و فرمان��ده میخواهند .فکر میکنم یکی از ضررهای
عمدهای که در ش��رایط فعلی میکنیم ،این اس��ت که بسیاری از
مسائلی که رهبری از آنها بیزار است ،به اسم ایشان نوشته میشود.

...حقیقت ًا روحیه رهبری این گونه اس��ت .من پیش ش��ما شهادت
میدهم ۶۰ .سال است که همدیگر را میشناسیم .دلیلی ندارد که
به شما خالف بگویم .ایشان این گونه است .منتها شرایط به گونه
ای میش��ود که ایشان خطر را میبیند و احساس ناامنی میکند،
سخنی میگوید و همان حرف مستمسک انسانهای تندرو میشود
که به گونهای دیگر عمل میکنند...
• به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» با نشریه ی
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مدیریت ارتباطات منتشره : 1389/5/18
•{سؤال ...  }:در این یک ساله گذشته ،چقدر درباره نامه حضرتعالی به رهبری
صحبت شد ،چقدر در موردش نقد شد ،تحلیل شد .شما به عنوان یک مدیر
ارشد ،قدرت نامه را چگونه میبینید؟

ه��ر کدام یک خاصیت دارند .آدم گاهی یک مقاله مینویس��د كه
مخاطب مش��خص ندارد ،اما آن مقاله تأثی��رات خاص خودش را
دارد .گاهی به یک شخص نامه مینویسد ،نامه خصوصی مینویسد،
سرگشاده نیست و محدود به خودش است .گاهی نامه سرگشاده
مینویسد که در حکم مقاله است ولی چون مخاطب مشخصی دارد،
حواشی آن باعث میشود كه آثار دیگری نیز داشته باشد؛ گاهی مثبت
و گاهی منفی .نمیتوانیم یک حکم كلی صادر کنیم .اطالعرسانی از
این نوع مثل نامه نوشتنها ،کنفرانسها ،سخنرانیها ،پیغامها و ...جنبه
های مثبت و منفی دارند و آنجا که در جهت اص ً
الح از این ابزارها
استفاده شود ،خوب هستند و کم و زیاد تأثیر دارند.
• {سؤال }:تا االن نامه ای نوشته اید که از نوشتن آن پشیمان شده باشید؟

نه...

{به نقل از متن منافقانه  ،مشمئز کننده و کثیف غلط کاری های
زن «عطااهلل
توسط مزدور سازمان سیا «محسن کدیور» برادر ِ
زیادی ّ
مهاجرانی» (همان مذاکره اهلل مستقیمانی روزنامه ی اطالعات !)
پادوی معتمد و معاون فراری و لندن نش��انده ش��ده ی «هاشمی
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رفسنجانی» خطاب به نامبرده}:

بیس��ت وششم تیر ( 1389سالروز ایراد خطبه های پرت “هاشمی
رفسنجانی” در نماز جمعه)

ریاس��ت محت��رم مجل��س خب��رگان رهب��ری جن��اب
آق��ای “هاش��می رفس��نجانی” س�لام علیک��م.
ای��ن نامه سرگش��اده (در یک مقدمه ،پنج بخ��ش ،یک خاتمه و
ضمائمی در پاورقی) در اس��تیضاح مق��ام رهبری  ...به جنابعالی ...
تقدیم می شود.

مخاطب این نامه  ...ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان
آن هستند ...با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام
فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری... ،و دیگری
به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسالمی بوده،
 ...شما در دو سال اخیر با نمونه هائی از قبیل نامه سرگشاده مورخ
 19خرداد {1388گستاخانه و غیر مؤدبانه به مقام ّ
معظم رهبری}،
خطب��ه های نماز جمعه ته��ران مورخ  26تیر  1388و یادداش��ت
مورخ  6تیر  1389نش��ان دادید که نیم نگاهی به مردم {اشاره به
اغتشاشگران مزدور بیگانه! }و مطالباتشان دارید.
 ...تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسالمی هستید که پذیرفته اید
کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با “بحران” {!؟} مواجه بوده است
و ...نویسنده از محدودیتها و تضییقاتی که اکنون متوجه شماست بی
اطالع نیست ،اما معتقد است اگر شما و معدود نمایندگان مجلس
خبرگان رهبری ( که سوگند خود را نقض نکرده اید ) از قبیل آیت
اهلل “علیمحمد دستغیب شیرازی” {مراد معنوی و پیر کاریزماتیک
“مصطفی کاظمی ارسنجانی” معروف به “موسوی” آمر قتل فجیع
“داریوش فروهر” و همسرش و امثال “کاظمی” در شیراز} هر چه
س��ریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید ،در پیشگاه ملت {!؟}
مسئول خواهید بود...
{“کدیور” که در این نقش آفرینی این پرده از سناریوی فتنه گران
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کلب الصهاینه  ،بی ش��رمانه ترین اهانت ها را به مردم ش��ریف و
غیرتمند ایران بویژه خانواده های شهدا و ایثارگران و امت حزب اله
و رهبری روا داشته ؛چرا “هاشمی” را مخاطب دانسته ؟چه عملکرد
هماهنگی در "هاشمی" او را به طمع انداخته ؟}
اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا!

4
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•کلیدپرسش بحث :

چرا و چگونه گروههای برآمده از استقالل طلبی و استکبارستیزی
توده های ع ّزتمدار مردم کشورمان در عرصه ی اجرایی استدراج ًا به
چرخش  180درجه اي مواضع دچار می شوند؟
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در مطالعات و پیگیری های خود به پرسش هایی بر خورده ام که
بدلیل اهمیت و حساسیت پاسخ ها نخواستم به تحلیل یا استنتاج
غیر مستقیم یا ذهنی (ولو با قرابت زیاد منطقی) بپردازم  .پرسش
هایی که توضیحات آقای هاشمی یا دیگر مطلعان و صاحبنظران
در پاسخ به آنها جهت تنویر افکار عمومی و تصحیح مسیر روایات و
مستندات غیر قابل انکار پژوهشگران تاریخ معاصر می تواند شبهات
احتمالی را به یقین تبدیل کند :
* موضوع نخس��ت پیرام��ون روابط راهبردی و دیرین سیاس��ی
ش��بکه ای و مالی «هاشمی رفسنجانی» با نماینده ی هفت دوره
مجلس شورا(ی ملّی دوران طاغوت!) جناب «سید ابوالفضل مصباح
التولیه» (فرزند ميرزا باقر متولي باشي ساالر التوليه) معروف به سيد
«ابوالفضلتوليت».

با این مق ّدمه که «محمود هاش��می بهرمانی» برادر «علی اکبر»
در دوران طاغوت بخشدار کهک قم بود و بعد از انقالب فرماندار
قم و صد البته مس��ئول اداره ی چهارم (ارتباطات) وزارتخارجه (و
مورد اش��اره در اسناد ماجرای ایران کنترا!) بوده است باید دقیق تر
پرسید جناب «سید ابوالفضل مصباح التولیه» (فرزند ميرزا باقر متولي
خیر که تغییرات اساسی معیشتی و
باش��ي ساالر التوليه) این فرد ّ
رشد جهشی مالی»علی اکبر هاشمی رفسنجانی» مدیون اوست
که بود؟
متولیان سایت حرم حضرت
{در قس��مت توضیحات و شرح حال ّ
معصومه (س)در ق��م ))http://www.masoumeh.com
می خوانیم }:

سيد «ابوالفضل توليت» (مصباح التوليه) فرزند ميرزا سيد «محمد
ّ
باقر متولي باشي» ( ساالر التولية ) و مشهور به مصباح التوليه است
توليت
كه در سال ( 1283ه  .ش) متولد شد .وي از سال  1320به ّ
آس��تان حضرت «معصومه» (س) برگزيده شد و تا سال  1344به
مدت  24سال در اين منصب باقي بود.
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“ابولفضل تولیت” ...هنگام عهده داري مقام معاونت توليت حرم به
نمايندگي مردم قم در مجلس شوراي ملّي در دوره يازدهم برگزيده
ش��ده و هفت دوره پي در پي به مجلس راه يافته بود .وي در سال
( 1365ه  .ق) ضري��ح مق��دس حضرت معصومه (س) را تعويض
نمود.در سال ( 1338ه  .ش) دفتر آستانه مقدسه در سمت شمالي
كتابخانه از ناحيه “سيد ابوالفضل توليت” متولّي وقت بنيان گرديد
و همچنين بناي مسجد باالس��ر از سطح زمين برداشته شد و به
جاي آن عمارت رفيع كنوني بنيان گرديد ...كتابخانه آستانه مقدسه
حضرت معصومه (س) در سال  1331شمسي به دستور حاج سيد
“ابوالفضل توليت” تاسيس گرديد  .ايشان نخست  1500جلد كتاب
كتابخانه خود را به اين كتابخانه اهدا نمود  .سپس به هزينه آستانه
مقدس��ه  ،به مرور زمان كتاب هاي الزم را خري��داري كرده و به
مجموعه كتابخانه افزودند  ...سيد “ابوالفضل توليت” داراي فرزند
نبود و بعد از پيروزي انقالب اسالمي دار فاني را در قم وداع گفت
و در كنار مسجد چهارده معصوم عليهم السالم كه زمين آن و خانه
هاي اطراف را وقف نموده بود ،به خاك سپرده شد.
بنابراين ،دوره توليت سادات حسيني با رحلت سيد “ابوالفضل توليت”
به پايان مي رسد كه بيش از سه قرن توليت آستانه مقدسه «حضرت
معصومه (س) «را عهده دار بوده اند{ .نگارش این جمله در سایت
رسمی حرم حتی اکنون( 1389ه.ش)قدری غریب و حتی عجیب
است چرا که با وجود تالش شدید “ابوالفضل تولیت” برای بازگشت
به مقام تولیت حرم بعد از انقالب هرگز با موافقت “امام” مواجه نشد
تولیت حرم
 .ح ّتی در برخی منابع دوس��تانش دلیل کنار رفتن او از ّ
قبل از انقالب را س��اپورتهای مالی از او نسبت به امثال “هاشمی
رفس��نجانی” عنوان نموده بودند  .پس مدتها قبل از فوت او دوره
ی تولیت “ابوالفضل تولیت” (یا سادات حسینی) به پایان رسیده بود
مگر آنکه ع ّده ای تا زمان مرگش به واقع او را تولیت حقیقی حرم
می شمردند! واهلل اعلم!}
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• به نقل از کتاب «هاشمی رفسنجانی» دوران مبارزه جلد
یکم ص : ۱۷5

با «ابوالفضل توليّت» هم کم کم در جريان مبارزه و سربازی و
روابط سياس��ی که ضمن آن پيش آمد ،آشنا شده بودم .يک
قطعه زمين دويست وبيست و پنج يا دويست و پنجاه متری از
زمين های موقوفه از ايشان اجاره کردم...
•به نقل از هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با پایگاه
اطالعرسانی خودش (هاشمی دات آی آر):

در آن زمان آقای «تولیت» ،طرفدار مبارزه شده بود ،ایشان فرزندی
نداشت و اموال زیادی هم داشت .به فکر افتاد که اموالش را صرف
حکومت اسالمی کند با اینکه آن موقع نمیدانستیم کی به پیروزی
میرسیم.

من با آقای “فلس��فی” خیلی رفیق بودم .زمانی که ایش��ان به قم
میآمدن��د در منزل “تولیت” بودند ،من ه��م میرفتم و در آنجا با
ایشان آشنا شده بودم .بعد از آن در قضیه کاپیتوالسیون زمانی که
“امام” مرا برای جمعآوری مدرک به تهران فرستادند ،آقای “تولیت”
به ما کمک کردند و اس��نادی به من دادند .بعد که دیدیم ماجرا لو
نرفت ،به ایشان اطمینان پیدا کردیم .از طرف دیگر برادر من در قم
برای آقای “تولیت” پسته کاری میکرد.

“تولیت” با من مشورت کرد که من میخواهم اموالم را وقف کنم،
ولی نه به صورت وقفهای معمولی .میخواس��ت مقداری را برای
همس��رش بگذارد .مقداری هم تا هست زندگی کنند و بقیه را در
راه مبارزه برای حکومت اس�لامی صرف کند .هیئت مدیرهای با
حضور “ش��هید باهنر” ،مهندس “بازرگان” ،من و دکتر “سحابی”
و آقای “س��ید جوادی” تشکیل داد“ .تولیت” زمینهایی در خارج از
شهر داشت که بایر و دورافتاده بودند .رفقایی که کار ساخت و ساز
میکردند ،آمدند و بخشی از اینها را خریدند و اموال “تولیت” ارزش
پیدا کرد!{ .؟} ایشان هم مرتب اموال و مستغالتش را میفروخت
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و پولش را در حسابی در لندن به دور از دسترس شاه قرار میداد .با
توجه به اینکه ما هیئت مدیره ایشان بودیم ،میتوانستیم برای مبارزه

به خارج و داخل ایران خیلی کمک کنیم.

•یادداشتهای تحقیق کتابخانه ای آرشیو «ر.گ.چ» :

« ...هاشمي رفسنجاني» كه در جريان مبارزات خود ،گاهي به خارج
اليت مي پرداخت ،در خاطرات خود
از كش��ور سفر مي كرد و به ف ّع ّ
چنين مي گويد:

“به كمك يك افس��ر از دوستان آقاي “توليت [سيد ابوالفضل” ]
توانستم گذرنامه بگيرم و سفر ا ّول را همراه همسرم با قطار از تهران
به تركيه رفتيم ...از استانبول به بلژيك پرواز كرديم ...در فاصله ی
دو سفر ،با اتّكا به اطالعات جمع شده ،امكاناتي براي نيازهاي مبارزه
در خارج تهيه كردم و عازم شدم”

اين سفر که دو ماه به طول می کشد و يک جهان گردی تمام عيار
است بعيد می نمایاند بدون سرمايه و کمک “توليت” امکانپذیر بوده
باشد.
مش��هور است “مصباح التوليه” در متن مبارزات عليه رژيم پهلوي
تهيه اخبار و اسنادي
حضور داش��ته و در جريان كاپيتو السيون در ّ
كه به “هاش��می رفسنجانی” ارائه شد ،نقش مهم و اساسي داشته
است و ثروت “مصباح التوليه” مهم ترين سرمايه مبارزه “هاشمی
رفسنجانی” عليه رژيم ستمشاهي بوده است.

“هاشمي رفسنجاني” درباره نياز جريان مبارزات به سرمايه ،خصوص ًا
براي تأمين نيروهاي خارج از كشور و آماده شدن “مصباح التوليه”
جهت وقف همه ثروت خود به دست خود می گوید:

“همان طور كه پيش از اين هم اشاره كردم ،در سفر قبلي شناخت
خوبي از امكانات و نيازهاي نيروها در آنجا داشتم كه حاال با فراهم
كردن امكاناتي ،اين سفر براي تأمين نيازها انجام مي شد.
نيازي كه ما به نيروهاي خارج داشتيم ،اين بود كه به عنوان پايگاه
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هايي مطمئن صداي ما را به دنيا برس��انند ،نيروهايي را كه امكان
ماندن آنها در ايران نيست ،جذب كنند و يا احيان ًا نيروهايي را براي
ِ
پاسخ به پاره اي نيازها به داخل بفرستند.

در برخی دیگر از مآخذ “هاش��می رفسنجانی” به چند فقره کمک
های ح ّداقل چند ده هزار دالری به “یزدی” ها و “قطب زاده” ها و
امثال ذلک! اشاراتی دارد.

هاشمی رفسنجانی در مطلبی می گوید  :ايجاد چنين پايگاههايي
در خارج ،نياز به سرمايه دارد كه تأمين آن را نمي شد از نيروهايي
كه در خارج بودند ،انتظار داشت .آنها يا دانشجوياني بودند نيازمند ،يا
كساني كه از ايران در جريان مبارزه فرار كرده بودند ...كاري كه ما
بعد از آن سفر ا ّول انجام داديم ،عمدت ًا جلب حمايت آقاي “توليت
بچه هم
مالي زيادي داشتّ ،
[سيد ابوالفضل” ] بود .ايشان امكانات ِ
نداش��ت .فردي بود روشنفكر و از نظر اعتقادي هم بيشتر جريان
مبارزه اس�لامي را قبول داشت .او آماده شد كه همه ثروت خود را
وقف مبارزه بكند ،به عنوان تأسيس حكومت اسالمي.

براي اين منظور مؤسسه اي تأسيس كرديم ،اساسنامه آن را نوشتيم
و هيأت مديره اي تعيين كرديم كه من خودم عضو آن بودم“ .توليت”
همه ثروت و اموالش را  -به استثناي خانه تهران ،خانه ساالريه قم
گذران زندگي ش��خصي  -در اختيار گذاش��ت؛ به
و مقداري براي
ِ
صورتي كه انجام كارها از حضور و تصميم خود ايشان بي نياز بود.
هيأت مديره براي انجام هر اقدامي اختيارات كافي داشت.

ب��ه هر حال ،پول زيادي  -در مقي��اس آن روز  -از طريق فروش
زمين و ساير مستغالت فراهم شد .پولي هم ايشان حواله كرده بود
به خارج و خود «توليت» هم س��فري به خارج كرد كه مصادف با
همان سفر د ّوم من به خارج از كشور بود و يكي از برنامه هاي اين
سف ِر من گفت و گو با ايشان بود و بعضي كارها را مشترك ًا تنظيم
كرديم.

خارج از كشور سرمايه
با اس��تفاده از اين امكانات سعي شد كه در ِ
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گذاريهايي بش��ود كه با تكيه بر درآمده��اي آن ،نيازهاي نيروها و
پايگاه هاي ما در لبنان ،عراق ،اروپا و امريكا تأمين ش��ود و اگر در
داخل كش��ور هم نيازهايي پيش آمد ،به حل مشكالت داخل هم
كمك شود.

“توليت” در قم زمينهاي زيادي داشتند ،براي استفاده مناسب
مرحوم ّ
از آنها و به كمك دوستان ما شركتي به نام «دژساز» تأسيس شد.
به سرعت قيمت زمينها باال رفت كه امكانات زيادي در اختيار هيأت
مديره خيريه قرار مي داد { ”.هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه جلد
یکم}

ش��اید بتوان گفت که در این مرحله بعد از ثبت ش��رکت دژس��از
“هاش��می” موفق ش��ده س��رمايه خ��ود را از موقوف��ات توليت
ج��دا نم��وده و درآم��دی مس��تقل راه ان��دازی گردی��ده اس��ت!
می توان نتیجه گرفت در واقع آش��نايی با “توليت” شروع رسمی
تالش “هاش��می” برای ورود به بخش مسکن است تالشی که
زندگی محقرانه “هاشمی رفسنجانی” را نیز به طرز شگرف انگیزی
دگرگون نمود.

هاش��می در قس��متی به نام تکاپوی معاش ادام��ه میدهد“ :در
ط��ول حدود ده س��ال ،ده منزل و تعدادی مراکز تجاری س��اختم
وفروختم”(“هاشمی رفسنجانی” دوران مبارزه جلد یکم ) طلبه ای
که دست خالی به قم میآید و آنوقت به بیان خودش پیش از انقالب
یکصد قطعه زمین در محله های خوب قم ،به نامش ثبت گردیده
است ...
•به نقل از سایت «هاشمی رفسنجانی» دات آی آر :

س��ازمان اطالعات و امنیت کشور ستمش��اهی ایران (ساواک) در
بخشی از گزارش خود بنقل از منبع»  »1585به تاریخ «  21مرداد
 »1350به شماره گزارش «  »12020/107می نویسد « :هاشمی
رفسنجانی در حال حاضر با شرکت چند نفر از بازاریان تهران مشغول
کارهای ساختمانی و خرید و فروش زمین و ساختمان می باشند« .
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• به نقل از گفتگوی «هاشمی رفسنجانی» با پایگاه
اطالعرسانی خودش («هاشمی رفسنجانی» دات آی آر):

چند منبع داشتیم .یک مقدارش از اموال خودم بود .زیرا زمانی که
منبر من محدود شد ،برای مبارزه پوششی الزم داشتم که به همین
خاطر به سراغ ساخت مسکن و فروش آن رفتم که آن زمان شغل
پرس��ودی بود .با توجه به اینکه خواه��رزاده من بنا بود (هنوز هم
هست) برای من کار آسانی بود .زمینه مساعدی درست میکردیم،
زمینی میگرفتیم و چند خانه میساختیم و میفروختیم .نصف یک
پاساژ هم ساختیم .در سالهای آخر شرکت وسیعی به نام البرز در قم
ایجاد کردیم که کارهای وسیعی میکردیم و درآمد خوبی داشتیم.
البته احتیاج زیادی به این درآمدها نداشتیم و معمو ًال صرف همین
کارها میکردیم .به همین خاطر کسانی هم که میخواستند کمک
کنند ،به من مراجعه میکردند .ما هم به جاهایی که الزم بود ،کمک
میکردیم.
افراد زیادی از طلبهها در همان زمان ممنوعالمنبر میشدند .منبعی
هم غیر از منبر نداشتند .باید اینها را اداره میکردیم.

چند موضوع تحقیقی مطرح کردیم .یک موضوع راجع به زندگی
ائمه ،یک موضوع راجع به قرآن و یک موضوع راجع به نهجالبالغه
بود و هر کدام از این آقایان روزی پنج الی شش ساعت برای ما کار
میکردند و ساعتی  ۵تومان به آنها میدادیم که زندگی آنها کام ً
ال
اداره میشد.

نهجالبالغ��های که آقای “معادیخواه” منتش��ر کرد ،نتیجه همین
حرکت بود .کارهای مربوط به تحقیق راجع به قرآن را خودم انجام
دادم و زندگی ائمه را هم به دفتر تبلیغات دادیم که متأسفانه هنوز
کام��ل نگردیده ،ولی رویش کار میکنن��د و فکر کنم نتیجه آن،
مجموعه باارزشی شود.
از طرفی اجازه سهم “امام” را هم داشتیم که در صورت لزوم از آن

هم استفاده میکردیم .گاهی هم وجوهی به دستمان میرسید.
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•به نقل از کتاب امام خمینی به روایت آیت اهلل «هاشمی
رفسنجانی» منتشره ی موسسه تنظیم و نشر آثار
حضرت «امام خمینی» (ره) :

..قضیه کاپیتوالس��یون یک قضیه مه ّمی است که نباید از آن زود
عبور کنیم .من به عنوان یکی از شاگردان «امام» جزء اولین آدمهایی
بودم که خبر آن را آنهم از طریق رادیوهای بیگانه شنیدم ،خدمت
«ام��ام» رفتم و خبر دادم« .امام» قدری تحقیق کردند و فرمودند:
مسئله خطرناکی است  .مرا مأمور کردند و من رفتم تهران ...

“سیدجعفر بهبهانی” پیام “امام”
خدمت آقایان “فلسفی” “ ،تولیت” و ّ
را رس��اندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هرچه بیشتر
و دقیقتر می خواهیم .آقای “بهبهانی” از طریق یکی از نمایندگان
مجلس س��نا متن الیحه و اسناد مربوط را بدس��ت آورد و به من
داد  .م��ن دو روزی ته��ران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه
“تولیت”
کنوانسیون وین را تهیه کردم.اخباری را هم مرحوم آقای ّ
در اختیار من گذاش��ت که مجموع�� ًا با ّاطالعات کاملی به حضور
“امام” بردم ...

•یادداشتهای تحقیق کتابخانه ای آرشیو “ر.گ.چ” :

حجتاالسالم “هاشمی رفسنجاني”دربارهگرايش“مصباحالتوليه”
به سمت نهضت آزادي و سرنوشت وي مي گويد:

“ پس از بازگش��ت من از اروپا و دس��تگيري و زنداني ش��دن ،با
استفاده از روابط صميمانه آقايان “توليت” و (“احمد) صدر حاج سيد
جوادي” ،تغييراتي در هيأت مديره به سود نهضت آزادي انجام شد.
هر چند كه حضور من محفوظ بود ،اما دوستاني را كه براي ما بيشتر
مورد اعتماد بودند  -مثل آقاي “باهنر”  -كنار گذاشتند .از جزئيات
مسائل اطالع دقيق ندارم ،اجما ًال مي دانم كه مقداري پول به امريكا
فرس��تادند كه صرف پايگاهي شد ،براي آقاي [“ابراهيم ] يزدي”.
بعدها تغييراتي پيش آمد.
در روزهاي��ي كه امام پاريس بودند ،تولي��ت اموال خود را در اختيار
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ايش��ان گذاش��ته بود“ .امام” هم اختيارات را به هيأتي سه نفره -
مركب از من و آقايان “منتظري” و “مطهري”  -داده بودند كه آقاي
“عراقي” مأمور شده بود اين خبر را به ما برساند.

اين در شرايطي بود كه هيچ فرصتي براي اين گونه مسائل نداشتيم
و همه نيرو و توان ما صرف مسائل مهم مملكتي مي شد؛ زيرا اين
پيغام در آس��تانه پيروزي انقالب رسيد ،در شرايطي كه همه جاي
كشور مسأله داشت.

شخصي “توليت” هم نياز به دخالت فوري ما را كم مي كرد.
حضور
ِ
رفته رفته رنجشهايي براي او پيش آمد ،توقعاتي {؟!} داشت كه
توجه قرار نگرفت.
مورد ّ
وصيتي برايش
در نتيجه ،منعطف شده بود به سمت نهضت آزادي و ّ
تنظيم شده بود كه همه اختيارات به خانم ايشان داده مي شد
البته با واگذاري اين اموال به امام و احاله اختيار از طرف امام به جمع
“توليت” هم من
ما ،ديگر جاي اين تغييرات نبود و در زمان حيات ّ
مطلع نشدم{ .؟!}

اما بعد از مرگ “توليت” ،بهره برداري از اين امكانات با مش��كلي
اساس��ي برخورد كرد .بخش عم��ده اي از اين ث��روت در يكي از
بانكهاي انگليس بود كه براي برداشت از آن اشكال قانون مطرح
شد و مطالبه انحصار وراثت كردند.

در اينجا “موس��ي خان (امير حسيني”) م ّدعي وراثت شد .او كه از
قضات است ،پسر ع ّمه “توليت” بود“ .توليت” هم كه وارث بالفصلي
نداشت و اينها به عنوان طبقاتِ بعدي وارث ا ّدعايي داشتند.

با اعتراض ايش��ان ،پولها در بانك لندن باقي ماند و زمينه اي شد
براي مراجعه مج ّدد آقايان به ما و پيشنهاد كمك براي حل مشكل
با حكمي از دستگاه قضايي.
با اين مقدمات ،زمينه دخالت آقاي “منتظري” پيش آمد كه ايشان
“توليت” تخميس ش��ود .خمس آن را خود
حكم كردند كه اموال ّ
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ايشان برداشت و بقيه به جامعه الصادق  -كه ايشان هم از اعضاي
تصميم گيرنده آن بودند  -واگذار شد كه فع ً
ال در اختيار دانشگاه امام
صادق (ع) است.

آنچه از اين اموال به مصرف نيازهاي انقالب ،پيش از پيروزي ،در
خارج كشور رسيد  -جز آنچه در آن سفر خود من در حل مشكالتي
استفاده كردم  -من از آن بي ّاطالعم .در داخل هم استفاده هايي از
آن شد؛ مث ً
ال در ايجاد پايگاهي مثل نشر فرهنگ اسالمي”.
• به نقل از گفتگوی “هاشمی رفسنجانی” با پایگاه
اطالعرسانی خودش (هاشمی رفسنجانی دات آی آر):

وقتی امام در پاری��س بودند ،آقای «تولیت» با وجود اینکه هیئت
مدیره داش��ت ،بازهم خدمت امام رفته ،ماجرا را گفت ه و اختیار را به
امام داده بود .ایش��ان هم به آقای «منتظری»« ،مهدی عراقی» و
من واگذار کردهبودند .یعنی از طرف «امام» هم به همین مسئولیت
رسیدیم.

بعد از اینکه ایش��ان فوت کرد،وارث دست چندمش فردی به نام
“موسیخان” که اهل ساوه و قاضی دیوان عالی کشور بود ،ادعای
ارث کرد .با توجه به چیزهایی که آقای “تولیت” بخش��یدهبودند،
دیگر ارثی باقی نمیماند ،اما او شکایت کرد و بانک لندن پرداخت
پول را به ارائه تسویهحساب و انحصار وراثت موکول کرد.
س��رانجام “امام” تصمیمگیری در مورد اموال “تولیت” را به آقای
“منتظری” س��پردند .ایشان هم خمس پول را گرفتند و بقیه را به
دانشگاه امام صادق(ع) سپردند و پولها هم در بانک ماند تا چند سال
قبل که خوشبختانه یکی از بازاریهای قدیمی وکالت گرفت و آقای
“موسیخان” را راضی کرد که  ۱۵درصد را بگیرد و رضایت بدهد.
در زمانی که دالر در ایران خیلی کم بود ،این پولها به دانشگاه امام
صادق(ع) آمد ودانشگاه ثروت زیادی پیدا کرد.
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•به نقل از بی بی سی فارسی متن مکتوب موجود در
آدرس

www.mehrpouya.blogfa.com/8803.aspx

بی بی س��ی {که به تعبیر آقای «هاش��می رفس��نجانی» حرفه
ای عم��ل می کند در گزارش��ی می آورد« }:مهدی هاش��می»
د ّومين پس��ر «هاش��می رفس��نجانی» در مصاحبه با خبرنگاران
تاکيد کرده اس��ت که «ما چيزی برای پنهان کردن نداريم ،پدرم
قبل از انقالب در حدود دويس��ت و يا س��یصد قطعه زمين در قم
داش��ت ک��ه آالن از آن بیس��ت قطعه زمين باقی مانده اس��ت».
در مق ّدمه ی کتاب زندگی “هاشمی رفسنجانی”(دوران مبارزه نشر
ذره س��ال )1376درباره شکل گيری شخصيت وی نوشته شده“ :
ش��رايط دش��وار زندگی ،از هفت تا چهارده س��الگی ( که برای
تحصيل به قم رفته است) تاثير تعيين کننده ای در شخصيت مقاوم،
صبور و چند بعدی وی داشت .مشارکت و کمک به خانواده در امور
باغ ،دام و طيور و کوشش در حفظ دستمايه معيشت روستائی زمينه
آشنائی وی با واقعيت های زندگی بود».
“هاشمی رفسنجانی” خود در کتاب خاطراتش فاش ساخته که قبل
از انقالب تعدادی س��هام کارخانه قند فريمان داشته که در دوران
رياست جمهوری مقداری از آن را به محرومان واگذار کرده است.

در مصاحبه ای ديگر در سال “ 1378هاشمی” از داشتن چند قطعه
زمين در قم و روستای نوق زادگاه خود در رفسنجان سخن گفته بود
که در مصاحبه روز سه شنبه “مهدی هاشمی” از آن به دویست -
سیصد قطعه در قم و تعدای باغ پسته سخن رفته است.

•به نقل از کتاب اوج دفاع (کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵
«هاشمی رفسنجانی») منتشره ی دفتر نشر معارف
انقالب:

آقای [“حس��ین] مهدیان” آمد و راجع به مس��ائل خیر ّیه [مرحوم
“ابوالفضل] تولیت”* و مش��کالت دفتر نش��ر [فرهنگ اسالمی]
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مذاکره شد“ .احمدآقا”{خمینی} آمد .راجع به کیفیت ظهور “امام”
در روزهای آینده صحبت شد .به جائی نرسیدیم .قرار شد به آیتاهلل
“منتظری” هم از حال “امام” ّاطالع دهم“ .فاطی” و “فائزه” که در
ایام عید سفر کرده بودند ،آمدند .تلفنی با “عفّت{مرعشی”} در هتل
الفتح ّ
مکه صحبت کردیم.

تولیت” در
{توضیحات پانوش��ت کتاب }:مرح��وم “ابوالفض��ل ّ
تولیت آستان مقدس حضرت
س��الهای پیش از انقالب اسالمیّ ،
“فاطمه معصوم��ه”(س) در قم را عهدهدار بود .آقای “هاش��می”
“تولی��ت” چنین یادمیکند:
در خاط��رات دوران مبارزه از مرحوم ّ
بچه هم نداش��ت .فردی
«ایش��ان امکانات مالی زیادی داش��تّ ،
بود روش��نفکر و از نظر اعتقادی هم بیشتر جریان مبارزه اسالمی
را قبول داش��ت .او آماده ش��د که اموال خ��ود را وقف مبارزه بکند
به عنوان تاس��یس حکومت اسالمی .شرکت طاهر (طبق وصیت
“تولیت”) برای حمایت از مبارزان اس�لامی ب��ا اموال و
مرح��وم ّ
امکانات مالی او تاس��یس ش��دهبود و تع��دادی ازاعضای نهضت
آزادی و تع��دادی از روحانی��ون از جمله آقای “هاش��می” در اداره
“تولیت” در تقویت
ی این ش��رکت س��هیم بودند .ثروت مرحوم ّ
نیروهای مبارز اس�لامی در دوره پهلوی نقش ارزشمندی داشت.
{در صفحات دیگر این کتاب باز هم اشاراتی یافت میشود مث ً
ال}:
آقای [“حسین] مهدیان” آمد .راجع به خیریه [مرحوم “ابوالفضل]
تولیت” و امور شخصی و شرکت نشر [فرهنگ اسالمی] گفت.
ی بینا” آمد و گزارشی از وضع مهندسی و
 ...آقای [“ابوالفضل] تو ّکل 
ساختمانهای سپاه داد و خواستار کمک در خانهسازی برای سپاهان
در اراضی حظیره [شهرک شهید محالتی] شد .سپاه این اراضی را
اخیراً با پیشنهاد من و دستور “امام” از بنیاد مستضعفان گرفتهاست.
•به نقل از کتاب دفاع و سیاست (کارنامه و خاطرات
سال »۱۳۶۶هاشمی رفسنجانی «) منتشره ی دفتر نشر
معارف انقالب:

فرازچهارم 179
تا س��اعت ده و نیم صبح ،در منزل برای خطبهها مطالعه نمودم...
آقای [«حسین] مهدیان» آمد .اعتراف هیأت مدیره ی اموال مرحوم
تولیت» ،مبنی بر خیر ّیه بودن تمام ماترک او را آورد که
[«ابوالفضل] ّ
«تولیت» ،این
من هم تایید کنم؛ تایید کردم .بعد از مرگ مرحوم ّ
اموال تحت نفوذ نهضت آزادی مصرف میشود و «موسی خان امیر
حسینی» به عنوان وارث رده س ّوم شکایت کرده و چون سند معتبری
برای خیر ّیه بودن در دست ندارند ،در دادگاه به مشکل برخوردهاند و
بانکهای انگلیس هم به همین دلیل از دادن چند میلیون لیره که
«تولیت « آنجا داشته است ،خودداری میکنند...
مرحوم ّ
•به نقل از “هاشمی رفسنجانی” (کتاب انقالب و
پيروزی) کارنامه و خاطرات سالهای 1357-58

 {...درب��اره ی کنجکاوی مردم برای فهمي��دن اينکه چه ميزان
سرمايه دارد و چه اندازه باغ پسته پدری و یا فامیلی به او ارث رسيده
می گويد }:اينها همه اش دروغ است ،پدر من يک روحانی بود و
يک کشاورز خيلی محدود و مختصری که به زحمت زندگی خود و
فرزندانش اداره می کرد داشت .
من در نتيجه فعاليتهای اقتصادی قبل از انقالب ،مقداری زمين و
مستغالت در قم و کرج و تهران داشته ام.

•نقل از نشر ّیه ی شاهد شماره  7خرداد 1360خاطرات
«اکبر هاشمی رفسنجانی» از زبان خودش:

 ...در یک روس��تای دور افتاده در یکی از بخشهای رفسنجان بنام
نوق که اسم آن دهستان است در  1313متولّد شدم .پدرم کشاورزی
همانند خرده مالکان بود که با مقداری زمین و آب و  2الی  3کارگر
متوسط را می گذراند.
متوسط یا کمتر از ّ
(برزگر) یک زندگی ّ
در آن روستا به علّت پایین بودن سطح زندگی خانواده ها تا حدودی
جمعیتی هم بودیم...در
زندگی ما مر ّفه بود و در ضمن خانواده ی پر ّ
همه ی آن بخش ها که عرض شد حدود  100الی  120روستا بود
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که سه مدرسه ی ابتدائی داشت و ما نمی توانستیم به مدرسه برویم
نقلیه هم نبود .بطور کلّی اص ً
ال ماشینی درآن منطقه
و وس��یله ی ّ
سن چهارده سالگی شهر را ندیده بودم و ِد ِه ما
وجود نداشت .من تا ّ
دوازده فرسخ با شهر فاصله داشت ...در همان موقع {ها بود} که
خانواده ام تصمیم گرفتند که مرا برای تحصیل علوم دینی به قم
بیاورند که به اتّفاق پدر و مادر و بستگان آمدیم.

برای ا ّولین بار بود که من س��وار ماش��ین می شدم.الب ّته روستای
خودمان ماشینی نبود  .با االغ{د ّقت بفرمائید!}آمدیم چند فرسخ آن
طرف تر.جاده ی شوسه ای بود و  2الی  3ساعت هم آنجا ماندیم،
تا یک کامیون باری{بار بر} رسید و ما را سوار کرد و آورد تا یزد و
از آنجا روانه ی قم شدیم...

•یادداشتهای تحقیق کتابخانه ای آرشیو «ر.گ.چ» :

با نشانه هايی که «هاشمی رفسنجانی» میدهد می توان دریافت
که کلید واژه ی ثروت او گره خورده با استفاده از ثروت «ابوالفضل
توليت» است ...
ب�ا همه ی این ط�ول و تفصیل انصافاً آنچ�ه حقیقتاً موجب
تعجب است اینکه :
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•به نقل از خاطرات مرحوم حجة االسالم و المسلمین
«سید احمد خمینی» منتشره در كوثر  -جلد یکم

متولی آس��تانه مقدسه قم آقای حاج س��ید «ابو الفضل مصباح»،
«تولیت» ...كه از اف��راد متمول بود ،در پاریس خدمت
مع��روف به ّ
«امام» رسید و عرض كرد من  86میلیون تومان پول دارم و قصد
دارم آن را به شما تقدیم كنم ،چون آخر عمر من است.ظاهراً كسی
او را تشویق به این كار كرده بود تا «امام» بتوانند میزان شهریه ی
ط�ّل�اّ ب را افزایش دهند ،این مبل غ در آن ا ّیام بس��یار قابل توجه و
كارساز بود ،ولی «امام» آن را نپذیرفتند و از وی ّ
تشكر كردند.
تعجب به «ام��ام» عرض كردم چ��را نپذیرفتید؟ «امام»
م��ن با ّ
فرمودند« :ما كه پولی از سرمایهدارها نگرفتهایم ؛ ما و نهضت ما را
م ّتهم مىكنند كه اینها با پولدارها و زمیندارها مرتبطند ،وای به وقتی
كه پولی از آنها گرفته شود!» ...بعد از پیروزی انقالب اسالمی هر گاه
توجه مىآورد «امام» نمىپذیرفتند و مىفرمودند
فردی مبلغی قابل ّ
اینه��ا وجوه ش��رعی (حقوق اهلل و حقوق ال ّناس) خ��ود را پرداخت
نكردهاند و بدین وسیله مىخواهند از حساب شرعی فرار كنند...
•یادداشتهای تحقیق کتابخانه ای آرشیو «ر.گ.چ» :

 ...با اتمام این قسمت مجهوالت موضوع دیگری نیز عم ً
ال خود را
می نمایاند و آن پیرامون ساپورت های شبکه ای و مالی «هاشمی
رفسنجانی» از فعاالن سیاسی خارج از کشور نظیر مثلث معروف به
بیق ! («ابوالحسن بنی صدر» ؛ «ابراهیم یزدی» و «صادق قطب
زاده» ) و دیگر سرپل های مشابه در زمان طاغوت با اموال جناب
«مصباح التولیه» است که در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی
یکی بهتر از دیگری گلها می کاشتند!

به راس��تی اگر همه ی روایات «هاشمی رفسنجانی « کامل و یا
حداقل صحیح بوده باش��د چرا «امام خمینی» کوچک ترین اجازه
ای جهت تولیت حرم مطهر حضرت «معصومه» (روحی لهاالفدا) به
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مرحوم «تولیت» اعالم ننمود؟! و چراهای متعدد دیگر!...

*موضوع د ّوم پیرامون نقش «هاش��می رفسنجانی» در تهیه ی
اسلحه و حکم شرعی ترور «حسنعلی منصور» با علم به مخالفت
شدید و راهبردی «امام خمینی» با این مسأله.
•به نقل از کتاب خاطرات «توکلی بینا»  -انتشارات
سازمان اسناد انقالب اسالمی (منتشره در سایت
«هاشمی رفسنجانی» دات آی آر) :

«ابوالفضل توکلی بین��ا» یکی از اعضای مرکزی جمعیت موتلفه
اسالمی در مورد ترور «منصور» نخست وزیر وقت میگوید :پس از
تبعید «امام» به ترکیه ،جمعیت موتلفه نمیتوانست ساکت بنشیند
و کار مفیدی انجام ندهد .از این رو ،روزی در منزل آقای «اعالءمیر
محمد صادقی» جلسهای با حضور اعضای شورای مرکزی تشکیل
شد که در آن جلسه همه به توافق رسیدند که دیگر صدور اعالمیه
فایده چندانی ندارد و برای شکستن ج ّو اختناقی که در سراسر کشور
به وجودآمدهبود باید ضربهای کاری به رژیم وارد ساخت.

پ��س از بحثهای بس��یار در نهایت اعضای ش��ورا ب��ه این نتیجه
رس��یدند ک��ه ش��اه« ،نعم��تاهلل نصی��ری» (رئیس س��اواک) و
«حس��نعلی منصور» (نخست وزیر) مفس��د فیاالرض هستند و
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بای��د از میان برداش��ته ش��وند .پس از تصویب ای��ن حکم ،مجوز
گرفته ش��د و اج��رای حکم به
ش��رعی آن از آیتاهلل «میالنی» 
ش��اخهی نظامی جمعیت هیاتهای موتلفه اسالمی محول شد.
در راس ش��اخهی هیاتهای موتلفه “ش��هید عراقی” ،شهید “حاج
صادق امانی” قرار داشتند و در رده بعد ،شهیدان “محمد بخارایی”،
“صف��ار هرن��دی”“ ،نیک ن��ژاد” و “س��ید علی اندرزگ��و” بودند.
ب��رای اولی��ن عملیات “منصور” انتخاب ش��د .دلی��ل آن نیز این
ب��ود که “منصور” مج��ری اصلی به تصویب رس��اندن الیحهی
کاپتوالس��یون در دو مجلس شورای ملی و سنا به شمار میرفت
و ولیامرمس��لمین (حضرت “امام خمینی”) نیز به دستور او تبعید
شدهبود .به همین دلیل شورای مرکزی هیات موتلفه به این توافق
رسیدند که ابتدا وی را به قتل برسانند که شهید “محمد بخارایی”
(از اعضای ش��اخه نظام��ی هیا ت موتلفه) مامور اجرای آن ش��د.
به این ترتیب که وقتی “منصور” طبق برنامه حدود ساعت ده و ده
دقیقه صبح وارد میدان بهارس��تان ،مقابل مجلس از اتومبیل پیاده
شد ،شهید “بخارایی” با نامهای به دست به عنوان اینکه میخواهد
عرض حالی به نخس��ت وزیر بدهد به س��وی او رفت و نزدیک او
اس��لحهاش را باال آورد و ش��لیک کرد گلوله اول به شکم منصور
اصاب��ت کرد ،گلوله دوم گلوی او را درید و اما گلوله س��وم در لوله
گیر کرد .شهید “بخارایی” نیز به سرعت گریخت و صحنه را ترک
کرد .پس از لحظاتی که ماموران به خود آمدند ،به تعقیب “بخارایی”
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پرداختن��د و آن مرحوم نیز در حین فرار به دلیل پا گذاش��تن روی
قطعهی یخی به زمین خ��ورد و در نتیجه به چنگ ماموران افتاد.
روی اس��لحهای که “بخارایی” به وسیلهی آن “منصور” را به قتل
رساند شعارهایی نوشتهشدهبود که به خوبی هدف او و دوستانش را
از این کار نشان میداد.
• به نقل از یادداشت های پژوهشی آرشیو «ر .گ  .چ» :

به درک واصل شدن «حسنعلی منصور» عنصر وطن فروش ،مزدور
و دست نشانده ی استعمار در جایگاه نخست وزیر «ستمشاه» که
توسط جوانان غیرتمند ودیندار این مرز و بوم صورت پذیرفت محترم
و ارزشمند بوده است.اما از آنجا که آقای «هاشمی رفسنجانی» در
نگارش و بیان خاطرات تاریخی خود نقش ویژه ای به عنوان تبعیت
بلکه راهنمایی و پشتیبانی از حضرت «امام خمینی» برای شخص
خود می نمایاند ؛ نباید از این واقعیات مس��لم نیز چشم پوشید که
مطابق اسناد و حتی مواضع خود او متاسفانه در پاره ای موارد بسیار
حساس نوعی بی توجهی در شناخت مرزهای شأنیت و مرجعیت
ّ
امام نیز وجود داشته که برای نمونه می توان به بررسی این نقش در
ماجرای ترور» منصور» پرداخت :
•{به نقل از مقاله ی ماهنامه زمانه منتشره در 31
مرداد1387
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باسخنرانی«امام»دربارۀکاپیتوالسیون،ایشانبهترکیهتبعیدشدند.
از همان روز تبعید «آیت اهلل خمینی» ،برنامۀ ترور {«حس��نعلی}
منصور» طرح ریزی شد« .بادامچیان» دربارۀ ترور «منصور» چنین
بیان کرده است« :ما خواستار آن بودیم که «{ستم}شاه» را اعدام
کنیم ،ولی به دالیلی امکان نداشت؛ لذا تصمیم به ترور «منصور»
گرفته شد و روز عملیات را روز  ۱۷رمضان (اول بهمن  )۱۳۴۳که
سالگرد غزوۀ بدر بود در نظر گرفتند و نام عملیات هم بدر گذاشته
شد« (».اس��داهلل بادامچیان» ،آشنایی با جمعیت موتلفة اسالمی،
تهران۱۳۸۴ ،اندیشه ناب}

«بخارای��ی» در وصیت خود عنوان کرده اس��ت که چون از طرف
دستگاه به روحانیت اهانت شده بود و کاپیتوالسیون را تصویب کرده
بودند و از طرف دیگر مبارزۀ منفی به نتیجه نرس��یده بود ،بنابراین
ابتدا به کشتن «شاه» و سرلشکر «ایادی» و غیره تصمیم گرفتیم،
ولی بعداً توافق روی «منصور» شد (.رسول جعفریان ،جریان ها و
س��ازمان های مذهبی ــ سیاسی ایران  ۱۳۵۷ــ  ،۱۳۲۰قم ،نشر
مورخ ،چاپ )۱۳۸۶ ،۷

در نتیجۀ همین تصمیم“ ،بخارایی” و س��ه نفر دیگر خود را آماده
کردند تا هرکدام زودتر به “منصور” رسید کار را تمام کند“ .بخارایی”،
“منصور” را در مقابل در ورودی مجلس در بهارستان ترور کرد ،ولی
دستگیر شد .در پیگیری های بعدی “رضا هرندی” و “نیک نژاد”
هم دستگیر شدند .آنها ابتدا کلیۀ مسئولیت ترور را به عهده گرفتند،
ول��ی یکی از اعضا به رابطۀ خود با “حاج ص��ادق امانی” و اطالع
ایش��ان از ترور اعتراف کرد .همین مسأله باعث شد اول برادرهای
“حاج صادق” را بگیرند ،و چمدان اس��لحه ها و اعالمیه ها کشف
گردد .پس از آن شهید {“مهدی} عراقی” و بعد هم “حاج صادق
امانی” دس��تگیر ش��دند و به دنبال آنها  ۳۴نفر از اعضای سازمان
سیاسی بازداشت گردیدند“(.اسداهلل بادامچیان” ،همان)

با دستگیری اعضای مؤثر این گروه ،فعالیت بیرونی مؤتلفه متوقف
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شد (.احسان رشیدی« ،هیأت های مؤتلفه اسالمی» ،شرق (ویژه
نامه) ،ش )۱۰

پس از این دس��تگیری ها ،موتلفه ای ها در س��ال  ۱۳۴۹در قالب
همکاری با سازمان مجاهدین خلق فعالیت نمودند ،و دیگر به نام
مؤتلفۀ اس�لامی فعالیت چندانی انجام نمی دادند .تا اینکه در دهۀ
 ۱۳۵۰و به دنبال قضیۀ تجدی��د نظرهای ایدئولوژیک گروهی از
اعضای سازمان ،مجدداً اعضای مؤتلفه از جمله“ :اسالمی”“ ،عسگر
اوالدی”“ ،عراق��ی” ،و “بادامچیان” به فعالیت بر اس��اس ضوابط
شرعی و انتش��ار اعالمیه هایی با شعار“ :برقرار باد حکومت عدل
الهی” تا چند سال قبل از پیروزی انقالب ادامه دادند ،بدون اینکه
نامی بر خود بگذارند (.کاظم مقدم ،خش��ونت قانونی :گزیدة تاریخ
معاصر ایران ،تهران ،محدث“ )۱۳۸۰ ،عسگر اوالدی” ،عضو دیگر
مؤتلف��ه ،با تأکید بر این نکته که در قضی��ۀ ترور “منصور” فتوای
صریحی از “امام” نداشتیم و آقایان “بهشتی” و “مطهری” و چند
تن دیگر ،از تعدادی از آقایان اجازه گرفته بودند ،گفته است“ :پس از
تبعید “امام” عمده نظرات بر این شده بود که اگر کاری انجام نشود،
تمام زحمات هدر می رود ...هیأت های مؤتلفه دو جا سراغ “شاه”
رفتند ،اما موفق نشدند و در یک جلسه ای تصمیم گرفتند بر روی
مقامات ردۀ دوم رژیم کار کنند که مردم مأیوس نشوند .یازده نفر
را در نظر گرفتند که در رأس آنها “حس��نعلی منصور” بود .شاید از
روزی که تصمیم گرفتند تا روزی که ترور انجام شد پانزده روز طول
نکشید“ (”.حمید بصیرت منش” ؛”امام خمینی” و گروه های مسلح
اسالمی” ،حضور ،ش  )۱۳۸۲( ۲۸برگرفته شده از سایت حوزه)

وی در جای دیگر بیان کرده است که “خاموشی” از طرف مؤتلفه
به مشهد مقدس رفت و از محضر “آیت اهلل میالنی” مجوز اعدام
انقالبی “منصور” را گرفت)www.motalefeh.org( .
با توجه به گفتۀ اعضای اصلی مؤتلفه ،فتوا و اجازه ای خاص از جانب
“امام خمینی” در ترور “منصور” یا دیگر عوامل رژیم پهلوی وجود
نداش��ت و به طور کلی ترور “منصور” پس از تبعید “امام” برنامه
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ریزی شده بود.

با توجه به پایبندی اعضای جمعیت های مؤتلفۀ اسالمی به مرجعیت
“امام خمینی” بدیهی است در صورت اخذ اجازه از “امام” ،نیازی به
تالش برای اخذ چنین اجازه هایی از سایر علما نبود.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که  ...آیا جواز شرعی
برای عملیات نظامی و ترور داشته است؟ در این باره دیدگاه های
متفاوتی بیان شده است .به نوشتۀ “بادامچیان” ،مؤتلفه برای فعالیت
مسلّحانه مج ّوز شرعی کسب می کرد“(.اسداهلل بادامچیان” همان)
یادآوری این نکته ضروری است که نهی امام در ترور عوامل رژیم
حداکثر اختالف نظر داشتن با پیروانش در تاکتیک مبارزه تلقی می
گردد( .حمید بصیرت منش همان جا)

•به نقل از کتاب تحوالت سياسي  -اجتماعي ايران( – ۵۷
 ،)۱۳۲۰تاليف “مجتي مقصودي” تهران : ۱۳۸۰

قتل «حس��نعلي منص��ور» ،بنابر برخي روايتها ب��ا حكم آيت اهلل
«ميالني» صورت گرفت « .منصور» به خاطر كاپيتوالسيون ،تبعيد
«امام خميني» و حضور مستش��اران آمريكايي  ،مفسد فياالرض
شناخته شده بود .

البته نکتۀ جالب این است که هیچ سندی را ارائه نکرده و در توجیه
حرکات مسلحانه و ترور “منصور” استدالل کرده است“ :در آن موقع
صحبت از این بود که اگرچه فع ً
ال دسترسی به “امام” ممکن نیست
(“امام” در تبعید بودند) اما ایشان که قب ً
ال فرموده بودند حاال موقع
این کار نیست ،پس منع از “اعدام” نکرده اند فقط زمان را مساعد
ندانسته اند ،بنابراین االن که “امام” به طور صریح فرموده اند اینها
خائن به اسالم و قرآن و مملکت و ملّت اند و دست نشاندۀ امریکا
هستند ...پس در حقیقت می توان همین نظریات را به عنوان حکم
شرعی به حساب آورد( .همان)
•به نقل از سایت «هاشمی رفسنجانی» دات آی آر :
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مرحوم حجتاالسالم «علی دوانی» عالمه ،محقق ،پژوهشگر و
نویسنده برجسته ایران اسالمی که ...اثر ماندگار «نهضت روحانیون
ایران»در ۱۰جلد  ...برای اولین بار در س��ال ۱3۵۸به چاپ رس��ید
...بخش هایی کوتاه از مجلد  ۷و  ۸این اثر ماندگار را که مرتبط با
آقای «هاشمی رفسنجانی» است را با طلب غفران الهی برای روح
آن مرحوم به خوانندگان تقدیم می نمائیم :

...قبل ازاعدام «منصور»،در جلسه مرکزی تصمیم گرفتهشد که ابتدا
حکم قتل این ملعونها را از مراجع بگیریم و به این جهت نامهای به
مرحوم آیتاهلل «میالنی» نوشته شد که خود من حامل آن بودم...

منزل آیت اهلل “میالنی” شلوغ بود و من نامه را میان مقداری سبزی
و میوه به ایشان رساندم و ایشان در اثر آشناییشان با اعضاء کادر
مرکزی مثل آیتاهلل دکتر “بهش��تی” و آق��ای “انواری” و مرحوم
حاج “صادق امانی” و آقای “عسگراوالدی” ما را پذیرفت و پس از
تحویل نامه گفتند که بروید و فردا صبح زود مراجعه کنید  ...صبح
زود جواب را گرفتیم ...از جمله افرادی که مستقیم ًا در جریان اعدام
“حسنعلی منصور” دست داشتند میتوانم ازتمام برادران “امانی”،
آقای دکتر”بهش��تی”،آقای “هاشمی رفس��نجانی” و آقای دکتر
“باهنر” و آقای “انواری” یاد کنم...
•به نقل از منتخب صحبت های «هاشمی رفسنجانی» در
مشهد مقدس  14آذر( 1388سایت هاشمی رفسنجانی
دات آی آر) :

بعد از  ۱۵خرداد که آن کشتار شد ،خیلیها به فکر مبارزه مسلحانه
بودند .چون سرخورده شده بودند و رژیم پهلوی هم خیلی خشونت
کرد و مردم را آن گونه قتل عام کرد .معلوم شد که رژیم حرفهای
م��ردم را نمیپذیرد .تا آن روز م��ردم حرفهای خود را در تظاهرات
میگفتند .ه��م در جریان تصویبنام ه دول��ت و هم در جریان به
اصطالح اصول انقالب س��فید ش��اه ،با تظاهرات مردم علیه رژیم
مواجه بودیم و فقط بیانیه میدادیم و مردم جمع میشدند .در مساجد
و حسینیهها اعتراض بود .پس از برخوردی که در  ۱۵خرداد با مردم
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شد ،کسانی که در مبارزه جدی بودند ،گفتند :این درست نیست که
ما به عنوان اعتراض جمع ش��ویم و آنها ما را بکش��ند ،ما هم باید
بکشیم .ولی «امام»(ره) نمیپذیرفتند و میگفتند :باید مردم را داشته
باشیم که اگر داشته باشیم ،بقیه مسایل در جای خود حل میشود.
«امام»(ره) تبعید ش��دند و مبارزات مسلحانه شروع شد .البته چند
سالی در کمون و خفی بود و از سال  ۴۸و  ۴۹خیلی علنی شد .البته
قبل از آن مؤتلفه با ترور «منصور» اقدام کرد که همان اقدام باعث
سرکوب شدید موتلفه شد و بعد از آن حزب ملل اسالمی با مشی
مبارزه مسلحانه شکل گرفت و آقایان «کاظم بجنوردی» و «حجتی
کرمانی» جزو آن گروه بودند که لو رفتند .گروههایی هم بودند که لو
نرفتند .از سال  ۴۹مبارزه مسلحانه علنی شد...

واقع ًا م��ردم بودند که انقالب را پیروز کردند .م��ا در زندان بودیم،
اص ً
ال مأیوس بودیم که روزی ما را آزاد کنند .دوره زندانی افراد تمام
میشد ،ولی میگفتند :باید آن قدر بمانید که زیر پاهایتان علف سبز
شود یا موهای سرتان مثل دندانهایتان سفید شود .این تعبیرات را
س��اواکیها خیلی بکار میبردند و دوران محکومیت خیلیها تمام
شده بود ،ولی سالها در زندان مانده بودند .به هر حال مردم آمدند و
ما را از زندانها بیرون آوردند.
•به نقل از خاطرات آیتاهلل سید»حسن
دوم -انتشارات مرکز اسناد
طاهریخرمآبادی» جلد ّ
انقالب اسالمی -سال (1377منتشره در سایت «هاشمی
رفسنجانی» دات آی آر) :

درپی قتل «منصور» ،فشار بر مرتبطین با این ترور بسیار افزایش
یافت ،و آقای «هاشمی رفسنجانی» نیز در همین رابطه دستگیر و
مورد آزار و ش��کنجههای زیادی قرارگرفت ،ش ّدت این شکنجهها
به حدی بود که عصب پای ایش��ان آس��یب دید ،اتّهام «هاشمی
رفسنجانی» مداخله در اخذ فتوای قتل «منصور» بود و به همین
دلیل نیز شکنجههای زیادی را تح ّمل کرد«.
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•به نقل از خاطرات آیتاهلل «محمدعلی گرامی» -انتشارات
مرکز اسناد انقالب اسالمی -سال (1381منتشره در
سایت «هاشمی رفسنجانی» دات آی آر) :

یکی از اقدامات رژیم برای شکستن روحیه طالب و مبارزان ،موضوع
سربازگیری بود .آنها پس از شروع مبارزات ناگهان هجوم آوردند که
طلبهها را به عنوان سربازبگیرند .آقای “هاشمی رفسنجانی” از جمله
آنها بود .ایش��ان را نیز به سربازخانه بردهبودند و وی پس از مدتی
برای امام نامهای نوشت مبنی بر اینکه جای ما خوب است و خیلی
خوب ش��د که به خدمت س��ربازی آمدیم که گویا این نامه باعث
خوشحالی امام شدهبود .انصاف ًا آقای “هاشمی” و اکثر طلبهها هر
کجا که بودند ،خدمت میکردند.

دس��تور این بود و اگر کسی بر خالف دستور عمل میکرد ،توبیخ
میش��د .در اکثر پادگانها وضع بر ای��ن گونه بود .قاعدت ًا ،این کار
برای شکستن روحیه سربازها بود که کام ً
ال تسلیم مافوق باشند ،اما
طلبهها که سربازی رفتند ،با بیان احکام ج ّو را عوض کردند{؟!}
و نسبت به اوضاع قم دیگران را روشن میکردند ،لذا “امام” از این
بابت خوشحال بود و گفتهبود که چقدر خوب شد! بگذارید طلبهها
به سربازی بروند.

...هیاتهای موتلفه به گونهای تش��کیل ش��د که هیچ شباهتی به
احزاب و سازمانهای متداول قبل و بعد از خود نداشت .در جلسات
هیات بحثه��ای عقیدتی از س��وی مرحوم ش��هید “مطهری” و
“بهش��تی” آغاز ش��د .پس از تبعی��د “امام” ،ش��اخهی نظامی آن
هم تشکیل ش��د که “حس��نعلی منصور” (نخس��ت وزیر وقت)
در تاری��خ اول بهم��ن  ۱۳۴۳به وس��یله همین گروه ترور ش��د.
از جمله کاره��ای بزرگ موتلفه ،ترور “منصور” بود .کس��انی که
“حسنعلی منصور” را ترور کردند ،کام ً
ال مذهبی بودند و بر اساس
عرق دینی به این کار اقدام کردند .رابطین هیات موتلفه با مراجع و به
خصوصباامام،آقایانمرحوم “بهشتی”،شهید “مطهری””،هاشمی
رفسنجانی”“ ،انواری” بودند .که آقای انواری مدت  ۱۲سال به اتهام
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اینکه رابط فتوای ترور بوده و فتوا گرفتهاست ،در زندان بود.
• به نقل از حرفهای «هاشمی رفسنجانی» در کتاب
«امام خمینی» به روایت آیت اهلل»هاشمی رفسنجانی»
موسسه تنظیم و نشرآثارحضرت» امام خمینی»
منتشره در سایت «هاشمی رفسنجانی» دات آی آر :

قضیه کاپیتوالسیون یک قضیه مهمی است که نباید از آن زود عبور
کنیم من به عنوان یکی از شاگردان امام جزء اولین آدمهایی بودم که
خبر آن را آنهم از طریق رادیو های بیگانه شنیدم  ،خدمت «امام»
رفتم و خبر دادم ».امام» قدری تحقیق کردند و فرمودند  « :مسئله
خطرناکی » است مرا مأمور کردند و من رفتم تهران ...
 ”...امام” در همان زمان تصمیم جالبی مبنی بر خرید رادیو گرفتند
 .جالب از آن جهت که آن موقع در حوزه کسی رادیو نداشت .رسم
نبود که طلبه ها رادیو داشته باشند .امام همان موقع به من فرمودند :
“تو برو رادیو بخر و ترتیبی بده که همه اخبار به موقع به ما برسد “ .
“امام” وقتی که به اصل قضیه کام ً
ال و به خوبی واقف ش��دند آن
حرکت عظیم ضد آمریکایی «مبارزه و لغو الیحه کاپیتوالسیون »
را شروع کردند.
•به نقل از خاطرات شهید «حاج مهدی عراقی» منتشره در
کتاب ناگفتهها :

«آق��ای {آیتاهلل العظم��ی «س��یدمحمدهادی}میالنی» یکی
از اف��رادی بود که وقتی آمد موضع خیلی خوبی داش��ت که واقع ًا
امیدوارکننده بود .ولی چند روزی نگذشت که آقای “شریعتمداری”
هم آمد و نفس آقای “شریعتمداری” خورد به آقای “میالنی” و عین
کوه یخ ک��رد؛ او را .یعنی همه فکرهایی که ما میکردیم که اق ً
ال
بعد از نبود آقای “خمینی” ما بتوانیم با آقای “میالنی” یک سری
کارهایی انجام بدهیم ولی متاسفانه نشد”...
•به نقل از یادداشتهای پژوهش کتابخانه ای «ر  .گ  .چ» :
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تقریبا در بسیاری از منابع آغاز حضور جدی «هاشمی رفسنجانی»
در صحنه سیاس��ی و مبارزاتی ایران با شرکت در ترور «حسنعلی
منصور» نخست وزیر رژیم طاغوت عنوان می شود.

برخی منابع حتی به مصاحبه ی آقای «هاش��می رفس��نجانی»
با ش��بکه یک تلویزیون جمهوری اس�لامی در سال  1360که در
بزرگداش��ت سالگرد ش��هادت «نواب صفوی» از رهبران فدائیان
اسالم انجام شده بود اشاره می کنند که در آنجا به چگونگی انتقال
کلت کمری که «ستمش��اه» به موزه استان قدس هدیه داده بود
توسط روحانی مسئول موزه به فدائیان سخن گفت .
در برخی منابع نیز تأمین پول  ،امکانات و اسلحه ی گروه را نشان
از عدم توجه «هاشمی رفسنجانی» به حکم راهبردی مخالفت و
تحریم «امام خمینی» نسبت به اعمال تروریستی تجزیه و تحلیل
می کنند که در صورت صحت تاریخی و استنادی ؛توجیه منطقی
برای این بی اعتنایی در منابع پژوهش��ی نمی یابیم  ...که با تمام
پیگیری اینجانب موضع تأییدی تکذیبی و یا توضیحی و تکمیلی در
این باره از آقای هاشمی رفسنجانی دست نیافتم و امیدوارم با طرح
این مبحث و اظهار نظر ایشان در این زمینه به پژوهشگران یاری
داده شود...
• به استناد صفحه ی  318کتاب «آیتاهلل العظمی
دوم :
میالنی» به روایت اسناد ساواک ،جلد ّ

هیاتهای مؤتلفه اسالمی که «حسنعلی منصور» را به جرم تبعید
«امام خمینی» ترور کردند ،مستند شرعی خود برای ترور نخست
ی کنند .هرچند در یکی
وزیر شاه را فتوای «آیتاهلل میالنی» ذکر م 
از اسناد ساواک آمده که مرحوم «میالنی» از استناد ترور «منصور»
به خود ناخرسند بوده و در نامهای به مراجع تهران و قم این فتوا را
تکذیب کرده است.

حساسیت ساواک روی «آیتاهلل میالنی» سبب شده بود که وی
به ش��دت زیرنظر باشد و حتی گاهی نیز از سختگیریهای شدید
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دس��تگاههای امنیتی شاکی شده اس��ت{ .صفحه ی  319همان
منبع}
•به نقل از خاطرات «آیتاهلل منتظری»:

«من در مدتی که تهران بودم مرتب ًا با «آیتاهلل میالنی» مالقات
داش��تم ولی پس از اینکه «آیتاهلل خمینی» از زندان آزاد شدند و
ما میخواستیم به اصفهان برگردیم ،رفتیم با بعضی از علمایی که
برای آزادی “آقای خمینی” به تهران مهاجرت کرده بودند و هنوز
در تهران بودند ،خداحافظی کنیم از جمله برای خداحافظی به منزل
“آیتاهلل میالنی” رفتیم .هنگامی که ما بلند شدیم ایشان فرمودند
من با شما یک کاری داشتم ،گفتم بفرمایید .گفتند همین روزها یک
حوادث و اتفاقاتی پیش میآید ،شما مواظب استان اصفهان باشید،
گویا میخواستند بگویند آن منطقه در اختیار شماست .ما این طور
استنباط کردیم که ایشان از یک برنامه کودتا مطلع هستند و به این
شکل دارند به ما توصیه میکنند که نظم آن منطقه را کنترل کنیم.
البت��ه پس از مدتی به ما خبر رس��ید که سرلش��کر “قرنی” و آقا
“مرتضی جزایری” و “خبازان” را بازداشت کردهاند و بعدا شنیدیم
که “پاکروان” رئیس ساواک به مشهد رفته و با “آیتاهلل میالنی”
صحبت کرده در واقع از ایشان بازجویی کرده ،باالخره معلوم شد که
برنامهای بوده است که سرلشکر “ولیاهلل قرنی” کودتایی را ترتیب
بدهد و “آیتاهلل میالنی” هم در جریان این کودتا بوده است و بنا
بوده در صورت موفقیت از ایشان حمایت و پشتیبانی بکند که بعدا
جریان این کودتا لو رفته است”.

•به نقل از “رحیم روحبخش” روزنامه اعتماد ملی  27دی
( / :1386قابل مشاهده در )www.aftabir.com

در پی تصویب الیحه مصونیت مستش��اران آمریکایی در ایران با
حمایت «حسنعلی منصور» نخست وزیر شدیدترین اعتراضات از
سوی امام(ره) علیه شاه ،دولت و به خصوص نمایندگان مجلس به
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عمل آمد که منجر به تبعید ایشان گردید .اما کمتر از سه ماه بعد،
شاخه نظامی موتلفه اسال می که «منصور» را بانی تصویب ال یحه
و تبعید امام(ره) می دانست ،ترور کرد.
...اما برای اتخاذ این رویکرد نیاز به مجوز ش��رعی بود .موتلفه طی
سه مرحله تال ش برای اخذ مجوز شرعی ،درصدد اجرای عملیات
ترور برآمد...

“حبیب ا ...عسگراوالدی” از بانیان موتلفه نقل می کند“ :بعد از ۱۵
خرداد ،برادران به این نتیجه رسیدند که شاه و ع ّمالش غیر از زبان
سالح ،هیچ زبان دیگری نمی فهمند از این رو “عراقی”“ ،صادق
امانی”“ ،هاشم امانی” و “اندرزگو” اقداماتی را برای تهیه سال ح و
آموزش های نظامی به عمل آوردند اما این کار به اخذ مجوز شرعی
نیاز داشت...

یکی از جدیدترین منابع در این خصوص خاطرات آیت ا« ...محی
الدین انواری» می باش��د .ایشان که یکی از اعضای موثر شورای
مذکور بود طی گفت وگویی در سفر حج با حجت االسالم»رسول
جعفری��ان» ،یادمانه های خ��ود را از آن دوران نقل کرده اس��ت.
«انواری» که خود بعدها به عنوان متهم تیم ترور دستگیر و به پانزده
سال زندان محکوم شد نقل می کند :اصوال عامل ارتباطی موتلفه
و ش��ورای روحانیت ،یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی به نام
«صادق اسالمی» بود .او معموال برای هماهنگی در مسائل مختلف
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با من (انواری) تماس می گرفت
اما در موضوع اجرای ترور ،صادق
امانی به سراغ من آمد.

زمان این دیدار به دوره نخس��ت
وزیری “اسدا ...علم” مربوط می
شد“ .امانی” در این دیدار مدعی
ب��ود :دیگر با صدور اعال میه کار
درست نمی ش��ود و اظهار نمود،
تصمیم داریم “علم” را بکش��یم.
من گفتم اوال این اقدام پیامدهای
غیرقابل پیش بینی دارد ،س��پس افزودم“ :شما افرادی برای انجام
این عملیات دارید؟” ایشان تایید کرد .گفتم“ :باعث امیدواری است”
امان��ی همین جمله را دال بر موافقت من با ت��رور تلقی کرد و در
بازجویی نیز گفته بود :انواری فتوای قتل “منصور” را داده!
مورد دوم نظر استاد”مطهری” بود .در یکی از منابع موتلفه به نقل
از استاد آمده است “ :الزم است چند نفر از این طاغوتی ها به زمین
بیفتند تا روحیه مردم بازسازی شود”.
“ امان��ی” و یارانش این س��خن را “اذن اعدام ش��اه و مزدورانش”
دانستند و چون حضرت امام در غیاب خودشان نظر برخی از جمله
“مطهری” را تایید فرموده بودند ،موتلفه حجت را تمام دانست.

در همین راستا حجت اال سالم “هاشمی رفسنجانی” در مراسمی
به مناسبت سالگرد شهادت استاد “مطهری” خاطرنشان می سازد“ :
سری ،فتوای ترور “منصور” را
آیت اهلل» مطهری” در یک حرکت ّ
سری بود.
داده بودند و این خیلی ّ
م��ن ه��م آن روز [اول بهم��ن  =۱۳۴۳روز اج��رای عملیات ترور
«منصور»] به مدرسه مروی رفتم و قیافه آقای «مطهری» را دیدم.
هیچگاه از ایش��ان این خوشحالی و خنده های بی اختیار را ندیده
بودم ،طوری که می دانس��ت موفق بوده و کار اصیلی انجام شده
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است ...اگر من حالت های مختلف ایشان را کنار هم بگذارم ،حدس
قوی می رود که آقای «مطهری» فتوای این ترور را داده اس��ت”.
یک عالم دیگر که هر چند عضو شورای روحانیت موتلفه نبود ولی
با عنایت به سابقه مبارزاتی و روحیه جهادی اش بسیار مورد توجه
موتلفه ای ها قرار داشت .شیخ “جواد فومنی” ،امام جماعت مسجد
تهران نو بود.
«امانی» در بازجویی خودگفته بود « :در مورد ترور اشخاص با شیخ
“جواد فومنی” نیز مشورت نمودیم ،او با این عمل موافق بوده است”.

یکی از نکات مورد مناقشه درباره ترور “منصور” ،موضوع اخذ فتوای
ت��رور از برخی مراجع از جمله “امام خمینی” و آیت اهلل “میال نی”
می باشد« .امام» اصوال به اعمال خشونت در مبارزه اعتقاد نداشت
و طی یک دهه و نیم دوران نهضت نیروهای مبارز را از اتخاذ این
رویه باز داشت .تکاپوهای دس��ت اندرکاران موتلفه برای اخذ این
دستور از «امام» نیز حکایتی شنیدنی دارد.

چنین به نظر می رسد که “عسگراوالدی” با عنایت به ارتباطی که
با «امام» داش��ت ،به عنوان دومین فرد نماینده موتلفه برای گفت
وگو و اخذ مجوز مذکور به دیدار «امام «در قم ش��تافت .ایشان در
این خصوص نقل می کند :بعد از اتخاذ تصمیمات اولیه درباره لزوم
ترور برخی مقامات حکومتی ،توسط سران موتلفه ،آنان ابتدا فردی
را برای اخذ نظر «امام» به قم فرستادند .ایشان از «امام» پیغام آورد
که «این راه به نتیجه نمی رسد» ،تا اینکه بعد از مدتی برادران ،من
[«عسگراوال دی»] را واسطه کردند.
من خدمت حضرت “امام” رسیدم و گفتم :برادران ما فکر می کنند
باید چند نفر از اینها را به درک بفرستند .حضرت «امام» فرمودند:
“شما به این کارها چه کار دارید ،وظایف و تکلیف شما معلوم است”
من هم آمدم و پاس��خ حضرت «امام» را به برادران گفتم .برادران
ما از این حرف برداشت کردند که پاسخ «امام» خطاب به شخص
من بوده لذا اس��تنباط کردند که حضرت «امام» نهی خودشان را
برداش��ته اند واال صریحا می فرمودند «نه جایز نیست ”.لذا گفتند
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چون حضرت “امام” نهی نکرده اند می توانیم از فقها و مراجع دیگر
فتوا بگیریم .در همین گیرودار قضیه تبعید “امام” پیش آمد که دیگر
ضرورت برخورد جدی تر با رژیم کامال احساس شد .لذا موتلفه به
دو بخش تقسیم ش��د .یک بخش کارهای سیاسی و فرهنگی و
بخ��ش دیگر به وجود آمد برای “کارهای حاد” که مراد علما اقدام
مسلحانهبود.
نقل قول دیگر حاکی اس��ت که «ام��ام» چند روز قبل از تبعید در
پاسخ نماینده موتلفه گفت“ :حاال موقع اش نیست” وقتی این خبر
به “امانی” رسید ،با لبخند گفت»...“ :امام « نهی را برداشتند”.

صرف نظر از دیدار و گفت وگوی نامبردگان با «امام» ،موتلفه ای
ها بعد از گفت وگو با آیت ا« ...انواری» چنانچه گذش��ت او را نیز
مامور کردند که نظر «امام» را در این خصوص کسب کند .نامبرده،
در ادامه خاطراتش نقل می کند :وقتی به دیدار «امام» رفتم و این
موضوع را مطرح کردم.

اوال ایش��ان هیچ سخنی یا مطلبی درباره دیدارهای قبلی اعضای
موتلفه و مذاکره در این خصوص مطرح نکرد ،دوم اینکه بعد از مدتی
تام��ل در این باره گفت“ :مبارزه ما تازه اول کار اس��ت آنها [هیات
حاکم��ه] خواهند گفت :اینها منطق ندارند ،بگذارید آنها را به مردم
بشناسانیم ،بگوییم اینها فساد آورده اند و ادعای اصالحات دارند ،بعد
مردم تکلیف خودشان را می دانند ”.سپس در ادامه با تاکید افزود:
“مکلف هس��تی بروی تهران و به آنها [موتلفه ای ها] بگویی این
کار را نکنند” من هم برگشتم و به “صادق امانی” ،مطلب را گفتم.
“ان��واری” در ادامه خاطراتش می افزاید :بع��د از چندین ماه که از
سقوط علم گذشت و “منصور” نخست وزیر شد و باال خره «امام»
تبعید گردید ،من هم مثل بقیه مردم ناگهان خبر ترور «منصور» را
از رسانه ها شنیدم”.

ماحصل این گزارش در بند  ۱گزارش “اداره اطال عات ش��هربانی
کل کشور” از خال ل بازجویی ها و اعترافات عاملین ترور “منصور”
چنین آمده اس��ت“ :محرکین و عاملین توطئ��ه قتل”منصور”در
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بازجویی های خود اعتراف نموده اند“ ...حبیب ا ...عس��گراوالدی”
را که از مریدان خاص آقای “خمینی” و مسوول جمع آوری وجوه
س��هم «امام «می باش��د به قم اعزام و نظر «خمینی» را در مورد
ترور استعالم می فرمایند که مدعی هستند «خمینی» این عمل را
صال ح ندانسته .سپس شیخ «محی الدین انواری» از طرف عاملین
توطئه در مورد اخذ فتوا به «خمینی» مراجعه و به وی نیز جواب رد
داده می شود .مجددا «حبیب اهلل عسگراوالدی” به قم اعزام و به
وی ماموریت می دهند از آقای “خمینی” چنین سوال کند :چنانچه
اشخاصی قصد ترور اشخاص موثری از دولت را داشته باشند ،آنان را
منع بکنند یا نکنند؟ در این مدعی هستند که “خمینی” چنین پاسخ
داده است :شما چکاره هستید که منع بکنید یا نکنید”.

ت��ا اینجای بحث چنین می ت��وان نتیجه گرفت که اوال ؛ تصمیم
موتلفه به ترور مقامات حکومتی به دوران نخس��ت وزیری “علم”
برمی گردد ولی از آنجا که در این دوره از اخذ مجوز از «امام» ناکام
ماندند؛ ضمن تالش برای کسب تایید به ایشان ،به مراجع و علمای
دیگر نیز روی آوردند و در همین راستا تلقی خود از نظر «امام «را
نیز مبنا قرار دادند .گو اینکه «امام» اصو ًال با اعمال خشونت مخالف
بود و به آگاهی بخشی توده ها اعتقاد داشت...
مهمترین و در عین حال مناقش��ه انگیزتری��ن مطلب ،درباره ترور
“منصور” ،اخذ فتوای شرعی از “آیت اهلل میالنی” است :زیرا دراین
ب��اره دو نظریه کام�لا متفاوت وجود دارد که به ش��رح ذیل مورد
بازکاوی قرار می گیرد .اگر در نوع اس��تنباط از نظر «امام « درباره
ترور مقامات حکومتی اش��کال وجود دارد .در مورد «آیت اهلل میال
نی» ،اصل موافقت یا مخالفت ایشان با ترور مورد ابهام است.
گفتنی است که نگارنده برای تبیین این موضوع ،بارها و بارها ،تمام
اسناد و مدارک و خاطرات موجود را مورد بازکاوی قرار داد .در ضمن
این بررسی ها برخال ف نظر رایج به نقش آیت اهلل “میال نی” در
تشکیل و تداوم فعالیت های موتلفه اشاره شده بود .آیت ا“ ...انواری”
که محور تبیین این پژوهش قرار گرفته است ،نقل می کند :آیت ا...
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“میال نی” اصل موتلفه را درست کرد بعد “امام” اینها را تایید کرد
ایشان اضافه می کند که هنگام دستگیری ،وی نیز حامل نامه ای از
آیت ا“ ...میال نی” در همین خصوص بود که با اقدام به موقع ایشان،
ماموران به آن نامه دست نیافتند .جایگاه ویژه آیت ا“ ...انواری” در
موتلفه و نقش ایشان به عنوان حلقه وصل این تشکل با مراجع از
جمله”امام” و آیت ا“ ...میال نی” بر کسی پوشیده نیست.

اگر عضویت ایش��ان در شورای روحانیت موتلفه و حبس طوال نی
مدت پانزده ساله زندان به اتهام همکاری با شاخه نظامی تیم ترور
“منصور” را نیز به آن بیفزاییم ،بدون تردید می توان از ایش��ان ،به
عنوان مرد ش��ماره یک روحانی در نخستین سال های تشکیل و
تداوم فعالیت موتلفه نام برد.

بر همین اس��اس ،س��خن وی درباره نقش آی��ت ا“ ...میالنی” در
تشکیل موتلفه می تواند ،بسیار مورد تامل قرار گیرد .سخنی که به
جرات می توان گفت نخستین بار مطرح شده و در هیچ منبعی به
خصوص خاطرات نیز نمی توان کوچکترین س��رنخ و اشاره ای به
نقش بانی “میال نی” در ارتباط با موتلفه به دست آورد.

یک گزارش ساواک به تاریخ  1343/7/23نیز در این مورد ،حاکی
از ارس��ال نامه هایی از س��وی آیت ا“ ...میال نی” خطاب به آیت
ا ...حاج “ابوالحس��ن قزوینی” در تهران می باشد که“ :در این نامه
توصیه ش��ده جمعیت ها را موتلفه کنید و  ...دستجات ده نفری را
آرایش بدهید”
•به نقل از مطالب بیاد شده ی «هاشمی رفسنجانی»
در نماز جمعه روز قدس سال  ۱۳۶۰منتشره در سایت
هاشمی رفسنجانی دات آی آر :

...آن وقت میتوانید بفهمید که چرا امام امت در همان روزهای بعد
ی انقالب ،با این همه گرفتاری روز قدس اعالم میکند.
از پی��روز 
عمق قضیه اینجاس��ت! مادر همان روزهای ا ّول مبارزه در س��ال
 ،13۴۱دومین ش��عارمان نجات فلسطین بود.با همه گرفتاریهای
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داخلی ،برای فلسطین شعار میدادیم و با همه کمبودها پو ل جمع
ی فرستادیم .در عراق ،برادرم آقای
می کردیم و برای فلس��طین م 
{«سید محمود} دعایی» واسطه رساندن این پولها بود و در لبنان
برادران دیگر .بنده خودم که االنخدمت شما هستم ،بهخاطر ترجمه
یک کتاب برای فلس��طین در سال 13۴۲بدترین شکنجه آن رو ِز
ایران را دیدم .بهخاطر ترجمه یک کتاب که کام ً
ال رسمی و قانونی
بود و حتی نویس��ندهاش آن روز سفیر اردن در ایران بود و ازکتاب
ی کرد.
حمایت م 

ب ه اسم همکاری با (فداییان اسالم ) اعدام کنندگان”منصور” ،مرا
بازداشت کردند{.؟!} یک شب زمستانی از اول غروب تا چهار بعد
از نصف شب ،بیش از  ۹ساعت متوالی بهشکلهای مختلف زجرم
دادند؛ استخوان پایم را با شالق شکستند و خرد کردند.

این برخورد بهخاطر من یامبارزات ایران نبود ،بلکه عمال صهیونیسم
ل بودند که باید به ترجمه این کتاب
برای قضیه آن قدر اهمیت قای 
ی دادند .من این مسأله را درمورد خودم نمیخواستم
چنین پاداشی م 
بگویم ،واقع ًا بدم میآمد که این را مطرح کنم ،امابهخاطر این گفتم
که بدانید در ایران چه سیاستی حاکم بوده و اهمیت قضیهکجاست.

* موضوع س�� ّوم پیرامون حمایته��ای مالی دکتر “محمد مصدق
الس��لطنه” و س��فیر اردن در تهران از “هاش��می رفسنجانی” و
حمایتهای مختلف و بویژه مالی “هاشمی رفسنجانی” از سازمان
مجاهدین خلق قبل و بعد از جریان مارکسیت شدن بخش عمده
ای از سازمان.
•به نقل از مصاحبه ی “هاشمی رفسنجانی” در گفتگو با
پایگاه اطالعرسانی “هاشمی رفسنجانی” دات آی آر :

در ایران فقط یک کتاب پیدا کرد م (خطر ُجهود) که نوشته مرحوم
«سعیدی» بود« .سعیدی» یکی از نویسندگان خوب دوره قبل بود...
فرزند “آیتاهلل کمرهای” (“ناصر کمرهای”) که االن امام جماعت
مسجد و استاد دانشگاه است ،گفت“ :اکرم زعیتر” کتابی به پدر من
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مرحوم طالقانی بر مزار محمد مصدق السلطنه (فراماسون عضو لجنه ی آدمیت)

دادهاست که کتاب خوبی است.

 ...به فکر ترجمه کتاب افتادم .همان موقع با اعزام به سربازی مواجه
شدم .دو ماه سرباز بودم و بعد فراری شدم .در دوران متواری بودن،
به روستای خودمان بهرمان ،نوق رفتم  ...تابستان را آنجا ماندم.

...بعد از خواندن و ترجمه آن کتاب ،کارشناس مسائل فلسطین شدم
و اطالعات زیادی از تاریخ و وضع موجود فلسطین و نقش دولتها
دریافتم.

...مؤل��ف کت��اب در آن زم��ان س��فیر اردن در ای��ران ب��ود .او
ه��م میدی��د ک��ه بیخب��ری در مس��ائل فلس��طین در ای��ران
زی��اد اس��ت و ب��ه خاط��ر ترجمه کت��اب بس��یار ممنون ش��د.
برای ترجمه کتاب چیزی جز اجازه از او درخواس��ت نکردم .بعد از
اینکه کتاب ترجمه شد ،در کشور خیلی مورد توجه قرار گرفت .او هم
از اتحادیه عرب بودجهای گرفت و  ۲۰۰۰جلد از این کتابها را خرید
که کمک بزرگی بود .تعدادی از این کتابها را پخش کرد و تعدادی
را رایگان در اختیار ما قرار داد که کمک خوبی به ما شد.
برای اهداء به طلبهها و دانشجویان و کتابخانهها دکتر “مص ّدق” هم
که در احمدآباد حبس خانگی بود توسط آقای حاج شیخ “مصطفی
رهنما” پولی فرستاد که کتابها را رایگان منتشر کند...
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•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» در گفتگو با
پایگاه اطالعرسانی «هاشمی رفسنجانی» دات آی آر :

…گاهی که فرصتی پیش میآمد ،مسایل را از طریق نامه خدمت
ایشان میگفتیم .اتفاق ًا یک بار به خاطر لو رفتن یکی از نامههایم،
زندانی شدم.

… گویا نامه را در صندق پس��تی آقای “قط��بزاده” در خارج از
کش��ور پیدا کردهبودند .معلوم شد س��فارت روی صندق او اشراف
داشت .البته امضای من در نامه نبود و معلوم نبود چه کسی نامه را
نوشته ،ولی ساواک از خط و مضامین نامه حدس زدهبود که نامه
کار من میباشد .من هیچگاه نپذیرفتم که نامه را من نوشتم .از آن
به بعد مطالب را به طرق دیگری به ایشان میرساندیم .ایشان هم
رهنمودهای خود را غیرمستقیم به ما میگفتند .بعد از آن «امام» به
فرانسه رفتند و مسائل دیگری پیش آمد.
{به نقل از یادداشتهای پژوهشی آرشیو «ر  .گ  .چ» } :

با توجه به اسناد می توان نتیجه گرفت که آقای «هاشمی رفسنجانی
«در دوران قبل از انقالب ،و از س��ال  ۱۳۳۷تا سال  “ ۱۳۵۷هفت
بار و مجموعا  ۴س��ال و  ۵ماه به جرم فعالیت مخفیانه علیه رژیم
“ستمشاه” به زندان افتاد...

در آن سالها او نزدیکترین فرد به اقای “منتظری” بوده و با سازمان
مجاهدی��ن {محاربین معروف به منافقین!} خل��ق هم درارتباط
مستقیم بوده است و همین ارتباط که بیشتر هم مربوط به جمع
آوری کمک لجستیکی و مالی برای سازمان مجاهدین {محاربین}
خلق بوده باعث دستگیری او میشود.

م��ی توان دو رأس دیگر این مثلث دوس��تان آن دوران را ایت اهلل
«منتظری» و ایت اهلل «الهوتی» دانست.

« تراب حق شناس” از سران منافقين در شماره ی  77نشریه ی
پيكار عین ًا آورده است :
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{آیت اهلل مهدوی کنی در کنار علی اکبر هاش��می رفسنجانی (که در خاطرات خود
ادعا می کند ...) :س��رانجام "امام" تصمیمگیری در م��ورد اموال "تولیت" را به آقای
"منتظری" سپردند .ایشان(شیخ حسینعلی منتظری) هم خمس پول را گرفتند و بقیه
را به دانش��گاه امام صادق(ع) س��پردند و پولها هم در بانک ماند تا چند سال قبل که
خوش��بختانه یکی از بازاریهای قدیمی وکالت گرفت و آقای "موسیخان" (ورثه ی
"تولی��ت")را راضی کرد که  ۵۱درصد را بگیرد و رضایت بدهد .در زمانی که دالر در
ایران خیلی کم بود ،این پولها به دانش��گاه امام صادق(ع) آمد ودانشگاه ثروت زیادی
پیدا کرد.. .

...نامه مفصل “هاشمي رفسنجاني” به “امام” ،درباره مجاهدين {!
خلق}را من به عراق بردم“ ...آيت اهلل خميني” هيچ جواب مثبتي
به آن نامه ها نداد“ ...تراب حق شناس”“ :امام صريحا گفت كه من
با جنگ مسلحانه مخالفم” با این حال روحانیون مبارز داخل ایران
هم چنان به سازمان کمک می کردند“ .مهدوی کنی” در جایی از
حمایتی که وي و آقایان “هاشمی” و “الهوتی” از مجاهدین می
کردند ياد ميكند و ميگويد كه برای مجاهدین خیلی کتک خوردند
ولی احدی را لو ندادند”(یادنامه ابوذر زمان )

«هاشمي رفسنجانی» بعدها در خاطراتش از زندان «ستمشاه» گفت
 :سازمان مجاهدین خلق در ابتدا بر اساس اسالم و تشیع تشکیل
یافت ،ولی نه آنان س��راغ اهل علم و متخصصین مسائل اسالمی
رفتند و نه اهل علم به آنان توجه کردند ( به نظر می رسد منظور
وي حضرت «امام خميني»« ،امام خامنهاي” و “آیت اهلل مصباح”
است چون نظائر خودش هم حمايت مالي كردند ،هم به خاطرشان
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به زندان رفتند و هم براي حمايت از آنان به امام نامهها نوشته اند) و
قهراً کار به دست افراد فرصتطلب و ناوارد افتاد و به انحراف کشیده
شد( .خاطرات هاشمي ،ج یکم ص )۳۹۰

از جمله روحانیون شاخص دیگر تاریخ انقالب اسالمی که به حمایت
از سازمان محاربین{به اصطالح مجاهدین} خلق ! می پرداخت
آیت اهلل “س��ید محم��ود عالئی طالقانی” بود ک��ه در دیدگاهش
“مصدق السلطنه” ی فراماس��ون را بال تشبیه “موسی”(ع) گون!
معرفی مینمود و  ...تفس��یرهای وی از ق��رآن که گاه رنگ ولعاب
حمایت از مارکسیست ها را نیز به خود می گرفت ،حتی با واکنش
تند روحانیون زندانی هم مواجه می ش��د (.بعد ها انحرافات روش
تفسیری اش توسط “محمد موسوی خوئینی” پدر معنوی فرقه ی
فرقان در سلسله بحث های تفسیری مسجد جوزستان تجریش به
اوج خود رس��ید ).از بی دقتی ها و انحرافات موجود در تفسیرهای
“طالقانی” و قرینه ی غربزده ترش مهندس “بازرگان”؛ محاربین
سازمان مثال مجاهدین بیرون زد و از تفسیرهای تفنگی “خوئینی”
ِ
ها ! هم فرقه ی محارب فرقان!
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مبنا که فقه بی ریش��ه ی مدافع ماتریالیسم و حمله کننده ی بی
دلیل و از سر مرض به “مصباح” ها و “بهشتی” ها و”مفتح” ها و
“مطهری” ها و “باهنر” ها به انگ انقالبی نبودن! باشد ؛ انقالبیگری
شان هم در عمل چکمه لیسی “صدام حسین” ها و صهیونیستها
خواهد شد .
پرچمداران نهضت آزادیبخشش��ان باند جانیان “مهدی هاشمی”
مع��دوم و برادر فتنه گرش”هادی” جگرگوش��ه های “منتظری”
میشوند .

سر بسته بماندکه خود جناب “منتظری” حتی با آن همه وزن فقهی!
و سوابق زندان و دربدری ؛ در اوج خباثت و جنایات خروج سازمان
یافته ی محاربین خلق در غرب کشور ( سال  ) 1367به ابزار دست
“باقر معین” و اربابانش در بی بی س��ی لندن در تطهیر “مس��عود
رجوی” و “مریم قجر عضدانلو”تبدیل شد.

فرقانشان “گودرزی” ها و “کشانی” ها و “عسگری” ها و جانوران
مقدس خوارج مسلک نظیر آنها تحویل می داد و
بی منطق خشک
ِ
مجاهدینشان هم “رجوی” ها و “الهوتی” ها و”علی تهرانی”(شیخ
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بغدادی !) ها بوده و خواهند بود !

بنده می فهمم “منتظری” مهم ترین شاگرد فقهی “امام خمینی”
ش��مرده می شد .همانگونه که استاد “مرتضی مطهری” برجسته
ترین شاگرد فلسفی حضرت “امام” بود“ .امام خمینی” تنها درباره
این دو شخصیت مهم علمی و سیاسی معاصر لقب حاصل عمر را به
کار برده بودند که فراموش نکنیم برای آقای «هاشمی رفسنجانی»
به کار برده نشد!
آنچه آقای «منتظری» را در اواخر عمر «امام» به این ورطه کشانید
دفاع از قانون شکنان فتنه گر نظیر «مهدی هاشمی» و محاربان
هماهنگ با خیمه ی فرماندهی دشمن بود  .غفلت از شاخص تولی
و تبری یعنی والیت فقیه و شکسته شدن مرزبندی های اظهر
من الشمس دوست و دشمن بود.

متأس��فانه دیگر در نظر فقیه عالیقد ِر پاره ی تن «امام» امت  ،تیر
ّ
خالصی زدن ها و فجایع تکان دهنده و جنایات اعضای سازمان
خوک صفت محاربین خلق در غرب کشور که تحت عنوان کورسوی
فروغ جاویدان به بغی و محاربه ی همه جانبه پرداخته بودند مهم
جلوه نمیکرد بلکه اجرای احکام الهی برخورد با آنها و دفاع از شرف
و استقالل و نظام منفی و موجب سلب اعتماد می نمود.
برای مثال جنایات آن هرزه زن محارب خلق که با تیم تحت امرش
پس از ورود به بیمارستان اسالم آباد همه ی حاضران را به رگبار

فرازچهارم 207
گلوله بستند وبه تمام مجروحان بستری تیر خالصی می زدند  ،چون
در رسانه های جهانی مدعی حقوق بشر آگراندیسمان نمی شد تا
آقای» منتظری» آنرا از بی بی سی بشنود مهم نبود!

بی بی سی ها هیچ وقت نگفتند یکی از آن شرزه شیران بسیجی
مجروح بستری در بیمارستان را کشان کشان از بیمارستان بیرون
کش��یده به رویش بنزین ریخته و در مقابل دیدگان حیرت زده ی
مردم منطقه ی غرب زنده زنده سوزاندند .بی بی سی ها به گوش
امثال ایشان نمی رساندند که صدها فقره کشتار و جنایت منافقین
در حلق آویز کردن مردم عادی منطقه موجب فرار وحشت زدگان
مس��تضعف به سمت داخل ایران شد که به لطف خدا مسیر جاده
ی عبوری س��تون محاربین را ساعت ها بسته نگاهداشت و عم ً
ال
سازماندهی مجدد نیروهای مردمی و ارتش و سپاه را در ایجاد خط
پدافندی موجب گشت ...
وقتی شاخص التزام به چارچوب های ترسیمی والیت فقیه به هر
عنوان و بهانه ای تغییر کرد عاقبت سرنوشت انسان با هر سابقه ی
درخشانی چیزی جز تبدیل شدن به ابزار دست!دشمن نخواهد بود.
«منتظری» های تاریخ شاید اگر می توانستند قاعده ی سنت خدا
را دگرگون کرده و به سکوت خود در عدم محکومیت محاربین و
منافقین ادامه میدادند امیدی به نجات و حسن عاقبت می بود حال
آنکه دو چهرگی در اجرای ش��ریعت و احکام نورانی انبیا و اولیای
الهی در محک شاخص تولی و تبرا برای انسان راه س ّومی باقی نمی
گذارد.دوس��تی همزمان انسان با اهل ایمان از یک سو و اهل کفر
و فسوق و عصیان به حکم کالم همیشه جاوید حضرت حق جز
جدایی از ایمان و رودر رو قرارگرفتن با آن عاقبتی ندارد...

خداوند به حق امام عصر (عج) عاقبت همه ی بندگان خود را ختم
به خیرحق قرار دهد...

عل��ی ا ّیحال قبل از پیروزی انقالب تالش روحانیون ش��اخصی
چون «منتظری»« ،طالقانی» و «هاشمی رفسنجانی» برای جلب
حمایت «امام خمینی» از این سازمان ناکام ماند و «امام» به دلیل
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مخالفت هایی که با مشی فکری و مسلحانه این گروه داشت حاضر
به حمایت از آن نش��د « ...هاشمی رفسنجانی» که از فعال ترین
روحانیون انقالبی دهه های چهل و پنجاه شمس��ی بود ،بیشترین
ش��کنجه ها و انفرادی های خود را به دلیل حمایت از مجاهدین
خلق متحمل شد.
مرح��وم « منتظری» نی��ز از حامیان مالی س��ازمان بود و حتی با
مشی مسلحانه این سازمان نیز کمابیش موافق بود .او در این باره
گفته اس��ت»:در آن وقت ما اجماال با اصل مبارزه مسلحانه تحت
شرایط خاصی مخالف نبودیم و با مجاهدین هم قبل از اینکه تغییر
ایدئولوژی بدهند اجماال مخالفتی نداشتیم .حتی وقتی بعضی از آنها
به عناوین مختلف دستگیر می شدند ما به خانواده های آنها کمک
می کردیم( ».خاطرات آیت اهلل «منتظری»)
آقای «منتظری» در ادامه خاطراتش می گوید که حتی همسرش
به دلیل حمایت از خانواده های سران سازمان ،مدتی در شهربانی قم
بازداشت شده بود .با این حال وی در خاطراتش به آزارهای روحی و
تهدیدهای اعضای مجاهدین خلق در طول دوره زندان اشاره کرده
و می گوید که به همین دلیل ،پس از انقالب نیز از دیدار با اعضای
این سازمان اکراه داشته است.

•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» با نشریه ی
مدیریت ارتباطات }: 1389/5/18
•{سؤال  }:شما خودتان از اینترنت استفاده میکنید؟ … بی بی سی را
میبینید؟

بله ،گاهی میبینم …بی بی سی در واقع برای نیل به اهدافی كه
دارد ،حرفه ای عمل میکند.
•{سؤال }:در مورد شبکه بی بی سی فارسی صحبت میکنید؟

هم عربی و هم فارس��ی .اینها حرفه ای عمل میکنند .خبرنگاران
و گوینده های ورزیده ای دارند و از لحاظ جامعه شناس��ی و روابط

فرازچهارم 209
عمومی مطلعند .در خیلی از جاها خبرنگار دارند و با سیاس��تی که
خودشان دارند ،خبرها را انتخاب میکنند و به خورد مردم میدهند،
یعنی از لحن و شیوه هایی که تجربه شده استفاده میکنند .حرفها
را فشرده میزنند و سعی میكنند موذیانه اهداف خود را القا كنند…
•{سؤال  }:نظر شما به عنوان شخصیتی که هم تجربه اش را و هم مدیریتش
را داشتید و همین االن هم در رأس باالترین نهاد مشورتی نظام نشسته اید،
چیست؟

باالخره میگویم که باید او ًال واقعیت محیط و مخاطب را بشناسیم.
ثانی ًا حرفهایی که مخاطب را فراری بدهد ،نگوییم و حرفهایی بزنیم
که وجدان طرف را قانع کند .البته اگر کسی خودش عقیدهای دارد،
حرفهای خودش را هم در آن قالب میتواند در بیاورد .ما توقع نداریم
بی بی سی بیاید سیاست کشور خودش را فراموش کند .سیاست آن
کشور را در هر برنامه ای میبینید ،حتی سیاست استعماری اش را.
با شیوهای حرفهای خود را در مغز مردم جا میکند .ما باید با دانش
روانشناسی ،جامعه شناسی و پیش بینی آینده آشنا باشیم .االن خیلی
چیزها در اطالعرسانی شرط است.
•{سؤال  }:فرض کنید آقای “مهاجرانی” به عنوان کسی که سالها معاون شما
بوده ،وقتی شما ایشان را در بی بی سی فارسی میبینید ،چه احساسی به شما
دست میدهد؟

مایل نیس��تم هیچ وقت از آن رسانه اس��تفاده کنم .آنها خودشان
میدانند و من نمیدانم چه دلیلی برای خودشان دارند .حرف خودم را

هم نمیخواهم به آنها تحمیل کنم.

ِ
خاطرات “رفسنجانی” عبور از بحران،
•به نقل از کتاب
چهارشنبه۳تیر:13۶۰

«شب ،مصاحبه آقای دادستان و حاکم شر ِع دادگاهانقالب تهران
(آقایان «اسداهلل الجوردی» و «مح ّمدی گیالنی») درباره مبارزه با
ض ّدانقالب را از تلویزیون دیدم .جالب نبود .تند ،کممحتوا و بیتوجیه
حرف زدند...
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•به نقل از نامه «امام خمینی»به آقاي «منتظري» منتشره
در صحیفه ی نور جلد :21

...جناب آقاي «منتظري»

با دلي پر خون و قلبي شكسته چند كلمهاي برايتان مينويسم تا
مردم روزي در جريان امر قرار گيرند .شما در نامه اخيرتان نوشتهايد
كه نظر تو را شرع ًا بر نظر خود مقدم ميدانم؛ خدا را در نظر ميگيرم
و مسائلي را گوشزد ميكنم.

از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقالب اسالمي عزيز
مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرالها و از كانال آنها به
منافقين ميسپاريد ،صالحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از
دست دادهايد .شما در اكثر نامهها و صحبتها و موضعگيريهايتان
نشانداديدكهمعتقديدليبرالهاومنافقينبايدبركشورحكومتكنند.
ب��ه قدري مطالبي كه ميگفتيد ديكته ش��ده منافقين بود كه من
فايدهاي براي جواب به آنها نميديدم.مثال در همين دفاعيه شما از
منافقين تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسالم و
انقالب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به
آالف و الوف رساندند و ميبينيد كه چه خدمت ارزندهاي به استكبار
كردهايد.
در مس��اله «مهدي هاش��مي» قاتل ،ش��ما او را از همه متدينين
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"سید هادی هاشمی" داماد مرحوم شیخ "حسینعلی منتظری

متدينتر ميدانس��تيد و با اينكه برايتان ثابت شده بود كه او قاتل
است مرتب پيغام ميداديد كه او را نكشيد .از قضاياي مثل قضيه
«مهدي هاشمي» كه بسيار است و من حال بازگو كردن تمامي آنها
را ندارم .شما از اين پس وكيل من نميباشيد و به طالبي كه پول
براي ش��ما ميآورند بگوييد به قم منزل آقاي «پسنديده» و يا در
تهران به جماران مراجعه كنند.

بحمد اهلل از اين پس ش��ما مس��اله مالي هم نداريد .اگر شما نظر
من را شرع ًا مقدم بر نظر خود ميدانيد -كه مسلم ًا منافقين صالح
نميدانند و شما مشغول به نوشتن چيزهايي ميشويد كه آخرتتان
را خرابتر ميكند ، -با دلي شكس��ته و س��ينهاي گداخته از آتش
بيمهريها با اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد
چند نصيحت ميكنم ديگر خود دانيد:
 - 1سعي كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر
حلقوم منافقين و گروه «مهدي هاشمي» و ليبرالها نريزد.

 - 2از آنجا كه سادهلوح هستيد و سريع ًا تحريك ميشويد در هيچ
كار سياسي دخالت نكنيد ،شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد.
 - 3ديگر نه براي من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه

212

قطره و دریا  /...پنج مقاله در نقد رفسنجانی

اسرار مملكت است را به راديوهاي بيگانه دهند.

 - 4نامهها و سخنرانيهاي منافقين كه به وسيله شما از رسانههاي
گروهي به مردم ميرسيد؛ ضربات سنگيني بر اسالم و انقالب زد و
موجب خيانتي بزرگ به سربازان گمنام «امام زمان»  -روحي له الفدا-
و خو ن هاي پاك شهداي اسالم و انقالب گرديد؛ براي اينكه در قعر
جهنمنسوزيدخوداعترافبهاشتباهوگناهكنيد،شايدخداكمكتانكند.
و اهلل قسم ،من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ،ولي در آن وقت
شما را س��ادهلوح ميدانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولي شخصي
بوديد تحصيلكرده كه مفيد براي حوزههاي علميه بوديد و اگر اين
گونه كارهاتان را ادامه دهيد مسلما تكليف ديگري دارم و ميدانيد كه
از تكليف خود سرپيچي نميكنم .و اهلل قسم ،من با نخستوزيري
«بازرگان» مخالف بودم ولي او را هم آدم خوبي ميدانس��تم .و اهلل
قسم ،من راي به رياس��ت جمهوري «بنيصدر» ندادم و در تمام
موارد نظر دوستان را پذيرفتم.

سخني از سر درد و رنج و با دلي شكسته و پر از غم و اندوه با مردم
عزيزمان دارم:

م��ن با خداي خود عهد ك��ردم كه از بدي اف��رادي كه مكلف به
اغماض آن نيستم هرگز چشمپوشي نكنم .من با خداي خود پيمان
بس��تهام كه رضاي او را بر رضاي مردم و دوس��تان مقدم دارم؛ اگر
تمام جهان عليه من قيام كنند دست از حق و حقيقت برنميدارم.
من كار به تاريخ و آنچه اتفاق ميافتد ندارم؛ من تنها بايد به وظيفه
ش��رعي خود عمل كنم .من بعد از خدا با مردم خوب و ش��ريف و
نجيب پيمان بستهام كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان
گذارم .تاريخ اسالم پر است از خيانت بزرگانش به اسالم؛ سعي كنند
تحت تاثير دروغهاي ديكته شده كه اين روزها راديوهاي بيگانه آن
را با شوق و شور و شعف پخش ميكنند نگردند.
از خدا ميخواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا
فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان
را بيش از اين نچشد .ما همه راضي هستيم به رضايت او؛ از خود كه
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چيزي نداريم ،هر چه هست اوست .و السالم.

يكشنبه 1368 / 1 / 6

روحاهلل الموسوي الخميني
• به نقل از متن پیام تسليت حضرت «آيت اهلل خامنه
اي» رهبر ّ
معظم انقالب اسالمي جهت درگذشت
آيتاهلل شيخ «حسينعلي منتظري»منتشره در سایت
تابناک}: ۱۳۸۸/9/29

...اطالع يافتيم كه فقيه بزرگوار آيت اهلل آقاي حاج شيخ «حسينعلي
منتظري» رحمه اهلل عليه دارفاني را وداع گفته و به س��راي باقي
شتافتهاند.
متبحر و استادي برجسته بودند و شاگردان زيادي از
ايشان فقيهي ّ
ايش��ان بهره بردند .دوراني طوالني از زندگي آن مرحوم در خدمت
نهضت «امام» راحل عظيم الش��أن گذش��ت و ايشان مجاهدات
زيادي انجام داده و سختي هاي زيادي در اين راه تحمل كردند.

در اواخر دوران حيات مبارك امام راحل امتحاني دشوار و خطير،
پيش آمد كه از خداوند متعال ميخواهم آن را با پوشش مغفرت
و رحمت خويش بپوشاند و ابتالئات دنيوي را كفاره ي آن قرار
دهد.

اينجانب درگذشت ايش��ان را به همه ي بازماندگان بويژه همسر
مكرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تس��ليت ميگويم و رحمت و
ّ

مغفرت الهي را براي وي مسألت ميكنم...

•به نقل از متن تسلیت آقای «هاشمی رفسنجانی» برای
درگذشت آيتاهلل» منتظري» منتشره در سایت تابناک
}: ۱۳۸۸/9/30

...درگذشت حضرت آيتاهلل «منتظري» باعث تاسف و تالم خاطر
گرديد .فقدان اين فقيه برجس��ته ،نس��توه و مبارز عالم و بزرگوار،
ثلمهاي براي حوزههاي علميه و جامعه اسالمي است كه انشاءاهلل
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مجموعه آثار گرانقدر ،خالء وجودي ايشان را براي دوستداران ،علما،
فضال ،روحانيون و طالب جبران مينمايد{.؟!}

با تسليت اين مصيبت به آيات عظام و شاگردان ايشان و حوزههاي
علميه ،مقلدان و مردم شريف استان اصفهان و شهرستان نجفآباد
و مخصوصا به بيت مكرمشان علو درجات آن فقيد سعيد را از درگاه
احديتخواستارم...
•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» روزنامه
جمهوری اسالمی ۲اردیبهشت  ۱۳۶۱منتشره در سایت
“هاشمی رفسنجانی” دات آی آر :
• {سؤال  }:نظر خود را درباره بیانیه مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با آقای
“شریعتمداری”بفرمایید.

{«هاشمی»}:این آقایانی که به نام جامعه مدرسین بیانیه میدهند،
همهشان یا اکثریت قاطع آنان ،مجتهد و اهلنظر و خبره هستند و
در حوزه بودهاند و جریانات را هم خوب میشناسند .نظر اینها نظر
محکمی است ،یعنی نمیتوان از نظر اینها گذشت و قطعآ هم مطلب
درست است؛ یعنی ایشان (آقای «شریعتمداری») با صراحت گفته
است که «من اطالع داشتم».
من آمدم گفتم که قبول کنیم که همکاری ایشان در همین حد بوده
است و بیش از اطالع نبوده است .البته آقای «قطبزاده» گفته است
که ایشان قول تأیید داده بودند ،و پانصدهزار تومان هم پول پرداخت
کردهاند .مطلب دیگری اگر باشد ما هنوز پی نبردهایم.

اگر فرض کنیم که در همین حد باشد که خود آقای “شریعتمداری”
گفته اس��ت؛ یعنی ایشان فقط اطالع داشتهاند ،باز هم جرم ایشان
کم نیس��ت .اگر کودتا پا میگرفت ،حداقل ع ّدهای از مردم کشته
میشدند .البته آنها به هدفشان نمیرسیدند ،ولی تلفات و خرابیهایی
به بار میآمد.
به فرض اینکه ایش��ان میگویند من جمهوری اس�لامی را قبول
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دارم ،اگر قبول دارند چرا برای جلوگیری از کودتا فکری نکردند .اگر
عواقب این خطر را درک نمیکرد ،دلیل ضعف درک ایشان است،
و ضعف درک ،صالحیت مرجعیت را از مجتهد سلب میکند .اگر
کسی این مقدار درک نداشته باشد ،صالحیت مرجعیت هم ندارد و
اگر درک کرده و خطر را تشخیص داده و در عین حال نادیده گرفته
اس��ت ،این هم یک نوع بیتقوایی است ،چطور میشود که مردی
این خطر را برای مردم و حکومت و جامعه اسالمی ببیند و فکری
برای جلوگیری از آن نکند .یک مرجع نمیتواند تا این حد ،بیدرک
و بیتقوا باشد .به نظر میرسد این جریانات ،با اعتراف صریحی که
خود ایش��ان کرده و مطلب را روشن کرده است ،دلیلی است برای
آنهایی که ایشان را صالح میدانستند- ،البته ما قبال هم ایشان را
صالح نمیدانستیم  -با این بیان راهی دیگر برایشان باقی نمانده
است.
توجه است که قبل از کشف توطئه اخیر ،رادیوهای
این نکته هم قابل ّ
بیگانه ،از جمله رادیوی عراق ،سلسله درسها و گفتارهایی راجع به
حرمت آقای “شریعتمداری” پخش میکردهاند.
•{سؤال  }:شما چه رابطهای بین رژیم عراق و توطئه کودتا میبینید؟
{«هاشمی» }:تا آن حدّی که به من اطالع دادهاند ،در تحقیقات نقطه معینی
روشن نشده است و رابطه مشخصی را به نظر نرسیده است .ا ّما براساس
محاسبات ،حدس میزنیم که تمام مراکز ض ّد انقالب در عراق ،پاریس ،آمریکا،
و شاید کشور عربستان سعودی نیز در این کودتا دست داشتهاند.

ازجملهمطالبیکهدرایناظهاراتبهدستآمده،ایناستکهقراربوده
در آن روزی که اینها در ایران کار را شروع میکنند ،یکی از کشورهای
مرتجع منطقه نیز ،در عراق اقدامی داشته باشد .البد آمریکا هم در
این برنامه دخیل بوده است؛ از سخنان آقای “ریشهری” در توضیح
این جریان ،روشن میشود که سر نخ آن به دست آمریکا بوده است.
طبع ًا کشوری مانند عراق که امروز به آلت دست آمریکا تبدیل شده،
نمیتواند در حادثهای ،این چنین بیاطالع باشد و قاعدتآ مطلع بوده
است .این حرفها اگر پیش از کشف توطئه مطرح بوده ،بعد از کشف
آن ،صریحتر و بیشتر شده است .امروز تقریبآ همه رادیوهای بیگانه،
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مسأله را به صورت خاصی مطرح میکنند.

چهرههایی مانن��د “بختیار”“ ،ازه��اری”“ ،بنیص��در”“ ،امینی”،
“رج��وی”“ ،رضا پهل��وی” و رادیوهای آمریکا ،بیبیس��ی ،کلن،
اس��رائیل و  ...همه مسأله را به عنوان جریانی وانمود کردند که در
ایران میتواند بخشی از مردم را تحریک کند .و آن قدر اظهار اندوه و
غصه میکنند و میگویند که منزل آقای “شریعتمداری” را پاسدارها
محاصرهکردهاند.

خود آقای “شریعتمداری” میخواهند که پاسدارها در حول و حوش
منزلشان باشند ،زیرا ایشان از مردم میترسند و ترس هم دارد .البته
م��ا از مردم میخواهیم که اقدامی نکنند .مبادا یک وقت به منزل
ایشان نزدیک شوند ،چون مسؤوالن قضائی و امنیتی وظیفه خود را
انجام میدهند و پاسدارها هم از آنجا محافظت میکنند و ح ّتی از
پشتبام خانه ایشان هم مواظبت میشود که کسی عملیاتی ایذایی
نکند .این سرو صداها را آنها به راه میاندازند و من فکر میکنم غیر
از ملّت ایران و دوستان ما ،بقیه به سروصدا افتادهاند و ریاکارانه اظهار
اندوهمیکنند...
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•کلیدپرسش بحث :

چرا و چگونه گروههای برآمده از استقالل طلبی و استکبارستیزی
توده های ع ّزتمدار مردم کشورمان در عرصه ی اجرایی استدراج ًا به
چرخش  180درجه اي مواضع دچار می شوند؟
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مانطور که عرض ش��د در مطالعات و پیگیری های خود در رفتار
شناس��ی مدل سیاسی «هاشمی رفسنجانی» به پرسش هایی بر
خورده ام که بدلیل اهمیت و حساسیت پاسخ ها نخواستم به تحلیل
یا استنتاج غیر مستقیم یا ذهنی (ولو با قرابت زیاد منطقی) بپردازم
 .اگر چه پرسش��های مشابه دیگری نیز جای طرح دارد اما در این
مرحل��ه به عنوان فراز پنجم و آخر این عنوان پژوهش��ی به طرح
س��ه موضوع دیگر (با امید بیان پاسخ صاحب نظران جهت تنویر
افکار عمومی و تصحیح مسیر روایات و مستندات غیر قابل انکار
پژوهشگران تاریخ معاصر ) به این رفتارشناسی می پردازم :

موضوع چهارم اینکه کدام روایت از والیت «امام» پذیرفتنی تر است
بیان «هاشمی رفسنجانی»
؟ روایت خارج شده از فحوای پردازش ِ
ک��ه «امام» در عرض و یا حتی مدی��ون او قرار میگیرد یا روایت
آشکار عقل و تاریخ ؟!
•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» با نشریه ی
مدیریت ارتباطات : 1389/5/18

{«هاش��می» }:من خودم وقتی میخواستم کارم را در حوزه های
اجتماعی در کنار درس خواندن ش��روع کنم ،احساسم این بود که
طلبه های آن زمان حوزه خیلی با واقعیتهای جامعه فاصله دارند ،چون
سیاسی نبودند ،روزنامه و مجله نمی خواندند و در حوزه رادیو نبود.
...اوایل که میگفتند حرام اس��ت و داش��تن رادیو الاقل برای یک
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روحانی عیب بود .وقتی وارد مبارزه شدیم و دیدیم نیازهای سیاسی
داریم“ ،امام” به من دستور دادند یک رادیو بخرم و نصف پولش را
هم دادند.

 ...سال  1342بود؛ آن زمانی که قرار بود کاپیتوالسیون اتفاق بیافتد.
یک دفعه خبری را از جایی گرفتم و مطلع شدم كه بناست در مقابل
تصویب کاپیتوالسیون  200میلیون دالر وام به ایران بدهند .این
خب��ر را به امام دادم و گفتم چنین خبری اس��ت و در مجلس نیز
در حال تصویب اس��ت“ .امام” گفت« :ما این چیزها را نمیدانیم».
همانجا  200تومان به من دادند و گفتند« :برو یک رادیو بخر» مغازه
ای در خیابان ح��رم قم به نام «الکترولوکس» بود .من رفتم یک
رادیو «ارس��ر» به قیمت  400تومان خریدم 200 .تومان را دادم و
بقیه اش را هم قسطی پرداخت کردم که اقساطش را خودم میدادم.
•{سوال }:بعدا ً پولش را از “امام” گرفتید یا نه؟

{«هاش��می» }:نه ،دیگر نگرفتم .قسطی بود .آن رادیو را االن در
موزه ام {؟!}در رفسنجان گذاشته ام .چون آن رادیو برای من وسیله
اطالعرس��انی و اس��تفاده از ابزار بود .همان موقع “امام” مرا مأمور
کردند كه به تهران بیایم تا خبر این مسأله را به طور مستند ببرم .من
هم به تهران آمدم و با کمک آقای “فلسفی” ،آقای “تولیت” و آقای
“بهبهانی” آن مصوبه مجلس و مصوبه مجلس سنا و اسناد پیمان
وی��ن را که مبنای این کار بود ،گرفتم و خدمت امام بردم که امام
سخنرانی نیرومندی علیه کاپیتوالسیون کردند و بعد هم تبعید شدند.

ما  5یا  6سال قبل از آن در حوزه برای اینکه طلبه ها مطلع شوند،
مجله ای را راه انداختیم كه سالنامه مکتب تشیع و فصلنامه مکتب
تش��یع بود 7-8 .س��ال هم منتشر ش��د و خیلی هم موفق بود .با
نویسندگان بزرگ کار میکردیم .آن نشریه واقع ًا حوزه را بیدار کرد،
چون مقاالت بسیار سنگین از شخصیتهای بزرگ کشور میگرفتیم.
آن موقع تیراژ کتابها  500تا  1000و در همین حد بود .اولین نشریه
ما  10هزار نس��خه تیراژ داش��ت و فوری چاپ دوم خورد و  5هزار
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نسخه دیگر چاپ کردیم .حوزه و محافل مذهبی با آن کار -چون
به سراسر کشور ارسال کردیم -هوشیار شد و حوزه ها وارد سیاست
شدند .این مربوط به قبل از مبارزات ،یعنی سال  1335 - 36بود که
این کار را کردیم.
• {سوال }:پس مجله قبل از قضیه ی رادیو بود؟

{«هاش��می» }:بله 7 ،سال قبل از رادیو بود .کار اجتماعی ام را با
مطبوعات شروع کردم .من ،آقای “باهنر” ،آقای “مهدوی” و آقای
“صالح��ی” 4 ،نفر طلبه ی کرمانی بودیم كه این كار را میكردیم
و محور ما هم حضرت امام بود .مجله مکتب اس�لام هم بود که
محورش آقای “شریعتمداری” بود .هنوز هم به آن صورت سیاسی
نشده بودیم.

اص ً
ال زندگی من از کار اجتماعی و کار آموزشی و ارتباطی اینچنینی
و اس��تفاده از ابزارهای اطالعرسانی آغاز شد و تا االن هم همیشه
همین بوده است ...
•فرازی دیگر از همان مصاحبه :

{«هاشمی»...}:اصو ًال جامعه ما به خاطر سنتی بودنش و گرفتار
خش��ک مقدس ها و متعصبین بودنش همیشه چند گام از دانش
و علم عقب بوده اس��ت .البته اسالم برعکس است .اسالم در یک
دنیای جاهلی صرف آمد و موتور توسعه و علم و دانش شد که حتی
بعداً اروپا و مناطق دیگر را احیاء کرد .ما درس��ت برعکس ش��دیم.
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ایران ما
االن دنیای اس�لام تقریب ًا عمدت ًا به این صورت است و در ِ
هم همین وضع است .مث ً
ال همین که میگویید رادیو ،رادیو وقتی که
شروع شد ،بعضیها تحریم کرده بودند .روزنامه هم همینطور.
• {سؤال }:آن موقع فقط امام رادیو را تحریم نکرده بودند؟

قبلش را نمیدانم كه امام چه فتوایی داش��تند .اینكه من میگویم،
مربوط به دورهای است که خیلی زمان از ورود رادیو گذشته بود و
در دوران مبارزه به این حرفها رس��یدیم .روزنامه ها را در کیوسکها
میگذاش��تند و ما میرفتیم آنجا و گاهی تیتره��ا را میخواندیم .در
روزنامهنگاری هم حوزه عقب بود ،اما کمکم پیشرفت کردند… .
•{فرازی دیگر از همان مصاحبه }:
• {سؤال  }:کتاب به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی تلقی میشود و شما هم
کتاب خاطرات زیادی دارید .انگیزه شما از خاطره نویسی و انتشار این خاطره
ها چیست؟

{«هاش��می» }:در جوانی خاطرات بعضی از شخصیتهای قدیم
مث ً
ال سالطین یا وزرا را میخواندم و میدیدم كه استفاده میکنم .این
خاطرات واقعیات آن زمان را ( نمیتوان گفت همه اش راست است)
خیلی خوب نش��ان میدهد .بعد از انقالب خودم به این فکر افتادم
که مرتب خاطراتم را بنویسم ،به این منظور که بر من یک روز چه
میگذرد؟
•فرازی دیگر از همان مصاحبه :
• {سؤال  }:آقای “هاشمی”! چرا این خاطرات پراکنده منتشر میشود؟ شما
فرمودید بعد از انقالب شروع به خاطره نویسی كردید اما خاطرات چند سال
اول انقالب منتشر نشده است.

{«هاشمی» }:منتشر شده است .من از سال  60خاطرات را نوشتم.
قبل از انقالب از ترس اینکه زندگی ما دست ساواک بیافتد ،چیزی
یادداشت نمیکردیم .اول انقالب هم مباحث شورای انقالب را که
مسائل مهمی داشت ،ثبت نکردیم .همینطوری حرف زدیم .البته
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آقای شیبانی چیزهای مختصری نوشته كه گاهی منتشر میشود.
من از س��ال  60ش��روع به نوشتن كردم .ولی آن دو ،سه سالی که
ش��ما میگویید ،نوشته شد .از اول که وارد مبارزه شدم ،از بچگی تا
سال  60را نوشتم .از  60تا امروز هم در تقویمی وجود دارد و سال
به سال منتشر میشود...
• {سؤال }:پس کار تدوین کتابهایتان را به خاطر همین به خانواده ،فرزندان و
نوه ها میسپارید که اگر احیاناً مطلبی هست که قرار است حذف یا اضافه شود،
انجام شود؟

{«هاشمی» }:اضافه که نمیکنیم .اگر اضافه کنیم ،در پاورقی یا
پرانتز اضافه میکنیم یا در مورد اسمی توضیح میدهیم .متن اصلی
من دست نمیخورد .مث ً
ال خاطرات روزهای جنگ را نوشتم .میبینم
سری را نوشتم كه
هنوز با عراق صلح نکردیم و بعضی از مطالب ّ
سری را نمینوشتم،
نباید آن منتشر شود .البته آن موقع هم مسائل ّ
ولی گاهی پیش میآید كه خیلی كم است .همان موقعی که داشتم
مینوشتم ،توجه داشتم که اسراری که ممکن است یک روزی فاش
شود و مصلحت نباشد ،ننویسم و جز با اشاره چیزی نمینوشتم.
• {سؤال }:پس اسرار را نمی نویسید.

{«هاشمی» }:نه ،منتها به گونه ای مینویسم که بعداً اگر خواستم
در زمان خودش توضیح بدهم ،امکان توضیحش باشد.
• {سؤال }:عده ای به خاطرات شما انتقاد میکنند و میگویند در خاطرات قبل
از انقالب که بعد از انقالب منتشر شد ،شما یک راوی هستید و وقایع نگاری
میکنید ،اما در خاطرات دهه  60به بعد که نگارش کردید ،تنها یک راوی نیستید
و در مقام دفاع از حقانیت دیدگاهها و عملکرد خودتان خاطره نویسی میکنید.
پاسخ شما به این انتقاد چیست؟

{«هاشمی» }:خاطرات قبل از انقالب مصاحبه است .دو مصاحبه
با من شد .یکی مصاحبه آقای “زیارتی”{حجت االسالم والمسلمین
«سید حمید روحانی»} است که آن موقع تاریخ مینوشت و آمد و
مصاحبه کرد و یکی هم آقای «معادیخواه» برای بنیاد تاریخ انجام
داد .هر چه سؤال کردند ،جواب دادم .جواب تحلیلی هم میخواستند
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و من هم آنگونه گفتم .اگر بنا باشد کسی مصاحبه کند ،همینجور
میشود .از آن به بعد مصاحبه نیست.

•به نقل از خاطرات “هاشمی رفسنجانی” در گفتگو با
پایگاه “هاشمی رفسنجانی” دات آی آر :

{«هاشمی» }:من  ۱۴ساله بودم که به قم آمدم و در منزل اخوان
“مرعشی” ساکن شدیم .اخوان “مرعشی” خانهای روبهروی خانه
“ام��ام”(ره) در کوچ��ه یخچال قاضی خریدند ک��ه آن خان ه هنوز
هست .طبیعت ًا چون روبروی خانه “امام” بودیم ،ایشان را گاهگاهی
در مس��یر درس و حرم میدیدیم .م��ن در آن مدت وصف “امام”
را زیاد ش��نیدهبودم .کمکم در مس��یر به دنبال ایش��ان میرفتم
و س��ؤاالتم را مطرح میکردم .مدتی ارتباط ما به این ش��کل بود.
بعداً به مقطعی رس��یدیم که توانس��تیم در کالس درس ایش��ان
حضور یابیم .درس ایشان ،از درسهای ممتاز در حوزه بود .ما هم
از ش��اگردانی بودیم که اگر در درس ابهامی برایمان پیش میآمد،
سؤال میکردیم و این باعث آشنایی بیشتر ما شد .بعد یک نشریه
به نام مکتب تشیع منتشر کردیم که بعد از نشریه مکتب اسالم بود.
محور نشریه مکتب اسالم آیتاهلل “شریعتمداری” بود و بزرگانی که
از ما جلوتر بودند ،آن را اداره میکردند.
ما چهار نفر بودیم ومیخواس��تیم محور کارهایمان «امام» باشد.
ام��ام محوریت را نپذیرفتند ،اما پذیرفتند ک��ه به ما درباره مطالب
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و نویس��ندهها مش��ورت بدهند .ایشان
ب��ا توجه به نظر خودش��ان اف��رادی را
معرفی یا مطلب��ی را عنوان میکردند.
تا این زمان روابط ما در همین حد بود.
قب��ل از ش��روع مب��ارزه به ای��ن فکر
افتادیم که چرا ش��خصیتهای پایینتر
از “ام��ام”(ره) رس��اله دادهان��د ،ول��ی
ایش��ان رساله نمینویسند؟ من و آقای
ربانیاملشی ،آقای شیخحسن صانعی و
چند نفر دیگر خدمت ایشان رفتیم .امام خیلی بنا به مالحظاتی در
جمع حاضر نمیشدند و در اعیاد در خانه نمینشستند ،درحالی که
مراجع دیگر در خانه میماندند تا مردم برای دیدارشان بروند .خیلی
اصرار کردیم تا امام(ره) در خانه ماندند و مردم و طلبهها برای دیدار
با امام هجوم آوردند .خواهش کردیم که ایشان هم رساله بنویسند.
ایشان قبول نمیکردند .کمکم قانع شدند .با شروع مبارزه ارتباط ما
به تدریج عملیاتی شد و جزو اولینها بودیم که خدمت امام رسیدیم.

البته توجه داشته باشید که امام در زمان آیتاهلل بروجردی به دالیل
خاصی که برخاسته از ادب و احترام ایشان بود ،زیاد در مسائل وارد
نمیش��دند .از طرف دیگر عدم حضور مقطعی امام(ره) در جمع در
حوزه هم به خاطر وجود بعضی از تفکرات افراطی و تفریطی در عدم
تمایل امام بیتأثیر نبود.

ما گروهی از طلبهها به عنوان ش��اگردان حلقه اول درس ایش��ان
اصرار میکردیم که ایشان وارد مسایل شوند .پس از فوت آیتاهلل
بروجردی خود ایش��ان هم کمکم وارد میدان شدند و وقتی رساله
خویش را نوشتند ،با استقبال کمنظیری روبرو شد .حوادث سیاسی
کشور بهتدریج امام را عالوه بر یک مرجع مذهبی ،به عنوان یک
رهبر سیاس��ی مطرح کرد که با نخستین اعالمیهها شروع شد .در
این برهه زمانی نیز ما طلبهها در نوشتن ،تکثیر و پخش اعالمیهها
دخالت داشتیم و این کار با روحیه جوانی ما نیز سازگار بود .حتی در
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زمان حیات “آیتاهلل بروجردی” ،با همه عالقهای که به ایش��ان
داشتیم ،سکوت و مدارای ایشان را نمیپسندیدیم و بعدها متوجه
شدیم که همان سکوت پایهگذار انقالب اسالمی بود.

چ��ون ایش��ان ب��ا تقویت بنی��ان حوزه علمی��ه قم ک��ه در زمان
“رضا”خان ویران ش��ده بود ،به پ��رورش طلبههایی پرداختند که
بعدها مب��ارزان اصلی علیه پهل��وی بودند.حداقل ام��ام اعالمیه
ک��ه میدادند ما در چ��اپ آن خیلیموثر بودی��م .بازاریها هم وارد
ش��دند و گ��روه کاری ما بهتر ش��د .درزمان مب��ارزه روابط خیلی
نزدیک میشد .زیرا اس��رار و خطر و مشورتهای سیاسی زیاد بود.
آن زمان امام اس��رار سیاسی را بیشتر به ما میگفتند .فکر میکنم
نقطه جهش ارتباط ما با امام در مبارزه بود .آن زمان من مجذوب
امام بودم و برای سؤال کردن از کوچه یخچال قاضی تا حرم دنبال
ایشان میرفتم .س��ؤال بهانه بود ،دلم میخواست ایشان را ببینم.
سری سیاسی در مبارزه بین ما ایجاد شد که
کمکم تبادل مسائل ّ
باعث گس��ترش روابط ما شد .این وضع تا زمانی که امام در ایران
بودند ،ادامه داشت.

زمانی که ایش��ان به ترکیه تبعید ش��دند ،حدود یک سال جز چند
باری که خانواده ایشان به ایران رفت و آمد داشتند ،اطالع دیگری
از ایشان نداشتیم .به عراق که رفتند ،ارتباطات قویتر شد .ایشان
متوجه ش��دند که ما اج��ازه ندادهایم تا پرچم مبارزه ایش��ان زمین
بماند .البته آقای منتظری از ما قویتر و بهترو پناهگاه بودند ،اما ما
عملیاتیتربودیم.
زمانی که متوجه ش��دند در طول تبعید ایشان ،این شعله خاموش
نشده،رضایتشان جلب شد .میدانستند که چه کسی این کارها را
کرده ،البته ما نمیخواستیم این مسائل در جامعه علنی شود .زمانی
که کمی از مسائل علنی میشد ،بازداشت میشدیم.

ارتباط ما با امام در عراق از طریق حاجآقا “مصطفی” ،حاج”احمدآقا”
و آقای “دعایی” بود .بعضی از طلبهها به طور مخفی امکان رفت
و آمد داشتند .حساسیت زیادی روی آنها نبود .ما مسائل ایران را از
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این طریق برای امام میفرستادیم .در زمانی که امام در عراق تبعید
بودند ،مبارزه از حوزه فراتر رفت و گروههای خاصی از دانشگاهیان
و تحصیلکردهها و بازاریان و متدینین نیز وارد بستر مبارزاتی شدند.
وجود گروههای متعدد و اختالفات سالیق در مقطعی باعث رکود
مبارزه شده بود....

بع��د از آزادی م��ن از زندان ،اولین کاری ک��ه حضرت امام به من
ارج��اع دادن��د ،عضوی��ت در هیئت رفع مش��کل س��وخت مردم
کش��ور ب��ود .کارکنان ش��رکت نف��ت در جنوب ،مخصوص�� ًا در
پاالیش��گاه آبادان اعتصاب کرده بودند و مصرف داخلی مش��کل
پی��دا کردهبود .م��ا به آنجا رفتیم و این مش��کل را ح��ل کردیم.
آق��ای مهندس ب��ازرگان رئیس بودند و دکتر س��حابی هم بودند.
امام قبل از مراجعتش��ان پنج نفر را برای تش��کیل شورای انقالب
تعیین کردند .بعد از تبعید امام به فرانسه به پاریس نرفتم .احمد آقا
میگفتند که امام میپرسند «شما چرا نمیآیید؟» گفتم« :با توجه به
اینکه پس از آزادی من از زندان ،آنقدر کار برایم ایجاد شده که در
صورت آمدن ،خیلی از کارها عقب میماند .به ایشان سالم برسانید
و بگویید به وقت خودش انشاءاهلل زیارتشان میکنیم».
بعد از بازگش��ت ایش��ان هم در ش��ورای انقالب بودیم و به خاطر
تصمیمات اساسی کشور که در آنجا میگرفتیم ،به صورت مرتب
با ایشان روابط داشتیم ،زیرا باید کارها را با ایشان مطرح میکردیم.

230

قطره و دریا  /...پنج مقاله در نقد رفسنجانی

ب��ا توجه به اینکه در دهه فجر قرار داریم ،خوب اس��ت خاطرهای
در اینباره بگویم .روزی که امام به کش��ور برگشت ،من ،آیتاهلل
بهش��تی ،دکتر باهنر و آیتاهلل موسوی اردبیلی به فرودگاه رفتیم،
اما انبوه جمعیت نمیگذاشت به ایشان نزدیک شویم .امام به سوی
بهش��ت زهرا رفتند و ما هم به دلیل حجم زی��اد کارها ،به منزل
آیتاهلل موسوی اردبیلی در حوالی میدان توحید رفتیم و مسائل را با
تلفنپیگیریمیکردیم.

بعد از سخنرانی امام در بهشت زهرا ،خبر آوردند که امام را با هلیکوپتر
بردند و از ایشان خبری نیست .خیلی نگران شدیم .چون همهگونه
احتمال وجود داشت .پس از پرسوجوهای فراوان معلوم شد که در
منزل یکی از بستگان خویش در «دروس» هستند و همان شب به
مدرسه رفاه در خیابان ایران رفتند.آقای ناطق نوری که در هلیکوپتر
همراه ایشان بودند بعد ماجرا را تعریف کردند .در مدرسه رفاه خدمت
ایشان رفتم و با دیدن من با لحنی که آمیخته به گالیه و محبت
بود ،فرمودند« :معلوم اس��ت ،کجایی؟ گفتم« :مشغول کارها بودم
و انش��اءاهلل در فرصتهای بعدی خدمت میرسم» .فکر میکنم
همان روز یا فردای آن روز بود که وقتی خدمت ایشان بودیم ،ظاهراً
از اخبار و موس��یقیها و سرودهایی که از رادیو و تلویزیون پخش
میشد ،ابراز ناراحتی کردند و به من و شهید مطهری گفتند :به آنجا
بروید و سروسامان بدهید.
• به نقل از یادداشتهای پژوهشی آرشیو «ر.گ.چ» :

...نویسنده ی متعهد سایت باز باران به زیبایی تعارض گوئی های
ناشی از توهم خود را در عرض فقیه دیدن «هاشمی» را مورد اشاره
قرار داده است :

«هاشمی رفسنجانی»  :بله بعضي افراد در بحث واليت فقيه مي
ولي فقيه را خدا تعيين كرده است و اكنون هم بعضي ها
گفتند كه ّ
ولي فقيه به رأي
اين اعتقاد را دارند اين عده معتقدند مش��روعيت ّ
مردم نيست و وليّ فقيه هر تصميمي كه بخواهد ميتواند بگيرد...
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(به نقل از مصاحبه «هاشمي» با ايسنا منتشره در۱۱بهمن ) ۱۳۸۳

«هاش��می رفسنجانی»  :ما از همان روز اول به پديدۀ قدرت نگاه
زميني و واقع بينانه داشتيم ...از همان ابتدا «امام خميني» هم همين
را ميگفت .شما حرفهاي ايشان را ببينيد كه مشروعيت را به مردم
ميدهد .اين چالش نيس��ت و دردسري هم به وجود نميآورد ،البته
اگر تعصبهاي بيجا برداش��ته ش��ود(به نقل از حرفهای «هاشمي
رفسنجانی» .منتشره در روزنامه اعتماد( ،ويژۀ سياستنامه)  ۲۷آبان
)۱۳۸۱

ش��ايد اين حرفهاي مهم را «امام «(ره) فقط در گوش او گفتهاند
(البته اين هم درست نيست چون ميگويد“ :شما حرفهاي امام را
ببيني��د كه ) وگرنه در هيچ جايي كه طبق معيار خود “امام” ،قابل
اس��تناد به ايشان باش��د ،اثري از اين ادعاها نيست .بلكه آنچه در
سرتاسر سخن و س��يرۀ “امام” موج ميزند كام ً
ال در جهت عكس
ا ّدعاهاي ياد شده است:

اگر فقيه در كار نباشد طاغوت است ،يا خدا يا طاغوت .اگر به امر خدا
نباشد ،رئيس جمهور اگر با نصب فقيه نباشد غير مشروع است ،وقتي
غير مشروع شد طاغوت است ،طاغوت وقتي از بين ميرود كه به امر
خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب شود .شما نترسيد از اينكه
 ۴نفر آدمي كه نميفهمند اسالم چه است! نميفهمند فقيه چه است
و نميفهمند واليت فقيه يعني چه! آنها خيال ميكنند كه يك فاجعه
است به جامعه( ”...صحيفه نور جلد نهم صفحه ی )253
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...فدايي واليت :كساني در اين واديند كه به درك بسيجيان و شهيد
“صدر” ،بزرگفدايي واليت فقيه ،رس��يدهاند كه فرمود“ :ذوبوا في
الخميني كما هو ذاب في اإلسالم” اينان عشقشان “امام خميني”
و “خامنهاي” اس��ت و ترنمشان از دوست يك اشارت از ما به سر
دويدن است .مدعيان عشق به ولي خدا بگويند چه كساني بر خالف
نظر “امام خميني” در دهۀ پنجاه ميليونها تومان از وجوهات سهم
“امام” و آبروي اسالم و “امام زمان” را در حلقوم منافقين ريختند؟
بخاطرشان شكنجه شدند و به زندان افتادند و حاال طلبكارند! ...
•به نقل از صحبت های “هاشمی رفسنجانی” در مشهد
 14آذر 1388منتشره در سایت “هاشمی رفسنجانی”
دات آی آر :

واقع ًا م��ردم بودند که انقالب را پیروز کردند .م��ا در زندان بودیم،
اص ً
ال مأیوس بودیم که روزی ما را آزاد کنند .دوره زندانی افراد تمام
میشد ،ولی میگفتند :باید آن قدر بمانید که زیر پاهایتان علف سبز
شود یا موهای سرتان مثل دندانهایتان سفید شود .این تعبیرات را
س��اواکیها خیلی بکار میبردند و دوران محکومیت خیلیها تمام
شده بود ،ولی سالها در زندان مانده بودند .به هر حال مردم آمدند و
ما را از زندانها بیرون آوردند...
* موض�وع پنج�م پیرامون س�فرهای قب�ل از انقالب «هاش�می
رفس�نجانی» به خارج از ایران بوی�ژه بلژیک و ایاالت متحده ی
آمری�کا و نقش کلی�دی باجناق مقیم بلژیک ایش�ان که در تمام

منابع رس�می خاطرات از افش�ای هوی�ت او گریزانند( .در برخی

منابع قابل توجه از او با نام «رضا امینیان»نام برده شده است ).

•به نقل از حرف های «هاشمی رفسنجانی» در گفتگو با
پایگاه «هاشمی رفسنجانی» دات آی آر :

در جوانی ،در حدود سال  13۳۱یا ۳۲به همراه پدر و مادرم به سفر
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مک��ه رفتم تا چون عربی بلد بودم ،کمکش��ان کنم .بعد از آن هم
سفری با آنها به کربال داشتم که باعث شناخت خوبی از عراق شد.
سفری هم با جمعی از دوستان طلبه از جمله «آیتاهلل خامنهای»
به عراق رفتیم و مدتی در نجف ماندیم برای دیدن درسهای علمای
بزرگ نجف ،البته قبل ازانقالب آقای «برقعی» مشاور وزیر آموزش
و پ��رورش بودن��د و آقای «باهنر» هم برای کتب درس��ی کمک
میکردند.

آنها مأموریتی یک ماهه به ژاپن داشتند که ما هم از موقعیت استفاده
کردیم و به ژاپن رفتیم .آن س��فر وضع خاصی داشت .در مسیر به
پاکستان آمدیم .پاکستان یکی از هجرت گاههای نیروهای فراری
ما بود .در همان س��فر به سوریه و لبنان رفتم که آنجا هم یکی از
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جایگاه های نیروهای فراری بود .و به کشور های اروپایی هم برای
آشنایی با انجمنهای اسالمی دانشجویان مبارز رفتم.

ی��ک بار آقای “رجایی” مأموریت��ی از طرف جمع ما پیدا کرد و به
فرانسه برای ایجاد شبکه رفت که کارهای بسیار خوبی هم انجام
دادند .بعد از آن بود که مدرسه رفاه را تأسیس کرده بودیم.
س��فری هم بعداً رفتیم .این دفعه به آمریکا رفتم .دانش��جویان در
آمریکا برنامه خوبی داشتند .اخوی “محمد” آنجا را اداره میکرد .در
بازگشت از آن سفر خدمت “امام” رفتم ،ک ً
ال این سفرها و آشنایی با
پیشرفتهای علمی و صنعتی آن کشورها ،تأثیر زیادی بر اندیشه من
قبل از پیروزی انقالب گذاشت.

...در س��ال  ۵۴ - 13۵۳به بهانه س��فر ،از کش��ور خارج شدم و در
لبنان ،اروپا و آمریکا با دانشجویان مبارز مثل “قطبزاده”“ ،حبیبی”،
“بنیصدر” و “ی��زدی” و دیگران صحبت کردم و پس از حصول
نتایج با همکاری شهید “محمد منتظری” که در لبنان بود ،تذکرهای
تهیه شد و با هواپیما به عراق رفتم .به کمک آقای {“سید محمود}
دعایی” از فرودگاه بغداد به کربال و سپس نجف اشرف رفتم و پس
از زیارت ،به دیدار “امام” رفتم.
 ...به هر حال در آن دیدار گزارش کارهای داخل کشور و اختالفات
مبارزان در خارج از کشور را خدمت ایشان ارائه کردم و برای ادامه
مبارزه و چند و چون آن رهنمود گرفتم .هم تجدید عهدی شد و هم
مسائلی را که الزم بود ،رودررو به ایشان گفتم .بعد از آن ما به زندان
افتادیم و ارتباط ما با “امام” قطع شد.
•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» در گفتگو با
پایگاه اطالعرسانی «هاشمی رفسنجانی» دات آی آر :

...از ویژگیهای منحصر به فرد «هاشمی» ...سال  13۵۳و ... ۱۳۵۴
وی  ...توانس��ت  ...گام به سفر به کشورهای نظیر ژاپن  ،بلژیک ،
ترکیه  ،انگلستان  ،آلمان  ،سوریه و لبنان { و البته ایاالت متحده ی
آمریکا! که اینجا از قلم انداخته شده است} گذاشته و مشاهدات خود
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را ازساختارهای تشکیالتی و سیاسی آن کشورها ارتقاء ببخشد هر
چند که در بازگشت دوباره دستگیر و به زندان رفت.

« در این زمینه من دو س��فر نس��بت ًا طوالنی کردم  :یکی در سال
 13۵۳و یکی در سال  . ۵۴هر دو سفر تقریب ًا یک هدف را تعقیب
می کرد که تقویت مبارزه در داخل کشور بود با استفاده از امکانات
خارج  .انگیزه دیگری هم شخص ًا داشتم که عبارت بود از شناخت و
آشنایی بیشتر و از نزدیک با غرب ...

کاری که ما بعد از آن سفر اول انجام دادیم  ،عمدت ًا جلب حمایت
آقای “تولیت ( سید ابوالفضل” ) بود  .ایشان امکانات مالی زیادی
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داش��ت  ،بچه هم نداشت  .فردی بود روشنفکر و از نظر اعتقادی
هم بیش��تر جریان مبارزه اسالمی را قبول داشت ؛ او آماده شد که
همه ثروت خود را وقف مبارزه بکند  ،به عنوان تاس��یس حکومت
اسالمی. ..
•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» با نشریه ی
مدیریت ارتباطات : 1389/5/18

{«هاشمی» ...}:ما که انقالب کردیم ،تونل مترو به صورت روباز
عباس آباد حفّاری شده بود .ولی بعد از
از خیابان میرداماد تا حوالی ّ
انقالب بخشی از نیروهای انقالبی گفتند که این کار لوکس است
و وابستگی غربی میآورد .شرکت را منحل کردند .زمان دولت آقای
«بازرگان» بود .گرفتار ترافیک ش��دیم .من هم سابقه مسافرت به
خارج و كشورهای فرانسه ،انگلیس و آمریکا را داشتم و دیده بودم
چقدر مترو در این کشورها مؤثّر است و تحت تأثیر قرار گرفته بودم،
در نمازجمعه یک خطبه خواندم كه معروف به خطبه ی مترو شده
است .اما خیلیها حتی آقای «منتظری» و دیگران مخالفت میکردند.

باید در خطبه ها مس��ائل اساسی که نیاز جامعه بود ،میگفتم و
قدری به روزتر صحبت میکردم .به هر حال توضیحاتی دادم .گفتم
این مترو چقدر موجب صرفه جویی در وقت میش��ود ،در سالمت
مردم مؤثر است ،چقدر موجب صرفه جویی در سوخت میشود ،زیر
زمین اس��ت و فضای بیرون را اشغال نمیکند ،چقدر اشتغال ایجاد
میکند و ...خیلی چیزها گفتم ،چیزهایی که میدانستم ،گفتم .عدد
و رقم هم درآورده بودم .ع ّده ای مخالفت میکردند و میگفتند یك
کار لوکس اس��ت .مث ً
ال میگفتند :این همه خ��اک که از زیرزمین
درمیآورید ،کجا میبرید؟ {؟!} یکی از سؤاالت اساسیشان این بود
و ما توضیح میدادیم .اینها را در نماز جمعه گفتیم ،چون نماز جمعه
را همه میگرفتند و بهترین وس��یله ارتباطی ما آن موقع {دقت در
مفهوم کالم !} همین نماز جمعه بود .گاهی خطبه های طوالنی
یکی ،دو ساعته میخواندم .قانون مترو منحل شده بود .به دولت رفتم
و مباحثهای با دولت کردم .من دو ساعت در دولت آقای مهندس
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“موس��وی” بحث کردم تا باالخره اکثریت ضعیفی درس��ت شد.
...اینها همه با اطالعرسانی اتفاق افتاد .چیزهایی در ذهن مردم
بود كه همه چیز را راکد کرده بود .خطبه های نماز جمعه این قضیه
را باز کرد .بعد گرفتار مجلس شدیم .مجلس حاضر نبود به تهران
بودجه بدهد .اصو ًال در مجلس اول روحیه ای حاکم بود که میگفتند
تهران که آباد است و ما باید روستاها و شهرهای دیگر را آباد كنیم.
از طرفی درست هم میگفتند .ولی گفتم به تهران هم باید رسیدگی
کرد ،اگرنه فردا در ترافیک خفه میشویم .باالخره بودجه ندادند .من
كه رئیس مجلس بودم ،نتوانس��تم آنها را قانع كنم .بعدها بودجه
های فرعی درس��ت کردیم كه داستانهای عجیب و غریبی دارد.
س��اختمانش را راه انداختیم تا به تجهیزات و وسایل برسد .بعد که
رئیس جمهور شدم كار مترو روی ریل افتاد...
•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» با شبکه ی
 France24منتشره در سایت «هاشمی رفسنجانی» دات
آی آر : 1388/10/28
• :FRANCE24برای اینکه درواقع از این مصاحبه یک نتیجهگیری
داشتهباشیم ،نظر شما راجع به بهبود روابط ایران و فرانسه و کاری که باید
برای بهبود روابط انجام شود چیست؟

«هاشمیرفسنجانی» :ما معتقدیم باید با فرانسه روابطمان خوب
باش��د .من در دوران مس��ئولیت اجرایی خود خیلی تالش کردم و
پیش��رفت هم کردیم،روابط را با آقای «ش��یراک» و دیگر آقایان
بهتر کردیم .حاال هم اگر فرانسویها مایل باشند ما آماده هستیم
روابطمان را حسنه کنیم .البته ما گلههای زیادی از نشیب و فراز رفتار
فرانسه در این  ۳۰سال داریم ،ولی اگر آنها بخواهند صفحه جدیدی
باز کنند ،ایران اس��تقبال میکند .من شخص ًا از زمان «دوگل» به
فرانسه عالقهمند ش��دم .آن زمان تصمیم خوبی راجع به الجزایر
گرفت.
• :FRANCE24منظورتان کدام موضع آقای «دوگل» است؟
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«هاشمیرفس��نجانی» :تصمیم مهمی ایش��ان گرفت که مسئله
فرانس��ه و الجزایر به نفع الجزایر حل ش��د .در مورد فلسطین هم
موضع بهتری نسبت به دیگران اتخاذ کرد .من آن موقع میخواستم
برای اولین بار در ایران ماشین بخرم .به خاطر «دوگل» یک ماشین
پژو دست د ّوم خریدم{؟!}...
•به نقل از مصاحبه ی «هاشمی رفسنجانی» با نشریه ی
مدیریت ارتباطات : 1389/5/18

یکی از کارهایی که میخواس��تم بعد از ریاس��ت جمهوری بکنم و
نتوانس��تم انجام دهم ،این بود که در سفرهای خارجی که میرفتم،
خیلی جاها را نشان کردم که بعداً بروم ببینم و جهانگردی کنم که
نشد .اگر بخواهم به سفر داخلی هم بروم ،برایم دشوار است ،چون
اگر بخواهم به جایی بروم ،باید جمع زیادی از پاسداران همراه من
باشند و آنجا هم که میرویم ،شورای تأمین نیرو میآورند و همیشه
زحمت دارد .برای همین سفرهایم را کم کردم.
* موض�وع شش�م پیرام�ون هماهنگ�ی ورابط�ه ی س�وابق و
عملکرده�ای انحراف�ی برخی اعض�ای خانواده آقای «هاش�می

رفسنجانی» با او!
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•{ به نقل از روزنامه ی عصر آزادگان }: 1378/10/13

«اکبر هاشمی رفسنجانی» که به قم آمد ؛ با قراری میان پدرش و
برادران («اکبر» و «سید کاظم) مرعشی» میهمان آنان شد و هر
ماه پنجاه تومان به عنوان هدیه زندگی به آنها می پرداخت .آنان به
زودی خانه ای جدید ( استیجاری) تهیه کردند که روبه روی منزل
“حاج آقا روح اهلل” {امام خمینی”}بود و از همین جا روابط سیاسی
در خانواده “هاشمی” زاده شد...

{با مروری گذرا در س��ایت هایی که به دفاع از انحرافات برخی از
اعضای خانواده ی «هاشمی رفسنجانی» می پردازند چه سایتهای
زرد و چه پایگاهه��ای ضد انقالب می توان به وفور بازتاب رفتار
های دشمن شاد کن فرزندان و خانواده ی «هاشمی رفسنجانی»
را که توس��ط م��زدوران و وامدارانش��ان در عرص��ه ی جنگ نرم
استفاده میشود مشاهده کرد  .در ابتدای این مبحث به خالصه ای
بیوگرافیک از مختصر مش��خصات هویتی اعضای اعالم شده ی
خانواده ی او اشاراتی خواهم نمود تا مخاطب عالقمند در جمع بندی
مطالب دچار سردرگمی روابط دو خاندان «اکبرهاشمی رفسنجانی»
و «عفت مرعشی» نگردد}:
• برادرا ِن «اکبر هاشمی (نوقی  ،بهرمانی یا رفسنجانی»):

*«محمد هاشمی» (همس�� ِر خانم «وجیهه نظری» و پد ِر «علی
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هاشمی»(همسر خانم «جوادی (آملی») می باشد).

«محمد هاشمی رفسنجانی» فارغ التحصیل از کشور آمریکا بوده و
ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشته است.

*”احمدهاشمی”...

*”قاسم هاشمی”(مرحوم شده س��ال  )1354پد ِر “علی هاشمی”
(دوس��ت “سبزوار(محس��ن)رضایی میرقائد”اس��ت .ای��ن “علی
هاش��می” (معروف به “اس��کندری”)که در اس��ناد افش��ا شده ی
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عنوان ب��رادرزاده “ن ِفیو آو
آمریکائ��ی ها [در مباحث ایران کنترا به
ِ
کت) کانال
رفس��نجانی” ( )nephew؛] نقطه ی تم��اس (کان َت ِ
د ّوم آمریکائیها با آقای “هاش��می رفس��نجانی” بود به همراهی
“فری��دون وردی نژاد” بانام مس��تعار “مهدی ن��ژاد” در مراوده با
کاخ س��فید آمریکا قرار داش��ت“ .علی هاش��می” برادر زاده شیخ
اکبر س��ال ها (ظاهراً از زمانی که  25س��ال بيش تر نداشت) در
مق��ام معاون وزارت نفت بر فروش نفت کش��ور نظارت داش��ت.
مرحوم “قاسم” همچنین پدر “فرش��ته هاشمی” بوده که همس ِر
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“مهدی هاشمی” پسر فراری “شیخ اکبر” است.

*”محمود هاشمی” بخشدار کهک قم در دوران طاغوت و فرماندار
ق��م پس از انقالب و از مس��ئوالن ارتباط��ات وزارتخارجه و امور
خاورمیانه و ...بوده است .
•برادران و خواهران خانم «عفت مرعشی»:

*رضا *اقدس *عذرا *حسین *اشرف *قدس *نصرت * کاظم
* فرخنده *علی

*»عذرا مرعشی» ( همسر «عبدالکریم ساالری» و ماد ِر «مهین
س��االری» و «محمود س��االری» می باشد« ) .مهین ساالری» ،
همس ِر «علی هاشم پور» و مادر «اعظم هاشم پور» است« .اعظم
هاشم پور» همس ِر «محسن هاش��می» (پسر «شیخ اکبر» ) می
باشد».محمود ساالری» نیز پد ِر «مریم ساالری» است که همسر
«یاسر هاشمی (پسر دیگر «شیخ اکبر») است.

«فاطمه هاش��می» فرزند ارش��د «هاشمی» است ،همسر «سعید
الهوتی» ش��د تا عروس آیت اهلل «الهوتی» گردد« .سارا» دختر
«فاطمه» (و «لیال» و «مریم» دختر «س��ارا») هستند« .فاطمه»
رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص بوده.
«س��ارا الهوت��ی» چندی ب��رای در اختی��ار ق��رار دادن خاطرات
«هاش��می» با هفته نامه ش��هروند همکاری کرده و در گردآوری
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خاطرات «هاشمی» نقشی داشته است.

“محس��ن هاشمی” ریاست دفتر تش��خیص مصلحت نظام را در
کارنامه دارد اما از آن مهمتر مرد اول پروژه مترو تهران است .او پسر
ارشد “هاشمی” است و گردآوری خاطرات پدر وابسته به “محسن”
است.
همان روزهایی که گفته شد»هاش��می» توسط گروه فرقان مورد
حمله قرار گرفت «محس��ن» روانه بلژیک میشود تا هم در خانه
خاله ی عزیز خود درس را به اتمام رساند هم جانش در امان باشد .

کان��ادا مقصد بعدی «محس��ن» جهت ادامه تحصیل در رش��ته
مکانیک است .همسر او «اعظم هاشمپور» است( «اعظم» نوه خاله
ی «محسن» است) .
«محسن» برعکس «فاطمه» که س��ه دختر و دخترزاده دارد سه
پسر را در شناسنامه خود می بیند« :عماد»« ،احسان» و «علیرضا»
که از این سه تن «عماد» در گردآوری خاطرات «هاشمی» نقش
عمدهای داشته است حضور «عماد» بیشتر از سایرین در دفتر نشر
معارف انقالب که به مدیریت «محسن» میباشد حضور دارد.
حذف «فائزه» از لیست منتخبان مجلس ششم یکی از جمله هزینه
هایی بوده که در راه پدر پرداخت کرده است.
«فائزه» در عین حال تنها فرزند «هاشمی» است که در حوادث فتنه
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ی سبز بارها مقام معظم رهبری را با دریدگی و گستاخی بدون هیچ
لقبی «خامنهای» خطاب می کرده است.
«فائزه» همس��ر «حمید الهوتی» اس��ت .او هم چون «فاطمه»
عروس آیتاهلل «الهوتی» معروف می باش��د که قبل از فوتش از
بزرگترین حامیان «بنی صدر» بوده است.
«فائزه» دختری به نام «مونا»و پسری به نام «حسن» دارد.این سه
تن در یک نکته مشترکند تنها اعضای خاندان «هاشمی» هستند
که هر سه چند ساعتی در بازداشت بودهاند.

«مهدی هاشمی» دکترای خود را از دانشگاه آزاد گرفته است پس
اکیداً عضو هیئت امنای این دانشگاه بودن چندان تضادی در مشاغل
«مهدی» ندارد.
«مهدی» دخترعموی خود یعنی «فرش��ته هاش��می» که فرزند
«قاسم» است را به همس��ری برگزیده است« .فواد» و «یاسین»
حاصل این ازدواج هستند.

“مهدی” ،قائم مقام “حس��ین مرعشی” در کمیته راهبردی ستاد
حامیان “میرحس��ین موسوی” بوده است .او رسان ه ای ترین فرزند
“هاش��می” در حمایت از “موسوی” است دامنه انتقادات “مهدی”
حتی زبان کنایه “کروبی” را هم باز کرده بود.
چه طیف حامی��ان “کروبی” و چه طیف حامیان “احمدی نژاد” او

فراز پنجم 245

را گرداننده س��ایت جمهوریت میدانند سایتی که همان اندازه بر
“احمدینژاد” می تاخت گاهی فراموش میکرد “مهدی کروبی”
یک ارادتمند قدیمی پدرش است.
“مهدی هاش��می” عالوه بر اینکه در وزارت نفت حضور داش��ته
ریاست بهینه سازی مصرف س��وخت را هم داشته است .از میان
فرزندان “هاشمی” ؛”مهدی” پتانسیل زیادی برای به میان آوردن
نیروهای دموکراسی خواه دارد .گفته میشود در انتخابات نهم قول
داده بود اگر “هاشمی” رخت ریاست بر تن کند همه دیگران را به
محاق خواهد فرستاد.
“یاسرهاشمی” فرزند کوچک “هاشمی” و ظاهراً غیر سیاسی ترین
این خاندان سیاسی نیز است.
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فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در
کارنامه اوست.
همسر او “مریم س��االری” ،دختر دایی “اعظم هاشم پور”(همسر
“محسن”) است ،نام تک فرزندشان “لیلی” است.
•به نقل از گفتگوی « هاشمی رفسنجانی» با پایگاه
اطالعرسانی هاشمی رفسنجانی دات آی آر:
•{سؤال  }:از نقش خانواده و زحماتی که همسر شما ،سرکار خانم «عفت
مرعشی» در دوره مبارزه جنابعالی متحمل شدهاند ،شرایط بچهها و پدری که
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معلوم نبود هر خداحافظی ایشان سالمی در پی داشته باشد ،دستگیری حاج
خانم در قم و فشارهایی که در مدرسه به بچهها وارد میشد ،اگر نکتهای است
بفرمایید:

...از وقتی که من وارد مبارزه شدم تا زمانی که شناخته شدم و پایم به
سربازی و زندان رسید ،بچههای مان در اضطراب زندگی میکردند،
زیرا یا در زندان و یا مورد س��وءظن س��اواک بودم .با یک نوشته و
س��خنرانی ما را احضار میکردند .معمو ًال زمانی که منتظر مهمان
نبودیم و درب خانه را میزدند ،فکر میکردند که پلیس است .پنج
فرزند داشتیم که همسرم باید آنها را در هر شرایطی حفظ میکردند.
دوران سختی بود.
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البته هیچ وقت مضیقه مالی پیدا نمیکردند ،چون خودشان داشتند.
زندگی ما عمدت ًا روی همان درآمد حاصل از ارث ما و مادر بچهها بود
و اگر کمبودی پیدا میکردند ،میتوانستند خودشان را تأمین کنند.
ولی تا پیروزی انقالب همیشه در اضطراب بودند.

آنسالهابه اینشکلگذشت،ولی صبورانهتحملکردندومزاحممن
نمیشدند .پایه زندگی ما روی داراییهایی بود که از پدرمان داشتیم.
ولی به اندازه کافی نبود .من هم کار میکردم و وضع ما خوب بود.
زمانیهمکهکارنمیکردم،ازامکاناتیکهداشتیم،استفادهمیکردیم.
بع��د از انقالب هم بهتدریج هرکدام از بچهها به دنبال عالقه خود
وارد خدمات کشوری شدند“ .مهدی” بیشتر دنبال تکنولوژی ساخت
صنایع دریایی بود ،آن زمان وضع کشور در این زمینه بد بود و او می
خواست جبران کند{؟!}
«یاس��ر» به دنبال صنایع جنبی لبنیات رفت و عمده کارهایش با
وزارت در جهاد {س��ازندگی} بود .آنها از زمانی که به  ۱۶سالگی
رسیدند ،دائم ًا در جنگ بودند.

فاطمه وارد بنیاد امور بیماریهای خاص شد و عمرش را در این راه
صرف میکند.
فائزه هم به دنبال سیاست و ورزش زنان رفت .اینکه در کشور به
زنها میدان نمیدهند ،یک نقص است ،او رفت و تابویی را شکست
و هنوز هم در امور ورزش زنان در کشورهای اسالمی فعال است.
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“محسن” زمانی که به دانشگاه رسید ،در شرایط ناامنی ،اول انقالب
میگفتند در دانشگاه برایش محافظ بگذارید .او قبول نمیکرد .بد
هم بود که در دانشگاه برایش محافظ بگذاریم .به همین خاطر برای
تحصیل به خارج از کشور رفت،ما در موشکسازی به تخصص او
نیاز پیدا کردیم .تحصیل در مقطع دکترا را رها کرد و به ایران آمد و
در صنایع موشکی کمک زیادی کرد .بعد هم در دفتر من و بعد در
مترو به کار مشغول است...
•به نقل از افاضات همسر شیخ «اکبر هاشمی فسنجانی»
منتشره در پایگاه سحر :1388/3/22

دعوت همس��ر «هاشمی» به اغتش��اش در صورت رأی نیاوردن
«موسوی»؛ ؟!

همس��ر آیتاهلل “هاشمی رفس��نجانی” پس از اینکه با حضور در
حسینیه جماران رای خود را به صندوق انداخت ،خطاب به مردم و
خبرنگاران گفت “ :شما شاهد هستید که من در رای خود نام “میر
حسین موسوی را نوشتم و امیدوارم که تقلبی صورت نگیرد که اگر
این اتفاق بیافتد من در پل صراط از آنها نخواهم گذشت”.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب ،خانم “عفت مرعشی” ،در حالی
که از رفتار روزهای اخیر حامیان دولت به ش��دت متأثر و اشک از
چشمانش جاری بود ،ادامه داد“ :اینها به فرزندان ،همسر و خانواده ما
توهین کرده و آنها را متهم میکنند”
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”...عفت مرعشی” همچنین در پاسخ به سوال فردی که میپرسید
اگر تقلب ش��ود چه اتفاقی میافتد ،گفت “ :اگر تقلب شود از مردم
میخواهم با حضور در خیابانها واکنش نشان دهند .اما در صورتی
که تقلب انجام نشود مطمئن هستم که “میرحسین موسوی” رای
خواهد آورد”.

گفتنی است آیتاهلل “هاشمی رفسنجانی” نیز صبح امروز رای خود
را به صندوق انداخت و در جمع خبرنگاران سخن گفت.

•به نقل از حرف های”هاشمی رفسنجانی” در مصاحبه با
نشریه ی مدیریت ارتباطات : 1389/5/18
•{سؤال }:با این حساب حاج خانم همیشه تنها هستند.

نه ،خیلی در خانه هستم .معمو ًال قبل از نماز مغرب به خانه میرسم،
صبح هم ساعت  8بیرون میآیم .بیش از نصفی از وقتم را در منزل
هس��تم .معمو ًال آقایان اینقدر در خانه نیستند .به عالوه خانم االن
کلی بچه و نوه و دوس��ت و قوم و خویش دارند که بیش��تر از من
مشغول هستند .کار خانه را دارد ،چون خودش کار میکند و مستخدم
نداریم.
•{سؤال  }:اما قب ً
ال داشتید.

بله .قبل از انقالب معمو ًال دو مستخدم در منزل داشتیم ،ولی اخیراً
ماهانه یا هفتگی افرادی میآیند که در کار خانه کمک میکنند .بقیه
کارها را خودش انجام میدهد.
•در گفتگوی “فائزه هاشمی” با نشریه ی عصر نو
منتشره ی  ۳ارديبهشت } :۱۳۸۹
• -به نظر شما شروطی که برای تعدد زوجات در الیحهی حمایت از خانواده
مطرح شده ،قابل اجراست؟

* فائزه هاشمی :بستگی دارد که موضوع را چگونه ببینید؛ اگر عدالت
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را فقط عدالت اقتصادی و مالی یا
تقسیم زمانی در نظر بگیرید ،بله؛
ولی اگر منظور ازعدالت ،عدالت
عاطفی ،اجتماعی و روانی باشد،
نه .به طور طبیعی اگر عش��ق و
عالقه ب��ه زن اول ه��م چنان
محک��م و پا بر جا باش��د ،اصال
چه دلیلی برای ازدواج دوم وسوم
می تواند وجود داشته باشد؛البته
بایستی یک سری استثنائات و یا
شرایط خاصی که بسیار اندک هستند را کنار گذاشت .بعید می دانم
در اسالم هم ،عدالت از نوع اول که ذکر کردم ،مورد نظر باشد .فکر
می کنم همین که در باطن و دل انس��ان ،عالقه به یکی بیش از
دیگری باشد به این معنی است که عدالت ،وجود ندارد.
•  -اساسا نظرتان راجع به تعدد “شرکای جنسی” یا به عبارتی “تعدد زوجات”
چیست؟

فائزه هاشمی :به نظر نمیرسد این رفتار با نظرات انسانی و یا اصول
اسالمی و عدالت ،سازگار باشد .آیا مردها تحمل چنین چیزی را در
مورد همسرا ن ش��ان دارند؟ پس چه طور میشودانتظار داشت که
زنان ،بتوانند چنین چیزی را قبول کنند!
•  -به نظر شما “تعددزوجات” برای مردان ،اگر با اجاز ه ی زن اول باشد ،جایز و
انسانی است؟

* فائ��زه هاش��می :خیر! حتی اگ��ر با اجازهی زن اول هم باش��د،
غیرانسانی است .مگر کم هستند مردانی که آن قدر فشار بر همسر
خود آورده و او را به تنگ می آورند تا موافقت همس��ر اول را برای
ازدواج دوم خ��ود بگیرند؛ به عبارت دیگر زن ،چنین اجازهای را از
روی اجبار ،اکراه ،و ترس داده است ،نه از روی میل و اراده.
به نظر می رسد دو بند این الیحه ،بیشتر الیحهی حمایت از مردان
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است تا حمایت از خانواده .این الیحه از تضعیف حقوق بیشتر زنان
در مقابل قانون ،تسلط بیشتر مردان و تقویت فرهنگ مرد ساالری
حمایت میکند؛ چرا که اکثریت ازدواجهای مجدداتفاقا به تزلزل و
خدشه بر نظام خانواده انجامیده است تا استحکام خانواده و لذا هر
چه انجام آن راحت تر ش��ود ،خانوادههای بیش��تری متالشی می
ش��وند .این قانون ،قانون جامعی نیست و مشکالت عدیدهای را
برای خانوادهها ایجاد کرده و می کند .متأسفانه حرکت در همه ی
زمینه ها به سمتی است که بایستی مرتب ،افسوس گذشته را خورد.
من این حرکت را غیرمتمدنانه ،غیراخالقی و در جهت تضییع حقوق
زنان میدانم.

•  -تحلیل شما از عمل کرد فقه شیعه در ارتباط با مسائل زنان ،در سال های اخیر
چیست؟

* فائزه هاش��می :اگر فقه ش��یعه نتواند جوابگوی مسایل روز ،در
کلیه حیط ه ها باش��د ،عدالت و جامع ومانع بودن خود را به تدریج
از دس��ت می دهد و در طول زمان دچار آسیب می شود .وظیفهی
عالمان دینی و مجتهدین در این زمینه بسیار سنگین است .حرف نو
براساس آموزههای اسالمی زدن به خصوص در جامعه ی امروزی
که زنان نقش بسیار اساس��ی در زمینه ها و قلمرو های گوناگون
دارند ،بس��یار مهم است .برداشت رادیکالی و آمیخته به خرافات از
دین داشتن ،بیش از هر چیز دین را آسیب پذیر می کند .امیدوارم
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که فقه شیعه بتواند ،همیشه پیشرو باشد و تعارضات و تناقضات را
حل کند .چه طور اس��ت که زن می تواند در بیرون از خانه مدیر،
وکیل ،وزیر ،استاد دانشگاه و ...باشد و بخش مهمی از یک جامعه را
اداره کند ،اما در خانواده عمال در قبال مرد صغیر است و جنس دوم.
پایان نامه ی فوق لیسانس من در این زمینه بود در موضوعاتی که
کار کردم آیهای نیافتم که چنین تبعیضی را در خانه ،بین زن ومرد
بیان کرده باشد.
•به نقل از نامه «مهدی هاشمی رفسنجانی» به «عزت
ضرغامی» منتشره در پایگاه نواندیش نیوز :1388/6/3

« ...مهدی هاشمی رفسنجانی» در نامهای به «عزت اله ضرغامی»
رئیس صدا و س��یما خواستار انتشار تکذیبیهاش پیرامون اتهامات
نسبت داده شده در رسانه ملی به وی شده است.

پ��س از آنکه در چهارمین دادگاه متهمان اغتشاش��ات اخیر ،یکی
از متهم��ان برخی اتهامات را به «مهدی هاش��می» در خصوص
هزینهه��ای انتخاباتی و مواردی از این دس��ت نس��بت داد و این
اظهارات عین ًا در صداوسیما پخش شد« ،مهدی هاشمی» در نامه
به «عزت اله ضرغامی» رئیس سازمان صدا و سیما خواستار انتشار
تکذیبیهاش در صدا و سیما شد...
بسم اهلل القاصم الجبارین{؟!} ریاست محترم صداوسیما با سالم

پیرو اظهاراتی که آقای “حمزه کرمی” یکی از متهمین جریانات اخیر
که بیش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده و بدون وکیل روز سه
شنبه  1388/6/3در دادگاه حاضر شد و برخالف تبصره  1ماده 188
قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد خبرنگارهای رسانهها
میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه
کرده و بدوم ذکر نام و یا مش��خصاتی که معرف هویت فردی یا
موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد ،منتشر نماید.
{تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است}
ضمن درخواس��ت وقت پاس��خگویی طبق مصوب��ه اخیر مجمع
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تشخیص مصلحت نظام ،مطالب زیر جهت اعالم در اولین برنامه
صداوسیما ارسال میگردد.

اینجان��ب «مهدی هاش��می» هرگز اعتقادی ب��ه هزینه تبلیغات
انتخابات��ی از محل بودج��ه بیتالمال نداش��تهام و اظهارات آقای
«کرمی» کذب محض است.

سازمان بهینهسازی مصرف سوخت سازمان دولتی است و هزینه
اعتبارات در این سازمان طی مراحل محاسبات از جمله تشخیص،
تسجیل ،تخصیص ،تامین اعتبار و انجام هزینه انجام میگیرد که
همه این اقدامات توس��ط ذیحساب و مدیرمالی منصوب از طرف
وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام و اس��ناد آن توسط سازمانهای
نظارتی بررسی و تفریق بودجه انجام میگیرد و طرح ادعاهای واهی
و سندس��ازی خالف واقع بوده و قب��ل از اثبات در مراجع قضایی
جرم و قابل تعقیب اس��ت و در طول چهار س��ال گذش��ته که این
جانب از سازمان منفصل شده ،اسناد هزینههای انجام شده توسط
سازمانهای نظارتی بارها بارها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

کل هزینه تبلیغات در بودجه س��ازمان بهینهس��ازی در س��ال 84
مشخص است و بخش عمده این اعتبارات نیز برای انجام تبلیغات
به صدا و سیما واگذار شده و انجام دو میلیارد تومانی از این بودجه
با سندسازی با وجود دستگاههای نظارتی مختلف محال و ممتنع
است.

حال که پرونده انتخابات سال  84باز شده برای تنویر افکار عمومی
خوب است که دو میلیارد تومان ادعایی در دادگاه فرمایشی همراه
با  340میلیارد تومانی که از ش��هرداری مفقود شده و بارها توسط
ش��هردار وقت و شورای شهر و س��ازمان بازرسی کل کشور مورد
س��وال قرار گرفته ،یک جا بررسی شود( .تا رس��وا {؟!}شود در او
غش باشد){این هم نمونه ی ادب و فضل این آقا زاده ی دکتر یا
مهندس یا }!...
در ارتباط با سایت جمهوریت ،اینجانب هیچ ارتباط ارگانیکی با سایت
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مزبور نداشتیم و هیچ مسئولیتی در آن سایت نداشتم.

و نکته قابل توجه اینکه این اقدام فرمایشی درست پس از آن انجام
گرفته که ش��کایت خانواده آیتاهلل «هاشمی رفسنجانی» از آقای
«احمدینژاد» برای قوه قضاییه ارسال شده است.

«مهدیهاشمی»

رئیس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی{؟!}
{آنچه در حکایت فرار «مهدی هاشمی» عبرت انگیز است ائتالف
اپوزیسیون سلطنت طلب راست تا جمهوری خواهان سکوالر چپ
برای جلوه سازی ونشاندن هاشمی در جایگاه باج خواهی از نظام در
حمایت از فتنه ی سبز بود .با مرور بر چکیده ی محتوای سایت های
ضد انقالب لندن محور و لس آنجلس نش��ین تا برخی مزدوران
داخلی ایش��ان که همزمان با خروج «مهدی هاش��می» از ایران
نهایت سوء استفاده ی خود را با چراغ سبز ناشی از سکوت و حمایت
ضمنی شخص آقای «هاشمی رفسنجانی» و دیگر اعضای خانواده
اش در سناریویی مرحله به مرحله اجرا می گردید می نمودند می
توان اش��اره نمود از این مسیر سعی در فضا سازی برای به خیابان
کش��اندن آشوب طلبان فتنه ی سبز و امید دادن به وطن فروشان
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فتنه گر مخملی و اراذل و اوباش حقوق بگیر قانون شکنشان داشتند:

»...مهدی هاش��می» دومین پس��ر آیت اهلل که در اصل مسئول
سازمان اطالعات بیت شخصی خود هاشمی {؟!} نامیده می شود
ید طوالئی در اس��رار پدر دارد و تاریکخانه های اس��رار نظام را در
چمدانی آهنین با خود حمل می نماید که بیشتر از  ۴۵سال اسناد و
رازهای مگوی پدر را در سینه و چمدان خود در خارج از کشور انباشه
و با کوله باری از اسرار نظام جمهوری اسالمی و اسناد دست نویس
های پدرش درباره ی امام خمینی و باالترین اسرار زیر زمینی رژیم
به دستور پدر برای محافظت از کودتا علیه بیت «هاشمی» و حذف
او از عرصه ی سیاست همانند قربانیان قبلی نظیر «منتظری» داشته
باشند روانه خارج ساخته تا اگر آن شود که در فکرش بودند تمام این
اسناد برای جهانیان فاش گردد تا دنیا بداند در پشت این دیو مهیب
انقالب چه ها بوده و سر از کجا در آورده است .

اطالعاتی کامال موثق و انکار نش��دنی در دست است که “مهدی
هاشمی” برای یک ماموریت به خارج از کشور فرستاده شده  ،این
اطالعات نشانگر این است که عده ای سعی در برگرداندن او به هر
نحوی به ایران دارند تا نتواند ماموریت پدر را به سر منزل مقصود
برساند .او که دارای ماموریتی از سوی پدر می باشد در صورت هر
گونه تعرض به بیت پدر و اطرافیان منجمله “خاتمی” ”،موسوی”
و “کروبی” کلیه اسناد را افشاء خواهد نمود و یکی از همین اسناد
برای نش��ان دادن عدم شوخی در این امر معرفی سایت اتمی قم
بود که بوسیله دادن گزارش سفر مدیر آن سایت اتمی به عربستان
بسیار ماهرانه لو داده شد  ،ولی در اصل پیام “هاشمی رفسنجانی”
داده شد که اگر این دیگ برای من و اطرافیانم {...به دلیل سخافت
قلم تازه حامیان ضد انقالب خانواده ی “هاشمی” از بیان بقیه ی
مطالب معذورم اما واقع ًا با علم به همه ی اینها جا نداشته و یا ح ّتی
اکنون ندارد که آقای “هاشمی رفسنجانی” همراه دیرین با امام مرز
بندی خود را در این نمونه موضوعات با دشمنان قسم خورده ی امام
ووالیت مشخص تر نماید؟!}
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•به نقل از شبکه ایران  1389/8/30منتشره در پایگاه
تابناک :

«مهدی هاشمی رفسنجانی» در اقدامی عجیب ،نامهای سرگشاده
خطاب به دادستان کل کشور نوشته و برای بازگشت خود از انگلیس
به ایران و همچنین حضور در جلسه محاکمه در دادگاه ،برای قوه
قضاییه «شرط» تعیین کرده است!

پس��ر آقای “هاشمی” در حالی که مدتها از صدور حکم جلب او
توسط وزارت اطالعات و دستگاه قضا میگذرد ،ضمن تایید شایعات
مربوط به بازگشت خود از لندن ،واکنش افکار عمومی نسبت به این
مساله را “اوج گیری شانتاژها” نامیده است.

“مهدی هاشمی” در این نامه ،برای بازگشت خود شرط تعیین کرده
و خطاب به “محس��نی اژهای» نوشته است :مطمئن ًا جنابعالی و
همکاران میدانید رسم ًا اعالم کردهام علیرغم مسئولیت نظارت
بر دانش��گاههای آزاد خارج از کشور؛ مشغول تحصیل در دانشگاه
آکسفورد هم هستم که برای تهیه پایاننامه دکترایم میباشد ،آماده
حضور در محکمه میباشم و شرطهای من را هم میدانید که هیچ
درخواست غیرقانونی در آن نیست؛ مهمترین آنها دادگاه مستقل و
مصون از تحمیلهای نیروهای امنیتی است با همه حقوق دادگاه و
متهم و نیز توجه به شکایات متهم.

پس��ر رئی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت در ادامه ای��ن نامه،
خواس��ت مردمی برای بازگشت خود به کش��ور و حضور در دادگاه
و پاس��خگویی به اتهامات را نقش��های برای “پ��در مظلوم” خود
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دانس��ته و مدعی ش��ده اس��ت“ :بیش��ک هدف اینها شخص
اینجانب نیس��ت؛ بلکه هدف پدر مظلوم من اس��ت و خودش��ان
میدانند که آس��یب ای��ن ظلمها دامن انق�لاب را هم میگیرد».
به گزارش ش��بکه ایران“ ،مهدی هاشمی رفسنجانی” همچنین
پیشاپیش برای قاضی پرونده خود هم تعیین تکلیف کرده و اعالم
کرده که “مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد».
ش��بکه ای��ران پی��ش از ای��ن درب��اره ای��ن س��ناریو
مطل��ب تحلیل��ی جامع��ی را منتش��ر ک��رده ب��ود.
وی در پایان نامه هم خودش را “جانباز شیمیایی” و “خادم صنایع
نفتی ایران” نامیده اس��ت؛ مسالهای که فعاالن سیاسی با توجه به
س��ابقه نامعلوم او در پرونده رشوه استات اویل ،مورد تشکیک قرار
دادهاند.
«اگر تقلب نشه؛ موسوی اول میشه” این شعاری بود که در روزهای
منتهی به  22خرداد  1388و درس��ت زمانی که نظرس��نجی های
سراسری از موقعیت نامطلوب “میرحسین موسوی” در بین مردم
حکایت می کرد ،در برخی خیابانهای تهران توسط حامیان آقای
“موس��وی” سر داده میشد؛ شعاری که از ابتدا بنا را بر آن گذاشته
بود که اگر نام “میرحسین موس��وی” به عنوان پیروز انتخابات از
صندوقهای رای بیرون نیاید ،یعنی تقلّب!
البته پشت پرده این شعار بعدا و توسط سردمداران کودتای مخملی
افشا و مشخص شد که هدف از طرح این شعار و دیگر زمینه سازی
ها برای القای ادعای تقلب ،تحقق پروزه «براندازی” بوده است.

گزارش اخیر سایت منتسب به “محسن هاشمی” هم قطعه ای از
پازل را به دست تحلیلگران سیاسی داده که بر اساس آن احتمال
می رود وقوع سناریویی مشابه تقلب ،درباره دادگاه “مهدی هاشمی”
هم وجود داشته باشد.
به گزارش شبکه ایران ،در واقع در حالی که هنوز پسر جنجال ساز
آقای “هاش��می” به ایران برنگشته و دادگاه و قاضی رسیدگی به
اتهامات او مشخص نشده است ،آقای “هاشمی” بخشی از دادگاه ها
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و قضات قوه قضائیه را به داشتن
وابستگی سیاس��ی و بیعدالتی
متهم کرده است.

به همین دلی��ل این تحلیلگران
معتقدند که طرح چنین اتهاماتی
ممکن است مبنایی برای نپذیرفتن و زیر سوال بردن رای احتمالی
محکومیت “مهدی هاشمی” و متهم کردن قاضی به بی عدالتی و
تاثیرپذیری از فشارهای بیرونی قرار بگیرد؛ هر چند که روند دادگاه و
صدور حکم بر پایه عدالت و قانون پیش رفته باشد.
•به نقل از سایت های خبری 30و  1389/8/29قسمتهای
جالب و خواندنی نامه ی فوق جهت تحلیل دقیق تر
دیدگاه خود برتربینانه ی «مهدی هاشمی» :

حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای «محسنیاژهای»

با س�لام .اظهارات مکرر مقامات قضائی و اطالعاتی و ش��خص
حضرتعال��ی بهگون��های به م��ردم اطالع میدهد که دس��تگاه
قضائ��ی احضاریهای برای من فرس��تاده و اینجانب در وقت مقرر
در دادگاه حض��ور نیافتهام؛ ول��ی لطف ًا به نکات زیر توجه فرمایید:
مطمئن ًا جنابعالی و همکاران میدانید رسم ًا اعالم کردهام علیرغم
مس��ئولیت نظارت بر دانش��گاههای آزاد خارج از کش��ور؛ مشغول
تحصیل در دانشگاه آکسفورد هم هستم که برای تهیه پایاننامه
دکترایم میباشد ،آماده حضور در محکمه میباشم و شرطهای من
را هم میدانید که هیچ درخواست غیرقانونی در آن نیست...

خودتان میدانید که احضاریه مورد اشاره شما همانگونه که وکیل
اینجانب اعالن کرده؛ قانونی صادر نشده ،گویا فقط برای اعالن و
انجام وظیفه بوده .زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده.
اگر منظور ش��ما احضار اینجانب بوده و ثانی ًا اتهام ذکرنشده و ثالث ًا
احضاریه به شعبهای بازپرسی در گلوبندگ صادر شده که وجود ندارد...
هر بار که احتمال مراجعت اینجانب قوی شده است ،شاهد اوج این

260

قطره و دریا  /...پنج مقاله در نقد رفسنجانی

شانتاژها بودهایم و این خود نشان این است که این جریان دستش
خالی است و مایل به برقراری این محکمه نیست و بیشک هدف
اینها ش��خص اینجانب نیست ،بلکه هدف پدر مظلوم من است و
خودشان میدانند که آسیب این ظلمها دامن انقالب را هم میگیرد.

گویا این گروه اگر بتوانند به فکر عملی ساختن طنز تاریخی صن ّمار

هستند؛ ولی خداوند به آنها چنین مهلتی نخواهد داد .نمیدانم چگونه
در تریبون نماز جمعه همراه تهدید نمایندگان از مطالبه اجرای قانون
در مورد متهمان مورد بازداشت و تحقیق و محاکمه انتقاد میکنند!
...

با همه اینها هر زمان که الزم میبینند که اینجانب در محکمهای
حاضر باشم ،احضاریهای در فرم قانونی توسط وکالی اینجانب ابالغ
کنند و من در وقت قانونی حضور خواهم داشت .چون مطمئنم یک
دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمتزنان رسوا خواهند
شد.
...من در این نامه وقت ش��ما را درباره خدمات خود و خانوادهام به
انقالب نمیگیرم وگرنه از حضور در نقاط خطرناک جبهه و جانباز
شیمیایی شدن و تأسیس صنایع استراتژیک دریایی و پایهگذاری
برنامه مهم بهینهسازی و پارس جنوبی و عسلویه و غیره مطالب
زیادی دارم که در موقع خود مطرح خواهد شد .همین قدر بدانید که
از زمانی که چشم باز کردهایم تا امروز در معرض آسیبهای ناشی
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از مبارزات خانواده و آثار تصمیمات دشمنشکن بودهایم و خداوند را
بر این همه نعمت شکر میکنیم{!}

{جهت آگاهی بیشتر و تذ ّکر خوانندگان هوشیار این مقاله ؛ ضمیمه
ی ذی��ل را نیز باهدف م��رور بر نظرات مح��وری و صریح “امام
خامنهای” که شاخص اصلی تعریف دوست و دشمن و عمل به دو
محور اساسی تولی و تبری است تقدیم عزیزان میدارم}:

ضمیمه ی مهم
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•بیانات «امام خامنه ای» در دیدار كارگزاران نظام بيست
و هفتم مرداد :1389

 ...بنده به شما عرض ميكنم و بيشتر از همه كس من ميدانم؛ در
دورهى به نظرم رياست جمهورى “كلينتون” بود كه تهديد نظامى
بهقدرى شديد بود كه رئيس جمهور محترم آن روز به من غالب ًا اين
را ميگفت كه مث ً
ال بيائيم فكرى بكنيم ،كارى بكنيم؛ حيف است كه
بيايند حمله كنند ،كارهائى را كه انجام داديم ،ساخت و سازهائى را
كه انج��ام داديم ،بزنند از بين ببرند؛ يعنى احتمال حمله كم نبود؛
تهديد ميكردند و ميگفتند...

در همين دورهى رياست جمهورى قبل از دورهى نهم ،تهديدهاى
نظامى گاهى بهقدرى شديد ميشد و تكرار ميشد از طرف دشمن كه
حسابى دستاندركاران داخلى را دچار رعب ميكرد .جلساتى وجود
داشت كه حاال فراوان خاطراتى از آن وقت ما داريم؛ من از آن وقت
يادداشتهائى دارم .تهديد نظامى هميشه بود؛ اينجور نبود كه وجود
نداشتهباشد.
•بيانات «امام خامنه ای» در ديدار رئيس جمهور و
ت هشتم شهريور :1389
اعضاى هيئت دول 

...در آن سالهاى دههى  60كه آقايان همين طور به سمت روزبهروز
غليظتر كردن اقتص��اد دولتى ميرفتند ،من مثال ميزدم و ميگفتم
فرض كنيد يك موتورى است كه ميتواند اين بار سنگين را برساند و
شما هم در كنار موتور راه ميرويد ،يا خودتان پشت فرمان مىنشينيد
و هدايتش ميكنيد .شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همهى بارى
را كه توى اين وانت است ،خودتان روى دوش گرفتيد ،هِن و هِن
داريد جلو ميرويد؛ هم نميرسيد ،هم خسته ميشويد ،هم همهى بار
حمل نميشود ،هم اين موتور اينجا بيكار ميماند .اين موتور ،بخش
خصوصى است .اين را آن زمان به آنها ميگفتيم ،اثر هم نميكرد .امام
هم هرچه ميگفتند به مردم بدهيد ،اينها ميگفتند مراد از مردم ،بخش
خصوصى نيست  -مراد نظر امام را توجيه ميكردند!  -مردم يعنى
تودهى مردم .به تودهى مردم چه جورى ميشود كمك كرد؟ دولت
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اقتصاد را در دست بگيرد ،به تودهى مردم كمك كند .فرمايش امام
را اينجورى معنا ميكردند! خوب ،اين توجيه ،غلط بود.

االن فضا ،فضاى ديگرى است .همان كسانى كه آن زمان آنجور
حرف ميزدند ،حاال صد و هشتاد درجه برگشتهاند؛ يعنى باز هم در
حد تعادل قرار ندارند ،خط وسط نيستند .آن افراط بود ،اين طرف هم
همانها دارند تفريط ميكنند.
•بيانات «امام خامنه ای» در ديدار اعضاى مجلس خبرگان
رهبرى بيست و پنج شهریور :1389

 ...  حرفهاى امام ،امروز حرفهاى رائج اس��ت؛ سكهى رائج است.
كسانى كه ميخواهند در بين مردم سرى بلند كنند ،حرفهاى امام
را تكرار ميكنند؛ خودشان را مستند به امام نشان ميدهند .يك روز
خالف اين بود؛ يك روزى كه چندان دور نيست از ما ،كسانى بودند
كه تظاهر ميكردند ب��ه مخالفت با امام؛ رفتند گفتند انقالب دفن
شد! صريح ًا اعالم كردند .عدهاى گفتند كه بايستى مردم را از خدا
جدا كرد! اينها را صريح پشت بلندگو آن روز ميگفتند .امروز جرأت
نميكنند اينها را بگويند .امروز آن كسانى كه با مردم ميتوانند حرف
بزنند ،تريبون دارند  -يا از هر وسيلهاى استفاده ميكنند  -دم از امام و
دم از انقالب و دم از شعارهاى امام ميزنند؛ حاال با شيوههاى خاص.

 ...  البته گفتيم مردم ايستادند ،آخرين نمونهاش هم همين فتنهى
س��ال  88بود؛ مردم ايستادند .همان كسانى كه به كسان ديگرى
غير از منتخَ ب رأى داده بودند ،همانها هم در مقابل آنها ايستادند.
لذا ديديد در  9دى ،در  22بهمن ،همه شركت كردند؛ همه آمدند.
اين نشاندهندهى اين است كه فتنهگران و فتنهانگيزان يك اقليت
معدودند؛ منتها دروغ گفتند ،خواستند مردم را دنبال خودشان بكشانند.
اول كار موفق هم شدند؛ بعد كه چهرهشان آشكار شد ،نقابشان در
ِ
خالل حرفها و كارهاى گوناگون افتاد ،مردم از اينها رو برگرداندند.
بنابراين ،مردم ايستادهاند .خب ،اين يك نكته است در وضع كشور.
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•بيانات «امام خامنه ای» در اجتماع بزرگ مردم ق م بیست
و هفتم مهر }:1389

 ...بعد از اهانتى كه در روز عاشوراى سال  88به وسيلهى يك عده
تحريك ش��ده نسبت به امام حس��ين انجام گرفت ،دو روز فاصله
نش��د كه م��ردم در روز  9دى توى خيابانها آمدند و موضع صريح
خودشان را علنى ابراز كردند .دستهاى دشمن و تبليغات دشمن نه
فقط نتوانسته مردم را از احساسات دينى عقب بنشاند ،بلكه روزبهروز
اين احساسات تندتر و اين معرفت عميقتر شده است .بدون ترديد
دش��من در جدا كردن مردم از نظام اسالمى شكست خورده است.
سال گذشته در انتخابات ،چهل ميليون مردم كشور پاى صندوقهاى
رأى رفتن��د .در واقع ي��ك رفراندوم چهل ميليون��ى به نفع نظام
جمهورى اس�لامى و به نفع انتخابات انجام گرفت؛ همين بود كه
دش��من را عصبانى كرد .خواستند با فتنه اثر آن را از بين ببرند ،اما
اين را هم نتوانستند انجام دهند .مردم در مقابل فتنه هم ايستادند.
فتنهى سال  88كشور را واكسينه كرد؛ مردم را بر ضد ميكروبهاى
سياسى و اجتماعىاى كه ميتواند اثر بگذارد ،مجهز كرد؛ بصيرت
مردم را بيشتر كرد.
•بيانات «امام خامنه ای» در ديدار هزاران نفر از بسيجيان
دوم آبان :1389
استان ق م ّ

 يا در زمينهى سياس��ت خارجى ،سياس��ت بينالمللى ،در بعضى
از همين مطبوعات خودمان هم ش��ما ديديد؛ در اظهارات س��ال
گذش��تهى بعضى از اصحاب فتنه هم مشاهده كرديد؛ هى تكرار
ميكردند كه آقا ما در دنيا ذليل ش��ديم ،جمهورى اسالمى در دنيا
بىآبرو ش��ده ،بىارزش ش��ده ،چه شده ،چه ش��ده .امروز وقتى به
واقعيت نگاه ميكنيم ،مىبينيم روزبهروز آبروى جمهورى اسالمى در
ميان ملتهاى گوناگون دنيا  -مسلمان و غير مسلمان  -افزايش پيدا
كرده است .دشمنان ملت ايران اين را ميدانند ،ميفهمند ،احساس
ميكنند؛البتهكتمانميكنند.
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•بيانات «امام خامنه ای» در ديدار دانشجويان و جوانان
استان ق م چهارم آبان :1389

توجه بكنيد؛ از س��الهاى آخر دههى اول انقالب به بعد ،دشمنان
انقالب و جبههى دش��من با اس��تفاده از كارشناسهاى ايرانى يك
سياس��تى را طراحى كردند  -چون غير كارشناس��هاى ايرانى به
اين نكته توجه پيدا نميكردند؛ كس��انى كه طرف مشورتشان قرار
ميگرفتند ،ايرانى بودند  -و آن سياس��ت اين بود كه از قم آنتىتز
انقالب درس��ت كنند .همان طور كه انقالب از قم جوش��يد ،يك
ضد انقالب هم از قم به وجود بياورند .قم حوزهى روحانيت است.
حوزهى علميه ظاهراً در قم اس��ت ،ام��ا اين جمع حوزوى در معنا
در همهى كش��ور منتشر است .اين طلبهى قمى كه در قم ساكن
است ،در شهر خود ،در روستاى خود صاحب نفوذ است .از سرتاسر
كشور در اينجا جمعند .آن روزى كه افراد اين حوزه براى تعطيلى
يا براى كارى به منازل خود ميروند ،معنايش اين اس��ت كه حوزه
در سرتاسر كشور منتشر ميشود .پس هر فكرى در اينجاست ،هر
ايدهاى در اينجاست ،هر عزم و ارادهاى در اينجاست ،هر حركت و
جهتگيرىاى در اينجاست؛ در واقع در سرتاسر كشور يك امتدادى
دارد؛اينرابيگانههانميفهميدند؛آمريكائىهانميتوانستنداينحقيقت
را تحليل كنند؛ اين را يك خودى ،يك ايرانى ،يك آشنا به طبيعت
روحانيت ميتوانست بفهمد؛ اين را به آنها ياد دادند؛ لذا سعى كردند
در قم زمينهى فتنه را فراهم كنند .من چون نميخواهم از كسى اسم
بياورم ،اس��م نمىآورم و عبور ميكنم .در همان سال  58و  ،59هم
مردم قم ،هم مردم تبريز حماسه آفريدند؛ نه فقط حماسهى آمدن
توى ميدان و مشت گرهكردن ،بلكه حماسهى معنوى ،حماسهى
ش��عور ،حماسهى تحليل درس��ت .بعد از رحلت امام هم به شكل
ديگرى همين اتفاق در قم افتاد .اينجا هم مخالفين و دشمنان -
عمدت ًا دشمنان بيرون مرز؛ اصل آنهايند  -طراحى كرده بودند كه
بتوانن��د اين آنتىتز را در اينجا ب��ه وجود بياورند .اگر قمىها غافل
بودند ،اگر جوانهاى قم از تحليل عاجز بودند ،اگر آن هوش��مندى
الزم را نميداشتند ،مشكالت بيش از اينها ميشد؛ اين حقيقت امر
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اس��ت ،اين بيان واقع نس��بت به مجموعهى جوان در قم اس��ت.
 ...من در همين فتنهى  88به بعضى دوس��تان قرائن و ش��واهد را
نش��ان دادم؛ حداقل از ده سال ،پانزده سال قبل از آن ،برنامهريزى
وجود داش��ت .از بعد از رحلت امام برنامهريزى وجود داشت؛ اثر آن
برنامهريزى در س��ال  78ظاهر شد؛ مس��ائل كوى دانشگاه و آن
قضايائى كه اغلب يادتان هست ،بعضى هم شايد درست يادشان
نباشد .قضايائى كه سال گذشته پيش آمد ،يك تجديد حياتى بود
براى آن برنامهريزىها .البته س��عى كردن��د با مالحظهى وقت و
هَّ
بحمدلل شكست
جوانب گوناگون ،اين كار را انجام دهند؛ كه خوب،
خوردند ،بايد هم شكست ميخوردند .پس جبههى دشمن برنامهى
بلندمدت دارد .آنها مأيوس نميشوند كه ببينند حاال امروز شكست
خوردند ،دست بردارند؛ نه ،طراحى ميكنند براى ده سال ديگر ،بيست
سال ديگر ،چهل سال ديگر .بايد آماده باشيد.
•{بيانات «امام خامنه ای» در دیدار مسئوالن اجرائى
استان ق م پنجم آبان }:1389

ب��راى قم برنامهريزى كردند .همان طورى كه ديروز هم در يك
جلس��هاى در اينجا گفت��م ،تصميم جبههى دش��من اين بود كه
همچنان كه قم پايگاه عظمت اس�لام و برافراش��ته شدن پرچم
انقالب بود ،در همين قم آنتىتز انقالب را به وجود بياورند؛ اينجا را
بكنن��د پايگاه ضديت با انقالب؛ براى اين تالش كردند ،براى اين
برنامهريزى كردند .از انواع و اقسام شيوهها استفاده كردند؛ از جمله
كار كردن روى فكر مردم قم ،روى احساسات مردم قم ،شايد بتوانند
اين احساسات را خاموش كنند يا كمرنگ كنند .بنابراين در اين سالها
خيلى كار شده است.
ن در
•{بيانات «امام خامنه ای» در ديدار دانشآموزا 
آستانه  13آبان دوازده آبان }:1389

حاال شما يك تأملى بكنيد؛ سال گذشته  -سال  - 88در روز سيزده
آبان يك جمعيت محدود نگونبختى آمدند توى خيابانهاى تهران،
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عليه سيزده آبان شعار دادند ،براى اينكه شايد بتوانند اين مناسبت
بزرگ را به لجن بكشند .البته آنها شكست خوردند ،معلوم هم بود
شكست ميخورند  -اين واضح بود  -اما ببينيد پشت سر حركت آنها
چى بود؟ آنها با چى داشتند مقابله ميكردند؟ با اين نماد كه پشت
سر آن اين مفاهيم بزرگ هست ،مقابله ميكردند .در واقع آنها با اين
مفاهيم مقابله ميكردند .ميخواستند هيمنهى آمريكائى را بار ديگر
زنده كنند .آنها ميخواستند بر روى سلطهطلبى و دخالتطلبى آمريكا
پرده بكشند .آنها ميخواستند حركت عظيم ملت ايران را در مقابل
آن ظلم بزرگ زير سؤال ببرند.

وقتى انسان ميفهمد معناى سيزده آبان چيست ،ميفهمد آن كسانى
كه به خيال خودشان ميخواستند سيزده آبان را خراب كنند ،كىاند،
چىاند و هدفهاشان چيست .اين بصيرتى كه ما تكرار ميكنيم ،تأكيد
ميكنيم ،اين است .بايد تأمل كرد ،دقت كرد.
•بیانات “امام خامنه ای” در دیدار مردم اصفهان در روز
عید قربان بیست و ششم آبان :1389

با نشستن و خوردن و خوابيدن و تكيهى به بيگانه كردن و هوى و
هوس را در زندگى حاكم كردن ،هيچ ملتى به جائى نخواهد رسيد.
كسانى كه وقتى صحبت دفاع مقدس ميشود ،منفىبافى ميكنند؛
وقتى صحبت شهادت ميشود ،نيشزنى ميكنند؛ وقتى بحث جانباز و
ايثارگر پيش مىآيد ،چهره در هم ميكشند؛ وقتى بحث پيشرفتهاى
علمى و شكستن مرزهاى علم پيش مىآيد ،لبخند تمسخر ميزنند؛
وقتى بحث سانتريفيوژهاى مجموعهى غنىسازى هستهاى پيش
مىآيد ،سر تكان ميدهند و ميگويند امكان ندارد ،اينها از حركت يك
ملت چيزى نميفهمند .تربيتشدههاى تربيت غلط و اخالق فاسد
طاغوتى چيزى از تأثير ايمان و حركت و جهاد نميفهمند.
همه بايد مراقب ايجاد ش��كاف ،ايجاد فتنه ،ايجاد بدبينى نس��بت
به دس��تگاه باش��ند .اينهائى كه مىبينيد گوشه و كنار ،بدون هيچ
قيدوبن��دى ،بدون هيچ مالحظهاى ،نظام اس�لامى را ،دس��تگاه
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جمهورى اس�لامى را متهم ميكنند؛ هرچه از دهنشان در مىآيد،
به نيابت از دش��من ميگويند؛ براى اينكه اگر صداى دستگاههاى
تبليغاتى جبههى ضد اسالم و صهيونيستها و آمريكائىها به گوش
كس��ى نرسيد ،اينها جبران كنند و همان حرفهاى آنها را به گوش
مردم برس��انند ،اينها به ملت خيانت ميكنند؛ اين در حقيقت يك
خيانت واضح است .مردم را نسبت به يكديگر ،نسبت به مسئولين،
نسبت به خدمتگزاران بدبين كردن ،فضاى يأسآلود به وجود آوردن،
يكى از اين راههاست.
پایان .
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