
  احمدرضا صدري
بازخواني پروژه نفوذ در تاريخ انقاب اسلامي، 
در زمره اولويت هاي اين صفحه به شمار مي رود. 
از سلوي ديگر، روزهاي پيش رو مصادف است 
با آغاز عمليات شناسلايي فعاليت هاي مخرب 
بانلد مهدي هاشلمي معلدوم. هلم از اين روي 
مقالي كه در پلي مي آيد، به هر دو مناسلبت به 
شلما تقديم مي شلود. اميد آنكه مقبلول آيد. 

   
واح��د نهضت هاي آزادي بخش س��پاه پاس��داران 
انقاب اس��امي، از محمل هاي نف��وذ باند مهدي 
هاشمي به داخل حاكميت به شمار مي رود. عاوه 
بر اين انحرافات فكري و اعتقادي مهدي هاشمي و 
باند او، كه به س��قوط ارزش هاي اخاقي و اسامي 
حتي در درون خود واحد نهضت هاي اسامي منجر 
شده بود، شهادت محمد منتظري در حادثه 7 تير 
س��ال1360 نيز باعث ش��د كه ديگر بر واحدهاي 
نهضت هاي اسامي سپاه هيچ گونه كنترل و نظارتي 
نباشد. اكنون مهدي هاشمي و ديگر همفكران او در 
غياب شهيد محمد منتظري بيشتر خود را به اهداف 
منحرف و توطئه آميز خودشان نزديك مي ديدند و 
چهره منافقانه خود را آشكار و نمايان تر مي كردند. 
  حساسيت امام خميني)ره( به نفوذ مهدي 

هاشمي در واحد نهضت ها
بخش عمده اي از جو و فضاي ضدايراني و اسامي 
كش��ورهاي جهان در دهه60 و موضع گيري اكثر 
كش��ورهاي منطقه عليه جمهوري اسامي ايران، 
معلول اقدامات خودس��رانه باند مهدي هاشمي به 
اسم »واحد نهضت هاي اسامي« سپاه بود. البته اين 
مسئله همان زمان هم از ديد مسئوالن، به ويژه رهبر 
كبير انقاب حضرت امام خميني )ره( پنهان نبود. 
در س��ال1361 پس از گزارشي كه مهدي هاشمي 
درباره شيوه صدور انقاب به حضرت امام ارائه كرد، 
ايش��ان طي مطالبي عدم تأييد و نارضايتي خود را 
از س��خنان وي ابراز داش��تند و در پايان جلسه در 
حضور تعدادي از مسئوالن سپاه فرمودند: »مواظب 
مهدي هاش��مي باش��يد.« به دنبال اين رهنمود، 
حضرت امام واحد اطاعات سپاه را به طور مستقيم 
مأمور مراقبت از مهدي هاشمي كرد. اينچنين بود 
كه رهبر بيدار انقاب از هم��ان ابتداي كار مهدي 
هاشمي، به ماهيت توطئه گر و منحرف و منافق او 
پي برد و مسئوالن را به هوشياري و مراقبت در برابر 
وي فراخواند؛ اما افسوس كه حمايت هاي بي دريغ 
آيت اهلل منتظري از وي، به او فرصت داد تا تمام توان 
خود را براي به آشوب كشاندن وضع جامعه، ايجاد 
تفرقه بين مسئوالن، به قتل رساندن عده اي از افراد 

بي گناه و... به كار گيرد. 
  نفوذ به حلوزه علميه، پلس از بركناري از 

مسئوليت واحد نهضت ها
مهدي هاشمي پس از بركناري از مسئوليت واحد 
نهضت ها )در سال1361( جايگاه رسمي خود را در 
ساختار نظام از دست داد. ولي طمع او براي كسب 
قدرت، وي را به س��وي حوزه علميه قم، كه به زعم 
وي كانون قدرت بود، كش��اند. مهدي هاش��مي از 
اين زمان براي فعاليت هاي آموزش��ي و به تعبيري 
كادرس��ازي در حوزه علميه  قم وقت بيش��تري را 
صرف نمود. اوج اين فعاليت از سال1363 تا زمان 
دستگيري او در مهرماه 1365 بود. مهدي هاشمي 
درباره فعاليت هاي خود در حوزه هاي علميه چنين 
اظهار مي دارد: »... به قم و ح��وزه علميه به عنوان 
يك پايگاه اصلي قدرت ن��گاه مي كرديم كه بالقوه 
نيروها و كادرهاي آينده انقاب و كشور را در داخل 
و خارج پرورش خواهد داد و از آنجا كه عطش قدرت 
و احراز پايگاه در دراز مدت نصب العين ما شده بود 

تا افكار انحرافي خود را در همه جا گسترش داده و 
يك بازوي نيرومند روحاني در اختيار داشته باشيم، 
با هم��كاري و همفكري آقايان... در طي جلس��ات 
متعددي كه در بافت هاي گوناگون تشكيل مي شد، 
روي هم رفته به اين نتايج رسيديم كه اوالً بايد سطح 
آموزش سياس��ي را باال ببريم كه كتابخانه سياسي 
متكفل آن بود؛ ثانياً بينش جهاني و بين المللي را به 
آنان بياموزيم كه مؤسس��ه  نهضت ها آن را به عهده 
گرفته بود؛ و ثالثاً از جريانات و اوضاع و احوال كشور 
مطلع باش��ند كه هركدام از ما به نوبه خود بخشي 
از آن را به عهده گرفته بوديم. من، خود، جلس��ات 
ماهانه ب��راي70 نفر از طاب جوان عضو مدرس��ه 
بعثت داشتم كه ضمن طرح مسائل اخاقي، مسائل 

خطي كشور را نيز عنوان مي كردم...«
مهدي هاشمي براي رس��يدن به اهداف خود، پس 
از نفوذ در حوزه علميه به تش��كيل مدارس ديني و 
مؤسس��ات فرهنگي - مذهبي به موازات تشكيات 

حوزه  علميه اقدام نمود كه اهم آن عبارتند از:
1 - ملدارس علميله تحلت پوشلش آيت اهلل 

منتظري
اين م��دارس كه ب��ا عناوي��ن رس��ول اكرم)ص(، 
امام ص��ادق)ع(، امام باق��ر)ع( و بعثت ش��ناخته 
مي ش��وند، در نقاط حاش��يه اي ش��هر مقدس قم 
و در س��ال هاي1360 -1359 تأس��يس شده اند، 
ولي مدرسه امام باقر)ع( در س��ال1364 به وجود 
آمد. مي توان گفت انديش��ه تأس��يس اكثريت اين 
مدارس به قبل از ش��كل گيري ش��وراي  مديريت 
حوزه برمي گردد و به اين جهت اصل تأسيس اين 
مدارس در ع��رض فعاليت هاي ح��وزوي مي تواند 

امري معمول و از ديدگاه شخص آيت اهلل منتظري، 
براي پاسخ گويي به نيازهاي آموزشي و تربيتي حوزه 
باش��د. اين حركت هرچند براي ش��وراي مديريت 
حوزه كه به فرمان حض��رت امام خميني)ره( براي 
تمركز برنامه ريزي و مديريت مدارس علميه تشكيل 
ش��ده بود، گران تمام ش��د و در طليعه مب��ارزه با 
بي نظمي خ��ود نوعي بي نظمي در حوزه به ش��مار 
مي رفت، اما ابراز نگراني ها و نيز احتجاج هاي شوراي 
مديريت نتوانست آيت اهلل منتظري را به هماهنگي 

با شورا متقاعد كند. 
اشكال كار اينجا بود كه مديريت و برنامه ريزي اين 
مدارس توس��ط افرادي صورت مي گرفت كه الاقل 
بسياري از آنها در حوزه، به وابستگان تفكر مهدي 

هاشمي شناخته مي شدند. 
2 - كتابخانه سياسي

كتابخانه سياس��ي در اصل كتابخانه  دفتر سازمان 
تبليغات اسامي بود كه توس��ط يكي از طرفداران 
آيت اهلل منتظري و دوس��تان مهدي هاشمي اداره 
مي شد. بروز اختاف شديد بين مسئوالن كتابخانه 
و مس��ئوالن دفت��ر تبليغ��ات منجر ب��ه انفكاك و 
مستقل شدن اين كتابخانه از دفتر تبليغات گرديد. 
اختافات مزبور به دنبال جمع آوري كتب و نشريات 
گروه هاي ضدانقاب توس��ط مس��ئول كتابخانه از 
طريق دادستاني انقاب بروز كرد. نحوه استفاده از 
اين كتاب ها كه تعداد آنها به 500 هزار جلد و حتي 
بيشتر مي رس��يد، مورد بحث و نزاع بين مسئوالن 
ياد شده بود. مسئول كتابخانه با حمايت هاي آقاي 
منتظري و همكاري مهدي هاش��مي موفق ش��د 
كتابخانه سياسي را به صورتي مس��تقل و زير نظر 

آقاي منتظري دوباره سازماندهي كند. 
اين كتابخانه پس از انش��عاب، با نف��وذ و ارتباطي 
كه مهدي هاش��مي با آيت اهلل منتظري داشت، به 
مركزي براي ترويج ايده ها و افكار جريان وي و يكي 

از پايگاه هاي قدرت او تبديل شد. 
3 - مؤسسه نهضت جهاني اسامي

پس از انحال واحد نهضت هاي س��پاه و جدا شدن 
مهدي هاشمي از س��پاه پاسداران انقاب اسامي، 
اين مؤسس��ه كه توس��ط خود وي تأس��يس شده 
بود، پايگاه اصل��ي فعاليت اين جريان ش��د. مركز 
آن در تهران بود، ولي بيش��تر فعاليت هايش در قم 
متمركز ش��ده بود و در اصفهان نيز فعاليت داشت. 
اين مؤسسه كه برخي از امكانات واحد نهضت ها را  
-كه مي بايست قانوناً به سپاه تحويل داده مي شد- 
تصاحب كرده بود، به بهانه كار فرهنگي به نش��ر و 
توزيع كتاب، شب نامه و تكثير نوارهاي سخنراني و... 
مي پرداخت. عاوه براين، طاب كشورهاي خارجي 
كه در مدرسه حجتيه قم مستقر بودند، مطمح نظر 
اين مؤسسه بودند. مؤسسه معتقد به سرمايه گذاري 
جدي روي آنها بود و تعامل مؤثري بين نيروهاي اين 
مؤسسه با كتابخانه سياسي و مدارس علميه تحت 

پوشش وجود داشت. 
پيامد اقدامات مهدي هاشمي و همراهان و همفكران 
او در حوزه، بروز انحرافات اخاقي و سياسي در بين 
طاب بود. وي در جمع بن��دي از اينگونه اعمال و 
انحرافات عقيدتي، آفاتي را برمي شمارد كه عبارتند 
از: 1- ايجاد انحرافات و اخت��اف در بين مديريت 
مدارس و طاب؛ 2-تضعيف سير صعودي مدارس 
كه نش��ئت گرفته از خط بازي و جناح بندي ها بود؛ 

3- افزايش انحرافات اخاقي در بين طاب.
البته اقدام��ات وي، ع��وارض جنب��ي ديگري در 
بين طاب حوزه ها و جو حاكم ب��ر مدارس علميه 
داشت كه خود مهدي هاش��مي در گوشه ديگري 
از اعترافات��ش آنه��ا را به صورت زير دس��ته بندي 

مي كند:

ازجملله كسلاني كله مقابلل برخلي 
جريان هاي انحرافي در واحد نهضت هاي 
اسامي سپاه ايستاد، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي بود و همين امر باعث شد كه 
ايشان در مقاطع مختلف همواره آماج 
تهمت هلا و تبليغات ناروا قلرار گيرد. 
انتشلار شلب نامه هايي كه توسط باند 
مهدي هاشمي جهت تخريب شخصيت 
آيت اهلل خامنله ای تهيه شلده بود، به 
دفعات و نوبت های مختلف انجام گرفت

بازخواني چند و چون نفوذ مهدي هاشمي به حوزه علميه قم و پيامدهاي آن

مراقب اين فرد باشيد!
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  محمدرضا كائيني
در هفت��ه اي ك��ه بر ما 
گذشت، هنرمند ديرپا 
و كهنس��ال معاص��ر، 
زنده ي��اد داري��وش 
اسدزاده روي از جهان 
برگرف��ت و رهس��پار 
ابديت گشت. او عاوه 
ب��ر جنب��ه هن��ري، از 
شاهدان زنده تاريخ و پژوهندگان اين عرصه بود و 
در اين مقوله، آثاري ارجمند نيز آفريد و از خود به 
يادگار نهاد. در زمره اين پژوهش ها، اثر تاريخي- 
هنري »برگ هاي خواندني« است كه روايت هايي 
خواندني از وقايع سياسي و فرهنگي تاريخ معاصر 
را در خود دارد. وي در اين خرده روايت ها، هم از 
خاطرات خويش مي گويد و هم به آثار منتشرشده 
ديگر مورخان ارجاع مي دهد. اين اثر كه به چاپ 
دوم نيز رسيد، در ديباچه خويش مقدمه اي از آن 
مرحوم دارد كه خوان��ش آن در اين معرفي نامه، 

بهنگام به نظر مي آيد:
»پس از شكر و ثناي خداوند متعال كه آفريدگار 
جهانيان اس��ت و درود بر محمد مصطفي)ص( 
كه خات��م پيغمبران اس��ت و ب��ا مطالعه حاالت 
گذشتگان كه گنجينه اي بر اصحاب فضل به نقل 
نوادر كه مجموعه اي اس��ت درباره حاالت، رفتار 
و گفتار از وقايع گذش��ته كه پاي��گاه پرارج ترين 
و گرانبهاترين شناخت بش��ري كه نقدها را عيار 
مي بخش��د و آينه ها را پاك و روش��ن مي سازد و 
نيك انديش��ان، درس��تكاران و پرچمداران را به 
آسمان برمي افروزد و تمدن و فرهنگ شكوهمند 
ايران اسامي كه يكي از باشكوه ترين تمدن هاي 
انساني اس��ت بر روند پربركت و س��بزتر يادآور 
مي ش��ود كه براي تاريخ و فرهن��گ ايران منبع 
ارزنده  است كه باعث روشنگري آيندگان، عبرتي 

از ناداني ها و ناكامي هاست.«
اس��دزاده در يكي از اي��ن برگ ه��اي خواندني 
نكته اي آورده اس��ت تحت عنوان: اظهار عقيده 
دكتر باس��تاني پاريزي راجع به هم واليتي خود 
خواجوي كرماني! از منظر نگارنده بازخواني اين 
حكاي��ت مي تواند به عنوان نمون��ه اي از مطالب 
مطروحه در اين اثر مورد توجه قرار گيرد. داستان 
از اين قرار است كه مرحوم باس��تاني با سرودن 
قطعه شعري و به رغم بي ادعايي خواجوي كرماني 
در برابر خواجه شيراز، همشهري خود را از حافظ 
برتر دانسته اس��ت. تفصيل داس��تان در يكي از 

برگ ها، اينگونه آمده است:
»در آث��ار تاريخي ش��يراز بعد از نم��اي دروازه 
قرآن در تنگ اهلل اكبر به قب��ر خواجوي كرماني 
برمي خوريم كه در آنجا دفن شده و تن خواجوي 
كرماني به ش��يراز به تنگ افتاده است. اهلل اكبر 
گرچه خواج��و در برابر س��عدي و حافظ به قول 
باستاني پاريزي ادعايي ندارد و به ظواهر اهميتي 

نمي دهد يا همان طور كه خودش گفته است:
پيش صاحب نظران ملك سليمان باد است
بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است

اينك گويند كه بر آب نهاده است جهان 
مشنو  اي خواجو كه بنيان جهان بر باد است

دل بر اين پير زن عشوه گر دهر مبند
كاين عروس است كه در عقد دو صد داماد است
و بعد حافظ بيان نكته را از او گرفته و گفته است:

مجو دوستي عهد از جهان سست نهاد 
كه اين عجوزه عروس هزار داماد است

و دكت��ر باس��تاني پاريزي غ��زل خواج��و را از 
حافظ برتر مي داند و ش��ايد خواس��ته است حق 

همشهري گري به جا آورد. 
البته خود حافظ هم گفته است:

استاد غزل سعدي است پيش همه كس اما
دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو«

مطالع��ه اي��ن اث��ر ش��يرين تاريخ��ي مي تواند 
عاقه مندان را با زوايايي مغفول از تاريخ كش��ور 
آش��نا كند و البته ايش��ان را به دس��ت اندازها و 

دشواري هاي فهم تاريخ سوق ندهد.

نظري و گذري بر يك اثر تاريخي از 
زنده ياد داريوش اسدزاده

»برگ هاي خواندنِي«

 

 هنرمند

   زنده ياد داريوش اسدزاده

»1- افراط و تن��دروي هم در تحليل مس��ائل 
سياس��ي كش��ور و هم در تنظي��م برنامه هاي 
آموزش؛ 2- غ��رور: اين حالت ه��م در ما بود و 
هم داش��ت در طلبه هاي جوان رش��د مي كرد؛ 
3- مطلق انديشي: اين حالت متأسفانه در بعضي 
دوستان نسبت به ما وجود داشت. اين دوستان 
در بسياري مسائل ماك صحت و سقم افكار و 
انديشه ها و يا افراد را من مي دانستند و از طرفي 
حركت خود را ني��ز خيلي مطل��ق مي كرديم؛ 
4- تأكيد بي��ش از حد بر سياس��ت: اين نقطه 
ضعف در آموزش سياس��ي طلبه ها مشهود بود 
و نوعي روح تهي ش��دن از معنويت و قداس��ت 
در بعضي طلبه هاي جوان به وج��ود آمده بود. 
5- مجموعاً طلبه هاي زير پوشش مدارس اكثراً 
در اثر عوام��ل فوق الذكر دچار نوعي دلهره هاي 
خطي و رواني مي شدند؛ به گونه اي كه از ترس 
اينكه حركتشان منزوي و بدنام نشود يا خطوط 
مقابلشان موفق شوند، دچار احساس وابستگي 
بيش از حد به مس��ئوالن خود مي ش��وند؛ 6- 
در مورد كتابخانه  سياس��ي و برخوردهايي كه 
آق��اي]...[ از روي طغيان ب��ا بعضي ها مي كرد 
و اخب��ارش به ما مي رس��يد كه چ��ه تعبيرات 
ناهنجاري به كار مي برد، آنقدر مش��مئزكننده 
بود كه همه افراد جلس��ه با او درگير مي شديم؛ 
7- نوعي بدبيني به مس��ئوالن كش��وري: اين 
بدبيني ك��ه در بعضي ها ش��ديد و در بعضي ها 
خفيف بود، معمول مس��ائل خطي بود؛ به اين 
معني كه بعضي از ما مش��ي عملي دولتمردان 
كشور را رودرروي خود مي ديديم و خود را نيز 

يك جناح مستقل از آنان...« 
البته اين تح��ركات مهدي هاش��مي در حوزه 
علميه از ديد حضرت ام��ام خميني)ره( پنهان 
نب��ود. ايش��ان، همانگونه كه در زم��ان تصدي 
مسئوليت واحد نهضت هاي سپاه از سوي مهدي 
هاش��مي نس��بت به افكار انحرافي وي هشدار 
دادند، اين ب��ار نيز واكنش نش��ان دادند و طي 
سخناني فرمودند: »من از اين چند مدرسه اي 
كه گروه هاش��مي ب��ا آن ارتباط دارن��د نگران 
هستم.« امام راحل همچنين در جمع اعضاي 
شوراي مديريت حوزه علميه قم، چند ماه پس از 
دستگيري مهدي هاشمي، نفوذ افراد مسئله دار 
و با س��ابقه انحرافي را از مشكات حوزه علميه 
برشمردند و فرمودند: »گروه هاي مختلف به اين 
حوزه نظر دارند؛ چ��ون در درازمدت مي توانند 
كارهايي ك��ه ما مي كنيم به ه��م بزنند و اينكه 
شما در رابطه با س��ابقه افراد تحقيق مي كنيد، 
كار خوبي است؛ چراكه اگر كسي قبل از انقاب 
يا بعد از آن كجروي داشته است و االن مي گويد 
من توبه كرده ام ممكن اس��ت اي��ن توبه كردن 
مصلحتي باشد. توجه داشته باشيد كه اين افراد، 
حوزه را فاس��د نكنند و شما هميشه با حضرات 
مراجع و ساير بزرگان مش��ورت كنيد و از آنها 

بخواهيد و من به شما دعا مي كنم.« 
  پلروژه تخريلب شلخصيت آيلت اهلل 

خامنه اي توسط باند مهدي هاشمي
مس��ئوالن ارش��د نظام، به ويژه آنها ك��ه پي به 
ماهيت فاس��د و انحرافي باند مهدي هاش��مي 
برده و به مقابله ب��ا اه��داف آن برمي آمدند، از 
آنجايي كه باند ديگر ت��وان حذف فيزيكي آنها 
را نداش��ت، هدف آماج حمات تبليغي مخرب 
گروه هاشمي قرار مي گرفتند. ازجمله كساني 
كه مقابل برخي جريان ه��اي انحرافي در واحد 
نهضت هاي اس��امي س��پاه ايس��تاد، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي بود و همين امر باعث شد كه 
ايشان در مقاطع مختلف همواره آماج تهمت ها 
و تبليغات ناروا قرار گيرد. انتشار شب نامه هايي 
كه توسط باند مهدي هاش��مي جهت تخريب 
ش��خصيت آيت اهلل خامنه ای تهيه شده بود، در 

دو مقطع انجام گرفت:
1- دوره اول رياست جمهوري ايشان كه لبه تيز 
حمله مهدي هاش��مي در ظاهر متوجه وزارت 
خارجه و نق��ش آن در ارتباط با واحد نهضت ها 
بود، ولي هدف اصلي تعرض به آيت اهلل خامنه اي 
مسئول اصلي سياس��ت هاي اتخاذ شده درباره 

برخي از نهضت هاي آزادي بخش بود. 
2- در دوره دوم رياس��ت جمهوري آي��ت اهلل 
خامنه اي، برخوردها با ايش��ان صريح تر شده و 
بيشتر در پوشش حمايت از دولت قرار گرفت. 

در اين زم��ان تعرضات باند مهدي هاش��مي به 
آيت اهلل خامنه اي به صورت مستقيم شروع شد؛ 
اولين نمونه آن، اعاميه اي بود كه در انتخابات 
دوره دوم رياس��ت جمهوري انتشار يافت و در 
آن از مردم دعوت ش��د كه براي نش��ان دادن 
مخالفت خود با آيت اهلل خامنه اي رأي س��فيد 

بدهند. وقيح ترين نمونه آن اعاميه اي با امضاي 
دروغين تعدادي از نمايندگان مجلس در هشت 
صفحه بود كه عليه ايشان منتشر شد. در اعاميه 
مذكور عاوه بر انتس��اب برخي نارس��ايي هاي 
اجتماعي و موضع گيري هاي سياسي- نظامي 
به ايشان، تهمت ها و نس��بت هاي ناروايي را به 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي روا داش��ته بودند. 
البته اينگونه اقدام��ات تنها عليه رئيس جمهور 
محدود نماند، باند مهدي هاشمي در مقاطعي 
به انتش��ار ش��ب نامه هايي عليه حجت االسام 
هاشمي رفسنجاني، رياست وقت مجلس شوراي 

اسامي، نيز اقدام كردند. 
  تخريب نهادهاي نظام توسط باند مهدي 

هاشمي 
بروز روح انتقام جويي در برخورد با مس��ئوالن 
از مقوله ه��اي ديگري اس��ت كه ب��ه وضوح در 
واكنش هاي سياسي- اجتماعي مهدي هاشمي 
و ساير همفكرانش ديده مي ش��ود. اين روحيه 
به ويژه پس از اخ��راج وي از واحد نهضت هاي 
س��پاه و منحل ش��دن اين واحد، به شدت بروز 
و ظهور كرد. وي در اعترافاتش اين مس��ئله را 
عامل مهمي در برخورد خود با مسئوالن ارزيابي 

مي كند و مي گويد:
»... وقتي كه ما از س��پاه واح��د نهضت ها]كه[ 
منحل ش��د آمديم بيرون... اين باعث شد كه ما 
عقده پيدا كنيم كه چ��را مثًا واحد را منحلش 
كردند. بچه هاي برادر محسن رضايي كه فرمانده 
س��پاه اس��ت، مثًا برخورد منفي كرده با واحد 
نهضت ها، اين عقده ما را به انتقام بكش��اند كه 
حاال بروم انتق��ام بگيرم از او، و ما را كش��اند به 
يكسري بي تقوايي نسبت به محسن؛ مثًا نقاط 
ضعف عملياتي محسن را پيش آيت اهلل منتظري 
بزرگش بكنيم يا راجع به ترسيم و تصوير خط 
فكري سپاه دچار بي تقوايي بشويم و بگوييم كه 
خط راست دارد به سپاه حاكم مي شود و هكذا. 
اينكه مثًا اين خط را هي ]دائماً[ تبليغ بكنيم 
ك��ه نيروهاي اصي��ل دارند اخراج مي ش��وند و 
خاصه جوسازي و شانتاژ را به ]آن[ حد برسانيم 
كه مثًا آن فرمانده سپاه لياقت ندارد، بايد عوض 
بشود. اين يك نمودي براي ما بود كه ما به اين 
تشكيات و سپاه يا حداقل حاال ما با خود سپاه 
هم مبارزه نكرديم. ما بيشتر با فرماندهي، جريان 

فرماندهي را مي كوبيديم.« 
مهدي هاش��مي همواره مس��ئوالن نظام را به 
خودمح��وري و جدا ش��دن از اص��ول انقاب 
مته��م مي ك��رد و هرچند وق��ت يك ب��ار در 
موضع گيري هاي نادرس��ت و س��خنراني هاي 
غيرمتعهدانه در مقابل نظام و مسئوالن نظام اين 
روحيه را نمايان مي س��اخت. موضع گيري هاي 
خودمحوران��ه و غيرمتعهدانه مهدي هاش��مي 
در برابر مس��ئوالن نظام عمًا به منظور ايجاد 
تفرقه، بدبين نمودن و دلس��رد كردن مردم در 
حس��اس ترين مقاطع انقاب اس��امي و دفاع 
مقدس صورت مي گرفت. ب��ه گونه اي كه گروه 
و جرياني در متن جامعه و انقاب شكل گرفت 
كه به بستري مناس��ب براي رخنه ضدانقاب 
مبدل ش��د. مهدي هاش��مي ضمن اعترافات 
خود درباره علت تبليغات زياد عليه وزارت امور 
خارجه كه از افكار منحرف او نس��بت به صدور 
انقاب سرچش��مه مي گرفت، چنين مي گويد: 
»اعتقاد به خنثي گري سياست خارجي و لوث 
كردن برنامه هاي آنان؛ زيرا معتقد ش��ده بودم 
رابطه با دولت ه��ا هدف اصل��ي وزارت خارجه 
است و اين سياست را براي انقاب جهاني مخل 
تشخيص داده بودم و سعي برخنثي ساختن كار 
آنان در عراق، افغانس��تان، ]كشورهاي حوزه[ 
خليج]ف��ارس[ و... داش��تم. گزارش��اتي كه به 
آقا]آيت اهلل منتظري[ مي دادم يك نمود از اين 
اعتقاد بود. پخش اعاميه به نام افغاني ها عليه 
وزارت خارجه نمونه دوم آن بود و به طور كلي 
در برخورد با نهضت س��عي داشتم جناح اصلي 
انقاب را خودم معرفي كنم و وزارت خارجه را 

يك ارگان دولتي محافظه كار و بي خاصيت.« 
درمجموع، براس��اس اعترافات مهدي هاشمي 
و اسناد موجود، بيش��ترين حمله و نوك پيكان 
هتاكي ه��اي بان��د او عليه آي��ت اهلل خامنه اي، 
شهيد دكتر بهشتي و حزب جمهوري اسامي، 
حجت االسام هاشمي رفسنجاني، مرحوم حاج 
س��يد احمد خميني، فرمانده سپاه وقت)آقاي 
محسن رضايي(، جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم، مرحوم آي��ت اهلل رباني و ش��وراي مديريت 

حوزه علميه قم بود. 
به موازات اقدامات سوء تبليغاتي مهدي هاشمي، 
او ب��ه اقدام��ات خش��ونت آميزي در برخورد با 
مخالف��ان و موان��ع پيش روي خود دس��ت زد. 
قتل هايي كه باند مهدي هاشمي بعد از انقاب 
مرتكب ش��د به همين منظور ب��ود. مقتوالن، 
افرادي از گروه هاي گوناگون سياسي- اجتماعي 
بودند و اين نش��ان مي دهد ك��ه انحراف فكري 
مهدي هاشمي همه آحاد جامعه را - در صورتي 
كه فقط در خط او نمي بودند- مستحق نابودي 
مي دانست. همانطور كه همفكران آنها در خارج 
از كشور تحت عنوان »سازمان منافقين« چنين 
خط و مش��ي را دنبال كردند. در بين مقتولين 
منتسب به فعاليت هاي اين باند، پس از پيروزي 
انقاب، افرادي هستند كه به  رغم وجود شواهد 
و قرائن حاكي از انتس��اب اتهام قتل ايش��ان به 
اين باند، به هر دليل عليه آنها پيگيري قضايي 
صورت نگرف��ت و در محكمه اي مطرح نش��د و 
آنچه تاكنون در سياه احوال اين جماعت مورد 
اشاره قرار گرفته، تنها قتل هايي است كه مورد 
رس��يدگي قضايي قرار گرفته است. فاعتبرو يا 

اولي االبصار!
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در سلال1361 پس از گزارشلي كه 
مهدي هاشلمي درباره شيوه صدور 
انقاب به حضلرت املام ارائه كرد، 
ايشلان طلي مطالبي علدم تأييد و 
نارضايتي خود را از سخنان وي ابراز 
داشتند و در پايان جلسه در حضور 
تعدادي از مسئوالن سپاه فرمودند: 
»مواظب مهدي هاشمي باشيد.« به 
دنبال اين رهنمود، حضرت امام واحد 
اطاعات سلپاه را به طور مسلتقيم 
مأمور مراقبت از مهدي هاشمي كرد


