
  احمدرضا صدري
 روزه�اي اكن�ون، تداعي گر س�الروز ش�هادت 
انديش�مند و خطيب ن�ام آور، يارديرين انقالب 
اس�المي، شهيدحجت االس�الم والمس�لمين 
سيد عبدالكريم هاش�مي نژاد به دست منافقين 
اس�ت. هم از اي�ن روي در بازشناس�ي و تكريم 
كارنام�ه مبارزاتي آن ب�زرگ، ذكر جمي�ل او را 
در آيين�ه خاط�رات تن�ي چن�د از نزدي�كان و 
معاشرانش جس�ته ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

      
  س�ه نفر بوديم ك�ه در حقيقت ي�ك فرد را 

تشكيل مي داديم!
شهيد حجت االس��ام والمسلمين س��يد عبدالكريم 
هاش��مي نژاد در كنار رهبر معظ��م انقاب حضرت 
آيت اهلل العظمي خامن��ه اي و مرحوم آيت اهلل عباس 
واعظ طبسي، سه ركن اصلي انقاب اسامي در شهر 
خراس��ان را تش��كيل مي دادند. در اين باره خاطرات 
مرحوم طبسي- كه بخش هايي از آن در پي مي آيد- 
بسا خواندني و روشنگر است: »از خصوصيات شهيد 
بزرگوار هاش��مي نژاد، اين بود كه به مب��ارزه علني 
اعتقاد داشت و معتقد بود براي جذب مبارزين، بايد 
تاش هايي نظير سخنراني ها، تأليف كتاب و تشكيل 
محافل رسمي و علني را ادامه داد. شهيد هاشمي نژاد 
به نسل جوان، بسيار توجه داش��ت و معتقد بود كه 
بيش��تر بايد با جوانان كار و مواضع اس��ام و انقاب 
و افكار امام را، براي آنان تش��ريح ك��رد. عاوه بر آن 
به تشكل و تحزب بس��يار معتقد بود. ايشان به ائمه 
اطهار)ع( عش��ق مي ورزيد و با اينك��ه داراي افكار و 
بينش سياس��ي و اهل مبارزات سياسي و اجتماعي 
بود، بسيار سليم النفس و با ايمان بود و به توسل، دعا، 
ذكر و عبادت اعتقاد تام داشت و همين خصوصيات 
روحي، اخاقي و معنوي وي باعث مي ش��د كه ما با 
اين ش��هيدعزيز، در خدمت مقام معظم رهبري، به 
صورت سه برادر زندگي كنيم. يكي از روش هايي كه 
براي مبارزه انتخاب شده بود، استفاده از درس هاي 
حوزه بود و شهيد هاش��مي نژاد در درس ها، مسائل 
سياسي را به خوبي براي طاب مطرح مي كرد و آنان 
نيز ديدگاه هاي شهيد را به ديگران منتقل مي كردند. 
اين نظرات حتي در حوزه هاي ديگر و در محضر علما 
نيز، مطرح مي شد و اهل منبر در سخنراني هايشان 
آنها را بازگو مي كردند و بدين ترتيب، حركت و آگاهي 
در جامعه وسعت پيدا مي كرد. ش��هيد هاشمي نژاد 

به عنوان يك گوينده قوي و فاضل، با درك و بينش 
باالي سياس��ي و اجتماعي و همچنين به عنوان يك 
استاد حوزه علميه و  نويسنده خبره و دانشمند، نقش 
بس��ياري در بيداري حوزه و مردم داش��ت. مجموع 
فعاليت هاي ايشان قبل از پيروزي انقاب اسامي از 
سخنراني ها، تأليف كتاب ها و صدور بيانيه هايي كه با 
هم تنظيم مي كرديم، هم در داخل و هم در خارج از 
كشور، در گسترش انقاب و ايجاد زمينه مساعد براي 
افرادي كه آمادگي پذيرش مسائل را داشتند، نقش 

بسيار داشت. 
ما در مشهد سه نفر بوديم كه در حقيقت يك فرد را 
تشكيل مي داديم! س��الش دقيقاً يادم نيست. آقاي 
هاشمي نژاد و آقا )رهبر معظم انقاب( سال ها در قم 
بودند، اما جلسات مشترك ما، گاهي اينجا در مشهد، 
تشكيل مي شد. گاهي منزل آقا، گاهي منزل مرحوم 
مهام��ي و گاهي ه��م در منزل شهيد هاش��مي نژاد. 
ش��ب هاي پنج ش��نبه اول هر ماه، ما روضه داشتيم. 
تمام دو اتاق خانه و هال پر مي شد. آقاي هاشمي نژاد 
مرتباً مي آمدند و آقا هم معموالً شركت مي كردند. در 
اين جلسات، بحث هاي مهمي درباره مسائل اجتماعي 
مطرح مي شد. يكي هم جلسات خصوصي خودمان 
بود كه قبل از ظهرهاي پنج ش��نبه با حضور من، آقا 
)مقام معظم رهبري( و شهيد هاشمي نژاد در منازل 
مان تشكيل مي شد. در اين نشست ها، حساس ترين 
مطالب عنوان مي شدند كه تأثير تعيين كننده اي در 
تاش ها و فعاليت هاي سياس��ي ما در حوزه و خارج 
از حوزه داش��ت. در يكي از اين جلسات، آقا مطلبي 
را فرمودند و ب��ه دنبال آن، من اي��ن بحث را مطرح 
كردم كه براي اينك��ه انگيزه م��ا صددرصد خالص 
باشد و دنبال هيچ چيز جز مسائل مربوط به مبارزات 
نباشيم، خوب است سوگندي ياد بكنيم كه البته اين 
سوگند، كاماً تعهدآور باشد. اولين بار اين سوگند بين 
من و آقا بود. ما س��وگند ياد كرديم كه براي تشكيل 
حكومت اس��امي و مرجعيت ام��ام)ره(، به صورت 
همه جانبه تاش كنيم. مذاكره اي شد بين من و آقا، 
مبني بر اينكه در اين باره، با جناب آقاي هاشمي نژاد 
هم صحبت كنيم. ما نظراتي درباره روش سياس��ي 
ايشان داشتيم كه قرار شد به ايش��ان منتقل كنيم 
و به دنبال آن، ايشان هم در س��وگند ما وارد بشوند. 
همين اتفاق افتاد و شهيد هاشمي نژاد هم، با ما هم 
قسم شدند. يك سال قبل از پيروزي انقاب بود كه 
تعهد و پيماني محكم بستيم كه اوالً: از همه نيروهاي 
فكري و جسمي خود در راه پيروزي انقاب استفاده 

كنيم؛ ثانياً: وفادار به حضرت امام و انقاب اس��امي 
باشيم و از هيچ نيرويي نهراسيم و ثالثاً: هر يك از ما، 
شخصيت خود را شخصيت ديگري بدانيم و زبان به 

شكوه نگشاييم....« 
  امام پدر را صميمانه در آغوش كشيدند!

ارش��د  فرزن��د  هاش��مي نژاد،  س��يد جواد 
شهيد سيد عبدالكريم هاشمي نژاد و شاهد بسياري 
از تحركات مبارزاتي او بوده است. او بر اين باور است 
كه پدر از روزي ك��ه پا به عرصه جامع��ه نهاد، خود 
را وقف اعتا و آگاهي بخش��ي بدان ك��رد و نهايتاً در 
همين طريق نيز به ش��هادت رس��يد: »بنده حدوداً 
17 س��اله بودم كه پدرم شهيد شدند. نكته برجسته 
در ش��خصيت ايش��ان، اين بود كه زندگي شان، كًا 
متعلق به خودش��ان نبود و همواره تاش مي كردند 
براي جامعه، به خصوص جوانان كار مفيدي را انجام 
بدهند. هرگ��ز به ياد ندارم لحظ��ه اي را بيهوده تلف 
كرده باشند و هميشه براي هدفشان تاش مي كردند. 
به همين دليل، با اينكه عمر طوالني نداشتند، آثار و 
بركات زيادي از ايشان باقي ماند، از جمله نگارش و 
انتشار كتاب مناظره دكتر و پير كه در سال هاي 36 
و 37 نوشتند و در آن به شبهاتي كه درباره اسام در 
جامعه مطرح بود، در قالب داس��تاني جذاب، پاسخ 
دادند. اين اولين اثر ايش��ان اس��ت كه در جواني هم 
نوشتند و بسيار مورد اس��تقبال قرار گرفت، ولي در 
همان اوايل، توسط رژيم طاغوت چاپ آن ممنوع شد، 
تا زمان انقاب كه مجدداً چاپ و منتشر شد. كساني 
كه با انقاب اسامي آشنا هستند، اين كتاب را خيلي 
خوب مي شناسند. كتاب ديگر ايشان، درسي كه امام 
حس��ين)ع( آموخت وجود دارد كه نش��ان مي دهد 
ايشان آرمان و هدف خود را، چقدر صحيح و خالصانه 
انتخاب كردند. به هر حال، هنگامي كه در س��ن 49 
سالگي به شهادت رس��يدند، آثار ارزشمند زيادي را 
از خود به يادگار گذاشتند. زندگي ايشان نيز الگوي 
كاملي از تاش بي وقفه و اس��تفاده از فرصت هاست. 
ساواك هميشه مثل س��ايه به دنبال پدر بود و حتي 
اگر در جلس��ه اي پنج، ش��ش نفر هم بيشتر شركت 
نمي كردند، قطعاً يكي از آنها ساواكي بود! هميشه هم 
پاي منبرهاي ايشان، افراد زيادي جمع مي شدند و 
به محض اينكه وارد شهري مي شدند، وضعيت تغيير 
مي كرد و لذا شهرباني و ساواك، حساس مي شدند. 
يادم اس��ت بعد از انقاب، عده اي از روستايي آمدند 
و گفتند در روس��تاي ما، فردي هس��ت كه مسائل 
انحرافي را مطرح مي كند! ما هم به هر عالمي مراجعه 
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مي كنيم كه بياييد و جلوي او را بگيريد، كسي به 
حرف ما اعتنا نمي كند! حاال خدمت شما آمده ايم 
كه كاري بكنيد. پدر فرمودند چون خيلي ها مرا 
مي شناسند، اسم مرا نبريد و فقط برويد و بگوييد 
فردي به اسم سيد حسيني، حاضر است با شما و 
جلوي جمع مناظره كند! آنها رفتند و موضوع را 
به طرف گفتند و او ه��م پذيرفت. پدر مرا همراه 
خود بردند. بعد از انق��اب بود و امكان هزار جور 
خطر براي ايشان وجود داشت، اما اهميت ندادند 
و رفتيم. در آنجا در مس��جد ده، مناظره اي بين 
پدرم و آن فرد برگزار شد و آن شخص نتوانست 
بيش از نيم س��اعت دوام بياورد و قافيه را كامًا 
باخت! بعد هم از آن روستا رفت و برنگشت! پدر 
هرگز آرام و قرار نداشتند و يادم است در روزهاي 
منتهي به پيروزي انقاب، هر روز در شهر جديدي 
بوديم. در ايام انقاب بسيار پركار بودند و همه جا 
منبر مي رفتند. در بهشهر بوديم كه خبر رسيد 
گاردي ها قرار است به همافرها حمله كنند و رژيم 
دستور داده بود نيروهاي شهرباني و ژاندارمري 
همه شهرها، به سمت تهران حركت كنند! پدر 
موض��وع را فهميدن��د و با كمك م��ردم، جلوي 
حركت نيروه��اي ش��هرباني را گرفتند! موقعي 
كه به تهران رس��يديم، به مدرسه علوي رفتيم و 
بعد هم حكومت نظامي شد و نتوانستيم بيرون 
بياييم، همانجا مانديم! براي نماز صبح، به طبقه 
پايين رفتيم و در آنجا بود كه من براي اولين بار، 
حضرت امام را ديدم. مرحوم پدر به مرحوم احمد 
آقا گفتند شما مرا به امام معرفي كنيد و ايشان 
همين كار را كرد. امام آغوش باز كردند و مرحوم 
پدر را صميمانه در آغوش كشيدند و نماز صبح را 
به امامت حضرت امام خوانديم. مردم گروه  گروه 
براي بيعت با امام مي آمدند. ما هم آنجا بوديم و 
اين صحنه عجيب را تماشا مي كرديم. مرحوم پدر 
عاقه عجيبي به امام داشتند و هميشه با شور و 

شوق زيادي درباره امام حرف مي زدند....« 
  اولين افشاگري ها توسط انجمن حجتيه 

توسط او انجام شد
س��يد روح اهلل هاش��مي نژاد ديگ��ر فرزن��د 
شهيد سيد عبدالكريم هاشمي نژاد، كم سن تر از 
آن است كه دوران مبارزات پدر را به خاطر آورد، 
با اين همه از راه تحقيق و مطالعه، از س��يره وي 
اطاعات ارجمندي به كف آورده است. او درباره 
س��ياق تاش ها و مبارزات پدر چنين مي گويد: 
»مهم ترين ويژگي ايش��ان، عالم بودنشان بود، 
بدين معنا كه در مسائل فكري، بسيار غني و در 
مسائل فقهي بسيار مس��لط بودند و در مجتهد 
بودنش��ان نيز، ترديدي نيس��ت. كتاب مناظره 
دكتر و پير، تس��لط كامل ايش��ان را به مس��ائل 
روز نشان مي دهد. ايشان در اين كتاب، به همه 
مسائل اس��امي در قالب ش��يوه هاي هاي رايج 
روز، اش��اره كرده و به سؤاالت و اشكاالت مطرح 
شده، پاسخ هاي شفاف و روشن داده اند. در اين 
كتاب به بسياري از پرسش هايي كه درآن دوره 
براي جوانان مطرح بود، جواب داده شده است. 
در واقع ايشان هم مثل ش��هيد مطهري، با رژيم 
شاه، مبارزه ايدئولوژيك مي كردند و تغذيه فكري 
جناح انقاب��ي و مبارزين را به عهده داش��تند. 
بسياري از كس��اني كه بعدها وارد ميدان مبارزه 
ش��دند، در واقع ايده هاي اوليه خ��ود را از امثال 
پدرم گرفتند، لذا جايگاه يك ف��رد ايدئولوگ و 
نظريه پرداز در جريانات مختلف فكري، شاخص 
اس��ت. شهيدهاش��مي نژاد فوق العاده زيرك و 
روشن بين بودند و قدرت تحليل بااليي داشتند، 
به همين دليل به محض اينكه با فردي صحبت 
مي كردند، ابعاد فكري او را به سرعت در مي يافتند 
و اگ��ر احياناً انحرافي داش��ت، آن را تش��خيص 
مي دادند. ايشان به دليل هم  سلول بودن با بعضي 
از اعضاي منافقين در زن��دان، متوجه انحرافات 
فكري آنان شده بودند و در سخنراني هايشان، به 
اين نكته اشاره مي كردند. همچنين به انحرافي 
بودن تفكرات انجمن حجتيه هم پي برده بودند 
و قبل از بس��ياري از افراد، در برابر اين انحرافات 
موضع گيري كردند. در مورد بني صدر هم، زودتر 
از ديگران متوج��ه انحرافات فكري او ش��دند و 
در سخنراني هايش��ان دراين باره به افش��اگري 
پرداختند. همچنين متوجه ظاهرس��ازي هاي 
آقاي احمدزاده اس��تاندار وقت خراس��ان شده 
بودن��د و با او مخالف��ت مي كردن��د. حضرت آقا 
مي فرمودند: در اوايل انقاب كسي متوجه بعضي 
از جزئيات ظريف نبود، ولي شهيدهاش��مي نژاد 
با تيزبيني ه��اي خاص سياس��ي و ديپلماتيك 
خود، متوجه مي ش��د. قبل از انقاب گروهي از 
روحانيون، عاقه اي به مبارزه با رژيم شاه نداشتند 
و ساكت بودند! شهيدهاش��مي نژاد سعي بسيار 
مي كردند آنها را هم به شكلي وارد ميدان مبارزه 
كنند و با بسياري از آنها ارتباط برقرار كرده بودند. 

خاصه كام اينكه شهيدهاشمي نژاد، اطاعات 
دقيقي درباره جريانات انحرافي فكري، كتاب هاي 
رايج و مس��ائل روز داش��تند و به همين دليل، 
مي توانستند با اقشار و گروه هاي مختلف رابطه 
خوبي برقرار كنند. ايش��ان فوق العاده مردمدار 
بودند و به هيچ وجه حاضر نبودند به خاطر جايگاه 
علمي و انقابيش��ان، از مردم دور شوند. همواره 
دوست داش��تند با همه مردم، مخصوصاً جوانان 
سر و كار داش��ته باش��ند. در دوره اي در خيابان 
و جلوي دانشگاه ها، نشريات مختلف گروه هاي 
چپ و سازمان مجاهدين فروخته مي شد و همه 
با هم بحث مي كردند. همه تاش پدر اين بود كه 
مخصوصاً با جوان ها، صحبت و آنها را از انحرافات 
فكري فراوان موجود حفظ كنند. خاطرم اس��ت 
پس از انقاب، پدر به عن��وان نماينده انقاب به 
خارج س��فر مي كردند و هنوز گذرنامه ها، همان 
گذرنامه هاي دوره شاه بود. وقتي برمي گردند و 
نزد امام گايه مي كنند به عنوان س��فير انقاب 
اسامي به كشورهاي ديگر مي روم، ولي هنوز آرم 
دوران شاهنشاهي روي گذرنامه  ام است! امام در 
سخنراني اشاره كردند: يكي از معتمدينم، چنين 
موضوعي را به من گزارش داده اس��ت و سپس 
براي دولت موقت، ضرب االجل تعيين كردند كه 

هر چه سريع تر گذرنامه ها را عوض كند.« 
  كين�ه منافقي�ن از او، ب�ه دوران زندان 

بازمي گشت!
شهيد سيد عبدالكريم هاش��مي نژاد، در تمامي 
ادوار مب��ارزات، ب��ر حفظ اصالت اس��امي آن 
تأكيد فراوان داش��ت و هم از اي��ن روي پس از 
تغيير ايدئولوژي گروه موس��وم ب��ه مجاهدين 
خلق، در برابر آنان موضعي ج��دي اتخاذ كرد. 
حميدرضا ترقي از ياران و م��راودان آن بزرگ، 
درباره اي��ن فرآيند، چنين روايت كرده اس��ت: 
»شهيد هاش��مي نژاد در منزلش��ان، جلس��ات 
مخفيانه اي داشتند كه فقط عده خاصي در آنها 
ش��ركت مي كردند. بعضي از اعضاي مجاهدين 
خلق، با ايشان در ارتباط بودند و هميشه بحث و 
مذاكره مي كردند. برخي از آنها را مي شناختم. 
البته تا قبل از زندان سال 54، هيچ وقت حمايت 
صريحي از سوي شهيد هاشمي نژاد از مجاهدين 
خلق نديده بودم، ولي در زندان ديگران را تشويق 
مي كردند به آنها بپيوندند! در زندان فقط دو تن 
از اعضاي مجاهدين خلق، يعني سيد كاش��اني 
و احمد حنيف  نژاد با ايش��ان ارتباط داش��تند و 
بديهي است ايش��ان متوجه ماهيت اصلي تفكر 
آنها نشده بودند! ديگران كه با طيف گسترده تري 
از مجاهدين در تماس بودند، متوجه انحرافات 
فكري آنان ش��دند، از جمله ش��هيد الجوردي، 
مرحوم آقاي عسگراوالدي و مرحوم آقاي حاج 
 حيدري كه چند بار خدمت شهيد هاشمي نژاد 
رفتيم و مس��ئله را مطرح كرديم، ولي ايش��ان 
باور نمي كردند، چون شبهات را از همان دو نفر 
مي پرس��يدند و آنها هم طبيعي اس��ت كه انكار 
مي كردند! پس از اعام تغيي��رات ايدئولوژيك، 
بچه هاي سازمان يكس��ره ماهيت خود را نشان 
دادند و حتي كساني هم كه تا آن روز تظاهر به 
نماز خواندن مي كردند، ديگر نماز نخواندند! آن 
وقت بود كه شهيدهاش��مي نژاد متوجه ماهيت 
واقعي مجاهدي��ن و فوق العاده ناراحت ش��دند 
و جلس��ه مفصلي با كاظم ش��فيعي ها از سران 
مجاهدين داش��تند و با او بح��ث كردند، اما هر 
چه تاش كردند، موفق نشدند او را قانع كنند! 
از اين زمان بود كه شهيد هاش��مي نژاد، به كلي 
اعتمادش��ان را به س��ازمان مجاهدين از دست 
دادند و از آنها بريدند و از اينجا بود كه منافقين 
كينه ايشان را به دل گرفتند و تبديل به دشمن 
شماره يك او ش��دند! شهيد هاش��مي نژاد قبل 
از اينكه مجاهدي��ن تغيير ايدئول��وژي بدهند، 
مي گفتند آنها دارند با ش��اه مب��ارزه مي كنند و 
ما هم دشمن شاه هستيم، بنابراين بايد در كنار 
هم با شاه بجنگيم، ولي بعد كه ماهيت آنها برما 
شد، ديگر همكاري با آنها را جايز نمي دانستند. 
من در زندان، عليه منافقي��ن فعاليت عقيدتي 
زيادي مي كردم، به همين دليل آنها مرا تحريم 
كرده بودند و اجازه نمي دادند كس��ي از آنها به 
من نزديك شود! يك بار احمد حنيف نژاد و علي 
پيشوايي - كه فرمانده ميليشياي منافقين بود- با 
عصبانيت پيش مرحوم آقاي عسگراوالدي رفته 
و گفته بودند ما دو سه ماه روي طلبه اي كار و او 
را با خود همفكر كرده بوديم و ترقي آمد و ظرف 
يك ربع، آنچه را كه در اين مدت رشته كرديم، 
پنبه كرد! مرحوم عس��گراوالدي هم پاسخ داده 
بودند پس برويد فكري به حال خودتان بكنيد كه 
اينقدر آسان مي شود رشته هايتان را پنبه كرد! 
شهيدهاشمي نژاد همه اين چيزها را ديده بود، 
به همين دليل پس از پي��روزي انقاب و زماني 
كه قرار بود حزب جمهوري در نيشابور تشكيل 
شود، مسئوليت اداره آن را به من پيشنهاد داد. 
در س��ال 60 كه منافقين اعام جنگ مسلحانه 
كردند، ايشان مرا به مش��هد دعوت كرد و گفت 
چون منافقين را در زندان خوب مي ش��ناختي، 
مسئوليت حزب را در خراسان قبول و نفوذي هاي 
اينها را از آنجا بيرون كن! اين مسئوليت را قبول 
كردم و هم��ه كس��اني را كه مش��كوك به نظر 
مي رسيدند از حزب اخراج كردم، از جمله همان 
كسي را كه بعداً ايشان را ترور كرد! او اهل قوچان 
و مسئول فروش مجله عروه الوثقي، نشريه واحد 
دانش آموزي حزب بود. م��ن او را اخراج كردم و 
به نگهباني سپردم كه اجازه ورود به تشكيات 
را ن��دارد، اما روزي كه شهيد هاش��مي نژاد ترور 
شد، متأسفانه در مش��هد نبودم و براي تدريس 
به تربيت معلم تربت  حيدريه رفته بودم كه آن 

اتفاق تلخ افتاد!« 
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سيد جواد هاش�مي ن ژاد: » در مدرس�ه 
علوي، مرحوم پدر ب�ه احمد آقا گفتند 
مرا به ام�ام معرفي كني�د! امام آغوش 
باز كردن�د و مرحوم پ�در را، صميمانه 
در آغوش كشيدند. س�پس نماز صبح 
را ب�ه امامت حض�رت ام�ام خوانديم. 
پدرم عالق�ه عجيبي به امام داش�تند 
و هميش�ه ب�ا ش�ور و ش�وق زي�ادي 
درب�اره ايش�ان ح�رف مي زدن�د...«

  محمدرضا كائيني
اثر تاريخ��ي- تحليلي 
»س��ازمان مجاهدي��ن 
خلق«، در ع��داد يكي 
از مستند ترين منابعي 
است كه درباره پيدايش 
و دگرريس��ي هاي اين 
گروه سياسي مسلح و از 
سوي يكي از چهره هاي 
نظريه پرداز آن به نگارش 
در آمده است. اين كتاب، شامل تحليل هاي حسين 
احمدي روحاني است كه توسط مركز اسناد انقاب 
اسامي نشر يافته است. ناش��ر در ديباچه اين اثر، 
در باب پيشينه مولف چنين آورده است: »حسين 
احمدي روحاني در سال1320 ش در مشهد متولد 
ش��د. پس از اخذ ديپلم، ب��راي ادامه تحصيات به 
دانش��گاه كش��اورزي كرج راه يافت. وي از دومين 
گروهي است كه به سازمان مجاهدين پيوست و از 
كادرهاي مركزيت سازمان شد. كتاب شناخت از آثار 
حسين روحاني است. وي در ماجراي هواپيما ربايي 
سازمان به عراق رفت و مدت ها در راستاي اهداف 
سازمان مجاهدين به عراق و بيروت سفر كرد. بعد از 
تغيير ايدئولوژي سازمان) 1354( نيز ماركسيست 
شد و پس از پيروزي انقاب اسامي با تني چند از 
بازماندگان سازمان مجاهدين، سازمان پيكار در راه 
آزادي طبقه كارگر را بنيان گذاشت. سازمان پيكار 
كه بناي خصمانه اي با جمهوري اسامي گذاشته 
بود، در تير1360 مورد شناسايي نيروهاي انقاب 
قرار گرفت و ضرب��ه اي كاري را پذيرف��ت. در اين 
عمليات بيش از 100 قبضه ساح خودكار و تعدادي 
از كادرهاي سازمان دستگير شدند. حسين روحاني 
تاش كرد تا سازمان را بار ديگر سروسامان بدهد، 
ولي مجدداً در بهمن همان سال، سازمان مورد حمله 
نيروهاي انقاب قرار گرفت و اعضاي باقي مانده، از 
جمله حس��ين روحاني دستگير ش��دند. حسين 
روحاني در زندان به همكاري پرداخت و اطاعات 
ذي قيمتي را در اختيار نيروهاي انقاب گذاش��ت. 
از جمله تأليفات روحاني، در مركز اس��ناد انقاب 

اسامي موجود است و در بس��ياري از كتاب هايي 
كه در رابطه با انقاب اس��امي نوشته شده است، 
به عنوان دست نوشته هاي حس��ين روحاني مورد 

استناد قرار گرفته است.« 
حس��ين احمدي روحاني نيز در ص��در مجموعه 
تحليل ه��اي خويش، يادداش��تي به ش��رح ذيل 

نگاشته است:
 »با حم��د و ثناي پروردگار توان��ا و درود بي پايان 
بر خاتم انبيا و ائمه طاهرين و س��ام بر رهبر كبير 
انق��اب و بنيانگ��ذار جمه��وري اس��امي، امام 
خميني) ره( و با درود بر ش��هداي انقاب و به ويژه 
ش��هداي جن��گ تحميل��ي و رزمن��دگان جبهه 
حق عليه باطل و مردم رزمن��ده و قهرمان ايران! 
نويسنده اين س��طور كه خود يكي از اعضاي مؤثر 
س��ازمان مجاهدين  خلق ايران، بخش منش��عب 
و سازمان پيكار مي باش��د، بنابر تقاضاي برادران 
مسئول دادس��تاني مركز برآن شد تا تاريخچه اي 
هر چند مختص��ر از مجموع��ه فعاليت ها، مواضع 
و عملكرد ه��اي گروه ه��اي فوق الذكر به رش��ته 
تحرير درآورد. اين نوشته هم مي تواند براي خود 
اعضا و ه��واداران اين گروه ها و ه��م براي برادران 
دست اندركار جمهوري اسامي و هم براي تمامي 
مردم قهرمان و شهيدپرور ايران از زواياي مختلف 
مفيد واقع شود. در مورد اين نوشته ارائه توضيحي 
به خوانندگان ضروري است و آن اينكه نويسنده 
در بررسي و تشريح فعاليت، مواضع و عملكردهاي 
هر سه سازمان مورد بحث، اوالً مسائلي را كه جنبه 
اساسي و مهمي داشته اند بررس��ي كرده و از ذكر 
مس��ائل فرعي تر خودداري كرده؛ ثانياً آن دسته 
از مسائل و موضوعاتي كه نويسنده شخصاً از آنها 
اطاع كافي و موثق داش��ته است تجزيه و تحليل 
ش��ده؛ ثالثاً در توضيح تمامی مسائل مطروحه در 
اين نوشته، سعي ش��ده تا مس��ائل و موضوعات، 
حتي االمكان از زاويه ديدگاه س��ازمان مورد نظر 
بررسي شود، نه براساس ديدگاه كنوني نويسنده 
و از اين رو با دقتي وس��واس گونه كوش��ش شده 
تا به اين مس��ئله، حتي االمكان توجه ش��ود، زيرا 
عدم رعايت اين مسئله، نوشته را از ارزش تاريخي 
و س��ازماني آن مي اندازد و ب��ه آن جنبه فردي و 
ش��خصي مي دهد.  اين نكته اي بود ك��ه با هدف 
اصلي اي كه اين نوش��ته به خاطر آن تهيه ش��ده 
است، مغايرت داشت. اميد دارم اين كوشش بتواند 
نويسنده را در حركت جديد خود و پيوستگي اش 
به جرگه امت حزب اهلل و خط امام كمك نموده و 
توانسته باشد از اين طريق، گوشه اي هر چند ناچيز 

از گذشته خود را جبران نمايد.«

نظري بر يادداشت هاي حسين احمدي 
روحاني از تاريخچه سازمان منافقين

 روايت يك ارتداد!

آيت اهلل عباس واعظ طبسي: » يك 
سال قبل از پيروزي انقالب بود كه 
آقا، بنده و شهيد هاشمي نژاد، تعهد 
و پيماني محكم بستيم كه اوالً: از 
همه نيروهاي فكري و جسمي خود 
در راه پي�روزي انقالب اس�تفاده 
كنيم؛ ثانيًا: وفادار به حضرت امام 
و انقالب اسالمي باش�يم و از هيچ 
نيرويي نهراسيم و ثالثاً: هر يك از ما 
شخصيت خود را شخصيت ديگري 
بدانيم و زبان به شكوه نگشاييم...«
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