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تبارشناسی قبائل فتنھ(9)- شبکھ زیتون(3)

علی ھاشمی رفسنجانی در ضیافت آلبرت حکیم

دكتر سید عبدالعزیز رضواني

پوست گربه و گورباچف!

-    پنجم فروردین 1364: «پیش از ظھر احمد آقا [خمینی] آمد گفت که بعضی از رسانه ھا گفته اند امریکا

به خاطر گروگانھایی که در دست مردم لبنان دارند تحت فشار است و مایل است که برای حل مشکل از

ایران استمداد کند... گفتیم(!) اگر چنین درخواستی شد... مشورت کنیم». (ھاشمی. خاطرات 1364؛

امید و دلواپسی. ص43)

چرا ھاشمي در اين يادداشت از «فعل جمع» استفاده مي كند. آيا مي خواھد براي مذاكره با آمريكائي ھا،

افراد ھم نظري را پیدا كند؟!

-    یکشنبه چھارم خرداد 1365: «... آقای مک فارلین مشاور ویژه ریگان و شخصیتھای حساس دیگر

امریکا در ھیات اند. برای سران کشور ما کلت و شیرینی ھدیه آورده اند و خواھان مالقات با سران

ھستند. قرار شده ھدیه را نپذیریم و مالقات ندھیم و مذاکره را در سطح  دکتر (محمد علی) ھادی (نجف

آبادی) و دکتر (حسن) روحانی و (فریدون) مھدی نژاد (وردی نژاد) مخفی نگھداریم... آنھا بیشتر خواھان

مذاکره در مسائل کلی و سیاسی اند... قبول نکردیم...» (ھاشمی. خاطرات 1365؛ اوج دفاع. صص 108ـ

(107

-    دوشنبه 5 خرداد 1365 «در منزل بودم دکتر (محمد علی) ھادی(نجف آبادی) و دکتر (حسن) روحانی

آمدند و پس از توصیه آنھا در مورد مسائل قابل بحث قرار شد، دکتر ھادی با ھیات امریکایی مذاکره کند.

عصر آمدند و گفتند: مک فارلین ناراضی است و مدعی است به او توھین شده که چرا مقامات با او حرف

نمی زنند و چرا ھدیه اش را نمی پذیریم و می گوید: اگر من برای خرید پوست گربه به روسیه بروم

گورباچف در روز، دو بار با من مالقات می کند». (ھاشمی. خاطرات 1365؛ اوج دفاع. ص109)

چرا و چگونه "ریگان" به التماس افتاد

در اوايل دھه 1980 م. رونالد ريگان، رئیس جمھور جمھوري خواه آمريكا، کوشید در قبال ايران، رویکرد
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عمل گرايانه را در پیش گیرد. به زعم وی بی اعتنایی به ایران یا از آن مھم تر جبھه گرفتن علیه ایران، موجب

می شد كاخ كرملین شوروي دولت انقالبی ایران را به سوی خود جلب کند. با این پیش فرض، "مأموريت

مك فارلین" طراحي شد. 

در مقابل، ھاشمی، موسوی و حسن روحانی، تعامل دیپلماتیک را مکمل دفاع مقدس می دانستند و بی

میل نبودند برای تقویت قوای دفاعی در برابر صدام، از کشورھای غربی کمک بگیرند.

بدیھی بود که آمریکایی ھا آن قدر احمق نبودند که مک فارلین، معاون وزیر دفاع خود را به مثابه یک مھمان

ناخوانده به ایران اعزام کنند. آنھا در ایران، چراغ سبزی يافته و جاي پایی ديده یافته بودند. 

نفس مذاکره با دشمن، به منزله نفی شعار «نه شرقی و نه غربی» و ضربه زدن به اصل استقالل ملی

ایران نیز برای آمریکایی ھا جاذبه داشت.

پس از پیروزی ایران در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشھر در سال 1361 موازنه قوا در دو سوی منازعه

جدی بود و در این شرایط اگر طرف پیروز در برابر آمریکا نرمش نشان می داد، دلیل نداشت آمریکا ھمچنان از

صدام حمایت کنند. ھدف از تحریک صدام، به زانو زدن انقالب اسالمی در برابر استکبار جھانی بود و اگر این

ھدف از راه دیپلماتیک و در پوشش امداد رسانی به ایران محقق می شد، برای کاخ سفید رویای خوش

بازگشت به ایران تعبیر شدنی بود. به عالوه دستگاه تبلیغاتی غرب، در برابر ناسیونالیسم عرب، انقالب

اسالمی را یک پدیده ناسیونالیستی و ایران گرایانه قلمداد می کرد که با سرشت عربی در ستیز بود.

ھمکاری ایران با آمریکا، می توانست توده ھای مستضعف عرب را از آرمان ھای اسالمی انقالب ایران،

ناامید سازد. به ھمین دلیل مذاکرات مک فارلین، طرحی با ھدف چند پیروزی بود که با برخورد قاطعانه

امام(ره) به رسوائی بزرگ کاخ سفید منجر شد.

تو دھنی امام(ره) به کاخ سفید

روز چھارم خرداد 1365 مک فارلین و نورث ھمراه با چھار امریکایی دیگر که احتماال مامور سیا بودند و

ھمچنین یک دالل رژيم صھیونیستي راھی ایران شدند. 

آنھا سه قبضه "کلت"، برای سران سه قوه، و یک "کیک" که به شکل کلید بود به ھمراه داشتند تا با آن،

طي يك ضیافت با مقامات ایرانی، قفل روابط ایران و امریکا را بگشايند. 

قربانی فر به نورث اطمینان داده بود که ایرانی ھا منتظر سالح ھستند و حتی از آنان استقبال خواھند کرد.

قرباني فر، خبر ورود  ھیات امریکایی را خودش به مقامات ایران داد. مک فارلین با نام جعلي "شون دولین"

و ھیئت ھمراه با گذرنامه ایرلندی وارد تھران شدند. ھواپیمای امریکایی آنھا به پایگاھی نظامی منتقل شد

ولي مک فارلین سه ساعت و نیم در فرودگاه مھرآباد معطل شد. (فاطمه علیزاده. مک فارلین. انتشارات

روزنامه ایران. 1388، ص10)

ھیچ مقام عالی رتبه ایرانی از این ھیئت استقبال نكرد. آنھا را پس از چند ساعت معطلی در ھواپیما و

فرودگاه به ھتل آزادی بردند. در حالي كه مک فارلین خواستار دیدار با سران سه قوه بود، امام(ره) از دیدار

مقامات عالی کشورمان با آنھا جلوگیری کردند. به جاي سران سه قوه، حسن روحانی، ھادی، وردی نژاد،

نجفی، مصطفوی، کنگرلو و... با مقامات آمريكايي دیدار کردند و آنھا دست از پا دراز تر خاك ايران را ترك

كردند. اين ناكامي چند ماه بعد افشا شد و به خودکشی مک فارلین و سرطان و مرگ ویلیام کیسی

رئیس سازمان سیا انجامید. 

سفر مک فارلین با تمھیدات کانال ارتباطی اول (قربانی فر-کنگرلو-موسوی) تدارک دیده شده بود. اما با

وجود ناکامی، آمریکایی ھا، «کانال دومی» را برای تحمیل نظرات خود به ایران جستجو کردند. 

کانال دوم

وقتي سفر مك فارلین بي نتیجه ماند، بازماندگان شبکه زیتون و سیا، جستجو برای ایجاد کانال دیگری را

آغاز كردند. "درویش"  یک ایرانی مقیم لندن جوانی 25 ساله را به "آلبرت حکیم" معرفی کرد. حكیم نیز یک

ایرانی یھودی تبار مقیم لندن بود که مغازه جاسوسی دو نبش داشت و ھم برای "سیا" کار می کرد و ھم

برای"موساد". اما آن جوان 25 ساله چه استعدادی داشت که امید آمریکایی ھا را برانگیخت؟ 

او "علی ھاشمی بھرمانی" برادر زاده رئیس وقت مجلس شورای اسالمی و دانشجوی رشته "زمین

شناسی" دانشگاه شھید بھشتی بود و ظاھرا براي معالجه بیماری چشم، در مرداد ماه 65 به اتفاق

ھمسرش عازم بلژیک شده بود. 

"جالل ساداتیان" کاردار ایران در لندن، به علي گفته بود: تماسھایی با سفارت گرفته می شود اما من با

اینکه نماینده رسمی جمھوری اسالمی ایران ھستم، نمی توانم پاسخگوی آنھا باشم. آنھا خواستار معامله

با ایران ھستند.

وقتی نماینده سیاسی ایران نمی توانست به این درخواستھا پاسخ دھد، چرا جوانی که ھیچ مسئولیت و

تجربه اي ندارد، به این درخواستھا پاسخ می داد؟ بازماندگان شبكه زيتون، او را به خوبي مي شناختند.

درباره نفوذ ايرانیان مقیم اروپا و آمريكا در دھه ھاي 1350 يكبار در تبارشناسي عبدالعلي بازرگان(9 دي

شماره ؟؟) و سفر اعضاي "نھضت خداپرستان سوسیالیست"(رھنورد، موسوي، كاظم سامي، حبیب هللا

پیمان و...) سخن گفته ايم.

آشنائي آمريكايي ھا با خانواده آقاي ھاشمي ھم كم نبود. شخص ھاشمي رفسنجاني در خاطراتش از
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سفرھايش به آمريكا سخن به میان آورده است. اما از اين سفرھا مھم تر بايد از پیوند محمد ھاشمي-

عموي ديگر علي- با گروه "سماع" در فرصتي ديگر سخن بگوئیم. 

به ھر روی علی ھاشمی، باب مالقات با آمريكائي ھا را گشود. وي در خرداد 1387 به مجله "شھروند

امروز" گفت: «من به آنھا گفتم که مسوولیتی ندارم و آنھا گفتند که ما صرفا می خواھیم که شما پیام مان

را به گوش آقای ھاشمی برسانید... مشخص شد(چگونه؟!) که آن افراد مقام حکومتی نیستند اما

کسانی ھستند که با شورای امنیت آمریکا کار می کنند. یکی از آنھا فردی به نام آقای حکیم بود که

ایرانی  االصل بود و چند سال پیش در کره جنوبی فوت کرد. یکی دیگر از آنھا ھم فردی به نام ریچارد سیکورد

بود که قبال معاون وزیر دفاع آمریکا بوده و مدت زیادی ھم در ایران حضور داشته است. مترجمی ھم ھمراه

آنھا بود که گویا قبال در سفارت آمریکا در تھران کار می کرده است. جلسه ما در ھتلی در بلژیک برگزار

شد.»

اثبات شجاعت 

آنھا به ھدف خود رسیدند و علی را قانع کردند که با عمویش مذاكره کند. او نیز باید از این فرصت استفاده

می کرد تا شجاعت خويش را به عمویش اثبات کند. وقتی پدرش قاسم، در گذشته بود، بار مسئولیت

خانواده او بر دوش اکبر ھاشمی رفسنجانی افتاده بود. و علی ھم می کوشید برای قدرشناس از عمو،

داوطلب مأموریت ھای بزرگ برای وی باشد!  

علی ھاشمی در ادامه می گوید: «من وقتی از سفر برگشتم شرح آن دیدار را در چندین صفحه نوشتم و

وقتی از آقای ھاشمی رفسنجانی گرفتم... و ماجرا را ھم کامال توضیح دادم. ایشان ماجرای (سفر ناکام)

مک فارلین(به ایران) را تکذیب کردند و گفتند که به نظرم چنین چیزی درست نیست(!) و واقعیت ندارد. اما

بعد گفتند که حاال شما گزارشت را بگذار اینجا باشد. بعد ھم که من یکی، دو بار پیگیری کردم ھیچ

نتیجه ای نگرفتم. من در آن زمان ارتباطی ھم با دفتر امام داشتم. با یکی از دوستان که در دفتر امام

بود(چه كسي؟!) اجمالی مشورت کردم و ایشان پیشنھاد داد که من با آقای محسن رضایی که ارتباط ھم

داشتیم، جلسه ای بگذارم.... به دیدار آقای رضایی رفتم و موضوع را توضیح دادم. آقای رضایی تکذیب

نکرد(!) و گفت آنچه گفتی اتفاق افتاده است. ما ھم اگر بتوانیم از نظر استراتژیک از آنان کمک بگیریم، این

ھمه تلفات نخواھیم داشت و پیروزی بچه ھا در جنگ بیشتر می شود... و حاال شما ھم کاری به این موضوع

نداشته باش. فقط سرنخ ھایت را به «بچه  ھایی که من معرفی می کنم» وصل کن تا کار ادامه پیدا کند.»

البته رضایی چندی پیش اذعان کرد که حقایق ماجرای مک فارلین را «تنھا آقای ھاشمی» می داند. وي

طي گفتگويي با خبرگزاري فارس، می گوید: «اصل جریان، از شخص محسن کنگرلو که مشاور آقای

میر حسین  موسوی بود شروع شده بود، این فرد (كنگرلو) کارھای خود را با آقای ھاشمی پیش می برد و

ھنگامی که ما متوجه شدیم که در تھران اتفاقاتی در جریان است وارد ماجرا شدیم و محسن کنگرلو را به

عنوان رابط دوم قرار دادیم و آقای وردی نژاد که معاون اطالعات سپاه بود و بعداً مسئول خبرگزاری جمھوری

اسالمی شد را به عنوان رابط اصلی قرار دادیم. در واقع ابتکار عمل را به دست گرفتیم تا ببینیم پشت

صحنه چه می گذرد...»

علی ھاشمی اذعان می کند که برای مالقات بعدی عازم ترکیه می شود و از طریق ترکیه پس از ساعتھا

پرواز با ھواپیمایی کوچک که برای سوخت گیری توقفی ھم داشته است به «مکان ناشناخته»(!) مورد نظر

مذاکره کننده می رسد. وي از آن مكان سخني به میان نمي آورد يا اساسًا خود نیز آن مكان را نمي

شناسد. اگر اين «مكان ناشناخته» اسرائیل نبود، دلیل داشت موقعیت آن ذكر نگردد؟!

در این مذاکره عمدتا درباره «تروریسم، گروگان ھاي آمريكايي در لبنان و آزادی آنھا»، «استراتژی ایران،

روسیه و امنیت خلیج فارس»، «مصالح ایران و امریکا» و... سخن به میان می آید. 

به راستي علي ھاشمي، چه نقشی در نظام جمھوری اسالمی داشت که می بایست تا این سطح

مباحث راھبری نظام را به دشمن منتقل كند؟ جوانی فاقد ھرگونه تحصیالت مرتبط و تجربه ديپلماتیك، تنھا

به دلیل «برادر زاده ھاشمی بودن» چقدر ھوشیار بود كه اسرار نظام را افشا نکند؟! 

آن آشنائي كه در بیت امام(ره) وي را به محسن رضائي رھنمون ساخت چه كسي بود؟!

علی ھاشمی البته تصریح دارد که پس از انعكاس مذاكراتش به آقای ھاشمی، دیگر نقشی در این

خصوص نداشت. 

اما وی ظاھرا حتی پس از سفر به آن «مکان ناشناخته»(!) ھمراه با سمیعي، در آلمان با آلبرت حکیم

دیدار کرد. حکیم از حضور سمیعی در این دیدار تعجب کرد. ولی، علي، "سمیعی"، را به عنوان محور

مذاکرات قلمداد كرد. آیا سمیعی، از «بچه ھای محسن رضایی» بود؟! سمیعی و طرفھای امریکایی دچار

اختالف شدند. ولي پاي علی ھاشمی، مجددا به جلسه دیگری با آمريكائي ھا كشیده شد. در آخرین

جلسه، "نورث" (ھمکار مک فارلین) از علی تشکر کرد و یک انجیل که ریگان پشت آن، به دست خط خود

مطالبی نوشته بود به او داد تا به عمویش تسلیم کند. (محسن ھاشمی و حبیب هللا حمیدی. ماجرای مک

فارلین. 1388. ص152)

آقای ھاشمی در سخنراني روز 13 آبان 1365 با تائید ادامه مذاكرات غیر مستقیم خود با آمريكائي ھا،

می گوید: «آقای ریگان یک انجیلی را برداشته و یکی از آیات انجیل که مضمون آن این بود که ادیان خدا ھمه

با ھم ھستند آن را برداشته بود با خط خودش امضاء کرده بود و برای اعتقاد ما این را فرستاده بود»

(روزنامه کیھان. 14 آبان 1365)



7/19/13 تبارشناسي - تبارشناسی قبائل فتنھ(9)- شبکھ زیتون(3) علی ھاشمی رفسنجانی در ضیافت آلبرت حکیم

www.1agazade.blogfa.com/post-9.aspx 4/6

آقاي ھاشمي آن قدر بھره ھوشي داشت كه دريابد آمريكائي ھا، پاي يك جوان 25 ساله را تنھا از آن رو كه

برادر زاده اوست به مذاكرات گشوده اند. با وجود اطالع برخورد قاطع حضرت امام(ره) با مك فارلین، چرا

مذاكرات غیر مستقیم ھاشمي با آمريكا ادامه يافت؟ 

طي چند دور مذاكره علي ھاشمي چه مباحثی مطرح شد؟ 

طي اين مذاكرات، چه وعده ھايی رد و بدل شد؟ 

آيا منافع شخصي و خانوادگي ھم مورد بحث قرار گرفت؟ 

با وجود آنكه ھدف آمريكائي ھا از اين مذاكرات، براندازي نظام جمھوري اسالمي ايران بود، آنھا استفاده الزم

را از مذاكره با اين جوان بي تجربه نبردند؟ 

در معرفي «شبكه زيتون» در دو شماره پیشین 9 دي به پیوندھاي شبكه زيتون و سیا با دفتر موسوي-

نخست وزير- گروھك مھدي ھاشمي، بیت آقاي منتظري-قائم مقام رھبري- و... سخن گفتیم. سیا و

موساد، از مدتھا پیش آرزوي «رحلت حضرت زودھنگام حضرت امام(ره)» را داشتند و براي شرايط پس از

رحلت حضرت امام(ره) نیز چتر مديريتي خود را به بیت آقاي منتظري گسترده بودند. 

آيا يكي ديگر از اھداف آمريكائي ھا در چند دور مذاكره با علي ھاشمي، تكمیل اطالعات و پیش بیني ھاي

الزم براي "ايران پس از رحلت امام(ره)" نبود؟

اگر عوامل مذاكرات، براي پاسخگوئي روشن به اين پرسشھا، توضیحات بیشتري ندھند، مي توانیم با تكمیل

قطعات موجود از ارتباطات شبكه زيتون به آنھا پاسخ دھیم. 

در اوج شكل گیري معامله پنھان مك فارلین، نگاه آقاي ھاشمي به بیت آقاي منتظري بسیار قابل توجه

است. دستگاه امنیتي كشور به امر حضرت امام(ره) مأموريت داشت با جنايات مھدي ھاشمي برخورد

كند. اما آقاي ھاشمي در اين موضع نیز رويكردي متفاوت با حضرت امام(ره) داشت و ھنوز در جستجوي

راھي براي نجات سید مھدي ھاشمي بود.

-    11 ارديبھشت 1365: «سید مھدي  ھاشمي آمد. از خودش دفاع کرد و داشتن گروه مخفي و اسلحه

و تندروي و پخش اعالمیه علیه بعضي از مسئوالن را تکذيب کرد. گفتم به خاطر حفظ اعتبار آيت هللا منتظري

بايد جنبه اثباتي قضیه درست شود(!) من پیشنھاد کرده ام که به عنوان سفیر به خارج برود، او اين را تبعید

تلقي مي کند.» (ھاشمی رفسنجانی. خاطرات سال 1364؛ امید و دلواپسی)

توجیه معامله با شیطان

آقاي ھاشمي با چه توجیھي مذاكرات خود را با آمريكائي ھا ادامه مي داد؟ مگر اساساً جنگ تحمیلي با

تحريك عراق از سوي استكبار جھاني آغاز نشده بود؟ چرا بايد با سردمداران اصلي جنگ تحمیلي معامله

صورت مي گرفت؟ وي در گفتگو با كیھان مي گويد: «شاید ده یا بیست بار از مسوؤالن کشور شنیده اید

که ما به ھر حال از جیب ھمین غربی ھا، دالل ھا و یا کمپانی ھای غربی  سالح تھیه می کردیم با

واسطه، بی واسطه، گران تر و گاھی ارزان تر.» 

اشتغال ظالمان به ظالمان

گريز از دستورات اكید حضرت امام(ره) مصدق بارز ظلم به واليت فقیه بود. از نتايج پرثمر برخورد ھوشمندانه

حضرت امام(ره) با مك فارلین اين بود كه ھمه افرادي كه تحت تاثیر مديرت شبكه زيتون بودند، با يكديگر به

منازعه افتادند. 

معامله پنھاني، مك فارلین با موسوي و ھاشمي از طريق بیت آقاي منتظري افشا شد. قرباني فر به

كنگرلو-مشاور امنیتي موسوي- طوماري نوشت و از عدم پیگري اين معامله، گاليه كرد. وي مدعي شد كه

ناكامي در اين معامله به او زيان مالي زده است. اما از آن مھم تر، اعتبار قرباني فر، در شبكه ھاي

جاسوسي بین المللي خدشه دار شده بود.

كنگرلو چه پاسخي مي توانست به قرباني فر بدھد؟ حضرت امام(ره) چون كوه ايستاده بودند و اجازه

نمي دادند كسي با مستكبران بر سر خون پاك جواناني كه در دفاع مقدس خون خويش را در طبق اخالص

نھاده بودند، معامله كند.

قرباني فر، ناگزير شكوائیه خود را به قائم مقام رھبري برد. باند مھدي ھاشمي كه در اين ايام به دلیل

جنايت ھايش به امر حضرت امام(ره) تحت پیگرد وزارت اطالعات بود، از طريق اعضاي باند خود اين ماجرا را

فاش ساخت و افشاي اين معامله ناكام، رسوائي بزرگي براي كاخ سفید ايجاد كرد.

درباره داليل اين اقدام باند مھدي ھاشمي، ھنوز تحلیل جامعي صورت نگرفته است. ممكن است تعامل

شبكه زيتون و سیا با –كانال ھاي اول و دوم- براي مھدي ھاشمي و رفقايش حسادت برانگیز بوده باشد.

اين نوع حسادت را در جريان كنفرانس برلین-فروردين 1379- به طور بارز شاھد بوديم. چپ ھاي دست آموز

ايراني مقیم آلمان، از میزان اعتباري كه غرب به دوم خردادي ھا اعطا كرده بود، عصباني شدند و كنفرانس

برلین را به ھم زدند.  شايد باند مھدي ھاشمي از افزايش اعتبار كانال ھاي اول و دوم نزد غرب عصباني

شده بودند.

از آن مھم تر، باند مھدي ھاشمي، افشاي جنايت ھاي خود را ناشي از رقابت ھاشمي رفسنجاني و

موسوي با خود مي دانستند. بنابراين بايد با يك حال گیري امنیتي-سیاسي، به حیثیت ھاشمي و موسوي

ضربه مي زدند.

اين احتمال، البته مي تواند مكمل احتمال پیشین باشد. زيرا با اين افشاگري آنھا به ھاشمي و موسوي
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ض    ربه زدند و ھم به شبكه زيتون فھماندند كه نبايد باند مھدي ھاشمي را دست كم بگیرد و آنھا را در

گرداب پیگردھاي امنیتي وزارت اطالعات تنھا بگذارد.

اما ھمه ماجرا اين دو تحلیل نیست. 

قاچاقچیان واشنگتن را مجازات مي كنند

سطح منازعات نیروھاي سیاسي بر سر معامله ناكام مك فارلین از ايران فراتر رفت و پاي واشنگتن، تل آويو،

رياض را نیز به نبرد امنیتي-اطالعاتي نفس گیر با مقامات سوئیس و شبكه ھاي پولشوئي جھاني كشاند. 

چگونگي ارتباط اين مأموريت با عملیات تطھیر پول و پیدا شدن نقش مافیاي بین المللي قاچاق و

سیاستمداران فاسد سوئیسي خود داستاني طوالني دارد كه در اين مجال بیان ھمه ابعاد آن نه مفید

است و نه ضروري. از اين رو تنھا به اشاره اي در اين خصوص اكتفا مي كنیم.

الیزابت كپ، وزير دادگستري سابق سوئیس به ھمراه شوھرش و يك شريك لبناني با نام "شكرچي"

شركتي را در زوريخ تاسیس كرده بودند تا با مافیاي جھاني مواد مخدر معامله كنند. بخشي از معامالت

آنھا، با "پابلو اسكوبار" كلمبیايي به شبكه جھاني ترافیك كوكائین منتھي مي شد و مرزھاي آمريكا را ھم در

مي نورديد. افشاي سیطره اين شبكه قاچاق در امريكا، اعتراض افكار عمومي را علیه رونالد ريگان رئیس

جمھور وقت برانگیخت. مردم آمريكا كه خود را يك ابرقدرت مي ديدند، كاخ سفید را شماتت مي كردند كه

چگونه نمي تواند ردپاي قاچاقچیان كشوري كوچك به نام سوئیس را شناسائي و با آنھا برخورد كند؟! 

ريگان، از مقامات سوئیس خواست ترافیك كوكائین با خاك آمريكا را متوقف سازد. ولي كسي به ريگان اعتنا

نمي كرد. ريگان حتي خواسته خود را تعديل كرد و براي اقناع افكار عمومي آمريكا، خواستار بركناري صوري

"الیزابت كپ" از وزارت دادگستري شد. تمھیدات آمريكا براي كاھش فعالیت مقامات سوئیس در علمیات

پولشوئي بي فايده بود. زيرا سود ھنگفتي به شبكه بانكي سوئیس ھدايت مي شد. (دكتر مھدي

صحرائي. سوئیس بزرگترين تطھیر كننده پول در جھان. صص 10 تا 17)

اما سوئیس ھا، در برابر قلدري آمريكا، سكوت نكردند بلكه در جستجوي فرصتي براي مجازات ابرقدرت مدعي

بودند. اين فرصت با دستگیري مردي ماجراجو و تبھكار در سوئیس مھیا شد. او يك عضو شبكه زيتون و باند

مھدي ھاشمي بود.

"نقي.گ"، يك مجرم سابقه دار ايراني كه در دوره رژيم پھلوي، به جرم كالھبرداري محكوم و به زنداني در

اصفھان محكوم شد. وي در بحبوھه پروزي انقالب اسالمي، از زندان اصفھان گريخت. او در زندان با سید

مھدي ھاشمي آشنا شده بود و به پس از پیورزي انقالب اسالمي توانست خود را به باالترين سطوح باند

تروريستي مھدي ھاشمي برساند.

وي پس از مدتي در سوئیس مقیم شد تا ھمانند قرباني فر، فعالیت  تبھكارانه را با داللي پي گیري كند. اما

پس از مدتي پلیس سوئیس او را بازداشت كرد و به دستگاه قضائي سپرد.

در جريان رسیدگي به پرونده نقي.گ، وزارت دادگستري سوئیس، از ارتباطات نقي.گ با شبكه زيتون و باند

مھدي ھاشمي مطلع شد. الیزابت كپ و شكرچیان با كشف اين ارتباطات، گوئي به سرمايه خوبي دست

پیدا كرده بودند. نقي گ، به مافیاي پولشوئي سوئیس پیوند خورد و ھمزمان ارتباطات باند مھدي ھاشمي

را ھم توسعه داد.

وقتي قرباني فر از نوشتن طومار شكوائیه به محسن كنگرلو نتیجه نگرفت اين طومار را به آقاي منتظري داد.

تا اھدافش را از طريق ارتباطات قديمي شبكه زيتون با باند مھدي منتظري، پیگیري كند.

اما سطح منازعات داخلي باال گرفته بود و مھدي ھاشمي، براي رھائي خود از پیگردھاي امنیتي در

جستجوي راه حلي بود. او سوزاندن ارتباطات كانال ھاي اول و دوم و افشاي ارتباطات ھاشمي و موسوي با

آمريكائي ھا را راه حل مناسبي تشخیص داد.

نقي.گ، به باند مافیائي الیزابت كپ و شكرچیان، ماجراي معامله ناكام آمريكائي ھا با ايران را تشريح كرد.

اين بھترين فرصت براي كپ و شكرچیان بود تا كاخ سفید را مجازات كنند. واشنگتن، در حالي سوئیس را به

پولشوئي و قاچاق متھم مي ساخت كه خود با ھمكاري تل آويو و آل سعود، در آرزوي معامله اسلحه با

ايران بود و حتي براي اين معامله يك ھیات رسمي به ايران عزام كرده بود.

شكرچیان، خبر اين معامله ناكام را به مجله لبناني "الشراع" داد و رسوائي ايران-گیت را براي كاخ سفید

پديد آورد. اين ھفته نامه در شماره 12 آبان 1365 نوشت: «رابرت مک فارلین... به طور محرمانه از تھران

دیدار کرد و گفتگوھای بسیار مھمی با دکتر محمد لواسانی به نمایندگی از وزارت امور خارجه و محمد علی

ھادی، نائب رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسالمی و یکی از افسران عالی رتبه ارتش انجام

داد».

این گزارش البته به شكلي ھدفمند واقعیات و اکاذیب را در ھم آمیخت تا به نیاز مھدي ھاشمي ھم براي

جوسازي پاسخ داده باشد.

پس از انتشار اين گزارش، حضرت امام(ره) به آقای ھاشمی توصیه كردند در مراسم 13 آبان، حقايق را به

مردم بگويد. وی در این مراسم گفت: «افتخار سالطین دنیا این است که با یکی از سردمداران امریکا

مالقات کنند. ولی جمھوری اسالمی ایران، چون روی پای خودش ایستاده و به خدا اتکا کرده آنقدر قدرت

دارد که آنھایی که بی اجازه وارد ایران می شدند التماس می کنند، خواھش می کنند که شفقت ما را

جلب کنند و ما را به عنوان میھمانی که به مسلمانی وارد شد تحت فشار معنوی بگذارند(!)، ولی جمھوری

اسالمی می گوید نه ما با کسی که آثار خیانتش مشھود است نمی توانیم مذاکره کنیم».(روزنامه
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اطالعات. 14 آبان 65)

فرار به جلو

سید مھدي ھاشمي با افشاي اين قضايا، توانست با فرار به جلو، پیگردھاي امنیتي علیه خود را الاقل براي

استاد ساده لوح خويش، توجیه كند. آقاي منتظري وي ظاھرا باور كرد كه اين اتھامات به مھدي ھاشمي

به دلیل افشاي ماجراي مك فارلین، زده شد! و با وجود مستندات فراوان قتل آيت هللا شمس آبادي، زھره

بنیانیان-ھمسر سلمان صفوي، برادر رحیم صفوي- و... با ھدف حمايت از مھدي ھاشمي، در برابر حضرت

امام(ره) ايستاد. 

آقاي منتظري اكنون در عالم برزخ حقايق بسیاري را مي بیند. به تعبیر حضرت امیر مومنان(ع)؛ «مردم در

خوابند و چون بمیرند بیدار گردند.»

مھدي ھاشمي حتي اگر دستي در اين جنايات نداشت، خدمات شاياني به شبكه ھاي جاسوسي كرد.

در فرصتي ديگر پیوندھاي شبكه زيتون و سیا با باند مھدي ھاشمي و بیوت منتظري، طاھري اصفھاني و....

را تشريح خواھیم كرد. انشاءهللا
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