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»شهيدجاويد«کليديکاختالف

بي ترديد انتشار کتاب ش��هيد جاويد بهانه الزم را 
به باند تبهکار مهدي هاش��مي داد تا نيات خود را 
عملي س��ازد. از اين رو ش��ناخت مضمون اين اثر، 
مؤلف آن و نيز بارتاب هاي انتشار اين کتاب در اين 
مقام ضروري به نظر مي رس��د. نعمت اهلل صالحي 
نجف آبادي نويسنده  کتاب »شهيد جاويد« به سال 
1302 در نجف آباد اصفهان به دنيا آمد. تحصيالت 
حوزوي را تا سطح عالي نزد استاداني چون مرحوم 
آيت اهلل رحيم ارباب و مرحوم آي��ت اهلل ميرزاعلي 
شيرازي و مرحوم آيت اهلل شيخ احمد فياض سدهي 
طي کرد و سپس راهي قم شد و از درس  خارج فقه 
و اصول آيت اهلل بروجردي و نيز دروس حضرت امام 
خميني)ره(، آي��ت اهلل داماد و آيت اهلل حاج ش��يخ 
مرتضي حائري بهره ب��رد. وي همچنين از محضر 
اس��تاد عالمه  طباطبايي نيز استفاده کرد. موضوع 
کتاب شهيد جاويد يکي از مهم ترين مباحثي بود 
که پيش از انقالب مدتي روند فعاليت هاي مخالفان 
رژيم شاه را تحت الشعاع قرار داد. بحث بر سر اين 
کتاب، اختالف ميان روحاني��ون را در اصفهان به 
شدت دامن زد. اين کتاب درباره علم امام و مسائل 
مترتب بر آن بود. کتاب به وي��ژه درباره  آگاهي يا 
عدم آگاهي امام حس��ين)ع( از ش��هادت، هنگام 
عزيمت به کربال بحث مي ک��رد و معتقد بود هدف 
امام حسين)ع( از حرکت به کربال تأسيس حکومت 
اسالمي بود، بنابراين از شهادت خود اطالع نداشت. 
اين نظر روحاني��ون به منزله انکار عل��م امام بود و 
مخالفت عده اي از روحانيون را در پي داشت. تقريظ 
آيت اهلل منتظري و مشکيني بر اين کتاب، اختالفات 

را بيشتر کرد. 
نظريب�رادعاه�ايباندمهديهاش�مي

دربارهآيتاهللشمسآبادي
آيت اهلل شمس آبادي نماد رهبريت جبهه مخالف 
بود؛ بنابراين در نظر مهدي هاش��مي، وي روحاني 
ارتجاعي و س��اکت در برابر جريان هاي سياس��ي 
ارزيابي مي ش��د و قت��ل او براي پيش��برد اهداف 
نهضت جايز بود؛ البت��ه علل و عوام��ل ديگري را 
مهدي هاش��مي در دادگاه رس��يدگي ب��ه پرونده 
قتل آيت اهلل ش��مس آبادي در زمان شاه ارائه داد، 
از جمله اصالح جامعه روحانيت، مسائل اقتصادي 
)دريافت وجوهات شرعيه از جانب علما( و هشدار 
به حوزه هاي علميه براي اصالح. حجت االس��الم 
والمس��لمين دري  نجف آب��ادي در خاطرات خود 
درب��اره  قت��ل آي��ت اهلل ش��مس آبادي و اقدامات 
مهدي هاشمي مي  گويد: »نمي توان گفت مرحوم 
شمس آبادي نس��بت به حضرت امام) ره( توهين 
کرده اس��ت. هر چند ممکن است در بعضي موارد 
حرفي که نش��ان دهنده  کم مهري يا بي مهري بود، 
گفته باشد؛ و چه بسا افرادي مثل مهدي هاشمي 

جهت توجيه کار خود اين حرف ه��ا را زده اند. اين 
مسئله قابل ذکر است که مهدي هاشمي نيز تا آن 
حد صادق و قابل اعتماد نبود که تمام حرف هايش 
را بتوان پذيرفت و حتي اگر ]ب��اور کنيم[ مرحوم 
ش��مس آبادي گفته باش��د که امام خميني)ره( را 
نس��بت به آيت اهلل خويي قبول ن��دارد، نمي تواند 

مجوزي براي کشتن وي باشد.«
پس از پايان اين جريان و قتل آيت اهلل شمس آبادي، 
حتي نيروهاي انقالب��ي و مؤمن نيز اي��ن اقدام را 
محکوم کردند. حضرت امام خميني)ره( از ابتداي 
نهضت تا پيروزي، از روحاني��ون و افرادي که وارد 
مبارزه سياسي نش��ده بودند را مورد س��ؤال قرار 
نم��ي داد و حتي کوچک تري��ن توهيني ب��ه آنان 
نمي ک��رد. به هر ص��ورت، بيماري فک��ري مهدي 
هاش��مي و فراهم ش��دن زمينه ه��ا و بهانه ها، وي 
را ب��ه قتل آيت اهلل ش��مس آبادي کش��اند. مهدي 
هاش��مي در اعترافات خود پ��س از انقالب در اين 
ارتباط و علل برخ��ورد و جبهه گيري عليه آيت اهلل 
شمس آبادي مي گويد: »در اينکه مسئله  روحانيت 
ارتجاع��ي و مخصوصاً آقاي ش��مس آبادي در نظر 
من خيلي حس��اس تر ب��ود و من نيز در جلس��ات 
هيئات مط��رح مي ک��ردم و حساس��يت بچه ها را 
عموماً در آن جهت تحري��ک مي کردم هيچ بحثي 
نيس��ت...«. در واقع ماجراي کتاب ش��هيد جاويد 
مستمس��ک و بهانه  خوبي براي مهدي هاش��مي 
بود تا به زعم خود روحانيون مب��ارز و ارتجاعي را 
از هم بازشناس��د و بر اساس برداش��ت هاي غلط 
خود، دس��ت به تصفيه آنها بزند. اي��ن مضمون از 
دو م��ورد قتل مرحوم سيداس��ماعيل حس��ني و 

تهديد به مرگ حجت االسالم شيخ ابراهيم توسلي 
به خوبي نمايان اس��ت. در م��ورد اول، بنا به گفته  
شاهدان عيني، ضاربان هنگام سوءقصد فرياد زدند: 
»براي مخالف کتاب »شهيد جاويد« ]سرنوشتي[ 
جز م��رگ نيس��ت« و در مورد دوم ش��يخ ابراهيم 
توس��لي، زماني که در حس��ينيه  اعظم نجف آباد 
براي س��خنراني مي رفت تهديد شده بود که نبايد 
در باب کتاب» ش��هيد جاويد« سخني بگويد و در 
غير اين صورت کش��ته خواهد ش��د. اقدامات باند 
مهدي هاشمي اگرچه از ديد دستگاه هاي امنيتي 
رژيم پهلوي پنهان نبود اما به گونه اي مش��کوک، 
ب��ا آن برخورد جدي ص��ورت نمي گرف��ت. تنها با 
قتل آيت اهلل ش��مس آبادي بود که به دليل وجهه  
سياسي و اجتماعي ايشان، رژيم پهلوي مجبور به 
دستگيري هاي گسترده و برخورد با عامالن آن شد. 
البته اقدامات رژيم پهل��وي در اين زمينه، به دليل 
ماهيت غيرمردمي آن، نتوانست نزد مردم مقبول 
بيفتد و با شک و ترديد به آن مي نگريستند. همين 
مسئله بعدها موجب سوءاستفاده مهدي هاشمي و 

اعضاي تبهکار باند او شد. 
آيتاهللشمسآباديکهبود؟

آيت اهلل سيدابوالحسين شمس آبادي در سال 1326 
هجري  قمري در اصفهان ديده به دنيا گش��ود. جد 
اعالي او مرحوم س��يدمحمد الريجان��ي بود که به 
قصد تحصيل، از مازندران به اصفهان هجرت کرده 
بود. آقاي شمس آبادي دروس سطح را در اصفهان 
به پايان رس��اند و آن گاه در 25 سالگي، اصفهان را 
براي ادامه تحصيل به قصد نجف  اشرف ترک کرد. 
وي س��ال هاي متم��ادي از محض��ر درس مرحوم 
آيت اهلل اصفهان��ي و درس اصول مرح��وم آيت اهلل 
آقاضياي  عراقي کسب فيض کرد. نامبرده در مدت 
اقامت در نجف  اش��رف از محضر ب��زرگان ديگري 
چون مرحوم س��يدعبدالهادي ش��يرازي و مرحوم 
آيت اهلل س��يدجمال الدين گلپايگاني به��ره برد و 
پس از 12 سال به موطن خود - اصفهان- بازگشت 
و به تدري��س و اقامه  نم��از جماعت در اين ش��هر 
پرداخت. آيت اهلل شمس آبادي که نمايندگي مالي 
مرحوم آي��ت اهلل العظمي خويي را برعهده داش��ت 
فعاليت هاي خود را در کمک به ايتام و مستمندان 
و تأس��يس مؤسس��ه هاي خيريه جهت بخشيد و 
مؤسساتي چون انجمن مددکاري امام زمان )عج( و 
آموزشگاه نابينايان را تأسيس کرد. اين دو مؤسسه 
در حقيقت حرکتي فرهنگي عليه تبليغات بهائيت 
و فعاليت هاي تبليغي مسيحيان بود، وي همچنين 
در حرکتي هماهنگ با آيت اهلل خادمي، يکي ديگر 
از علماي ب��زرگ اصفهان، ش��رايطي را براي اعزام 
روحانيون به مناطق محروم جهت تبليغ فراهم نمود 
و در جهت نش��ر معارف ديني در حد وُسع خود از 
هيچ اقدامي فروگذار نمي کرد. آيت اهلل شمس آبادي 
در منزل��ي محقر و س��اده زندگي مي ک��رد و مورد 
احترام عامه مردم بود. با شروع نهضت روحانيت به 
رهبري امام راحل)ره( آيت اهلل شمس آبادي همگام 
با ساير علماي اين شهر به دنبال دستگيري آيت اهلل 
خميني اعالميه اي را در حمايت از ايش��ان منتشر 
س��اخت و تلگرافي نيز خطاب ب��ه حضرت آيت اهلل 
خميني)ره( و آيت اهلل محالتي مخابره نمود. ايشان 
همچني��ن در تاريخ 1347/2/25 هم��راه آيت اهلل 
خادمي و آيت اهلل بهبهان��ي تلگرام هايي به مراجع 
تقلي��د از جمله آيت اهلل خوانس��اري در اعتراض به 
محکوميت آقاي منتظري و آقاي رباني  شيرازي و 
درخواست اقدام از ايشان در جهت تجديد نظر در 
رأي صادره را مي نمايد. در سال 1349 نيز تلگرامي 
به امضاي جمعي از علماي اصفهان از جمله آيت اهلل 
شمس آبادي، آيت اهلل خادمي، آيت اهلل اردکاني و... 
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»مهديهاشمي،کتابشهيدجاويدوترورآيتاهللسيدابوالحسنشمسآبادي«
روايتيکداستانتراژيک

جنايتي از قبيله تزوير!

شاهدتوحيدي
ن��ي تالش ه��اي  بازخوا
اردوگاه اس��تکبار ب��راي 
بران��دازي نظام جمهوري 
اس��المي در چه��ار دهه 
اخير، در زمره سرفصل هاي 
ش��اخص تاريخ پژوه��ي 
انقالب و نظام اسالمي به 
شمار مي رود. سوگمندانه 
باي��د اذعان ک��رد اين امر 
آنچنان که بايد مورد توجه 
محققان قرار نگرفت��ه و آثاري اندک در اين مقوله 
توليد شده است. کتابي که هم اينک در معرفي آن 
س��خن مي رود، در زمره همين آثار معدود است 
که به همت مرکز اس��ناد انقالب اسالمي منتشر 
ش��ده اس��ت. ولي اهلل حامي مؤلف اثر در ديباچه 
خويش، به ترتيب ذيل به تبيي��ن اهميت اين اثر 

پرداخته است:
»حيرت و نگرانی غرب از وقوع انقالب اسالمی در 
ايران نه تنها ناشی از عدم درک و آشنايی صحيح 
آنها ب��ا جريان ها و تح��رکات داخل��ی و فرهنگ 
سياس��ی و فکری درون جامعه اي��ران بود، بلکه 
بروز چالش در منافع سرشار سياسی و اقتصادی 
آنها نيز بر ابعاد اي��ن نگرانی می اف��زود. ايران به 
عنوان يک��ی از بزرگ ترين دارن��دگان منابع گاز 
و نفت مرز مش��ترک 2500 کيلومتری با يکی از 
پايه های نظ��ام دو قطبی در دوران جنگ س��رد 
دارد. کشور ما جايگاه مهمی در کمربند اسالمی 
به عنوان يکی از قوی ترين مراکز فکری و فرهنگی 
و همچني��ن موقعيت اس��تراتژيک آن در منطقه 
حس��اس خاورميانه در گردونه مناف��ع حياتی و 
امنيتی غرب و قدرت های بزرگ دارد. پيچيدگی 
رفتار متقابل غرب و ايران فارغ از عنصر زمان ناشی 
از عواملی از اين دست بوده است. شدت و ضعف 
برخورد و تعامل غرب با اي��ران چه قبل و چه بعد 
از انقالب تا حدود زيادی تابع و وابسته به همين 
عوامل اس��ت. مطالعه تحوالت پيشين و بررسی 

تاريخ معاصر ايران مؤيد اين واقعيت است که پس 
از پيروزی انقالب، غرب و قدرت های بزرگ عماًل 
امتياز حضور و دخالت مستقيم در جريانات جاری 
جامعه ايران را از دست داده اند. در اين بين حتی 
بازيگران حاشيه ای نيز به شدت تحت تأثير قرار 
گرفته اند. برای مثال بي��ش از 80 درصد واردات 
نفت رژيم صهيونيس��تی از ايران تأمين می ش��د 
که هرگونه خللی در اين امر ضربه سنگينی را به 
اقتصاد اين رژيم وارد می ساخت. از سوی ديگر اين 
رژيم هم پيمان نظامی نيرومندی را از دست داده 
است و سياست های جديد ايران در قبال فلسطين 
و حمايت آنها تا سرحد حذف اسرائيل عماًل منجر 
به دره��م ريختگی برنامه ها و سياس��ت های آنها 
شد. در چنين ش��رايطی بود که اربابان غربی شاه 
برخالف برآورده��ای اطالعاتی خ��ود با خيزش 
عمومی و غيرقابل بازگش��ت مردم ايران روبه رو 
شدند و با س��رعت گرفتن جريان انقالب اسالمی 
توان هرگونه تصميم گيری را از دس��ت دادند اما 
وقتی موشکافانه تر به خصومت غرب با جمهوری 
اسالمی ايران می نگريم، در طول سه دهه گذشته 
اين مخاصمه و رويارويی در س��طوح و اليه های 
گوناگونی جريان داش��ته و نموده��ا و جلوه های 
مختلفی را از خود بروز داده است. زمانی دشمنی 
غ��رب در قالب مخالف��ت با ش��کل گيری نظام و 
حاکميت اسالمی جلوه می کرد. گاهی خصومت 
غ��رب در حمايت از دش��منان نظ��ام جمهوری 
اسالمی مثل رژيم بعثی عراق و منافقين ظهور و 
بروز می يافت. برخی ايام ايران را حامی تروريسم 
و ناقض حقوق بش��ر می خواندند و در حال حاضر 
هم که فرزندان اين مرز و ب��وم به توانمندی های 
علمی، هسته ای، دفاعی، نظامی و اقتصادی دست 
يافته اند، حقد و کينه خود را در دس��تيابی ايران 
به فناوری های روز آش��کار می کنند. به راس��تی 
رمز و راز دشمنی و خصومت دنيای غرب با نظام 
جمهوری اس��المی در چيس��ت؟ آيا صرفاً سطح 
منازعه در هسته ای ش��دن ايران، حقوق بشر و يا 
به اصطالح تروريسم اس��ت؟ در حالی که با نگاه 
متفاوتی می توان درک کرد که دشمنی غرب فراتر 

از مسائل ادعايی فوق است.«

»غربوبراندازیجمهوریاسالمی
ايران«درآيينهيکپژوهشنوانتشار
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در مورد تبعيد آقاي صافي به آيت اهلل گلپايگاني م

ارسال مي شود. آيت اهلل شمس آبادي در تاريخ 
50/1/14 در جلس��ه اي که در من��زل حاج آقا 
مرتضي ابطحي با شرکت20 نفر از علما تشکيل 
مي ش��ود، س��خناني عليه بي حجابي و اش��اعه 
فحش��ا بيان مي دارد و اهل وع��ظ و منبر را به 
موضع گيري عليه فساد فرامي خواند که ساواک 
آن را به مرکز مخابره مي کند. همچنين ساواک 
در سال 53 از تأکيد آيت اهلل شمس آبادي مبني 

بر استعفاي روحانيون از اوقاف خبر مي دهد. 
يکجنايتوپيامدهايآن

همان طور که ش��رح ح��ال مختص��ر آيت اهلل 
شمس آبادي نش��ان مي دهد به رغم تبليغات 
وسيع مهدي هاش��مي و هوادارانش، ايشان به 
آن صورت غوغاس��االرانه که اين طيف مدعي 
بود در زمره  علماي ساکت قرار نداشته است اما 
مهدي هاشمي متأثر از الگوهاي انحرافي اش و 
برداشت هاي غلط او از مبارزه و همچنين ديد 
او نسبت به ش��خصيت آيت اهلل شمس آبادي، 
وي را ب��ه جنايت در ح��ق اين عال��م بزرگوار 
کشاند و سرانجام نيت پليد خود را عملي کرد. 
آيت اهلل شمس آبادي در س��اعت 4 بامداد روز 
چهارشنبه، 1355/1/18 در حالي که به اتفاق 
همسرش عازم مس��جد بود، در جلوي منزلش 
به وس��يله  سرنش��ينان يک اتومبي��ل ربوده و 
ساعتي بعد جس��د بي جانش در دو کيلومتري 
»درچه پياز« اصفهان در کن��ار جاده  فرعي به 
وسيله رهگذران کشف شد. وي هنگام قتل 78 
سال داشت. اين واقعه شور و هيجان زيادي در 
شهر ايجاد کرد. حجت االسالم والمسلمين دري 
 نجف آب��ادي در خاطرات خ��ود مي گويد: »آن 
ايام شهادت مرحوم آقاي شمس آبادي، تحول 
عظيمي در ميان مردم اصفهان به وجود آورد. 
مراسم تشييع جنازه ايشان با عظمت و شکوه 

خاصي در اين شهر برگزار شد«. 
زنده ياد حجت االس��الم والمس��لمين حاج آقا 
مهدي مظاهري از خطباي نام��دار اصفهان و 
نيز مالزم��ان آيت اهلل ش��مس آبادي، ماجراي 
شهادت وي را بدين ش��رح روايت کرده است: 
»مهدي هاش��مي معدوم با همکاري جماعتي 
که گرد خود جمع کرده بود، آقاي شمس آبادي 
را به شهادت رس��اند. ماجرا از اين قرار بود که 
آقاي ش��مس آبادي بين الطلوعين براي اقامه 
نماز، به مس��جد جعفر طيار مي رفتند. مسجد 
جعفر طيار تا منزل آقا، فاصله کوتاهي داش��ت 
و تا مدتي آقا پياده به آنجا مي رفتند اما در اين 
اواخر به خاطر کسالتش��ان، ماشين مي آمد در 
منزل و ايش��ان را، ولو 300، 400 متر بيش��تر 
با مس��جد فاصله نبود، مي ب��رد. آن روز اتفاقاً 
راننده دير آمده بود و آقا و خانمشان آمده بودند 
بيرون به انتظار ماش��ين. يک ماشين ناشناس 
رسيده بود و آقا را س��وار کرده بود. خانمشان 
هم آمده بود سوار شود، نگذاش��ته بودند و در 
را بسته بودند و آقا را برده بودند. در راه ُدرچه، 
دس��تمال به گردن آقا انداختند و ايشان را به 
شهادت رس��اندند. جنازه آقا را در مسير درچه 
انداختند که همان صبح س��ر و صداي عجيبي 
بلند شد. در نبودن آقاي ش��مس آبادي و پيدا 
ش��دن جنازه التهاب عجيبي در مردم رخ داد 
و مردم تصور کردند اين کار دس��تگاه اس��ت، 
اما حاال عوام��ل ديگري هم دخالت داش��تند، 
آن وقت مردم نمي دانس��تند. بعداً معلوم شد و 
دستگاه آنها را دستگير کرد که خودش را مبرا 
کند؛ البته مردم کم وبيش ماجرا را مي دانستند. 
بعد هم اينها را- که مهدي هاشمي در رأسشان 
بود- زندانی کردند؛ باند ب��ود. اين جماعت که 
آنها را گروه هدفي مي خواندند، اعتراف کردند 
که جمعي را کشته اند؛ مثل مرحوم آقاي شيخ 
قنبرعلي صفرزاده که طناب به گردنش بستند 
و در چاهش انداختند. بعد که دستگير شدند، 
آمدند چاه را نشان دادند و جنازه را بعد از چند 

ماه بيرون آوردند«. 
در وهله اول هيچ کس گم��ان نمي کرد که اين 
کار توس��ط باند مهدي هاش��مي انجام گرفته 
باشد، بلکه همه انگش��ت هاي اتهام را به سوي 
ساواک نش��انه رفته بودند که البته با اين اتهام 
بي ارتباط نبودند. بدين ترتيب، رژيم که در فشار 
سختي قرار گرفته بود، براي پاک کردن دامان 
خود از اين اتهام به ت��الش همه جانبه اي براي 
شناسايي عامالن آن دس��ت زد. حتي شخص 
محمدرضا پهلوي )شاه( در يک ژست تبليغاتي و 
عوام فريبانه دستور پيگيري و برخورد با عاملين 
اين جنايت را صادر کرد. بدين ترتيب به دنبال 
پيگيري هاي مجدانه رژي��م پهلوي، ژندارمري 
قهدريج��ان در تاري��خ 1355/2/8 تعداد 22 
نفر از اعض��اي باند مهدي هاش��مي را به اتهام 
قتل دس��تگير و روانه  زندان کرد؛ البته مهدي 
هاشمي به دليل ارتباطاتي که با ساواک داشت 
چند روز بعد از ديگران به دادس��را احضار شد. 
دادگاه بدوي 21 نفر از اين افراد، از جمله مهدي 
هاشمي را به اعدام محکوم کرد؛ البته اين حکم با 
تالش هواداران مهدي هاشمي در خارج از زندان 
و ارتباطي که خود وي با ساواک داشت، پس از 
فرجام خواهي در تاريخ 1357/6/19 نقض شد. 
در اين دوره، مهدي هاش��مي ب��راي جلب نظر 
س��اواک به منظور تبرئه  خود تالش زيادي به 
کار برد و از همان ابتدا هرگونه حرکت خود را با 
نظر ساواک انجام مي داد. نامبرده در اعترافات 
خود در سال1356 چنين مي گويد: »هنگامي 
که افرادي از قهدريجان دستگير شدند و خود 
من نيز توس��ط احضاريه به دادسرا احضار شده 
بودم، به ميرلوحي ]نظامي و همکار س��اواک[ 
مراجعه ]کردم[ و نسبت به نحوه برخورد با اين 

حادثه و دستگيري تعداد زيادي از دوستان با او 
به مشورت پرداختم. او نيز با رضوي ]سربازپرس 
ساواک[ تماس گرفت و باالخره من مجبور شدم 
به رغم ميل باطني هم��راه ميرلوحي با رضوي 

ديدار کنم...«. 
مهدي هاشمي تنها دو روز پس از بازداشت، در 
نامه اي به رياست ساواک اصفهان، ضمن ارائه  
اطالعاتي، درخواست آزادي خود را براي کشف 
حقيقت ماج��را و بيان نکات مهم يادآور ش��د. 
وي در اين نامه نوش��ته بود: »هم اکنون عوامل 
زيادي در نظر دارند با اش��اعه اراجيف و ارسال 
نامه هاي ساختگي و اعترافاتي قالبي و به ميان 
کشيدن پاي عقده هاي شخصي و محلي، ذهن 
مقامات قضايي استان را از کشف سرنخ اصلي 
منحرف سازند و در اين بخش موفقيت نسبي 
نيز کشف کرده اند و عده اي از زارعان زحمتکش 
که پس از انقالب  سفيد منافع فئوداليسم محلي 
و عوامل مالکان سابق را تأمين ننموده و طبق 
رهبري هاي داهيانه شاهنشاه آريامهر، استقالل 
ملي و ذاتي خوي��ش را مراعات مي کرده اند، به 
دام س��وءظن و اتهام انداخته اند. عوامل مزبور 
که نام شان به عللي افش��ا نمي شود، متأسفانه 
پس از رستاخيز شکوهمند ايران با ماسک هاي 
ديگري همان خط مش��ي ديرينه  خ��ود را در 
منطقه لنجان و قهدريجان ادامه مي دهند و با 
طرح نمودن مس��ائلي بي اساس از قبيل شهيد 
جاويد که خود مؤس��س آن بوده ان��د، در اين 
منطقه ايجاد بلوا و سروصدا نموده و در نتيجه 
ع��ده اي از افراد بي گناه که ن��ه زيربناي فکري 
و نه انگي��زه  اين گونه جنايت ها در وجودش��ان 
يافت نمي ش��ود، ب��ه محروميت و بازداش��ت 
کشيده شده اند. ناهماهنگي جزئي در اظهارات 
بازداشت ش��دگان، که معلول رعب و وحشت 
ناشي از دستگيري بوده، باعث سوءظن مقامات 
قضايي به ما شده، در حالي که افکار و خدمات 
اجتماعي و همکاري هاي همه جانبه ام با سازمان 
شما پوشيده نيست. تيمسار معظم اکنون نه با 
انگيزه استمداد ش��خصي، زيرا بي گناهي ما به 
زودي بر مقامات قضايي روشن خواهد شد، بلکه 
به خاطر کشف حقيقت اين جنايت و عوامل آن، 
چون نکات مهم و ارزنده  ديگري نيز در اختيار 
دارم که تنها در ص��ورت آزادي مي توان آن را 

کشف ]کنم[ و در اختيار شما بگذارم...«.
حربهسازيمهديهاشميبرايساواک

مهدي هاشمي پس از درخواست فوق و با توجه 
به س��کوت س��اواک، پس از يک هفته، دوباره 
نامه اي به رئيس ساواک اصفهان مي نويسد و اين 
بار به جاي تقاضاي خالصي از زندان مي خواهد 
با نماينده ساواک مالقات کند تا اطالعات خود 
را در اختيار آنها ق��رار دهد؛ و بدين صورت طي 
مالقاتي اطالعات خود را درب��اره  ماجراي قتل 
مرحوم ش��مس آبادي در اختيار س��اواک قرار 
مي دهد. اعتراف مهدي هاشمي به نقش خود و 
دوستانش در اين حادثه، موفقيت بزرگي براي 
ساواک به حس��اب مي آمد به خصوص که اين 
اعتراف قبل از سفر شاه به اصفهان- که قرار بود 
در اواخر ارديبهشت سال 55 انجام شود - صورت 
گرفت و اين فرصت را براي س��اواک پيش آورد 
تا کشف راز قتل مرحوم شمس آبادي را با ورود 
شاه به اصفهان مرتبط کند و از آن بهره برداري 
تبليغ��ي نمايد. به دنب��ال اين ماج��را، روزنامه  
اطالعات در تاريخ 25 ارديبهشت 1355 با تيتر 
درشت »شبکه ترور حجت االسالم شمس آبادي 
کشف شد« متهمان را دانشجو، طلبه، مکانيک و 
يک نفت فروش که حجت االسالم شمس آبادي 
را مرتجع مي دانس��تند، معرفي ک��رد و با تيتر 
درش��ت ديگري نوش��ت: »متهمان، طرفداري 
خود را از ]آيت اهلل[ خميني و انگيزه  قتل را در 

بازپرسي شرح دادند«. 
با کش��ف چگونگي قتل مرحوم شمس آبادي و 
ماهيت عامالن آن، ساواک به فعاليت تبليغاتي 
شديدي عليه روحانيون و مبارزين انقالبي دست 
زد. ساواک از اين مسئله براي ترور شخصيت ها 
و ايجاد تنش و اخت��الف در جامعه و روحانيت، 
تضعيف جبهه مبارزه با طاغوت، سرگرم نمودن 
علما و توهين به ام��ام و روحانيت و ده ها مورد 
ديگر استفاده کرد. دس��تگاه امنيت، در خالل 
اين جريان، در داخل و خارج از کش��ور به نفع 
خود کوشيد و براي نشان دادن اقتدار خويش و 
تضعيف جبهه  مبارزات به تبليغات گسترده اي 
دست زد. جريان مهدي هاشمي و همفکرانش 
را مي توان جريان »حيله و تزوير« ناميد؛ جرياني 
که با موج سواري بر معادالت سياسي و اجتماعي 
و چرخش ه��اي زمان��ي و در کش و قوس هاي 
جامعه موجوديت خود را حفظ کرد و توانست 
در بس��ياري از موارد موازنه ها را به نفع خويش 
سنگين س��ازد به طوري که موفق شد با همين 
اعمال، عده اي را بفريبد، در همين زمان، عالوه 
بر بعضي حمايت هاي داخلي، جمعي از ايرانيان 
مبارز خارج کشور که در کليساي »سن مري« 
ش��هر پاريس براي بازگشت آيت اهلل خميني به 
ايران تحص��ن کرده بودند، همزمان خواس��تار 
آزادي مهدي هاشمي و تعداد ديگري از زندانيان 

سياسي شدند. 
با اين همه و در پايان اين مقال، ذکر اين نکته 
مهم ضروري است که امام خميني هيچ گاه به 
دفاع از مهدي هاشمي روي خوشي نشان ندادند 
و با شرکت برخي اصحاب خويش در اعتصاب 
کليس��اي »س��ن مري« نيز مخالف��ت کردند. 
اطرافيان نقل مي کنند که رهبر کبير انقالب به 
گاِه اين مخالفت، براي مهدي هاش��مي از لقب 
قاتل استفاده و شهادت آيت اهلل شمس آبادي را 

به وي منتسب مي کردند.


