
  احمدرضا صدری
53 س�ال پیش در چنی�ن روزهای�ی، جماعتی 
از طایف�ه فتیان که اس�تیالی کفر بر کش�ور را 
نمی خواستند، در پی اعدام حس�نعلی منصور 
)عامل تصویب قانون کاپیتوالس�یون( و پشت 
سر گذاردن محاکمه ای نمایشی، به عهد خویش 
با جانان وفا کردند و جان را بر س�ر باور مقدس 
خوی�ش نهادند. روای�ت این جه�اد حق طلبانه 
اما همچنان درخور خوانش اس�ت و نوش�تاری 
که در ادامه می آید، در پی آن اس�ت که روایتی 
دس�ت اول از این رویداد به دس�ت ده�د. امید 
آنکه تاریخ پژوهان انقالب را مفید و مقبول آید.

   
  هاش�م امانی: منصور برای امریکایی ها از 

شاه هم مهم تر بود!
حاج  هاشم امانی،کهنسال ترین 
عضو تیمی است که حسنعلی 
منص��ور را به دلی��ل تصویب 
قانون کاپیتوالسیون از میان 
برداش��ت. او به همین دلیل، 
در دادگاه ب��دوی ب��ه همراه 
س��ایر یاران، به اعدام محکوم 
شد و س��پس به اتفاق شهید 
حاج مه��دی عراق��ی و با یک 
درج��ه تخفیف، حب��س ابد 
گرفت و س��الیان دراز را در زندان به س��ر برد. این 
مجاهد ش��ریف در میان تمامی مب��ارزان انقالب، 
به تقوا، صداقت و زهد ش��هره اس��ت. امانی در باب 
زمینه های اعدام منصور روایتی دس��ت اول دارد: 
»ما تقریباً پنج نفر بودیم با ش��هید عراقی و شهید 
حاج آقا صادق امانی که ب��رای مبارزه پس از تبعید 
حضرت امام، دنبال راهکاری می گشتیم. یادم هست 
که حاج صادق می گف��ت دیگر ای��ن صداها فایده 
ندارد، باید صدا از گلوله بلند شود. بعد حاج صادق، 
توسط اندرزگو و عراقی با بخارایی ارتباط پیدا کرد 
و من اسلحه تهیه کردم. ش��هید اندرزگو به مسجد 
شیخ علی می آمد و پیش حاج صادق رفته و از طرف 
خ��ودش و محمد بخارای��ی و مرتض��ی نیک نژاد و 
رضا صفارهرن��دی اعالم آمادگی ک��رده بود. چون 
شهید عراقی باتجربه تر و آبدیده تر بود، او گفته بود 
بروید پیش عراقی. ش��هید عراقی بعد از صحبت با 
آنها، به حاج صادق گفت��ه بوداینها بچه های خوبی 
هستند و آمادگی این کار را دارند. بعد هر روز یکی 
یا تعدادی شان، با حاج صادق می رفت برای تمرین 
تیران��دازی و آمادگی برای عملی��ات. ما به صورت 
مستمر به همراه ش��هید عراقي، شهید حاج صادق 
اماني، آقاي عباس مدرسي فر و عزت اهلل خلیلي در 
منزل آقاي مدرسي فر جلس��اتي داشتیم و وظایف 
را تقس��یم مي کردیم. در این جلس��ات مسئولیت 
تهیه اس��لحه بر عهده من قرار گرفت. این تصمیم 
حول و حوش 15 خرداد گرفته شد. 9 قبضه اسلحه 
تهیه ش��د، تعدادي از  س��الح ها از طریق کس��اني 
تهیه شد که اس��لحه تعمیر مي کردند. بعد از ترور 
منصور نیز، اسلحه ها را مدتي در منزل ما و بعد در 
منزل حاج محمد اماني مخفي کردیم.  در آنجا نیز 
احساس ناامني مي کردیم، لذا چمدان اسلحه ها را 
آقاي عسگراوالدي به فردي به نام خان قلي دادند و 

او نیز آنها را با یک دوچرخه با خود برد. البته این فرد 
از محتواي چمدان اطالعي نداش��ت. این اسلحه ها 
بعد از مدتي در منزل حاج آقاي تقربي توسط رژیم 

پیدا شد.
 باید بگوی��م که تصمیم ب��ه اع��دام، اختصاص به 
حسنعلی منصور نداش��ت. چند نفر هدف بودند از 
جمله علم، نصی��ری و... م��ا در هیئت هاي مؤتلفه 
تصمیم گرفته بودیم دولتمردان را ترور کنیم و این 
منحصر به منصور نبود. به عنوان مثال در مس��جد 
مجد که اسداهلل علم گاهي در آنجا حضور مي یافت، 
براي ترور او یا سپهبد نصیري، آمادگي داشتیم، اما 
بعدها این امر منتفي شد. جلسات و تبادل نظرات 
ادامه داش��ت تا باالخره تصمیم گرفتیم منصور را 
بزنیم و برنامه ری��زي کردیم که ای��ن کار را جلوي 
مجلس انجام دهیم. آن زمان غیر از شاه هیچ کس 
حق نداشت با ماشین وارد مجلس شود و باید جلوي 
در مجلس پیاده مي شد و این امر براي حفظ پرستیژ 
مجلس بود و ما نیز از همین نکته استفاده کردیم و 

منصور را به سزاي خیانت هایش رساندیم.
 برای مجوز شرعی این اقدام هم، چون ارتباط با امام 

که در تبعید بودند وجود نداش��ت و شهید آیت اهلل 
بهشتی و سایرین که نماینده ایشان بودند، در حدی 
بودند که فتوا بدهند، از آنها فتوا گرفته شد. البته در 
مورد کسانی چون حسنعلی منصور با آن جنایت ها، 
براي ترورش��ان نیازی به فتوا نب��ود. من در جایی 
خواندم که حسنعلی منصور برای امریکایی ها از شاه 
هم مهم تر بود، چون کسی بود که این همه خیانت 
به کشور و به اسالم کرد. کسی که به پیغمبر)ص( 
فحش بدهد، قتلش از قبل مشخص است. اینها هم، 
چنین بودند و اصاًل نیاز به فتوا نب��ود.  پس از ترور 
حس��نعلی منصور، بنده در 9 بهمن دستگیر شدم.  
ابتدا شهید بخارایي دستگیر شد و از کارتي که در 
جیبش پیدا کردند، توانستند او را شناسایي کنند. 
به خانه محمد بخارایي مراجعه مي کنند و در آنجا 
از ارتباطات او س��ؤال مي کنند و مطلع شدند که با 
حاج صادق اماني ارتباط دارد. بقیه را نیز دس��تگیر 
کردند. من از آن شب به خانه نرفتم تا اینکه از یک 
قرار تلفني که با کسي گذاشتم توانستند من را در 
محل قرار مالقات دستگیر کنند. ضداطالعات هم 
من را گرفت. بعد از این مأموران تا 21 روز در خانه ما 
حضور داشتند، چون موفق نشده بودند حاج صادق 
را بگیرند و مي ترسیدند ترور دیگري صورت بگیرد. 
رژیم واقعاً وحشت کرده بود. برخي از افراد دستگیر 
شده، از زمان ترور هم اطالع نداش��تند، چون کار 
کاماًل تشکیالتي بود. در دادگاه از یکي از ما پرسیدند 
شما چطور از ترور منصور مطلع شدید؟ و  پاسخ داده 
شد: در خیابان بودم که دیدم ماشین ها بوق مي زنند 
و چراغ هایشان را روشن کرده اند و من از این جهت 
متوجه ماجرا شدم. جواب براي رئیس دادگاه بسیار 

سنگین بود.« 
  ابوالفضل حاج حیدری: دستگیرش�دگان 

هیچ کس را لو ندادند
زنده یاد ابوالفضل حاج حیدری 
در زم��ره چهره هایی بود که در 
ماجرای اع��دام انقالبی منصور 
نقشی نمایان داش��ت و دادگاه 
او را به حب��س ابد محکوم کرد. 
او س��ال ها ب��ه همراه ش��هید 
حاج مه��دی عراق��ی و زنده یاد 
عس��گراوالدی،  حبی��ب اهلل 
زندان و مهم تر از آن، زندان در 

تبعی��د را متحمل ش��د. وی در خاطراتی که پیش 
روی شماس��ت، چگونگی تحق��ق »عملیات بدر« 
را این گون��ه روایت ک��رده اس��ت: »در هیئت هاي 
مؤتلفه با مشورت هایي که با علما انجام شد، با هدف 
شکس��تن فضاي خفقان، یک ش��اخه نظامي براي 
مقابله با این فضا ایجاد ش��د. اصوالً بعد از مشورت 
با روحانیون تصمیم گرفته ش��ده ب��ود که دو گروه 
سیاسي و نظامي در هیئت هاي مؤتلفه ایجاد شود. 
در زمانی که برنامه ترور منصور طراحي می ش��د، 
تأیید مراجع از جمله آی��ت اهلل میالني براي انجام 
این اقدام انقالبي اخذ ش��د. در این زمینه به دلیل 
ارتباط نزدیکي که با آیت اهلل دکتر بهشتي به عنوان 
نماینده امام داشته ایم، از ایش��ان در خصوص این 
اقدامات اطالعاتي را کس��ب کردیم و براي برطرف 
کردن دغدغه  ذهني خود، از ایشان در این باره سؤال 
کردیم، که این بزرگ��وار منعي در اجراي این حکم 

حسین صفار هرندی:  ما نمي دانستیم 
ماجرا به نوعي به خانواده ما هم ارتباط 
پیدا مي کند. عصر که به خانه آمدیم، از 
روزنامه فهمیدی�م که محمد بخارایي، 
منصور را زده است. مرحوم عمو )شهید 
رضا صفار هرن�دی( در مغ�ازه پدر ما 
کار مي کرد و هم�راه حاج آقا بود. عصر 
که مي ش�ود او مي آید مغ�ازه. حاج آقا 
مي پرس�د: نوش�ته اند ک�ه کار محمد 
بوده؟ مرح�وم عمویم مي گوی�د:  بله، 
رفقا بودن�د. حاج آقا متوجه مي ش�ود 
که هم�ه آنها درگی�ر ماجرا هس�تند
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زمینه ها و پیامدهای»عملیات بدر« و شمه ای از حاالت سامان دهندگان آن در آیینه 3 روایت

بعد از ترور منصور ماشین ها بوق می زدند

منصوربرایامریکاییها
ازشاههممهمتربود
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غیرشرعی بودن »مطلِق« ترور و نیز القای دیدگاه 
منفی در باب اعدام انقالبی حس�نعلی منصور- 
عامل قانونی شدن کاپیتوالسیون در ایران- هماره 
به مثابه حربه ای جهت بی ارزش کردن این رخداد 
تاریخی توسط مخالفان مورد استفاده بوده است. 
اینک در سالروز این رخداد، متن پرسش و پاسخ 
مدرسین حوزه علمیه قم با مرحوم آیت اهلل العظمی 
سیدعبداهلل شیرازی)قده( را در پی می آوریم که 

نمایانگر دیدگاه آن فقید سعید در این باب است.
   

محضر مبارک حضرت آی��ت اهلل  العظمی جناب آقای 
شیرازی مد ظله العالی، نجف اشرف

به عرض عالی می رساند پس از حادثه قتل حسنعلی 
منصور که برخالف نص آیه کریم��ه »َو لَن یَْجَعَل اهللُهّ 
لِلَْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َس��ِبیاًل« بیگانگان را بر ملت 
مسلمان ایران مس��لط کرد و اس��تقالل مملکت را به 
مخاطره انداخت، علما و جامعه روحانیت را که »الراد 
علیهم کالراد علی اهلل«، به طرز موهنی س��تون پنجم 
نامی��د و مرجع عالی ق��در حضرت آی��ت اهلل  العظمی 
آقای خمین��ی مد ظل��ه را تبعید ک��رد... و از این عده 
13 نفر را به اتهام شرکت و مباشرت در قتل منصور با 
تقاضای اعدام تسلیم دادگاه نظامی کرد، دادگاه سّری 
فرمایشی هم چهار نفر را به اعدام و بقیه را به حبس های 
طویل المدت محکوم ساخت. با توجه به عملیات موهن 
دولت منصور نسبت به روحانیت و قوانین ضداسالمی 
و ضداس��تقالل که ش��خص مزبور را در حال مبارزه با 
اسالم و استقالل مملکت قرار داده بود و با توجه به این 
که آقایان دستگیرش��دگان از بهترین افراد سرشناس 
روحانیت و بازار تهرانند و ب��ا مالحظه این که کیفیت 
وقوع حادثه، دالیل اتهام، جری��ان دادگاه و دفاعیات 
متهمین هیچ کدام به اطالع ملت ایران نرس��یده و در 
صورت صح��ت اتهام عمل مزبور ناش��ی از روح دین و 
احساسات مذهبی نامبردگان در برابر اختناق و فشار 
حکومت منصور و مبارزه صریح وی با اسالم و روحانیت 
بوده اس��ت، بیان فرمایید: آی��ا رأی دادگاه کذایی که 
سرنوش��ت آن در دادگاه تجدیدنظر معلوم نیست، با 
موازین شرع مقدس اسالم مطابقت دارد یا خیر؟ و آیا 
اعدام و حبس این عده بر مبنای حکم دادگاه مزبور جایز 
است یا نه؟ متمنی است برای استحضار ملت ایران که 

با ناراحتی شدید، منتظر فتوای مراجع عظام هستند، 
رأی مبارک را صریحاً مرقوم فرمایید. 

تاریخ 1344/3/1� به امضای 52 نفر از مدرسین حوزه 
علمیه قم 

   
بسم اهلل الرحمن الرحیم و له الحمد

حضرات حجج اسالم آقایان مدرسین و فضالی حوزه 
علمیه مقدسه قم دامت افاضاتهم

پس از اهدای سالم و اس��تدعای دوام توفیقات آقایان 
از محضر مقدس خداوند متعال، در پاس��خ فوق الذکر 
آن حض��رات: همچنان ک��ه می دانی��د حکومت جائر 
ایران در این دو، س��ه س��اله اخیر آن چنان زبانه آتش 
ظلم و اس��تبدادش باال گرفته که به منظور بقای خود 
و انجام اوامر ارباب��ان نصارا و یه��ود از هیچ گونه عمل 
خالف دین، قانون و انسانیت فروگذار نکرده است و از 
نصایح سایر مراجع تقلید عظام، علمای اعالم، ناصحان 
و خیراندیشان ملت اثری جز مزید ش��رارت به وجود 
نیامد )و مازادهم اال طغیانا و ظلما( و پس از جعل قوانین 
برخالف دیانت مقدسه اس��الم و خونریزی ها از قبیل 
فاجعه عظیمه مدرسه فیضیه قم و کشتار هزاران نفر 
از ملت مسلمان ایران در روز 12 محرم الحرام به جرم 
حق گویی و مساعدت علما که فراموش شدنی نیست و 
سایر قضایا از حبس و تضییق بر حضرات علمای اعالم 
و بزرگان ملت دولت منصور به دستور شاه و مساعدت 
مجلسین مصنوعی محرم دست به نغمه باالتر زدند و 
ملت مسلمان ایران را با تصویب مصونیت اتباع امریکایی 
برده اجانب و مملکت مس��تقل چند هزار ساله ایران 
را تحت اس��تعمار حقیقی اجانب قرار دادند، حضرت 
آیت اهلل خمینی را که یک��ی از مراجع تقلیدند به جرم 
نصیحت، حق گویی و برمال ساختن خطرات و نکبات 
این تصویب نامه برخالف قانون به خارج کشور تبعید 
کردند که اکنون اطالع صحیحی از حال و مکان ایشان 
در دست نیست، در حالی که مراجع تقلید به نص قانون 
عالوه ب��ر آزادی نطق و بیان مصونی��ت دارند. البته به 
مقتضای عالقه به دیانت، ناموس، آب و خاک چنانچه 
حوادثی از قبیل قتل منصور و مانند آن پیش آید جای 
هیچ گونه تعجبی نیست و به طور مسلم حکم دادگاه در 
این باره نسبت به اعدام و حبس آن عده هیچ گونه از نظر 
شرع ارزش ندارد و نمی توان آنها را مفسد خواند، بلکه 
مفسد واقعی دستگاه جبار حکومت است که در واقع 
خود سبب این گونه حوادث می ش��ود. »َو إَِذا قِیَل لَُهْم 
َُّهْم  ََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن* أاَل إِن الَ تُْفِسُدواْ فِي األَْرِض َقالُواْ إِن
ُروَن«.و السالم علیکم و  ُهُم الُْمْفِسُدوَن َو لَِکن الَّ یَْش��عُ

رحمه اهلل و برکاته 
نجف اشرف، صفر الخیر 1385 هجری 

السیدعبداهلل الشیرازی 

 دیدگاه آیت اهلل سیدعبداهلل شیرازی
 درباره عامالن اعدام حسنعلی منصور

مروری بر یک سند تاریخی
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بیان نکرد. رژیم و مخالفان نهضت برای تضعیف 
وجهه روحانیت در میان مردم دست به تخریب 
زدند، لذا شهید بخارایي و افرادي که بازجویي 
ش��دند، اعالم کردند ک��ه فتواي ای��ن کار را از 
حاج مرحوم آیت اهلل شیخ جواد فومني گرفته ایم 
که ایشان چند روز قبل از این جریانات مرحوم 
ش��ده بودند! بع��د از اعدام حس��نعلي منصور، 
برادران دستگیر شدند. آنها نتوانستند از طریق 
اعتراف ای��ن کار را انجام دهند، ل��ذا از طریق 
شناسایي خانواده برادران، نفود کردند و آقایان 
بخارایي، نیک نژاد، هرندي، حاج صادق اماني و 

عراقي و دیگران را دستگیر کردند.
 بنده به خوزستان رفتم و بعداً طوري برنامه ریزي 
شد که به عراق بروم، اما در آن شرایط احساس 
کردم حضورم در داخل واجب تر است. بنابراین 
از اهواز برگش��تم و ب��ا یکي از ب��رادران قراري 
گذاشتم ولي وقتي به فضاي قرار رسیدم، متوجه 
شدم منطقه بسته است و به محل قرار نرفتم و 
مسیر خود را ادامه دادم. شهرباني مرا دستگیر 
کرد و نهایتاً در خالل محاکمات، حکم حبس ابد 
براي من تثبیت شد. در واقع من آخرین نفري 
بودم که دستگیر شدم. مرا مسئول گروه انتقام 

نامیده بودند.
 نزدیک 13 س��ال، آقاي عس��گراوالدي، آقاي 
اماني و آیت اهلل انواري و بنده در قبل از انقالب، 
در زندان بودیم. دادستان ارتش، گروه ما را گروه 
انتقام نامیده بود. نام گروه اعدام انقالبي را هم 

گذاش��ته بود گروه ترور و امثاله��م. موقعي که 
برادران دستگیر ش��دند، بازجویي ها انجام شد 
و وارد مرحله دادگاه ش��دیم. در کیفرخواست، 
دادستان، ما 13 نفر را از نظر فعالیت و موضوع 
فعالیت به سه گروه تقسیم کرده بود. اسم یک 
گروه را گذاشته بود گروه ترور که عوامل اجراي 
اع��دام انقالبي منصور بودن��د. مرحوم بخارایي 
و نیک ن��ژاد و هرندي و حاج ص��ادق اماني جزو 
این گروه بودند. اس��م یک گروه را گذاشته بود 
گروه فتوا و اعالمیه مثل مرحوم آیت اهلل انواري، 
 مرحوم حاج احمد شهاب و تعدادي از برادرها و 
اسم یک گروه را هم گذاش��ته بود گروه انتقام. 
در این گروه کل تجهیزاتي که مورد نیاز بودند، 
تهیه مي شد، یعني تهیه اسلحه، شناسایي افراد و 
رفت و آمدها توسط این گروه صورت مي گرفت. 
طبیعي بود که بای��د پیش بیني نیازهایي چون 
اس��لحه، مواد انفجاري و نارنجک مي شد. تهیه 
و طراحي براي رفع این نیازها موجب ش��د که 
ارتباط بنده با شهید عراقي و شهید حاج صادق 

اماني افزایش پیدا کند.«
  حس�ین صفارهرندی: با خنده و شادي 

گفتند اعدام! اعدام!
حسین صفار هرندی فرزند 
مرح��وم حجت االس��الم 
والمس��لمین حاج شیخ 
علی اصغر صفار هرندی و 
برادرزاده شهید رضا صفار 
هرن��دی از اعض��ای تیم 
اعدام حس��نعلی منصور 
اس��ت. او به رغم به س��ر 
ب��ردن در دوران کودکی 
در آن مقط��ع، از حاالت 
و گرایشات اعضای این تیم، خاطراتی شنیدنی 

دارد که شمه ای از آن در ذیل می آید:
»بع��د از رحل��ت مرح��وم آیت اهلل حاج ش��یخ 
محمدتقی بروجردی، اداره مس��جد ایشان به 

عهده مرحوم ابوي )حجت االسالم والمسلمین 
حاج شیخ علی اصغر صفار هرندی( قرار گرفت 
و عده اي از جوان هاي آن دوره به این مس��جد 
کش��یده ش��دند، از جمله تیم محمد بخارایي، 
سیدعلي اندرزگو و نیک نژاد و حلقه واسط هم 
مرحوم عموي م��ا، آقارضا صف��ار هرندي، بود. 
همین جا بگویم که  بین م��ن و مرحوم آقارضا 
عالقه عجیبي برقرار بود. وقتي ایش��ان شهید 
شد، من 12 سال داش��تم، ولي رابطه عاطفي و 
معرفتي بین ما برقرار ب��ود. مرحوم آقارضا، این 
افراد را که بچه محل هم بودند با حاج آقا پیوند 
مي دهد. حاج آقا شب ها تفسیر مي گفت و درس 
جامع المقدمات. آن موقع ها رسم بود که جوان ها 
مي  آمدند مسجد و جامع المقدمات مي خواندند. 
ما هم ی��ک م��دت  رفتی��م و جامع المقدمات 
خواندیم. اینکه دوره درس خوان��دن اینها نزد 
حاج آقا چقدر طول کشید؟ من دقیقاً نمي دانم. 
متفاوت بوده. مرح��وم اندرزگو همان موقع هم 
خیلي ش��لوغ ب��ود و حاج آقا مي گفت ش��اگرد 
شیطان کالس است. من مدرسه بودم که خبر 
ترور منصور را ش��نیدم. کالس چهارم یا پنجم 
دبستان بودم. سیدعلی، مس��تخدم مدرسه ما 
اهل این چیزها بود. یک پس��رش همکالس��ی 
من و یکي دیگ��ر بزرگ تر از ما بود. س��یدعلي 
اهل سمنان و انسان بسیار متدیني بود. همیشه 
لباس بلندی مي پوش��ید و یک قم��ه را هم زیر 
لباس��ش پنهان مي کرد و در برخی صحنه های 
مربوط به 15 خرداد حضور داش��ت. بسیار آدم 
متدین و متهوري ب��ود. اول از همه از او بود که 

شنیدم نخست وزیر را ترور کرده اند.
 ما نمي دانس��تیم ماج��را به نوعي ب��ه خانواده 
ما هم ارتب��اط پیدا مي کند. عصر ک��ه به خانه 
آمدیم، از روزنامه فهمیدیم که محمد بخارایي، 
منصور را زده. مرحوم عمو در مغازه پدر ما کار 
مي کرد و همراه حاج آقا بود. عصر که مي ش��ود 
او مي آید مغازه. حاج آقا مي پرسد: نوشته اند که 
کار محمد بوده؟ مرحوم عمویم مي گوید:  بله، 
رفقا بودند. حاج آقا متوجه مي شود که همه آنها 
درگیر ماجرا هستند. آنها همیشه مسائل شان 
را ب��ا حاج آقا در میان مي گذاش��تند و خط هم 
مي گرفتند، ولي ورودشان به مرحله مسلحانه را 
با ایشان در میان نگذاشته بودند. خیلي در این 
زمینه محرمانه عمل کردن��د. مرحوم حاج آقا 
براي ما تعریف مي کرد که آقارضا یک مقداري 
بي تاب بود و گفت: مي روم بیرون روزنامه بگیرم. 
مي رود و ظاهراً مي بیند که ماشین ساواک دارد 
مي آید. نمي ایس��تد و مي رود و برنمي گردد به 
مغازه. آنها آمدند و مغازه را گش��تند و بعد هم 
حاج آقا را آوردند منزل و آنجا را گشتند. ما این 
صحنه ها را دیدیم که خان��ه را به هم ریختند و 
حاج  آقا را بردند. فرداي آن روز به در خانه شهید 
نیک ن��ژاد رفتند و دام پهن کردن��د و وقتی که 
عموي ما به دی��دن او م��ی رود، او را مي گیرند 

و مي برند.
 اوایل خ��رداد 44 بود که ی��ک روز ابوي گفت 
ما داریم به مالقات مي روی��م و تو هم مي تواني 
بیایي! مرحوم پدر در این گونه موارد مرا مي برد 
و ش��کل دهي ش��خصیت اجتماع��ي ام را واقعاً 
مدیون ایشان هستم که مرا به این شکل تحویل 
مي گرفت و تربیت مي کرد. من 12 سال بیشتر 
نداش��تم  و خانواده ها کمتر بچه ها را به زندان 
مي بردند. نشاط و شادماني آن گروه، به خصوص 
آنهایي که حکم اعدام ش��ان صادر ش��ده بود، 
خیلي روي من اثر گذاشت. من محمد بخارایي 
را قباًل کنار عمو دیده بودم. بقیه را هم دس��ت 
کم عکس ش��ان را دیده بودم و به نظرم مي آمد 
که اینها و از جمله عموي خودم چقدر زیباتر و 
نوراني تر ش��ده اند. عمو س��رش را آورد جلو که 
مأمورها حرفش را نش��نوند و ب��ه مرحوم ابوی 
گفت، »شنیده ایم که مراجع نجف نامه نوشته اند 
که براي ما که حکم مان اعدام اس��ت، تخفیف 
بگیرند. ما تشکر مي کنیم ولي با رفقا که صحبت 
مي کردیم، نگران بودند که از سوي علماي نجف 
از این مردک تقاضایي نش��ود. اگر به او دستور 
مي دهند،  اشکالي ندارد ولي تقاضا نکنند، چون 
ما به این مسئله راضي نیستیم.« این نکته اي بود 
که خود من شنیدم و برایم بسیار جالب بود و یک 
بار در سالگرد آنها در هیئت هاي مؤتلفه هم این 
را گفتم. باز صحنه دیگري که از نشاط آنها به یاد 
دارم، محمد بخارایي بود که از ته دل مي خندید 
و سرحال و بانشاط این طرف و آن طرف مي رفت 
و با همه صحبت و شوخي مي کرد. آقاي انواري 
که هیکل درشتي داشت، دستي به کمر محمد 
بخارایي زد و به مرحوم ابوي گفت: حاج آقا! ببین 
زندان چه به این ساخته! خالصه خیلي شوخ و 
شنگ و سرحال بودند. ش��اید برخي بگویند به 
خاطر این بوده که  خانواده ها روحیه ش��ان را از 
دست ندهند، ولي در گزارش هایي که ما بعدها 
خواندیم، آمده بود که وقتي در دادگاه هم حکم 
اعدام را صادر مي کنند و سپس آنها را مي آورند 
که با اتوبوس به زندان انتقال بدهند، همگي از 
پنجره اتوبوس براي بقیه دست تکان مي دهند 
و با خنده و شادي مي گویند اعدام! اعدام! محمد 
بین 18، 19 سال داشت و از همه جوان تر بود. 
البته آقاي ایپکچي کوچک تر بود که 15 س��ال 
داشت و او را به دارالتأدیب بردند. او پوسته هاي 
نارنجک را قالب ریزي مي کرد. پیش آقاي حاج 
عزیز اهلل که خدا رحمتش کند، ای��ن کار را یاد 
گرفته بود. مرحوم نیک نژاد حدود 21 و مرحوم 
عموي ما بین 22، 23 و مرحوم اندرزگو 20، 21 
سال داشت. در میان کساني که اعدام شدند از 
همه بزرگ تر مرحوم ص��ادق اماني بود که 32 

سال داشت.«

هاش�م امان�ی: برخ�ي از اف�راد 
دس�تگیر ش�ده، از زمان ترور هم 
اطالع نداش�تند، چ�ون کار کاماًل 
تش�کیالتي ب�ود در دادگاه از 
یکي از ما پرس�یدند ش�ما چطور 
از ترور منص�ور مطلع ش�دید؟ و  
پاسخ داده ش�د: در خیابان بودم 
که دیدم ماش�ین ها بوق مي زنند 
روش�ن  را  چراغ هایش�ان  و 
کرده ان�د و م�ن از ای�ن جه�ت 
متوجه ماجرا ش�دم. جواب براي 
رئیس دادگاه بس�یار سنگین بود

ابوالفضل حاج حیدری: پس از ترور 
منصور طوري برنامه ریزي شد که به 
عراق بروم، اما در آن شرایط احساس 
کردم حض�ورم در داخ�ل واجب تر 
است. بنابراین از اهواز برگشتم و با 
یکي از برادران قراري گذاشتم ولي 
وقتي به فضاي قرار رسیدم، متوجه 
شدم منطقه بس�ته است و به محل 
قرار نرفتم و مس�یر خ�ود را ادامه 
دادم. بنز ش�هرباني مرا دس�تگیر 
ک�رد و نهایتًا در خ�الل محاکمات، 
حکم حبس ابد براي من تثبیت شد


