
  احمدرضا صدري
در س�حرگاه بيس�ت و شش�مين روز از خرداد 
1344، چهار تن از پاكبازاني ك�ه بر اين اعتقاد 
بودند كه حكومت ش�اه جز زبان اس�لحه ياراي 
درك زباني ديگر را ندارد، به جوخه اعدام بسته 
ش�دند. آنان تا واپس�ين لحظات به كرده خود 
مباهي بودن�د و با لبخند و آغوش�ي باز مرگ را 
اس�تقبال كردند. اما با سپري ش�دن 54 سال 
جاي اين پرسش براي نس�ل كنوني باقي است 
كه آنان كه بودند و چه مي خواس�تند و چگونه 
رفتن�د؟ مقالي كه پي�ش رو داريد، مي كوش�د 
تا با اس�تناد به روايات برخي ش�اهدان رويداد 
اع�دام حس�نعلي منصور، ب�ه اين پرس�ش ها 
پاس�خ گويد. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان انقالب 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

   
  مي خواستيم به ش�اه بفهمانيم كه رژيم او 

همچنان آسيب پذير است! 
در بازخواني رويداد اعدام حسنعلي منصور، آغازين 
پرسش اين اس��ت كه از چه روي جمعيت مؤتلفه 
اس��امي كه بيش��تر رويكرد فرهنگي و سياس��ي 
داش��ت، به فعاليت مسلحانه دس��ت زد؟ زنده ياد 
حبيب اهلل عسگر اوالدي از چهره هاي شاخص اين 
طيف و نيز از فعاالن حذف منصور به اين پرس��ش 
اين گونه پاسخ داده است: »پس از قيام 15 خرداد 
42 و س��ركوب آن توس��ط رژيم منحوس پهلوي، 
اختناق سنگيني بر كشور حاكم شد، به طوري كه 
امكان هيچ گونه حركت سياسي وجود نداشت. پس 
از تبعيد حضرت امام به تركيه، اين جو سنگين تر 
هم شد و هيئت هاي مؤتلفه اسامي  به اين نتيجه 
رسيدند كه ديگر مبارزات فرهنگي و تبليغاتي عليه 
رژيم پهلوي فايده ندارد و اين رژيم جز زبان گلوله، 
زبان ديگ��ري را نمي فهمد. به همي��ن دليل پس 
از تبعيد امام، مؤتلفه تصمي��م گرفت به دو بخش 
سياسي تبليغاتي و نظامي  تقس��يم شود. هدف از 
ترور حسنعلي منصور- كه در واقع شخصيت دوم 
رژيم پهلوي محسوب مي ش��د و براي امريكايي ها 
حتي از خود شاه هم مهم تر بود- اين بود كه به شاه 
بفهمانند كه رژيم او همچنان آس��يب پذير است. 
البته دوستان فهرس��تي از 13 عنصر خبيث رژيم 

پهلوي را-  ك��ه در رأس آنها خود محمدرضاش��اه 
خائن قرار داشت- تهيه كرده بودند. در آن موقعيت 
ترور خود ش��اه ممكن نبود، در نتيجه حس��نعلي 
منصور به عنوان باني اليحه كاپيتوالسيون و كسي 
كه به ش��خص امام توهين كرده بود، مد نظر قرار 

گرفت«. 
در سه دهه اخير پاره اي از عناصر و جريانات سياسي 
و تاريخي، با استناد به رويكرد امام خميني مبني 
بر تخطئه مبارزات مسلحانه، درباره وجاهت اقدام 
مؤتلفه در اعدام منصور، تشكيكاتي ايجاد كرده اند. 
از توضيحات مرحوم عسگر اوالدي چنين برمي آيد 
كه امام در اين فقره و به دليل اعتماد به پايه گذاران 
مؤتلفه، درباره آن رويكرد منفي نداشته اند: »امام 
هرگز حركت مس��لحانه را قبل از اينكه توده هاي 
مردم به ميدان بيايند، اجازه نمي دادند، مخصوصاً 
اگر پاي گروه هايي در ميان بود كه ريش��ه اسامي 
 مشخصي نداشتند. بنده در فاصله سال هاي 50 تا 
54 در زندان بودم و به ياد دارم كه فردي را كه افراد 
را به صورت قاچاق به عراق مي برد، دستگير كردند و 
به زندان آوردند. ابتدا اعضاي سازمان مجاهدين  كه 
متوجه شدند او از عراق آمده است، سعي كردند با او 
ارتباط برقرار كنند اما او كه متوجه ماهيت آنها بود، 
ابداً حرفي نزد اما وقتي به اتاق ما آمد و متوجه شد 
ما مقلد امام هستيم، به ما گفت از تجار مهم مشهد 
است و هميشه براي حضرت امام وجوهات شرعي 
مي برد. هنگامي  كه از امام سؤال كرده بود آيا اجازه 
دارد از اي��ن وجوهات به س��ازمان مجاهدين خلق 
بدهد، امام فرموده بودند خير، جايز نيست! تنها به 
افرادي كمك كنيد كه براي احياي امر به  معروف 
و نه��ي  از منكر و زي��ر نظر فقها مب��ارزه مي كنند. 
هنگامي  كه ام��ام در پاريس بودند، ب��از هم اجازه 
ورود اعضاي سازمان مجاهدين را به حلقه دور خود 
ندادند و هنگامي  كه شهيد عراقي درباره آنها سؤال 
كرد، فرمودند اينها ريشه درستي ندارند! از همان 
زمان بود كه ش��هيد عراقي با منافقين قطع رابطه 

كرد و يكي از داليل شهادتش هم همين بود«. 
هويت و شخصيت چهره هاي شاخص واقعه اعدام 
منصور كه خود بدان »عمليات بدر« نام نهاده بودند، 
درخور شناسايي است. عس��گر اوالدي در معرفي 
بيش��تر بانيان اين عمليات نيز چنين گفته است: 

»شهيد صادق اماني سرشار از ايمان و تقوا و توكل 
و توسل بود. ايشان حدود 3هزار حديث را حفظ بود 
و هر وقت در جلسات دور هم جمع مي شديم و به 
بن بست مي رسيديم، حديثي مي گفت و مشكل را 
حل مي كرد. در آن دادگاه از ايشان پرسيدند شما 
كه مش��كل مالي نداش��تي، چرا عليه رژيم دست 
به اقدام مسلحانه زدي؟ ايش��ان پاسخ داد مرجع 
تقليد ما در س��خنراني به مناسبت كاپيتوالسيون 
فرمود كسي كه از مرگ بترس��د، مسلمان نيست 
و هر ك��س كه فرياد نزن��د، ايمان ن��دارد. از مرگ 
نترسيدن و فرياد زدن را با هم فكر كرديم و به اين 
نتيجه رسيديم براي اينكه بتوانيم فرياد خود را از 
اين حصارهاي بلندي كه در اين ملت كشيده ايد، 
به گوش شما برسانيم، جز اين چاره اي باقي نمانده 
اس��ت. به همين دليل عزت اسام را از لوله اسلحه 
فرياد زديم تا همه مردم ايران و مس��لمانان جهان 
صداي فرياد مسلمين را بش��نوند... شهيد محمد 
بخارايي هم با اينكه 18 س��ال و چند ماه بيشتر از 
سنش نمي گذشت، در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
گلوله اي را به گلوي منصور زدي، گفت چون با آن 
حنجره به مرجع تقليد من توهين كرده بود! شهيد 
صفار هرندي نيز در پاس��خ به اين سؤال كه چرا به 
جاي برنامه ه��اي جبهه  ملي و نهض��ت  آزادي، به 
نهضت آيت اهلل خميني پيوستي؟ پاسخ داد چون 
آنها به دنبال نقش و نگار زدن به ايوان رژيم ش��اه 
بودند، در حالي كه آقا معتقدند خانه از پاي بس��ت 
ويران است... و اين بنا بايد ويران شود و به جايش 

حكومت اسامي  برقرار شود«. 
  در مورد فردي چون منصور، نياز به كسب 

فتوا نبود!
جزئيات، تداركات و نتاي��ج عمليات بدر، از فصول 
درخور خوانش درباره اين رويداد تاريخي اس��ت. 
 هاش��م اماني از فع��االن فدائيان اس��ام و مؤتلفه 
اسامي  كه در اعدام منصور نقش نمايان داشت و 
هم از  اين رو ساليان متمادي در زندان به سر برد، 
در اين باره روايتي خواندن��ي دارد: »ما براي ترور 
اسداهلل علم كه گاهي به مسجد مجد مي آمد يا براي 
ترور نصيري آمادگي داش��تيم ولي اي��ن برنامه ها 
موقتاً منتفي شدند. حسنعلي منصور عامل تصويب 
اليح��ه ننگين كاپيتوالس��يون و ي��ك جيره خوار 

هاشم امانی: »حسنعلي منصور عامل 
تصويب اليحه ننگين كاپيتوالس�يون 
و يك جيره خوار به تمام معنا بود و لذا 
به اين نتيجه رس�يديم با برداشتن او 
يكي از عوامل مهم استكبار را زده ايم. 
منصور ب�راي امريكايي ها از ش�اه هم 
مهم تر بود. او صراحتًا ب�ه پيامبر)ص( 
و مقدس�ات ديني و اس�المي  توهين 
مي كرد! در مورد چنين ف�ردي نياز به 
كسب فتوا نيست، با اين همه در حدي 
كه ام�كان داش�ت فتوا گرفته ش�د«
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گفتني ها و روايت هايي از حاشيه و متن »عمليات بدر«

 آنان كه با لبخند 
به پيشواز گلوله ها رفتند 
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  خسرو رفعتی
بی ش��ك ش��ما نيز بارها 
و باره��ا پي��ش از تماس 
تلفنی با دوس��ت و آشنا 
در انتظار به س��ر آمدن 
»ب��وق اش��غال« و آغاز 
گفت وگوی خود به س��ر 
برده ايد. در چنين اوقاتی 
آنچه ذه��ن را ب��ه خود 
مشغول می كند، دغدغه 
ساعت و س��رعت است و 
كوتاه ش��دن س��خن تا فرصت گفت وگوی شما 

فراهم شود.
بوق اشغال ما نيز با همين مقدمات و همين مقدمه 
آغاز می ش��ود با اين تفاوت كه پس از پايان بوق 
اشغال اولی  بايد شماره ای را گرفت و برای خواندن 

اين بوق اشغال نيز شماره ای از روزنامه ای.
ب��وق اش��غال عامت��ی اس��ت بي��ن دو زم��ان، 
زم��ان ارتباطی و زم��ان بی ارتباط! بوق اش��غال 
شبيه تيك تاک س��اعت اس��ت با اين تفاوت كه 
تيك تاک های ساعت شماطه دار به زنگ بيدارباش 
منتهی می ش��ود و تاكتيك های بوق اش��غال به 
ش��روع احوالپرس��ی و گفت وگو. بوق اشغال يك 
س��اعت بوقی اس��ت كه زمان را به وق��ت انتظار 
نش��ان می دهد. بنابراين اگر اريكه قدرت و سرير 
س��لطنت حضرت گراهام  بل، پادشاه جوانبخت 
اقلي��م فركانس ه��ای صوتی و س��لطان بی بديل 
ديار موج الكتريكی كه از زر »سيم« برآورد، تنها 
بر صدای ما و تنی چند از اهل هنر و نظر اس��توار 
باشد، باز غنيمتی است ذی قيمت و مگر نه اينكه 

گفته اند: »تنها صداست كه می ماند«؟
باری اگ��ر تنها همين ص��دا نيز نمان��د يا همين 
صدا نيز تنها نمان��د، مجال تنهايی ديگری فراهم 
است كه در آن رنگ و بوی ايام و آالم اهل و مخل 
روزگار، ماندگار تواند بود، علی الخصوص كه پيرايه 
و ش��يرازه ای بر آن ببندن��د و در هيئت پروانه ای 

رنگين بال و فرود آمده از پيل��ه خيال و گل های 
گلستان گذشته و حال زيور طبع يافته باشد و اگر 

خدا بخواهد قبول طبع هم.
به هر روی و تقدير اثری كه از آن س��خن می رود، 
حاصل بازجستن رؤياهايی است كه با قلم و قدم 
خود روحي��ات س��اكنان اي��ن دوره از تاريخ اين 
سرزمين را رقم می زنند. گفت وگوهای اين كتاب 
همان امواج صوتی بازيافته گراهام  بل اس��ت كه 
اميدواريم انتشار مجموعه آن، به امواج پرانحنای 
قلب هنرمندان و نبض مخاطبان راه يافته باشد. 
گفت وگوهای تلفنی حاضر- كه از سوی علی اكبر 
مظاهری تهيه شده است- با شروع انتشار روزنامه 
جام جم از ارديبهشت 1379 در صفحات فرهنگ 
و هنر روزنامه منتشر شد و پس از اندک زمانی به 
تش��ويق خوانندگان گرامی روزنامه عنوانی ثابت 
و دائمی ش��د كه گزي��ده ای از آن در كتاب مورد 

معرفی گرد آمده است.
گزيده گويی و گزيده جويی اي��ن گفت وگوها كه 
ش��تاب آن با حرفه روزنامه نگاری نيز انباز است، 
زاييده سبك و سياق آن اس��ت كه كوشش شده 
تنها زاييده اين شيوه باش��د و نه زائده آن، به ويژه 
آنكه در روزگار كنونی مجال اطناب و اطاله كام و 
درازنفسی های صاحب نفسان گذشته اندک است 

و در عوض فشار، دغدغه، تزاحم و تراكم بسيار.
پس اگر گام نخس��ت اين گفت وگوهای تعقيب و 
گريزوار را گراهام  بل با اختراع ابزار نيمه موسيقايی 
خود برداشته باش��د، گام دوم به مخترع تلگراف 
بازمی گردد كه با صرفه جويی در مصرف كلمات، 
جيره بندی الفاظ و استفاده بهينه از معانی بر اين 

ساز زخمه ای خوش آواز زده است.
گفت وگوهای اين كتاب كه فهم، فكر، ذكر، بيداری 
و رؤيای هنرمندان معاصر را می كاود معموالً رنگ 
و آهنگی از طنز ني��ز يافته و به همين دليل گاه از 
مصاحبه به مطايبه گراييده است و گاه برعكس. 
ميان مصاحبان اين دفتر شايد نشانی از نام برخی 
ب��زرگان بلندنام و نيك فرجام اه��ل هنر در ميان 
نباشد كه می كوشيم در شماره های بعدی روزنامه 
و دفترهای بعدی اين مجموعه حاصل گفت وگو با 

آنان را نيز عرضه كنيم.
ديگر آنك��ه همه گفت وگوهای اي��ن كتاب خالی 
از تعارف، تكلف و بلكه بر سبيل ارتجال و حضور 
ذهن و زبان و سرعت فكر و حاضرجوابی مصاحبان 
هنرمند فراهم آمده است. بخوانيد، گوشی دستتان 

می آيد!

 حاشيه ای بر انتشار مجموعه
 گفت و شنودهای های تاريخی روزنامه 

جام جم با اهالی سياست و فرهنگ 

 »بوق اشغال« 
عالمتی بین دو زمان

به تمام معن��ا بود و لذا به اين نتيجه رس��يديم 
با برداش��تن او يكي از عوامل مهم اس��تكبار را 
زده ايم. منصور ب��راي امريكايي ها از ش��اه هم 
مهم تر بود. او صراحتاً به پيامبر)ص( و مقدسات 
ديني و اسامي  توهين مي كرد! در مورد چنين 
فردي نياز به كسب فتوا نيست، با اين همه در 
حدي كه امكان داشت فتوا گرفته شد. منصور 
در اول بهمن 1343 زده شد و من در 9 بهمن 
دستگير شدم. متأسفانه در جيب شهيد بخارايي 
كارتي بود كه هويت او را مشخص كرد و وقتي 
به خانه او ريختند، ارتباطاتش را كشف كردند 
و به حاج صادق رس��يدند. من هم از طريق يك 
تماس تلفني كه ش��نود مي شد دستگير شدم. 
دادگاه ما در ارديبهشت 1344 تشكيل شد و در 
دادگاه همه صراحتاً به جرم خود اعتراف كردند. 
مثًا رئي��س دادگاه از حاج صادق پرس��يد چرا 
به محمد بخارايي اس��لحه داديد؟ و ايشان هم 
خيلي واضح و قاطع گفتند براي اينكه منصور 
را بكشد! دادگاه ابداً شباهتي به دادگاه كساني 
كه قرار بود اعدام ش��وند نداش��ت. همه شاد و 
خوشحال بوديم و حتي گاهي دادگاه را مسخره 
مي كرديم! در دادگاه اول، شهداي مؤتلفه حكم 
اعدام گرفتند ول��ي در دادگاه تجديدنظر من و 
ش��هيد عراقي هم به اعدامي ها اضافه ش��ديم، 
چون اصاحي، رئيس دادگاه تجديدنظر معتقد 
بود دادگاه اول به ما آسان گرفته است! در اين 
دادگاه آيت اهلل انواري به 15 س��ال، حاج احمد 
شهاب به 10 سال و حميد ايپكچي به پنج سال 
زندان محكوم شدند. بعد هم در اثر فعاليت زياد 
علما در بيرون از زندان حكم اعدام ما دو نفر به 
حبس ابد تبديل شد. شب آخر 12 نفري كنار 
هم بوديم. روحيه همه عالي بود و نشاني از ترس 
وجود نداشت. موقعي كه آن چهار عزيز را صدا 
زدند كه ب��راي اعدام ببرن��د، مرتضي نيك نژاد 
داشت مسواک مي زد و به مأموران گفت كمي  
صبر كنيد مسواک بزنم، آمدم! يادم هست در 
روز آخر ماقات با ش��هدا، به ش��هيد نيك نژاد 
گفته بودند براي نجاتش 5 هزار بار ذكر الحول 
و ال قوه اال باهلل بگويد! موقعي كه داش��تند آنها 
را مي بردن��د، خنديد و گفت 2 ه��زار تايش را 

گفته ام. باقي را هم وسط راه مي گويم!« 
  مأموران اسكورت منصور، در ماشين را 

قفل و از كوچه پشت مجلس فرار كردند!
ش��هيد محمد بخاراي��ي پس از دس��تگيري و 
در خ��ال بازجويي ه��ا، روايت��ي خواندني از 
لحظه اعدام حس��نعلي منصور به دس��ت داده 
است. او در اين باره مي گويد: »ماشين منصور 
داخل مجلس نرف��ت، بيرون ايس��تاد. در يك 
ماشين خودش نشس��ته بود و در ماشين ديگر 
تعدادي افسر مسلح اسكورتش مي كردند. من 
نامه را به دس��تش دادم. در يك دس��تش نامه 
بود و روي دس��ت ديگرش باران��ي. يك تير به 
شكمش شليك كردم و بعدي را به حنجره اش 
زدم كه حنجره اش را دريد. افس��رهايي كه در 
ماشين پشت سر بودند، اسلحه ها را در ماشين 
گذاشتند، در ماش��ين را قفل كردند و از كوچه 
پشت مجلس فرار كردند. مأموران مجلس جنازه 
منصور را در ماشين گذاشتند و من هنگام فرار 
دستگير شدم و مرا به كانتري بهارستان بردند. 
نصيري آمد. – او در آن موقع رئيس شهرباني 
بود- پرسيد اسمت چيست؟ گفتم به تو مربوط 
نيست، اسم خودت چيست؟ گفت من نصيري 
هس��تم، گفتم من نمي دانم نصيري كيس��ت، 
چه كاره هس��تي؟ گفت رئيس ش��هرباني، تو 
اسمت چيست؟ گفتم من نمي گويم! با عصاي 
مارش��الي زد و دوتا دندانم را شكست و مرا به 
كانتري س��پرد و گفت هيچ كس با اين تماس 
نگيرد حتي خبرنگاران... و رفت. من اين را كه 
شنيدم، وقتي سوار ماشينم كردند ببرند، خودم 
را پشت شيشه عقب چس��باندم و از من عكس 
گرفتند، چون قرار بود ه��م اعتصاب غذا كنيم 
هم اعتصاب حرف. هيچ نگفتم. قانون اين است 
كه يك شب بيش��تر نمي توانند در آگاهي نگه 
دارند و بايد تحويل زندان بدهند. چون ديدند 
كاري نمي توانند بكنند، مي خواس��تند تحويل 
زندان بدهند. حتي بند كفشم را باز كردند بلكه 
سندي بيابند. تكه كاغذي در جيب پيراهنم بود 
كه تلفن مدرسه خزائلي را نوشته بودم. سريع 
به وسيله تلفن رفتند و از روي مداركم به خانه ما 

رفتند و از آنجا قضيه لو رفت...«. 
  اماني ب�راي دوران برق�راري حكومت 

اسالمي  نيز برنامه ريزي كرده بود!
هما ن گونه كه در فوق اش��ارت رفت، ش��هيد 
حاج صادق امان��ي در ميان س��امان دهندگان 
عمليات بدر، از اصلي ترين چهره ها و عناصر به 
شمار مي رفت. ش��ناخت او در واقع مدخلي به 
شناخت مؤتلفه اسامي  و ايده ها و آرمان هاي 
آن اس��ت. قاس��م اماني فرزند ش��هيد، پدر را 
اين گونه رواي��ت كرده اس��ت: »برخاف اكثر 
ما جوانان ك��ه طولي زندگ��ي مي كنيم، پدرم 
عرضي زندگ��ي مي كردند، به اي��ن معنا كه ما 
مث��ًا اول به مدرس��ه مي رويم، بعد دانش��گاه 
مي رويم، بعد ش��غل پيدا مي كني��م و ازدواج 
مي كنيم و هم��ه وقايع زندگي مان به ش��كل 
متوالي و پشت س��ر هم اتفاق مي افتد و مرحله 
به مرحله پيش مي رويم، اما ايش��ان از سنين 
بسيار پايين، به شكل موازي و در همه زمينه ها 
فعاليت مي كردند. از يك طرف به مسائل ديني 
اهميت مي دادند و از س��وي ديگر به كس��ب و 
تجارتش��ان مي پرداختند. به خان��ه و خانواده 
و همچنين اقوام و دوس��تان، با ش��يوه خاصي 
رسيدگي مي كردند. براي جوانان و سالمندان 
و ديگر اقشار، جلسات احكام و قرائت و تفسير 

قرآن مي گذاشتند. به هر صنف و قشري كه نگاه 
 كنيد، مي بينيد كه ايشان برايشان برنامه ريزي 
و جلسه داشتند و به همين دليل، صدها و بلكه 
هزاران دوست و رفيق پيدا كرده بودند. همين 
شبكه هم موجب شد كه ايشان و دوستانشان 
در هيئت ه��اي مؤتلفه، بتوانند در يك ش��ب 
اعاميه امام را در سراس��ر ايران پخش كنند، 
بي آنكه حتي يك نفر دس��تگير ش��ود! كاري 
كه در آن ش��رايط خفقان و اختناق س��نگين 
رژيم كار فوق العاده ش��گفت آوري بود و رژيم 
را به ش��دت نگران ك��رد. اين حاك��ي از روابط 
گسترده ايشان و دوستانش��ان در هيئت هاي 
مؤتلفه بود و همچنين پركاري و عرضي زندگي 
كردن ايشان را نشان مي دهد كه همه جوانب 
فعاليت ها را، با هم پي��ش مي بردند. خاطره اي 
را ع��رض مي كنم. يك��ي از آقايان وزير ش��ده 
بودند. مرا در جايي ديدند و گفتند مي خواهم 
از پدرت خاط��ره اي را تعريف كنم. گفتم اتفاقاً 
من مي خواهم براي ش��ما، خاط��ره اي از پدرم 
را تعريف كنم! پ��درم تمام مس��ائل و اتفاقات 
روزشان را، در دفتري مي نوشتند و شب به شب 
آنها را در يك دفتر كلي بازنويس��ي مي كردند. 
در يكي از دفترچه هايش��ان نوشته بودند فان 
شخص را ديدم و به او گفتم به زودي نهضت ما 
جهاني مي شود و الزم است شما زبان انگليسي 
ياد بگيري، چون قرار است وزير امام زمان)عج( 
باش��ي و آن وقت فرصتي براي يادگيري زبان 
نخواهي داشت! اين بنده خدا يك مرتبه خيلي 
تعجب كرد و گفت شما اين را از كجا مي داني؟ 
من اين خاطره را براي كسي نگفته ام! گفتم من 
اين را در يكي از يادداش��ت هاي پدرم خواندم. 
متأس��فانه بخش زيادي از يادداشت هاي پدرم 
در دوران بازداشت ايش��ان از بين رفته و مقدار 
كمي  باقي مانده ولي همان مقدار كم، نشانه اين 
است كه ايشان چقدر منظم و چقدر نسبت به 
همه چيز مقيد بود و حتي در باره دوس��تانش 
فكر و برايش��ان برنامه ريزي مي ك��رد كه مثًا 
فان جوان 17، 18 ساله، استعداد وزير شدن 

را دارد!«. 
  پيكرهاي شهدا چگونه جابه جا شد؟

كينه شاه و دستگاه امنيتي او از شهداي مؤتلفه 
اسامي، تا سال ها پس از تيرباران ايشان تداوم 
يافت. به همين دليل نيز بود كه س��ال ها پس از 
اعدام آنان، رژيم ش��اه تصميم گرف��ت به بهانه 
احداث پارک در گورس��تان مس��گرآباد تهران، 
قبور ش��هداي عمليات بدر را- كه محل تجمع 
ش��ب هاي جمعه مخالفان ش��ده بود- تخريب 
كند. بستگان اين ش��هدا اما پيش از تحقق اين 
ايده، شبانه بقاياي پيكرهاي آنان را از قبر خارج 
كردند و در گورس��تان ابن بابويه شهرري دفن 
كردند. محمدجواد اماني برادرزاده شهيد صادق 
اماني- كه خود در تحقق اين برنامه مش��اركت 
داشته- در اين باره روايتي شنيدني دارد: »بعد 
از شهادت شهداي 26 خرداد، پيكر چهار شهيد 
بزرگوار را به مس��گرآباد دوم بردن��د و در جايي 
دفن كردند كه ج��دا از همديگر بود و اجازه هم 
ندادند سنگ قبر بگذاريم. با تمام اينها هر شب 
جمعه كه به مسگرآباد دوم مي رفتيم، دوستان 
اين شهدا مي آمدند و آنجا را به صورت گنبدي 
س��نگ مي گذاش��تند. هفته بعد كه مي آمديم 
گنبد را خراب كرده بودند و دو مرتبه اينها سنگ 
مي گذاشتند! پدرم مرحوم حاج آقاسعيد اماني 
هر شب جمعه به آنجا مي رفتند. با اينكه ماشين 
هم نداشتيم و رفتن به آنجا خيلي سخت بود. پدر 
تقريباً تحت نظر بودند، ولي سر مزار فضايي بود 
كه مي توانستند صحبت كنند و خيلي از مسائل 
را بگوين��د. افراد زي��ادي مي  آمدن��د و صحبت 
مي كردند و ما هم در همان عالم بچگي خودمان 
گوش مي داديم. تا سال 1355 كه اخوي شهيد 
محمد بخاراي��ي و عمويم حاج آقا ه��ادي اماني 
رفتند و از علما ش��رعاً اجازه گرفتند و پيكرها را 
به مسجد حاج ماش��اءاهلل در قبرستان ابن بابويه 
برديم و االن پيكرها در ايوان اين مس��جد دفن 
هستند. كيفيت اين كار هم به اين شكل بود كه 
من و حاج آقا هادي اماني و قاسم آقاي بخارايي، 
در موعد مقرر به مسگرآباد دوم رفتيم. جنازه ها 
را آخر مسگرآباد دوم دفن كرده بودند. نزديك 
غروب بود. به قدري هم سريع كار را انجام داديم 
كه وقتي به مسجد سيدماش��اءاهلل در ابن بابويه 
رفتيم، يكي دو ساعت از ش��ب بيشتر نگذشته 
بود! هر كدام مان چه��ار بيل و چهار كلنگ برده 
و كفن ها را آماده كرده بوديم و سريع اين كار را 
انجام داديم. جمجمه ها، اس��كلت و موها سالم 
بودند و كم و بيش مي شد از روي آنها چيزهايي 
را تش��خيص داد. يعني با نگاه دقي��ق به موها و 
جمجمه ها و اندازه اسكلت ها مي شد تشخيص 
داد جنازه متعلق به چه كسي است. اگر اشتباه 
نكنم يك س��اعت بيش��تر طول نكش��يد و آنها 
را برديم به مس��جد سيدماش��اءاهلل و صبح زود 
برگشتيم. قبرها را كنده بودند و سريع جنازه ها 
را دفن كرديم و چهار س��نگ هم گذاشتيم كه 
فقط مشخص باشند. س��نگفرش كرديم، منتها 
نشانه گذاشتيم. دقيقاً مي دانستيم هر جنازه را 
كجا دفن كرده ايم تا زماني كه انقاب پيروز شد. 
يادم هس��ت آن موقع خيلي جاها مي خواستند 
همه چيز را به نفع خودش��ان مص��ادره كنند. 
سازمان مجاهدين خلق به سرعت رفتند و سنگ 
قبر انداختند و فضل اهلل المجاهدين نوشتند و به 
قول امروزي ها اين قبور را مصادره كردند! چون 
يكي از برادران ش��هيد محم��د بخارايي، يعني 
مهدي بخارايي، عضو سازمان مجاهدين بود. ما 
هم واكنشي نشان نداديم تا بعدها كه سنگ ها 

را عوض كرديم«.


