
  احمدرضا صدري
 11 تيرماه، بار ديگر خاطره زندگي و زمانه ش�هيد 
آيت اهلل محمد صدوقي براي ما تجديد مي ش�ود. 
در اي�ن موس�م بازخواني پيش�ينه سياس�ي آن 
بزرگ به وي�ژه اداره ش�هر ي�زد در دوران انقالب 
و تأس�يس نظام اس�المي بهنگام به نظ�ر مي آيد. 
اين مهم را در آيينه روايت پنج نف�ر از نزديكان و 
معاشرانش بازخوانده ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  شهيد آيت اهلل صدوقي و شهيد سيدمجتبي 

نواب صفوي روايت يك پيوند
در آغاز كالم، س��خن را از پيش��ينه انديشه و عمل 
مبارزاتي شهيد آيت اهلل حاج ش��يخ محمد صدوقي 
آغاز مي كنيم. سابقه مواجهه سومين شهيد محراب با 
پهلوي ها به دوران حاكميت رضاخان و پس از شهريور 
20 باز مي گردد. آن بزرگ با شهيد سيد مجتبي نواب 
صفوي رهبر فدائيان اسالم، صميميت فراوان داشت 
و در م��واردي وي را در منزل خوي��ش مخفي كرد. 
حجت االسالم والمسلمين محمدحسن معزالديني 

نواده شهيد صدوقي در اين باره آورده است:
»قبل از آغاز نهضت اس��المي، يكي از اقدامات مهم 
مبارزاتي ايشان، ارتباط نزديك با شهيد سيد مجتبي 
نواب صفوي بود. منزل شهيد آيت اهلل صدوقي همواره 
مأمن اين روحان��ي مجاهد بود و حت��ي او مدتي در 
منزل ايشان مخفي شده بود! ايشان با آيت اهلل كاشاني 
هم رابط��ه نزديكي داش��تند. يادم اس��ت در دوران 
منتهي به انقالب، يك بار مهندس ب��ازرگان، دكتر 
سحابي و دكتر شيباني به يزد و نزد آيت اهلل صدوقي 
آمدند و اين بحث را مطرح كردند كه شاه ارتش قوي 
و اسلحه دارد، چگونه مي شود با او مبارزه كرد؟ ايشان 
فرمودند با همان اس��لحه و نيرويي كه موسي)ع( با 
فرعون و ابراهيم)ع( با نمرود مب��ارزه كردند... علت 
مخالفت هاي بعدي ش��هيد با دولت موقت، براساس 
همين ش��ناختي بود كه از اعتقادات آنها داش��تند. 
ايشان، بسيار مورد عالقه مردم يزد بودند و اكثر مردم 
از ايش��ان اطاعت مي كردند. يادم اس��ت موقعي كه 
حضرت امام اعالم كردند س��ربازها از پادگان ها فرار 
كنند، شهيد صدوقي به جوانان توصيه كردند همگي 
سرهايشان را مثل سربازها بتراشند كه ساواك نتواند 
س��ربازان فراري را از بين آنها تش��خيص بدهد! آن 
روزها بسياري از جوانان، موهايشان را بلند مي كردند 
و تراشيدن سر، برايش��ان كار آساني نبود، ولي چون 

شهيد صدوقي خواسته بودند، با ميل خودشان اين 
كار را كردند. اما در مورد حساب بردن مأموران رژيم، 
هميشه اين كالم پيامبر)ص( به يادم مي آيد: كسي 
كه از خدا مي ترس��د، خدا در دل دشمنان خود، از او 
ترس مي اندازد... شهيد صدوقي جز براي خدا، گامي 
برنمي داشتند و از كسي جز خدا هم واهمه نداشتند. 
براي همين ستمگران از ايشان مي ترسيدند و حساب 
مي بردند. مسئوالن دولتي خيلي خوب مي دانستند 
كافي است آيت اهلل صدوقي از مردم چيزي بخواهند تا 
آنها بدون لحظه اي تأمل انجام بدهند. به همين دليل 
حواسشان را جمع مي كردند كه يك وقت دست از پا 
خطا نكنند كه با خشم عمومي مردم مواجه نشوند. 
با اينكه شهيد صدوقي هميشه خيلي صريح و واضح 
از رژيم انتقاد مي كردند، اما به دليل نفوذ گس��ترده 
ايش��ان، هرگز رژيم نتوانس��ت او را تبعيد كند يا به 
زندان بيندازد، چون قطعاً با واكنش خشم آلود مردم 
روبه رو مي شد. ايشان همواره از خداوند شهادت در 
راه او را مي خواستند. در س��اليان پاياني حيات، در 
س��فري كه همراه آيت اهلل مدني و آيت اهلل دستغيب 
به مشهد داشتند، هر سه بزرگوار در حرم مطهر دعا 
كردند به شهادت برس��ند. من براي اولين بار، اشك 
ايش��ان را در ش��هادت آيت اهلل مدني ديدم. ايشان 
وقتي خبر شهادت آيت اهلل مدني را شنيدند فرمودند 
انسان دوست داشتني و نازنيني بود... پس از شنيدن 
خبر آيت اهلل دس��تغيب هم گفتند نوبت من بود كه 
شهيد شوم... من در گيالن بودم كه خبر را شنيدم و 
بالفاصله و با اولين پرواز، خودم را به يزد رساندم و در 

مراسم تشييع پيكر ايشان شركت كردم... .« 
  دوست صميمي و قديمي رهبر كبير انقالب 

اسالمي
ارتباط ش��هيد آيت اهلل صدوقي با امام خميني رهبر 
كبير انقالب اس��المي، به لحاظ عمق و قدمت، بس 
طوالني و صميم��ي بود. همين امر نيز موجب ش��د 
بنيانگذار جمهوري اس��المي به آن بزرگ اعتمادي 
فراوان يابد و او را به مثابه يكي از نزديك ترين ياران 
و مشاوران خويش برگزيند. زنده ياد حجت االسالم 
والمسلمين محمدعلي صدوقي فرزند سومين شهيد 

محراب، در اين فقره مي گويد:
»اين دو بزرگوار، از دوس��تان قديم��ي و صميمي 
بودند. ايش��ان از همان روزهاي اول��ي كه وارد قم 
شدند، با حضرت امام آشنا شدند و بسياري از روزها 
و شب ها را با هم بودند و كمتر پيش مي آمد در طول 
هفته، حداقل يك جلسه با هم گفت وگو و مشورت 

نداشته باشند. خاطرم اس��ت پدر در برابر نظر امام 
نظر نمي دادند و براي ايشان فوق العاده احترام قائل 
بودند. مخصوصاً در جريان انقالب، يزد كه معموالً 
شهر بسيار آرامي بود، با مديريت داهيانه ايشان به 
حركت درآمد و تبديل به يكي از كانون هاي مهم اين 
حركت شد. اعالميه هاي امام چه وقتي كه در عراق 
بودند و چه زماني كه به پاريس تش��ريف بردند، از 
طريق تلفن براي دفتر پدر خوانده مي شدند و ايشان 
بالفاصله دستور تايپ و تكثير آن را مي دادند. بعد 
هم به وسيله تلفن، اعالميه ها را براي شهرستان ها 
مي  خوانديم و در آن دوره يزد از اين نظر، محوريتي 
پيدا كرده بود. پس از هجرت حضرت امام به پاريس 
هم حاج احمد آقا تلفن زدند و گفتند امام فرموده اند 
فوراً به پاريس بياييد... پدر هم بالفاصله به س��وي 
نوفل لوشاتو حركت كردند. من هم در خدمتشان 
بودم. مرحوم پدر، 10 روز در پاريس ماندند و پس از 
مشورت با حضرت امام به ايران برگشتند كه بتوانند 
در اداره حركت هاي انقالبي به ديگ��ر ياران امام و 
مبارزان در ايران مدد برس��انند، اما من حدود سه 
ماه در پاريس در خدمت امام ماندم. شهيد صدوقي 
پس از انقالب هم در مواجهه با گروه هاي انحرافي 
نقش مهمي داش��تند. ايشان بس��يار مورد عالقه 
مردم يزد بودند و نفوذ زيادي بين مردم و ارگان ها 
داشتند، لذا با كمك آنها محل هايي را كه منافقين 
براي فعاليت و تبليغ اشغال كرده بودند، از آنان پس 
گرفتند. مرحوم اب��وي در برابر بني صدر هم موضع 
قاطعي گرفتند و شايد اولين شهري كه شعار مرگ 
بر بني صدر در آن شنيده شد، شهر يزد بود. مرحوم 
ابوي جريان هاي انحرافي را بسيار سريع تشخيص 
مي دادند و در براب��ر آن موضع گيري مي  كردند. در 
دوره دولت موقت،  اولين كسي كه از طريق روزنامه 
كيهان انتقادات و مخالفت هاي خود را صراحتاً بيان 
كرد، مرحوم ابوي بودند. ايشان در دوراني اين كار 
را انجام دادند كه كس ديگري جرئت آن را نداشت. 
در مورد بني صدر هم همين طور بودند. بني صدر به 
اكثر استان ها و ش��هرها رفته بود، ولي جرئت نكرد 
به يزد بيايد، چون مي دانست كه آيت اهلل صدوقي، 
حاضر به مالق��ات ب��ا او نخواهند ب��ود و اين براي 
رئيس جمهور كش��ور، گران تمام مي شد. مرحوم 
ابوي به دف��اع مق��دس و جبهه ها بس��يار اهميت 
مي دادند و استان يزد در كمك به جبهه ها چه از نظر 
نقدي و چه از نظر كاال بي نظير و همواره پشتيبان 
محكمي براي رزمندگان اس��الم بود. يادم اس��ت 

جستارهايي در پيشينه مبارزاتي شهيد آيت اهلل محمد صدوقي، در آيينه 5 روايت

بدترين ساعات عمر خود را
 لحظات جدايي از مردم مي دانست

هميشه وقتي نزديك عمليات ها مي شد، شهيد 
صياد ش��يرازي نزد پدرم مي آمدند و از ايشان 
التماس دعا و طلب خير داشتند. نمونه جبهه 
رفتن مرحوم پدر، در عمليات بيت المقدس بود 
كه ايش��ان در ش��ب حمله در اتاق فرماندهان 
جنگ، دعاي توسل خواندند كه روي رزمندگان 
اثر روحي زيادي داشت. دراين باره فرماندهان و 
رزمندگان دوران دفاع مقدس، خاطرات زيادي 

داشته و دارند... .« 
  منحرف�ان و ضدانق�الب در ي�زد، 

نمي توانستند سر بلند كنند
آيت اهلل محمدرضا ناص��ري نماينده ولي فقيه و 
امام جمعه كنوني يزد هم به لحاظ برخاس��تن 
از اين شهر و نيز ايفاي وظيفه قضايي در آن در 
دوران امامت جمعه شهيد آيت اهلل صدوقي از آن 
بزرگ يادها و يادمان هاي فراوان دارد. وي نقش 
آيت اهلل را در دور نگه داش��تن ي��زد از التهابات 
گروهك ه��ا، بس مه��م ارزيابي و خاطرنش��ان 

مي سازد:
»ش��هيد آيت اهلل صدوقي، شخصيت ذوابعادي 
داش��تند و انصاف��اً در جمي��ع جهات، انس��ان 
برجس��ته اي بودند. تا آنجا كه م��ن اطالع دارم 
و خودم مي ديدم، ايشان همواره در كارهايشان 
خدا را مدنظر داش��تند و جز در مس��ير خدا و 
براي خدا، قدمي برنمي داش��تند. هميشه آرزو 
مي كردند شهيد شوند و اين را بارها تكرار كرده 
بودند. آن بزرگوار وقتي مي شنيدند ايشان را به 
ترور تهديد كرده ان��د، مي فرمودند به فرض كه 
مرا ترور كرديد، چه مي ش��ود؟ مرغابي را از آب 
مي ترسانيد؟... بسيار شجاع بودند و از هيچ كس 
و هيچ چيز جز خدا ترس به دل راه نمي دادند. 
ايش��ان در مبارزه با طاغوت و طاغوتيان ذره اي 
ترديد و عقب نشيني به خود راه ندادند. پس از 
پيروزي انقالب اسالمي هم با اراد ه اي آهنين و 
عزمي قاطع چنان محكم و قوي عمل مي كردند 
كه منحرفان و ضدانقالب در يزد نمي توانستند 
سر بلند كنند! ايشان در دوراني كه بني صدر به 
اتكاي 11 ميليون رأي ج��والن مي داد و كمتر 
كسي جرئت مخالفت با او را داشت، در برابرش 
ايستادند و او را افشا كردند. قدري پيش تر از آن 
هم موضع گيري هاي به موقع و قاطع ايشان در 
قبال دول��ت موقت و منافقي��ن و گروهك هاي 
چپ از فرازهاي مهم و تأثيرگذار زندگي ايشان 
و در نگاه كلي تر، تاريخ انقالب اسالمي هستند. 
آيت اهلل صدوق��ي از دوس��تان قديمي حضرت 
امام و از پيروان راستين خط امام بودند. ايشان 
براي نظرات امام فوق العاده احترام قائل بودند 
و هر وقت دچار مش��كلي مي ش��دند، از ايشان 
كمك مي گرفتند و كس��ب تكليف مي كردند. 
آن ش��هيد بزرگوار در جريان انقالب هم هرگز 
امام را تنها نگذاشتند و به دستور ايشان فرامين 
و اعالميه هاي امام - كه از عراق يا پاريس، پشت 
تلفن خوانده مي شدند - تايپ، چاپ و بالفاصله 
پخش و به ش��هرهاي ديگر ارس��ال مي شدند. 
ش��هيد صدوقي به حضرت ام��ام عالقه زيادي 
داشتند و ش��ب ها پس از خواندن نماز هميشه 
براي ايش��ان دعا و از درگاه احديت، سالمتي و 
طول عمر براي ايشان را درخواست مي كردند. 
آخرين كلمات ايش��ان در آخرين نماز جمعه و 
روز حادثه هم اين بود كه ام��ام را دعا كنيد. به 
دليل محبوبيت فوق العاده ايشان در بين مردم 
يزد و خصوصي��ات ُخلقي اين م��ردم و آرامش 
ش��هر، همه آنجا را مكان امني مي دانس��تند و 
خيالشان از اين بابت، راحت بود. دشمن هم از 
همين وضعيت، سوءاستفاده كرد. ايشان بدترين 
ساعات عمرش��ان را لحظاتي مي دانستند كه از 
مردم جدا و دور باشند و در چنين اوقاتي، واقعاً 
احساس مي كردند در زندان هستند. لذا در برابر 
مس��ائل حفاظتي و امنيتي مقاومت مي كردند. 
البته ت��رور افرادي كه هميش��ه در جمع مردم 
هستند، كار دشواري نيست و فرمول پيچيده اي 
ندارد. منافقين تصور مي كردن��د با اين ترورها 
به انقالب اس��المي ضربه مي زنند، درحالي كه 
اينگونه نيست و ش��هادت اين بزرگان، حركت 
نظام اسالمي را تسريع كرد. كما اينكه با شهادت 
آيت اهلل حاج آقا مصطفي خمين��ي، انقالب به 
نقطه عطفي رسيد كه پيش از آن نرسيده بود. 

نظام با ش��هادت اين مردان بزرگ تثبيت شد و 
ان ش��اءاهلل به قيام حضرت حجت)عج( خواهد 

انجاميد... .« 
  تا زنده هس�تم، دوس�ت ندارم كسي از 

جبهه رفتن من در جايي چيزي بگويد
بازديد از جبهه ه��اي جنگ و حض��ور در ميان 
رزمندگان اس��الم، در زمره برنامه هاي مستدام 
آيت اهلل صدوقي قلمداد مي شد و هيچگاه و حتي 
در دوره بيماري نيز تعطيل و ترك نشد. او بارها 
در جريان بازديد از جبهه ها تا نزديكي ش��هادت 
پيش رفت، اما ذات حق آن را براي وي، در جايي 
ديگر مقدر كرده بود. زين العابدي��ن نريماني از 
نزديكان آن بزرگ، در اين باره خاطراتي به شرح 

پي آمده دارد:
»يادم اس��ت يك بار بعد از عمل جراحي چشم از 
بيمارستان مرخص ش��ده بودند كه اصرار كردند 
به جبهه بروند. هر چه به ايش��ان توصيه ش��د كه 
شما بايد اس��تراحت كنيد، گفتند نمي توانم آرام 
و قرار بگيرم، برادرانم در جبهه شهيد مي شوند و 
من بايد بين آنها باشم كه هم روحيه بگيرم و هم 
اگر در توانم هست، به آنها روحيه بدهم... هميشه 
هم مي گفتند تا زنده هستم، دوست ندارم كسي 
از جبه��ه رفتن من، در جايي چي��زي بگويد... در 
سفر به كردس��تان، در چند جا براي ايشان خطر 
پيش آمد كه به لطف خدا س��الم برگش��تند. هر 
وقت درباره مرگ و احتمال كشته شدن با ايشان 
صحبت مي كرديم، به اين آيه اشاره مي كردند: ال 
يستأخرون ساعه و ال يستقدمون. مرگ انسان، نه 
س��اعتي تأخير مي افتد و نه جلو مي افتد! ايشان 
ش��ب جمعه اي كه فرداي آن شهادتشان رخ داد، 
خواب ديده بودند سراس��ر كوچه شان سياهپوش 
است و ايشان در كوچه قدم مي زنند! خود من هم 
شب  جمعه بعد از شهادت ايشان خواب ديدم كه 
شهيد صدوقي به خانه ما تش��ريف آوردند. بسيار 
س��رزنده، س��الم و نوراني بودند و عباي مشكي و 
قباي سفيد به تن داشتند. من كه از ذوق و شوق 
سر از پا نمي شناختم، به ايشان عرض كردم حالتان 
چطور اس��ت؟ و ايش��ان س��ه مرتبه تكرار كردند 
حالم بسيار خوب اس��ت، ما عازم كربال هستيم!... 
نفرمودند من عازم كربال هستم، بلكه فرمودند ما 
عازم كربال هستيم. هرچند من و تمام عالقه مندان 
ايشان، پس از شهادتشان احساس غربت و يتيمي 
مي كرديم و شهادت ايش��ان ضربه بزرگي براي ما 
بود، ولي چنين عالمان مجاهدي حيف اس��ت در 
بستر بميرند و از فيض شهادت بي نصيب بمانند. 
خون اين شهيدان بزرگوار، درخت انقالب اسالمي 
را آبياري مي كن��د و به آن ج��ان و رمق مي دهد. 
شخصيت بزرگواري را از دست داديم كه متأسفانه 

جاي خالي او هرگز پر نشد... .«
  آثار شهادت را از روز دوشنبه، در رفتار 

او مي ديدم
و س��رانجام يازدهمين روز از تير 1361، برابر با 
دهم رمضان المبارك فرارسيد و شهيد آيت اهلل 
صدوقي، رو به آستان جانان نهاد. او كه سال هاي 
طوالني شهادت را انتظار مي كشيد، سرانجام به 
مطلوب خويش دس��ت يافت و با ساكنان حرم 
ستر و عفاف ملكوت همنشين شد. بسا اطرافيان 
از مدت ها قبل، عالئمي از نزديكي ش��هادت وي 
و نيز آمادگي آن عالم نامور براي آن را از نزديك 
ديده و تجربه كرده بودن��د. امري كه اينگونه در 
خاطرات شيخ رجبعلي كريمي خادم آن بزرگ، 

بازتاب يافته است:
»من حدود 10 س��ال، اين افتخار را داشتم در 
خدمت ايشان باشم. ايشان عالقه و اصرار فراوان 
داشتند خودش��ان بدون واسطه با مردم ارتباط 
داشته باش��ند و اگر كاري از دستش��ان برآيد، 
انجام بدهند. در پنج ش��ش سال آخر كه ضعف 
بر ايش��ان غلبه كرده بود، قرار ش��د دفتري باز 
كنند و براي انجام كارها كه متعدد و س��نگين 
ش��ده بودند، مردم به آنجا مراجعه كنند، منتها 
مس��ئول دفتر، با ايش��ان در تم��اس دائم بود و 
ايش��ان همچنان به حل و فصل ام��ور جامعه و 
مردم مي پرداختند. من آثار ش��هادت را از روز 
دوشنبه در رفتار ايشان مي ديدم. البته هميشه 
هم از زبان مباركشان مي شنيدم كه از خدا طلب 
شهادت مي كردند و مي فرمودند پروردگارا، مرا 
از فيض ش��هادت محروم مكن... البته شهادت 
زيبنده مردان خداست، اما انقالب واقعاً به وجود 
ايشان نياز داشت. ايشان هميشه براي اقامه نماز 
جمعه، خودشان تش��ريف مي بردند، ولي يكي 
دو هفته اي بود كه ضعف داش��تند و نرفتند، اما 
در روز جمعه دهم م��اه مبارك رمضان، تصميم 
گرفتند تا خودشان بروند! با قرآن هم استخاره 
كردند و خوب آمد. ايش��ان غسل مي كنند و به 
مسجد مي روند. من هم خودم را سريع به مسجد 
رساندم و با ايشان فاصله چنداني نداشتم. ايشان 
بعد از نماز، آمدند كه از جلوي من رد شوند و من 
تا پاي ماشين ايشان را همراهي كنم كه ناگهان 
صداي ناله ايشان را ش��نيدم و بالفاصله صداي 
انفجار به گوش رس��يد. پيراهن و لباس ايشان 
غرق خون شده بود و پيكرشان روي دست مردم 
حركت داده مي شد! بعداً فهميدم كه آن منافق 
جاهل و ملعون، خ��ود را در صف نمازگزاران جا 
زده بود. من آرام و قرار خود را از دست داده بودم 
و به سر و س��ينه مي زدم و بي تابي مي كردم. مرا 
به دفتر ايشان بردند. تا شب گيج بودم و چيزي 
نمي فهميدم. بعد فرزند بزرگوارش��ان آقا شيخ 
محمدعل��ي آمدن��د و از من خواس��تند آن قدر 
بي تابي نكنم. جنازه شهيد را از بيمارستان افشار 
آوردند و آقاي راشد و آقاي انوري، به هر نحوي 
كه بود، پيكر پاره شده ايش��ان را بستند و غسل 
جبيره دادند تا فرداي آن ش��ب، جنازه تشييع 

شود... .« 

آي�ت اهلل محمدرضا ناص�ري: »به 
فوق الع�اده  محبوبي�ت  دلي�ل 
آي�ت اهلل صدوقي بين م�ردم يزد 
و خصوصيات ُخلقي اي�ن مردم و 
آرامش ش�هر، همه آنج�ا را مكان 
امني مي دانس�تند و خيالشان از 
اين بابت، راحت بود. دش�من هم 
از همي�ن وضعيت، سوءاس�تفاده 
ك�رد. ايش�ان بدتري�ن س�اعات 
عمرش�ان را لحظاتي مي دانستند 
ك�ه از مردم ج�دا و دور باش�ند و 
در چنين اوقاتي، واقعًا احس�اس 
مي كردند در زندان هس�تند. لذا 
در برابر مسائل حفاظتي و امنيتي 
مقاوم�ت مي كردن�د. البت�ه ترور 
افرادي كه هميشه در جمع مردم 
هس�تند، كار دش�واري نيس�ت 
و فرم�ول پيچي�ده اي ن�دارد!...«

شهيد صادق اماني
 در آيينه روايت معاشران

اوصافي از يار صادق 
نهضت اسالمي

زين العابدين نريماني: »يادم است يك بار 
بعد از عمل جراحي چشم، از بيمارستان 
مرخص ش�ده بودند كه اص�رار كردند به 
جبهه بروند. هر چه به ايشان توصيه شد كه 
شما بايد استراحت كنيد، گفتند نمي توانم 
آرام و قرار بگيرم، برادرانم در جبهه شهيد 
مي ش�وند و من بايد بين آنها باشم كه هم 
روحيه بگيرم و هم اگر در توانم هست، به 
آنها روحيه بدهم! هميشه هم مي گفتند تا 
زنده هستم، دوست ندارم كسي از جبهه 
رفتن من، در جايي چيزي بگويد. در سفر 
به كردستان، در چند جا براي ايشان خطر 
پيش آمد كه به لطف خدا سالم برگشتند...« 
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  محمدرضا كائيني
اثري كه ه��م اينك 
در معرفي آن سخن 
م��ي رود، ياده��ا و 
يادمان هاي معاشران 
ش��هيد صادق اماني 
ترتي��ب  ب��ه  را 
موض��وع و تاري��خ 
جمع آوري س��اخته 
و ب��ه تاريخ پژوهان 
هيئت ه��اي مؤتلفه 
اسالمي و نيز رويداد اعدام حسنعلي منصور ارائه كرده 
است. امين عزيزي و مجتبي سلطاني احمدي، در زمره 
سامان دهندگان اين كتاب هستند و مركز اسناد انقالب 
اسالمي نيز آن را منتشر ساخته است. تدوينگران اين 

پژوهش در ديباچه آن چنين آورده اند:
»هيئت ه��اي مؤتلفه اس��المي از جمله تش��كل هاي 
مذهبي اي هستند كه با آغاز نهضت امام خميني)ره( 
فعاليت خود را ش��روع كردن��د. به ادعاي س��ران اين 
جمعيت، رهبر انقالب بر وح��دت هيئت هاي مذهبي 
تشكيل دهنده اين جمعيت تأكيد داشت. شهيد صادق 
اماني از جمله بنيانگذاران اين جمعيت بود كه برجستگي 
خاصي نسبت به هم سلكان خود داشت، به طوري كه در 
تبليغات راهپيمايي روز عاش��ورا )13 خ��رداد(، نقش 
چشمگيري ايفا كرد و بيشتر اش��عاري كه در اين روز 
سر داده مي شد، س��روده وي بود. او در قيام 15 خرداد 
1342، با نظارت و مديريت حوزه هاي 10 نفره مؤتلفه، 
به شايستگي به ايفاي نقش پرداخت. همچنين پس از 
سركوب خونين قيام 15 خرداد و تبعيد امام به تركيه 
كه رژيم شاه گمان مي برد تمامي موانع را از سر راه خود 
كنار زده اس��ت و هيچ كس را ياراي مقابله با او نيست، 
صادق اماني و برخي از همرزمانش با تش��كيل شاخه 
نظامي، شناس��ايي، تربيت اخالقي، ديني، عقيدتي و 
آموزش نظامي اعضاي شاخه نظامي مؤتلفه، اصلي ترين 
دولتمرد نزديك به امريكا، يعني حسنعلي منصور را از 
ميان برداشتند. در نتيجه مش��اراليه پس از واقعه ترور 
منصور دستگير و بعد از سال ها مبارزه عليه رژيم پهلوي، 

در سحرگاه 26 خرداد 1344 به همراه سه همرزمش به 
حكم دادگاه نظامي رژيم پهلوي، به اعدام محكوم و به 
درجه شهادت نائل شد و چند تن ديگر از همرزمانش، 
به زندان هاي طويل المدت محكوم ش��دند. با توجه به 
اهميت و نقش صادق اماني در تربيت كادرهاي مبارز 
و متدي��ن و به كارگيري آنان در روند نهضت اس��المي 
و پيروزي انق��الب و با عنايت به فق��دان يك پژوهش 
مستقل و كامل در اين زمينه، اين تحقيق درصدد است 
تا در راستاي تبيين نقش شخصيت ها در تاريخ انقالب 
با رهيافتي جديد به بررسي محيط و زمانه صادق اماني، 
پايگاه اجتماعي و فعاليت هاي تشكيالتي وي، در پيوند با 
انقالب اسالمي و امام خميني بپردازد. پژوهشي كه از آن 
سخن مي رود، در پنج فصل تنظيم شده است. در فصل 
اول به پيشينه خانوادگي، اوضاع سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي دوران تولد و پرورش اماني و همچنين پايگاه و 
خاستگاه اجتماعي و اقتصادي وي پرداخته شده است. 
در اين فص��ل به طور كلي اوضاع اجتماعي و سياس��ي 
ايران، از ميانه دهه 1320 تا كودتاي 28 مرداد 1332 
بررسي شده و تشكيل جامعه تعليمات اسالمي و نقش و 
اقدامات اماني در اين جامعه بررسي شده است. در فصل 
دوم فعاليت ها و عملكرد صادق اماني از تشكيل فدائيان 
اس��الم تا آغاز نهضت امام خميني بررسي شده است. 
به عالوه به چگونگي تشكيل جمعيت فدائيان اسالم و 
نحوه همكاري اماني با اين جمعيت، چگونگي تشكيل 
گروه سياسي- مذهبي شيعيان توس��ط اماني و ديگر 
همرزمانش نيز پرداخته شده است. در اين فصل شرح 
داده مي شود كه اماني ضمن همكاري با فدائيان اسالم، 
دست به تشكيل گروه مستقل ديگري به نام شيعيان 
زد، لذا اقدامات و عملكرد ش��هيد صادق اماني در گروه 
شيعيان و چگونگي انشعاب وي و عده اي دوستانش از 
اين گروه نيز بررسي مي شود. اوضاع سياسي � اجتماعي 
ايران بعد از كودتاي 28 م��رداد 1332 و فعاليت هاي 
مذهبي - فرهنگي صادق اماني طي سال هاي 1331 تا 
1340، از مباحث ديگر اين فصل است. در اين فصل از 
فعاليت هاي فرهنگي - مذهبي اماني در هيئت مسجد 
شيخ علي و تربيت و آموزش جوانان مذهبي توسط وي 

بحث مي شود... .« 

   شهيد صادق اماني، در دادگاه نظامي
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