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گفت وگو براي اعدام منصور
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در جش�ن ازدواج همش�يره ام، آي�ت اهلل 
بهشتي براي شركت در اين مراسم از مشهد 
با ماشين و همراه با پاسدارهايشان آمدند. 
وقتي ايشان با لبخند و خوشرويي به مجلس 
وارد شدند، شخصي از ايشان پرسيد چه 
خبر؟ آيت اهلل بهشتي گفتند: »بحمداهلل از 
مشهد مقدس كه راه افتاديم، در طول مسير 
در همه شهرها ايستاديم و تعدادي افراد با 
شعار مرگ بر بهشتي و شعارهاي اينچنيني 
از ما اس�تقبال كردند!...« يكی به ايش�ان 
گفت: آقا مگر مجبور بوديد اينطور راهتان 
را ادامه دهيد؟ ش�هيد بهشتي فرمودند: 
»اتفاقاً حرف اين افراد ش�نيدن دارد....« 

  سمانه صادقي
قاس�م اماني، فرزند ش�هيد صادق اماني از ش�هداي 
هيئت ه�اي مؤتلف�ه اس�امي اس�ت. وي در ادوار 
پيش و پ�س از انق�اب اس�امي، با ش�هيد آيت اهلل 
دكتر س�يد محمد بهش�تي م�راوده داش�ته و از اين 
هم�ه، ياده�ا و يادمان هاي�ي ف�راوان دارد. اماني در 
گفت وش�نود پي آمده، ب�ه رواي�ت ش�مه اي از آنها 
پرداخته اس�ت. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان انقاب 
اس�امي و عموم عاقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

  
طبعًا نخستين پرسش ما در اين گفت وشنود، 
درباره نحوه آشنايي شما با شهيد آيت اهلل دكتر 
سيدمحمد بهشتي اس�ت. اين رويداد در چه 

تاريخي و چگونه روي داد؟
 وقتي نام ش��هيد بزرگ��وار آيت اهلل  دكتر س��يدمحمد 
بهش��تي به ميان مي آيد، چند خاطره مه��م و مؤثر از 
ايش��ان در ذهنم نقش مي بن��دد. اولين ب��اري كه آن 
بزرگوار را ديدم، در اردوهايي بود كه عده اي از مبارزين 
و اعضاي هيئت هاي مؤتلفه اس��امي ب��ه راه انداخته 
بودند. آنها ماهي يك بار با عناوين مختلف مثل فعاليت 
فرهنگي يا ديدار خانوادگي يا باغي را اجاره مي كردند يا 
در محلي دور هم جمع مي شدند. البته اين اواخر، باغي 
را خريدند و نامش را »شركت سبزه« گذاشتند. اردويي 
هم به نام شركت صحرا داشتيم. اردوي شركت سبزه، 
از دوستان سياسي و انقابيون تشكيل مي شد. شركت 
صحرا هم از اقوام بودند. به خاطر دارم زماني هم همگي 
سوار بر ماشين شده و به جاهايي مثل امامه - كه خيلي 
در چشم نبود- مي رفتيم و كنار رودخانه و مكان هايي 
مثل آن اردو مي زديم. حتي در يك��ي از همين اردوها 
كه ب��ه امامه رفته بودي��م، با خانواده ب��د حجابي آنجا 
مواجه ش��ديم و من با وجود س��ن كمي كه داشتم، به 
اين خانواده تذكر دادم ك��ه خانم ها حجابتان را رعايت 
كنيد! البته اين اردوها از زمان حيات شهيد حاج صادق 
اماني، براي جوانان تأسيس شده بود و همچنان ادامه 
داشت. وقتي شهيد آيت اهلل بهش��تي از آلمان به ايران 
بازگشتند، ايشان هم در عداد ش��خصيت هايي بودند 
كه عمدت��اً در اين اردوها ش��ركت مي كردن��د و براي 
آنها برنامه ريزي هايي داش��تند. وجود ايش��ان برنامه 
اين اردوها را خيل��ی بهتر كرده ب��ود. اولين ديدار من 
با شهيد آيت اهلل بهش��تي هم در باغي در نزديكي هاي 
كرج )منطقه كاك( بود. البته با توجه به سن كمي كه 
داشتم، به خاطر نمي آورم كه آن باغ متعلق به چه كسي 
بود و آيا اجاره بود يا نه. در آن اردو، آيت اهلل بهشتي من 
را با صحبت هايش��ان مورد لطف خود قرار دادند. اين 
لطف و محبت ايشان هم برمي گشت به لطف و ارادتي 
كه نس��بت به پدرم ش��هيد حاج صادق اماني داشتند. 
نگاهي كه شهيد بهش��تي به پدرم و خاطراتي كه از او 
داشتند، موجب شده بود كه خيلي به من محبت كنند. 
اين توجه و عنايت براي من، در آن س��ن كم 12، 13 
سالگي بسيار دلنش��ين بود. در يكي از اين ماقات ها 
شهيدآيت اهلل بهشتي همينطور كه مرا نگاه مي كردند، 
در مورد زندگي و آينده ام نكات و توصيه هايي را مطرح 
كردند كه اين مطالب هيچ وق��ت در زندگي از من جدا 
نشدند. مطالبي كه شهيد بهشتي آن روز به من گفتند، 
در صحنه هاي مختلف زندگي ام، هميش��ه يك تذكر و 
توجهي به من مي داد كه خود را با آنها تطبيق دهم. اين 
مطالب آنچنان براي من زنده است كه همواره خودم را 
با آنها مي سنجم. اميدوارم ان شاءاهلل در آينده هم در راه 

رضاي الهي حركت كنم. 
مي توانيد ب�ه چند م�ورد از آن نكات اش�اره 

كنيد؟
خير. ام��كان گفتنش نيس��ت! تنها مي توان��م بگويم 
كه كليت  مطالبي كه ايش��ان مي گفتند، در خصوص 
مسيري بود كه در زندگي خود پي خواهم گرفت. چون 
پيش از انقاب، من عضو بسياري از گروهك ها مي شدم 
يا آنها به واسطه فعاليت هاي سياسي خانواده ام سراغم 
مي آمدند. ل��ذا خيلي در معرض انحراف��ات گروه هاي 
فكري و سياس��ي بودم، اما ديدارهايي كه كم و بيش با 
شهيد آيت اهلل بهشتي داشتم، بسيار بر ساختار فكري 
و ش��خصيتي من تأثير گذاش��تند كه هنوز هم آنها را 
حس مي كنم. خدا رحمت كند ش��هيد ح��اج صادق 
اس��امي يكي ديگر از ش��هداي هفتم تير را كه ايشان 
هم خيلي بر گردن من حق داش��تند، چراكه پيش از 
انقاب، بنده هم��راه جمعي ديگر، روزهاي دوش��نبه 
در جلسه اي كه شهيد اسامي برگزار مي كرد، شركت 
مي كرديم و اتفاقاً بخشي از مباني فكري و اعتقادي ما 
در همان جلسات و توسط ايشان شكل  گرفت. حال از 
طرفي در آن دوران يعني رمضان س��ال1356، ما پاي 
منبر آقاي موس��وي خوئيني ها ه��م مي رفتيم. چون 
س��خنان او نيز به ظاهر، رويكرد انقاب��ي و حمايت از 
حضرت امام داشت. همين مس��ئله هم موجب عاقه 
ما به آقاي موس��وي خوئيني ها شده بود. حتي چندين 
بار وجوهاتمان را هم با ايش��ان تس��ويه كرديم. روزي 
ش��هيد اس��امي متوجه ش��دند كه من پاي سخنان 
موسوي خوئيني ها مي نشينم. لذا چند جلسه همراهم 
شدند و مرا مي بردند و برمي گرداندند. بعد آن متن بسيار 
مفصل را نوشتند در اين باره كه چقدر صحبت هاي آقاي 
موسوي خوئيني ها در آن جلس��ات به اصطاح تفسير 
قرآن با مباني مغاير است و انحراف دارد. شهيد اسامي 
ما را متنبه مي كردند كه خيلي فريب عنوان ها را نخوريم 
و حواسمان باشد كه انحرافات فكري اين افراد، آينده 
ما را به خطر نيندازد. چون حوادث و اتفاقات گوناگوني 
كه در مسير زندگي پيش مي آيد، امكان دارد آدم را به 
راه هاي مختلفي بكشد. ان شاء اهلل خدا اين توفيق را به 
همه بدهد كه اگر كوتاهي يا انحرافي دارند، متوجه آن 
شوند و آن را بپذيرند. اميدوارم من هم يكي از آن افراد 
باش��م كه حتي اگر انحراف يا مش��كلي دارم، سريع به 
خودم بيايم و آن را اصاح كنم. شهيد آيت اهلل بهشتي 
و امثال شهيد صادق اسامي، در تمام عمرشان از همه 
چيز خود مي گذشتند تا انسان هاي اطرافشان را آگاه و 
روشن سازند و نگذارند راهشان كج شود. ايشان براي 
من و امثال من، زحمت هاي بس��ياري كشيدند و ِدين 
بسياري بر گردن ما دارند. ان شاءاهلل خداوند روحشان را 

قرين رحمت كند و ما هم به گونه اي رفتار كنيم كه 
روز قيامت در برابرشان سرافكنده نباشيم. 

شهيد آيت اهلل بهشتي در اردوهايي كه به 
آنها اش�اره كرديد، چه نكاتي را با جوانان 

مطرح مي كردند؟
من با وجود س��ن كم خود در آن دوره، به خوبي آن 
روزها و صحبت ها را به خاطر دارم. ش��هيد آيت اهلل 
بهش��تي در آن اردوها و ب��راي جوان��ان، مثل يك 
تكيه گاه و س��تون خيمه بودند و همه مي خواستند 
و مي توانس��تند كه به ايش��ان تكيه كنن��د. از همه 
مهم تر اينكه مث��ًا در چنين فضاه��ا و جمع هايي، 
اغلب جوانان دوس��ت دارند فوتبال ب��ازي كنند يا 
به تفريحات ديگ��ر بپردازند. چ��ون در اين اردوها 
امكاناتي براي تفريح هم وجود داشت، يعني عاوه 
بر سخنراني، بخش هايي براي سرگرمي و تئاتر هم 
در نظر گرفته ش��ده بود. در كل اين اردوها، فضاي 
جامعي داشت. با وجود چنين ش��رايطي، حتي اگر 
كس��ي قصد داش��ت به صورت خصوصي با آيت اهلل 
بهشتي صحبت كند، همه دلشان مي خواست كه در 
آن جمع خصوصي حضور داشته باشند! چون نكاتي 
در صحبت هاي آن بزرگوار وجود داشت كه به خودي 
خود مي توانست كاس درسي باشد. بنابراين همه از 
صحبت هاي ايشان حتي با ديگري لذت مي بردند و 

حالشان خوب مي شد. 
نحوه رفتار شهيد آيت اهلل بهشتي با جوانان 
را چگونه ديديد و احياناً از آن چه خاطراتي 

داريد؟
كًا در دوره پي��ش از پي��روزي انق��اب، آدم ه��ا 
دسته بندي شده بودند و برخاف امروز كه از جوانان 
بسيار صحبت در ميان اس��ت، در آن روزگار چنين 
مسائلي اولويت نداش��ت. افراد مسن در آن روزگار، 
براي خود چنان ش��أني قائل بودند كه وقتشان را به 
يك جوان اختصاص نمي دادند! در واقع تفكرش��ان 
اين بود ك��ه اگر جوان��ي بخواهد موفق ش��ود، بايد 
خودش تجربه پيدا كند. نس��ل گذشته چنان براي 
وقت خود ارزش قائ��ل بودند كه خيل��ي به جوانان 
اهميت نمي دادند ك��ه بخواهند تجربي��ات خود را 
در اختيار آنها بگذارند. اما آيت اهلل بهش��تي از جمله 
كس��اني بودند كه با حوصله به صحبت هاي جوانان 
گوش مي دادند. حتي گاهي كه من سؤالي از ايشان 
مي پرسيدم، با آنكه نزد خود فكر مي كردم حرفي كه 

زده ام، واقعاً حرف بي ربطي است و از موضوع اصلي 
بحث منحرف شده ام و ايش��ان را كافه مي كند، اما 
ايشان با چنان س��عه صدري به صحبت هايم گوش 
مي كردند و اجازه مي دادند صحبتم تمام ش��ود كه 
خودم شرمنده مي ش��دم. ش��هيد آيت اهلل بهشتي 
بعد از صحبت هايم بحث را جمع بندي مي كردند و 
طوري نتيجه  مي گرفتند كه آدم كامًا اقناع مي شد. 
طوري كه اگر بار بعد هم مي خواس��تيد با ايش��ان 
ماقات كنيد، دهها بار حرفت��ان را مرور مي كرديد! 
من هم تاش مي كردم تا براي دفعه بعد س��ؤالم را 
چندبار در ذهنم تكرار كنم و حواسم جمع باشد كه 
اين بار ديگر با سؤال بي ربطم، وقت ايشان را نگيرم و 
خجالت زده نشوم. با اين همه باز هم در جلسه بعد با 
آنكه كلي فكر كرده بودم، سؤالي را في البداهه مطرح 
مي كردم و ايشان از آن نتايجي را مي گرفت كه تمام 
موضوعاتي كه من ساعت ها روي آن فكر كرده بودم 
را باطل مي كرد! در واقع ايش��ان به گونه اي با افراد 
برخورد مي كردند كه آن فرد عاقه مند مي ش��د تا 
بار ديگر هم سراغ ايشان برود و سؤالي داشته باشد. 
ايش��ان طوري افراد را تحوي��ل مي گرفتند كه گويا 
اصًا هيچ كاري ندارند جز اينكه وقتشان را در اختيار 
مخاطب بگذارند. اين نوع رفتارها آنقدر مؤثر بود كه 
خود بنده هم در تمام عمرم تمرين كردم كه يكهزارم 
رفتار، ويژگي ها و روش هاي ايش��ان را در زندگي ام 
داشته باشم، هرچند موفق نبوده ام. اما ايشان آنچنان 
روي خود و افكار و كردارشان تسلط داشتند كه در 
معاش��رت ها و مراودات خود، آن اث��رات را بر جاي 
مي گذاش��تند. البته همانطور كه عرض كردم، يكي 
ديگر از افرادي كه در آن دوران براي تربيت جوانان 
وقت مي گذاشت، شهيد حاج صادق اماني بود. ايشان 
با وجود اينك��ه خودش هم جوان ب��ود، اما در طول 
هفته چندين جلسه براي جوانان و نوجوانان داشت 
و تاش مي كرد در اين جلس��ات به مخاطبان خود 
آگاهي و بينش دهد. شهيد اماني عاوه بر اينكه در 
اغلب روزهاي جمعه با جوانان به اردو مي رفت، بخش 

عمده وقتش را هم صرف جوانان مي كرد. 
آيا رفتار ش�هيد آيت اهلل بهش�تي با همه 
اينگونه بود يا تنها با افرادي كه با ايش�ان 

سابقه يا آشنايي قبلي داشتند؟
آيت اهلل بهش��تي با هم��ه چنين رفتاري داش��تند. 
ايش��ان حتي مقابل مخالف��ان و معاندينش��ان هم 

چنين كرداري از خود نش��ان مي دادن��د. به خاطر 
دارم كه جشن ازدواج همشيره ام با پسر شهيدصادق 
اسامي)حاج جوادآقاي اسامي(، در خانه ما و خانه 
همس��ايه مان واقع در آبمنگل و نزديك بيمارستان 
سوم ش��عبان برگزار شده بود. ش��هيد بهشتي براي 
شركت در اين مراسم از مشهد با ماشين و همراه با 
پاسدارهايشان تشريف آورده بودند. وقتي ايشان با 
لبخند و خوشرويي به مجلس وارد شدند، شخصي از 
ايشان پرسيد: چه خبر؟ آيت اهلل بهشتي به آن شخص 
گفتند: »بحمداهلل از مشهد مقدس كه راه افتاديم، در 
طول مسير در همه شهرها ايستاديم و تعدادي افراد 
با شعار مرگ بر بهشتي و شعارهاي اينچنيني از ما 
استقبال كردند!...« يك نفر در آن جلسه با شنيدن 
اين نكته به ايشان گفت آقا مگر مجبور بوديد اينطور 
راهتان را ادامه دهيد؟ شهيد بهشتي فرمودند: »اتفاقاً 
حرف اين افراد شنيدن دارد... .« يعني شهيدبهشتي 
حتي در برابر كساني كه به ايشان توهين مي كردند 
و برخورد تند داشتند هم آنقدر صبور و متين بودند 
و به تمام توهين هايش گوش مي دادند! ايشان بدون 
اينكه به روي خود بياورند، صحبتش��ان را ش��روع 
مي كردند و با جماتي بسيار متين، آرام و منطقي، 
جواب آن ش��خص را مي دادند. فك��ر مي كنم عمده 
افرادي كه با ايش��ان برخورد تند داش��تند، خيلي 
شرمنده مي ش��دند. از اين دس��ت خاطرات، درباره 
مواجهه ايش��ان با مخالفان و معاندان فراوان است. 
ايش��ان حتي نس��بت به بزرگ ترين دشمنشان در 
آن مقطع، يعني مسعود رجوي نيز جمله مشهوري 
دارند ك��ه مي گويند: »با مديريتي كه اين ش��خص 
دارد، اگر افكار درستي داشت، به درد نخست وزيري 
مي خورد!...« آيت اهلل بهشتي هيچ گاه به افراد، تك 
بعدي نگاه نمي كردند. همواره جنبه مثبت و منفي 
افراد را با هم مي ديدند. در واقع براي ايشان شخص 
مهم نبود و با همه يكسان رفتار مي كردند، مگر اينكه 

فردي آشكارا بر خاف قواعد اوليه رفتار مي كرد. 
در طول م�دت ارتباط و مراوده با ش�هيد 
آيت اهلل بهشتي، ايشان را از جنبه خصال 

شخصي چگونه ديديد؟
البته در خ��ال صحبت هايم در اين ب��اره به نكاتي 
اشاره كردم، ولي يكي از اين خصوصيات، برخورداري 
از نظمي خلل ناپذير بود. ايشان بسيار به نظم مشهور 
بودند، به طوري كه اگر كسي س��رزده دِر خانه شان 

مي رفت و س��ؤالي داش��ت، حتماً  باي��د كار مهمي 
مي داش��ت كه به او پاس��خ مي دادند، چراكه ايشان 
مقيد بودند وقتي در منزل هستند، وقتشان متعلق 
به خانواده باش��د. وقت كار يا وقت تحقيق، مطالعه 
و... هركدام در زندگي ايشان مشخص بود و در اين 
باره برنامه ريزي بسيار دقيقي داشتند. اطرافيان هم 
همگي اين نكته را مي دانستند و رعايت مي كردند. 
مگر اينكه كسي استثنائاً و به واسطه مسئله اي مهم 
مي خواس��ت خاف اين قواعد با ايش��ان در ارتباط 
باش��د. به عنوان مثال در جريان اعدام حس��نعلي 
منصور، روزي ش��هيد ح��اج صادق امان��ي مجبور 
مي شود بي موقع به دِر منزل شهيدآيت اهلل بهشتي 
برود. ايش��ان وقتي در خانه را مي زن��د، براي اطاع 
يافتن شهيد بهشتي از خطير بودن مسئله به خانواده 
ايشان مي گويد سؤال حديثي دارم! آيت اهلل بهشتي 
بعدها گفتند: »وقتي خانواده به م��ن اطاع دادند 
كه آقاي اماني آمده و س��ؤال حديثي دارد، متوجه 
شدم بايد مسئله مهمي در بين باشد، چراكه ايشان 
خودش حافظ چند هزار حديث اس��ت و نمي شود 
فقط سؤال حديثی داشته باش��د، بلكه اين موضوع 
سرپوش��ي براي يك كار ثانويه اس��ت!...« بنابراين 
وقتي ش��هيد حاج صادق اماني را ماقات مي كند، 
مشخص مي ش��ود كه ايش��ان مي خواست در مورد 
اعدام حسنعلي منصور، مشورتي انجام دهند، يعني 
حتي براي كارهاي واجب هم اگر  دِر منزل ش��هيد 
آيت اهلل بهش��تي مي رفتند، بايد ط��وري مطلب را 
مطرح مي كردند كه ايشان كه مقيد به رعايت وقت 
خانواده است، ماقات با ش��ما را بپذيرند. البته اين 
نظم و قواعد خاص را شهيد بهشتي از ابتداي دوران 

جواني داشتند و نه اينكه بعدها اينگونه شوند. 
عاوه بر اي��ن و همانطور كه عرض ك��ردم، آيت اهلل 
بهشتي در هر شرايط، انساني بس��يار فكور، متين، 
صبور و منطقي بودند. حتي اگر مي خواستند كسي 
را مورد نقد قرار داده و موضوعي را به او تذكر دهند، 
خيلي در انتقال مطالبشان دقت مي كردند. هرچند 
ما لياقت ماقات با معصومين)ع( را نداشته ايم، ولي 
مرحوم شهيد بهش��تي رفتار، گفتار و كردارشان به 
گونه اي بود كه ما را به ياد آن ب��زرگان مي انداخت، 
چراكه ايش��ان آنقدر در كارهايشان دقت مي كردند 
كه آدم مبهوت مي ماند و اين چيزي نيست كه بشر 
با طبيعت خودش به دس��ت آورده باشد. بايد حتماً 
عنايت هاي ويژه اي از طرف خدا و معصومين)ع( به 
انسان شده باش��د كه به چنين موقعيت  و جايگاهي 
برس��د. البته حضرت آقا هم چني��ن خصلتي را دارا 
هس��تند. من گاهي با خود فكر مي كنم كه افرادي 
چون امام خميني، امام خامنه اي يا ش��هيد آيت اهلل 
بهشتي وقتي به دنيا آمدند و دوران كودكي و نوجواني 
را پشت سر گذاشتند، چه ويژگي هايي در وجود اين 
اشخاص بوده يا مستوجب كدام عنايت الهي بوده اند 
كه چنين آدم هاي خاص و ويژه اي شده اند؟ چراكه 
آنها هم در همان فضا و جامعه اي زندگي كردند كه 
هزاران انس��ان هم عصرش��ان زندگي مي كردند. از 
سوي ديگر اين ويژگي ها چيزهايي نيست كه بشر به 
تنهايي و خودش به دست بياورد. ابتدا بايد بسترهايي 
وجود داشته باشد كه اينگونه خريدار انسان شوند و از 

او مراقبت كنند و وي را باال ببرند. 
ش�هيد آيت اهلل بهش�تي، درباره پدرتان 
ش�هيد حاج صادق اماني چ�ه ديدگاهي 

داشتند؟
با توجه به اينكه من پدرم را در دو س��الگي از دست 
دادم، چندان اطاعي از اين مسئله ندارم. ايشان در 
باره كارنامه اعضاي مؤتلفه اسامي و به ويژه پدرم، 
گفتار روشنگري دارند كه مي توانيد به آن مراجعه 
كنيد. نكاتي هم كه پيش تر به آن اشاره كردم، مزيد 
بر آن هستند. من ترجيح مي دهم نقل قول هايي از 
ديگر بزرگان هم به تأييدات ش��هيد بهشتي اضافه 
كنم. حض��رت امام خامن��ه اي در خص��وص پدرم 
مي گويند: »در سيماي اين مرد الغراندام و ظريف، 
اما مصمم و قوي اراده و پرعظمت و پيرو خط انبيا و 
اوليا، نور ايمان و قدرت اراده آهنين يك انسان مؤمن 
متجلي بود كه انسان از معاشرت با او لذت مي برد....« 
واقعاً هم پدرم از كساني بود كه ديدار با او انسان را به 
ياد خدا مي انداخت. آيت اهلل امامي كاشاني هم نقل 
مي كردند: »ما جمعي از معممين بوديم. در دوران 
جواني ما، معممين مقيد بودند وقتي چنين جمعي 
وجود دارد، يك آدم مكا پيش نمازشان نباشد! ولي 
هر وقت حاج آقا صادق اماني در جمع ما حاضر بود، 
با استثنا بايد ايشان پيش نماز مي ايستاد و همه ما 
معممين به ايشان اقتدا مي كرديم. مرحوم حاج آقا 
صادق و دوس��تانش در دوره اي با ه��م ارتباط پيدا 
كردند و راه��ي را برگزيدند كه فك��ر نمي كنم هيچ 
گروه يا جمعي روي كره  زمين بتواند چنين افتخاري 

داشته باشد كه از اول تا آخر در مسير حق بوده باشد 
و هيچ وقت منحرف نشود... .« 

پس از پي�روزي انقاب اس�امي، ارتباط 
شما با شهيد آيت اهلل بهشتي چگونه تداوم 

يافت؟
من پس از پيروزي انقاب اس��امي، ب��ا چند نهاد 
همكاري داش��تم كه يكي از آنها ح��زب جمهوري 
اس��امي بود. بنابراين مدتي در طبق��ه دوم حزب 
جمهوري اس��امي، در ات��اق كنار ش��هيد آيت اهلل 
بهشتي كار مي كردم. در واقع وقتي حزب جمهوري 
اسامي تشكيل شد، من چندين ماه در بخش هاي 
مختلف ح��زب خدمت مي ك��ردم اما نه ب��ه عنوان 
كارمند حقوق بگير، بلك��ه به عنوان يك خدمتگزار. 
بنابراين در اي��ن دوران، ارتباط بس��يار نزديكي با 
آيت اهلل بهش��تي پيدا كردم و در ماقات هايي كه با 
ايشان داشتم، گاهی در جريان بعضي از موضوعات 

قرار مي گرفتم. 
از روزهاي باالگرفتن جريان ترور شخصيت 

عليه ايشان چه خاطراتي داريد؟
چون من از ابتدا در جري��ان فراز و فرودهاي نهضت 
اسامي و فعاليت هاي سياسي مرتبط با آن بودم، با 
مباني فكري گروه هاي مختلف سياسي بسيار آشنا 
بودم. اعض��اي اين گروه ها مث��ل مجاهدين  خلق و 
چريك هاي فدايي خلق و گروه پيكار و... را من اكثراً 
به چهره مي شناختم. يكي از موضوعات مورد بحث 
هم هميشه منش سياسي شهيد آيت اهلل بهشتي بود. 
واقعاً اينها عناد بس��ياري با  آيت اهلل بهشتي داشتند 
و به هر صورت كه ممكن بود، مي خواس��تند ايشان 
را بزنند. بنابراين در آن روزه��ا يكي از كارهايم اين 
بود كه در س��خنراني هاي بني صدر ي��ا چهره هاي 
همپيمان با او شركت كنم. اين سخنراني ها بيشتر 
در محوط��ه وزارت بازرگان��ي، پايين ت��ر از خيابان 
وليعصر ب��ود و س��اختمان آن نيز به مقر س��ازمان 
مجاهدين  خلق تبديل شده بود! بنابراين طرفداران 
مجاهدين، خيابان وليعصر را مي بس��تند و آنجا به 
بحث با م��ردم مي پرداختند. ما ه��م مي رفتيم و با 
اينها بحث مي كرديم. اين جماعت چون در بحث و 
مقابل جواب هاي منطقي ما كم مي آوردند، عصباني 
مي شدند و گروه هاي ضربت خود را براي شناسايي 
و سركوب به دنبال ما مي فرستادند. بنابراين وقتي 
از آن جمع جدا مي شديم، بايد مواظب مي بوديم كه 

اينها بايي سرمان نياورند. 
آخرين خاط�ره ش�ما از ش�هيد آيت اهلل 
بهشتي چيست؟ ايش�ان را براي آخرين 

بار كجا ديديد؟
آن زمان وقتي وارد دفتر حزب جمهوري اس��امي 
مي شديد، دست چپ س��اختمان اداري و حياطي 
بود كه منفجر شد و س��الني كه االن مدرسه است، 
دفتر آيت اهلل بهش��تي بود. مقابل آن دفتر هم يك 
زمين بازي بود كه دورش سيم توري كشيده بودند 
و آيت اهلل بهش��تي و اعضاي حزب معموالً در اوقات 
فريضه، همانجا موكت انداخته و نماز مي خواندند. 
حتي عكسي از شهيد بهشتي موجود است كه روي 
همان موكتي كه نماز مي خواندند، خوابيده اند! فكر 
مي كنم يكي دو شب قبل انفجار دفتر حزب، آيت اهلل 
بهش��تي را در همين محل ديدم و پشت سر ايشان 
نماز مغرب و عشاء خواندم. اين آخرين ديدار ما بود. 
چگونه از انفجار حزب جمهوري اس�امي 
و شهادت آيت اهلل بهش�تي و شهيد صادق 

اسامي مطلع شديد؟
به خاطر دارم يكي از كارمندان مهدي ابريش��م چي 
از س��ران منافقين، ش��ب قبل از انفج��ار حزب، در 
جلس��ه اي ادعا كرده ب��ود ب��ه زودي كار جمهوري 
اسامي تمام است! اين ش��خص دستگير و در شب 
انفجار حزب، براي شناس��ايي محل هاي��ي كه او و 
دوس��تانش به آنها رفت و آمد داشتند، به ما تحويل 
داده شد. با توجه به ترورهاي منافقين در آن روزها و 
حتي شهادت دهها نفر در روز، ما بسيار احساس خطر 
مي كرديم. من و يكي از پسرعموهايم اين شخص را 
سوار موتورسيكلت كرده بوديم. من موتورسيكلت را 
مي راندم و اين شخص ميان من و پسرعمويم نشسته 
بود و در خيابان شريعتي كمي باالتر از پيچ شميران، 
به س��مت چهارراه قصر مي رفتيم كه صداي انفجار 
مهيبي ش��نيده ش��د! وقتي صداي انفجار آمد، اين 
ش��خص گفت: »ديگر كار تمام ش��د و اوضاع دست 
ماست، ش��ما از اين به بعد هيچ كاره هستيد!...« او 
با آنكه مطلع بود كه چنين اتفاقي قرار است بيفتد، 
ولي تا پيش از اين حادثه، براي دادن اطاعات خيلي 
مقاومت مي كرد. وقتي صداي انفجار بلند ش��د، اين 
شخص ش��روع به تهديد ما كرد. با توجه به اينكه در 
آن زمان ها وسايل ارتباطي بسيار محدود بود، سريعاً 
متهم را به جايي كه بايد تحويل داديم و بعد به سمت 
دفتر حزب جمهوري به راه افتاديم. در آن لحظات من 
چون از برنامه جلسات حزب اطاع داشتم، مخصوصاَ 
از بابت حضور آيت اهلل بهشتي خيلي ترسيدم! وقتي 
رسيديم، شايد يك ربع - بيست دقيقه از وقوع حادثه 
گذشته بود و بسياري زير آوار بودند و معلوم نبود كه 
چه بايد كرد. شرايط بسيار حادي بود. همانطور كه 
اش��اره كردم، چون آن زمان در حزب جمهوري هم 
كار مي كردم، با ساختمان آشنايي داشتم. بنابراين 
به محض رسيدن در همان دقايق اوليه، خاكبرداري 
را شروع و به هر وس��يله اي كه مي شد، تكه هاي بتن 
را جابه جا كردي��م و پيكر ش��هدا را از زير آور بيرون 
كش��يديم. از طرفي چ��ون در آن وضعي��ت امكان 
شناس��ايي پيكرها نبود، بعد از س��بك تر شدن كار، 
به بيمارستان هاي مختلف رفتيم و جنازه هاي چند 
نفري از شهدا را شناس��ايي كرديم. يادم است چون 
چهره شهيد صادق اسامي ش��بيه بهزاد نبوي بود، 
روي پيكر ايشان نوشته بودند بهزاد نبوي! ما وقتي به 
بيمارستان رسيديم، حاج صادق اسامي را شناسايي 
كرديم و گفتيم اين ش��خص بهزاد نبوي نيست. هر 
چند  ابتدا اشخاص قبول نمي كردند ولي به هر حال 

پذيرفتند! در كل شرايط بسيار سختي بود. 

در جريان اعدام حسنعلي منصور، روزي 
شهيد حاج صادق اماني مجبور مي شود 
بي موقع به درِ منزل شهيدآيت اهلل بهشتي 
برود. ايشان وقتي در خانه را مي زند، براي 
اطاع يافتن شهيد بهشتي از خطير بودن 
مسئله به خانواده ايشان مي گويد سؤال 
حديث�ي دارم! آيت اهلل بهش�تي بعدها 
گفتند: »وقتي خانواده به من اطاع دادند 
آقاي اماني آمده و س�ؤال حديثي دارد، 
متوجه شدم بايد مسئله مهمي در بين 
باشد، چراكه ايشان خودش حافظ چند 
هزار حديث است و نمي شود فقط سؤال 
حديثی داشته باشد، بلكه اين موضوع 
سرپوشي براي يك كار ثانويه است!...«


