
   احمدرضا صدري
از شهادت دكتر سيدحس�ن آيت، 41 سال سپري 
گش�ت. در اي�ن دوره س�خن درب�اره وي، هماره 
بازاري گرم داش�ته اس�ت، چه اينك�ه موافقان و 
مخالف�ان او را در قام�ت ش�خصيتي مي بينند كه 
مرزبندي سياسي و تاريخي ميان جريانات موجود 
را ش�فاف كرده اس�ت. در مقال پي آمده، كارنامه 
سياس�ي آيت به مدد رواي�ت معاش�رانش، مورد 
بازخواني قرار گرفت�ه، اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه من�دان را مفيد و مقبول آيد. 

       
   آيت، مشي سياسي خود را از بقايي و يارانش 

جدا كرد
همكاري نسبتاً كوتاه ش��هيد دكتر سيدحسن آيت با 
حزب زحمت كشان كه به دليل گرايشات مذهبي وي 
از يكسو و نيز ارتباط اين حزب با آيت اهلل سيدابوالقاسم 
كاش��اني از س��وي ديگر انجام گرفت. هماره به مثابه 
حربه اي از س��وي مخالفان، عليه او به كار گرفته شده 
است. اين مقوله در زمان حيات و ممات آيت، در زمره 
نكات بحث برانگيز و محل گفت و گو بوده اس��ت. بانو 
مهرانه معلم، همسر دكتر آيت، در باب مرزبندي هاي 
وي با دكتر مظفر بقايي و يارانش و همچنين جريانات 

ملي گراي وقت، چنين آورده است:
»مظفر بقايي را به عنوان يك شخصيت سياسي قبول 
داشت. مي گفت آدم سياس��تمداري است مثل همه 
سياستمدارهاي ديگر، ولي مش��ي سياسي اش را از او 
و يارانش جدا كرد. به آيت اهلل كاش��اني خيلي تعصب 
داشت و خيلي قبولش داش��تند. با اينكه در آن موقع، 
جو غالب اين نبود، واقعاً به افكار آيت اهلل كاشاني اعتقاد 
داش��ت، فكر مي كنم اختالفش با بقايي هم در همين 
مس��ير بود. مصدق را ه��م به عنوان يك ش��خصيت 

سياسي قبول داش��ت، حتي خيلي نقل قول ها را هم 
از ايشان مي كرد، يا برخي از افراد ديگري كه از وزراي 
مصدق بودند. خيلي چيزها خوانده ب��ود و طبيعتاً از 
آنها استفاده مي كرد. مي گفت اشتباه با مصدق بوده، 
هميش��ه مي گفت اش��تباه با مصدق ب��وده، بدكاري 
كرد. به همين دلي��ل معتقد بود: بع��د از انقالب، آن 
تجربه تاريخي براي امروز ما به درد مي خورد و هر چه 
انجام مي داد، براي عدم تكرار آن تجربه بود. براساس 
برداشتي كه خودش از تاريخ داشت، مي گفت مصدق 
اشتباه كرد و بايد با آيت اهلل كاشاني هماهنگ مي شد، 
روي اين مواضع خيلي مصر بود. عالوه بر اين مي دانيد 
كه  آيت ، به طور كلي با نهض��ت آزادي ها موافق  نبود. 
مي گفت تحولي كه امروز در كشور ما ايجاد شده، خوب 
 وضعيتي  اس��ت  كه  بايد از آن  به  نفع  انقالب اس��المي 
 بهره برداري  كرد، يعني  سياست هاي محافظه كارانه ، 
آرام   و ماليم  به  درد انق��الب  نمي خورد! مي گفت  من 
 بعيد مي بينم  كه  آقاي  بازرگان،  انقالبي برخورد كند. 
روزي  كه  آقاي بازرگان نخس��ت وزير ش��د، زماني  كه 
 قرار شد در حمايت  از  بازرگان  راهپيمايي  برگزار شود، 
آيت  نرفت  و ما هم  نرفتيم . همچنين از نظر گرايش هم 
مخالف بازرگان بود، زيرا آيت  ب��ه روحانيت  و آيت اهلل 
كاشاني گرايش  داشت ، اما  بازرگان  حامي  مصدق بود، 
خوب اين  هم   براي  او يك مسئله  مهم  بود. اين  است  كه  
زياد با اين  جريان سياس��ي توافق نداشت، ولي  در حد 
متعارف، هماهنگي  و همكاري  خودش  را با آنها مي كرد. 
 فعاالنه  كار مي كرد، خيلي  جاه��ا از جمله مجلس، در 
كميس��يون  آيين نامه  با آقاي  بازرگان  و آقاي  سحابي  
همكار بود و روابط خوبي داشت تا زماني  كه  به  شهادت 
 رسيد. چون  يك  آدم  اصولي  و منطقي  بود و  غيرمنطقي 
 نبود. با اينكه  آقاي بازرگان در  مقطع اوج گيري انقالب، 
به عنوان نخست وزير  انتخاب  شود، موافق  نبود و حتي  با 

برخي از اعضاي  شوراي  انقالب   هم  كه  آن  موقع  انتخاب 
 شده  بودند، زياد موافق  نبود... .«

   مي گفت خدايا! ما را از شر دو تا حسين نجات 
بده: صدام حسين و ميرحسين

دكتر آيت اگر چه در دوران پي��ش از پيروزي انقالب 
اس��المي نيز با جريان��ات ملي گ��را و متمايل به چپ 
مرزبندي داش��ت، ام��ا آن را در دوران برقراري نظام 
اسالمي علني س��اخت. سخنراني هاي افش��اگر او در 
شهرها و مراسم گوناگون و س��پس مجلس خبرگان 
قانون اساسي و مجلس شوراي اسالمي، شاهدي بر اين 
مدعاست. دكتر حسن غفوري فرد در خاطرات پي آمده، 
از هش��دارهاي آيت در اين باره، در جلس��ات شوراي 

مركزي حزب جمهوري اسالمي گفته است:
»بنده در اسفند 57 كه به دعوت شهيد دكتر محمدجواد 
باهنر وارد شوراي مركزي حزب جمهوري شدم با شهيد 
دكترسيدحسن آيت آشنا شدم. بنده و ايشان از اولين 
افرادي بوديم كه در روزنامه جمهوري اس��المي مقاله 
مي نوش��تيم. ايش��ان به  ش��دت از دولت موقت انتقاد 
مي كرد و نس��بت به ملي گراها، بسيار بدبين بود. البته 
اين نگاه، يك ريشه تاريخي داشت. اختالف اصلي او با 
ميرحسين موسوي، بر سرنگاه به ملي گراها و در مرحله 
بعد منافقين بود. خود م��ن در دوره اي كه خارج بودم، 
وقتي سازمان مجاهدين تغيير ايدئولوژي داد، در اين 
باره مطلب نوشتم و سخنراني كردم. بعد از انقالب هم 
همراه با شهيد آيت، عليه منافقين مقاله مي نوشتيم، اما 
مهندس موسوي كه سردبير روزنامه جمهوري اسالمي 
بود، آنها را چاپ نمي كرد و مي گفت در ش��رايط فعلي 
درست نيست كه با آنها درگير ش��ويم، در حالي كه به 
نظر من و شهيد آيت، ما اساساً در گوشه و كنار مملكت، 
با آنها درگير بوديم. بخشي از اين اختالفات، به داخل 
شوراي مركزي حزب هم كشيده شد. من معتقد بودم 

شهيد دكتر سيدحسن آيت و مواجهه با ملي نمايي 
در دوران برقراري نظام اسالمي

انديشه هاي كساني كه در ش��وراي مركزي حزب 
هستند، به هم نزديك نيست. از همان ابتدا بنده، 
دكتر جاسبي، آقاي ناطق نوري و آقاي بادامچيان 
و چند تن ديگ��ر در يك گروه بودي��م و مهندس 
موس��وي و بقيه در گروه ديگر. مهندس موسوي 
مقاله هايي را كه عليه منافقين، دكتر مصدق يا به 
طرفداري از آيت اهلل كاشاني نوشته مي شد، چاپ 
نمي كرد! اين اختالفات از همان ابتدا وجود داشت 
و باعث شد تا نهايتاً حزب نتواند به فعاليتش ادامه 
بدهد. شهيد آيت  از مخالفان سرسخت مصدقي ها 
و ملي گراه��ا، معتقد بود كه مهندس موس��وي از 
نظر سياسي گرايش��ات چپ دارد، به همين دليل 
ه��م مواجهه هايي بين اي��ن دو روي داد. ش��هيد 
آيت به ش��دت به مهندس موسوي مشكوك بود و 
در سال هايي كه جنگ ش��روع شده بود، مي گفت 
خدايا! ما را از ش��ر دو تا حس��ين نجات بده: صدام 
حسين و ميرحسين! به هر حال شهيد آيت انساني 
صددرصد معتقد و مسلط بر مسائل تاريخي بود و 
به همين دليل، تحليل هاي دقيقي داشت. خيلي 
جاها ديگران دچار س��اده انگاري مي ش��دند، ولي 
ايشان با دقت نظري مثال زدني، پيشاپيش هشدار 
مي داد و خطرات را گوشزد مي كرد. شايد اگر اين 
هشدارها جدي گرفته مي شدند، بسياري از فجايع 
رخ نمي دادند. خيلي ها ايشان را فوق العاده بدبين و 
تلخ ارزيابي مي كردند، اما حوادث بعدي نشان داد 
كه ايشان واقع بين بوده است. شايد بد هم نبود كه 
در اوايل انقالب، همه ما كمي به افراد و جريانات، 
از پش��ت عينك بدبيني نگاه مي كردي��م تا امثال 
كشميري و كالهي در باالترين رده هاي مملكتي 

نفوذ نكنند... .«
   موسوي طرفدار پيمان است و خط او هم 

خط امريكاست
همانگونه كه اش��ارت رفت، صداقت سياس��ي از 
خصال ش��هيد دكتر آيت به ش��مار مي رود. او در 
سخنراني هاي عمومي، نطق هاي پيش از دستور 
مجلس و جلسات حزب جمهوري اسالمي، مواضع 
خويش عليه جريان موسوم به ملي گرا را به صراحت 
بيان مي داشت و همگان را از قدرت يابي آنان بيم 
مي داد. اختالف جدي وي با ميرحسين موسوي 
و واگذاري مناصب سياس��ي به وي نيز از همين 
سربند انجام می گرفت. موضوعي كه در خاطرات 
دكتر اسداهلل بادامچيان از دوس��تان دكتر آيت و 
اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي، 

اينگونه بازتاب يافته است:
»اولين بحثي كه بين دكتر آيت و مهندس موسوي 
ايجاد ش��د، بر س��ر مصدق بود. مهندس موسوي 
طرفدار دكتر مصدق بود و دكتر آيت، مصدق را قبول 
نداشت. از سوي ديگر دكتر آيت مخالف اين بود كه 
مهندس موسوي، مدير مسئول روزنامه جمهوري 
اسالمي باشد. آيت مي گفت: موسوي طرفدار پيمان 
است و خط دكتر پيمان هم خط امريكاست. البته 
غير از موس��وي، افراد ديگري هم بودند كه گوشه 
چش��مي به دكتر پيمان داش��تند! حتي يكبار او 
را به ش��وراي مركزي حزب دع��وت كرديم كه در 
نشريه امت كه آقاي پيمان منتشر مي كرد، مطلبي 
را نوش��تند با اين مضمون: اين حزب ورشكس��ته 
با دع��وت از رهبر ح��زب ما، مي خواه��د آبروي از 
دس��ت رفته خود را بازگرداند... جالب است. وقتي 
من به مهندس موس��وي گفتم كه مهندس، حتماً 
آقاي پيمان را يك متفكر اسالم ش��ناس مي داني؟ 
ايشان در پاسخ گفت: بله، اما اسالم شناسي در خط 
شيطان! با اين حال دكتر آيت با مهندس موسوي، 
در روزنامه جمهوري اسالمي و واحد سياسي حزب 
مشكل داشت. حزب هم براي اينكه مشكل را حل 
كند، پنج نفر را كه عبارت بودند از: مرحوم سيدرضا 
زواره اي، شهيد محمدصادق اسالمي، دكتر محمود 
كاشاني، دكتر حسن آيت و خود مهندس موسوي، 
به عنوان ش��وراي نظارت حزب بر واحد سياس��ي 
انتخاب كرد كه آقاي موس��وي زير بار اين ش��ورا 
نرفت! در همين گيرودار بود كه روزنامه جمهوري 
اس��المي مطلبي را درباره آيت اهلل كاشاني منتشر 
كرد كه آتش دعواي دكتر آيت و مهندس موسوي 
را بيشتر كرد. موسوي در مورد مصدق، مقاله اي با 
عنوان فرزند رشيد ملت در روزنامه نوشت كه حتي 
باعث عصبانيت آقاي مهاجري ش��د و ايشان نيز بر 
عليه اش مقاله نوشت و در همان روزنامه چاپ شد. 
همانطور كه گفتم، قرار شد يك هيئت براي گروه 
سياسي روزنامه بگذارند كه آقاي موسوي اصاًل زير 
بار اين هيئت نرفت و يك جلس��ه نيز با اين هيئت 
نگذاشت. ايشان اصالً تبعيت حزبي نداشت، ولي بعد 
در واحد سياسي كوشيد تا حزب را در اختيار بگيرد. 
به تدريج تفكرات ايش��ان معلوم ش��د كه با حزب 

اختالف دارند... .«
   آيت و دستيابي به اسنادي درباره رابطه 

موسوي با جريان فراماسونري
واپسين فصل از حيات شهيد دكتر سيدحسن آيت 
نيز در مواجهه با ميرحسين موسوي رقم خورد! او 
درصدد بود كه در روز اخ��ذ رأي اعتماد به كابينه 
ش��هيد دكتر باهنر، در مجلس ش��وراي اسالمي 
سخنراني و اس��نادي را ارائه نمايد كه شليك 60 
گلوله به وي و مفقود گش��تن اس��ناد ياد شده، به 
وي چنين مجالي نداد! به رغم آنكه برخي اعضاي 
منافقين، اين ت��رور را كار گ��روه متبوع خويش 
مي دانند، اما اين سازمان هيچ گاه مسئوليت آن را 
بر عهده نگرفت! دكتر جواد منصوري، ديگر عضو 
شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي، ماوقع را 

به ترتيب پي آمده ارزيابي كرده است:
»شهيدان دكتر حسن آيت و عبدالحميد ديالمه 
در مجلس اول، عليه فتنه انگيزي هاي ابوالحسن 
بني صدر اقدام به افش��اگري كردند. دكتر آيت در 
نطق هاي خود و يادداش��ت هايي كه مي نوش��ت، 
مي كوش��يد رابطه بني صدر با منافقي��ن را عيان 
كند. او ت��الش زي��ادي در جه��ت تصويب عدم 

كفايت سياس��ي بني ص��در، در مجل��س مبذول 
داش��ت. بي ترديد يكي از كساني كه نقش مهمي 
در برمال ش��دن چهره اصلي بني ص��در ايفا كرد، 
اين شهيد بزرگوار بود. دكتر آيت قبل از شهادت 
و طي گفت وگويي، مباني اختالفات ايدئولوژيك 
خود با بني صدر را تشريح كرد و در مورد تخلفات 
بني صدر از قانون اساسي و اتحاد او با مسعود رجوي، 
توضيحاتي ارائه داد. عالوه بر اين ش��هيد آيت كه 
ميرحسين موسوي را گزينه مناسبي براي تصدي 
وزارت امور خارجه نمي دانست، در يكي از جلسات 
مجلس، به انتقاد از كابينه معرفي شده پرداخت و 
اعالم كرد اسنادي از ارتباط موسوي با فراماسونري 
در اختيار دارد و در جلسه بعدي مجلس آنها را در 
اختيار نمايندگان خواهد گذاش��ت. دكتر حسن 
آيت در 14مرداد 60، در مس��ير مجلس ترور شد 
و به شهادت رسيد. متأسفانه اسنادي كه قرار بود 
ش��هيد آيت به مجلس ارائه كند، بعد از شهادت 
ايشان مفقود شد. به اعتقاد بنده، انتقادهاي ايشان 
از بني صدر باعث شد تا منافقين براي پشتيباني از 
شريك سياسي  ش��ان )يعني بني صدر(، ايشان را 
به شهادت برسانند. سندي مبني بر اينكه كسي 
به جز منافقي��ن و بني صدر، در ترور ش��هيد آيت 
دست داشته باشند، موجود نيست. به گفته همسر 
شهيد آيت، منافقين چندي قبل از اين ترور، دكتر 
آيت را تهديد مي كردند. مهران اصدقي از عوامل 
س��ازمان مجاهدين خلق، افراد شركت كننده در 
ترور شهيد آيت را محمود پورتقي، مجيد يحيوي 
و جمش��يد ضرغامي معرفي مي كند. با اين حال 
سازمان منافقين، مس��ئوليت اين ترور را � نظير 
ساير اقدامات تروريستي � هرگز به عهده نگرفت 
كه همين موضوع هم، زمينه س��از ابهامات امروز 
شده اس��ت. ابراهيم خدابنده از اعضاي جدا شده 
س��ازمان منافقين هم، درباره ترور شهيد آيت به 
مركز اس��ناد انقالب اسالمي گفته اس��ت: اگر به 
فضاي سال 60 نگاه كنيم، مي بينيم كه آن زمان 
هنوز در درون سازمان، ديدگاه ضدامپرياليستي 
حاكم بود. رجوي در توجي��ه ترورهايي كه انجام 
مي شد، قربانيان را عوامل امريكا و انگليس معرفي 
مي كرد! به ياد دارم در يكي از نشست هاي توجيهي 
كه براي اعضا برگزار كرده بود، درباره حسن آيت 
 گفت: او عامل انگليس بود و ما به همين خاطر او را 

ترور كرديم... .«
   ماشيني كه آيت را در آن زده بودند، من 

پاك كردم
ختام اين نوشتار، خاطرات جواد خرديار، محافظ 
ش��هيد دكتر سيدحسن آيت اس��ت كه به نوعي 
نمايانگر س��بك زندگي اوس��ت. در اي��ن روايت، 
هوش و درايت، پركاري و پشتكار، ساده زيستي و 
قناعت و نيز شهادت مظلومانه وي به نيكي ترسيم 

شده است:
»در دوره اي كه در خدمت دكتر آيت بودم، تنها به 
حفاظت فكر مي كردم. حفاظت از او را به من سپرده 
بودن��د. در آن روزها منافقين، م��دام در خيابان ها 
مش��غول زدن مردم بودند، تظاه��رات مي كردند، 
همه كاري مي كردند. همه ت��الش من اين بود كه 
در كارم كوتاهي نكنم. من شب ها در منزل مرحوم 
آيت مي ماندم و در راه پله مي خوابيدم! اينطور از او 
حفاظت مي كردم تا زماني كه سيدرضا جوادي را 
بفرستند، من تنها بودم، حدود 15روز اين طوري 
بود. در قضيه رياست جمهوري، روي ديوارها نوشته 
بودند: مرگ بر آيت! گفت��م: آقاي دكتر مي بينيد؟ 
مي گفت اگر ميلياردها خرج مي ك��ردم، مردم مرا 
نمي شناختند، اما اينها لطف كردند و باعث شناخت 
من شدند! )با خنده( با اين كار، مردم االن مي فهمند 
آيت كيست! يادم اس��ت مرحوم آيت به دانشكده 
افس��ري مي رفت و در آنجا كالس داشت. با شهيد 
نامجو خيلي رفيق بود. آنجا افسرها مي آمدند و در 
كالس او شركت مي كردند. حتي شكرريز كه بعدها 
دانش��گاه آزاد آمد، آنجا بود. او سرهنگ تمام بود. 
من با او مي رفتم در آن كالس مي نشستم. خاطرم 
هست بابت تدريس شهيد آيت، 300 تومان چك 
براي بانك سپه نوشتند. در مجموع زندگي ساده اي 
داشت. خودش مي گفت 20 سال دويدم تا اين خانه 
را خريدم. من در آن روزهاي آخر مرخصي گرفته 
بودم، كار داشتم. محافظين آن روز، يكي ابوفاضلي 
بود و آن يكي فكر مي كنم ش��خصي به نام رضايي. 
ابوفاضلي شهيد شد، اما آن يكي زنده ماند، او فقط 
پايش تير خورد. البته ابوفاضلي آن روز شهيد نشد، 
به نخاعش تير خورد و چهار س��ال بعد شهيد شد! 
ظهر همان روز من به بيمارستان رفتم و از ابوفاضلي 
سؤال كردم كه چه اتفاقی افتاد؟ گفت: آمدم در را 
ببندم، طرف تيراندازي كرد، تي��ر خورد به ديوار و 
كمانه كرد، خورد به نخاعم! نخ��اع ابوفاضلي را به 
كلي قطع كرده بود! با يوزي زده بودند. ماش��يني 
كه آيت را در آن زده بودند، من پاك كردم و وقتي 
متوجه شديم، بالفاصله به آن محل رفتيم. ابوفاضلي 
را به بيمارستان تهران، سر سيد خندان برده بودند. 
من همينطور مانده و كنگ بودم وگريه مي كردم! 
اعصابم خرد شده بود. من خيلي با ايشان صميمي 
بودم. بعض��ي اوقات براي من، از س��ختي هايي كه 
كشيده بود، حرف مي زد. يك جورهايي دلم برايش 
مي س��وخت. جنازه اش را آوردند و بع��د بردند در 
قطعه اي كه شهيد بهش��تي دفن بود، دفن كردند. 
من تا مدت ها بعد هم در خانه شهيد آيت بودم. به 
من گفته بودند از خانواده اش محافظت كنم. باالي 
پشت بام صندلي مي گذاشتم و شب ها مي نشستم. 
يكي از دوستان ما كه در سپاه هست، همين اواخر 
حدود چهار س��ال پيش به من گفت كه يكي را در 
مرز گرفته اند و گفته است من در ترور آيت شركت 
داش��تم! وقتی به من گفت تو ببيني، مي شناسي؟ 
گفتم: چه مي دانم او كيست؟ تازه االن بايد بيشتر از 
50 سال داشته باشد، قيافه اش عوض شده و خيلي 

نمي شود دقيق شناسايي كرد... .«

حاشيه و متن اعدام انقالبي
 حسنعلي منصور، از منظري نوين

مباني و مختصات 
»خشونت قانوني«

   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، كوش��يده 
اس��ت ت��ا ب��ا ارائه 
روايت��ي متف��اوت 
از روي��داد اع��دام 
حس��نعلي منصور، 
برداش��تي نوي��ن و 
روزآم��د از آن ارائه 
كند. كاظ��م مقدم، 
مؤلف اين پژوهش تاريخي، در ديباچه اي كه بر چاپ 
نخست آن نگاشته است، سعي دارد تا مختصات كتاب 

خويش را به ترتيب پي آمده تشريح كند:
»از جمله دشوارترين نوشته ها، نوشته هاي تاريخي 
هستند و زماني اين دشواري بيش از حد خواهد بود 
كه مؤلف در زمان واقعه نباش��د و بخواهد واقعيات را 
آنگونه كه بوده اس��ت، بنگارد. بنابراين هر چه تالش 
كند راه براي اشتباه و اش��كال باقي خواهد ماند. اين 
مشكل در تأليف اين كتاب دو چندان شد، زيرا واقعه اي 
سري در زماني كه آگاهان اصلي آن در بين ما نيستند، 
مورد تحقيق قرار گرفت و آنان هستند كه ياد ايام در 
ذهن شان دستخوش كهولت سن شده است و يادآوري 
آن، برايشان چندان آسان نيست. مطلب ديگر اينكه در 
كتاب هاي غير تاريخي، غلط اماليي زياد مشكل آفرين 
نيس��ت، زيرا از كلمات پسين و پيش��ين صحيح آن 
مشخص خواهد شد، ولي اين راحتي در نوشته هاي 
تاريخي بسيار مشكل مي نمايد، چون اگر يك كلمه يا 
يك رقم تاريخي اشتباه تايپ يا نقل شود، بايد رنج ها 
كشيد تا واقع از منقول يافت شود كه ما با اين مشكل 
مخصوصاً در نش��ريات، روزنامه ها و كتاب هاي مورد 
مراجعه بسيار دست به گريبانيم، امادرباب انتشار اثر 
خشونت قانوني درباره واقعه اعدام انقالبي حسنعلي 

منصور، يادآوري چند نكته شايسته است:
1- در فراهم ش��دن هر چه كامل تر اي��ن اثر، تالش 
زيادي ص��ورت گرفته و با اين همه ترديدي نيس��ت 
كه در آن كاس��تي هايي نيز وجود دارد. روشن است 

كه در چاپ هاي بعد، فرصتي براي كامل تر شدن اين 
اثر دست خواهد داد. هر يادآوري از سوي خوانندگان 
و پژوهش��گران تاريخي، مشاركتي سپاس برانگيز در 
جهت زدودن كاستي ها و فزوني دستاوردهاي مثبت 
اين اثر قلمداد مي ش��ود. بنابراي��ن مجموعه حاضر، 
پيش نويس بخشي از وقايع سال 43 و نيز شرح حال 
شهيد حاج صادق اماني است كه اكنون در دسترس 

مخاطبان قرار مي گيرد. 
2� بي ترديد دامنه مبارزات، گسترده تر از آن است كه 
در اين مجموعه ها آورده ش��ود، بنابراين مطالبي كه 
در اين مجموعه گردآوري شده، تنها نمايانگر اندكي 
از فعاليت ها و مبارزات آن ش��هيدان واالمقام اس��ت 
كه از ديد نگارنده پنهان نمان��ده و تمامي اقدامات و 
تالش هايي كه شهيد حاج صادق اماني و همرزمان وي 
در چند سال آخر عمر خويش كرده اند، براي نويسنده 
قابل دسترسي كامل نبوده است. البته به رغم آنكه اين 
نوشتار، توان انعكاس عظمت روحي اين شهيدان را 
ندارد، اما جمله به جمله آن مي تواند، بخشي از حقايق 
را آشكار و تصويري هر چند كوچك از سازش ناپذيري 

و اسالم خواهي آنان را به خواننده ارائه كند. 
3- در بخش اسناد ساواك، حروفچيني سندها مطابق 
نگارش اصلي آنه��ا بوده و همچني��ن از حروفچيني 
سربرگ سندها و نيز نوع طبقه بندي آنها خودداري 
ش��ده، اما با مراجعه به اصل سند، اطالعات مورد نياز 

قابل دسترسي است. 
4� مطالب، اسناد و عكس ها، اكثراً به ترتيب تاريخي 

چيده شده اند. 
5-مواردي كه نياز به توضيح دارد، اعم از زندگينامه 
مختصر افراد و شخصيت ها و شرح برخي وقايع و نكات، 

در پاورقي يا ضميمه انتهاي كتاب ذكر شده است. 
 6- بديهي است تمامي كس��اني كه شرايط سخت 
فعاليت هاي مبارزاتي، در دوران سياه ستمشاهي را 
درك كرده اند و از ش��كنجه گاه هاي مخوف ساواك 
آگاهي دارن��د، مي دانند اعترافات ان��دك مبارزان 
در زير فش��ارهاي جان فرس��ا، به ن��گارش در آمده 

است... .«

   شهيد محمد بخارايی
 در حاشيه دادگاه اعضای هيئت های مؤتلفه اسالمی 
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واپسين فصل از حيات دكتر آيت، در 
مواجهه با ميرحس�ين موس�وي رقم 
خ�ورد! او درصدد بود ك�ه در روز اخذ 
رأي اعتماد ب�ه كابينه ش�هيد باهنر، 
در مجلس ش�وراي اسالمي سخنراني 
و اس�نادي را ارائ�ه نمايد كه ش�ليك 
60 گلوله به وي و مفقود گش�تن اسناد 
ياد ش�ده، به وي چنين مجالي را نداد! 
به رغم آنكه برخ�ي اعضاي منافقين، 
اين ت�رور را كار گ�روه متبوع خويش 
مي دانن�د، اما اي�ن س�ازمان هيچ گاه 
مس�ئوليت آن را ب�ر عه�ده نگرف�ت

شهيد دكتر سيدحسن آيت اگر چه در 
دوران پيش از پيروزي انقالب اس�المي  
با جريان�ات ملي گرا و متماي�ل به چپ 
مرزبن�دي داش�ت، ام�ا آن را در دوران 
برقراري نظام اس�المي علني س�اخت. 
س�خنراني هاي افش�اگر او در ش�هرها 
و مراس�م گوناگ�ون و س�پس مجلس 
خبرگان، قانون اساسي و مجلس شوراي 
اس�المي، ش�اهدي بر اين مدعاس�ت. 
اخت�الف ج�دي وي ب�ا ميرحس�ين 
موس�وي و واگذاري مناصب سياس�ي 
به وي نيز از همين س�ربند انجام گرفت

اسنادي كه در پي شليك 60 گلوله 
مفقود شد!
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