
  محمدرضا كائيني
روزهاي�ي كه در پي�ش داريم يادآور ش�هادت 
مبارز پرآوازه نهضت اس�امي شهيد سيدعلي 
اندرزگو اس�ت. از اين روي، بازخواني خاطراتي 
از نش�و و نما و س�يره مبارزات�ي او و تني چند 
از دوس�تان و ياران�ش را بهن�گام يافتي�م. در 
گفت وشنودي كه پيش رو داريد، محمدحسين 
صفارهرندي، عضو مجمع تش�خيص مصلحت 
نظام ب�ه بيان خاط�رات خوي�ش در اي�ن باب 
پرداخته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان انقاب 
و عم�وم عاقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

   
  يك مسجد،يك امام جماعت و دستاوردهاي 

بسيار
 محمدحس��ين صفارهرن��دي فرزن��د زنده ي��اد 
حجت االسالم والمس��لمين حاج ميرزا علي اصغر 
هرندي از معلمان اخالق ش��هر ته��ران و مبارزان 
انقالب اس��ت. ايش��ان در يكي از محالت جنوب 
تهران مسجدي داش��ت كه پايگاه حضور بسياري 
از انقالبيون از جمله شهيد سيدعلي اندرزگو بوده 
است. وي در آغاز اين گفت وشنود درباب تاريخچه 
اين مسجد و تصدي پدرش به عنوان امام جماعت 
آن و نيز حضور بس��ياري از جوانان مب��ارز دراين 

كانون چنين مي گويد:
»پدر بزرگوار خان��واده اندرزگو يا آنط��ور كه ما از 
آن زمان يادمان اس��ت،به تعبي��ر صحيح خانواده 
اندرزگو،يعني ابوي س��يدعلي و سيدمحمد سيد 
بس��يار محترمي بود و در محله ما اعتب��ار فراوان 
داش��ت. محل��ه آنها ب��ه احتم��ال ق��وي منطقه 
صابون پزخان��ه ب��ود، جايي حول و ح��وش باالي 
مول��وي و پايي��ن ش��وش، منطق��ه بازارچه حاج 
غالمعلي. به هر حال منطقه صابون پزخانه معروف 
بود و اگر اش��تباه نكنم اين خانواده متعلق به آنجا 
هستند، ولي مسجد را مي آمدند دروازه غار. مرحوم 
ابوي ما دو كس��وته بود، يعني هم كاسب بود و در 
اوقات عادي كت و شلوار مي پوشيد هم موقعي كه 
مسجد و محراب مي رفت، عمامه مي گذاشت و عبا 
مي پوش��يد و امام جماعت ب��ود. البته كتش كمي 
بلندتر از ك��ت ماها بود، ولي نمي ش��د به آن پالتو 
گفت. ش��رعي تر از ما لباس مي پوشيد! آن مسجد 
االن هم هست و مقبره مرحوم آقا شيخ محمدتقي 

بروجردي كه استاد ايشان بوده، داخل مسجد است. 
مرحوم آقا شيخ از اوتاد و هم درس مرحوم آيت  اهلل 
اراكي در نجف و با همديگر همدوره بودند. ايشان 
به قصد فعالي��ت ديني و اجتماعي، داخل كش��ور 
مي آيد، حال و ه��واي مرجعيت را ره��ا مي كند و 
يك آخوند اجتماعي مي شود. ابتدا مسجد سعادت 
در خيابان مولوي را داش��ت كه پ��در ما هم جذب 
آنجا ش��د. پدرم��ان در خاطراتش مي نويس��د كه 
17سال داشته  و ش��بي به اتفاق دوستي از ورزش 
برمي گردد و به مس��جد س��عادت مي رود. مرحوم 
حاج شيخ روي منبر كه مي نشست و حرف مي زد، 
چشم هايش را مي بست. پدر ما به شدت مجذوب 
ايشان مي شود و احس��اس مي كند كه انگار با همه 
روحانيون فرق دارد. يك شب حاج شيخ، او را صدا 
مي زند و مي پرسد:ببينم! تو تازگي ها پيدايت شده؟ 
پدرم مي گويد: بله. حاج شيخ مي پرسد:داري چه 
مي نويسي؟ مرحوم پدر ما خيلي خط خوبي داشت. 
حاج شيخ مي بيند كه ابوي صحبت هايش را با خط 
خوش نوشته و خيلي خوششان مي آيد و مي گويد: 
خيلي خوب مي نويسي!از آن مقطع، مرحوم ابوي 
دروس حوزوي را نزد ايشان شروع مي كند و بعدها 
به توصيه مرحوم حاج شيخ به مسجد لُرزاده، پاي 
درس مرحوم آقاي حاج ش��يخ عل��ي اكبر برهان 
مي رود و در آنجا با آيت اهلل مهدوي كني هم درس 
مي شود. بعد مرحوم حاج ش��يخ به مسجد دروازه 
غار مي آيد كه منطقه اي فقيرنشين بود و از لحاظ 
فرهنگي اوضاع آشفته اي داشت. مرحوم حاج شيخ 
آنجا را آباد مي كند و مرحوم ابوي هم دنبال ايشان 
مي آيد، ضمن اينكه به كاسبي خودشان هم ادامه 
مي داد. مرحوم حاج شيخ در روزهاي آخر عمرش، 
چند باري ابوي ما را مي اندازد جلو و خودش اقتدا 
مي كند به او كه يعني تكليف بعدي مردم هم معلوم 
است و به وي مي گويد: شما همين كسوت كاسبي 
كه انتخاب كردي، درست است. ارتزاقت از همان 
باشد، ولي وظايف ارشادي و ديني خود را هم انجام 
بده!... و پدر ما هم تا آخ��ر عمر بر همين عهد بود و 
اينگونه عمل كرد. بعد از رحلت مرحوم حاج شيخ، 
اداره مس��جد به عهده مرحوم ابوي ق��رار گرفت و 
عده اي از جوان هاي آن دوره به اين مسجد كشيده 
ش��دند من جمله تيم محمد بخارايي، س��يدعلي 
اندرزگو و نيك نژاد و حلقه واسط هم مرحوم عموي 

ما آقا رضا صفارهرندي بود. همين جا بگويم كه بين 
من و مرحوم آقا رضا عالقه عجيبي برقرار بود. وقتي 
ايشان شهيد شد، من  12سال داشتم، ولي رابطه 
عاطفي و معرفتي بين ما برقرار بود. مرحوم آقا رضا 
اين افراد را كه بچه محل هم بودند با حاج آقا پيوند 
مي داد. حاج آقا ش��ب ها تفس��ير مي گفت و درس 
جامع المقدمات. آن موقع ها رسم بود كه جوان ها 
مي  آمدند مسجد و جامع المقدمات مي خواندند. ما 
هم يك مدت  رفتي��م و جامع المقدمات خوانديم. 
اينكه دوره درس خواندن اينها نزد حاج آقا چقدر 
طول كشيد من دقيقاً نمي دانم. متفاوت بود. مرحوم 
اندرزگو همان موقع هم خيلي شلوغ بود و حاج آقا 
مي گفت كه ش��اگرد ش��يطان كالس است. هنوز 
مبارزات را شروع نكرده بودند، فقط دور هم جمع 
شده بودند. بعد به تدريج گره  خوردند به تيم حاج 
مهدي عراقي و حاج صادق اماني. اگر اشتباه نكنم 
بچه ها از طريق ش��هيد اندرزگو وصل مي شوند به 
حاج مهدي عراقي و از طريق او به تيمي كه بعدها 

تحت نام هيئت هاي مؤتلفه مطرح شدند.« 
  طرح�ي از يك اع�دام انقاب�ي در دوران 

نوجواني
راوي خاطراتي ك��ه مي خوانيد،روي��داد تاريخي 
اعدام انقالبي حسنعلي منصور را در دوران كودكي 
خويش به ياد مي آورد. ماجرايي ك��ه با نام عموي 
وي شهيد رضا صفار هرندي و نيز شهيد سيدعلي 
اندرزگو پيوند دارد. او خاطرات خويش از اين رويداد 

تاريخي را اينگونه روايت مي كند:
»من مدرسه بودم كه خبر ترور منصور را شنيدم. 
كالس چهارم يا پنجم دبس��تان بودم. س��يدعلي، 
مس��تخدم مدرس��ه ما اهل اين چيزه��ا بود. يك 
پسرش همكالس��ي من و يكي ديگر بزرگ تر از ما 
بود. سيدعلي اهل سمنان و انسان بسيار متديني 
بود. هميش��ه لباس بلندي مي پوش��يد و يك قمه 
را ه��م زير لباس��ش پنه��ان مي ك��رد و در برخي 
صحنه هاي مرب��وط به 15خرداد حضور داش��ت. 
بس��يار آدم متدين و متهوري ب��ود. اول از همه از 
او بود كه شنيدم نخس��ت وزير را ترور كرده اند. ما 
نمي دانستيم ماجرا به نوعي به خانواده ما هم ارتباط 
پيدا مي كند. عصر كه به خانه آمدي��م، از روزنامه 
فهميديم كه محمد بخارايي، منصور را زده است. 
مرحوم عمو در مغازه پدر م��ا كار مي كرد و همراه 

در دوران تحصي�ل و ن�زد دوس�تان، از 
اندرزگ�و تعريف مي كردم و اس�طوره او 
را به رخ مي كش�يدم. بعدها كه دانشجو 
ش�ديم، از اينكه س�يد از دام س�اواك 
جس�ته و گير نيفتاده اس�ت يا مبارزان 
را به ه�م پيوند داده و براي آنها اس�لحه 
تهي�ه ك�رده، كي�ف مي كرديم و س�يد 
برايم�ان تبديل ش�ده ب�ود به س�مبل 
دوست داشتني دوران جواني مان. فكر 
مي كنم شايد هيچ ش�خصيتي براي من 
اينقدر حالت اسطوره اي پيدا نكرده بود

 »شهيد سيدعلي اندرزگو و يادمان هايي از روزهاي آفتابي مبارزه« 
در گفت وشنود با محمدحسين صفارهرندي

 اسطوره خود را 
به رخ اغيار مي كشيديم!
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  شاهد توحيدي
اس��تاد ارجمند آيت اهلل 
سيدهادي خسروشاهي 
از ش��اهدان فع��ال و 
رصدگ��ر تاري��خ معاصر 
ايران به ش��مار مي رود. 
مجموعه خاط��رات وي 
از تاريخ و تاريخ س��ازان 
معاصر ايران تاكنون در 
مجلداتي چن��د به چاپ 
رس��يده اس��ت. يكي از مجلدات اي��ن مجموعه، 
دربردارنده خاطرات وي از بدو تولد تا سال 1330 
اس��ت كه به صورت گفت وگو نشر يافته است. اين 
مجموعه گفت وشنودها توسط مركز اسناد انقالب 
اسالمي واحد قم انجام ش��ده كه پس از بازنويسي 
و ويرايش در مجلد مورد معرفي به چاپ رس��يده 
است. استاد خسروشاهي در ديباچه اين مجموعه 

درباره محتواي اين اثر آورده است:  
 »ش��ايد حدود 15س��ال پيش، مديريت محترم 
مركز اسناد انقالب اسالمي- تهران با ارسال برنامه 
و طرح روزشمار انقالب اسالمي در آئينه مسئوالن 
از اينجانب خواس��ت به نوبه خود با پاس��خ دادن 
به س��ؤاالت آن با برنامه همكاري داش��ته باشم... 
و اينجانب هم اين پيش��نهاد را پذيرفتم به شرط 
آنكه ثبت و ضبط خاطرات در ق��م انجام پذيرد تا 
با مشكالت عديده كالنشهر تهران رو به رو نشويم. 
در همين رابطه، برادري به ن��ام آقاي جواد امامي 
از بخش اطالع رساني و مصاحبه هاي مركز اسناد 
واحد قم با اينجانب تماس گرفت و مقرر گرديد هر 

دو هفته يك بار جلسه گفت وگو داشته باشيم. 
طرح روزش��مار انقالب اس��المي كه به كوش��ش 
آقايان جواد امامي و علي شيرخاني در چند فصل 
تهيه شده بود داراي 715سؤال بود كه به تناسب 
موضوعات فص��ول چندگانه آن تنظيم ش��ده بود 
كه در واق��ع جامع ترين و كامل تري��ن طرح ها در 
اين زمينه بود. برنامه آغاز ش��د و تا جلسه دهم كه 
شامل پاس��خ بر حدود 50 سؤال بود، ادامه يافت و 

محصول آن كتابي اس��ت كه هم اكنون در اختيار 
داريد. اما متأس��فانه اين برنامه به طور يكجانبه و 
ناگهاني قطع شد و اگر گفت وگوها ادامه مي يافت 
و مثاًل به50 يا100جلس��ه مي رس��يد، بي ترديد 
اكنون يك مجموعه خاطرات مستند چند جلدي 
درباره همه يا اغلب سؤاالت مطرح شده در برنامه 
مزبور در اختيار داش��تيم كه بدون اغراق و مبالغه 
مي توانس��ت در نوع خود بي نظير باش��د، اما قطع 
بي دليل گفت وگوها باعث ع��دم تحقق اين هدف 
گرديد... و اكنون ما پس از مرور سالياني دراز، فقط 
مي توانيم محصول جلسات ده گانه را به دست چاپ 
بس��پاريم و با مطالعه آن روشن مي شود كه ادعاي 
ما درباره  بي نظير بودن خاطرات مس��تند، اغراق و 

مبالغه نيست!
اجراي برنامه چنين بود كه آقاي جواد امامي سؤاالت 
را از روي متن آماده مطرح مي كرد و برادر ديگر آقاي 
اوسطي به ضبط تصويري برنامه مي پرداخت كه هر 
دو بزرگوار با دقت در اجراي برنامه و به شكل مناسب 
از هيچ كوشش��ي دريغ نداشتند. بدين ترتيب ثبت 
و ضبط اين خاطرات توس��ط مركز اس��ناد - واحد 
قم- انجام پذيرفت و طرح سؤاالت و بعد از تنظيم آن 
هم به عهده دوستان مركز بود و طبق روش خاص 
خودش��ان در آغاز هر جلس��ه خالصه اي از مطالب 
مطرح شده در جلسه قبل نقل مي گرديد و با اينكه 
از نظر اينجانب نقل آن خالصه ها ضرورتي نداشت، 
اما براي حفظ امانت، مجموعه را آنطور كه دوستان 
ثبت و ضبط كرده بودند، پس از ويرايش��ي كوتاه يا 
افزودن چند پاورقي و اسناد در آخر كتاب به دست 

چاپ مي سپاريم. 
به اين نكته نيز بايد اشاره كنم كه در دو، سه مورد 
به نقل مج��دد خاطره پرداخته ش��ده كه به ظاهر 
تكرار مي نمايد ولي در واقع براي تكميل يا تصحيح 
موضوع اس��ت. اين موارد عبارتند از: تكميل بحث 
اجازات اينجانب از علم��ا و مراجع عظام، نظر امام 
درباره فرقه هاي س��اختگي در مذهب و مس��ئله 
برخ��ورد اينجانب با س��رهنگ س��جادي، رئيس 
ش��هرباني وقت قم كه اميدوارم م��ورد توجه قرار 
گيرد. از جانب آق��اي جواد امام��ي و جانب آقاي 
اوسطي، فرزند نخس��تين روحاني ش��هيد حوزه 
علميه قم در آغاز انقالب بايد متشكر باشم كه اگر 
همت و پيگيري آنان نبود، خاطرات اين 10جلسه 

هم آماده نشر نمي شد!«

به بهانه انتشار نخستين مجلد از 
خاطرات آيت اهلل  سيدهادي خسروشاهي

گوشه اي از ناگفته هاي مستند
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حاج آقا بود. عصر كه مي شود او مي آيد مغازه. 
حاج آقا مي پرسد: نوشته اند كه كار محمد بوده 
است. مرحوم عمويم مي گويد:بله، رفقا بودند! 
حاج آقا متوجه مي ش��ود كه هم��ه آنها درگير 
ماجرا هستند. آنها هميشه مسائلشان را با حاج 
آقا در ميان مي گذاشتند و خط هم مي گرفتند، 
ولي ورودشان به مرحله مس��لحانه را با ايشان 
در ميان نگذاش��ته بودند. خيلي در اين زمينه 
محرمانه عم��ل كردند. مرحوم ح��اج آقا براي 
ما تعريف مي كرد كه او مق��داري بي تاب بود و 
گفت:مي روم بيرون روزنام��ه بگيرم. مي رود و 
ظاهراً مي بيند كه ماشين ساواك دارد مي آيد. 
نمي ايستد 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 اين صحنه ها 
را ديديم كه خانه را به هم ريختند و حاج  آقا را 
بردند. فرداي آن روز دِر خانه ش��هيد نيك نژاد 
رفتند و دام پهن كردند و وقت��ي  عموي ما به 
ديدن او رفت، او را  گرفتند و  بردند. اوايل خرداد 
ماه 44بود كه يك روز اب��وي گفت: ما داريم به 
مالقات مي رويم و تو هم مي تواني بيايي! مرحوم 
پدر در اينگونه موارد مرا مي برد و ش��كل دهي 
ش��خصيت اجتماعي ام را واقعاً مديون ايش��ان 
هستم كه مرا به اين ش��كل تحويل مي گرفت 
و تربيت مي كرد. من 12س��ال بيشتر نداشتم 
و خانواده ها كمتر بچه ها را به زندان مي بردند. 
نشاط و شادماني آن گروه، به خصوص آنهايي 
كه حكم اعدامشان صادر شده بود، خيلي روي 
من اثر گذاشت. من محمد بخارايي را قباًل كنار 
عمو ديده بودم. بقيه را هم دست كم عكسشان را 
ديده بودم و به نظرم مي آمد كه اينها و از جمله 
عموي خودم چقدر زيباتر و نوراني تر شده اند. 
عمو س��رش را آورد جلو كه مأمورها حرفش را 
نش��نوند و به مرحوم ابوي گفت:شنيده ايم كه 
مراجع نجف نامه نوشته اند براي ما كه حكم مان 
اعدام است، تخفيف بگيرند. ما تشكر مي كنيم 
ولي با رفقا كه صحبت مي كرديم، نگران بودند 
كه از سوي علماي نجف از اين مردك تقاضايي 
نشود. اگر به او دستور مي دهند، اشكالي ندارد 
ولي تقاضا نكنند، چون ما به اين مسئله راضي 
نيستيم... اين نكته اي بود كه خود من شنيدم 
و برايم بس��يار جالب بود و يك بار در س��الگرد 
آنها در هيئت ه��اي مؤتلفه هم اي��ن را گفتم. 
باز صحنه ديگري كه از نشاط آنها به ياد دارم، 
محمد بخارايي بود كه از ت��ه دل مي خنديد و 
سرحال و با نشاط اين طرف و آن طرف مي رفت 
و با همه صحبت و شوخي مي كرد. آقاي انواري 
كه هيكل درشتي داشت، دستي به كمر محمد 
بخارايي زد و به مرحوم ابوي گفت:حاج آقا! ببين 
زندان چه به اين ساخته! خالصه خيلي شوخ و 
شنگ و سر حال بودند. شايد برخي بگويند به 
خاطر اين بوده كه خانواده ها روحيه ش��ان را از 
دست ندهند، ولي در گزارش هايي كه ما بعدها 
خوانديم، آمده بود كه وقتي در دادگاه هم حكم 
اعدام را صادر مي كنند و سپس آنها را مي آورند 
كه با اتوبوس به زن��دان انتقال دهند، همگي از 
پنجره اتوبوس براي بقيه دست تكان مي دهند و 
با خنده و شادي مي گويند: اعدام! اعدام! در اين 
مجموعه، محمد بين 18 و 19 سال داشت و از 
همه جوان تر بود. البته آقاي ايپكچي كوچك تر 
بود كه 15 س��ال داش��ت و او را به دارالتأديب 
بردند. او پوس��ته هاي نارنج��ك را قالب ريزي 
مي كرد. پي��ش آقاي ح��اج عزي��ز اهلل كه خدا 
رحمتش كند، اين كار را ياد گرفته بود. مرحوم 
نيك نژاد حدود 21 و مرحوم عموي ما بين 22 
و 23 و مرحوم اندرزگو 20، 21 سال داشت. در 
ميان كساني كه اعدام ش��دند از همه بزرگ تر 
مرحوم صادق اماني بود كه 32 س��ال داشت. 
من در عالم كودكي فكر مي ك��ردم حاال كه به 
مالقات رفته ايم، آنها اعدام را از سرگذرانده اند. 
نمي دانم چ��را موضوع به اين ش��كل براي من 
جا افت��اده بود. خانم آس��يد علي كه هميش��ه 
مي رفتيم از دكه اش تنقالت مي خريديم، يك 
روز مرا صدا زد و گفت:شماها برويد خانه! گفتم: 
چرا؟ گفت: خانه تان خبرهايي هست! پرسيدم: 
چه ش��ده؟ ماجرا را كم و بيش تعريف كرد كه 
احتماالً عمويتان طوري ش��ده اس��ت. من در 
طول راه تا خانه دائماً ب��ا خودم تكرار مي كردم 
كه ما تازگي با او مالقات كرديم و چنين چيزي 
ممكن نيست. وقتي رس��يدم خانه ديدم همه 
پريشانند. البته از آنجا رفتيم به خانه پدربزرگم. 
آقا رضا خانه پدرش مي نشس��ت. خانه هايمان 
خيلي هم فاصله نداشتند. رفتيم و ديديم فاميل 
آمده اند. بعد كم كم مردم و گروه هاي سياسي 
هم آمدند، طوري كه كوچه بسته شد و پليس 
آمد و كنترل اوضاع را به دست گرفت و منطقه 

بسيار حساس شد.« 
  »سيد« در مسجد»پدر«

سيدعلي اندرزگو با كانون هاي مبارزاتي فراواني 
پيوند داشت، ازجمله با مسجد مرحوم هرندي. 
طبيعي بود كه او با پوشش ها و نام هاي مستعار 
فراواني به آنجا تردد مي كرد اما به گفته راوي، 
بسياري از حضور او در مسجد پدرش خاطراتي 

شنيدني دارند:
»مسجد حاج آقا براي سياس��يون جنوب شهر 
مركزيت خاصي داشت و س��يد مي آمد آنجا و با 
كساني كه قرار داش��ت، كارهايش را هماهنگ 
مي كرد. گاه��ي هم پيش حاج آق��ا مي آمد. من 
البته او را نمي شناختم. مرحوم آقاي مروي يك 
بار در مراسم س��الگرد حاج آقا باالي منبر گفت: 
يك بار خدمت حاج آقاي هرندي بودم و فردي 
آمد و مدتي با ايشان به ش��كل آهسته صحبت 
كرد. بعد حاج آقا از من پرس��يد: اي��ن آدمي را 

كه آمده بود اينجا ش��ناختي؟ گفت��م: نه! گفت: 
سيدعلي اندرزگو بود! حاج آقا بسيار خوددار بود 
و اين چيزها را به ما نمي گفت. آقاي مروي حتماً 
خيلي به ايش��ان نزديك بوده كه اين حرف را به 
او گفته بودند، چون لو دادن چنين مس��ئله اي 
بس��يار خطرناك بود. آقاي مروي همين اواخر 
هم كه اين قضيه را تعري��ف مي كرد، صدايش را 
پايين مي آورد و يواش حرف مي زد! برايش خيلي 
خاطره جالبي بود ك��ه در آن دوره، باالخره يك 
بار هم كه شده س��يدعلي را پيش حاج آقا ديده 
بود. گاهي هم ساواك به مسجد و منزل حاج آقا 
مي ريخت و همه جا را مي گشت و وقتي از حاج 
آقا مي پرسيديم چرا آمده اند؟ مي گفت:به خاطر 
س��يدعلي! يك بار هم اين عكس طلبگي شهيد 
اندرزگو را نش��ان مادرمان داده بودند و پرسيده 
بودند اين را مي  شناسيد؟ مادرم هم گفته بود بله! 
اين آقا شيخ علي اكبر حميدزاده است كه هميشه 
پيش حاج آقا مي آيد! آنها متوجه شده بودند كه 
مادر ما اساس��اً در جريان قضيه نيس��ت و واقعاً 
تصور مي كند كه او آقاي حميدزاده اس��ت. اين 
مطلبي كه مي گويم مربوط به دهه 50 است. به 
هر حال آنها ماجرا را تعقيب نكردند، چون اگر اين 
كار را مي كردند، اوضاع ما خيلي به هم مي ريخت. 
واقعاً هم اين عكس معمم شهيد اندرزگو خيلي 
ش��بيه به آقاي حميدزاده اس��ت. يادم است هر 
چند وقت يك ب��ار حاج آق��ا را مي بردند. گاهي 
اوقات مي ديديم كه حاج آقا بعد از نمازش دارد 
پر و پيمان تر دعا مي خواند. متوجه مي شديم كه 
ساواك او را خواسته و مادرمان مي گفت كه امروز 
آقايتان رفت س��ازمان امنيت. خدا رحمت كند 
مرحوم آقاي حاج عزيزاهلل را. ه��ر وقت مي آمد 
مغازه حاج آقاي ما و درگوش��ي با حاج آقا حرف 
مي زد؛ مي دانس��تيم كه از س��يد خب��ر آورده و 

ارتباطش با حاجي از آن جنس است.« 
   سيد به مثابه »سمبلي دوست داشتني«

راوي از آغازي��ن گام ه��اي نش��و و نما خويش 
را در محيط��ي انقالبي يافته اس��ت. در چنان 
ش��رايطي كه مبارزات چريكي به نوعي تابو و 
وس��يله اي براي افتخار مبدل شده بود، حضور 
شورانگيز»سيد«در عرصه نبرد مسلحانه براي او 
و همگنانش به مثابه»سمبلي دوست داشتني« 

درآمده بود، چنانكه خود گويد:
 »در آن محدوده زماني، بيشتر اسم شيخ عباس 
تهراني مطرح بود. براي ما كه مي دانستيم اين 
شيخ عباس تهراني همان سيدعلي اندرزگوست 
كه به اسامي مختلفي فعاليت مي كند و در واقع 
اين پروژه را خوب مي شناختيم، موضوع خيلي 
جالب بود. در مدرس��ه بعض��ي از بچه ها تحت 
تأثير س��ازمان مجاهدي��ن خلق بودن��د، مثاًل 
حسن صادق، برادر نادر صادق كه بعدها اعدام 
هم شد، همكالسي من بود. حسن ابريشمچي 
برادر مهدي هم همين ط��ور. گاهي حرف كه 
مي زديم، من از سيدعلي مي گفتم و آنها خيلي 
با احتياط حرف مي زدند، چون از همان روزها 
وارد مسائل تشكيالتي شده بودند. يك روز به 
من گفتند : چ��را اينقدر بي باك اي��ن چيزها را 
مي گويي؟ من  گفتم: چيزي نيست! آنها چون 
ارتباط تشكيالتي داشتند، اين چيزها برايشان 
س��خت بود. من براي آنها از س��يدعلي تعريف 
مي كردم و اسطوره او را به رخ مي كشيدم. بعدها 
كه دانشجو شديم، از اينكه سيد از دام ساواك 
جسته و گير نيفتاده اس��ت يا مبارزان را به هم 
پيوند داده و براي آنها اسلحه تهيه كرده، كيف 
مي كرديم و س��يد برايمان تبديل شده بود به 
سمبل دوست داشتني دوران جواني مان. فكر 
مي كنم شايد هيچ شخصيتي براي من اينقدر 
حالت اسطوره اي پيدا نكرده بود. يك بار هم در 
مصاحبه ديگري در پاسخ به اين سؤال كه چه 
كسي براي شما اسطوره است؟ پاسخ دادم كه 
از نظر عملياتي و عملك��ردي، هيچ كس را در 
زندگي ام همتراز او ندي��ده ام، با اينكه از لحاظ 
معرفتي  عالم و دانشمند خيلي داريم، ولي اين 
آدم، از اين جنبه برايمان حالت اسطوره اي پيدا 

كرده بود.« 
  شهادتي به مثابه»شكستن يك غرور«

س��يد س��اليان طوالني دار خويش را بر دوش 
داشت و در سفر به اين ش��هر به آن شهر و اين 
كشور و آن كش��ور، طريق مبارزه را مي پوييد. 
در آستانه اوجگيري انقالب اسالمي و در شب 
19 رمضان رستگاري در رس��يد و او جبين به 
خون شهادت آراس��ت. خبر شهادت او در همه 

جا پيچيد:
»وقتي خبر ش��هادتش رس��يد، من با حاج آقا 
نبودم، ولي طبيعي است كه ش��هادت او مثل 
شكس��تن يك غرور بود. اينكه اي��ن همه دوام 
آورد، ب��راي ما بس��يار زيبا ب��ود. موقعي كه به 
ش��هادت رس��يد، هنوز خيلي معلوم نبود كه 
انقالب دارد به پيروزي مي رس��د. توي بحبوبه 
قضيه بودي��م. ما حتي تا دو، س��ه م��اه قبل از 
پيروزي انقالب هم فكر نمي كرديم قضيه به اين 
سرعت به نتيجه برسد و لذا از اينكه اين اسطوره 
شكس��ت، آزرده خاطر بوديم. البته اشتباه هم 
مي كرديم، چون ش��ايد يك��ي از عناصري كه 
موجب تقويت عزم مردم براي ادامه مبارزاتشان 
بود، يكي هم ش��هادت س��يد بود. ش��هادت او 
روحيه جهادي مبارزان را تقويت كرد. داستان 
زندگي پر از حماس��ه او در جامعه پخش شد و 
دهان به دهان گش��ت و كمك كرد تا مبارزان، 
روحيه ش��ان را از دس��ت ندهند. كاش نتيجه 
زحماتش را در قالب تشكيل جمهوري اسالمي 
مي ديد، چون او با همين نگاه مبارزه مي كرد كه 
روزي حكومت ديني محقق ش��ود، ولي به هر 

حال تقدير اينگونه بود.« 
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