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 »تهرانی« بازجوی ساواک
 از شهادت چریک انقالب می گوید

پیش از شهادت، کاغذی را بلعید!
نحوه شهادت سیدعلی اندرزگو، از مدخل های مهم در بررسی و 
تحلیل کارنامه اوست. در این باره تاکنون، انگاره ها و روایت های 
گوناگونی طرح و تحلیل شــده اســت. یکی از این واگویه ها، 
اظهارات بهمن نادری پور معروف به »تهرانی« بازجو و شکنجه گر 
ساواک، در بخشی از بازجویی های خویش است. او در بخشی 
از اعترافات مکتوب خویش، درباره واپســین مرحله از فرایند 
دستگیری »شیخ عباس تهرانی« چنین آورده است: »...حدود 
اواخر سال 56یا اوایل سال 57بود، که هوشنگ ازغندی گفت: 
تلفن مغازه لبنیات فروشــی صالحی که احتماالً با ســیدعلی 
اندرزگو تماس دارد، را بدهم تا کنترل کنند. طریقه کنترل تلفن، 
به این ترتیب بود که ما شماره مورد نظر را روی فرم مخصوصی 
به نام فرم درخواست عملیات شنود تلفنی می نوشتیم و پس از 
پاراف و امضای سلسله مراتب، به قسمت مربوط ارسال می شد. 
البته دستور کنترل تلفن، بایستی حتماً با امضای ]پرویز[ ثابتی 
باشد و امضای معاونین او، فقط در موقعی که او در مسافرت بود، 
قبول می شد و سرتیب جالل سجده ای، رئیس کمیته مشترک 
ضد خرابکاری نیز، از طرف ثابتی اجازه امضای نامه کنترل تلفن 
رابط اداره کل پنجم که بخش های شنود تلفنی تابعش بودند، 
را داشــت....بالفاصله به دســتور ازغندی، من به بخش شنود 
واقع در خیابان ابوریحان )البته پــس از اینکه از مدیرکل اداره 
پنجم سرتیپ ســاعدی اجازه گرفت( رفتم و سیدمیرفخرایی 
هم، لیستی از افرادی که احتماالً دستگیری آنها الزم است، با 
همکاری من تهیه و هوشنگ ازغندی )منوچهری( لیست مذکور 
را به کمیته مشترک برد تا به وسیله اکیپ های کمیته مشترک 
دستگیر شوند. من با گوش دادن به تلفن ها مطلع شدم، که قرار 
است برای ساعت 5/5یا 5بعدازظهر، جوادی به منزل حاج اکبر 
صالحی برود و موضوع را به ازغندی اطالع دادم و برای اینکه اگر 
تغییری در برنامه صورت گرفت، مجدداً اطالع بدهم، همانجا 
بودم و مرتباً چون نگــران بودم، تلفنی از میرفخرایی ســؤال 
می کردم: چه خبر؟ که باالخره معلوم شد هنگامی که مامورین 
مرحوم ســیدعلی اندرزگو را دیده اند، برای دستگیری نزدیک 
می شوند و به او ایســت می دهند که وی با انجام حرکاتی که 
نشان دهنده مسلح بودنش باشد، آنها را وادار به تیراندازی کرده 
و قبل از شــهادت، کاغذی را هم از داخل دفترچه اش برداشته 
و خورده است. با وجود اینکه سعی می شود وی به بیمارستان 
اعزام و از مرگش جلوگیری  شود، مع هذا به علت شدت خونریزی 
شهید می شود. بعداً هم مرتبطین وی از جمله اکبر پوراستاد، 
حاج اکبر صالحی و 4نفر برادران وی و حــاج آقا لبانی و 3 نفر 
از پسرانش و عده ای دیگر دســتگیر شدند که به شهادت همه 
آنها هیچ گونه شکنجه ای در موردشان به عمل نیامد ولی چون 
در زندان انفرادی بودند، ممکن اســت از این نظر ناراحت شده 

باشند...«.

تهرانی در بخشــی دیگر از این بازجویی، شــرایط تدفین و 
بازماندگان شهید اندرزگو را بازگو ساخته است. توضیح آنکه 
تا پیروزی انقالب اسالمی، ســاواک از مرقد شهید، نشانی 
به خانواده وی نداده بود و این محل، پس از بررســی اسناد 
موجود توســط انقالبیون مورد شناسایی قرار گرفت؛»همه 
و فرزندان شهیداندرزگو به تهران منتقل و همسرش پس از 
یک بازجویی چند ساعته که من حضور نداشتم و نمی دانم 
چه کسی کرد، آزاد و به خانه پدرش برده شد و سایر افرادی 
که دستگیر شــده بودند، به تدریج آزاد و پرونده دستگیری 
و چگونگی شــهادت مرحوم اندرزگو به همراه مبلغ 59هزار 
تومانی که از منزلش به دســت آمده بود، به اداره دادرســی 
نیروهای مسلح سابق فرســتاده شــد. قرار بود که پول به 
خانواده اش پس داده شود و دیگر خبری ندارم که داده اند یا 
خیر؟ به هرحال اگر نداده اند، در دادرسی ارتش سابق است، 
در شعبه 12.در مورد افرادی که در عملیات شهات سیدعلی 
اندرزگو حضور داشــته اند، به اســتثنای هوشنگ ازغندی 
)منوچهری(، چون در محل نبوده ام نمی دانم ولی در پرونده 
صورتجلسه باید شده باشــد. در مورد محل دفن این شهید 
باید بگویم، جواز دفن به نام حقیقی صادر شده و احتماالً در 
فاصله بین 30شهریور تا 5مهرماه، از بیمارستان شهربانی به 
بهشت زهرا برده شده است و با بررسی دفتر پزشکی قانونی 
و دفاتر بهشت زهرا، می توان محل قبر را پیدا کرد. ضمناً در 
جریان تیراندازی به سوی مرحوم اندرزگو، با اینکه ازغندی 
شرکت داشته، ولی فکر نمی کنم تیراندازی کرده باشد، چون 

از صحنه عملیات دور بوده است... .«

نگاه

وسایل همراه شهید سیدعلی اندرزگو
به هنگام شهادت به دست ماموران ساواک

بهمن تهرانی پور )تهرانی( بازجوی ســاواک: 
»هنگامــی کــه ماموریــن مرحــوم ســیدعلی 
اندرزگــو را دیده انــد، برای دســتگیری نزدیک 
می شــوند و بــه او ایســت می دهنــد کــه وی با 
انجام حرکاتی که نشان دهنده مسلح بودنش 
باشد، آنها را وادار به تیراندازی کرده و قبل از 
شــهادت، کاغذی را هم از داخل دفترچه اش 
برداشــته و خــورده اســت. بــا وجــود اینکــه 
ســعی می شــود وی به بیمارســتان اعــزام و از 
مرگش جلوگیری شود، مع هذا به علت شدت 

خونریزی شهید می شود...«.

علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

کاش تو را می دیدم
کتاب »کاش تــو را می دیدم: 
فرازهایــی از زندگــی بانــو 
معصومه)س( و حوادث تاریخی 
زمان ایشــان« به قلم مژگان 
شــیخی از ســوی انتشارات 
قدیانــی در تهــران چــاپ و 
منتشر شده اســت. این کتاب 
شــرح زندگانی پربار حضرت 
معصومــه)س(، خواهــر امام 

رضا)ع( است که با نثر ساده و دلنشین برای مخاطبان امروزی 
نوشــته شــده و فرازهایی مهم از زندگی آن حضرت را روایت 
می کند. حضــرت معصومــه)س( در روز اول ذیقعده ســال 
173هجری قمری چشم به جهان گشود. پس از آنکه برادرش 
حضرت امام رضا)ع( به دستور مامون عباسی به ایران هجرت 
فرمود، ایشان برای زیارت برادر خویش راهی سفری بی بازگشت 
شد و در سن 28سالگی به رحمت ایزدی پیوست و مزارش در 

شهر قم زیارتگاه عاشقان اهل بیت)ع( است.
 حضرت معصومه )س( در کنار پدر بزرگوار و برادر گرامی اش در 
حوادث تاریخی دوره خود مؤثر بوده و آن رویدادها هم بر زندگی 
ایشان تأثیر گذاشته است. از این رو، کتاب»کاش تو را می دیدم«، 
داستان زیبا و دلنشینی است از زندگی بانو حضرت معصومه)س( 
به همراه حوادث تاریخی زمان ایشان که مخاطبان را با مهم ترین 
رویدادهای زمان زندگی حضرت معصومه)س( آشــنا می کند. 
حضرت فاطمه معصومه)س(، دختر موســی بــن جعفر)ع(، 
هفتمین امام شیعیان و نجمه خاتون است. وی از شخصیت های 
مورد احترام شیعیان است. از آنجا که اطالعات زیادی از زندگی 
حضرت معصومه)س( در دست نیست، نویسنده در این کتاب 
سعی کرده است نگاهی گذرا به زندگی آن حضرت و مهم ترین 

حوادث دوره تاریخی ایشان داشته باشد.

تاریخ اسالم

تاریخ معاصر

تاریخ پایداری

کتاب اردیبهشت 
 »کتاب اردیبهشــت« نوشــته 
محمدعلی آقامیرزایی، خاطرات، 
زندگی نامه و روایتی داستانی از 
زندگی شهید غالمرضا کیان پور، 
مسئول واحد اطالعات عملیات 
لشــکر 10سیدالشهدا)ع( است 
که از سوی انتشارات مرکز نشر 
آثار شهید حسن باقری در تهران 
چاپ و منتشر شــده است. این 

کتاب 2نوع روایت مســتند و داســتانی دارد که به صورت 
موازی زندگی و شخصیت شــهید کیان پور را برای مخاطب 
بیان می کند. نویسنده برای نگارش این اثر به سراغ خاطرات 
خانواده و دوســتان این شــهید بزرگوار رفته است. شهید 
غالمرضا کیان پور در ســال 1333در خانواده ای متدین در 
کرج به دنیا آمد. در ایام انقالب با شدت یافتن جریان مبارزات 
مردمی، به صفوف مبارزان پیوست و در سقوط شهربانی کرج 
نقش اساسی و مهمی را داشت. غالمرضا، در سال1360لباس 
خاکی پوشــید و عازم جبهه های نبرد شــد. وی سپس به 
عضویت رســمی ســپاه کرج درآمد و به جبهه های جنوب 
رفت و به دلیل اســتعداد و توانایی ویژه اش در واحد حفاظت 
اطالعات لشکر 10سیدالشــهدا)ع( به فعالیت ادامه داد. وی 
در عملیات های »والفجر مقدماتــی« و »کربالی 1« حضور 
چشمگیری داشت و در والفجر2به سختی مجروح شد. بعد 
از عملیات بیت المقدس همراه جمعی از نیروها عازم سوریه 
و لبنان شــد و مدت 4 ماه در آنجا به مقابلــه با رژیم غاصب 
صهیونیســتی پرداخت. مکتوب، پهلوان کوچک، دستگاه 
جادویی، اطالعــات و عملیات، راویان تابنــاک، نفس های 
مسموم، آن دو مرد، عبور از دژ، بر مدار کعبه و طعم شیرین 

بستنی عنوان فصل های »کتاب اردیبهشت« هستند.

حقوق ملت در قانون اساسی 
مشروطیت و جمهوری اسالمی ایران

کتاب»حقــوق ملــت در 
قانون اساسی مشروطیت 
و جمهوری اسالمی ایران« 
نوشــته حمید عصمتی و 
فرشته حسن زاده گرجی 
از سوی انتشــارات مرکز 
اســناد انقالب اســالمی 
منتشــر شده اســت. در 
معرفی این کتــاب آمده 

اســت، همزمان با تحوالت صنعتی و اجتماعی بعد از 
رنســانس و با مطرح شــدن مفهوم دولتـ  ملت های 
مدرن، یکی از اصلی ترین مباحث حقوق اساسی همواره 
حقوق ملت بوده است. مفهوم قرارداد اجتماعی و مطرح 
شدن قانون اساسی به عنوان میثاق مردم و حکمرانان 
ازجمله این موارد بود. در چنین شرایطی انقالب اسالمی 
با شعار بازگشت به دین و سنت های دینی در نیمه دوم 
قرن بیســتم به دنبال درانداختن طرحی جدید برای 
زندگی انسان بود؛ طرحی که اگرچه جنبه های مثبت و 
پیشرفت های حقیقی زندگی جدید را می پذیرد، اما در 
کنار آن روح عبودیت را که توسط فرهنگ مدرنیته کنار 
گذاشته شده بود، دوباره مطرح می کند و درصدد پیاده 
کردن روح زندگی مؤمنانه در بستر زندگی جدید است. 
اثر حاضر به بررسی جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی 
به عنوان مهم ترین دستاورد حقوقی انقالب اسالمی و 
مقایسه آن با تالش های صورت گرفته در زمان انقالب 

مشروطه می پردازد. 

کسانی ارتباط داشــت؟ من کاًل منکر همه  چیز 
شدم و گفتم: 2،3 ماهی بود که مستأجر ما شده 
بود و به  تازگی هم می خواســت برود، بار اول هم 
هســت که موضوع اسلحه را از شــما می شنوم! 
دائماً از ترس اینکه نکنــد در خواب حرفی بزنم، 
سعی می کردم بیدار بمانم! خالصه هر جور آزار 
و اذیتی که از دستشان برمی آمد، کردند که سید 
را لو بدهم، ولی تحمل کردم. تــازه آنجا بود که 
فهمیدم سید چقدر برای اینها مهم است و تمام 
دستگاه عریض و طویل ساواک، به دنبال او است. 
حتی مرا پیش نعمت اهلل نصیری، رئیس ساواک 
هم بردند. آخر سر هم شــروع کردم به بد و بیراه 
گفتن که نباید از من سوءاستفاده می کرد و مرا 
گیر می انداخت! اگر از اینجا بیرون بروم، می دانم 
با او چه کنم! نصیری به قدری از دســت ســید 
و مقاومت مــن عصبانی بود کــه یک ریز فحش 
می داد و می گفت: این مردک 12سال است که 
دارد ساواک را سر انگشــتش می چرخاند و ما را 
مسخره کرده است! سید به من سفارش کرده بود 
اگر گیر افتادی، هر چه فحش و فضاحت هست 
بار من کن، چون این طــوری بهتر حرفت را باور 
می کنند! وقتی گفتم: از زنــدان که بیرون بروم 
می دانم با او چه کنم، نصیری گفت: یک وقت به او 
حرفی نزنی، فقط به محض اینکه به سراغت آمد، 
ما را خبر کن و ما هر چه بخواهی به تو می دهیم! 
نکته جالب این بود که سید داخل زندان هم آدم 
داشت و وقتی بیرون آمدم به سراغم آمد، هر چه 
را که در زندان بر من گذشته بود، برایم تکرار کرد 
و گفت: به همین شیوه ادامه بده، چون اگر حرف 
جدیدی بزنی، تو را نگه می دارند. یک بار به مکه 
رفتم و او را از دور دیدم. البته آشنایی نداد و جلو 
نیامد! بسیار احتیاط می کرد. افغانستان را هم با 

عیالش رفت که اســلحه بیاورد. اسلحه ها را هم 
به کمر همسرش بست و با هزار ترفند از مرز رد 
کرد! در نجف هم طبعاً خدمت حضرت امام)ره( 
می رفت، ولی به ما زیاد چیزی نمی گفت. ما هم 
عادت کرده بودیم به رغم رفاقت و صمیمیتی که 
داشتیم، زیاد از او سؤال نکنیم. مثل آب خوردن 
از طریق آبادان و توســط آیت اهلل قائمی به نجف 

می رفت و برمی گشت«.

در مهارت های نظامی چریک انقالب
اســتاد جالل الدین فارســی در دوره اقامت در 
لبنان و فعالیــت فرهنگی و نظامی، با شــهید 
سیدعلی اندرزگو مراوده یافت و از وی شناختی 
مناسب یافت. او بعدها و در گفت و شنودی، باب 
مهارت های نظامی چریک انقالب و نیز استعداد 

او در آموختن را اینگونه ارزیابی کرد:
»مدتی پس از آغاز نهضت اسالمی، بنده مجبور 
شــدم از ایران خارج شوم و در ســوریه و لبنان 
به فعالیت های خود ادامه بدهم. ایشــان بعدها 
که با هم صمیمی شــدیم، گفت مــرا دورادور 
می شــناخته و آثارم را می خوانده اســت. بعد از 
اینکه در لبنان مستقر شدم، همکاری ما شروع 
شد. ایشــان جوانان عالقه مند به مبارزه با رژیم 
شاه را شناسایی می کرد و با یک کد با من تماس 
می گرفت و آنها را نزد من می فرســتاد، تا به آنها 
آموزش نظامی بدهیم. در آن برهه یک سفر هم 
به لبنان آمد، ولی من در زنــدان بودم و دیدار و 
تماس ما میسر نشد و به ایران برگشت. تا جایی 
که به خاطر دارم، ایشــان در فاصله اسفند 56تا 
خرداد 57به لبنان آمد و بــا هم مالقات کردیم. 
ســازمان الفتح به امام اعالم کرده بود که حاضر 
اســت مبارزان ایرانی را آموزش بدهد و شــهید 
اندرزگو از این بابت فوق العاده خوشــحال بود و 
از آن به بعد، افرادی را برای گذراندن دوره های 
آموزش نظامی به لبنان می فرســتاد. موقعی که 
ایشان به لبنان آمد، از من خواست به او تعلیمات 
نظامی بدهم. خیلی هم عالقه داشــت که کار با 
آر.پی.جی و اســلحه ضد تانک را یاد بگیرد. او را 
به پادگان بردم و از او خواستم مثل بقیه تمرین 
کند. شهید اندرزگو از من خواست با آر.پی.جی 
شلیک کنم و دقیق به دســتم نگاه کرد و چون 
خیلی بااستعداد بود، بالفاصله کار با این اسلحه 
را یاد گرفت. بسیار باهوش بود و سریع همه  چیز 
را یاد می گرفت. یادم هست آموزش های نظامی 
ایشان بیشتر از 2 ماه طول نکشید اما موقعی که 
داشت به ایران برمی گشت، کار با همه اسلحه های 
جدید را -که در اختیار الفتح قرار داشــت- یاد 
گرفته بود. خوشــبختانه ما از نظر آموزش های 
نظامی، امکانات خوبی داشتیم. الفتح در جاهای 
مختلف لبنــان، پادگان های زیادی داشــت که 
به خصوص در اواخر رژیم پهلوی، عده زیادی از 
مبارزان ایرانی را تعلیم داد که االن بسیاری از آنها 
از سرداران سپاه هستند. شهید اندرزگو، اسلحه 
را از جاهای مختلف تهیه می کرد. در لبنان تهیه 
اسلحه آســان بود، به همین دلیل قرار شد برای 
ایشان ســالح بفرســتیم، مخصوصاً سالح های 
جدیدی مثل آر.پی.جی، موشــک های کوچک 
یا بمب های دســتی که در داخل کشــور نبود. 
برای آموزش این نوع اسلحه، ایشان را به شهرک 
دامور -که از بهترین اردوگاه های تعلیماتی الفتح 
بود- بردیم و در آنجا کار با نارنجک و تیراندازی را 
تمرین کرد و از این بابت خیلی هم خوشحال بود. 
اسلحه را بیشتر از راه سوریه و ترکیه وارد ایران 
می کردیم. گاهی آنها را در کتاب و لوازم التحریر 
جا می دادیم! البته من درباره چگونگی استفاده 
از سالح ها در داخل کشــور، سؤالی نمی کردم و 
وارد جزئیات نمی شدم و فقط اسلحه ها را تهیه و 

ارسال می کردم... .«

»سید« ساواک را به استیصال کشاند! 
سیره فردی و مبارزاتی شهید سیدعلی اندرزگو، در آینه 4روایت

روزهایی که بر مــا می گــذرد، تداعی گر 
سالروز شهادت ســیدعلی اندرزگو، چریک 
نامدار انقالب اســالمی است. هم از این روی 
در بازشناســی حاالت و مقامات آن اسطوره 
دوران مبارزه، روایت 4تــن از نزدیکانش را 
مورد خوانش تحلیلی قرار داده ایم. امید آنکه 
تاریخ پژوهان معاصر و عموم عالقه مندان را 

مفید و مقبول  آید.

در اخالقیات چریک انقالب
بی تردید نامداران عرصه مبارزه، پیش و بیش از 
هر چیز، از شخصیتی مســتحکم و خودساخته 
برخوردار بوده اند. در این فقره مرحوم سیدحسین 
اندرزگو، درباره برادر کوچک تر خویش شــهید 
سیدعلی اندرزگو، گزارشی شفاف به تاریخ سپرده 
است. او بر این باور است که چریک انقالب پیش 
از ورود به عرصه مبارزه، شــخصیتی بس قوی و 

اخالقی داشت:
»اخوی بسیار باهوش و اســتعداد بود. بسیار به 
مســائل دینی پایبند بود و حتی یک روز ندیدم 
نمازش قضا شــود. غالباً روزه بود و حتی یک روز 
هم روزه قرضی نداشــت، مگر موقعی که مریض 
می شد. بسیار مهربان، دلسوز و خوش رفتار بود. 
هیچ وقت ندیدم با کســی دعوا کند. بسیار موقر، 
خوش اخالق، مؤمن، باســخاوت و خنده رو بود. 
هر چه پول داشــت، برای مادرمان و بچه ها خرج 
می کرد. سر هفته که مزد می گرفت، میوه، لباس و 
مایحتاج خانه را می خرید و می آورد. دست به خیر 
بود و به همه کمک می کرد و هر کاری از دستش 
برمی آمد، برای همه انجام مــی داد. خودش هم 
که پول نداشت از من قرض می گرفت و به مردم 
بینوا کمک می کرد. بسیار کارگشا و کار راه انداز 
بود. به دنیا و مال دنیا کمترین توجهی نداشــت. 
اهل تجمالت نبود، ولی همیشــه مرتب و منظم 
لباس می پوشید. بســیار ساده زیست بود و هرگز 
ندیدم ســرمایه ای جمع کند. اهل توکل، توسل 
و بســیار بااخالص بود. هر جا که حرفی از دین، 
خدا و پیغمبر بود، با شوق و شور زیادی می رفت و 
می شنید. از همان بچگی نترس و شجاع بود. یادم 
هست نوجوان بود و یک شــب در حمامی که در 
بازار بود و در آنجا کار می کرد، خوابش برده بود. 
صاحب حمام هم متوجه نشــده بود و در را قفل 
کرده و رفته بود. او با اینکه نوجوان بود نترسیده 
بود، درحالی که آن موقع ها آدم بزرگ ها هم وقتی 
در حمام گیر می کردند، می ترســیدند! هر شب 
جمعه به شاه عبدالعظیم)ع( می رفت. گاهی هم به 
بی بی زبیده می رفت. از همان نوجوانی، شب های 
احیا را به شــب زنده داری می پرداخت. همیشه 
کتاب دستش بود و بسیار به مطالعه عالقه داشت، 
مخصوصاً کتاب هایی که درباره کربال نوشته شده 
بودند. به حوزه هم که رفت، کتاب های حوزوی را 
با عالقه می خواند. درس خواندن را خیلی دوست 
داشت. از بچگی عاشق منبر رفتن و روضه خواندن 
بود و در دهه محــرم که در خانــه روضه خوانی 
داشتیم، روی منبر می نشست و روضه می خواند. 
همسایه ها هم می آمدند و می گفتند: به سیدعلی 

بگویید روضه بخواند!...«.

در منش مبارزاتی چریک انقالب
ســید اکبر اندرزگو، برادر زاده شــهید سیدعلی 
اندرزگو اســت که با »عموعلــی« بس صمیمی 
بــوده و همین عالقه و پیوســتگی، بــرای وی 
خاطراتی فراوان رقم زده است. او پس از سپری 
شــدن دهه ها، شــمه ای از رفتار هوشمندانه و 
احتیاط آمیز چریک انقالب در سالیان مبارزه را 

به واگویه نشسته است:
»در آن روزها، من تاکسی داشتم. عمو به من گفته 
بود: یک وقت طرف ما نیایی، چون ساواک رد تو را 
می گیرد و به من می رسد. این احتیاط شدید، به 
مادربزرگم هم سرایت کرده و کافی بود ما بگوییم 
سین، تا مادربزرگ بگوید ساکت! خیلی حساس 
شده بود و فکر می کرد می خواهیم بگوییم ساواک! 
حس ششــم عمو خیلی قوی بود و خطر را فوراً 
احساس می کرد. هیچ وقت هم سر ساعتی که قرار 
گذاشــته بود، نمی آمد؛ یا زودتر می آمد یا دیرتر. 
بعد از مدتی که عموحسین، عموی بزرگم را دیده 
بود، یک شــب به من گفتند: شیخی دم در خانه 
آمده است و با تو کار دارد. من روی سابقه ذهنی، 
تصور کردم عموعلی آمده است. با شوق و ذوق دم 
در خانه رفتم، ولی او نبود. چند شبی همین قصه 
تکرار شد. واقعاً داشتم از انتظار دیوانه می شدم! 
خیلی دلم برای عموعلی تنگ شده بود. باالخره 
یک شب که در خانه دایی بزرگم بودم، در را زدند. 
از دایی پرسیدم: یعنی کیســت این وقت شب؟ 
دایی گفت: مش رمضان و زنش! رفتم و در را باز 
کردم و دیدم عموعلی است. برگشتم کفش بپوشم 
و با او راه بیفتم که وقتی برگشــتم، دیدم نیست! 
خالصه هر چه این طرف و آن طرف را گشتم، او را 
ندیدم تا مدتی بعد که قرار گذاشتیم و او را دیدم، 
فهمیدم آن شب عموعلی متوجه شده بود که 2نفر 
مأمور با لباس شخصی، ســر کوچه ایستاده اند و 
معطل نکرده و رفته بود. خیلی دوستش داشتم 
و هر بار که او را می دیدم، پشت سر هم صورتش 
را می بوســیم و کالفه اش می کــردم. دخترم آن 
موقع ها خیلی کوچک بود و هر وقت عموعلی او 
را می بوسید، اخم می کرد. عمو هم می خندید و 
باز او را می بوســید. یادم هست یک بار با خانواده 
به مشهد رفته بودیم. بعد از کشته شدن مرحوم 
آقای کافی بود، که در حرم گاز اشــک آور زدند و 
مردم فرار کردند. یــک وقت دیدم یک نفر که در 
زنبیلی چند تا مرغ گذاشته اســت، داد می زند: 
مرغ! مرغ! آقــا! مرغ نمی خواهــی؟ بعد از کنارم 
عبور کرد و گفــت: زود زن و بچه ات را بردار و در 
برو. شناختمش. گفتم: عمو! یک پاسبانی هست 
که خیلی مردم را کتک می زند. گفت: نترس! خدا 
قصاص اش می کند. فردای آن روز شنیدم که آن 

پاسبان کشته شده است... .«

در هوشمندی و دقت چریک انقالب
حجت االسالم والمســلمین محمــد نحوی، در 
عداد دوستان نزدیک شــهید سیدعلی اندرزگو 
قلمداد می شــود. »ســید« به رغم آنکه در ارائه 
اطالعات به دوســتان، جانب احتیــاط را نگاه 
می داشــت اما به آنان برای مواجهه احتمالی با 
ســاواک، آموزش های الزم را می داد. نحوی در 
باب هوشــمندی و دقت چریک انقالب، چنین 

می گوید:
»فوق العاده محتاط بود و حتی مرا- که دوســت 
بســیار صمیمی او بودم- بــه رفقایش معرفی 
نمی کرد و آنها را نمی شــناختم! بســیار سعی 
می کــرد در روابطــش، دیگــران را متوجه من 
نکند که اگر یک وقت دســتگیر شد، به دردسر 
نیفتم. روزی که ساواک به خانه ما ریخت که او را 
دستگیر کند و او شب قبلش فرار کرده بود، من 
در گنبدکاوس بودم. ساواک در خانه ما می ریزد 
و اموال اندک او، ازجمله یک سری کتاب باارزش، 
نظیر چند کتاب خطی را می برد. چون او ظاهراً 
مســتأجر ما بود. مرا در گنبد دستگیر کردند و 
ســپس به زندان گرگان و ساری بردند و بعد هم 
به تهران آوردند. یکی، دو ماهــی در زندان اوین 
بودم و در آنجا متوجه شدم که مرا به خاطر سید 
گرفته اند. در آنجا دائماً از من بازجویی می کردند 
که او اسلحه هایش را از چه کسی می گرفت و با چه 

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

جالل الدیــن فارســی: »ســید را بــه 
پــادگان بــردم و از او خواســتم مثــل 
بقیــه تمریــن کنــد. شــهید اندرزگو از 
مــن خواســت بــا آر.پی.جی شــلیک 
کنم و دقیق به دستم نگاه کرد و چون 
خیلی بااســتعداد بود، بالفاصله کار 
بــا ایــن اســلحه را یــاد گرفت. بســیار 
باهــوش بود و ســریع همه  چیــز را یاد 
می گرفت. یادم هســت آموزش های 
نظامی ایشــان بیشــتر از 2مــاه طول 
نکشید اما موقعی که داشت به ایران 
برمی گشــت، کار با همه اسلحه های 

جدیدی را یاد گرفته بود...«
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