
اختالفاتی که بین پس��ران او و مدعیان سلطنت ایران 
روی داده بود، سبب ش��د که علیشاه ظل السلطان پدر 
سیف الدوله خود را ش��اه ایران بداند و با کمک سفارت 
انگلیس به نام خود س��که بزند اما شکس��ت قوای او از 
محمدشاه امید مدعیان سلطنت را مبدل به یأس کرد 
و فرزندان وی از ترس عقوبت و کش��ته شدن خود را در 
پناه انگلیسی ها جای دادند. انگلیسی ها نیز به حمایت از 

علیشاه ظل السلطان و فرزندان او برخاستند.
*میرعلینقلی خان: یکی دیگر از کسانی که نام او در 
هنگامه هرات و اسناد دولتی ایران و اسناد بایگانی وزارت 
خارجه انگلیس، زیاد برده شده است، میرعلینقی خان 
نامی است که مردی مفس��ده جو و از عهد فتحعلی شاه 
منشأ فتنه و فساد و شر بوده اس��ت )کتاب امیرکبیر و 
ایران- ص 340(. وی از اواخر س��لطنت فتحعلی شاه تا 
هنگام انعقاد قرارداد صلح پاریس یکی از عواملی بوده که 
سفارت انگلیس برای ایجاد حوادث، مبارزه قلمی و ارسال 
یادداشت از وجود او اس��تفاده می کرده است. خدمات 
این جیره خ��وار خائن به دولت انگلی��س آن قدر ارزنده 
بود که نخست وزیر انگلس��تان به او یک حلقه انگشتر 
الماس هدیه داد. انگلیسی ها همیش��ه به جاسوسان و 
خدمتگزاران و جیره خواران خود الماس های آفریقای 
جنوبی را می دهند. چنانکه در جنگ بین المللی اول یکی 
از نوکران ایرانی آنها که موفق ش��ده بود رمز واسموس 
آلمانی را به دس��ت آورده و سبب دستگیری او شود، به 
دریافت یک قطعه برلیان قیمتی مفتخر شد. سه فرزند 
ذکور این مرد در جنگ بین الملل دوم و اشغال ایران در 
طرفداری از انگلس��تان، از هیچ گونه اقدامی خودداری 
نکردند و هم اکنون نیز بزرگ ترین مؤسسات اقتصادی و 

مالی را در اختیار دارند.
*حاجی عبدالکریم قندهاری: بازرگانی بود از اهل 
کرشک از نواحی قندهار که در سال 1220 ه� )1805 
م( از قندهار به سوی سایر شهرهای ایران آمده و مشغول 
کسب و تجارت می شود. خود او در سال های بعد نامه ای 
به کنت دوگوبینو وزیر مختار انگلیس نوش��ته و درباره 
ملیت و موطنش چنین می نویس��د: »من استشهادی 
دروغ از ترس حاجی میرزا آقاسی کردم و هزار نفر افغان 

در طهران می دانند من قندهاری و از اهل کرشکم«...
حاجی قندهاری پس از مدتی که از قندهار به تهران آمد 
با نمایندگان سیاسی انگلیس رابطه مخفی ایجاد کرد 
و در سلک جاسوس��ان و عمال آنان درآمده و از این راه 

ثروت هنگفتی که بالغ بر یکصد هزار تومان می ش��د به 
هم رسانید. حاجی میرزا آقاسی نخستین صدراعظمی 
بود که او را به علت داشتن ارتباط مخفی با انگلیسی ها و 
جاسوسی برای دیپلمات های انگلیسی تنبیه و مجازات 
کرد. مأموران حاجی در دستگیری و مجازات او آن قدر به 
سرعت عمل کردند که وی نتوانست به سفارت انگلیس 
پناه ببرد یا انگلیسی ها از او حمایت کنند. بدین سبب بعد 
از مدتی که آزاد شد استشهادی تنظیم و به مهر و امضاي 
عده ای رساند که اهل شکارپور و تبعه انگلیس است نه 

متولد قندهار و ایرانی.
در دوران صدارت میرزا تقی خ��ان امیرکبیر که وصول 
مالیات و عوارض عمومی اجباری شد، حاجی قندهاری 
برای ف��رار از پرداخت مالیات، خ��ود را تبعه انگلیس و 
معاف از پرداخت مالیات دانست و کلنل شیل انگلیسی 
نیز برای او تذکره انگلیسی صادر کرد. وقتی مأموران امیر 
در وصول مالیات از او پافشاری کردند، کلنل شیل نامه 
زیر را برای امیر نوشت: »به اولیای دولت ایران به صراحه 
اظهار می دارد که حاجی عبدالکریم رعیت خلص دولت 
انگلیس اس��ت و با باشبرت )پاس��پورت( رعیتی دولت 
انگلیس را هم در دست دارد و از نوشتن و اسناد دادن این 
قبیل ایرادات به هیچ وجه منفعتی در رعیت و مطالبات 
او و اش��خاصی که تذکره رعیتی دول��ت انگلیس را در 
دست دارند نمی رسد و دولت انگلیس مطالبات حاجی 
مشارالیه را از هر کسی که باشد به قسمی مطالبه خواهد 
کرد که مطالبات رعایای متولد ش��ده در خود لندن را 
مطالبه می کن��د و در مطالبات مش��ارالیه اصال تفاوتی 

نخواهد کرد.«
*میرزا آقای شیرازی: یکی از حقوق بگیران و مزدوران 
انگلیس در دوران سلطنت محمد شاه و ناصرالدین شاه 
بود که صدراعظم نوری به او لقب »میرزا آقای حرام زاده« 
داده بود. اس��ناد و مدارک امین الدوله- ص 320(. او در 
سال هایی که حاجی میرزا آغاسی صدراعظم ایران بود، 
خود را به سفرای انگلیس فروخت و تحت الحمایه دولت 
بریتانیا شد. میرزا آقای شیرازی از بدو خدمت در سفارت 
انگلیس ماهی 400 تومان حقوق می گرفت و واس��طه 
مالقات ها و گفت وگوی محرمانه کلنل ش��یل با عمال 
جیره خوار انگلیسی ها بود، اما به خاطر اختالفی که وی 
با حسین قلی خان منشی دیگر سفارت پیدا کرد و شاید 
به علت سوءظنی که کلنل شیل به او داشت، از خدمت 

سفارت معزول شد.

*صمدخان رزاز: در دوران ولیعهدی ناصرالدین شاه 
و اقامت او در تبریز پیش��کار او 40 ه��زار تومان از یکی 
از تج��ار آذربایجانی وام می گیرد. چ��ون ولیعهد وثیقه 
ملکی نداش��ته که در گرو صمدخان بگ��ذارد مقداری 
از اس��ناد را نزد او امانت می گذارد. ش��اید هم این مبلغ 
بعد از محمد ش��اه و هنگام عزیمت ناصرالدین شاه به 
تهران، قرض گرفته ش��ده بود، صمدخ��ان که پس از 
مرگ امیرکبیر نتوانسته بود طلب خود را وصول کند، 
اسناد و اوراق دولتی را نزد استیونس، کنسول انگلیس 
به امانت می گذارد و مبالغ هنگفتی از او می گیرد. میرزا 
آقاخان نوری در نامه 11 ش��عبان 1272 هجری خود 
می نویسد: »صمدخان رزاز قریب 40 هزار تومان کاغذها 
و سندهای زمان ولیعهد را نزد استیونس رهن گذاشته 
اس��ت و جنس��ی به قیمت گزاف از او گرفت��ه به ارباب 
طلبش داده...«  )اس��ناد و مدارک مأموریت امین الدوله 

ص 306(.
پس از خاتمه جنگ محمره و بوش��هر و هنگامی که در 
پاریس بین امین الدوله کاشی و انگلیسی ها بر سر معاهده 
صلح گفت وگو بود، انگلیسی ها برای وصول طلب های 
خود از دولت ایران منجمله همین یک فقره ادعاهایی 
نمودند به طوری که گذش��ت ماده 11 قرارداد را برای 
وصول چنین مطالباتی به ای��ران تحمیل کردند. میرزا 
آقاخان به امین الدوله می نویس��د: »مثل آفتاب روشن 
است که آن فصل عهدنامه را تنها از برای همین و فقره 

صمدخان رزاز بسته اند، دیگر منظوری نداشته اند.«
چند س��ال قبل از این حادثه دولت اع��الم کرده بود 
مطالبات قدیمی و کهنه اعتبار ندارد و بروات صمدخان 
رزاز هم مشمول این تصمیم دولت شد. همین که در 
پاریس، مطالب��ات صمدخان عنوان ش��د، صدراعظم 
وقت او را احض��ار کرده، پس از م��دت کوتاهی موفق 
ش��د اقرارنامه ای از او بگیرد که بروات او اعتبار ندارد. 
به جهت رفع زحمات آینده کاغذی از صمدخان رزاز 
گرفته ش��د، صریح قرار نموده و نوشت که آن سندها 
خالی از وجه و بی معنی است«. با وجود این تا مدت ها 
بعد س��فارت انگلیس مرتباً مطالبه وجوهات مذکور را 

می کرد.
  منابع :

1- حقوق بگیران انگلیس در ایران، نویسنده: اسماعیل 
رائین، چاپخانه علمی سال 1273 

2- اسناد و مدارک مأموریت امین الدوله

در دوران صدارت هفت س�اله میرزا 
آقاخان نوری، یک�ی از وظایف عمده 
دیپلمات ه�ای انگلیس�ی در ایران، 
دخالت در کارهای دولتی و حمایت از 
عناصر مزدور، ناراضی ها و مجرمین 
بود. او در نامه 29 ش�عبان 1273 ش 
خود، اش�اره ای به مداخل�ه مأموران 
انگلیسی در امور داخلی ایران نموده 
و چنی�ن می نویس�د:»کار س�فارت 
انگلیس در این مأموریتی که در ایران 
دارند این بود که متص�ل مداخله در 
ام�ور داخلی ک�رد. اش�رار ایرانی را 
حمایت کرده، خانه های خود را بست 
قرار می دادند، به این وسیله خود را از 

سایرین ممتاز می دانستند...«

نتای�ج نکبت ب�ار دخال�ت مأم�وران 
انگلیس�ی در ام�ور داخل�ی ای�ران 
و حمای�ت از سرس�پردگان و نوکران 
صدیقش�ان آن ق�در ب�رای آن�ان 
رضایت بخ�ش و مفید بود ک�ه هنگام 
انعق�اد عهدنام�ه ننگی�ن پاری�س 
1273 نیز این عده فراموش نش�دند! 
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نظري بر تاریخچه مددجویي از دولت هاي خارجي در ایران معاصر

 اصطبل سفارت روس و انگليس
محل تحصن تحت الحمايه ها!
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  رحیم فالح
یکي از اشکال دخالت و استعمار دولت هاي خارجي 
در ای�ران، پدی�ده تحت الحمایه ق�رار دادن عوامل 
آن�ان اس�ت. ای�ن رخ�داد ک�ه در دوران س�لطنت 
قجرها اوج گرفت، آغ�از فرآیندي بود ک�ه به نوعي 
اس�تعمار همه جانب�ه انجامی�د. در مقال�ي که پیش 
روي شماس�ت، تاریخچ�ه و ابع�اد این رون�د مورد 
بازخواني قرار گرفته است. امید آنکه تاریخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه من�دان را مفی�د و مقبول آید.

    
پایان جنگ های 10 ساله ایران و روس و شکست تلخي که 
منجر به جدایی قسمت بزرگی از میهن ما شد، سبب گردید 
تا دخالت نمایندگان سیاست خارجی در امور داخلی ایران 
و حتی رخنه و نفوذ آنها در می��ان خانواده ها افزایش یابد. 
نمایندگان دولت فاتح روسیه در کمک به دخالت خارجیان 
بسیار مؤثر بودند. توسعه نفوذ خارجیان سبب شد عده ای از 
اتباع ایران برای فرار از مجازات یا رهایی از زندان و جلوگیری 
از تاراج اموال و دارایی خود به سفارتخانه های خارجی پناه 

ببرند و خود را تحت الحمایه آنها قرار دهند.
  آغاز یك پدیده شوم در تاریخ معاصر ایران

در آن ایام شوم، س��فارتخانه ها و کنسولگری های خارجی 
از »مصونیت سیاس��ی« خ��ود سوءاس��تفاده می کردند و 
حتی اصطبل های خود را محل »تحصن« و بست نشستن 
افراد قرار داده بودن��د. هرچه دوران ضع��ف و عدم لیاقت 
صدراعظم ها، اولیاء، دولت و شاهان بیشتر می شد، به همان 
درجه دخالت مأموران دیپلماسی و مسئله بست نشینی و 
تحت الحمایگی و پناه بردن به پرچم سفارتخانه های خارجی 
اضافه می شد تا جایی که به تدریج اهمیت سفارتخانه ها از 
امامزاده ها، شاه چراغ ها، مساجد و تکایا بیشتر شد. در بین 
بست نشینان، شاهزادگانی چون معتمدالدوله، فرهادمیرزا، 
سیف الدوله و بهمن میرزا نیز بودند که از ظلم و جور شاهان 
و صدراعظم های ایران به خارجیان پن��اه بردند. عده ای از 
رجال، چون میرزا آقاخان نوری خود را تحت الحمایه دولت 
فخیمه معرفی می کردند و بازرگانانی مثل برادران قندهاری، 
صمدخان رزاز و... گاهی که اموال و دارایی ش��ان در خطر 
بود فوراً در پناه سفارت و س��فیر انگلیس قرار می گرفتند. 
از اینها که بگذری��م مزدورانی چ��ون کوچک خان دنبلی، 
عباسقلی خان سردار الریجانی، سیدعبداهلل شوشتری، تقی 
آشپز و غراف قراچای مستخدمین سفیر انگلیس و حسنقلی 
خان و میرزاآقای شیرازی منشیان سفارت فخیمه نیز خود 
را تحت الحمایه انگلستان معرفی می کردند و با تحصن در 
س��فارت انگلیس، بیش از پیش بر رونق بازار بست نشینی 
می افزودند. در این میان چند نماینده سیاسی انگلیس نیز 
بودند که در ترویج تحت الحمایگ��ی ایرانیان، تابعیت های 
خلق الساعه و تحصن بیش از همه تالش می کردند. در رأس 
این عده کلنل شیل، استیوس، موره و تاهمن قرار داشتند 
که بیش از سایر دیپلمات های انگلیس در ترویج تحصن و 
تحت الحمایگی می کوشیدند و از این راه مشکالت زیادی به 

وجود می آوردند.
  اوج گیري حمایت انگلیس از مزدوران در دوران 

صدارت میرزا آقاخان
در دوران صدارت هفت س��اله میرزا آقاخان نوری، یکی از 
وظایف عمده دیپلمات های انگلیس��ی در ای��ران، دخالت 
در کارهای دولتی و حمایت از عناص��ر مزدور، ناراضی ها و 
مجرمین بود. میرزا آقاخان نوری در نامه 29 شعبان 1273 
ش )1856م( خود اش��اره به مداخله مأموران انگلیسی در 
امور داخلی ای��ران نموده و چنین می نویس��د: ...از قرینه و 
قیاس چنان استنباط می شود که این عهد دولت انگلیس 
با دولت ایران چندان بقا و بنیادی پیدا نکند به دلیل اینکه 
کار سفارت انگلیس در این مأموریتی که در ایران دارند این 
بود که متصل مداخله در امور داخلی کرد، اش��رار ایرانی را 
حمایت کرده و خانه های خود را بست قرار می دادند، به این 
وسیله خود را از سایرین ممتاز می دانستند )اسناد و مدارک 

مأموریت امین الدوله- ص315(.
نتایج نکبت بار دخالت مأموران انگلیس��ی در امور داخلی 
ایران و حمایت از سرسپردگان و نوکران صدیقشان آن قدر 
برای آنان رضایت بخش و مفید بود که هنگام انعقاد عهدنامه 
ننگین پاریس 1273 )1856م( نیز این عده فراموش نشدند. 
میرزا آقاخان می نویسد: خطرات همه فصول این عهدنامه 
یک طرف، خط��ر فصل یازدهم یک ط��رف. فصل یازدهم 
معاهده ننگین پاریس که صدراعظم از آن وحشت داشت 
می گوید: »دولت ایران تعهد می کند که در ظرف س��ه ماه 
بعد از مراجعت س��فارت انگلیس به طهران مأموری معین 
نماید که به اتفاق که دولت انگلیس معین می کند به دعاوی 
نقدینه رعای��ای انگلیس بر دولت ایران رس��یدگی کرده و 
قطعی نمایند و نیز تعهد می نماید که هر یک از این دعاوی 
که به تصدیق مأموران رسیده باشد در ظرف مدتی که بیش 
از یک س��ال از تاریخ صدور حکم نباشد در یک دفعه تادیه 
نمایند«. »هر تبعه ایرانی یا رعایای س��ایر دول که تا زمان 
حرکت س��فارت انگلیس از طهران تحت حمایت انگلیس 
بوده و از آن به بعد آن را ترک ننموده اند، دعاوی و ادعایی بر 
دولت علیه داشته باشند مأمور مزبور به آن هم رسیدگی و 

حکم خواهد داد...« 
مالحظه می ش��ود که انگلیس��ی ها چگونه از م��زدوران و 
جیره خواران خود حمایت می کنند که حتی هنگام انعقاد 
قرارداد نیز ادعای واهی آنان را تثبیت می کنند. این ماده از 
قرارداد ننگین چون شمش��یر داموکلس تا نیم قرن بعد بر 
گردن شاه و صدراعظم ها فش��ار می آورد و حتی سبب شد 
ادعاهای واهی میرعلینقی خان- خائن ترین ایرانی و فدایی 
بزرگ انگلستان- برآورده شود و شاه او را با طمطراق و جالل 

و شکوه بار داده و به او خلعت مرحمت کرد.
با توجه ب��ه این مقدمه این��ک چند تن از سرس��پردگان، 
تحت الحمایه و بست نش��ینان س��فارت فخیمه را معرفی 

می کنیم:
*حاجی سیف الدوله میرزا: سومین فرزند ذکور علیشاه 
ظل السلطان از جمله شاهزادگانی بود که دولت انگلیس، 
سال ها او را آلت اجرای مقاصد ش��وم سیاست استعماری 
خود در ایران کرده بود. حاجی س��یف الدوله در مدت 25 
سالی که تحت الحمایه انگلیس بود چنان عملیات شرم آوری 
مرتکب شد که حتی میرزا آقاخان نوری نیز او را فتنه جو، 
مفسد، هرزه و خائن می داند. حاجی سیف الدوله با همشیره 
محمدش��اه ازدواج کرد و وصلت با خاندان ش��اهی او را به 
دستگاه س��لطنت نزدیک س��اخت. مرگ فتحعلی شاه و 

  محمدرضا کائیني
این قل��م دو دهه 
خویش  آشنایي 
با عالم ع��ارف و 
مجاه��د حضرت 
آی��ت اهلل ح��اج 
تضي  مر س��ید
را  مس��تجابي 
در زم��ره الطاف 
گرانسنگ حضرت 
حق نسبت به خویش مي شمارد. آن بزرگ 
در زمره مبارزان دیرپاي طریق اس��تقالل و 
آزادي ایران در دوران پس از شهریور 20 به 
ش��مار مي رود و از آن رویدادها، خاطراتي 
ارجمند در ذه��ن دارد. چندي پیش و پس 
از سال ها، همایشي براي نکوداشت وي در 
اصفهان برگزار شد و متعاقب آن اثري شامل 
زندگینامه و شمه اي از خاطرات ایشان نشر 
یافت. آیت اهلل مستجابي در مقدمه اي کوتاه 
بر این مجموعه آورده است: »سپاس بیکران 
پروردگار جهانی��ان و خداوند عالم و قادر را 
که بن��ده خاطی خود را قری��ب یک قرن به 
انواع نعمت ها متنعم نمود و با عنایات ویژه 
خویش او را که ذره ای ناچیز بوده و هست، 
به خوشه چینی و سرافرازی در ورزش جسم 
و جان در ذکر خانه زورخانه مفتخر فرموده 
و او را که قدرت دفع و رف��ع کمترین خطر 
از خویش را نداش��ت و ن��دارد، در مصاف با 
جنود جهل و نادانی و لش��کریان ناتوانی و 
نامردم��ی به قدر ظرف وج��ودی اش پیروز 
ساخت؛ در حالی که قدرت و توان کمترین 
سپاس��گزاری از این همه عنای��ت و نعمت 
او را نداش��ته و ندارد و همواره خ��ود را در 
مقابل دریا دریا عنایت و لطف او شرمس��ار 
و ناتوان می بیند. فلم ارا م��والً کریماً أصبر 

علی عبد لئی��م منک علی ی��ا رب، خداوند 
کریمی ک��ه طعم ش��یرین عنای��ت خاص 
خویش را لحظه به لحظ��ه در تمامی طول 
عمر در سراسر ارکان وجود و در سیر آفاقی 
و انفس��ی به این بنده چشانده است، امشب 
نیز در ش��هراهلل االعظم و در ضیافت الهی و 
در شب میالد مسعود و باکرامت سبط اکبر 
و کری��م اهل البیت علیهم الس��الم حضرت 
امام حس��ن  مجتبی علیه الصلوه و السالم، 
بر خوان گس��ترده دیگ��ری از کرامت ها و 
عنایات خویش نش��اند و در ای��ن روزهای 
تنهایی و ناتوانی، ب��ه دیدار جمعی فرزندان 
راستین این مرز و بوم، ارادتمندان بی شائبه 
شاه مردان و عالقه مندان دانش و ورزش در 
محل چهلستون اصفهان، که خود نمادی و 
نمودی از چندین قرن گردش روزگار و پیچ 
و خم دوران و پستی و بلندی ایام است، نائل 

ساخت«.  
 علي کرباس��ي زاده اصفهان��ي تدوینگر این 
اثر تاریخي نیز در دیباچه اي بر این یادمان، 
به ش��رح ذیل به توصیف قهرمان داس��تان 
خویش پرداخته است: »آنچه در این کتاب 
از خاطرات و نوش��ته ها تا اس��ناد و تصاویر 
می خوانید و می بینید، هم مستجابی هست 
و هم نیست! آری، به ظاهر، نوشته هایی از او، 
اسنادی درباره وی و تصاویری از خود ایشان 
است. این که با چه کسانی بوده و چه احوالی 
بر او گذشته و چه کرده و چه دیده و شنیده، 
و چگونه زیسته و به سر برده است اما، با این 
همه، مستجابی نیست! تعجب نکنید، همه 
این اسناد و تصاویر واقعی است و نوشته ها، 
از خود اوس��ت؛ اما مگر می توان آب دریا را 
در کوزه ریخت؟ به فرم��وده خودش، اینها، 
یک صدم مس��تجابی واقعی هم نیس��ت و 
نمی تواند گویای شخصیت و منش و حیات 

و احوال نزدیک به یک سده زندگی پرتالطم 
او باش��د. آخر، چگونه یک س��ده تاریخ این 
مرز و بوم، آن هم ح��وادث، ماجراهای مهم 
اجتماعی و سیاسی و وقایع شگفت آور کشور 
در دوران اخیر، از تح��والت نقش آفرین در 
قیام آیت اهلل کاش��انی گرفته تا فعالیت های 
فدائیان  اس��الم، مقابله با جریان کسروی، 
حادثه ملی ش��دن صنعت نفت، رفت و آمد 
با مراجع نام آور شیعه، رجال بزرگ علمی و 
سیاسی و اقدامات فرهنگی و تأسیس مراکز 
پزشکی و علمی و ورزشی و بسیاری دیگر از 
رخدادهای مهم که در هر کدام، نام و نشان 
مس��تجابی و تأثیرگذاری او دیده می شود، 
در یک یا دو جلد کتاب، گنجاندنی است؟! 
افزون بر این که، شمار بس��یاری از اسناد و 
تصاویر و مکاتبات ایش��ان، از بین رفته و در 

دسترس نیست!
کاری ب��س دش��وار و طاقت فرساس��ت 
شناس��اندن چهره ای که از یک سو در صف 
اول مبارزات و تحوالت اجتماعی و سیاسی 
ایران در یک سده اخیر نقش آفرینی کرده، 
از دیگرسو خود از علما و دانشمندان معاصر 
و از بزرگ ترین بیوت علمی و سرشناس، از 
خاندان علم و فقاهت )آل صدرعاملی(، و نیز 
پهلوان گود زورخانه، اهل شعر و ادب و هنر، 
خطاطی، خّیر و س��اعی در امور اجتماعی و 
فرهنگی، و در یک کلمه، جامع علم و عمل 
و هنر و سیاس��ت و کرامت و متصف به صبر 
و پرهیزکاری و متانت. چه می توان گفت در 
وصف بزرگمردی که دس��ت راست آیت اهلل 
کاشانی، رفیق خاص ش��هید نواب  صفوی، 
محرم اس��رار امام  موس��ی  صدر، یار باوفای 
شهید سیدمحمدباقر صدر، دوست صدیق 
س��یدمصطفی خمین��ی، پن��اه مظلومان و 
پشتیبان عالمان و دانشمندان و پشت و پناه 

مردم بوده و هست. در وصف او بزرگانی مانند 
آیت  الحق و العرفان عالمه میرسیدعلی فانی 
می توانند بگویند و بسرایند که در البه الی 
این کتاب، اقوال و کلمات و اشعار بزرگان را 

در وصف و مدح او خواهید خواند«.
نویسنده مقدمه در ادامه نوشتار خویش، به 
چند و چون تدوین این اثر و نیز چالش هاي 
آن پرداخته اس��ت. وي در ای��ن باره چنین 
مي نویس��د: »در پایان گفتنی اس��ت آنچه 
آیت اهلل مستجابی در این کتاب از خاطرات 
خود فرموده اند، حاصل مشاهدات مستقیم 
معظم له است که پس از گذشت حدود شش 
دهه از فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود 
به قلم آورده یا شفاهاً فرموده اند و تاریخ هایی 
که در بین گفته هایشان به چشم می خورد، از 
حافظه خودشان کمک گرفته اند و آورده اند. 
ارائه چنین کتابی، آن ه��م در نهمین دهه 
عمر پربرکتش، هر چند دیر به نظر می رسد، 
اّما باز هم جای خالی اش احساس می شود؛ 
البته خود همیشه به ما می فرمود این کار چه 
فایده ای دارد؟ و همواره نگران برداشت های 
خوانندگان بود و اینکه نخواهند توانست با 
مطالعه این اثر، مستجابی واقعی را بشناسند 
و بفهمن��د! از ته قل��ب نیز هی��چ گاه راضی 
به چ��اپ چنین کتاب��ی نبود! ب��ا این همه، 
مستجابی عزیز که عمرت را در راه خدمت 
به دین و آیین و ملت و کشور سپری کردی 
و هیچ گاه چی��زی برای خود نخواس��تی و 
مایه فخر و مباهات این م��رز و بومی؛ بگذار 
تا اندکی از بسیار، مشتی از خروار و ذره ای 
از دنیای خدمات، آثار، مجاهدت ها، حاالت 
و کردارت را بخوانیم و مرور کنیم، باشد که 
روح و ذهن ما از این همه عاطفه و انسانیت و 
سجایای اخالقی، به خود آید، درس آموزیم 

و به کار گیریم«.

 به بهانه انتشار زندگینامه و شمه اي از خاطرات عالم مجاهد 
آیت اهلل سیدمرتضي مستجابي )مستجاب الدعواتي(

 پشتیبان مجاهدان 
و پناه مظلومان

    آیت اهلل سید مرتضی مستجابی در کنار شهید  آیت اهلل سید محمد باقر صدر، شهید  آیت اهلل سید محمد 
صدر،  سید محمود آیت اهلل هاشمی شاهرودی و حجت االسالم سید عبدالعزیز حکیم


