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  نيما احمدپور
بس�ا تحليلگ�ران ب�ر آنچ�ه در دو ماه�ه اخير در 
كشورمان مي گذرد، به دشواري آشوب و اغتشاش 
نام مي نهند و آن را ب�ه امري فروت�ر از اين عناوين 
ف�رو مي كاهند. با اي�ن همه به نظر مي رس�د بانيان 
برون مرزي اين حرك�ت، در قب�ال آن آورده اي در 
حد ش�ورش و آش�وب مي طلبند! همين مهم الزم 
مي آورد كه درباره تاريخچه اي�ن حركت در دوران 
برقراري نظام اس�امي، دقتي دوباره صورت گيرد. 
مقال پي آمده با اين هدف به نگارش درآمده است. 

     
  »عمليات مهندسي1360« با شكنجه

 و سوزاندن بدن ها!
برقراري نظام اسالمي با حمايت قاطع مردم از رهبري 
امام خمين��ي و ش��اگردان انقالبي ايش��ان، گروه هاي 
مسلحي را كه در جلب حمايت مردم ناكام بودند بر آن 
داشت كه به روي آنان تيغ بگشايند! رفتارهاي اين گروه، 
از مرز آشوب و اغتشاش گذشت و به ترور يا تعبير آنان، 
»عمليات مهندسي« انجاميد! آنان با اسلحه هاي سرد و 
گرم، مردم و مسئوالن را مورد هدف قرار دادند و از اين 
رهگذر، به دنبال رؤياي سقوط نظام بودند! در مقالي بر 
تارنماي مركز اسناد انقالب اسالمي، ماجرا به ترتيب پي 

آمده روايت شده است:
»با اوج گيري فتنه گري هاي س��ه سال نخست تأسيس 
نظام اسالمي و نهايتاً عزل بني صدر، سازمان مجاهدين 
كه خود را از همه اركان قدرت بي نصيب مي ديد، بدون 
توجه به نصايح مشفقانه امام امت،  رسماً اسلحه به دست 
گرفت و در 30 خرداد1360، اعالم جنگ مسلحانه كرد. 
در اين روز اعضاي س��ازمان به وحشيانه  ترين صورت و 
حتي با سالح س��رد و تيغ موكت  بري، به جان مردم در 
خيابان افتادند. اين آش��وب نتوانس��ت باعث به قدرت 
بازگشتن بني صدر شود و او در معيت رجوي به فرانسه 
گريخت، اما اين پايان ظلم  س��ازماني ها عليه ملت خود 
نبود. مجاهدين خلق كه ديگر منافقين نام گرفته بودند، 

به هر بهانه و طريقي از كش��تن مردم ع��ادي هم دريغ 
نمي كردند. طي روزهاي نخست تابستان60، منافقين 
خسارت جبران ناپذيري به مردم و نظام برآمده از آرای 
آنها وارد ساختند. انفجار دفتر حزب جمهوري در هفتم 
تير1360 كه منجر به شهادت آيت اهلل بهشتي و 72 تن از 
اعضاي حزب جمهوري اسالمي و همچنين انفجار دفتر 
نخست وزيري در هشتم شهريور همان سال و شهادت 
شهيدان رجايي و باهنر از اقدامات آنها بود. عالوه بر اين 
جنايت هاي منافقين در ش��كنجه، ترور و كشتار مردم 
عادي و بي گناه، چهره س��فاك اين گروهك را بيش از 
پيش هويدا كرد. از جمله اين جنايت ها، عمليات آنها براي 
دستگيري و شكنجه پاسداران كميته هاي انقالب اسالمي 
بود كه از آن به عنوان عمليات مهندس��ي ياد مي شود. 
ش��كنجه هايي همچون ضرب وشتم، س��وزاندن نقاط 
حساس بدن با ميله هاي داغ سربي، سوزاندن قسمت هاي 
مختلف بدن و حتي كندن پوست س��ر پاسداران، تنها 
بخشي از جنايت فجيع و مشمئزكننده ياران رجوي بود. 
اقدامات جالدانه و تروريستي منافقين در دهه60 منجر 
به شهادت 17هزار نفر از هموطنان و مردم اين سرزمين 
شد كه مي توان از آن به يكي از مهم ترين و سخت ترين 
بحران هاي انقالب هاي تروريستي سازمان منافقين، در 
سال هاي آغازين دهه60 تعبير كرد. با اين همه حضور 
پرشور و همه جانبه ملت در صحنه، اين گروه را از صحنه 

خارج و سران آنان را ناگزير از فرار از كشور كرد...«. 
  »فتنه 1378« نخستين پروژه مشترك داخل 

و خارج!
در ده��ه دوم حيات نظام اس��المي، برخي نيروي چپ 
دهه اول انقالب، ليبرال ش��دند و با دش��منان خارج از 
نظام همگرايي يافتند. اختالف آنان با خارج، تنها در اين 
بود كه اينان در دوره جديد، تنها خود را متولي اصالح 
مي دانس��تند و آن را به يك رانت مبدل ك��رده بودند! 
غائله 18تير 1378، حاص��ل كار اين گروه بود كه البته 
حمايت خارجي را نيز با خود داشت. در اثر »هشت سال 

بحران آفريني اصالح طلبان« در اين فقره آمده است:

»در روز پنج شنبه 17تير1378، حدود 20 الي 30نفر 
از اعضاي تحكيم وح��دت، در خيابان هاي داخل كوي 
دانشگاه ش��روع به راهپيمايي كردند و شعارهايي را در 
اعتراض به نمايندگان مجلس، به دليل تصويب كليات 
طرح اصالح قانون مطبوعات و توقيف روزنامه  متخلف 
سالم س��ردادند. اين عده كه پس از حدود يك ساعت 
راهپيمايي، تعداد آنان به 150نفر مي رسيد، شعارهايي 
چون: طرح س��عيد امام��ي ملغي بايد گ��ردد، مجلس 
فرمايش��ي، انحالل، انحالل و مرگ بر استبداد  را فرياد 
مي كردند. س��ردمداران اين راهپيمايي، پس از آنكه از 
حضور گسترده دانشجويان مأيوس ش��دند و حتي به 
دليل فصل امتحانات از سوي دانشجويان مورد اعتراض 
نيز قرار گرفتند، استراتژي فش��ار از پايين را برگزيدند 
كه به منزله شكستي آش��كار بود، سپس مسير خود را 
به سمت بيرون از محوطه  كوي دانشگاه، يعني خيابان 
كارگر شمالي تغيير دادند. پس از حضور نيروي انتظامي، 
آشوبگران به مقابل در اصلي كوي دانشگاه بازگشتند. 
عده اي به داخل كوي رفتند، اما حدود 30نفر در وسط 
خيابان ماندند و به س��ردادن ش��عارهايي عليه نيروي 
انتظامي پرداختند. حدود س��اعت12 شب، تعدادي از 
س��ربازان نيروي انتظامي جهت هدايت آشوبگران به 
داخل كوي، به س��مت آنان حرك��ت كردند. در همين 
حين يكي از س��ربازان به دست آشوب طلبان اسير شد 
و از ناحيه  سروصورت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اما 
با وساطت چند تن ديگر، پس از دقايقي آزاد شد. پس 
از اين حادثه سربازان نيروي انتظامي از مقابل كوي دور 
شدند و همزمان سنگ پراكني و سردادن شعار از سوي 
آشوب طلبان طرفدار دفتر تحكيم وحدت آغاز شد كه 
اوضاع با پرتاب شيش��ه هاي آتش زا از سوي غوغاگران 
متشنج تر ش��د. حضور تاج زاده، نماينده  وزارت كشور 
و عضو ارشد حزب مش��اركت كه در حمايت غوغاييان 
سخن مي راند، به جاي فرونش��اندن شعله هاي خشم، 
بر ش��دت آن  افزود. كش وقوس ها ادامه يافت تا اينكه 
در جريان كنترل اين حركت ها توسط نيروي انتظامي، 

تاريخچه ايجاد اغتشاش در قلمرو نظام اسامي در گستره 4 دهه

اسلحه پراكني، پول پاشي 
و جنگ تركيبي بي فرجام

ناگهان عناصر خودسر به خوابگاه دانشجويان حمله 
بردند و به ضرب و شتم دانشجويان پرداختند. صبح 
جمعه 18تيرماه، با زمينه س��ازي و قانون ش��كني 

آشوب طلبان ابعاد تازه تري يافت...«. 
  »فتنه1388« دومين پروژه مشترك داخل 

و خارج!
همگرايي ميان جريان موسوم به چپ با رسانه ها و 
حتي سرويس هاي خارجي، در دهه سوم تأسيس 
نظام اسالمي، به شدت توسعه و تعميق يافت و به 
يكي از راهبردهاي دائمي ايش��ان تبديل شد. هم 
از اين روي در آس��تانه انتخابات رياست جمهوري 
در س��ال 88، اعضاي س��تاد انتخاباتي ميرحسين 
موسوي در رويكردي آش��كار، ارتباط با اين نهادها 
و رس��انه ها را در زمره يكي از اولويت هاي خويش 
قرار دادند. تارنماي فوق آمده اين رويداد را چنين 

تحليل كرده است:
»بر اس��اس راهبردهاي طراحي شده از سوي ستاد 
ميرحسين موسوي، الزم بود به بهانه بروز تقلب در 
انتخابات، موج اعتراضات و اردوكشي خياباني به راه 
افتد. متعاقب اين طرح ريزي هنوز رأي گيري پايان 
نيافته بود و مردم در تهران و برخي شهرهاي بزرگ در 
پاي صندوق هاي رأي بودند كه ميرحسين موسوي 
طي مصاحبه اي با خبرنگاران داخلي و خارجي، خود 
را پيروز انتخابات معرفي كرد! با اعالم نتايج انتخابات، 
دروغ تقلب رمز فرمان آشوب شد و كشور را به مدت 
هشت ماه، دچار تالطم و اردوكشي هاي خياباني كرد. 
اردوكشي هاي خياباني پس از دهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري، ابتدا با تحميل خسارت به اموال 
عمومي و خصوصي آغاز ش��د. با استناد به گزارش 
ش��هرداري تهران، در فتنه 88 بيش از 63ميليارد 
تومان به اموال عمومي تهران خس��ارت وارد ش��د 
و عالوه ب��ر اين تعداد 11بان��ك دولتي و خصوصي 
و مؤسس��ه اعتباري، در اغتشاش��ات آن سال مورد 
تخريب و آتش سوزي واقع شدند كه برآورد حاصله 
خس��ارت وارده به هر بانك، ح��دود 500ميليون 
تومان بود. آتش زدن اتوبوس هاي شهري، بانك ها، 
مساجد، س��طل هاي زباله، اماكن دولتي و عمومي 
بخشي از خسارات ميداني فتنه گران در آشوب هاي 
فتنه 88 بود. نكته جالب توجه، حمايت هاي مكرر 
كاخ س��فيد از آش��وب ها و تخريب ام��وال عمومي 
بود، به طوري كه اوباما در مصاحبه با س��ي بي اس، 
فتنه گران را مردم ايران خواند و مدعي شد: صداي 
مردم ايران بايد شنيده شود و نبايد خاموش شود و 
در حالي كه آشكارا از آش��وبگران حمايت مي كرد، 
خطاب ب��ه آنان گف��ت: مخالفان بدانن��د جهان به 
آنها چشم دوخته است... از جمله اهداف فتنه88، 
براندازي نظ��ام بود. در همي��ن رابطه، جهانبخش 
خانجاني، عضو ارشد حزب كارگزاران- كه در جريان 
انتخابات دهمين دوره  رياس��ت جمهوري، معاون 
تبليغات و اطالع رساني ستاد تبليغاتي ميرحسين 
موس��وي در تهران بود- اعتراف كرد: اگر چه نوك 
حمله ها به  س��مت آقاي احمدي نژاد و دولتش بود 
)صرف نظر از ضعف هايي كه داشت(، ليكن نيش هاي 
ما متوجه كليت نظام بود... بن��ا بر اعتراف هاي وي، 
اردوكش��ي هاي خياباني با هدف رويارويي با نظام 
برگزار مي ش��د. وي همچنين اعتراف مي كند: اگر 
رهبري اندكي نرمش به خرج مي دادند، جمهوري 
اسالمي را در مسير سقوط قرار داده بوديم! فتنه گران 
در ادامه اقدامات خود، در روز ششم دي ماه، همزمان 
با عاشوراي حسيني)ع( به صورت سازماندهي شده 
و بدون حمل هر گونه ادوات مخص��وص عزاداران 
و دس��تجات عزاداري، در حالي كه نمادهاي سبز 
را حمل مي كردن��د، از خيابان هاي اس��كندري به 
س��وي تقاطع خيابان توحيد، ميدان فردوس��ي به 
س��مت ميدان انقالب، ميدان امام حسين)ع(، پل 
چوب��ي، خيابان حافظ به س��مت چه��ارراه كالج و 
چهارراه ولي عصر حركت كردند و با اخالل در عبور 
و م��رور ع��زاداران و مردمي كه در تردد به س��مت 
مجالس عزاداري بودند، شعارهاي انحرافي سردادند. 
همچنين گزارشات نشان از اخالل آشوبگران در ديگر 
نقاط شهر مي داد؛ اتفاقي كه خشم مردم را برانگيخت 
و متعاقب آن، مردم در 9دي، اقدامات فتنه گران را به 

شدت محكوم كردند...«. 
  »جنگ تركيبي1401« با استفاده از هر كس 

و هر چيز!
در دو ماه اخير و به بهانه مرگ مهس��ا اميني، امري 
فراتر از آشوب و اغتش��اش روي داد كه رهبر معظم 
انقالب به آن »جنگ تركيبي« لقب داده اند. در اين 
جنگ دستور اين است: »هر كس در هر مكان و زمان، 
هر كار كه مي تواند انجام ده��د!« ظاهراً براي بانيان 
آشوب، چيزي وحش��ت انگيزتر از اتمام آن نيست! 
امري كه آنان را به خشونت و تروريسم آشكار سوق 
داده و هوشياري نهادهاي مسئول و امنيتي كشور را 
مي طلبد. دكتر مجتبي سلطاني، تاريخ پژوه در باب 

هويت آشوبگردانان 1401 بر اين باور است:
»برخ��ي دوس��تان و دردمن��دان آش��فته حال و 
هيجان زده، غرق در برساخته هاي كاذب مجازي و 
رسانه اي دشمن، به قصد خيرخواهي و اصالح گري، 
خواسته يا ناخواس��ته، هم س��خن و هم داستان و 
هم آواي دشمن شده، شورش و آش��وب براندازانه 
را اعتراض و آشوبگران را مردم و جوانان ناميده، به 
همدلي و همدردي با مردمي پرداخته اند كه اساساً 
در صحنه و كف خيابان، حضور و وجود ندارند! بله، 
مردم معترضند، به فقر و فس��اد و تبعيض اعتراض 
دارند، خواستار شايسته ساالري و كارآمدي و اقتدار 
نظامند، بهبود ش��رايط اقتصادي و رفاه عمومي و 
عدالت اجتماعي را مطالبه گرن��د، جوياي تعميق 
و افزايش امني��ت اجتماعي و س��المت اخالقي و 
رشد فرهنگي هستند، رعايت حقوق شهروندي و 
احترام به شخصيت انساني و اميدواري به آينده را 
براي نسل كنوني و جديد مشتاقند، قانونمداري و 
قانونمندي همه آحاد مقامات و مسئوالن و مأموران 
را خواهانند، مصونيت زدايي از وابستگان و پيوستگان 

و خويشاوندان اليگارشي فاس��د مالي و سياسي و 
اداري را آرزومندند، براي دزدان بيت المال و خائنان 
به امانات مناصب و مس��ئوليت ها تنبيه دردناك و 
تش��هير س��وزناك و مجازات خوفناك مي طلبند، 
فراگيري و تسريع عذرخواهي صادقانه و صميمانه 
و جبران في الفور خبط و خطاهاي مديران را انتظار 
دارند، مقابله سريع و بي قيد و شرط مجريان قانون 
با هتك آبرو و حيثي��ت و حرمت و ع��زت نفس و 
دماء و حقوق شهروندي همگان را خواستارند و به 
اصالحات مستمر درون زا و تحقق آرمان هاي انقالب، 
عميقاً معتقد و دل بسته اند. اما اين مردم  معترض و 
مطالبه گر، در كف خيابان ها نيستند، در دل آشوب ها 
حضور ندارند و براي آشوبگران بوق و كف نمي زنند. 
اين مردم، در پياده روها و خيابان ها و مراكز عمومي، 
غمگين و نگران، تماشاگر و شاهد خاموش و ملتهب 
بلبشوي شورش��يانند، در اتوبوس و مترو و خانه و 
مسجد و مدرسه و دانشگاه و اداره و كارخانه و كارگاه 
و مغازه خويش، از مش��كالت و نابساماني ها و علل 
قريب و بعيد تالطم ه��اي اجتماعي و نارضايتي ها 
سخن مي گويند، اما با هرج و مرج و آشوب و شورش 
و جنگ خياباني و كارگرداني بيگانگان دشمن، عميقاً 
و شديداً مخالفند. بخشي از همين مردم معترض اما 
واقع بين و آرمان خواه، در خ��الل همين ايام اخير 
با اجتماعات سراس��ري و پراكنده  عليه آش��وب و 
اغتش��اش، در صحنه حاضر ش��دند، ولي همچون 
هميش��ه با انگ تظاهرات حكومتي و فرمايشي و 
سانديس��ي، در كالم اپوزيس��يون خارج و داخل، 

كوچك و حقير و بي ارزش نمايانده شدند...«. 
   و كام آخر، يك پول پاشي بزرگ!

شواهد نشان مي دهد در جنگ تركيبي جاري، يك 
پول پاش��ي بزرگ و همچنين در تقسيم پست ها و 
مناصب حكومت آينده، سخاوتي كم بديل روي داده 
اس��ت! اين رويكرد اما در رفتارهاي امريكا در برابر 
حكومت ها و دولت هاي مردمي، پرسابقه است. در 
اين باره ويليام بلوم، نويس��نده امريكايي اثري نشر 
داده و آن را »سركوب اميد« نام نهاده است. در داخل 
ايران، اين اثر توسط مركز اس��ناد انقالب اسالمي 
ترجمه و نشر يافته است. بر س��ايت اين مركز، در 
باب ديدگاه هاي اين نويسنده امريكايي و ايضاً سند 

مهمي كه نشر داده است، مي خوانيم:
»امروزه ديگر دخالت هاي سياسي- نظامي اياالت 
متحده امريكا در امور ساير كشورها، بر كسي پوشيده 
نيست. آشوب آفريني و ايجاد تنش در جوامع هدف، 
در راستاي منافع اياالت متحده، از جمله شگردهاي 
سردمداران كاخ س��فيد است كه توس��ط سازمان 
جاسوسي امريكا )C. I. A( برنامه ريزي و پشتيباني 
مي شود، البته بسته به شرايط فرهنگي، سياسي و 
اقتصادي جوامع، جنس اين آشوب ها متفاوت است و 
همواره به روزترين روش ها، براي تحقق سياست هاي 
امريكايي به كار گرفته مي ش��ود، اما آنچه اس��ناد و 
مدارك منتشرشده در اياالت متحده نشان مي دهد، 
حمايت هاي مالي و پول پاش��ي هاي سرويس هاي 
امريكايي تابع سازوكارهايی از اين قبيل بود؛ پول  هاي 
سياهي كه سازمان سيا، براي اخالل در چرخه زندگي 
مردم يك كشور و پيشرفت سياست هاي كاخ سفيد 
هزينه مي كرد. ويليام بلوم، نويس��نده امريكايي در 
يكي از آثار خود كه با عنوان سركوب اميد به فارسي 
ترجمه شده است، به سازماندهي مالي سيا براي ايجاد 
تغييرات و پيشبرد سياس��ت هاي امريكا در جوامع 
مختلف اشاره مي كند. بلوم در سال1967 و به دليل 
مخالفت با سياست هاي امريكا در ويتنام، از وزارت 
خارجه  امريكا استعفا كرد و آنگاه يكي از بنيانگذاران 
و سردبيران واشنگتن فري پرس، نخستين روزنامه  
مس��تقل در پايتخت امريكا ش��د. او در سال1969 
رساله اي درباره  فعاليت هاي سازمان سيا نوشت و در 
آن، نام و نشان بيش از 200 كارمند سازمان را فاش 
كرد، سپس به عنوان روزنامه نگار مستقل در امريكا، 
اروپا و امريكاي جنوبي به كار پرداخت. وي آثاري در 
نقد سياست هاي امريكا منتشر ساخت و در آخرين 
سال هاي حياتش، به فعاليت رسانه اي و فيلمسازي 
روي آورد و در سال2018 از دنيا رفت. ويليام بلوم در 
پيوست يكم كتاب سركوب اميد، نموداري با عنوان 
چگونه پول دست به دست مي شود؟ منتشر ساخت 
كه حائز اهميت است. در توضيحات اين نمودار كه 
منبع آن به نقل از واشنگتن پست 26 فوريه1967 
درج شده، آمده است: سازمان مركزي اطالعات براي 
رساندن پول به افراد و سازمان هاي گوناگون، وجوه 
خود را مستقيماً به تعدادي از بنيادها مي پردازد. نام 
بنيادهاي يادشده، در حلقه  نخستين اين نمودار ذكر 
شده اس��ت. برخي از اين بنيادها، بيشتر به كارهاي 
ديگر مي پردازند و بعضي صرفاً مجراهاي ارتباطي سيا 
هستند. بنيادها نيز پول را به سازمان هاي خصوصي 
ديگر مي پردازند. نام اين سازمان هاي خصوصي در 
حلقه  دوم ذكر شده است. گذش��ته از منبع پول، به 
دش��واري مي توان س��ازمان هاي مزبور را بخشي از 
مجراهاي سيا شناخت. آنها وجوه سّري را به گروه ها، 
س��ازمان ها و طرح هاي مطالعاتي مش��خص كه به 
تصويب سيا رسيده و نام هاي شان در حلقه آخر ذكر 
شده است، مي رس��انند. وظيفه  آنان توزيع پول در 
ميان افراد است. اين نمودار دايره اي كه بيش از نيم 
قرن پيش واشنگتن پست آن را منتشر كرده است، 
اطالعات قابل توجهي دارد. در هس��ته مركزي اين 
نمودار، سازمان سيا قرار گرفته و منابع مالي از حلقه 
اول در قالب نهادهايي همچون: بنيادها، مؤسسات 
 خيريه و صندوق هاي مختلف، به حلقه دوم كه آن را 
اتحاديه ها، انجمن ها و كميسيون ها شكل مي دهند، 
سرريز مي شود. در حلقه سوم مؤسسات پژوهشي، 
مراكز مطالعاتي، مؤسس��ات مطبوعاتي، كنگره ها 
و كنفرانس ها ق��رار دارند. در چهارمي��ن و آخرين 
حلقه اين نمودار، گروه هاي اثرگذار در جامعه هدف 
قرار دارند كه برخي از آنها عبارتند از: دانش��جويان، 
روزنامه نگاران، سازمان زنان، هنرمندان و نويسندگان، 

وكالي دادگستري، اتحاديه كارگري و...«. 

حاشيه اي بر انتشار خاطرات و اسناد
 آيت اهلل سيدمرتضي مستجابي

مبارزپاكبازوبيادعاي
نهضتمليايران

در دو ماه اخير و به بهانه مرگ مهس�ا 
اميني، امري فراتر از آشوب و اغتشاش 
روي داد كه رهب�ر معظم انقاب به آن 
»جنگ تركيبي« لقب داده اند. در اين 
جنگ دستور اين است: »هر كس در هر 
مكان و زمان، هر كار كه مي تواند انجام 
دهد!« ظاهراً براي بانيان آشوب، چيزي 
وحش�ت انگيزتر از اتمام آن نيس�ت! 
امري كه آنان را به خشونت و تروريسم 
آشكار سوق داده و هوشياري نهادهاي 
مسئول و امنيتي كش�ور را مي طلبد
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   شاهد توحيدي
اثري كه هم اينك در 
معرفي آن س��خن 
مي رود، روايت ها و 
اسنادي از زندگي و 
مب��ارزات يك��ي از 
فعاالن نهضت ملي 
اي��ران را در درون 
خوي�����ش دارد. 
آي�����ت اهلل س��يد 
مستجابي  مرتضي 
)مستجاب الدعواتي( از تحصيلكردگان نجف اشرف 
بود كه پس از حضور در تهران و آشنايي با آيت اهلل 
سيدابوالقاس��م كاشاني و س��اير جريانات و اضالع 
نهضت ملي ايران، به اين حركت مردمي پيوست و 
در بس��ياري از عرصه ه��اي آن حض��ور داش��ت. 
»خاطرات آيت اهلل مس��تجابي« در دو جلد توسط 
امير قنب��ري تدوين يافت��ه و مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي به انتشار آن همت گماشته است. تارنماي 
ناشر، در معرفي صاحب خاطرات چنين آورده است: 
»آيت اهلل مستجابي از يك سو در صف اول مبارزات 
و تحوالت اجتماعي و سياس��ي ايران در يك سده 
 اخير نقش آفريني كرده، از ديگر سو خود از علما و 
دانش��مندان معاصر و از بزرگ ترين بيوت علمي و 
سرشناس، از خاندان علم و فقاهت )آل صدر عاملي( 
و نيز پهلوان گود زورخانه، اهل ش��عر و ادب و هنر، 
خطاطي، خّير و ساعي در امور اجتماعي و فرهنگي 
است. در يك كلمه، ايشان جامع علم و عمل، هنر و 
سياس��ت و كرامت و متصف به صبر، پرهيزكاري و 
متانت است. ايشان از ياوران آيت اهلل كاشاني، رفيق 
خاص شهيد سيدمجتبي نواب صفوي، محرم اسرار 
امام موس��ي صدر، ي��ار باوف��اي ش��هيد آيت اهلل 
س��يدمحمدباقر ص��در، دوس��ت صدي��ق آيت اهلل 
س��يدمصطفي خميني، پناه مظلومان و پشتيبان 
عالمان و دانش��مندان و پش��ت و پناه مردم بوده و 
است كه جامعه  اسالمي هميشه از بركات نامبرده 

سود برده است...«. 

زنده ي��اد حجت االسالم والمس��لمين روح اهلل 
حسينيان، رئيس فقيد مركز اسناد انقالب اسالمي 
در مقدمه اين كتاب مي نويس��د: »هنگام بازخواني 
نهضت ملي ش��دن صنعت نف��ت، با ن��ام آيت اهلل 
مستجابي با همين عنوان آيت اهلل، در منابع نهضت 
آشنا ش��دم. از او در زمره  مبارزاتي ياد شده بود كه 
عليه اس��تعمار نفت خوار انگليس و رژيم وابس��ته 
 پهلوي، دست به جهادي بي امان زده بود. در ذهنم 
چنين ش��كل گرفته بود كه آيت اهلل مستجابي آن 
زمان، از لحاظ طبيعي، بايد در بهش��ت نزد اوليا و 
اجدادش راحت جان طلبيده باشد تا اينكه دوستان 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر اصفهان، مرا براي يك 
س��خنراني دعوت كردند. پس از اتمام مراسم يكي 
از دانش��جويان گفت: آيا تمايل به دي��دار آيت اهلل 
مس��تجابي داريد؟ ابتدا با ناباوري پرسيدم: همان 
شخصي كه در نهضت ملي شدن نفت نقش داشته 
است؟ گفت: آري. بي صبرانه اشتياق خود را اعالم 
كردم تا به حضورش رس��يدم؛ مردي كه گذش��ت 
زمان جسمش را كهن كرده بود، ولي روحش پر از 
شادي و نش��اط با همان روحيه  انقالبي و واليي. از 
سرحال بودن او سرخوش شدم و از سر آيت اهلل لقب 
گرفتن او در عنفوان جواني پرسيدم. او پوشه اي را 
از البه الي كتابخانه  درهم ريخته اش بيرون كشيد 
و س��ندي را ارائه داد كه در هم��ان جواني آيت اهلل 
سيدابوالحس��ن اصفهاني به او اج��ازه  اجتهاد داده 

بود...«. 
در پايان معرفينامه تارنماي مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي درباره اين مجموعه آمده است: »خاطرات 
آيت اهلل مستجابي به انضمام اسناد، دستنوشته ها 
و تصاوير، با روايتي جذاب و روان، خواننده را به دل 
تاريخ مي كشاند. گفتني است اين دوره دو جلدي، 
در مجموع در هفت بخش تدوين شده است. اين 
خاطرات، به تدوين امير قنبري، با قيمت 130هزار 
تومان توسط مؤسسه فرهنگي- هنري مركز اسناد 

انقالب اسالمي چاپ و منتشر شده است...«. 

  آيت اهلل سيدمرتضي مستجابي
 در دوران جواني و مبارزه

برقراري نظام اسامي با حمايت قاطع 
مردم از رهبري امام خميني و شاگردان 
انقاب�ي ايش�ان، گروه هاي مس�لحي 
را ك�ه در جل�ب حمايت م�ردم ناكام 
بودند بر آن داش�ت كه ب�ه روي آنان 
تيغ بگش�ايند! رفتارهاي اي�ن گروه، 
از مرز آش�وب و اغتش�اش گذشت و 
به ت�رور ي�ا تعبي�ر آن�ان، »عمليات 
مهندسي« انجاميد! آنان با اسلحه هاي 
س�رد و گرم، مردم و مسئوالن را مورد 
هدف قرار دادن�د و از اي�ن رهگذر به 
دنب�ال رؤي�اي س�قوط نظ�ام بودند!
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