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 بقیع ائمۀ قبور تخریب در وهابیت با ایران بهائیت همگامی
  **علی اکبر زاور/  *صوفی علیرضا 

  چكيده
اي که طـی آن  ویژه عالم تشیع است؛ واقعهاي تلخ براي جهان اسالم، بههشتم شوال هر سال یادآور حادثه

به همراه آثار پرارزش به جاي مانـده از روزگـار    و اصحاب پیامبر عصمت و طهارت بیتقبور اهل
تحلیلی بـه شـرح    –این نوشتار با رویکردي توصیفی  صدر اسالم توسط پیروان فرقه وهابیت تخریب شد،

ایـن  پاسـخ  ، پرداخته و در ادامه به آوردجهان اسالم پدید در هایی که العملاین حادثه و پیامدها و عکس
هاي علمـا و نیروهـاي   پردازد که با وجود فضاي ضد وهابی در ایران آن روز و تالشپرسش اساسی می

ـتن طـرح   مذهبی در برخورد و ایجاد فش ار بر وهابیون، چه عواملی موجب تلطیف این فضا و به محاق رف
ـپس بـه رسـمیت     » کمیسیون دفاع از حرمین شریفین« مرحوم مدرس و در ادامه رفع ممنوعیت حـج و س

سعود شد، در این نوشتار نشان داده شده که شناختن و ایجاد روابط دیپلماتیک با حکومت تازه تأسیس آل
  .است عناصر بهایی حکومت وقت ایران در این خصوص نقش مهم و اساسی داشتهمساعی و تالشهاي 
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  مقدمه
هـاي مشـابهی در ایجـاد    هایی بسیار شبیه به هم بوده و نقـش هاي وهابیت و بهائیت جریانشک، فرقهبی

هاي بسیار مهمـی بـود کـه در    داشته و دارند. بهائیت از جمله جریانشکاف و اختالف در میان مسلمانان 
وجود آمد، ولی بـا هوشـیاري علمـا و درایـت سیاسـتمدار معـروف،       اواسط دورة قاجاردر ایران شیعه به

دار بـه  رو در همـان آغـاز، ایـن جریـان مسـئله     ، سرکوب و با سردمداران آن برخورد شد، ازایـن امیرکبیر
فتنه وهابیت نیز جریانی از جنس مسلک انحرافی بهائیت بـود کـه در سـرزمین حجـاز     حاشیه رانده شد. 

(متوفـاي   بـن عبـدالوهاب  محمـد (مهد اسالم) پدید آمد، اما متأسفانه در پـی یـک اتحـاد نامقـدس بـین      
سعود است، بـه جریـانی قـوي و    ق) که جد آل 1179(متوفاي  بن سعودمحمدق) پیشواي فرقه و 1201

ها جنگ و درگیري و در پـی تجزیـه امپراتـوري    جزیرة عربستان تبدیل شد و پس از سالبهاثرگذار در ش
جزیـره، از جملـه   تدریج قسـمت بزرگـی از شـبه   عثمانی و حمایت آشکار استعمار انگلیس موفق شد به

گـاه نتوانسـت همچـون فرقـۀ     رغـم اینکـه هـیچ   منطقۀ حجاز را به کنترل خود درآورد. جریان بهائیت بـه 
هایی پنهان، همواره نقش مهمی در تاریخ معاصـر ایـران و   اي دیگر و در الیهگونهیت عمل کند، اما بهوهاب

انـد بـا   رو پیروان این فرقه همـواره توانسـته  ها پنهان بوده است، ازاینمنطقه داشته و متأسفانه غالباً از دیده
  نمایی کنند.هاي مختلف، مظلومطرح شعارها و گرفتن ژست

انـد،  هاي تاریخ معاصر و نقشی که عوامل این فرقـه در آن داشـته  تار به بررسی یکی از گوشهاین نوش
باره، دو پژوهش مرتبط بـا موضـوع مشـاهده کـرده     پردازد، نویسنده در مدت مطالعه و تحقیق در اینمی

هایی که در خصوص تشکیل کمیسیون دفاع از حـرمین شـریفین توسـط آقـاي     است: مورد اول، بررسی
تـاریخ  در فصـلنامه  » مدرس و کمیسـیون دفـاع از حـرمین شـریفین    «انجام شده و تحت عنوان  وجانیم

حجـت  منتشر شده است. دومین پژوهش نیز توسط جناب  1375سال  9سال دوم شمارة  روابط خارجی
  چاپ شده است.تخریب و بازسازي بقیع صورت گرفته که در کتاب  االسالم سیدعلی قاضی عسکر

  (تخريب) جنايت وقوع
وهابیون در پی به قدرت رسیدن و تسلط بر منطقه حجاز، دست به گسـترش و تـرویج عقایـد انحرافـی     
مسلک خویش زده و در این راستا مرتکب جنایات فاحشی شدند کـه ریشـه در اعتقـادات متحجرانـه و     

  شان داشت.انحرافی
، روش سـلف صـالح و   پیـامبر پایۀ وهابیون که مخالف با کتاب خدا، سنت هاي بییکی از دیدگاه

است، بدعت دانستن تبرك و استشفا به آثـار اولیـاي خـدا و روا     بیت عصمت و طهارتاحادیث اهل
 1تیمیـه ابـن گـذار ایـن دیـدگاه،    اسـت کـه بنیـان    بیـت و اهل ندانستن سفر براي زیارت قبور پیامبر
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تنها بـر جـواز، بلکـه    ریخ اسالم، نهبوده است، زیرا مسلمانان در طول تا ) 76ص ،1390، حلبی(ق) 728(
اند. اما وي اولین کسی است که از ایـن مسـئله   استحباب سفر براي زیارت قبور اولیاي الهی اجماع داشته

سفر براي زیـارت قبـر    تیمیهابن .)293 ، ص2، ج1387جلوگیري و شدیداً با آن مخالفت کرد (رضوانی، 
حرمـت مسـافرت بـراي    ، بـه  ناد به ظاهر حـدیثی نبـوي  انگاشت و با استرا بدعت می مطهر پیامبر

قائل بود و طی فتوایی اعالم کرد که اگر کسی چنین سفري انجام دهـد، چـون سـفر     زیارت قبر پیامبر
وهـابیون نیـز بـه پیـروي از     ) 25 تـا، ص معصیت است بایستی نماز خود را تمام بخوانـد! (فقیهـی، بـی   

را بـدعت نامشـروع و    اسالم، سفر براي زیارت روضـه نبـوي   ودر مخالفت با اجماع علماي تیمیهابن
رو در هر زمان که بر اماکن زیـارتی مـورد احتـرام مسـلمانان،     اینشمارند. ازبستري براي شرك و غلو می
اند، متأسفانه صفحاتی سـیاه از خـود برجـاي گذاشـته و فجـایعی زشـت و       خصوصاً شیعیان دست یافته

  2اند.هولناك خلق کرده
را  کلیـه ایـن بناهـا و گنبـدها و آثـار      ق1344 ، با تکمیل سلطه خود بر حجاز در شوال سالسعودآل

در  تنهـا در مدینـه، بلکـه   و نـه  هرا به تـاراج بـرد   قیمت موجود در این اماکنگران ايویران و اموال و اشی
هـاى  ویرانـى  ابعـاد ، مرحوم سید محسن امـین  .کردندرا ویران  آن، هرجا گنبد و بارگاه و زیارتگاهى بود

  کند:گونه بیان مىوهابیان در حجاز را این
 مکـه  وارد کـه هنگامى آنان .کردند خراب را عباسابن مدفن گنبد شدند، طائف وارد وهابیان وقتى

 پیـامبر  زادگاه و نمودند ویران را المؤمنینام هخدیج و ابوطالب عبدالمطّلب، قبر گنبدهاى شدند،
 حوا قبر و گنبد شدند، جده وارد که آنگاه و کردند یکسان خاك با را السالمعلیها	زهرا فاطمه و
 ویـران  آنهـا  نواحى و طائف جده، مکه، در را مزارات و مقابر تمام کلى، طوربه و کردند خراب را

 حضـرت  مـزار  و مسـجد  کـردن  ویـران  به کردند، محاصره را منوره مدینه که هم زمانى و نمودند
  ).51 ص ،1390 (نجمی، »ندپرداخت حمزه
از مکـه   ق1344، در رمضـان  بلیهـد بن شیخ عبداهللامنوره، قاضى القضات وهابیان، ۀ پس از تسلط بر مدین

هـا را از  و ضمن آن، جواز ویران کردن گنبدها و زیارتگاهکرد  اى صادربه جانب مدینه حرکت و اعالمیه
پاسـخ نـداده و برخـى نیـز لـزوم ویـران کـردن را         بسیارى از مردم از تـرس بـه آن  نمود که مردم سؤال 

در خصوص انگیزة وي از این نظرخواهی با توجه به زمینه اعتقادي و انگیزة قـوي   !خواستار شده بودند
تـوان  و تصمیماتی که سران وهابیت از قبل گرفته بودند، جاي بحث فراوان است، ولـی در مجمـوع مـی   

رسـانی بـه مـردم در خصـوص     اند که ضمن اطالع، قصد داشتهگونه استنباط کرد که با طرح موضوعاین
بینـی  العمل احتمالی ایشـان را نیـز ارزیـابی و پـیش    جنایات و فجایعی که قصد انجام آن را دارند، عکس

  هاي این عمل وحشیانه بکاهند.نموده و با اتخاذ تمهیدات الزم از هزینه
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ه اینکه تخریب مقابر و مشاهد، اسـاس عقیـدة   گوید: با توجه بدر این خصوص میمرحوم سید امین 
تـرین تردیـدى   کوچـک  وهابیان است و در وجوب از بین بردن این آثار و حتى حـرم شـریف نبـوى   

از این سؤال، سؤال حقیقى نبود، بلکه هدف از آن جلـب نظـر مـردم     شیخ بلیهدرو منظور نداشتند، ازاین
  .(همان) مدینه و نوعى تسلى خاطر و دلجویى از آنان بود

هـا را در مدینـه و اطـراف آن    آنان پس از نشر این اعالمیه و سؤال و جواب، همه گنبدها و زیارتگـاه 
نیـز در کنـار آنهـا بـود،      که قبر عبـاس عمـوى پیـامبر   ، را در بقیع بیتویران و حتى گنبد ائمه اهل

رار داشـت، از بـین   کـه روى قبرهـاى شـریف قـ    را هـایى  ها و ضریحدند و دیوارها و صندوقکرخراب 
  .عنوان عالمت باقى نگذاشتندها، جز تلّى سنگ و خاك، بهزیارتگاه در اینو بردند، 

، و به کارگرانى که این عمل ننگین را انجـام دادنـد  شد نجام ق ا1344 در هشتم شوال این اقدام دقیقاً
  همان).کردند (مبلغ هزار ریال مجیدى دست مزد پرداخت 

 و ، پدر و مادر حضرت رسـول خـدا  آمنه و عبداهللا از میان بردن گنبد مرقدها، از جمله تخریب
و قبـر   صـادق فرزنـد امـام    بن جعفـر اسماعیل قبر و بن عفانعثمان نیز مزار همسران آن بزرگوار و قبر

طور خالصه، تمام مزارات مدینـه و اطـراف آن و ینبـع را خـراب     امام دارالهجره و غیر آن بود و به مالک
و قبور بقیه شهداى احد را از بین برده بودنـد و از آنهـا    عموى پیامبر حمزهدند و پیش از آن، قبر کر

 .جز مشتى خاك برجاى نمانده بود
با وجود تمایل شدید بـه ایـن کـار خـودداري کردنـد،       اینکه وهایبان از تخریب بارگاه پیامبر اعظم

کارشان، از خراب کـردن گنبـد و بارگـاه    ۀ از ترس نتیجوهابیان اي اعتقاد دارند که جاي سؤال است. عده
و کندن ضریح آن بزرگوار خوددارى کردند وگرنه آنان هیچ قبر و ضـریحى را اسـتثنا    حضرت رسول

از آن جهت که بیشتر مورد احترام و عالقه مردم اسـت، از دیـدگاه آنهـا و از     اند، بلکه قبر پیامبرنکرده
 حتمـاً قبـر پیـامبر   کردند، احساس خطر نمیو اگر دن آن سزاوارتر است خراب کرنظر دالیل وهابیان، 

  .کردندبلکه پیش از مزارهاى دیگر، تخریب مى، را نیز ویران
آیـد، اگرچـه بعضـى از نویسـندگان وهـابى ایـن مصـونیت را        نظر میاین گفته کامالً صحیح به

شناسیم نـه گنبـد و بارگـاه    مسجد مى کنند که ما این گنبد را یکى از گنبدهاىگونه توجیه مىبدین
  .(همان) حرم پیامبر

 تخريب خبر گزارش

مـدفون در آن قبرسـتان، افکـار     با انتشار خبر تخریب ابنیه بقیع، بخصوص آثار قبور پیشوایان معصوم
ـ ، هاى شدیدى نشان دادنـد شدت تحت تأثیر قرار گرفت و شیعیان واکنشعمومى در ایران به اى گونـه هب
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نامـه بـه   مـتن بخـش   .الوزراى وقت، مجبور شد روز شانزدهم صفر را عزاى عمومى اعالم کنـد سیئکه ر
  شرح زیر است:

  دولتى: مأمورین و والیات و ایاالت حکّام عموم ـ است فورى و تلگرافى حدالمآلمت
 اسـالمى  اعظمِ مسجد و شده منوره مدینه به ادب ۀاسائ ها،وهابى ۀطایف طرف از تلگرافى، اخبار موجب به
 و تحقیـق  مشـغول  و مشوش نهایتبى عظیمه، فاجعه این استماع از دولت .اندداده قرار توپ تیرِ هدف را

 بـراى  کـه  شده گرفته تصمیم مرکز، اسالمِ حجج آقایان نظر توافق با عجالتاً، د.باشمى مؤثره اقدامات تهیه
 مقـرر  لهذا شود، عمومى تعطیل مملکت متما روز یک دارى،تعزیه و سوگوارى به عمل و احساسات ابراز
 نقطـه،  هـر  اعالم علماى آقایان اطالع به خود مأموریت قلمرو در دولتى، مأمورین و حکام عموم دارم،مى
ـنبه  روز و ابالغ را تصمیم این مردم، عموم و دولتى ادارات تمام به  و تعطیـل  روز را صـفر  شـانزدهم  ش

  ).682 ص ،2ج ،1358 (مکی، نمایند اعالم عزادارى
جـات  تعطیل عمومى شد و از طـرف دسـته  ]، شهریور15[ نامه، روز شنبه شانزدهم صفراین بخشدر پی 

بـود، در همـان روز،   شـده  و طبق دعوتى که  صورت گرفتمختلف تهران، مراسم سوگوارى و عزادارى 
از کلیـه نقـاط    ارىبا حال سـوگو  جات عزاداراجتماع و دستهشاه (امام فعلی) بازار تهران علما در مسجد 

  خود را اعالم نمودند.تهران به طرف مسجد عزیمت کرده، در آنجا اظهار تأسف و تأثر 
و در آنجـا  شد تشکیل  تهران الدولهصنیعچهار راه هزار نفرى، در عصر همین روز اجتماع چندین ده

ها بـه گنبـد مطهـر    هابىقضایاى مدینه و اهانتى که از طرف واز مهیجى ایراد کرده و هاي سخنرانیخطبا 
خبرنگار دیلى تلگراف، کـه آن روز در  کردند. ، اظهار انزجار و تنفر صورت گرفته بود لحضرت رسو

  مراسم حضور داشته، چنین گزارش داده است:
 پرچم آن باالى و شده پوشیده فرش با که ،پاسی ارتفاع به گوش،شش چوبى برج یک راه،رچها وسط در

 سـر  پشت خردسال، کودکان تا سالخورده مردان از نفر هزار 25 ودحد د...گردی برپا د،بو اهتزاز در سیاهى
 مـردم  مسرّت فریاد و زدن کف با س...مدر ورود د...بودن نشسته انتظار حال در زانو، چهار بسته، رج هم

ـ  قـرار  مجلـس  نماینـدگان  و علما میان در و نمود تشکر جمعیت از مشارالیه د...ش اعالم  امیـرز  ت...گرف
 صـداى  ناگهان ولى کرد، شروع ائمه بر درود و رپیغمب نعت با را خود کالم معروف، واعظ عبداهللا،

 پـاى  و سـر  با م]مرد[ کنید جهاد اعالم شما اگر گفت: و ت...گرف خود به جدى صورت اش،آهسته و آرام
 قطعهقطعه را خدا دشمنان خود، هاىناخن و دندان با شتافته، اکرم رپیغمب مرقد به سالح، بدون و برهنه

  ).1375 (موجانی، بود توأم زارى و گریه با او حماسى هايجمله بیشترِ .کنندمى

 مدرس مرحوم سخنرانى

دهـم صـفرالمظفّر   برابر بـا   ش1304مدرس، به مناسبت این موضوعِ مهم، در روز هشتم شهریور  مرحوم
  اى چنین گفت:ز بیان مقدمهدر مجلس شوراى ملى، نطقى ایراد کرد و پس اق 1344

 و باید کهطورىآن اسالمى، دول که دنیا اکثر در داریم برادرانى .دادیم دست از را خودمان جامع خیلى ما
 حفـظ  را خودمـان  جامعه و شویم هوشیار و شده بیدار وقتیک باألخره و است نکرده رفتار آنها با شاید



۶۸      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

 بهتـر؟  امـروز  از وقـت؟  آن اسـت  وقت چه کنم،مى سؤال اند،قوم این لواى تحت در که آقایانى از .کنیم
 تحـت  در را قـوم  ایـن  و دارمبرمـى  را اسالم لواى من موقع این در بگوید و بردارد را لوا آن که کیست
    .کنممى حفظ و دهممى ترقى را قومیتشان اسالمیه، دیانت جامع تحت در و قومیت
 نشـده  هنـوز  شود، پیدا اطمینان باید که درجه آن به اگرچه اید،دهفرمو استماع که هایىواقعه این از امروز
 بـه  و بکند کامل تحقیقات است مکلف دولت البته است؟ مرتبه چه تا و است قبیل چه از حادثه که است

 اسـالمى  دول هـاى قسـمت  از قسمت یک ایران اهل امروز .کنممى عرض لیکن و برساند، مجلس عرض
 دنیـا  تمـام  در جامعـه  ایـن  امـروز  بایـد  .تسا اسالمى دول بزرگ قسمت که گفت توانمى بلکه است،

 را خودمـان  و کنیم حفظ را جامعه این که دارندبرمى قدم ایران دولت و ملت که کنند معرفى را خودشان
  .کنیم نگاهدارى جامعه این برکت به

ـنهاد پ کـه  بود همین هم شانوظیفه البته نمود، مجلس از کمیسیون تقاضاى دولت ـیون  تقاضـاى  یش  کمیس
 و کـرد  کـار  این صرف باید را فکر تمام بنده، ةعقید به و نمود خواهد مساعدت هم مجلس البته بفرمایند،

 مـورد  ایـن  در اسـت،  خودمـان  ملیت حفظ و قومیت حفظ و دیانت حفظ مقتضاى که هایىقدم یک باید
 ایـن،  از زیـادتر  هسئلم این که نگذاریم و هیمند قرار کار این بر مقدم را چیزىهیچ و کارى هیچ و برداریم
ـته  خداى و گردد مترتب ما بر ترىعظیم ضرر یک مبادا که شود جامعه خرابى اسباب  از مـا  حـال  ،نخواس

 .کنمنمى عرض چیزى این، بر زیاده و .شود بدتر هستیم که روزى این

ویژه براى پیگیرى موضـوع را  تشکیل کمیسیون ئلۀ در مجلس، مس ، پس از ایراد سخنرانىمدرس مرحوم
  ).684 ، ص2، ج1385پیگیري کرد (مکی، شکل جدى  به

  مراجع العمل عكس
پس از تخریب اماکن زیارتی و مقدس حجـاز، قصـد    سعودامیر عبدالعزیز ابنگونه شایع شده بود که این

سـامرا و قبـور   دارد که نیروهاي خود را به سوي عراق حرکت دهد تا شهرهاي نجف، کربال، کـاظمین و  
بزرگان را غارت و ویران کند. این شایعه با توجه به اینکه در گذشته نیز این عمل از وهابیون سرزده بـود  

) بسیار جـدي  شاه قاجارفتحعلی(در زمان  ق1225- 1216 هاي(حمله وهابیان به کربال و نجف طی سال
شیخ محمـد  ت داشت، تلگرافی براي که در نجف اقام سید ابوالحسن اصفهانیتلقی شد و در این هنگام 

نیز جریان امـر را بـه    مرحوم خالصیدر کاظمین مخابره نمود و او را براي مشورت دعوت کرد.  خالصی
تلگرافی اطالع داد و خود با جمعیتی حدود سیصد هزار نفـر از عشـایر و قبایـل حرکـت کـرده،       مدرس

اگـر الزم باشـد،   : «نوشـت  اهللا خالصـى آیت در پاسخ مدرسآماده پیکار سخت با نیروهاي وهابی شدند. 
، در مـدرس  ارسال پاسـخ مرحـوم  پس از ». اطالع دهید من با گروهى از مردم ایران حرکت خواهیم کرد

  ه است.هزار نفر نیرو آماده شداً از تهران حرکت کرده و حدود مدرسعراق شایع شد که 
و تهدیدآمیزي کـرد و حکومـت    مجدداً در مجلس شوراي اسالمی سخنرانی جالب و پرشور مدرس

  وهابی را سخت به باد انتقاد گرفت و آمادگی خود و مردم را براي عزیمت به عراق اعالم نمود:
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 را چیز هیچ و برداشت است، اسالمی قومیت حفظ و دیانت مقتضاي که فوري و قاطع مؤثر، هايقدم باید
 یـک  مبـادا  شـود  جامعه خرابی اسباب این از دترزیا مسئله این که نگذاریم و ندهیم قرار کار این بر مقدم
 و یابـد  ادامـه  گذاشـت  نخـواهیم  ببینیم، توانیمنمی را تجاوزات این ما گردد. مترتب ما بر تريعظیم ضرر
 آنهـا  قاطعیـت  و قـدرت  بـا  شود؛ متجاوزین [تجاوز] دستخوش ما اسالمی و دینی مراکز و متبرکه اماکن

  ).70 ص ،1370 (باقی، نماییممی کوبسر را متجاوزین و کنیممی راحفظ
تلگـراف، برخـورد قـاطع بـا عوامـل      ة هاى علمیه نیز پیوسته با ارسال نامه و مخـابر مراجع، علما و حوزه

 را درخواست کردند:تخریب قبور اماکن متبرکه 
ـتار  ه،کرد اعالن تهران به ننگین عمل این از را خود انزجار نیز دیگر مناطق مسلمانان  جـدى  ماقـدا  خواس

ـتند  آنـان  از ملـى،  شوراى مجلس نمایندگان براى تفلیس از عریضه ارسال با قفقاز مردم .شدند  بـا  خواس
 و متبرکه اماکن به سعود،ابن آنها مردود یسئر و هاوهابى ضالّه طایفه که هایىادبىبى و جسارت به توجه
 وظیفـه  البتـه  کـه  هـم  اسالمى هاتولد سایر با شده، پیشقدم ایران دولت یسئر است، نموده مقدسه مراقد
 را پـاك  خاك و کنریشه را انصاف و حق دشمن و فساد منبع این فرموده، کمک دانند،مى خوب را خود

 تمـام  هاىمسلمان مانند دیگر، مناطق از قفقاز، منطقه مسلمانان بر عالوه .فرمایند تطهیر وجودشان لوث از
 اتبـاع  و قزاقـان  یاشقیرستان، تاتارستان، قزاقستان، ترکمنستان، ن،ازبکستا آذربایجان، یعنى ،متحده جماهیر

 و معظمـه  مکـه  چون که: نمودند اعالم تلگرافى ارسال با هم مغولستان چین، افغانستان، ترکیه، ایران، دول
 بـر  اسالم جهان دول تمام باید پس باشد،مى مسلمین تمام به متعلق خود، مقدس یادگارهاى با منوره مدینه

 ایـران  مردم اعتراضات انعکاس پی در نیز هندوستان مسلمانان .بکوشند مقدس اماکن این حراست و فظح
  ).1375 (موجانی، »فرستندمی ایران مجلس براي اينامه هند مسلمانان جامعه در آن تأثیر و

قیحانـه  هاي مردمی از این عمـل و نارضایتیشدت  موج اعتراضات و با توجه بهسردار سپه نیز  رضا خان
دهـد  لیکن اسناد و مدارك نشان مى، ، در مجلس قول داد تا شخصاً به این موضوع رسیدگى کندهاوهابی
  در این خصوص انجام نداده است (همان). اقدام مثبتى گونهرغم قول قرارهاي قبلی هیچبه که وى

 توطئه آغاز

 هـاى نگرانـى  ۀ منوره که موجبینو مد ۀ مکرمهدو شهر مک در تخریب اماکن مقدسدر پی انتشار اخبار 
بـود، حـاکم جدیـد حجـاز     شده ایران  ، از جملهدر کشورهاى اسالمى شدید مسلمانان، خصوصاً شیعیان

تـا   کـرد  خواسـت درهـاى اسـالمى   از دولتفوق اخبار  ضمن تکذیب سعودبن عبدالرحمن آلعبدالعزیز
ایران از جمله اولین کشـورهایى بـود کـه    ند. کننمایندگانى را براى پیگیرى موضوع به حجاز اعزام سریعاً 
مختـار   وزیـر  السـلطنه غفارخان جاللبه حجاز اعزام کرد. اعضاي ایرانی عبارت بودند از آقایان:  راهیئتی 

  ا).هوید( الملکعینخان اهللاحبیبو  ایران در مصر
پیشـینه و سـوابق   قبل از پرداختن به شرح مأموریت هیئت ایرانی و نتایج آن، الزم اسـت نگـاهی بـه    

که بعدها نـام   رضاآل(معروف به  الملکعین خانهللاحبیبچهره شاخص و اصلی این هیئت، یعنی میرزا 
  را براي خود برگزید)، داشته باشیم. هویداخانوادگی 
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  )هويدا( الملكعين خاناهللا حبيب ميرزا

شـمرده   افنـدى  عبـاس صـب و از فـدائیان   ، از بهائیـان متع ادمیرزا رضا قنّ، الملکعیناهللا میرزا حبیب پدر
حدى بود که هنگام سفر او بـه فلسـطین، همـراهش بـه عکـا رفـت و       عالقه او به رهبر بهائیان به. شدمى

  شد. عباس افندىمستخدم و خادم مخصوص 
 محمدرضـا شـیرازي  ) کـه قـبالً بـه    هویـدا ( الملـک عین پدر میرزا رضاى قنّاد در مورد، براونادوارد 
بهـاء اهللا اسـت کـه پـس از وي      یکـى از چنـدتن رازدار   محمدرضا شیرازي«... نویسد: ه، میمعروف بود

  ).723 ، ص1374(افراسیابی، » شوددار حفاظت رسالت اسرار بهائیت میعهده
ا راهللا ، مخارج تحصـیل فرزنـد او را تقبـل کـرد و حبیـب     میرزا رضاخدمات ۀ واسط به افندى عباس

هاى انگلیسى و فرانسه مسـلط شـد   در اروپا به زبان اهللاحبیب. اروپا فرستادبه  با هزینۀ خودبراى تحصیل 
 بختیـارى  اسـعد  سـردار به ایران، در دسـتگاه   بازگشت پس ازکرد، و چون عربى را هم روان صحبت مى

چنـین همزمـان   هم چند کتاب ترجمه کرد. سردار اسعدبه نام  عنوان مترجم استخدام شد وبهنفوذ کرد و 
بـه او   الملـک عینفت. در همین هنگام لقب عهده گر به »رعد«ترجمه متون خارجى را براى روزنامه کار 

  ).375 ، ص1، ج1371ها به وزارت خارجه رفت (فردوست، داده شد و به کمک بختیاري
هاي معتبر بهائیـان  که یکی از کتاب ظهورالحقکتاب  در فاضل مازندرانىعبدالبهاء کاتب آثار و مباشر 

  چنین آورده است: الملکعینست، در موردا
 و نمـود  وفات تا شد حضرتآن اصحاب مستقیمین مخلصین از الوصف،سابق ادقنّ محمدرضا آقا دیگر ...

 آن تربیـت  و تأییـد  پرتـو  بـه  کـه  الملکعین اهللاحبیب میرزا پسرانش از و است عکا قبرستان در او مدفن
ـبیه  که کوشید و کرد ىسع همى و شد کمال و خط حسن صاحب حضرت،  مبـارك  الخـط رسـم  بـه  ش

 و دولتـى  مشـاغل  بعـداً  .گردیـد  خـدمات  مباشـر  و آثار کاتب ،حضرتآن نزد اولیه سنین در و .نوشت
 در که دخترش از هم و عکا در خیاط جلیل میرزا دیگرش پسر و یافت ایران خارجه وزارت در مأموریت

  ).723 ص ،1374 (افراسیابی، د...نکر بروز رضایتى و سعادت با مآل نمود، شوهر شام
از  خـان سـردار  محمدحسـین دختـر   افسـرالملوك  .ازدواج کـرد  افسـرالملوك نـام   با دخترى به اهللاحبیب

هاى معروف بهایى بود که در دوران قاجاریه در آشـوب و بلـوایى کـه بهائیـان در چنـد شـهر       تروریست
  .(همان) نقش داشت، راه انداختندایران به

) خـواهش کـرد   عبدالبهاء( عباس افنديم) صاحب فرزندي پسر شد. وي از 1920ق/1299( در سال
  .که اجازه دهد نامش را روي این پسر نهند که بعداً امیر پیشوند آن شد (همان)

در ایـن   .شد مأمور خدمت در سوریه و لبناندر ادامۀ حضور در وزارت امورخارجه،  اهللاحبیبمیرزا 
ري داشـت و از      ها تبلیغ میراي بهاییصورت پنهانی بسمت به کرد و با انگلیس هـم رابطـه و سـر و سـ

  ).375 خدمتگذاران واقعی آنان بود (همان، ص
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هاي فراوان براي گرفتن مأموریت قونسولگري ایـران در فلسـطین، موفـق بـه     در پی اصرار و پیگیري
هاي مستمر چیـزي  ها و پیگیريتالش گرفتن این مسئولیت نیز شد. البته بعید است که انگیزة وي از این

  جز رسیدگی به امور بهائیان در فلسطین بوده باشد.
 اسـت و  بهـایی  آیین اساسی اصول از گونه مشاغل یکیسیاسی و نپذیرفتن این امور در مداخله عدم

 ) درعبـاس افنـدي  ( عبـدالبهاء شـخص  . کند شرکت سیاسی امور در ندارد اجازه طبق آن، یک نفر بهایی
  نویسد:چنین می بارهاین

 نیـز  و ...سیاسیه امور در و نمایند رفتار حکومت با و صفا صدق و امانت به مقیمند، کشور هر در بهاء اهل
 مناقشـات  و جزئـی  امـور  در مداخلـه  ...و ننمایند ايادنی مداخله وجه هیچ به سیاسی فرَق و احزاب در

  ).1388 است (خنجی، اعظم ظهور این در الهیه متعالی و مبادي خالف کلیبه حزبی منازعات و سیاسی
) عبـاس افنـدي  (عبـدالبهاء  البته این، ظاهر قضیه است و در واقع، پیشوایان این فرقـه از جملـه شـخص    

در روزنامـۀ   خان اعتمـاد السـلطنه  میرزا محمد حسناند. براي مثال، همواره دستی بر آتش سیاست داشته
و عـواملش اشـاره    عبدالبهاءهاي روسی به داخل کشور توسط کخاطراتش به موضوع وارد کردن نارنج

). همچنین شواهد فراوانی مبنی بـر حضـور وي و پیـروانش    836 ، ص1389کرده است (اعتمادالسلطنه، 
  ).291 ، ص1390هاي مشروطه وجود دارد (کسروي، در جریان

یگـر مصـادیق عالیـق سیاسـی     ارتباط تنگاتنگ بهائیان با تشکیالت [کامالً سیاسی] ماسونی نیـز از د 
  3بزرگان و پیروان این فرقه است.

رسـد کـه اشـتغال    نظر مـی به هرحال، با توجه به فضاي حاکم بر تشکیالت منسجم این فرقه، بعید به
هـاي مختلـف و مهـم سیاسـی     در وزارت امورخارجه و در ادامه، بر عهده گـرفتن مسـئولیت   الملکعین

  4م تشکیالت بهائیت بوده باشد.توسط وي بدون اطالع و نظر مستقی
در خاطراتش به این موضوع که بهائیان بدون اجازة عکـا حـق ندارنـد مشـاغل سیاسـی را       فردوست

هاي تجاري و کشاورزي پیشرفت کننـد، اشـاره داشـته و در    بپذیرند و تنها باید تالش کنند که در فعالیت
  نویسد:همین خصوص می

 هویـدا]  و منصـور  حسـنعلی  علـم،  هايکابینه جنگ وزیر و معروف [بهائی صنیعی سپهبد از روزي
 از داد: پاسخ اید؟پذیرفته را سیاسی مشاغل چگونه اي]فرقه هايممنوعیت به توجه با [ شما پرسیدم

 (فردوسـت،  شـود  پذیرفته مشاغل این مهم و استثنائی موارد در که اندداده اجازه و شده سؤال عکا
  ).374 ص ،1ج  ،1371

توجهی کنسول ایـران بـه امـور    در فلسطین، بی الملکخان عیناهللاحبیبپیامدهاي ناگوار حضور یکی از 
گونـه گـزارش   سیاسی و مسائل درونی جامعه فلسطین بوده است. تقریباً در تمام مدت مأموریت او هیچ

نشـده بـود.    هاي بحران فلسطین و تبعات آن باشد، به تهـران ارسـال  مفید و حائز اهمیتی که مبین ویژگی
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کند، اندك انـدك توجـه   توجهی معنادار یک مقام سیاسی به تحوالت محیطی که در آن زندگی میاین بی
دولتمردان ایرانی را از پیگیري مسائل فلسطین بازداشت و مجالی را فراهم کـرد تـا در صـف کشـورهاي     

  اسالمی خلل وارد شود.
کم در سه شهر مهم فلسطین نماینـدگی  دست اهویدوزارت امور خارجه ایران که تا پیش از عزیمت 

هاي خـود  تنها نمایندگیو بر اثر اقدامات او، نه هویداهاي پایانی مأموریت سیاسی رسمی داشت، در سال
را در یافا، حکا و حیفا تعطیل کرد، بلکه امور فلسطین را نیز ضـمیمۀ شـام سـاخت. در یـک کـالم بایـد       

گونـۀ چشـمگیري   اي ایران بـه ۀ فلسطین در سیاست خارجی منطقهتوانست از تقدم مسئل هویداگفت که 
  ).105 ، ص1376بکاهد (والیتی، 

دهنـد کـه آقـاي    اطـالع مـی  «هـا هسـتیم؛   در فلسطین نیز شاهد روابـط خـوب او بـا انگلیسـی    
از طرف دولت انگلستان به سمت ژنـرال قونسـولی دولـت علیـه در فلسـطین       خان هویدااهللاحبیب

  (همان). اندشناخته شده
هاي تاریخی وي با اتباع ایرانـی، خصوصـاً شـیعیان، رفتـار مناسـبی نداشـته اسـت        بر اساس گزارش

وشاید بتوان گفـت کـه در بـین اعضـاي وزارت خارجـه ایـران طـی دوران قاجـار کمتـر فـردي چـون            
یرانـی محـل   شود که بدین اندازه به اخاذي و سـوء اسـتفاده از اتبـاع ا   یافت می الملکخان عیناهللاحبیب

اي است که از طرف زائـران خانـه خـدا کـه قصـد      مأموریتش متهم شده باشد. شاهد این سخن، عریضه
اند، به وزارت امورخارجه ایران رسـیده اسـت. آنـان از رفتارهـاي غیرانسـانی      تشرف از راه شام را داشته

  اند:بدین شرح شکایت کرده الملکاهللا عینحبیبقونسول وقت ایران، 
 بنـدگان  عبودیـت  مراسـم  از بعد ـ ملکه خَلّداهللا ـ ایران علّیه دولت شاهنشاه شوکت قوي ضرتح اعلی

ـتند،  دسـت  خود استبداد از هنوز درنده هايگرگ از بعضی همایونی...  هـاي گـرگ  ایـن  از یکـی  برنداش
 الحـرام  اهللابیـت  راه طـرف  بـه  سـال  این که ذیل امضاءکنندگان ما هویدا،... اهللاحبیب الملکعین رحم،بی

 بیچـاره  این شکایت شدیم مجبور که رسیده درجه به مشارالیه قونسول هايظلم بس از بودیم شده مشرف
 هـا کشتی و هااتومبیل به گوسفند مثل را ایران حجاج مذکور، قونسول برسانیم... مبارك سمع به را حجاج

  ).101 ص (همان، »فروخت

  هيئت اعزام
 اهللا خـان هویـدا  حبیبو  وزیرمختار ایران در مصر السلطنهغفارخان جاللن: هیئت ایرانی متشکل از آقایا

هیئـت  گرمـى از ایـن   بـه   عبـدالعزیز  ).26 ، ص1379شدند (محقـق،  وارد جده  ق24/6/1304در تاریخ 
اظهار تمایل زیادى به نزدیکـى بـا ایـران از خـود     پادشاه سعودي ، هویداو براساس گزارش پذیرایی کرد 

  :نویسددر این زمینه چنین مى یداهو .نشان داد
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 هـر  و نمـود  محبت و احترام العادهفوق .شد مالقات سعودابن با دفعه دو و متوقف بحره در روزشبانه یک
 قـدر  بـه  و همجواریم ایران ولتد با ما« :گفتمى و کردمى علیه دولت به تقرب به میل اظهار خیلى دفعه
 شـهرت  مـا  حـق  در آنچه نمایید، تحقیق آنها از توانیدمى هستند، نم نزد احساء و نجد در شیعه هزارسى
ـ  دروغ انـد گفته آنچه که دید خواهید رفته، مدینه به شما شاءاهللان .افتراست و تهمت اکثر دهند،مى  ت!اس
 و مـال  و جـان  بـه  را شریفین حرمین من که بنویسید علیه دولت به هم شما و گویممى شما به صریحاً من

 .است بوده من ورود از قبل نیز مکه مهدومات .امحارس و حافظ خود اوالد

بـا   هویدامالقات دیگري که  لیکن در، در اینجا، موضوع تخریب قبور را به دیگران نسبت داده عبدالعزیز
  :کندمى اظهار چنین ده وکراعتراف شده، انجامبه ارتکاب جنایات  اً، تلویحوي داشته

 حـدیث  را »الـدوارس  خیرالقبـور « و دانندمى بدعت و ندارند هاقبه و قبور تعمیر به داعتقا هاوهابى بلى،«
 الحـاح  و اصـرار  کمـال  با نیز حالیه و امکرده جلوگیرى فوراً خودم، ورود از بعد هذامع .شناسندمى معتبر

 تعمیـر  بـراى  و دهنـد  قرارى حجاز امور در و بفرستند را خود هاىنماینده اسالمى ملل و دول که منتظرم
  د.کر خواهم مساعدت است، سهل ؛کنمنمى مخالفت شوند، مصمم اگر نیز قبور این
  د:گویشیعیان نجد مىة وى همچنین دربار

 آزادى نهایت در همگى کنید، سؤال دارم، احساء و نجد در مذهب، شیعى رعایاى هزارسى -بیست قریب
 آنهـا  بـر  غیرمذهبى، نه و مذهبى نه فشارى، یچه و هستند خود کار و کسب مشغول راحتى و آسودگى و

  ).27 ص همان،( نیست و نبوده
تـالش جـدى    همـواره هـا،  براى کسب اطـالع از میـزان خرابـى   ، مأموریتش در گزارش الملکعین
در گـزارش  کنـد.  نوعى، تبرئـه  رنگ جلوه داده، وهابیان را بهبسیار کم تا این حادثه مهم را نمودهمی

  :ستا وى چنین آمده
 زیرا ،نمودیم زیارت را مطهر قبه ازآنجا و رفتیم باال پله سى و یکصد کردیم، صعود مطهر قبه مناره، باالى
 نموده اصابت مطهر قبه به تفنگ گلوله پنج فقط که نمودیم مشاهده ازآنجا .است غیرممکن قبه باالى صعود

 از هـا گلولـه  ایـن  که کرد حتم شودنمى :ااولً !است نیامده وارد خرابى ابداً و است کرده سوراخ اندکى و
 و !اسـت  نبوده عمدى است واضح باشد، بوده آنها طرف از اینکه فرض بر :ثانیاً !است بوده هاوهابى طرف

 که است این نظریه این صحت دلیل و !است کرده اصابت مطهر هقب به خطاء همدیگر به تیراندازى اثناى در
تعدادشان و اندبوده شهر قلعه و دروازه پشت در هم هاوهابى و است بزرگ و عظیم خیلى مطهر، مرقد هقب 

ـ  بـه  گلولـه  هـزار  سـه  دو اقالً داشتند،مى اصابت قصد اگر ،است بوده هزار چهار -سه از بیش مطهـر  هقب 
 بـر  گلولـه  پنج -چهار آثار همچنین و بود مطهر هقب روى در تفنگ گلوله پنج آثار فقط ،هرحالبه !رسیدمى
 اینها که گفت و داد بنده به و آورده گلوله عدد چهار -سه نیز مقدس حرم باشىِخادم بود، بیتاهل قبه
 را آنهـا  فدوى .است رسیده مقدس قبه به که است هایىگلوله از که کندمى تصور و یافته حرم بام روى را

  ).50 ص همان،( بماند محفوظ معارف وزارت موزه در که نمود خواهم تقدیم
انـد و در سـطرهاي   شده درگزارش فوق با مطالبی که منابع دیگـر گـزارش نمـوده   مغایرت اطالعات ارائه

  مشهود است. امالًقبلی ذکر شد، ک
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وى از . را از اتهام تخریـب قبـور تبرئـه کنـد     ابن سعودتالش کرده  مجدداً يدر گزارش دیگر هویدا
  :نویسدچنین مى سعودابن قول

 این دست به من ورود از قبل که قبر چند تخریب براى فقط عالم مسلمانان که است حیرت اسباب خیلى
 و منابر و مجامع در و نمودند دردمندى و حمیت و غیرت اظهار همه این شده، مهدوم جاهل هاىبدوى

  ).54 ص (همان، خواستند بدنام و شوراندند من بر را عالم و کردند تکفیر و لعن مرا هاروزنامه
شده توسط هیئت اعزامـی، نقـش   توان استنباط کرد که گزارش تهیهمجموع از بررسی وقایع بعدي میدر 

سـعود داشـته و بـراي    تأسیس آلمهمی در مواضع دیپلماتیک بعدي دولت ایران در خصوص دولت تازه
 هاي بعدي بوده است.ساز موفقیتآن حکومت بسیار مثبت و به تعبیري زمینه

  اسالمي خالفت كنفرانس با شريفين حرمين از عدفا كميسيون تقابل
در پـی آن  » کمیسیون دفاع از حرمین شـریفین «با طرح هوشمندانه تشکیل  اهللا مدرسآیتدر همین زمان 

هـاي  اي نیرومنـد از امـت  هـاي اسـالمی و تشـکیل جبهـه    بود که با تشکیل اجماعی از نمایندگان دولـت 
و به انزوا بردن ایشان آنان را مجبـور کنـد کـه دسـت از اعمـال       مسلمان، ضمن مقابله با اقدامات وهابیان

  وحشیانه خود برداشته و در جهت بازسازي و مرمت جنایات وهابیان اقدامات الزم انجام پذیرد.
 فراوانـی داشـت کـه   رو بود، تالش لحاظ مشکالتى که در آغاز راه با آن روبهبهدولت وهابی نجد که 

آن را در عین حـال بسـیار زیرکانـه    تخریب قبور،  در خصوص لزوم وهابیان اتضمن پافشارى بر اعتقاد
هـاي مهمـی بـراي    حجاز، قدمنوعى به دیگران نسبت داده و با آوردن نمایندگان کشورهاى اسالمى به به

اقدام کند. بـراي  سوى استقرار حکومت خود  آرام بهکشى، آرامو با وقتبرداشته  تثبیت حکومت خویش
منظور کاستن عواقب اعتراضات مسلمانان و خنثی کـردن طـرح   سریعاً دست به کار شده و به این منظور

پیشـنهاد تشـکیل کمیسـیونی را بـا     » کمیسیون دفاع از حـرمین شـریفین  «مبنی بر تشکیل  مرحوم مدرس
براي تعیـین امـور سیاسـی ـ دینـی حجـاز داده و از تمـامی علمـا و          » کنفرانس خالفت اسالمی«عنوان 
اي اسالمی، از جمله دولت و علماي ایران دعوت کرد که نماینده بـراي شـرکت در تعیـین امـور     هدولت

  ).29 (همان، ص حکومتی سیاسی و دینی حجاز گسیل دارند
  وجود داشت:دو دیدگاه مشخص در میان رجال سیاسى آن عهد ایران در این زمان  موجانیبه اعتقاد 

تشـکیل کمیسـیون دفـاع از     قرار داشـت کـه خواهـان   در رأس آنها  سیدحسن مدرسگروهى که . 1
منظور حفظ حرمین شـریفین و مقابلـه بـا اقـدامات     نمایندگان دول مسلمان بهحرمین شریفین و حضور 

  .ها بودندوهابى
مبنـى بـر اعـزام     هویـدا  ۀسیاسى کشور قرار داشـتند و از نظریـ   ـ  کسانى که در رأس ارکان ادارى. 2

 .دندکردارى مىشد، جانبها برگزار مىفت اسالمى که توسط وهابىاى به کنفرانس خالنماینده
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بـدون توجـه بـه دیگـران     ها نبودند، دسته دوم که گروه اول، حتى حاضر به شناسایى وهابىدر حالى
  ).1375(موجانی،  با ایشان گشوده بودندرا باب مکاتبه و مراوده 

ارکان اداري ـ سیاسـی کشـور بـود کـه بـراي         بر این گروه دوم، همان جریان بهایی ـ ماسونی حاکم
  کردند.مدیریت و کنترل شرایط و اوضاع و احوال، بسیار تالش می

) خاتمـه یابـد کـه متأسـفانه بـا      اهللا مـدرس آیت(جناح  نفع مجلسیان رفت تا بهرویارویى مىتقابل و
امکـان   زشد عمـالً ا  ش موجب22/11/1304 شنبهپنجمجلس پنجم و پایان یافتن آن در روز  ةخاتمۀ دور

رغـم تعطیلـی مجلـس بـه اعتراضـات خـود ادامـه داد و        به مدرسکاسته شود، ولی  مدرسهاي فعالیت
هاي وي با حضور در کنفرانس خالفت اسالمی موجب شک و تردیـد شـیعیان سـایر کشـورها     مخالفت

ابى، دایر بـر وجـوب   وهبا انتشار فتواى جمعى از علماى براي حضورشان در این کنفرانس شد. در ادامه 
بـه   از خشـم و نفـرت  جدیـدي   ویرانى قبور و عدم زیارت اماکن مقدسه و انعکاس آن بـه ایـران، مـوج   

، مـدرس دعوت سبب ، جهان اسالم را فراگرفت و سبب شد تا بسیارى از کشورهاى مسلمان، به وهابیان
  پوشی کنند.از حضور در کنفرانس چشم

 قعـده خالفـت در اول ذى  ةکنگـر کنگـره، و تحـریم موضـوع،    هاي مخالفان برگـزاري  رغم تالشبه
، شــیخ خلیــل خالــدىدوم،  ۀدر جلسـ . شــد بــا حضــور گروهـى انــدك آغــاز م 1926 مـه 13 /ق 1344
در خصوص ارتباط و اتصال با سایر کشورهاى مسلمان، بخصـوص  که سوریه پیشنهاد کرد  ةالقضاقاضى
  .شودوگو گفتایران 

با  د.اندهکربه بقیع حمله  مجدداًن اعلماى نجف اطالع دادند وهابی هنوز کنگره در جریان بود که
تجمع کرده و  جمعه خویى امام ، در منزلمدرساز جمله ، ، جمعى از علماى تهراندریافت این خبر

سیدحسن آمده در محل مجلس با حضور تصمیم گرفتند تا کمیسیونى براى رسیدگى به وقایع پیش
حاج میـرزا محمدرضـا   ، زاده خراسانىاهللاآیت، بهبهانىمام جمعه تهران، ، امام جمعه خویى، امدرس
تشکیل شود و با  السلطنهاحتشامو  مشیرالدوله، السلطنهمحتشم، الدولهوثوق، الممالکمستوفى، کرمانى

 گرفتـه هاى موجود در وزارت خارجه و دفتر شاه، تصمیمات الزم در این خصـوص  بررسى پرونده
  ).همان( شود

هـاى وزارت امـور   وزارت دربـار بـود کـه تمـام بخـش      اى بـه میم مهم کمیسیون، صدور ابالغیهتص
اجراکننـده در  کرد تا تمام امور مربوط به حرمین را تنهـا پـس از اطـالع کمیسـیون     ف مىخارجه را مکلّ

  .اى را آغاز کرددر واکنش به اقدامات کمیسیون، فعالیت گستردهنیز دولت وهابى مقابل، 
یـه  از دولـت علّ  در آنهاو  کرد هاى مصر منتشرشرح مفصلى در روزنامهق) 1354(م 5رشید رضاشیخ 

که البته این مواضع از طـرف وي مطلـب جدیـدي نبـود، زیـرا او قـبالً نیـز         زندقه یاد کرد ا عنوانایران ب
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الً رنـگ و  اتهاماتی از این دست به شیعیان بسته بود، ولی ایجاد این فضاي ضدتشـیع در ایـن زمـان کـام    
روى تند این تبلیغـات متوجـه جنـاح مـذهبى ایـران، بـه رهبـرى        بدیهی است که  بوي سیاسی داشت و

سـعود  بـا آل  روابـط دربـار پهلـوى   در این زمان  که بررسى اسناد، نمایانگر این است که بود، چرا مدرس
  است. دوستانه بوده کامالً

و اطرافیـانش،   مـدرس همچنـان  موجود،  داخلىرغم مشکالت بهگذارى و ششم قانون ةبا افتتاح دور
 بودند. گیر موضوعِ حرمین شریفینیپ

و کـرده  برخالف روند انتخابات مجالس اول تا پنجم که سیاستمداران مستقل در شهرها رقابـت  البته 
در انتخابات مجلس ششـم  ، آوردندگیري میيأمتنفذان روستایی افراد تحت فرمان خود را... به صفوف ر

این روند تا مجلـس سـیزدهم ادامـه    . ترکیب مجلس را تعیین کرد، بنابراین اه نتایج انتخابات وشخص ش
صـورت  خاصیت بـود و بـه  بلکه نهادي بیي نبود، ثرؤنهاد مفید و متنها دیگر ، نهمجلس، بنابر این. داشت

). 171 ، ص1389 (ابراهامیـان،  پوشـانید اي درآمده بود که بدن عریان حکومت نظامی را مـی لباس آراسته
، نماینـدگان آن از فیلتـر دربـار گذشـته بودنـد     بیشـتر  فرمایشی کـه   چنیناین بدیهی است که از مجلسی

 هاي دینی و مذهبی داشت.هاي منطقی مبتنی بر حفظ ارزشگیريتوقع موضع شدنمی
د کنفـرانس  با نمایندگان کشورهاى مسلمان را براى انعقـا وگو گفتپیشنهاد  مدرسهمه مرحوم با این

پیشـنهادى بـا قیـد دو فوریـت     . همچنـین  سیاسى حجاز مشخص شود ةآیند، دهد تا در آنمى المللىبین
، لکـن  بـود قانونى کردن کمیسـیون دفـاع حـرمین شـریفین     ، این پیشنهاد در واقع .کندمى تقدیم مجلس

اثـر تعقیـب    سـرانجام بـر  . شدرو الوزرا و بعضى از نمایندگان روبهیسئالعمل شدید رپیشنهاد او با عکس
، مـدرس از جمله ، تن 22با امضاى بهبهانىمذاکرات قبل از دستور و پافشارى اعضاى کمیسیون، پیشنهاد 

به سـبب اینکـه تردیـد     بعضى نمایندگانشد. این در حالی بود که عنوان ماده واحده در مجلس مطرح به
نه، مخـالف مطـرح کـردن مـاده واحـده در      دارد یا که آیا کمیسیون توانایى انجام اقدامى عملى را  داشتند

  ).33ـ32 ، ص1379مجلس بودند (محقق، 
اسناد و مدارك ناقص موجود، حکایت از آن دارد که این ماده واحده به تصـویب رسـید، امـا ظـاهراً     

 در تـاریخ  مـدرس طورى که تقریباً یـک مـاه پـس از ایـن،     فشار زیادى بر این جناح مجلس وارد آمد، به
در  ترور شد و اگرچه از این توطئه جان سـالم بـه  ) شهیدمطهرى( در راه مدرسه سپهساالرش 7/8/1305

متأسـفانه فقـدان اسـناد و    . جلسه مجلس حضور یابـد ر آن نتوانست دکم دستاما  ،)33 همان، صبرد (
مـدرس  هـاى  مدارك سبب شده تا پس از این واقعه، دیگر اطالعى از نتیجه اقدامات کمیسیون و فعالیت

 6.اختیار نداشته باشیم در
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  حجاز به سفر ممنوعيت
هـاى واصـله از عربسـتان و    اخبـار و گـزارش  موضوعی بود که بعد از رسـیدن  ممنوعیت سفر به حجاز 

موجب شد تا مفتى مصر، مسـلمانان را از رفـتن بـه مکـه      مطرح گردید و هاى کشورهاى مختلفنگرانى
در پی فشـار   و دولت ایران هم هدبه حج را به مسلمانان هند ند منع کند و دولت انگلیس نیز اجازه رفتن

 خـود ش 1304 در جلسه یازدهم اسفنداي طی مصوبه اهللا مدرسآیتنیروهاي مذهبی به رهبري مرحوم 
مقتضى است به اطالع عامه برسانید کـه دولـت از امنیـت و آسـایش حجـاج در حـج       « کند:اعالم  رسمأ

  ).66 ، ص1379محقق، ( »امسال از حج خوددارى نمایند کند کهنگران است و توصیه مى
) بـا آن  ش1304دي  /ق 1344 در همان آغاز (تصرف کامل حجاز در شـوال  عبدالعزیزاین مسئله که 

شـمار  رو شد، براي او بسیار مهم بود، زیرا عالوه بر اینکه حج یکی از منابع اصلی درآمـد حجـاز بـه   روبه
کـرد،  جزیره در جهان اسالم خدشـه وارد مـی  روعیت حکام جدید شبهآمد، ممنوعیت سفر حج به مشمی

حـج   به همین علت حکام جدید کوشیدند که نظر مثبت کشورهاي اسالمی را براي رفع ممنوعیت سـفر 
به کنسول ایران در سوریه اشـاره کـرد کـه در آن     سعودابن ةنمایند ۀدست آورند. براي مثال، باید به نامبه

  مثبت دولت ایران جلب شود:کوشش شده تا نظر 
 اداي درصـدد  سال این در که مکانی و محل هر از آن رعایاي و ایران معظمه دولت که است این مقصود
ـند می مشتاق و مایل العادهفوق متبوع سلطان که رسانند هم به اطالع برآیند حج مراسم  موجبـات  کـه  باش

 (همـان،  کنـد  تـأمین  حجاز در را آنان مسافرت و ساخته فراهم را ایران دولت رعایاي راحتی و رفاهیت
  ).21ص

به جنرال قونسولگري ایران در جـده ارسـال و    ملک عبدالعزیزاي از ش نامه1304بهمن  20همچنین در 
در آن اعالم شد که در حجاز امنیت کامل وجود دارد و مردم در اقامه مناسک اسالمی و زیـارت مسـجد   

شمنان وي از تبلیغات و انتشار شایعات بـه تعطیلـی کشـاندن شـعائر     آزادند و اینکه هدف د رسول اهللا
  .اسالمی است (همان)

اى بـه  شـود، ابالغیـه  دولت سعودى رسماً تشکیل مىق پس از آنکه 1344 الثانىجمادى20 در تاریخ
  کند:این شرح صادر مى
 الرحیم الرحمن اهللابسم

 متحابه هاىحکومت به پادشاهى ابالغیه
ـنت  و اهللاکتـاب  طبـق  بـر  حجاز، در ما پادشاهىِ به و اجتماع حجاز اهل پروردگار، نایتع و فضل به  س

 باشـد،  حجـاز  اهـل  بـا  حجاز امور که موروثى حکومت تأسیس و راشدین خلفاى و رسول حضرت
ـتعانت  و استمداد و نمودیم بیعت قبول اقدسش، ذات بر توکّل و خداوند امید به و کردند بیعت  ذات از اس
 و باشـد مـى  »ملحقاتهـا  و نجـد  سلطان و الحجاز ملک لۀجال« ما لقب پس. داریم تعالى و تبارك ندخداو
 نهایـت  زائـرین،  و حجـاج  عموم و بالد این ساکنین خوشى و سعادت و گشایش و راحتى و امنیت براى
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ـن  حجـاز  امـور  جریـان  از و آید عمل به است اسالمى عالم منظور آنچه عنقریب و داریم کوشش  ودخش
 .فرمایند معاونت امر این انجام در مرا که نمایممى مسألت خداوند از و شوند
 التوفیق ولى وإنّه
  .)56- 55ص (همان، ملحقاتها و نجد سلطان و الحجاز ملک

شده قرار دهد و آنان بود که کشورهاى اسالمى را در مقابل عمل انجامبه این علت  عبدالعزیزاین اقدام 
هاي پنهان و آشکار هاي شخصی و حمایتو ظاهراً تالش کندناگزیر تباط با سعودى را به برقرارى ار

گونه حرکت هیچ تنهااز این پس نه متأسفانهرسد، زیرا دهد و به نتیجه میآمده از وي جواب میعملبه
شده جدى در جهان اسالم براى وادار کردن سعودیان در پذیرش ترمیم قبور و حفظ آثار تخریب

 اًصورت بسیار مرموزانه شرایط عزیمت زائران ایرانی از حدودتدریج بهنپذیرفت، بلکه بهت صور
ملک رغم اظهارات و به باشیمش به بعد فراهم و در نتیجه، شاهد تشرف زائران ایرانی به حج می1305

 فشار دولت سعودى بر شیعیاندر خصوص وجود شرایط مساعد براي حجاج، متأسفانه عبدالعزیز
شرطه سعودى با تعدادى سرباز به محل  مدیر ق1347 شکلى که در شب هفتم محرم ، بهیابدافزایش می

کند و سیدى از سادات برگزارى عزادارى شیعیان ایران حمله و اسباب و وسایل آنجا را غارت مى
جاج ایرانى ح برگیرى و سخت. بردرا با کمال اهانت به زندان مى حاجى سیدمحمدباقرنام  حجاج، به

  .شودروز بیشتر مىروزبه
  چنین آمده است:ق 1347 محرم 28 در گزارش کنسولگرى ایران در جده به تاریخ

ـیار  ایرانى حجاج با مکرمه مکه در و منوره مدینه در حجاز حکومت مأمورین  و کردنـد  گیـرى سـخت  بس
 بـه  بقیع در راطها ئمها زیارت و پیغمبر حضرت زیارت خودشان آزادى، به حجاج که گذاشتندنمى
ـتر،  خـالف  به بلکه نگذاشت، اجرا موقع ابداً بود، داده حکومت که هایىوعده و بیاورند عمل  خیلـى  پیش

 مـأمورین  واسـطه  بـه  معظمـه  مکه در را همه که را ایرانى حجاجِ اموات متروکات. نمایدمى گیرىسخت
 شـؤون  و حقـوق  تـأمین  بـراى  از لهذا... اندرستادهنف قنسولگرى جنرال به تاکنون اند،کرده ضبط المالبیت

 اشـد،  طـور بـه  بلکه گذشته، سال مانند که است آن بهتر حجاز، قطعه در ایران هلّیع دولت رعایاى مذهبى
 مقـرر  سـخت  قـدغن  و نیایـد  حجاز به ایران از کسهیچ که فرمایند صادر مؤکده اوامر ایران علیه دولت
 حفـظ  جهـت  به کافیه، تأمینات و شود تسویه اکمل و احسن طوربه فیهختلفم مسائل که وقتى تا فرماید
 جهـت  به .شود گرفته صحیح قاعده یک تحت حجاز در ایران علیه دولت رعایاى مذهبى شؤون و حقوق

  ).69ص (همان، رسید عرض به عالى اجل خاطر استحضار
مـور خارجـه در تـاریخ دوم بهمـن مـاه      در گزارش خود به وزارت ا ایران در مصر کاردار حسین پیرنظر

  به این موضوع اشاره کرده و اظهار داشته است: یحاًش صر1307سال 
 بـه  حاضـر  حجـاز  حکومـت  حتماً کرد،مى منع را حج به رفتن دیگر، سال دو یکى براى ایران دولت اگر

 نسبت هم و گردیدمى مزاحمت رفع ایرانى زائران براى هم درنتیجه، و شدمى ایران پیشنهادى شرایط قبول
  ).73ص (همان، آمدمى دست به امتیازاتى آمدهعملبه هاىخرابى و قبور تعمیر به
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  )اسييس انزواي از سعود آل خروج روند( كيپلماتيد روابط آغاز
ـ    رغم برخوردهاي وحشیانه وهابیان با شیعیان و خصوصأ حجاج ایرانی عناصر بهائیدر این هنگام و به

بر دستگاه سیاسی ایران براي ایجاد روابط دیپلماتیک و نزدیک با حکومت وهـابی حجـاز    ماسونی مسلط
  بسیار تالش کردند.

نقطه عطف در روابط سیاسی ایران و عربستان امضاي معاهده مودت بین ایران و مملکـت حجـاز و   
 ش1309 م در تهران منعقـد شـد و در فـروردین   1929 / ش1308 نجد و ملحقات آن بود که در شهریور

عنوان نمایندة ایران و با سمت کاردار، وارد جده شد و با اسـتقبال مقامـات کشـوري و    به اهللا هویداحبیب
ملـک  به عنوان کاردار، موجبات خشـنودي   هویدارو شد. تأسیس سفارت و همچنین تعیین لشگري روبه

و اظهـار   آیـد جه به سـفارت مـی  را فراهم کرد. روز بعد از تسلیم استوارنامه، کفیل وزارت خار عبدالعزیز
  دارد:می

 نامـه  وصـول  و شما مالقات از امروزه که بودم ندیده مسرور و شاد حد این تا را حضرت اعلی وقتهیچ
ـ  را ماها حضرت اعلی شما رفتن از پس و فرمودند علنی سرور و شادي اظهار شاهنشاهی همایون  اًجمیع
ـیار  مـا  با الملکنعی ایران نماینده که فرمودند و کردند احضار ـتی  و محبـت  بس ـیس  در و دارد دوس  تأس
 همگـی  کـه  دارم میـل  لهـذا  است، کرده خدمت و جدیت سوءتفاهم ازاله و ایران و ما بین ودادیه روابط
 از دلتنگـی  و خـاطر  تکـدر  اسباب که دارید گاهخرسندن و راضی را او همیشه نمائید جهد و جد شماها
 ثابـت  و معلوم تا دهید انجام فوریت به را او تقاضاهاي و مطالب تمام نشود، حاصل او براي شماها طرف
  ).84ص (همان، شودمی تقدیر او هايمحبت و خدمات از که شود

در رفـع آن   هویـدا سعود با ایران وجود داشـته کـه   اینکه چه سوءتفاهمی بین حکومت جدیدالتأسیس آل
عنـوان یکـی   بـه  هویداگردد به اعزام بازمی اًنجدیت وخدمت کرده است، جاي سؤال دارد و پاسخ آن یقی
هـا، از جملـه   هـاي حاصـل از حملـه وهـابی    از دو نماینده ایران براي بررسی وضعیت حجـاز و خرابـی  

مظلوم بقیع ۀتخریب اماکن متبرکه و مزار ائم گیـري ایـران در   هاي وي اساس تصـمیم و اینکه گزارش
هم یادشـده بـه مسـئله تخریـب امـاکن مقدسـه مسـلمانان و        قبال مسئله بوده است. حال چنانچه سوءتفا

بـراي نادیـده    هویـدا دهندة نقش پنهـانی و جـدیت   اشاره داشته باشد، نشان اهانت به قبور متبرکه ائمه
توجـه و  باشد. همچنـین جالـب  گرفتن این مسئله و توجه نکردن جدي به آن از سوي مقامات ایرانی می

بـوده و قصـد آن    هویـدا نیز کامالً در جریان این جدیت و خدمت  زیزملک عبدالعحائز اهمیت است که 
  هاي وي باشد.اي پاسخگوي محبتگونهداشته است که به

  گوید:می هویدادر جایی دیگر 
ـتیاق  و طول خیلی شما مسافرت فرمودند و داشتند اظهار مهربانی و محبت خیلی پذیرایی وقت در  مـا  اش

 صـحتم  قـدري  چـون  و ایدشده جوان بلکه است، بهتر خیلی قبل سال زا شما صحت الحمداهللا شد، زیاد
 نیـز  شـما  دانیممی خودمان از را شما ما بیایم، جده تا زودتر نتوانستم بودم معالجه مشغول و شده منحرف
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 داریـد  میـل  که وقت هر نیست اجازه تحیل به لزوم وقت هیچ ندانید؛ اجانب نمایندگان سایر مثل را خود
ـتیم  شـما  مالقـات  آمـاده  همیشـه  ما اینجا در چه و مکه در چه بیائید، ما دیدن به مالحظه هیچ بدون  هس

  ).88ص همان،(
هاي دولت ایـران و آن  سعود و ایجاد روابط دیپلماتیک بین حکومترسمیت شناختن رژیم آلموضوع به

 20در تـاریخ  چـاپ بغـداد،   الـوطن روزنامـه  رژیم، انعکاس وسیعی در سطح منطقه داشت بـراي مثـال،   
ایـران،   ةنماینـد و همچنـین   رسمیت شناختن دولت حجـاز توسـط ایـران   به ۀدر زمین ق1348 االولعربی

  :نویسدمى الملکاهللا خان عینحبیب
ـیس  نجـد  و حجـاز  در سعودآل عبدالعزیز که را جدیدي حکومت ایران دولت  رسـمیت  بـه  نمـوده  تأس

 بعـد  واقع، در است. فرموده مخابره مکه به تلگرافی باب این در پهلوي شاه رضا حضرت اعلی و شناخت
 جزیرةالعـرب  پادشـاه  نامه حامل که طهران به حجاز میسیون مسافرت از بعد و شده فراهم که مقدماتی از

 ایـران  دولـت  رفـت مـی  انتظار رفت، طهران به مقصود همین براي و بود اکاسره تخت و تاج وارث براي
 مـودت  معاهده رودمی انتظار پیوست حصول به مقصود این که اکنون و دبشناس را نجد و حجاز حکومت

 عمـل هب المللیبین جاریه قوانین طبق بر طرفین بین سیاسی نمایندگان تبادل و گشته منعقد نیز مملکتین بین
  د.آی

 احتمـال  و رفت خواهد آنجا به ایران نماینده و بود خواهد مذاکرات این مرکز مکه بگویم نیست الزم البته
 نامه حامل گذشته ژوئن ماه در که فلسطین و سوریه در ایران قونسول الملکعین خاناهللاحبیب آقاي قوي
 منظـور  این براي کرد، فراهم را شناخت این مقدمات بود، عبدالعزیز ملک براي ایران پادشاه حضرت اعلی
 خـوبی بـه  را مملکت زبان اینکه بر عالوه و است آگاه قضایا این به کامالً مشارالیه زیرا شد، خواهد تعیین

 و اسـت  محتـرم  آنهـا  نـزد  شخصـاً  و است حجاز حکومت رجال و عبدالعزیز ملک اعتماد محل داندمی
 مقامـات  بعضی در و نمایدمی تسویه و حل دلخواه طوربه را مسئله سمت این به او تعیین که است بدیهی

ـ  و رسـمی  روابط ایجاد از پس که شودمی گفته  مشـارالیه  نماینـدگی  تبـادل  بـراي  نظـر  توافـق  ولحص
  ).76ـ75 ص همان،( بود خواهد حجاز در ایران دولت نماینده تنها الملک)(عین

 داشـت ها سر و سـرّ  انگلیسى حجاز نیز همچون شام و فلسطین با در دوران خدمتش در اهللا هویداحبیب
بـه  اش طبق معمـول و روال همیشـگی  ، شدشمرده میرغم اقامت در سرزمینى که قلب جهان اسالم بهو 

 وشـد  ى یگرى قنسول ایران موجد بروز آثار سـو هاى بهایىفعالیت .دادمی خود ادامه گريبهاییتبلیغات 
  کرد.وى را به تهران احضار ناگزیر وزارت امور خارجه ایران در نتیجه، 
در پایـان   ملک عبدالعزیزو  ار بودهک ایران در حجاز مشغول به ةعنوان نمایندبهق 1353 تا سال هویدا

  و قدردانی کرد. رسماً از او تشکرش مأموریت
در طول دوران خدمتش در جـده موفـق شـد کـه فشـارهاي وارده از       الملکخان عیناهللامیرزا حبیب

شده توسط وهابیـان را خنثـی کـرده و ارتباطـات     سوي نیروهاي مذهبی را براي بازسازي اماکن تخریب
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هـا در  اي کـه کلیـه تـالش   گونـه وجـود آورد، بـه  سعود بهاي بین دربار پهلوي و ابنو دوستانهدیپلماتیک 
  اثر باقی ماند.بیکامالً  بازسازى و تعمیر قبور بقیعجهت 

سیاسـی   ـسـعود در دسـتگاه اداري     بدیهی است که اگر عملکرد جریان قوي و قدرتمند هـوادار آل 
مجلس و کلیه نیروهاي مذهبی که در آن مقطع زمانی عزمی راسـخ   پهلوي نبود، مساعی علما، نمایندگان

گیـري از افکـار عمـومی مسـلمانان     نشست و با بهرهبراي برخورد با این جریان انحرافی داشتند به بار می
رو جهان این رژیم انحرافی را در همان ابتداي تشکیل وضعیت ضعف و ناتوانی با چالشـی بـزرگ روبـه   

سـوزي ممکـن در برخـورد بـا عناصـر      تـربن فرصـت  ع مهم زمانی متأسفانه به بزرگآن مقط کردند ومی
 شد.متحجر فرقه وهابیت تبدیل نمی

 گيرينتيجه

ماسونی حاکم بر دستگاه حکومـت پهلـوي   ـ   در این نوشتار، مشخص شد که چگونه جریان قوي بهایی
نترل کـرده و بـا مـدیریت زمـان و     سعود را کموفق شد موج اعتراضات قوي و اثرگذار ایجادشده علیه آل

نشـانده]  پایان یافتن عمر مجلس [مسـتقل] پـنجم و تشـکیل مجلـس [دسـت     اتالف وقت که سرانجام به
سـعود منجـر شـد، شـرایط را     ششم و در نتیجه خالی شدن مجلس از نیروهاي مستقل و مذهبی ضـدآل 

شـده،  دقیق و حسـاب  ةشدبنديبراي اجراي اهداف خود مهیا سازد و موفق شد که طی یک پروسه زمان
مطـرح شـده بـود و     اهللا مـدرس آیتدر مرحله اول موضوع کمیسیون دفاع از حرمین شریفین که توسط 

این ظرفیت را داشت که نیروهاي مذهبی داخلی و خارجی را علیه وهابیان متحـد و متشـکل سـازد، بـه     
ت ادامه یـافتن عـالوه بـر ایجـاد     فراموشی سپرده شود و در مرحله بعد، موضوع تحریم حج که در صور

تأسـیس  بحران مشروعیت براي زمامداران حجاز از لحاظ اقتصادي نیز ضربه سنگینی براي حکومت تازه
سعود بود، از دستور کار خارج شود و پس از کسب ایـن امتیـازات در مرحلـه آخـر موفـق شـود کـه        آل

هابی حاکم بر سـرزمین حجـاز بودنـد،    برخالف تمایل جامعه مذهبی ایران که شدیداً مخالف حکومت و
رسمیت شناخته و روابـط دیپلماتیـک و مناسـبات دوسـتانه بـا آن      سعود را بهدولت ایران رسماً دولت آل

هـاي پنهـان و   سعود در خاتمه این پروسـه موفـق شـد بـا حمایـت     عبارت دیگر، دولت آلبرقرار کند. به
  در برابر جنایاتش به تمامی اهدافش نایل شود. ايآشکار جریان یادشده، بدون پرداخت هرگونه هزینه

هشتم شوال از جهات مختلفی حـائز اهمیـت و قابـل بررسـی اسـت کـه یکـی از         ۀبه هرحال، واقع
  محورهاي مهم آن نقش مرموز و پنهان جریان بهائیت در آن است.
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   ______________________ ________________________________   هانوشتپی
ه.ق) تقی الدین احمد بن عبدالحریم حرانی متکلم و فقیه مشهور حنبلی کـه در حـران متولـد شـد و در      728- 661ابن تیمیه (  .1

  یا بنیاد گران مشهور و شایدجنجالی ترین چهره آن جماعت است. دمشق فوت کرد یکی از سلفیه
متشکّل از مردم نجـد و عشـایر    ،ق به رهبري امیر سعود با لشگري بسیاره. 1216بر اساس گزارشات تاریخی وهابیون در سال  .2

شـد و آنجـا را محاصـره    قعده بـه شـهر نزدیـک    جنوب و حجاز و تهامه و دیگر نقاط، به قصد عراق حرکت کرد. وى در ماه ذى
ها بودند، به قتل کرد.سپاهش برج و باروى شهر را خراب کرده، به زور وارد آن شدند و بیشتر مردم را، که در کوچه و بازار و خانه

کربال پس از این حادثه به وضعى در  )..39و آثار دیگر در مدینه منوره ،ص  محمد صادق نجمی ،تاریخ حرم ائمه بقیعرساندند. (
 گفتند.آمد که شعرا براى آن مرثیه مى

 الدوله ، از سران بهائیـت امریکـا نـام بـرد او در     نبیل خان علیقلیماسونی به صورت نمونه میتوان به  –از افراد سرشناس بهائی  .3
(  گلپایگـانی  ابوالفضـل  مترجم میـرزا  و دستیار عنوان به او االمر سپس حسب و بود حیفا در افندي مترجم عباس و جوانی، منشی

 فراماسـونی  سـازمان  و مبلغ طراز اول بهائی ) به امریکا رفته همپاي نفوذ در سفارتخانه ایران در واشنگتن موفق گردید در نویسنده
مـی باشـد ، وي همچنـین داراي     ماسـونی  نشـان  عالیترین کسب نماید که را فراماسونی 33 و درجه »ماسونی ژنرال « مقام آمریکا
بود.(سـید رضاهاشـمی،    آمریکا بهائی زنان لیدر نیز) فلورنس(  وي آمریکایی فرقه بهائیت بود. همسر تشکیالت در مهمی جایگاه

 )115،ص  49، فصل نامه تاریخ معاصر، شماره »نبیل الدوله «
ود و لـذا  البته بهائیت جهانی همواره این تصور را داشته است که ایران همان ارض موعودي است که بایـد نصـیب بهائیـان شـ     .4

فردوست در خصوص افراد بهائی شاغل در  منعی نداشتند. بهائیانی که تابعیت ایرانی داشتند براي تصاحب مشاغل سیاسی معموالً
ایـن افـراد    اًمحسوس بود و طبع احساس ایرانیت نداشتند و این کامالً اًبهائی هایی که من دیده ام واقع« حکومت پهلوي می گوید:

 .)375، ص  1حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج ( »بودندجاسوسهاي بالفطره 
ق) : محمد رشید بن علی رضا بن محمد قلمونی، اصالتی بغدادي و نسبی حسینی دارد، صاحب 1354- 1282حمد رشید رضا(م .5

تفسیر است. در واقع مـی   مجله المنار و یکی از رجال اصالح طلب اسالمی، و از نویسندگان، عالمان به حدیث و ادب و تاریخ و
 –توان گفت که وي نامدارترین شخصیت نهضت موسوم به سلفیت یا اصل گرایی است.( علی اصغرحلبی، تاریخ نهضتهاي دینی 

) مرحوم مطهري او را بیش از آنکه تحت تأثیر افکار سیدجمال و عبده بداند، تحت تأثیر اندیشه هاي ابـن   81سیاسی معاصر، ص
عبدالوهاب دانسته و بیش از آنکه مبلغ اصالح محسوب نماید، مبلغ وهابیگري قلمداد می کند.(مرتضی مطهـري،  تیمیه و محمدبن 

  ).40بررسی اجمالی نهضتهاي اسالمی در صد سال اخیر، ص 
 ،وي بـه  مدرس مرحوم آراي حذف و انتخابات در آشکار مداخله با هفتم، مجلس انتخابات برگزاري طی در رضاخان ادامه در .6

 مـاه  آذر دهـم  در سرانجام و تبعید و دستگیر مدرس وي دستور به ش1307 مهر 16 در سپس و نداد را مجلس به یابی راه اجازه
  شود]. می نامیده مجلس روز وي شهادت روز [ رسید شهادت به شمسی هجري شانزده سیصدو یکهزارو سال
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