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كميسيون وهابيت 
( 1305 – 1304 )

مسعود كوهستانى نژاد

مقدمه:
ــر آغاز تحوالت بسيار بزرگى  شروع جنگ جهانى اول و ورود دولت امپراطورى عثمانى در اين جنگ س
در منطقه خاورميانه عربى شد . تحوالتى كه با شكست عثمانى در پايان جنگ و فروپاشى آن امپراطورى ، 
ــترى گرفته و سبب تغيير جغرافياى سياسى آن منطقه در مدت بسيار كوتاه و چند ساله اى شد  ــرعت بيش س
در منطقه جزيره عربستان امراى نجد و حجاز كه در سايه حمايت هاى انگليسى ها و تضعيف دولت عثمانى 
در جنگ اول عثمانى و قدرت زيادى گرفته و تقريبًا دو منطقه مستقل را در آن شّبه جزيره به وجود آوردند 
ــى بر نيروى پيراون مذهب وهابيت كه نيز تكيه  ( احمدى / 47 ) امراى نجد كه عالوه بر ابعاد ديگر سياس
ــراى حجاز كه نتوانسته بود منطقه عظيمى  ــناد / مقدمه / نوزده تا بيست و نه ) در رقابت با ام ــد ( اس داشتن
ــختى افتادند اين رقابت از اوايل  ــه عربى را در تسلط خود گيرند (قزوينى /58-57) به رقابت س در خاورميان
سال 1303 شمسى وارد مراحل بسيار جدى شد و جنگ هاى شديد ميان سپاهيان هر دو طرف آغاز گرديد. 
ــتانه اى را با شريف  ــان ) در چنين اوقاتى در شبه جزيره عربستان ، دولت ايران روابط دوس ــدى / هم ( احم
ــت مهمترين دل مشغولى دولت ايران، سرنوشت  حسين قائد و فرمانرواى حجاز بر قرار كرده بود بديهى اس
حجاج و حفظ امنيت آنان در سرزمين عربستان و نيز توجه و حفظ حريم اماكن مقدسه مكه و مدينه بود به 
ــن در ابتدا در همين موضوع شكل گرفته و آغاز  ــن لحاظ مكاتبات و روابط دولتى ايران و شريف حسي همي
گرديد در اوايل سال 1303 و كمى قبل از شروع مراسم حج سال 1343 قمرى ، دولت ايران منتخب الدوله 
ــن عازم عربستان كرد .( احمدى /  ــتى حجاج ايرانى برگزيد و او را براى ديدار با شريف حسي ــه سرپرس را ب
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ــناد  ــتقبال از اين انتصاب ( اس 48)  شريف حسين كه درآن ايام ادعاى خالفت مسلمين را داشت ، ضمن اس
ــران داد . در يكى از اين مالقات ها منتخب الدوله ضمن  ــد مالقات را با نماينده اعزامى اي ــب چن / 5 ) ترتي
ــتانه دولت ايران به شريف حسين اعالم كرد . ايران خوشوقت است كه حق خالفت  ــات دوس ابالغ احساس
ــت . دولت ايران راجع به امر  ــت بازگش دوباره به مركز خود قرار گرفت و به خانواده اى كه ارثا هم حق اوس
ــت نمى تواند مداخله  خالفت هيچ اعتراض و مخالفتى ندارد و چون مساله دينى و بسته به عقايد مردم اس

كرده و راى بدهد ( اسناد/ 7)
ــتانه بعدى نماينده ايران با حاكم حجاز در روزهاى بعد از آن نيز همچنان ادامه يافت  مالقات هاى دوس

و دو طرف توافق كردند كنسول هايى را بين دو كشور مبادله كنند ( اسناد/ 13-8)
ولى درگيرى هاى بين امير نجد، ابن سعود با شريف حسين فرصتى را براى تحقق خواسته فوق به جاى 
ــپاهيان وهابى  ــعود و س نگذاشت . در ماه هاى بعد جنگ بين آن دو به شكل موفقيت آميزى به نفع ابن س
ــال 1304 (1925)امير نجد به قدرت فائقه شبه جزيره عربستان مبدل  ادامه يافت به نحوى كه با شروع س
ــرنگون مى شود . در اين ميان ، مبادله نامه  شد و همگان را انتظار بر آن بود كه حكومت شريف حسين س
رسمى ابن سعود با انگليسى ها ( ليسى / 272- 278 ) در مورد  توافق بر حكومت او بر شبه جزيره (مدرك 

22 ) كمك زيادى در پيشرفت مقاصد ابن سعود در آن منطقه و تفوق بر حجاز داشت . 
ــال 1304 شريف حسين را وادار به كناره گيرى از سلطنت  ــپاهيان وهابى و ابن سعود در س ــروى س پيش
حجاز نمود (احمدى /50 ) شريف ، فرزند خود ملك على را جانشين ساخته و خود به قبرس رفت و در آنجا 
به صدور اعالميه ها و بيانيه هاى تبليغاتى عليه ابن سعود و نجديان ادامه داد . (مدرك شماره24  )  پيشروى 
ابن سعود در نهايت فتح مكه به وسيله وهابيون را به همراه داشت . در مكه وهابيون به تخريب تعداد زيادى 
ــعود به سرعت دستور حمله به  ــاهد و قبور بزرگان و صحابه پيامبر را نمودند . ابن س ــه و مش از اماكن مقدس
سوى مدينه را صادر كرده و همزمان با صدور اعالميه اى در 28 ذى حجه 1343 قمرى ، بيانيه اى به زبان 
عربى صادر كرد كه در آن اعالم پيروزى هاى خود، از مسلمانان جهان براى تشكيل كنگره اى جهت تعيين 

حجاز و شهر هاى مقدسه مكه و مدينه دعوت به عمل آورد ( مدرك شماره 22)
ــوان مهمترين بندر شبه جزيره  ــى نمايد كه به هنگام صدور اعالميه مزبور هنوز جده به عن ــاد آورى م ي
عربستان و نيز بخش هاى مهمى از سرزمين حجاز و از جمله شهر مدينه در دست ملك على فرزند شريف 
حسين قرار داشت و اعالميه ابن سعود تعيين سرنوشت منطقه اى را از مسلمانان طلب مى كرد كه مقدرات 

مهمى از آن در دست حكمرانى ديگر بود.
ــه محاصره (از دهم محرم 1344 قمرى به  ــط وهابيون و اقدامات آنان در آنجا و بالفاصل ــح مكه توس فت
بعد ) توسط آنها ، اعتراضات گسترده مسلمانان را به همراه داشت (ليسى/ 376) (ر.ك. مدارك 20-1 )         
ــر تلگرافى ازدوآژانس  ــور 1304 (هفتم صفر 1344 قمرى) دو خب ــراى نخستين بار در شهري ــران ب در اي
ژودزالم (آلمانى ) و رويتر (انگليسى ) در روزنامه هاى ايران به چاپ رسيد كه بر اساس آن و به نقل از بيت 
ــمت مدينه حمله ور شده اند  ــت كه وهابي ها به س المقدس اعالم شد از منابع موثقه اطالع حاصل شده اس
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ــاري وارد آمد. گنبد مسجد  بزرگي كه مدفن  ــان شروع شده و در نتيجه خرابيهاي بسي ــل بمباردم دو روز قب
حضرت رسول (ص) است آسيب ديده و مسجد حمزه ع حضرت پيغمبر خراب شده است ( مدرك شماره1 ).

ــى واكنش جدى از خود شكل دادند .در جلسه  ــار خبر فوق نمايندگان مجلس شوراى مل ــد از انتش روز بع
ــخنان مهمى را در برخورد  ــيد حسن مدرس س ــخنان  شوشترى، س 192 مجلس ( پنجم شهريور) پس از س
ــپه ) با مجلس ياد  ــردار س با مسببين واقعه بيان كرد . همچنين او از همراهى و همسويى رئيس الوزرا ( س
ــت تريبون مجلس رفته و ضمن بازخوانى مجدد متن تلگرافات رويتر  كرد . رئيس الوزراء نيز بال فاصله پش
ــنهاد تشكيل كميسيونى از سوى نمايندگان مجلس براى رسيدگى به واقعه را نمود .  ــيم برلن ، پيش و بى س
ــرفه مدينه تعطيل  ــتقبال از اين موضوع ، جلسه مجلس را به دليل توهين به اماكن مش نمايندگان ضمن اس
ــيد حسن مدرس نطق  ــكيل شد س ــم شهريور تش كردند [ مدرك شماره 3 ] در جلسه مجلس كه روز شش
ــه وظيفه شان همين بود كه  ــخنان خود گفت : « البت ــت واقعه بيان كرد او در فراز آخر س ــى در اهمي جامع
ــود . به عقيده بنده تمام فكر  ــون بفرمايند  البته مجلس هم مساعدت خواهند نم ــنهاد تقاضاى كميسي پيش
ــظ قوميت و حفظ مليت  ــدم هايى كه مقتضاى حفظ ديانت و حف ــرف اين كار كرد و بايد يك ق ــد ص را باي
ــچ چيزى مقدم بر اين كار قرار ندهيم و نگذاريم  كه  ــت دراين مورد برداريم و هيچ كارى و هي ــان اس خودم
ــكيل كميسيون وارد مراحل  ــباب خرابى جامعه شود . « بدين ترتيب موضوع تش اين مسئله زيادتر از اين اس

جدى ترى شد.
همزمان در همان روز تعداد زيادى از علماء و طالب در مدرسه مروى جمع شده و در اين مورد گردهمايى 
ــابه ديگرى در مسجد جامع تهران  ــد. يك روز بعد در عصر روز نهم شهريور نيز اجتماع مش ــزار كردن را برگ
ــزار شد. جلسه روز دهم شهريور مجلس شوراى ملى به بحث راجع چگونگى انتخاب اعضاى كميسيون  برگ
ــه آن دو روز بعد در جلسه ديگرى از  ــاب اعضاى كميسيون انجام شده و نتيج ــت. در اين جلسه انتخ گذش
مجلس اعالم شد [مدرك شماره ] بر اين اساس اعضاى كميسيون عبارت بودند از:  آقاي آقا شيخ فرج اهللا 
شصت و نه راي ، آقاي ديبا شصت و شش راي، آقاي ذوالقدر شصت و پنج راي، دكتر محمد خان مصدق 
شصت و پنج راي ، آقاي مفتي شصت و چهار راي. آقاي عراقي شصت و دو راي، آقاي مستوفي شصت و 

يك راي. آقاق قمي شصت و يك راي.
ــور نيز اعتراضات زيادى به اقدامات وهابى ها شد و   همزمان با انتخاب كميسيون در نقاط مختلف كش
اخبار و تحليل هاى گوناگونى از واقعه انتشار مى يافت . در سر مقاله با عنوان مسئله وهابى ها كه در شماره 
روز 9 شهريور روزنامه شفق سرخ چاپ شده نويسنده [ كه احتماالً  على دشتى بايد باشد ] ضمن تقبيح هر 
گونه توهين به اماكن مكه و مدينه ، و نيز بررسى وقايع عربستان در صحت اخبار واصله ترديد نمود . ولى 
ــر مقاله شفق سرخ در هياهوى شديدى كه درتهران و بسيارى از شهرهاى ايران عليه اقدامات وهابى ها  س
ــاهان ،حاج ميرزا محمد على واعظ و فردى موسوم به سيدى  ــت . از جمله از كرمانش شروع شده بود گم گش
از طرف عموم تجار طى استفتائى از آيت اهللا كاشانى خواهان تعيين تكليف مسلمين شدند در تبريز دو روز 
تعطيلى عمومى اعالم شد . نمايندگان هيات تجار (حريرى ) و هيات اصناف ( فرشى) خواهان اعالم نتيجه 
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اقدامات دولت شدند. 
ــفارت خانه  ــم هاى عزادارى در برخى از س در اين ميان نكته جالب اقدام دولت ايران در برگزارى مراس
ها و كنسولگرى هاى ايران بود 1 در مسكو در 5 سپتامبر ( 15 شهريور ) سفير ايران و تركيه طى مراسمى 

شركت كردند كه از سوى ( ايرانيان مقيم مسكو براى انزجار از اقوام وهابى ها برگزار شد . 
هندوستان از سوى ميرزا تقى خان نبوى نماينده دولت عليه ايران اعالميه اى در خصوص اقدامات ايران 
ــتان صادر شد . در  ــه خطاب به  عموم مسلمين هندوس و ايرانيان در اعتراض به هتك حرمت اماكن مقدس
ــزد كنسول ايران در آن شهر رفته و  ــرزمين هنگامى كه نمايندگان انجمن انصارالحرمين بمبئى ن ــان س هم
ــان اظهارات پرطمطراقى كرده و گفت : در ايران  ــايند كنسول در جوابش زبان به شكايت از وهابيون مى گش
ــت و دولت ايران به فكر بوده و متحمل ، قشون بزرگى  حاليه در اين خصوص گفتگو و هيجانى عمومى اس

را طرف حجاز روانه بدارد و وهابى ها را از كليه حجاز ويثرب بيرون كند . 
و در مصر ميرزا غفارخان جالل السلطنه كسى كه مورد اعتماد دو طرف وثوق ملك على سلطان حجاز و 
وزير خارجه اش بود نيز طى مراسمى در محل سفارت ايران در قاهره سخنان شديد الحنى را عليه وهابيون 

ايراد كرد.  
اما در همين زمان اخبار ضد و نقيضى از مدينه منتشر مى شد كه در بسيارى از آنها ما براى حمله وهابى 
ها به اماكن مشرفه مدينه تكذيب شد و انتشار اين اخبار را به تبليغات شريف حسين سلطان مستعفى حجاز 
ــت . اين اخبار به ويژه در  ــه اى از اقدامات وى را مى توان در مدرك شماره 24 ياف ــى دادند نمون ــاط م ارتب
هندوستان كه پيروان تمامى فرقه ها و مذاهب مسلمانان از حمله وهابى ها در آنجا بود بيشتر شايع بود . 

چنين وضعيتى باعث ايجاد ترديد هايى در بين ايرانيان شد در همان اوايل شروع اعتراضات در سر مقاله 
اى با عنوان مساله وهابى ها كه در شماره 9 شهريور روزنامه شفق سرخ چاپ شد نويسنده [ كه احتماًال على 
دشتى است ضمن تقبيح هر گونه توهين به اماكن مقدسه مكه و مدينه و نيز بررسى پيشينه فرقه وهابى و 

رويدادهاى سياسى شبه جزيره عربستان ، در صحت اخبار منتشر در ايران ترديد نمود . 
ــروع اعتراضات با چاپ مقاالت  ــه حبل المتين كلكته كه خود در ابتداى ش ــالم مدير هفته نام مويداالس
ــال تلگرافى به مجلس شورا ضمن  ــع رفته بود ، پس از مدت كوتاهى با ارس ــتقبال وقاي شورانگيزى  به اس
تائيد اقدامات نمايندگان در تشكيل كميسيون ايران ، ايرانيان را از برخورد منفرد با واقعه بر حذر داشت . در 
تحليل ديگرى كه مويداالسالم بر تلگراف خود داشت نكات بديعى را در رابطه با نحوه برخورد دولت ايران 
با موضوع بيات داشت ؛ از آن جمله در نقد اظهارات كنسول ايران در بمبئى مبنى بر حمله نظامى ايران به آن 
سعود وهابى ها كه آن گونه از فحواى كالم مويداالسالم ظاهر است در هندوستان شايع شده بود، نوشت: 

حال بيائيم به اصل مطلب يعنى به آقايانى كه به كف گرفته و پيش قدم گردند» ( مدرك شماره24 ) 
حاال بيائيم به اصل مطلب يعنى به آقايانى كه دولت عليه ايران را تهييح و تشجيع مى كنند كه بر خالف 

1. در آن زمان ميرزا داود خان مفتاح كفالت وزارت امور خارجه را به عهده داشت . دولتها , ص   138
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ابن سعود اقدامات عملى گرفته يا به عبارت ساده تر لشكر به نجد يا حجاز فرستاده و  ابن سعود را به هوش 
ــالميه آسان تر است و در  ــائر دول اس آرند .  ما هفته گذشته نگاشتيم كه حمله ايرانيان بر نجد نسبت به س
چند ساعت مي توان برخى از مقبوضات ابن سعود را قبضه نمود ولى مشكالتى كه براى دولت الزم و ملزوم 
اين اقدام است تصور شده است ؟ ما فتح نظاميان رشيد ايران را  بر نجد و حجاز مسلم مى گيريم و همچه 
تصور مى كنيم يكى از لشكريان ما هم كشته نخواهد شد . در فرستادن آذوقه و قور خانه اسلحه و غيره هم 
براى دولت هيچ اشكالى پيش نخواهد آمد ولى يك امر كه در اول قدم الزم است مصارف اين لشكركشى 
ــت كه اقًال مصارف اين لشكركشى چقدر تواند شد ؟ براى اينكه ما بى گدار و  ــت آيا هيچ تصور شده اس اس
ــى هزار  ــريح مى دهيم : اقًال اردوئى را كه دولت ايران به حجاز و نجد گسيل دارد از س آب نزده باشيم تش
كمتر   نمى شود و سى هزار لشكر فرستادن در ميدان  جنگ خارجه ، از آذوقه و اسلحه و قور خانه و خرج 
ــر بازى كمتر از يك ليره روزانه خرج  ــر و خورشيد احمر و . و . و . روى هم رفته بر هر س ــل و اداره شي نواق
ــت كه ما  ــونى اس وارد نمى گردد . با جزئى كم و بيش ، ماهيانه مى شود يك مليون ليره و اين اقل عده قش
ــعود بفرستيم و كمتر مقدار مصارفى است كه   مى توان در اين اردو كشى  ــركوبى ابن س مى توانيم براى س
تصور كرد . معلوم است اين اردو كه از ايران حركت كند تا وقتى كه با نتيجه مطلوبه باز گردد كمتر از يك 
سال طول نتواند كشيد . در اين صورت مصارف اين اردوكشى اقًال دوازده ميليون ليرا يا صد و بيست كرور 
ــتادن اردو به نجد و حجاز مى نمايند  ــت آن آقايانى كه دولت را تهييج به فرس تومان خواهد شد . خوب اس
بدواً يك ماليات موقتى كه اقًال عايداتش ساالنه يك صد و بيست كرور تومان باشد بر ملت تحميل نموده 
ــت  ــس گذارنده آن وقت دولت را به ترتيب اردو مجبور نمايند چرا كه بر همه ظاهر اس ــش را از مجل و قانون
خزانه خالى ما  ، بودجه  اضافه ندارد و براى يك چنين مصرف  فورى ،  موجوده دولت همان قدر است كه 

امروزه براى انتظامات داخلى در كار داريم .
سپس بايد براى اين اردوئى كه به خارجه فرستاده شود داوطلبان قشون بگيريم. چه شود كه بعد از تعيين 
ــون دولت داخل  ــى همان آقايانى كه مهيج ملت و دولت اند خود و پيروان شان در قش مصارف اين اردوكش

شده و در راه حفظ بيضه اسالم سرهاى خود را به  كف گرفته وپيش قدم گردند .

سفر اول عين الملك
به دنبال وقايع فوق و در اوايل مهر 1307 نامه مفصل رئيس حزب حجاز توسط وزير خارجه آنجا ( فواد 
خطيب )كه براى وزير مختار ايران در مصر (جالل السلطنه ) ارسال شد كه اين نامه نيز گرهى بر بن بست 
اوضاع بود. در اين نامه تهاجم وهابى ها به حجاز محكوم شده و ابن سعود را عامل امتياز دهى به خارجيان 
ــت كمك و دخالت در امور حجاز مى  ــى شود نويسنده نامه و نيز فواد خطيب از ايران در خواس ــوب م محس

نمايند ( اسناد  39/  – 37 )
ــراى دولت ايران و نيز كميسيون  ــود اخبار و تحليل هاى متناقض ، وضعيت دشوارى را ب ــت وج در نهاي
ــت، دولت ايران وكميسيون  ــود آورده بود. در جهت برون رفت از اين بن بس ــب مجلس پنجم به وج منتخ
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مجلس تصميم مى گيرند هياتى را جهت بررسى اوضاع مدينه 
ــت حمله وهابى ها به مدينه به آنجا اعزام كند .  و مكه و صح
ــوى دولت مصر و همچنين  البته همزمان با ايران ، هياتى از س
ــتان نيز به حجاز اعزام مى شوند و عالوه  نمايندگانى از هندوس
ــراى حل مسائل مرزى  ــر آن هياتى از انگلستان نيز ظاهراً ب ب
حكومت و مستمكالت انگليس در ماوراى اردن و بين النهرين 
ــاره    26) قرائت  ــت .( مدرك شم ــور داشته اس ــد حض در نج
نوشته طعن آميز و طنزآلود هفته نامه چهره نما در مورد حضور 

انگليسى ها در حجاز و نجد خالى از لطف نيست:
ــرق  ــت انگليس كه تعزيه گردان ما تمكده هاى مش « دول

زمين از جهالت مشرقيان بوده نيز هياتى به رياست ( سر جليرت 
ــتاد و اشاعه داد كه اين هيات اعزاميه براى  كليتن) به جده فرس

ــلطان نجد  تحديد حدود بين خاك نجد و عراق و شرق اردن بوده و ابداً كارى به مخاصمه و مقاتله بين س
ــعود امير وهابى ها و امير على ابن شريف حسين ملك حجاز ندارد ...... !  و دولت انگليس چنانچه  ، ابن س
ــار كرده ، خاصه كه اين جنگ رنگ  ــه و رويه عادله او بوده در اين جنگ بى طرفى تمام اختي ــادت شريف ع

دينى دارد و براى او مشاكل سياسى توليد مى كند ...... ! 
و شايد اين هيات انگليسى با هيات ايرانى در جده تالقى كرده و راهنمائى بنمايد ولى ما اطمينان كامل 
به صحت عمل و بى االيشى هيات اعزاميه ايران كه آقايان ميرزا غفار خان وزير مختار مصر و ميرزا حبيب 

اهللا خان هويدا جنرال قونسل شام بوده ، داريم. »
هيات اعزمى ايران شامل عين الملك حبيب اهللا هويدا كنسول ايران در دمشق جالل السلطنه غفارخان 
ــق  به  ــى بود  عين الملك در 15 مهر از دمش وزير مختار در ايران در قاهره ، ميرزا محمد رضا گلستانه منش
طرف مصر حركت كرد و در 19 مهر همراه با هيات ايرانى به سمت جده حركت نمود . (اسناد / 46) هيات 
ايرانى در جده با ملك على مالقات كرده . او در بين راه رسيدن به مكه با هيات انگليسى كه در حال مذاكره 
ــعود داشت . هيات مزبوره در اوايل آبان به مكه  ــعود بود ، برخوردى كرده و مالقاتى هم با ابن س با ابن س
رسيد و شهر را خرابه و اماكن مقدسه را منهدم ديدند .گزارش عين الملك در اين قسمت تائيد كننده فجايع 

وهابى ها در مكه است .  ( همان / 47-46 )
ــيد شهر در محاصره  ولى ماموريت اصلى او عزيمت به مدينه بود هنگامى كه عين الملك به مدينه رس
وهابيون بود و طرفين مشغول جنگ با يكديگر بودند عين الملك با دقت به مشاهده مشرفه مدينه سركشى 
نموده و  انهدام آنها به وسيله وهابيون را تائيد نكرد (همان/ 47  ) در مسير بازگشت به جده او با ابن سعود 
مالقات هاى متعددى داشت كه ابن سعود ضمن قبول خرابى مكه آن را به اتباع متعصبش (اخوان) نسبت 
ــد ابن  ــت كه به نظر مى رس داده و قول جبران خرابى را مى دهد (همان / 480 ) نكته جالب توجه اين اس

ميرزا حبيب اهللا خان پدر هويدا
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سعود و وهابى ها براى مقابله با تبليغات شريف حسين و حكومت حجاز عامدانه حمله نهايى به مدينه را به 
تعويق انداخته بودند ، تا هيات هاى اعزامى مسلمانان (به ويژه ايران) با ديدار از مدينه عدم درستى تبليغات 

شريف حسين و حجازى ها را مشاهده كنند. 
ــپس از طريق قاهره به شام عزيمت مى كند . عين  ــت خود به جده رفته ( س عين الملك در مسير بازگش
الملك پس از بازگشت به دمشق گزارش نهايى را تنظيم كرده . آن را در 11 دى 1304 به ايران ارسال كرد 
(اسناد 46-54 ) چند روز قبل از آن در 3جمادى الثانى 1344 قمرى اوايل دى ماه ، ملك على طى نامه اى 
ــپس بركشتى نشسته و  ــلطنت حجاز را اعالم كرد. او س به وزير مختار ايران در قاهره كناره گيرى خود از س
به بغداد رفت (اسناد/44 ) و اندكى پس از ارسال گزارش عين الملك و احتماًال قبل از رسيدن آن گزارش به 
تهران ابن سعود سلطنت خود را بر سر تا سر نجد و حجاز اعالم كرد (اسناد/ 55-50 )با شنيدن خبر اعالم 
ــعود عين الملك درنامه اى به تاريخ 25 دى ماه خطاب به وزارت خارجه ضمن تقبيح عمل  ــلطنت ابن س س

ابن سعود اعالم كرد او با اين كار از تعهداتش سرباز زد (اسناد /58-59)

ماموريت دوم عين الملك در سال 1304
هنوز چند روز از ارسال نامه 24 دى عين الملك كه در آن از خلف وعده ابن سعود ياد شده بود ، نگذشته 
بود كه نامه اى تاريخ 29 دى از سوى وزارت خارجه عين الملك ارسال مى شود . در اين نامه وزارت خارجه 
ــلطنتش داده و اعالم مى دارد به  ــبت آغاز س ــعود رضاشاه به مناس خبر از دريافت تلگراف تبريك از ابن س
ذليل عدم وجود روابط رسمى بين دو كشور، عين الملك به حجاز رفته و پس از دبدار با ابن سعود ، مراتب 

سپاس متقابل را اعالم كند.
نامه مزبور تنها تاريخ 29 دى را دارد ولى با توجه به اينكه در فرازى از آن به موضوع معرفى نمايندگان 
ايران براى شركت در كنفرانس خالفت در مكه اشاره شده است. و كنگره مزبور در خرداد ماه 1305 برگزار 

شد ، لذا قطعًا نامه مورد بحث مربوط به 29 دى 1304 مى باشد.
ــط بهمن 1304 با  با توجه به مسير حركت و مدت زمان مسافرت ، احتماًال عين الولك مى بايد در اواس
ــفر او در  ــت و از آنجا به شام رفت. اخبارى از س ــعود مالقات كرده و پس از ديدار با او به مصر بازگش ابن س
جرايد فارسى زبان مصر منتشر شدو(مدارك : ورود عزيمت به حجاز-عودت و عزيمت به شام) بر اين اساس 

عين الملك ”در مكه با سلطان عودت و عزيمت محو كرده“
ــت به مصر ، تصوير كامًال منفى از اقدامات وهابى ها و ابن  ــد عين الملك پس از بازگش به نظر مى رس
ــعود در  ــعود ارائه داد.(مدارك محرومان در مكه) اين در حالى بود كه در همان زمان اعالن هاى ابن س س
ــك حج انتشار يافت .(اسناد/65-64) و اين تغاير به منزله شكست مامرين عين الملك  رابطه با آزادى مناس
ــاهده مقدسه مدينه، را مى بايد  ــعودى در انهدام مش بود . اقدامات بعدى دولت و به تالفى آن اقدام دولت س

از تبعات اين موضوع دانست .هيات دولت ايران در 11 اسفند 1304 (اواسط 1344 قمرى)
ــمًا از طريق نمايندگى  ــناد /66) و اين موضوع را رس ــفر حجاج به مكه را اعالم مى كند (اس ممنوعيت س
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هاى سياسى ايران در خارج كشور رسمًا به تمام ايرانيان مقيم خارج و دولتهاى ديگر اعالم مى كند.
ــه و مدينه بار ديگر موج اعتراض نسبت به حكومت  ــارخبر اعمال محدوديت ها براى حجاج در مك انتش
ــتان آغاز شد و چند تن از روحانيون هندى طى نامه اى  ــعود شروع شد . اين بار نيز اعتراض از هندوس آل س
به رفتار شاه ضمن تذكر تخريب اماكن مقدسه مكه به دست وهابيون و ايجاد تحقيقاتى از سوى آنان براى 
حجاج خواهان اقدام دولت ايران براى رفع محدوديت هاى مزبور شدند . مراسله حجاج اسالميه در پاسخ به 

آنان رفتار شاه وعده داد اقدامات مقتضى را انعام دهد.
تا آن زمان با اينكه وهابيون مدينه را در تصرف داشتند،  تخريب گسترده اى را نسبت به اماكن مقدسه 
ــط بهمن 1304 به بعد برگزارى  ــر اعمال نكرده بودند ولى با موضع گيرى هاى دولت ايران از اواس آن شه
مجلس خالفت در مصر . همراه با بر خورد منفى هيات هندى نمايندگان ( جمعيت خدام حرمين شريفين ) 

با حكومت ابن سعود اواخر اسفند 1304 شد 
شكست سياست هاى وهابى ها و ابن سعود تنها در رابطه آنها با ايران خالصه نمى شد. موضوع برگزارى 
كنفرانس خالفت در مكه از سوى سعودى ها كه براى خرداد 1305 برنامه ريزى شده بود با برگزارى كنگره 
ــره مصر بيانگر وجود  ــزل شديدى شد گزارش موجود از كنگ ــت 1305 مصر دچار تزل ــت در ارديبهش خالف
ــت نه تنها اين موضوع بلكه  اختالفات شديدى در ميان مسلمانان آنجا نسبت به موضوع تعيين خالفت اس
ــك حج نيز وهابى ها را به خشم آورده و منجر به  ــوم مصريان در هنگام برگزارى مناس برخى از آداب و رس
ــيطره برگزارى  ــى ميان آنها با حجاج مصرى شد . اما مهمترين موضوع هدف وهابى ها از س ــرى هاي درگي
ــك حج بود . كنگره مزبور به  كنگره مكه  ، تعيين تكليف موضوع خالفت و نيز تعيين وضعيت اعمال مناس
ــايش يافت و در آن  ــى پس از كنگره مصر و در 27 ذى قعده 1344 قمرى در شهر مكه گش ــه كوتاه فاصل
ــتان شوروى ، جاوه (اندونزى) مصر ، سودان، تركيه و سوريه حضور داشتند  نمايندگانى از مسلمانان هندوس

و نتيجه خاصى در ارتباط با موضوع مورد بحث اين مقاله به همراه نداشت . 
ــبب  ــت وهابى در عربستان انجام شد س اعالم عدم شركت ايران در كنگره مزبور كه دراعتراض به سياس

تيره شدن روابط دو طرف گرديد و زمينه را  براى يك درگيرى جدى فراهم كرد.

فاجعه مدينه – تخريب اماكن مقدسه
ــراى ايجاد رابطه با عربستان و نيز اعالم دولت ايران در  ــش به شكست  ماموريت عين الملك ب در واكن
ــعود  ــت نزديكى ابن س ــفر حجاج ايرانى به عربستان و همچنين شكست سياس مورد وضع  مقررات منع س
ــدى) وهابى ها در صدد تالفى برآمده و در 25  ــان (از جمله برخى از گروه هاى مسلمان هن ــا ديگرمسلمان ب
رمضان 1344 قمرى ( 31 فروردين 1305 ) فتواى از سوى علماى وهابى مدينه صادر شد كه در آن مجوز 

انهدام قبور ائمه در بقيع صادر شد . 
ــه در  ــتر عقايد وهابى ها نسبت به  شيعيان و ضديت آنها با اماكن مقدس  براى روشن شدن هر چه بيش
ــت . عالوه برآن  مكه و مدينه ، نمونه اى از نوشته هاى آنان در ذيل مدارك شماره 53 و 54 ارائه شده اس
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ــعود در مكه و جده نيز در ذيل مدارك شماره 55  وجود دارد . در چنين  گزارشى از عملكرد حكومت ابن س
ــى در 25 رمضان هر لحظه امكان حمله به قبور و  ــت پس از صدور فتاوى علماى وهاب ــى بديهى اس اوضاع

اماكن مقدسه مدينه مى رفت. 
تا اينك باالخره در هشتم شوال 1344 قمرى (12 ارديبهشت 1305 ) تخريب ضرايح ائمه در بقيع توسط 
ــط حاج امام جمعه خوئى درمالقات با بعضى مديران جرايد  وهابى ها شروع شد.1 اين خبر نخستين بار توس
در 5 خرداد اعالم شد . به تعبيرى ديگر حدود يك ماه پس از شروع تخريب ، خبر آن منتشر گرديد . متعاقبًا 
اقدامات گستردهاى از سوى مراجع، علماء و روحانيون آغاز شد . علماء كاظمين طى تلگراف هايى به ايران 
ــت ممانعت از اقدام وهابى ها را  ــالطين و امراى مسلمانان در خواس ــتان  و يمن از س ، افغانستان ، هندوس
ــيعى در منزل حاج امام جمعه خوئى از علماء وكالء  كردند . درتهران در عصر روز 11 خرداد گردهمايى وس
مجلس روحانيون تجار انجام شد كه در آن سيد حسن مدرس نيز سخنرانى داشت . او در نطق مفصل خود 
به تعيين كميسيون  وهابيت اشاره كرد و الزام دولت و شاه بر اجراى تصميمات آن كميسيون را اعالم نمود . 
طى ماههاى بعد نيز علماى شهرهاى مختلف ايران و نيز مراجع و مجتهدين عتبات نيز تلگرافات زيادى 
در پيگيرى اين موضوع به ايران ارسال كردند . مردم نيز در گوشه كنار كشور با برپايى اجتماعات به اقدامات 
ــى در برلن  عده اى از مسلمانان به تظاهرات پرداختند . رئيس الوزراء وقت  ــى ها اعتراض كردند و حت وهاب
حسن مستوفى نيز با  حضور صدور اعالميه اى در اول تير 1305 (مدرك شماره) اعتراض شديد دولت ايران 

نسبت به اقدامات وهابى ها در مدينه و حكومت سعودى اعالم كرد .
ــه مدينه نگاشته شد كه حاوى  روزنامه ها وجرايد مقاالت معتددى در محكوميت حمله به ضرايح مقدس
ــاى مفصلى از علل و عوامل اين واقعه هستند (مدارك73 تا 76.) در برخى از جرايد  ــل ها و گزارش ه تحلي
ــت از موضوع ايرانى ها چاپ شد كه از آن جمله دو  ــز مقاالتى در تقبيح اعمال وهابى ها و حماي ــى ني خارج
ــت و باالخره در همان زمان نيز كتاب  ــه از جريده المقطم در ذيل مدارك شماره77تا 79 ارائه شده اس مقال

تاريخ وهابى از شمس العلماء در عقايد و افكار وهابى ها در تهران چاپ و منتشر  شد .
در كشورهاى ديگر نيز اقدام وهابى ها در حمله به بقيع انعكاس نامطلوبى يافت از آن جمله در هندوستان 
گزارش هاى زيادى در تضبيح اعمال وهابى ها و اعتراض به اقدامات آنان وجود دارد ( مدارك82 تا 87) 

تشكيل مجدد كميسيون
قبًال گفته شدكه تشكيل كميسيونى در رابطه با اقدامات وهابى ها در مجلس پنجم كه در شهريور 1304 
ــكيل شد باالخره منجر به اعزام هياتى از سوى ايران به حجاز گرديد (ماموريت اول عين الملك هويدا)  تش

و پس از آن ديگر گزارشى از اقدامات خاصى از آن كميسيون و يا تشكيل جلسه اى از آن منتشر نشد.

1. البته گزارش از تيراندازى احتمالى در اماكن شريفه دمشق از سوى سربازان فرانسوى و نيز كشته شدن يك حاجى 
ايرانى در آن روز نيز وجود دارد ( ر.ك مدرك حجاج ايران در شام )
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ــرداد ماه علماء تهران در منزل حاج امام جمعه خوئى جمع شدند خبرى از محتواى مذاكرات  ــم خ در هفت
ــد ولى به نظر مى رسد شاه به شدت تحت فشار از سوى علماء قرار گرفته بود به اين  ــر نش اين جلسه منتش
سبب و با توجه به انتشار احتمالى خبر سفر بى نتيجه دوم عين الملك هويدا درباره ابن سعود از سوى ايران 
ــتم خرداد ماه  ــى حيثيتى ، رضا شاه به فوريت اقدام كرد و يك روز بعد و در هش ــش به نوع ــك واكن و در ي
1305 دستور تشكيل كميسيونى متشكل از روحانيون و رجال سياسى را مى دهد در آن زمان كشور در ايام 
فترت فقدان مجلس قرار داشته و انتخابات دوره ششم در حال برگزارى بودند تشكيل كميسيونى به فرمان 
ــكيل  ــور انجام گرفت در بين افراد تش ــى كش شاه و با حضور روحانيون عالى رتبه و رجال درجه اول سياس
ــيد حسن مدرس، حاج  دهنده كميسيون مزبور كه نخست به كميسيون وهابيت معروف شد مى توان به س
امام جمعه خوئى، موتمن الملك، مشيرالدوله، مستوفى الممالك و وثوق الدوله اشاره كرد ( مدارك شماره ) 
وزارت دربار هدف از تشكيل كميسيون را « در موضوع واقعه مولمه مدينه طيبه و اهانت هائى كه از طرف 
وهابى ها نسبت به قبور ائمه اطهار به عمل آمده مذاكره و مطالعاتى نموده و تصميمات الزمه اخذ و نتيجه 

را براى اجرا به عرض همايونى برسانند 
(مدارك شماره 88-92 ) در اين جا ديگر بحثى از اينكه نمايندگانى براى تشخيص واقعه به مدينه اعزام 
شوند همانگونه كه نه ماه قبل از اين اين راهكار مطرح شد. در ميان نبود و اين ديگر تلگرافات مراجع و علماء 
و نيز گردهمايى هايى كه در تهران و شهرستانها انجام شد بهانه اى براى مماشات باقى نگذاشت . نخستين 
ــكيل شد  ــه شنبه 10 خرداد 1305 و بدون حضور مرحوم مدرس تش جلسه كميسيون درقصر شاه و در روز س

مهمترين تصميم اين جلسه ادامه جلسات كميسيونى در محل اتاق رئيس مجلس شوراى ملى بود.
دو روز بعد در پنج شنبه 12 خرداد كميسيون و يا به عبارتى اولين جلسه اى كه كميسيونى در محل مجلس 
ــم السلطنه) و  ــيد حسن مدرس نيز شركت داشت در اين جلسه از ناظم (محتش ــكيل شد در اين جلسه س تش
ــام السلطنه) كميسيون انتخاب شدند در ادامه جلسه , مربوط به وقايع نه ماه قبل كه در دفتر  ــى (احتش منش

مخصوص شاهنشاهى و وزارت خارجه بود و به كميسيون منتقل شده بود» و چون خيلى مفصل بودند» 
به وثوق الدوله سپرده شد و او پرونده ها را تحويل گرفته و قرار شد در خارج از كميسيون آنها را مطالعه 
كرده و گزارشى را براى ارائه به كميسيونى تنظيم كند . تصميم مهم اين جلسه اعالم رسميت آن به آقايان 
علماء و حجج اسالم تمام اياالت و واليات بود كميسيون از آن آقايان درخواست كرده نظرياتشان را اعالم 
ــكيل شد و در نتيجه مذاكرات و مباحث انجام شده  ــه 13 خرداد جلسه بعد از كميسيون تش ــد . روز جمع كنن
قرار شد در برابر اهانت هاى وارده وهابى ها هر گونه تصميمى را كه كميسيون در نتيجه مطالعات عميقانه 
ــه و آن تصميم را به موقع  ــت شركت جست ــود اتخاذ خواهد كرد هيات دولت و طبقات مسلمين الزم اس خ

اجرا بگذارند.
در روز بعد يكشنبه 15 خرداد بار ديگركميسيون وهابيت تشكيل جلسه داد بر اساس تصميمات اين جلسه  
ــمًا به كميسيون دفاع حرمين شريفين» نامگذارى شد . همچنين قرار شد از مستشار الدوله،  «كميسيون رس
مخبر السلطنه، ممتاز الدوله و نصير الدوله براى حضور در كميسيون دعوت به عمل آيد . عالوه بر آن مقرر 
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ــنبه ، سه شنبه و پنج شنبه تشكيل شود   ــه روز در هفته يكش گرديد جلسات كميسيون به صورت منظم و س
و يكى از روزهاى هيجده و يا بيست خرداد جلسه اى با حضور كليه علماى تهران در منزل حاج امام جمعه 

خوئى تشكيل شود.
ــار زياد علماء براى اتخاذ يك تصميم جدى از سوى دولت و مقامات رسمى  تصميمى متاخر ناشى از فش
ــه شنبه 17 خرداد )  بود و  اين وضعيت به گونه اى بود كه تقريبًا تمامى مباحث جلسه بعدى كميسيون ( س
به بررسى تلگرافات مراجع عتبات و نيز آيت اهللا عبدالكريم حائرى (از قم) گذشت . در جلسه روز پنج شنبه 
ــنهادى تنظيم گرديد كه قرار شد به شاه و هيات دولت منعكس  (19 خرداد ) مباحث كلى مطرح شده و پيش
ــوان از آن طريق محتواى  ــترس نيست  كه بت ــنهادات كميسيون در دس شوند . گزارش و يا مدركى از پيش
پيشنهادات و نقطه نظرات كميسيون راروشن ساخت ولى بنا به خبرى كه از گزارش جلسه 21 خرداد موجود 

است مشخص مى شود كه پيشنهاد كميسيون به رئيس وزراء ابالغ شده.
متاسفانه خبرى از جلسات تشكيل شده در فاصله 22 خرداد تا اول تير ماه دردسترس نيست. 

ــراه داشت كه كميسيون از دولت تقاضا كرد كه براى  ــرات جلسه دوم تير نيز تنها اين نتيجه را هم مذاك
ــاى الزم به آنها داده شود .  ــتور العمل ه ــن النهرين نماينده تعيين و اعزام دارند تا در موقع، دس ــن و بي يم
ــت تا قبل از آن زمان ايران هم در شام و هم در بين النهرين  اين تصميمات كميسيون كمى قابل تامل اس
ــى داشته و نيازى به اين تاكيد نبود مگر آنكه تصور كنيم كميسيون تصميمى داشته عين  نمايندگان سياس
الملك هويدا كنسولى ايران در شام را به دليل مذاكرات با ابن سعود و به ويژه ماموريت  ( اسفند ماه 1304 
) تغيير دهد وگرنه دليل ديگرى براى اتخاذ آن تصميم وجود نداشت گزارش هاى جلسات چهار و پانزده تير 
ــت . ولى جلسه 19 تير كميسيون حاوى تصميمات مهمى بود .  كميسيون از  كوتاه و فاقد نكته خاصى اس
ــت انجام تحقيقات الزمه از وضعيت حجاز و عملياتى كه وهابى  رئيس الوزراء (مستوفى الممالك ) در خواس
ــور اعضا كميسيون علماء هيات  ــل آورده اند را نمود و قرار شد جلسه اى با حض ــاع متبركه به عم ــا در بق ه
علميه ، و رجال و اعضاء هيات دولت براى بررسى اعمال وهابى ها و اتخاذ تصميمات الزم تشكيل شود . 
هر دو تصميم مزبور عقب گردى بود به قبل،  تصميمى اول در واقع تكرار آن اقدامى بود كه در شهريور 
ــال 1305 تقريبًا غير  1304 دولت و مجلس بر انجام آن صحه گذارد و تكرار آن اقدام با توجه به شرايط س

ممكن بود. 
تصميم دوم نيز تكرار مكرراتى از جلسه قبل كميسيون و نظير اقداماتى بود كه در خرداد ماه 1305 انجام 
شده و هيچ نتيجه عملى ( جز منع سفر حج ) را درپى نداشت و جالب است كه بار ديگر در جلسه اول مرداد 
ــكيل جلسه اى با علماء و رجال تاكيد شد . جلسه اى كه گزارش يا  كميسيون نيز بر اراده كميسيون بر تش
ــر شد . جلسه 30  ــترس نيست.از دو جلسه ديگر كميسيون نيز خبرهائى منتش ــكيل آن در دس خبرى از تش
ــپرى شد و  ــى ايران در مصر و نقاط ديگر س ــى گزارش ها نمايندگى هاى سياس شهريور كه در آن به بررس
جلسه 17 مهر كه در آن تصميم شاه در مورد موضوع اهانت وهابى ها به اماكن مقدسه مدينه در كميسيون 
ــد و در نتيجه مذاكرات اعضاء قرار شد در جلسه بعد ى تصميمى قاطعى اتخاذوراپورت آن به شاه  ــرح ش مط
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ــده همان گونه كه تصميم شاه نيز به همان  داده شود . تصميم قاطعى كه گزارشى از جزئيات آن يافت نش
دليل نا معلوم است.

ــال 1305 منشتر شد بر  ــى در نوشتار حاضر ، در 30 آذر س و باالخره آخرين گزارش موجود و مورد بررس
ــكيل و كسرى    اعضا ء كميسيون حرمين را  ــاس اين گزارش روز 29 آذر شعب شش گانه [مجلس] تش اس

انتخاب كردند1.
نكته قابل تامل در خبر كوتاه فوق اين است كه كميسيون وهابيت يا كميسيون حرمين در آغاز كار خود 
يك كميسيون انتخابى بوده كه در محل مجلس شوراى ملى تشكيل مى شد خبر فوق اطالع بسيار مهمى 
را به ما مى دهد بر اين اساس در ماههاى بعد كميسيون از نظر ساختارى نيز به مجلس وابسته شده و اعضاء 
ــط نمايندگان انتخاب مى شدند اين تغيير مى توانست تاثير مثبتى  ــى از اعضاء آن توس آن يا حداقل بخش
بركاركرد كميسيون داشته باشد ولى باتوجه به اينكه تعيين سياست خارجى در ايران هميشه يك متولد بسيار 
ــد همين  ــوده و در نهايت در مراكز خارج از مجلس تعيين و تنظيم مى شد لذا به نظر مى رس ــده اى ب پيچي
عامل ( انتقال كميسيون از يك نهاد انتصابى عاليرتبه به كميسيونى در حاشيه ديگر كميسيونهاى مجلس ) 

سبب نا كارائى آن كميسيون و در نهايت انحالل تدريجى آن را فراهم آورد.  

منابع مقدمه: 
مدارك ارائه شده به عالوه كتاب هاى زير: 

ــى محقق. تهران: مركز چاپ و  ــران و عربستان ( 1304 – 1357 ) ، به كوشش عل ــط اي ــناد رواب 2- اس
انتشارات وزارت امور خارجه ، 1379 ، 

ــارات وزارت امور  ــده بيستم. تهران، مركز چاپ و انتش 3- حميد احمدى ، روابط ايران و عربستان در س
خارجه ، 1386 ، ص 47

ــوى ، تهران ، معاونت خدمات  ــيرالدوله تا مير حسين موس 4- دولت هاى ايران از ميرزا نصراهللا خان مش
مديريت و اطالع رسانى اداره كل آرشيو ، اسناد و موزه رياست جمهورى ، 1378 

ــخ شبهات آنها . مقدمه و ترجمه على دوانى .     ــيد محمد حسن قزوينى ، فرقه وهابى و پاس 1- آيت اهللا س
تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ، جاپ دوم ، پائيز 1366

6- محمد على سعيدى ، بريتانيا و ابن سعود ، ترجمه : دارالترجمه معاونت فرهنگى اوين . تهران : مركز 
چاپ و انتشارات سازمان تبايغات اسالمى ، زمستان 1368 

5-رابرت ليسى ، سرزمين سالطين ، مترجم : فيروزه خلعتبرى . تهران : شباويز ، چاپ دوم ، 1365 

1. روزنامه ستاره ايران ، ش 102 ، س 12 ، 30 آذر 1305 ، ص 1 



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

164

كميسيون وهابيت/ مسعود كوهستاني نژاد

[ مدرك شماره1] 
حمالت وهابي ها

ــمت مدينه حمله ور شده  ــت كه وهابي ها به س بيت المقدس 22- از منابع موثقه اطالع حاصل شده اس
اند دو روز قبل بمباردمان شروع شده و در نتيجه خرابيهاي بسياري وارد آمد. گنبد مسجد  بزرگي كه مدفن 

حضرت رسول (ص) است آسيب ديده و مسجد حمزه ع حضرت پيغمبر خراب شده است.
روتر1

[ مدرك شماره2] 
بمباردمان مدينه

ــه نموده و در نتيجه به مسجد  ــت كه وهابي ها شروع بمباردمان مدين ــر واصله از ژود زالم حاكي اس خب
بزرگي كه مقبره حضرت محمد در آن واقع است، خسارات مهمي وارد آمده است.2

[ مدرك شماره3] 
جلسه 1092 مجلس شوراى ملى ، دوره پنجم- 5 شهريور 1304

شوشترى : عرايض بنده خيلى مختصر و ليكن خيلى مهم است هم از نقطه نظر ديانت و هم از نقطه 
ــت هريك از آقايان نمايندگان محترم هر يك از افراد مملكت از دولت و غير دولت همينطور كه  نظر سياس
موظفند اگر موقعى پيدا شود تاثرات قلبيه خودشان را اظهار بكنند .به همين مناسبت بلكه به نحو اكمال اگر 

ثلمه به عالم  ديانت و روحانيت واقع شد هر يك از نمايندگان بايد اظهار تاثر بكنند.
ديروز بنده در يكى از روزنامه ها قضيه مدينه منوره و بمبارده مدينه و اسائه ادبى را كه به مسقط الرسول 
و قبر مقدس حضرت ختمى مرتبت شده ، خواندم و خوشوقت شدم كه از نقطه نظر اهميت آن  را در صفحه 

اول و ستون اول قرار داده بودند.
ــن موقع تصور مى كنم مجلس  ــر مومنى را جريحه دار مى كند و در اي ــه ، فوق العاده قلب ه ــن قضي اي
ــت  ــى عموم ايرانيان و خاصه مسلمان هاى شيعى مذهب اس شوراى ملى كه نماينده افكار ديانتى و سياس
ــان نمايندگان تاثرات قلبيه  ــول عالقه مخصوص دارند و آقاي ــن كه تمام عالم به مقبره الرس ــه از اي . گذشت
ــترحام نيست  خودشان را اظهار مى كنند و تذكر مى  دهند و بايد تذكر داده شود ، چون ديگر اينجا مواد اس
بايد به دولت محترم اسالمى وقت تذكر داده شود كه با نظر نمايندگان محترم و مجلس شوراى ملى براى 

جبران اين اسائه ادبى كه شده اقدام عاجلى بفرمايند
مدرس: بنده صبح خدمت آقاى رئيس الوزاره بودم اين مسئله را كه در روزنامه ها ديده بودم خيلى بدواً 

1. روزنامه شفق سرخ، ش 371، 6 شهريور 1304، ص1
2. روزنامه شفق سرخ، ش 371 ، 6 شهريور 1304، ص 3
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كه بنده خدمتشان رسيدم اهميت دادند و فرمودند كه به فوريت در صدد تحقيق بر مى آيم كه ببينم واقعيت 
ــدد تحقيق بر مى آيند و حقيقت بهتر  ــه بايد خيلى اهميت داده شود . البته حاال كه در ص ــت و البت آن چيس

كشف مى شود . محض اطالع آقايان عرض شد .
رئيس الوزرا : ديروز در بى سيم برلن و امروز در رويتر بعضى از اخبارات رسيده است كه فوق العاده اسباب 

نگرانى است اخبار رويتر اين است كه عرض مى كنم  : 
« بيت المقدس 22 اوت : از منبع موثقى اطالع رسيده است كه وهابى ها حمله به مدينه كرده اند و دو 
روز قبل بمباردمان شروع شد و خرابى زياد وارد شد . گنبد مسجد بزرگ كه در آن مقبره پيغمبر عليه السالم  

بود صدمه خورده و مسجد حمزه عموى پيغمبر عليه السالم به كلى خراب شد . » 
اگر چه بنا به امرى كه شد وزارت خارجه فوراً در صدد تحقيق بر آمد كه مدرك صحيحى به دست بيايد 
ــانم  تا در اين موقع اگر  ــده الزم دانستم به عرض مجلس شوراى ملى برس ــه نظر اهميت ، بن ــى از نقط ول
صالح بدانند از طرف مجلس كميسيونى تشكيل شود كه با موافقت نظر دولت به اين كار رسيدگى كنند .

 (در اين موقع جلسه براى تنفس تعطيل و پس از نيم ساعت مجدداً تشكيل گرديد)
ــاهده شد بنده يك  آقا ميرزا سـيد احمد بهبهانى : از ديروز كه اين خبر  غير مترقبه در روزنامه مش
ــاهده كردم امروز صبح هم با يك قلب پر از تاثرى به مجلس آمدم و در  ــانى در عموم مش حال تاثر و پريش

جبهه اغلب از آقايان وكال و بلكه همه وكال مشاهده شدت تاثر را كردم .
(نمايندگان- صحيح است)

و از همين جهت قبل از تشكيل جلسه با آقاى مدرس مذاكره كردم كه در اين زمينه در مجلس صحبتى 
ــطه همان صحبتى كه خودشان فرمودند كه صبح آقاى رئيس الوزرا را مالقات كرده بودند و  شود و به واس
ــت آقاى رئيس الوزرا تحقيق بكنند و اطالع  ــده لهذا بنا شده اس فرمودند كه چون اين خبر از جائى تاييد نش
ــريف آوردند اين بيانات را فرمودند ، حقيقت بنده  بدهند . در موقع قبل از تنفس كه آقاى رئيس الوزاره تش

مى بينم كه قلوب هيچ يك از آقايان به حال خود باقى نمانده .(جمعى از نمايندگان صحيح است)
و در حال تزلزل است و يك همچو امر مهمى كه نسبت به ديانت اسالم واقع شده .چنانچه       مى بنيم 
ــاهده مى كنيم نمايندگان احق و اولى هستند به تاثر در اين قضيه و البته همان طور كه آقاى رئيس  و مش
ــكيل شود و براى تعيين آن كميسيون  ــوزرا تقاضاى يك كميسيونى كردند كه بايد همچو كميسيونى تش ال
هم بايستى  يك فكر و رويه بشود و به عالوه در اغلب امور مهمه هم كه واقع مى شد سابقه اين طور بوده 

است كه مجلس تعطيل مى شده است.
اين است كه به واسطه اهميت موضوع و اينكه در ترتيب و تعيين آقايان نمايندگانى كه بايد آن كميسيون 
ــانى افكار آقايان را مالحظه مى كنم كه االن نمى توانند با يك حواس  ــكيل بدهند و االن هم پريش را تش
جمعى مشغول كار بشوند به اين جهت از آقايان تقاضا مى كنيم كه اجازه بدهند اين جلسه به همين جهت 
ــود و اين تقاضا را خدمت آقاى رئيس تقديم مى كنم و عرض     مى كنم كه اگر آقايان موافقت  ــل ش تعطي

بفرمايند در مرتبه اول ، دستور جلسه آتيه راجع به تعيين كميسيون و تعقيب اين كار باشد .
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جمعى از نمايندگان- صحيح است
رئيس- خوب مى فرمائيد جلسه ختم شود.

جمعى از نمايندگان- بلى
رئيس – جلسه آتيه روز يكشنبه1

[ مدرك شماره 4 ] 
جلسه 193 مجلس شوراى ملى- 8 شهريور 1304

تدين : البته همان طورى كه مقام محترم رياست اظهار فرمودند فوت مرحوم مغفور آقاى مساوات همه 
ــت ولى يك قضيه مولمه [ اى روى داد كه ]  بر حسب اخبار خارجى ها در  ماها را متاثر و متالم نموده اس
ــت كه در جلسه گذشته به آن اشاره شده  ــت . تصور مى كنم كه آن قضيه همان اس اين اوان حادث شده اس
است و البته تمام نمايندگان محترم مخصوصًا و جامعه ملت ايران عمومًا از استماع اين خبر متالم شده اند. 
چون قبالً  بنا بود نسبت به اين موضوع عالقمندى بيشترى اظهار بشود و آقاى مدرس در اين جلسه راجع 
به اين موضوع بياناتى اظهار بكنند و از طرفى تصادف كرده است با فوت مرحوم مغفور آقاى مساوات ، بنده 
در اينجا پيشنهاد مى كنم كه اگر آقايان موافقت بفرمايند اجازه بدهند كه آقاى مدرس راجع به اين موضوع 
و اسائه ادبى كه به مقام اقدس اعلى شده است ، شرحى اظهار عقيده بفرمايند و بعد به پاس احترام مرحوم 

مغفور مساوات جلسه را ختم كنيم .
(نمايندگان – صحيح است)

مدرس :  قوميت هر قومى و بقاء هر قومى و شرافت هر قومى و ترقى هر قومى به چيست؟ قوميت قوم 
عبارت از حفظ جامعه آن قوم ، واال هر قومى كه افرادى هستند مختلف اگر در تحت يك جامعه اى نباشند 

و حافظ آن جامعه نباشند ، عنوان قوميت از آن افراد منتزع مى شود. 
ــت. اگر قومى صد ميليون  ــر قومى به چيست؟ بقاء هر قومى به حفظ جامعه بين افراد آن قوم اس ــاء ه بق
ــتت و هيچ اثر  ــر ارادى هستند متش افراد داشته باشد و حفظ جامعه خودشان را نكنند آن قوم كالچرادالمنتش
و فائده اجتماعى بر آن افراد كثيره مترتب نخواهد بود . ترقى و تعالى هر قومى به اين خواهد شد كه جمع 
ــت ندهند . از بابت مثال  ــطه ترقى آن ، جامعه خودش را از دس ــان را نگهدارى كنند و به واس ــان خودش مي
ــر گفتگوى لغت و لسان شده ،  بنده موافقم كه هر  ــى كنم مكرر در همين مجلس و مجالس ديگ ــرض م ع
ــان خود حفظ نكرد  ضعف به قوميتش وارد مى شود. [ وبايد ] لباس خودش را حفظ كند ؛ صفات  ــى لس قوم
خلقى خودش را حفط كند و به هر اندازه كه جامعه خودش را حفظ كند به همان اندازه قوميتش باقى است.

غرض اصلى ما يك جامعه اى است كه يك قسمت بزرگ دنيا در آن جامعه شركت دارد و آن اسالميت 

ــروح مذاكرات نمايندگان مجلس شوراى ملى، دوره پنجم، ص 1371 و  ــمى كشور شاهنشاهى ، مش 1. روزنامه رس
ص 1376
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ــالم در يك مدت كمى در دنيا ترقى كرد و توسعه پيدا كرد و همان مدتى بود كه جامعه خودشان  ــت. اس اس
را حفظ كردند و بزرگان خودشان را  [ احترام ] كردند. اگر يك مردى از مسلمين در چين بودند اطاعت كرد 
ــرادرى كردند و جامعه خودشان را حفظ كردند و  ــات كردند ، ب ــى ]  كه در مدينه بود . موا س از آن [ مقامات
ــفانه در قرون اخيره از باب اينكه  جامعه خودشان را ، بزرگان  بر اكثر دنيا در زمان كمى مسلط شدند. متاس
ــدا شد . اين عرايض كه عرض مى كنم يك  ــوب خودشان را حفظ نكردند ، ضعف بر اين قوم پي ــراء خ و ام
ــت كه محتاج به دليل و برهانى باشد كه وقت آقايان را با آن ادله و براهين فوت كنم . براهين  ــى نيس مطلب

اينها با خود اين عرايض است كه عرض مى كنم . 
ما خيلى جامعه خودمان را از دست داديم. برادرانى داريم در اكثر دنيا كه دول اسالمى آن طور كه بايد و 
شايد با آنها رفتار نكرده است  و باالخره يك وقت بايد بيدار شده و هوشيار شويم و جامعه خودمان را حفظ 
كنيم . از آقايانى كه در تحت لواء اين قومند سوال مى كنم چه وقت است آن وقت از امروزه بهتر ؟ كيست 
ــالم را بر مى دارم و اين قوم را در تحت قوميت و در  كه آن لواء را بردار و بگويد : در اين موقع من لواء اس

تحت جامع ديانت اسالميه قوميتشان را ترقى مى دهم و حفظ مى كنم .
ــه بايد اطمينان پيدا شود ، هنوز پيدا  ــتماع فرموده ايد اگر چه به آن درج ــروز از اين واقعه هائله كه اس ام
ــت كه حادثه از چه قبيل است و تا چه مرتبه است. البته دولت مكلف است تحقيقات كامل بكند و  ــده اس نش
به عرض مجلس برساند و ليكن عرض مى كنم امروز اهل ايران يك قسمت از   قسمت هاى دول اسالمى 
است  و بايد امروز اين جامعه در تمام دنيا خودشان را معرفى كنند كه ملت ايران و دولت ايران قدم بر مى 

دارند كه اين جامعه را حفظ كنيم و خودمان را به بركت اين جامعه نگاهدارى كنيم . 
ــنهاد  ــه ] دولت تقاضاى كميسيون از مجلس نمود  ؛ البته وظيفه شان همين بود كه پيش ــن رابط [ در اي
تقاضاى كميسيون بفرمايند  البته مجلس هم مساعدت خواهند نمود . به عقيده بنده تمام فكر را بايد صرف 
ــت  ــدم هايى كه مقتضاى حفظ ديانت و حفظ قوميت و حفظ مليت خودمان اس ــرد و بايد يك ق ــن كار ك اي
دراين مورد برداريم و هيچ كارى و هيچ چيزى مقدم بر اين كار قرار ندهيم و نگذاريم  كه اين مسئله زيادتر 
ــته حال ما  ــباب خرابى جامعه شود كه مبادا يك ضرر عظيم ترى بر ما مترتب گردد وخداى نخواس از اين اس

از اين روز كه هستيم بدتر شود . زياد بر اين چيزى عرض نمى كنم.
رئيس الوزرا : چون دولت امروز براى نتيجه كميسيون حاضر شده بود ولى قضيه فوت مرحوم آقا سيد 
محمود رضاى مساوات مانع از تشكيل كميسيون شد و به عالوه آقاى مدرس راجع به قوميت و مليت يك 
اظهاراتى فرمودند لذا بنده مى توانم مطمئنانه عرض كنم كه ملت ايران در اين عضويتى كه امروز در دنيا [ 
دارد ] مى تواند هر گونه اظهار حيات و عرض خودش را بكند و حق خودش را بخواهد . شخص بنده خيلى 
ساعى هستم و حاضرم كه به تنهائى اگر اجازه داده شود خودم به شخصه يك اقداماتى بكنم. ولى آن چيز 
ــود تا با توافق نظر  ــت يك كميسيونى از طرف مجلس بش ــت و همان طورى كه تقاضا شده اس ديگرى اس

نمايندگان ملت يك اقداماتى بشود بهتر و واضح است.
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بعضى از نمايندگان- صحيح است1 

[ مدرك شماره5  ] 
در مصر

بعد از نشر خبر اسف انگيز راجع به بمباردمان مدينه طيبه و اهانتي كه از طرف وهابي ها به اماكن مقدسه 
ــت ، بر حسب يك اطالع خصوصي ، هيجان نفرت انگيزي در مصر پيدا شده و شديداً به  آنجا وارد شده اس
اين عمل اعتراض كرده اند زيرا ملت مزبور در محافظت اماكن مقدسه حجاز و آسايش زوار ، ساليانه مبالغ 
گزاف مصرف مي نمايند و خيال دارند اين مسئله را در مجلس عالي خالفت كه تا سه ماه ديگر در مصر از 
نمايندگان ملل اسالمي براي حل مسئله خالفت تشكيل    مي شود  مطرح نموده و وسائلي فراهم كنند كه 

اين قبيل حادثات مخالف احساسات مسلمين، روي ندهد.2  
 

[ مدرك شماره6] 
دعوت

از قراري كه شنيده شده است عصر امروز بعضي از آقايان طالب و علماء و تجار در مدرسه مروي جمع 
ــورت نمايند لذا از  عموم اصناف و طبقات دعوت  ــده كه در اطراف پيش آمد مولمه فجيعه وهابي ها مش ش

مي شود كه به مجلس مزبور تشريف آورده و در مذاكرات شركت و مساعدت فرمايند.3 

[ مدرك شماره7 ] 
(اجتماع در مسجد مروى طهران )

جمعى از آ؛قايان علماء در مسجد مرورى حضور به هم رسانيده  و عده كثيرى از تجار و اصناف و طبقات 
مختلفه نيز حاضر شده . 

ــدرس قبًال به منبر رفته و شرحى از رفتار وهابى ها در حجاز و مدينه طيبه اظهار و ضمنًا عالوه  ــاى م آق
ــد كه اطالعات واصله از وضعيات مزبور بر طبق اخبار واصله از منابع خارجى از قبيل روتر و غيره مى  نمودن
ــمى نداده است و تصميم شده بود كه براى اظهار نفرت از عمليات  باشد و هنوز وزارت خارجه اطالعات رس
ــيده و تعطيل عمومى نمايند ولى چون اطالعات  ــت از كار كش ــه شنبه كليه تجار واصناف دس مزبور روز س
رسمى در دست نيست و حقايق هويدا نشده است عجالتًا از اين تصميم صرف نظر شده و منتظر اطالعات 
ــر مملكت اعالن تعطيل عمومى  ــمى وزارت خارجه مى باشيم و پس از وصول اطالعات مزبور در سراس رس

1. روزنامه رسمى كشور شاهنشاهى ، همان ، صص 1376و1377
2. روزنامه شفق سرخ، ش 372، 8 شهريور 1304، ص1

3. همان، ص2.
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داده خواهد شد و آقايان علماء جلسات خود را ادامه خواهند داد تا تكليف قطعى معين شود . مجلس شوراى 
ملى و هيئت  دولت هم در اين خصوص كمال مساعدت را دارند .

ــت وارد طهران شده اند به  پس از اتمام نطق آقاى مدرس ، آقاى آقا شيخ على اصفهانى كه چندى اس
منبر رفته و شرحى از عمليات وهابى ها و اظهار تاسف و تاثر از پيشآمد هاى اخير بيان داشتند.  و نيز جلسه 
ــكيل و هر عصر در مسجد جمعه آقايان علماء و تجار  آقايان علماء در منزل آقاى حاج امام جمعه خوئى تش

و اصناف و طبقات مختله حضور به هم مى رسانند.1
 

[ مدرك شماره8] 
مهمترين اخبار :  در مجلس ايران

تهران :  امروز صبح مجلس ايران به عنوان اظهار تاسف عميق از خبر بمباردمان مدينه و انهدام ضريح 
ــس ] جلسه ، يكي از نمايندگان  ــد .  بعد از [ گذشت زمان ]  تعطيل [ تنف ــول (ص) تعطيل ش ــرت رس حض
ــت اعتراض و پرتست به نام مسلمين  از دولت تقاضا كرد كه به اين اقدام وهابي ها كه مخالف شريعت اس
بشود . رئيس الوزرا همين طور وعده داده و از مجلس تقاضا كرد كميسيوني براي تشريك مساعي با دولت 

در اين قضيه تشكيل شود.2
 

[ مدرك شماره9] 
در مسجد جامع

ــكيل  ــروز اجتماع كثيري از آقايان علماء و تجار و كسبه و طبقات  مختلفه در مسجد جامع تش ــر دي عص
شده آقا حاجي سيد علي شوشتري به منبر تشريف برده شرح مفصلي راجع به قضيه مولمه بمباردمان مدينه 
طيبه اظهار تاسف نموده و ضمنًا در موضوع خبر مربوط اظهار ترديد كردند كه الزم است خبر مستقيمي به 
ــت نداريم تصميمي نمي توانيم اتخاذ نمائيم و وعده دادند  ــد و چون تاكنون خبر صحيحي در دس دولت برس

كه فردا عصر مجدداً آقايان حضور پيدا كرده شايد خبر صحيحي در اين موضوع برسد.3

[ مدرك شماره10  ] 
جلسه 194 مجلس شوراى ملى- 10 شهريور 1304 

ــيد احمد بهبهانى : بنده در تعقيب مذاكرات دو جلسه [ قبل ] راجع به بمبارده و خسارتى كه  آقا ميرزا س
ــويم ،  ــتم تقاضا كنم در اول جلسه قبل از اينكه داخل كار ديگرى بش ــت ، مى خواس به مدينه طيبه شده اس

1. هفته نامه حبل المتين كلكته ، ش 34 ، س 33 ، 27 ربيع االول 1344 قمرى ، صص 21 و 22
2. روزنامه شفق سرخ، ش 372، 8 شهريور 1304، ص1

3. روزنامه شفق سرخ، ش 373، 10 شهريور 1304، ص2
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ــود  و در اول جلسه [ اعضاى ] آن  ــتور بش انتخاب كميسيونى كه آقاى رئيس الوزرا  تقاضا كرده اند جزء دس
كميسيون معين شود. 

ــتفاده كنم و از  ــريف دارند و از اين موقع بنده مى توانم اس ــكرم كه آقاى رئيس الوزرا تش ثانيا خيلى متش
ــتدعا كنم كه اگر در پايان جديتى كه به استخبار مطالب از محل هائى كه بوده است ،  ــان اس حضور مباركش

در اين قضيه فرموده اند ، مزيد اطالعى دارند بفرمايند كه آقايان نمايندگان هم مستحضر شوند . 
ــف اين مسئله ، ديروز از طرف  ــوزرا : بلى در تعقيب اقداماتى كه دولت به عمل آورده براى كش ــس ال رئي
مامورين شام و مصر اين مسئله تا حدى تصديق شده است ولى در عين حال مى گويند هنوز مدينه را وهابى 
ها نتوانسته اند اشغال كنند ولى بمباردمان به عمل آمده و يك اسائه ادب هائى شده است . بنده تقاضا مى 
كنم همان طور كه آقاى بهبهانى تقاضا كرده اند ، كميسيون زودتر تشكيل شود و داخل اين قضايا بشويم . 

اخگر : يكى از عرايضى كه مى خواستم عرض كنم همين بود كه آقاى بهبهانى فرمودند  .
نايب رئيس : البته نسبت به انتخابات كميسيون مخالفى نخواهد بود . 

ــاب مى شوند آيا در  ــت كه اشخاصى كه در اين كميسيون انتخ ــح بنده راجع به اين اس ــى : توضي فاطم
ــاير كميسيون ها  كميسيون ديگر عضويت دارند ؟ و مى توانند انتخاب شوند و يا اينكه اين هم به منزله س
ــت كه از طرف دولت  ــود ؟ چون عقيده شخصى بنده اين بود كميسيون يك كميسيون خاصى اس ــد ب خواه
ــت و براى يك مدت كمى خواهد بود و اشخاصى هم كه داخل در دو كمييسيون هستند ،  ــنهاد شده اس پيش
مى توانند عضويت اين كميسيون را قبول كنند . خواستم نظر مجلس را بدانم كه يك آرائى ندهيم كه بعد 

مجبور شويم تجديد انتخاب كنيم . حاال هر طور راى آقايان است ، همان طور خواهد شد . 
نايب رئيس : بر حسب سابقه اى كه در اين مجلس گذاشته شده است ، اشخاصى كه عضو دو كميسيون 

هستند در موقع انتخاب اين كميسيون غير قابل انتخابند ، مگر اينكه قبال استعفاء بدهند . 
بيات : بنده راجع به عده اعضاى كميسيون نظر داشتم . حاال بعد از قرائت پيشنهاد عرض مى كنم . 

پيشنهاد آقاى مدرس به مضمون ذيل قرائت شد : 
« پيشنهاد مى كنم كه كميسيونى كه دولت تقاضا نموده اند به جهت معيت با دولت در حادثه مدينه طيبه 

، عدد آن ده نفر باشد و قبل از شروع دستور ، انتخاب شوند .» 
ــت كه چون ده نفر را معين كرديم كه جزء دو كميسيون نيستند از اين جهت ده  مدرس : مسئله اين اس
نفر پيشنهاد شد . نظر من به ده نفر اين بود كه اينها جزء دو كميسيون نيستند و اگر الزم بدانند ديگران را 

هم دعوت كنند ، مى توانند . 
مرتضى قلى خان بيات : بنده نظرم دوازده نفر بود ولى ده نفر هم عيبى ندارد . 

آقا سيد يعقوب : بنده از فرمايش آقاى مدررس در شبهه افتادم كه اين ده نفر را كه ما نمى دانيم كى ها 
هستند و در خارج معين كرده اند ده نفر را كه در كميسيون عضو نيستند ؟ اگر يك انتخابى است كه به طور 
ــود ، پس اشخاص معينى ندارد و هر كس را كه در دو كميسيون عضو نيست را مى  آزاد از مجلس بايد بش
ــت مخصوص  ــت معين در نظر خودشان ، پس يك كميسيونى اس توان انتخاب كرد و اگر يك اشخاصى اس
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ــر ده نفرى كه در دو  ــس آزاد نيست واال اگر مجلس آزاد باشد ه ــه نظر خودشان . يعنى مجل ــص ب و مخت
كميسيون باشند را مى توان انتخاب كرد.1 

 [مدرك شماره11]
جلسه 195 مجلس شوراي ملي – 12 شهريور 1304

نايب رئيس :  قبًال نتيجه استخراج آرا براي انتخاب كميسيوني كه هيات دولت تقاضا كرده بودند كه 
با دولت مشورت و مشاركت كنند در اقدماتي كه مي بايست در قضيه هائله مدينه طيبه بشود ، چون انتخاب 

شده اند به عرض مجلس مي رسانم :
آقاي آقا شيخ فرج اهللا شصت و نه راي ، آقاي ديبا شصت و شش راي ، آقاي ذوالقدر شصت و پنج راي 
، دكتر محمد خان مصدق شصت و پنج راي ، آقاي مفتي شصت و چهار راي .آقاي عراقي شصت و دو راي 

،  آقاي مستوفي شصت و يك راي. آقاق قمي شصت و يك راي.
ــه انتخاب شده اند . دو نفر از آقايان كه آقاي مستوفي و آقاي مفتي باشند در  ــام آقايان با اكثريت تام تم

كميسيون عضو بوده اند و بايد نسبت به يكي از كميسيونهاي سابق تكليفشان معين شود .
ــت دارم و گمان نمي كنم كميسيون  ــبات عضوي مفتـي :  بنده در كميسيون معارف و كميسيون محاس

محاسبات مانع باشد.
نايب رئيس : در كميسيون انتخابات هم عضويت داريد ؟

مفتي : بلي در آنجا هم عضو هستم ولي كار انتخابات تمام شده است .
نايب رئيس : خبر اين طور نيست .

مفتي :  از كميسيون انتخابات استعفا مي دهم.2
 

[ مدرك شماره12]
( احساسات مسلمانان بمبئى)

ــانى  ــتوده ملت وهابى كه به مدينه مطهره جسارت ورزيده و اتش افش چون واقعه گلوله ريزى گروه نا س
نموده اند ، عموم مسلمانهاى هندوستان از سنى و شيعه و خوچه و بوره و اسماعيليه غمناك و تاثرات خود را 
اشكار و دست از خورد و كار كشيده و رؤساى بمبئى از اشراف و اعيان و تجار كه بيش از بيست هزار نفس 
مى شود ، از جميع مسلمانان جمع شده و مجلس مركزى در بمبئى راه انداخته شد كه شعب عالم اسالم را  

اصدا دهد و فروعاتى به جهت  او در تمام نقاط هند داير شود . 
ــد برچيدند و بهم زده و به  ــابق مجلس خالفتى [ بود ] و چون ديده شد در او  اثر و ثمرى هويدا نش س

1. روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي، همان ، ص 1383.
2. همان، ص 1384.
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ــى و تجار بزرگ و اعيان و  ــاى واقع ــن انصار الحرمين ) داير شد . اعضاء اين انجمن از روس ــش ( انجم جاي
صاحبان مناصب عالى بوده و مجلس باشكوهى بسيار خوب مفتوح شد و اعضاء اين انجمن نمايندگان تمام 

طوايف و ملل اسالميه كره ارض هستند .  
قرار اول مجلس اين شد كه هياتى را نزد قنسول ايران در بمبئى فرستادند و اظهار داشتند كه بايد دولت 
ــت حرمين شريفين مكه و مدينه را از چنگال ابن  ــالمى اس ايران كه امروز بزرگترين و مقتدر ترين دول اس

سعود بيرون آرد و منتى بزرگ به عالم اسالم و مسلمين كره ارض بگذارد .
جناب قونسول انان را به گشاده روئى پذيرفته و گفتند : در ايران حاليه در اين خصوص گفتگو و هيجان 
ــون بزرگى به طرف حجاز روانه بدارد و وهابى ها را  ــت و دولت ايران به فكر بوده و محتمل قش عمومى اس

از كليه حجاز ويثرب بيرون كند .
نمايندگان بسيار خوشوقت شدند و تلگراف وارده از تهران هم مؤيد اقوال اقاى قونسول بود .

نيز تلگرافات مفصل به ابن السعود به مكه شد كه در آن تلگرافات عموم مسلمانان انزجار و كدورت خود 
ــعود و خالفكارى او كه به مدينه منوره جسارت ورزيده اظهار كردند و امروز انقدر وهابى  را نسبت به ابن س
ها در نظر مسلمانان بمبئى منفور بوده كه اگر يك نفر نجدى در بمبئى پيدا شود او را با دندان ريشه ريشه 

خواهند كرد.1

[ مدرك شماره13]
( وهابيها و مدينه منوره و عالم اسالم)

ــات سرشار مهيجى در  ــدنى به تازگى رويداد كه يك احساس ــالم را مصيبتى تازه و غم زايل نش عالم اس
ــالميه ديگر در اين گاه  ــالميه بر اثر اين حادثه و يك خمودگى و بيرطى در بعضى ممالك اس برخى نقاط اس
امتحان ، نمودار شد و ان گلوله ريزى اتباع ابن سعود ( وهابى ها) به مدينه منوره و قبه مكرمه حضرت ختمى 

مرتبت و اماكن مشرفه آن بقعه پاك و خطه تابناك بوده كه همه را پريشان حال كرد . 
ــاختيم كه  مادر شماره هاى گذشته چهره نما را عقايد و شريعت وهابى ها كامال خوانند گان را مطلع س
ــره معتقد [ هستند ]  ليكن  ــول خدا و خالفت خلفا و شريعت مطه ــر چه به وحدت خدا و نبوت رس ــان اگ آن
تجليل و تكريم نمودن مكه و مدينه و مشاهده مشرفه عتبات عاليات را كفر و بت پرستى مى دانند و بنا به 

عقيده منحوسه شان اين اعمال نا شايسته را مكرر كرده و مى كنند! 
اما بالدى كه در اين حادثه مكدره به صدا در آمدند نخست مسلمانان بمبئى هندوستان بوده كه قصابان 
يك روز دست از كشتار كشيده و مسلمانان گوشت نخورده و اينان تاسى به ( مسترغاندى) نموده كه ان هم 

هميشه براى رفع مشكالت سياسى و اخراج انگليس از هندوستان هفت روز روزه مى گيرد! 
ــران بوده كه يك روز مجلس و بازارها و ادارت دولتى و غيره را بسته و اعمال وهابيان  ــان اي دوم مسلمان

1. هفته نامه چهره نما ، ش 2 ، س 22 ، مهر 1304 ، ص 15
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ــغول و فقط اعليحضرت ملك فوائد اول پادشاه  ــوم مصريان بوده كه به كار خود مش را  پروتست كردند . س
مصر تلگرافى به ابن سعود فرموده و او هم جوابى نفى داده و مطلق انكار كرد  ! اما ترك ها و عراقى ها و 
مسلمانان فلسطين و شامات و قفقاز و تركستان و افغانستان و جاوه اى ها و يمن و عدن و غيره به سكوت 

گذارنيدند .  
در اين اثنا از طرف وزارت امور خارجه ايران تلگراف ذيل به سفارتخانه ايران در مصر رسيد: 

 سواد تلگراف وزارتخانه ايران به وزير مختار ايران در مصر
ــا امير حسين به طرف مكه معظمه مى  ــورى كه مى دانيد در موقعى كه وهابى ها براى طرفيت ب ــه ط ب
ــه بيت اهللا و خون ريزى  ــعود نصيحت كرد كه از تعرض ب ــايل مختلفه به ابن س ــد دولت ايران به وس رفتن
ــى مسلمين زيراين مكه معظمه و  ــايش و راحت ــعود قول داد كه جز تهيه اس مسلمين اجتناب نمايد . ابن س
احترام اماكن مشرفه مقصودى ندارد . حال موافق اخبارى كه رسيده وهابى ها خانه وقبر خديجه را در مكه 
معظمه به دست خود منهدم و اخيراً در حمله به مدينه [ مقبره ] مطهر و قبر حضرت پيغمبر و مسجد حمزه 

را بمباردمان و خراب كرده اند .
اين اخبار مؤلم بى اندازه دولت و ملت ايران را عزادار و قلوب همه مسلمين را مجروح داشته . روز وصول 
ــر ، مجلس شوروى ملى تعطيل و پس از تاييد خبر مزبرو براى اظهار نفرت   (  پروتست) روز شنبه  ــن خب اي
16 صفر تعطيل عمومى در تمام نقاط ايران شد . تمام طبقات مردم با نهايت هيجان ، ابراز اندوه خود را از 
اين هتك احترام به مقامات مقدسه اسالم و اظهار تنفر از وهابى ها در مسجد ازدحام  [ و درخواست ] دارند 

كه همدردى و اعتراض ايران را به اطالع عموم مسلمين حوزه ماموريت خود برسانيد . 
ــاى وزير مختار ايران ، مقدم  ، در تمام جرايد مهمه يوميه مصر  ــه محض ورود اين تلگراف به مصر آق ب
ــات عاليه دولت و ملت ايران در انظار مسلمانان مصر بيش از پيش  ــار دادند كه واقع احساس تلگراف را انتش
ــوق ر ا به انان ابال غ و قرائت  ــته و تلگراف ف ــه شد . آنگاه عموم ايرنيان [ مقيم مصر ] را خواس ــب توج جال

فرموده و ضمنًا نطق ذيل را ايراد كردند :

نطق آقاى ميرزا غفار خان وزير مختار   ايران در مصر 
براى اظهار همدردى با هموطنان خود در ايران 

ــش و همدردى با  ــروز در تمام ايران براى نماي ــرات و تعطيل عامه ام ــدن هيجان و تاث ــه ازشني از اينك
ــن جا آمده ايد ، كمال  ــت بدي ــالم كه عين شرافت ملى مسلمين اس ــان اصلى ، در حفظ شرافت اس هموطن
ــك جهتى شما در چنين موقعى مايه تسلى و قدردانى  ــن دارم اطالع بر اين نمايش و ي ــكر را دارم و يقي تش

ملت ايران خواهد شد . 
اخبارى كه مبنى بر هتك احترام مقامات متبركه كه در مطبوعات منتشر است و قراين خارجى و راپورت 
هاى واصله به دولت عليه ايران هم مؤيد آن است مايه حيرت و تالم فوق العاده است . هيچ كس نمى تواند 
ــه وهابى ها نه فقط بر خالف مسلك و اصول تمام  ــا تعبير ديگر بكند كه اين رفتار و اقدامات قبيح ــكار ي ان
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ملل و طوايف در هر عهد و عصر از متمدن و وحشى مى باشد بل يك توهين و ضربه اى است بر حسيات 
و شرف دوستى مسلمين بدون استثناء .

ــه متباين از حيث مذهب و جنسيت ، قبور و معابد  ــد و عصر حتى در عهود تاريك ملل مختلف ــر عه در ه
مذهبى يكديگر را محترم و خارج از دايره مخاصمت مى دانستند اگر هم بندرت برخالف اين اصل حركتى 
ــخ عالم مى شدند . با وجود اين ، در اين  ــا ملتى صادر مى شد تمام آنها ننگين و محكوم تاري ــى ي از شخص
ــيده باشد و خصوصمت با  ــه اى مانده كه از نور تمدن روشنائى بدان نرس ــرن بيستم كه كمتر نقط ــه ق حادث
ــعى تمام ملل و دول  ــيگرى به شمار مى رود و اول هم وس عقايد و مذاهب جزو خرافات و پست تر از وحش
عالم ، نمايش احترام به عقايد مذهبى يكديگر است و از نكات مهمه است كه در تمام معاهدات قيد       مى  
كنند وقوع اين قسم وحشيگرى و بى احترامى به مقامات مقدسه سيصد ميليون مسلمان از طرف يك طايفه 
بدون جسارت و وحشيگرى اى است كه در تصور نميگنجد  . به عقيده من سكوت و  بى اعتنائى ملل اسالم 
ــال كه اين قبيل اخبار در  ــت  ! زيرا كه اگر در اين مدت قريب يك س نا درجه اى مسئول اين جسارت هاس
جريان است ابراز حسى و اعتراضى از طرف ملل اسالم كه قرابت شان با اين طايفه وحشى نزديك تر است 
، مى شد ، درجه جسارت انها بدين جا نمى كشيد كه حتى گنبد حضرت رسول را اماجگاه گلوله و شرانبيل 

نمايند ، بدون انكه   ذره اى اعتنا به حس شرف مسلمين داشته باشند .
ــه در چنين مواقعى مذهبى ، بروز  ــالم از روى اين مالحظه بوده ك ــد اين بى اعتنائى پاره از ملل اس شاي
ــود .  هيجان و تاثرات در انظار ملل اروپا حمل بر ( فاناتيزم) ( تعصب مذهبى) و قصور تمدن و تنور فكر بش
ــالم است اگر به يك قبر  ــى بد ان ها و مسالك انها ،  منتهاى امال دول اس حال همان دول متمدنه كه تاس
سرباز گمنام شان اندك بى احترامى از ناحيه  اى بشود ، شور نشور در سرتاسر ممالكشان افتاده و تمام قواى 
ــد به اينكه اثار عمده مذهبى و  برى و بحرى و هوائى خودرا به جنبش آورده نيار بر مى كنند !  تا چه برس
ــه عمومى انها را به اين جسارت و بى اعتنائى به حسيات آنها ، منهدم نمايند و حسسيات  و  مقامات مقدس

شرف دوستى آنها را هيچ بشماريد .
بعضى از مسلمانان هم كه احتجاج مى كنند تا كامال صدق اين اخبار واضح نشود هيچ اظهار و حسى و 

نگرانى صحيح نيست  و تقريبًا براى بى حسى خود بهانه مى خواهند به دست بياورند . 
ــود وهابى ها براين  ــت : يا بايد خ ــه دوچيز ممكن الحصول اس ــه انها مى خواهند ب ــى ك ــن ثبوت اوال اي
ــم خود معاينه كنند  !  ــيگرى خود اعتراف نمايند يا اينكه فرداً فرد مردم به مكه و مدينه رفته و به چش وحش

و هر دو اين وسيله غير ممكن است ، 
ــت )  كافى  ــت و صحيح  اس ثانيا اگر ده يك اين اخبار صحيح باشد ( و حال انكه همه از منابع موثقه اس

است كه تمام مسلمين را در دفاع بيضه اسالم و شرافت ملى و مذهبى به هيجان آورد .
ــه ، هر هيجان فداكارى  ــاهده و معاينه تمام هتك احترام ها و خرابى به مقامات مقدس ــًا بعد از مش  ثالث
ــى را از روى زمين محو  ــچ حاصل و ثمر  ! و اگر تمام طايفه وهاب ــت و بدون هي ــود هدر و بى موقع اس بش
ــهور ( عالج واقعه قبل  ــالم شده ، نتواند كرد پس بنا به مثل مش كنند رفع توهين و ننگ را كه به عالم اس
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از وقوع بايد كرد ) 
ــالم و شرافت مذهبى و ملى  ــده در حفاظت بيضه اس در هر حال اميداوريم كه برادران مذهبى تا دير نش
بيش از اين مسامحه و بى حسى ننمايند و اتحاد و يك جهتى در عالم اسالم را كه اساس قدرت ملل اسالم 

است ، به عالم نشان بدهند ( خاتمه ) 

( چهره نما)
ــى يك  به عقيده ما اين اولين نطق جامع االطرف كثير المعانى عالمانه اى بوده كه يك روز وزير سياس
ــالميه در عاصمه يك دولت اسالميه ديگرى در نهايت شهامت و قوت قلب بيان كرده اما  دولت معظمه اس
مثل شعر معروف ( اما هزار حيف كه يك دست بى صدا است ) به قرار اخبار وارده از شام ، اقاى ميرزا حبيب 
ــر و خودشان  ــابق ) نيز تلگراف ايران را در جرائد انجا منتش اهللا خان هويدا قونسول جنرال ( عين الملك  س
هم از طرف دولت ايران مامور شده اند كه به مدينه رفته و تحقيقات عميقانه كرده و راپورت بدهند  و كنون 

عالم اسالم نگران راپورت ايشان بوده اند.1
       

[ مدرك شماره14]
از كميته خالفت

ــتان به هيات محترم دولت  ــان به امضاء شوكت قائد مسلمين هندوس تلگرافي از كميته خالفت هندوس
راجع به مسئله بمباردمان مدينه طيبه رسيده است كه نظريه سابق ما را تائيد و چون عين تلگراف را نديده 

ايم ، نشر مضمون آن را به آتيه وعده مي دهيم.2

[ مدرك شماره15  ]
از كرمانشاهان  -  استفتاء

حضور محترم حضرت آيت اهللا كاشاني طهران
ــيده ،  ــر موحش غير مترقب يعني تخريب مرقد مطهر حضرت ختمي مرتبت صلي اهللا عليه و آله رس خب

صحت و سقم آن را فوري ، مستدعي است تكليف عموم مسلمين را در اقدام جدي تعيين فرمائيد .
حاج ميرزا محمد علي واعظ 

از طرف عموم تجار ،   سيدي 3

1. هفته نامه چهره نما ، ش 2 ، س 22 ، مهر 1304 ، صص 3-6
2. روزنامه شفق سرخ، ش 375، 17 شهريور 1304، ص1
3. روزنامه شفق سرخ ، ش 372، 10 شهريور 1304، ص1
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[ مدرك شماره16  ] 
تلگراف تبريز

ــالم  ــاي حاج رحيم افندي قزويني ، روز جمعه و شنبه تعطيل عمومي.  حضرات حجج اس طهـران :  آق
ــوگواري اقدام نموديم. با كمال بي صبري نتيجه اقدامات  و تمامي طبقات با حالت موثره نظير عاشورا به س

هيئت معظم دولت را انتظار داريم .
هيئت تجار: حاج محمد حريري

هيئت اصناف : رضا فرشي1

[ مدرك شماره17 ] 
حوادث مهمه -  تكذيب بمباردمان مدينه

ــه بمباردمان مدينه را  ــعود در مصر به كلي مسئل ــب اخبار مختلفه چند روز قبل ، نماينده ابن س ــر حس ب
ــيده كه اشعار  ــت و تلگرافي نيز از كميته خالفت به امضا شوكت علي به هيات  دولت رس تكذيب نموده اس
ــالمند  داشته اند ما تحقيقات كامله در اين باب نموده ايم و شايعه به كلي  بي اصل بوده و اين دشمنان اس
كه براي تفرقه كلمه مسلمين و ايجاد نفاق بين آنها اين شايعات را منتشر مي كنند. ما از تكذيب اين قضيه 

از دو لحاظ مسروريم2

[ مدرك شماره18  ] 
بي سيم مسكو  مورخه 13 سپتامبر 1925

اظهار نفرت
مسكو: در 5 سپتامبر سفراي ايران و تركيه در مسجد مسلمين حاضر سده و پس از اداء مراسم مذهبي 
ــخنانى ] ايراد نموده و از  و دعا كه با حضور جماعت كثيري از مردم و مخصوصًا ايرانيان به عمل آمد ، [ س
مساعدت با وهابي ها كه اماكن مقدسه مسلمين را خراب مي كنند اظهار بيزاري و اعتراض نمود . در همان 

روز جمع كثيري در مسجد اجتماع نموده و بر عليه عمليات وهابي ها پروتست كردند.3 

[ مدرك شماره19] 
قضيه مدينه

پاريس : تلگراف واصل از بيروت راجع به انتشارات مربوطه به بمباردمان مدينه از طرف وهابي ها مشعر 

1. همان، ش 375، 17 شهريور 1304، ص1
2. همان، ش 376، ش 22 شهريور 1304، ص1

3. همان، ش 376، 22 شهريور 1304، ص3
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است كه حقيقت قضيه آن است كه ساخلو هاشمي كه در قلعه محصور هستند به سمت اطراف و بيرون شهر 
كه در دست وهابي ها ست ، مشغول شليك مي باشند .1

[ مدرك شماره20 ] 
مهمترين اخبار  - كنفرانس اسالمي

ــن كه قريبًا در جده بين  ــعر بر اي ــت مش لنـدن :  جريده ديلي اكسپرس تلگرافي از قاهره درج كرده اس
نمايندگان سلطان حسين و ابن سعود و انگلستان كنفرانسي براي يافتن طريق حل قضيه معضل و الينحل 

حجاز تشكيل خواهد شد.2

[ مدرك شماره 21 ]
(استغاثه شريف حسين به مسلمانان دنيا)

شريف حسين يعنى پادشاه معزول حجاز كه فعًال در جزيره قبرس به نظر بند است استغاثه نامه به كليه 
مسلمانان دنيا فرستاده و در آن استغاثه نامه اعتراض مى كند به قبضه انگلستان به بندر عقبه را و مى گويد 
ــى داده بود و ضمنًا مى گويد نتيجه اين  ــت كه انگليس به حكومت عرب ــن حركت برخالف و عده اى اس اي
ــى هائى را كه در مكه كرده و در مدينه  ــعود مدينه و ينبوع را قبضه نموده . اين خراب ــد شد كه ابن س خواه
ــارى دارد از اين رو كليه مسلمانان دنيا را دعوت مى نمايد براى اينكه نگذارند حق عرب  مورد تبانى  ــم ج ه

شده  و وهابيان مدينه را خراب نمايند .
چنانچه اخبارات انگليسى مى نويسند ابن سعود متوجه قبضه مدينه و يتنوع است تا بتواند قوت امير على 
ــپس او را در هم شكند . امير على نيز در اين موضوع شكايت دارد ولى به عقيده ما  را در جده كم نموده س
ــت از رياست  ــالم دارند خوب اس ــت مى گويند كه همدردى با اس اگر امير على و خاندان شريف حسين راس

اماكن اسالمى كناره گيرند . 
 نفرتى كه مسلمانان به خاندان شريف حسين حاصل نموده نه چيزى است كه بتوان از قنوت عامه خارج 
ــطه ضديتى است كه با  ــعود پيدا نموده اند تمام به واس نموده ، چه همدردى كه مسلمانان تا درجه به ابن س
ــعود مى  ــف حسين دارند ورنه جميع مسلمانان يك دل و يك زبان متحد شده و به دفع ابن س ــدان شري خان
ــاختيم همان خاندان منفورى كه  ــعود را به جنگ يا خواهش ، خارج س كوشيدند . حاال مى گويند اگر ابن س
ــتغاثه نامه هاى  ــه مسلمين باز مسلط خواهند گرديد اين گونه اس ــالم كرده اند به اماكن مقدس خيانت به اس

شريف حسين و اميرعلى جوابى جز الينفع الندم نمى شوند.3

1. روزنامه شفق سرخ ، ش 378 ،26 شهريور 1304 ، ص1
2. همان، ش 378، 26 شهريور 1304، ص1

3. هفته نامه حبل المتين كلكته ، ش 29 ، س 32 ، 21 صفر 1344 قمرى ، صص 1-8



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

178

كميسيون وهابيت/ مسعود كوهستاني نژاد

[ مدرك شماره22  ]
ياداشت (9 شهريور)

 [ مقاله ] مسئله وهابي ها
ــت در  ــول (ص) وارد آمده اس اين چند روز مسئله وهابي ها و توهيني كه نسبت به مسجد حضرت رس
ايران موضوع بحث گرديد.در دو جلسه هم از طرف رئيس دولت و هم از طرف بعضي نمايندگان اظهاراتي 
در اين باب شد و حتي براي اتخاذ تصميمي آقاي رئيس الوزرا از مجلس نيز كميسيوني خواستند . از طرف 
علماء و تجار و كسبه نيز در اين چند روزه خيلي اظهار نگرانيو هيجان شده است و براي جريده نگاران هم 

موضوع خوبي پيدا شده كه به اشكال مختلفه نوحه سرائي كنند.
ــون در اين باب چيزي ننوشتيم و شايد مورد اعتراض هم واقع شده باشيم ولي چه اهميت دارد .  ــا تاكن م
در مقابل تاريخ و وجدان ، جريده اى كه كار و وظيفه ديگري دارد بايد به اخبار وارده با نظر تعمق نگريسته 

و منبع انتشار و جريان هاي سياست هر دو را در نظر بگيرد و آن وقت قضاوت نمايد . 
25 اوت بي سيم برلن و 26 اوت رويتر خبر بمباردمان مدينه  خرابي مسجد حضرت پيغمبر (ص) رانشر 

دادند  ولي از كجا؟ از بيت المقدس.
بيت المقدس در تحت سلطه و نفوذ كيست؟ تحت حمايت دولت انگليس . 

روابط شريف حسين و پسرانش با دولت انگليس چطور بود؟در نهايت خوبي .
 امير فيصل كجاست؟ در لندن . 

بزرگترين معارض وهابي ها كيست؟امير علي . 
برادر فيصل مسئله تمديد معاهده عراق مربوط به كيست؟ به موافقت فيصل .

ــطه فيصل رفع  ــت گله مندي و دلخوري زمامداران بريتانياي كبير از خانواه شريف به واس آيا ممكن اس
شود؟ بديهي است خيلي ممكن است.

ــت وهابي ها  ــا مي توانيم اين خبر را يك خبر قطعي تلقي كنيم . صحيح اس ــا اين مالحظات چطور م ب
ــرفه احترامي نمي گذارند ولي مسجد را  ــاهد مش عقايد كفر آميز دارند و اصوًال به مقابر بزرگان دين و مش
ــاهد مشرفه ائمه  ــالم و با خرابي مش ــاير مذاهب اس خيلي اهميت داده و به همان درجه كه در ضديت با س
ــي پروا و جسور هستند در تقيد به ظواهر مبادي قرآن و احترام كعبه يا مساجد نيز مانند خوارج  ــب و ب متعص
نهروان متعصب هستند . عالوه بر اين كامًال با احساسات  عقايد ملل اسالمي مطلع و مي دانند يك همچو 
ــه هيجان و تنفر خواهد انداخت و لذا بعد از اينكه وارد مكه شدند ابن  ــالمي را به رعش توهيني تمام عالم اس
ــالمي نشر داده و در طي آن خضوع خود را نسبت به مراسم ملل  ــعود بيانيه اي تلگرافًا به تمام ممالك اس س
اسالمي و حفظ شعائر آنها خاطر نشان نموده بود يعني مي خواست به ملل اسالمي بفهماند كه ما آن وهابي 
ــم مذهبي ساير ملل نيستيم و عقائدي كه داريم براي خودمان و  ــك و خشن و بي اعتناء به مراس هاي خش

مانع ساير اقوام اسالمي نخواهيم بود.
ــايخ اسالمي  اسالمبول صادر شد؛ تركها سعي  بعد از شروع جنگ بين المللي و فتواي جهادي كه از مش
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ــالمي ، جنگ را ديني معرفي نموده و  ــالم به ملل اس ــيله تبليغ حكم جهاد و مبدا اتحاد اس مي كردند به وس
ــانحه اي كه اتفاق مسلمين را در هم شكند جلوگيري نمايند . سخت ترين لطمه  حتي االمكان از حدوث س
اي كه به اين مرام ترك ها زده شد از دست خانواده شريف بود زيرا خانواده مزبور به واسطه شرافت نسب و 
ــت حرمين شريفين در نظر مسلمين مقام ارجمندي داشتند و جدا شدن آنها از خالفت  عهده دار بودن حراس
ــان مي داد كه ورود عثماني به جنگ ابداً مربوط به دين و مذهب  ــالمي نش عثماني به انظار اغلب ملل اس
ــلطنت آل عثمان مجزا كرد و طرفين (شريف  ــت دولت انگليس،  حجاز را از س ــت سياس نيست . بديهي اس
ــان دادند ولي بعد از انقضا جنگ ،  ــبزي به همديگر نش ــي انگلستان) در باغهاي س حسين و نماينده سياس
ــت انگلستان  ــت بزرگ شود و سياس مواعيد انجام نگرفت و شريف حسين بيش از گنجايش خود مي خواس
مقتضي اين نبود بلكه بهتر اين مي دانست حجاز  يك دولت كوچك ضعيفي باشد در تحت تاثير و نفوذ او ؛ 
در نتيجه تصادم اين دو سياست ، شريف حسين از مساعدت سياست بريتاني محروم و تشويق مختصري از 
وهابي ها كه اساسًا مابين آنها و خانواده شريف [ حساسيت هائى ] موجود بود براي درهم شكستن جبروت 
ــيات انگليس روي مساعدي نيز به هجوم وهابي ها  مالك حسين كافي بود و همين طور هم شد و حتي س

به ججاز نشان داد.
ــطه روي كار آمدن  ــتعفا داد و تصور كرد به واس ــلطنت اس شريف حسين كه قضيه را اين طور ديد از س
ــت  ــرعت و عجله چندان موافق سياس امير علي قضايا به خوشي ختم شود و البته ختم شدن قضيه به اين س
ــت آن  ــيده اس نبود. شايد امروز كه امير فيصل به لندن رفته و موقع تحديد معاهده انگليس و عراق نيز رس
ــد زيرا خانواده شريف عاقبت  ــع اينكه ديگر وهابي ها  در جاي خود بر گردن ــيده باشد.  يعني موق ــع رس موق
ــروازي خود را باز دانسته و متنبه شده اند و مال الصلح هم تمديد معاهده عراق وانگليس باشد  ــم بلند پ وخي
از طرف برادر امير علي داده شد . براي تمام كردن اين بازي ، بايد علم اسالم بر ضد وهابي به جنبش آيد 
ــوا و قائد وپيغمبر خود را در زير آتش توپ ها  ببينند براي تهييج تمام  و همين يك خبر كه قبر مطهر پيش

عالم اسالم كافي است . 
ــاده و خالي از مالحظات سياسي نمي دانيم لذا  ــت كه ما مي دهيم يعني قضيه را س اين يك احتمالي اس
ــپس وارد يك اقدام  ــط وزارت خارجه معلوم نموده و س ــقم قضيه به توس قبل از همه چيز ، بايد صحت و س
عملي شوند . بديهي است اگر اين خبر صحت داشته باشد يك روز تعطيل در تمام ايران يا تجمع در مدرسه 
ــت تنها قبر  ــف در مجلس شوري كافي نيست زيرا اين قبر مطهري كه خراب شده اس مروي ، يا اظهار تاس
ــيصد و پنجاه و چهار سال قبل نقشه  ــت كه هزار و س ــوايان دن نيست ،  قبر شخص بزرگي اس يكي از پيش
دنيا را تغيير داد و بزرگترين تطور فكري و روح را در گيتي ايجاد نمود ؛ با محكم ترين و ابدي ترين شرايع 
ــر در مقابل عظمت و  ــيد و از آن تاريخ تاكنون هزار ها مليون افراد بش ــابقين كش خود ، خط لغو بر احكام س
ــك همچه وجودي را ندانند  ــردن اطاعت خم كرده اند . قومي كه احترام مرقد ي ــام علوي او ، گ ــوخ مق شم
البته بايد دست آنها از اين گونه اماكن كوتاه گردد و نبايد به آنها اجازه داد هر روز با مبادي مقدسه اسالمي 

[ بازى] كنند .
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ولي از طرف ديگر معتقد هم نيستم كه حجاز براي اين از دست وهابي ها گرفته شود كه به دست خانواده 
شريف تسليم گردد زيرا حتمي ترين نتيجه يك همچو سياست غلطي اين است كه اين كشمكش آلوده به 
ــي هر روز تجديد شود . عالوه بر اين تصور مي كنيم در اين صورت  ــرزمين قدس شنايع در اراضي وحي و س
ــلطه خانواده شريف در حجاز مخالف هستند و ما در اين گونه  ــًا با س دولت تركيه نيز موافقت نكند زيرا اساس
مسائل ، محتاج به موافقت عامع ملل اسالمي هستيم مخصوصًا مللي كه حيات استقاللي آنها در تحت نفوذ 

و اوامر بيگانگان نباشد.
و از همين لحاظ هم به كلي مخالفيم با نظريه اي كه امروز صبح يكي از آقايان اظهار كرده و مي گفت 
قضيه به مجمع اتفاق مراجعه شود و از مجمع تقاضا شود آنجا را اداره كند . مادر اين باب از سابق يك نظريه 
ــت كه يا تمام حجاز يا  اي داشتيم كه خوشبختانه امروز هم جريده ايران بدان اشاره كرده بود و آن اين اس
اقًال حرمين شريفين در تحت اختيار و حكومت يك مجمع اسالم كه نمايندگان تمام ممالك اساالمي در آن 
حضور داشته و عضو باشند ، قرار گيرد و مستقيمًا آن مجمع مداخله در امور حرمين شريفين نموده ، ماليه و 
نظام و ساير دوائر آن را اداره كرده وسائل تسهيل مسافرت زوار و حجاج را فراهم نموده و دول اسالمي نيز 

موظف به حمايت و تقويت و مساعدت اين حكومت كوچك بين المسلمين باشند.1     
                                

[مدرك  شماره23]
[ مقاله ] السالم عليك يا رسول اهللا

ــودن مسجد حمزه ، مجلس شوراى  ــل صلعم و خراب نم ــبت اشعه خبر انهدام گنبد مطهر روس به مناس
ايران تعطيل و از دولت خواهش نمود كه بر اين حركت ابن سعود سخت اعتراض نموده و جلوگيرى از مزيد 
اقدامات نمايد . آقاى پهلوى وعده فرموده اند كه دولت اقدامات جدى خواهد نمود ولى براى كمك و تائيد 
ــت كه مجلس شوراى ملى كميسيونى تشكيل داده تا دولت را در اين موضصوع كمك نمايد .  ــب اس ، مناس
آقاى مدرس كه يكى از علماى سياسى و قائد حزب اقليت دارلشوراى ملى است از دولت خواهش نموده كه 
در اين موضوع اقدامات عملى شود نه لفظى . رئيس الوزراء وعده فرموده اند كه البته كوتاهى نخواهد شد .

ــبت  ــورى در كليه ايران اطالع داده اند كه به مناس ــاى نظامى و مامورين كش آقاى رئيس الوزرا به رؤس
ــه فردا يوم شنبه باشد ، عموما تعطيل و كليه  ــالت پناهى ،  شانزدهم صفر ك ــدام گنبد مطهر حضرت رس انه
دكاكين و بازارها و ادارت تجا رتى و غيره دست از كار كشيده و اين روز را روز ماتم و غم قرار دهند . وزير 
ــعود تذكر داده  امور خارجه به كليه نمايندگان خود اطالع داده كه قبل از جنگ ، دولت عليه ايران به ابن س
بود كه از خون ريزى مسلمانان و هتك احترام اماكن مقدسه احتراز نمايد.  معلوم مى شود كه ابن سعود به 
ــوراى  ــن تذكر عمل ننموده و به قول خويش ايفاء نكرده . از خبر انهدام مرقد مظهر نبوى مجلس دارالش اي
ــده  و كليه رعاياى ايران را از  ــپتامبر يوم ماتم و عزا قرار داده ش ــل و كليه مسلمانان متالم و پنجم س تعطي

1. روزنامه شفق سرخ ، ش 373، 10 شهريور 134، ص1
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اين واقعه اخبار دهند.
رئيس مجلس تجارت طهران به بمبئى تلگراف زده است كه "  البته آگاه ايد از بمباردمان وهابيان شهر 
ــول صلعم و خراب نمودن مسجد جعفر و قبر  ــه را و خرابى هائى كه به مسجد بزرگ و گنبدمطهر رس مدين
ــه نموده اند . ملت و دولت ايران تصفيه نموده كه قصاص بگيرند از وهابيان و محافظه كنند  ــه در مك خديج
ــالم حاضر  ــالم را . ما يقين داريم كه مسلمانان همه دنيا در فديه مال و جان در محافظه بيضه اس عزت اس
ــود . چه اقدام مسلمانان هند در اين امر كرده و خواهند كرد ، اطالع دهند . براى ابراز نفرت تمام  ــد ب خواهن
ادارات ملى و دولتى ايران روز شنبه شانزدهم صفر را تعطيل و غيرت خود را ظاهر مى نمايد . اميد است كه 

مسلمانان دنيا تاسى به ايرانيان بجويند." 
ــيده ، مى گويد : " مسلمانان البته  تلگرافى كه محصورين مدينه به جده [ زده و ] و از جده به بمبئى رس
آگاه اند از ان همه خرابى كه وهابيان در مكه و طائف نمودند و جزئى از ان خرابى ها همانا كشتن و غارت 
كردن و بچه زدن مسلمانان را و كنيز و غالم ساختن است و اين اقدامات را از ان رو مى نمايند كه وهابى 
ها فقط خود را موحد و مسلمانان مى گويند و تمام اهالى اماكن مقدسه در نظر انان كافر و مال شان حالل 
ــد ، فيصل الجا وش  ــون نج ــال اين جماعت مدينه را محاصره كرده و در اعالنى كه رئيس قش ــت . فع اس
ــكريان خود كه اهالى مدينه همه كافر اند . از اين ظاهر  مى شود كه وهابى  امضا ء نموده مى گويد به لش
ــته اموال شان را غارت  ــم گرديده اند كه اگر اهالى مدينه مذهب آنان را قبول ننمايند تمام را كش ــا مصم ه
نمايند . دهات مدينه را مانند الوالى قربان و غير را كه گرفته همين سلوك را به ا نها روا داشته ، مال شان 
ــب و روز مدينه هدف بمباردمان وهابيان  ــى كنند ، درخت هاى خرما انها را قبضه كرده اند . ش ــارت م را غ
است و مركز بمباردمان خود را  گنبد مطهر نبوى قرار داده اند . وهابيان فريادمى زنند و ما را به اين كال م 
دعوت مى كنند ( اى كافر ها بيرون آئيد و به سزاى خويش برسيد) آيا مسلمانى هست كه دلش بر ساكنين 
ــتغاثه ميجوئيم ؛ ما  شهر پيغمبر متالم نگردد و رضا دهد كه ما از قحط بميريم . اى مسلمانان ما به شما اس

را نجات داده و قبر نبى را محافظه كنيد.

(حبل المتين )
عقيده وهابيان بر احدى پوشيده نبوده و نيست . سرسلسله اين فرقه كه جد ابن سعود كنونى عبدالوهاب 
باشد در صال سال قبل آنچه نموده در كربال بر همه ظاهر است اگر چه اوضاع سياست تغير نموده ولى در 
صورت صحت اين خبر ، گويا مسلك وهابيان تبديل نيافته است . بدون شبهه ابن سعود مردى است فاضل 
ــالها نيز در فرانسه تحصيل كرده . اين حركت از وى  ، عالم  و واقف به مواقف عصر . چنانچه مى گويند س
ــت مدار گرد د . سياست مدارى  ــالم سياس ــت چه او مى خواهد در عرب و بلكه در كليه اس خيلى عجيب اس
ــت . بالجمله مى گويند [  ــازد ، دور اس با تعصبات مذهبى و حركاتى كه قلب جميع مسلمانان دنيا را مدكر س
وهابى ها ]  بسيارى از تعميرات مساجدرا از قبيل ساختن و غيره ناجائز مى دانند ، خود را تابعه قرآن و عامل 
ــد مطلق گفته و در حق انبياء  و اوليا هم قائل به " من مات فمات"  اند . شفاعت را قائل  ــث و موح ــه حدي ب
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نيستند . "  اال باذنه " را به اراده اهللا تفسير مى كنند . در مسئله جهاد از تمام فرق اسالميه بيشتر مجداند . 
ــت و جمعى از فضال و علماى هند رجحان به اين فرقه  ــتان روز افزون در تزايد اس اين فرقه در هندوس
دارند.  مى گويند شيعيان قبر پرستند و سنيان هم قبر پرستند و هم پير پرست و هر دو را منافى با حقيقت 
ــال 1857 ميالدى اين فرقه نزد انگلستان متهم آمده و خيلى هم  ــالم موحديت مى گويند . در بلواى س اس
ــر سيد احمد خان طلوع كرد رفع شبهه از انگلستان نموده و مجددا" اين فرقه  ــپس كه س متعجب شدند . س
در هندوستان آزاد گرديدند و از ان زمان تا كنون خيلى ترقى كرده و ما از پيشرفت اين فرقه در هندوستان 
ــكيل دهند . فعال مسلمانان هند  ــال اكثريت مسلمانان  هند را وهابيان تش چنان مى بينيم كه پس از صد س
دو فرقه اند : وهابيان و يكى پير پرستان ، هر قدر بر وفق مقتضيات زمان  از عده پير پرستان كم مى شود 

بر عده وهابيان افزوده مى گردد. 
20 سال قبل زمانى كه دولت [ عثمانى ] خويشتن را در دامان آلمان انداخت و مسئله تعمير راه آهن بغداد 
ــت آلمان ، انگلستان مصمم آمدند كه قواى دولت عثمانى را در عراق  قوت گرفت براى جلوگيرى از سياس
ــق غير مستقيم در هم شكند . نتيجه اين شد كه بدواً شيخ مبارك بن صباح شيخ كويت را برخالف  ــه طري ب
ــاخته و تا درجه تحت الحمايه  ــان برانگيخته و جديت كردند تا وقتى كه كويت را از عراق مجزى س عثماني
ــر او تاخته و راه آهن بغداد را بدان نقطه منتهى  ــم آزادش قرار د ادند تا بتوانند عثمانيان ب ــود در آورد و ني خ
سازند . پس از فراغت از امر كويت ، با ابن سعود هم همراه گرديده تا بندر قطيف و االحساء قطر كه شامل 
ــعود هماره جارى بود به  ــبات جنگى كه بين ابن صباح و ابن س به عراق بود را قبضه نمايد و به همين مناس
ــاطت انگلستان خاتمه يافت. شرح خونين [ جنگ هاى ] قطر و ا الحساء ،  قطيف و جزائر و بنادر ان [  وس
نواحى ]  در شماره هاى 20 سال  قبل حبل المتين نگارش يافته . بر شيعيان ان سامان كه اكثريت داشتند 
ظلم و اجحاف شد و با لشكريان عثمانى هم كه در آنجا موجود بود خيلى بى رحمانه سلوك نمودند و شيخ 
ــت دولت  ــاخت  . حبل المتين در ان موقع خيلى فرياد زد و معلوم اس خزعل را هم همان لرد كرزن بزرگ س
مظفرى كى به اين مطالب توجه مى نمود . در سال 1919 بين انگلستان و ابن سعود قرار دادى بسته آمده 

كه شرح ان را هم چندى قبل در حبل المتين نگاشتيم.
ــوب ما از چگونگى حاالت واقف گرديده و  ــت كه ملت و دولت محب ــرض از نگارش اين مراتب آن اس غ
ــنگ روى  هر اقدامى كه مى نمايند از روى بصيرت و اطالع باشد و كوشش كنند قائم با لذات باشند نه س
ــك و خالى كه عقب ان سر نيزه هاى نظامى نباشد،  نه تنها كار  ــت كه پروتست خش يخ  اجانب . مسلم اس
از پيش نمى برد بلكه مورث توهين به خود وجالدت طرف هم تواند گرديد. خوب است قبل از اينكه شروع 
ــم از چه راه مى توان  ــعود و متصرفات وى را مدنظر گرفته و  ببيني ــل مقصود شود وضعيت ا بن س ــه اص ب
ــعود از ده ماه [ قبل ] به اين طرف كه مكه را گرفته وحجاز را اشغال  وى را به هوش آورد . حركات بن س
ــال قبل  نموده اگر اين شايعات مقرون به صواب ثابت گردد ، ظاهر مى دارد كه [ وهابيون ] امروز و صد س
كه جنبش عبدالوهاب بود ، هر دو يك روش را دارد و ابداً از تغيير زمان وضعيت عالم متاثر نشده و ملتفت 
نگرديده ا ند كه اين دوره ، [ دوره ] تعصب نيست كه به اصول مذهب وهابيه تعمير مقابر و امثال ان ناجائز 
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ــعود هم از اين ماجرا  ــائر مسلمين چه عقيده دارند . هرگاه از خود ابن س باشد . بايد ديد كه چهار ميليون س
سؤال بشود بدون شك جواب ماليم خواهد داد ولى اعتراض كنندگان بايد غور نمايند كه آيا جواب ماليم ،  
ــيد كه در آتيه مرتكب اين گونه اعمال نگردند؟  ــابقه او تواند شد و يا اطمينان خواهد بخش جبران حركات س
ــاله  ــه شان و مراكزى كه همه س آيا تسكين قلب براى مسلمانان عالم حاصل خواهد آمد ؟ كه اماكن مقدس
ــالمى بايد به زيارت و طواف ان بروند به قبضه اين جماعت متعصب باقى ماند . اين امر  ميليونها نفوس اس
ــه  هم مسلم آمده كه خاندان شريف حسين نه قابليت امارات عرب را دارند و نه مى توانند اين اماكن مقدس
ــالمى را محفوظ دارند . در قلوب عامه مسلمانان عالم جاى گير گرديده كه شريف زادگان ملك حسين  اس

غالم زادگان فرنگان اند. 

(چاره چيست ؟)
ــتاده و تحقيق حال  به عقيده ما قبل از هر اقدامى دولت عليه ايران بايد نماينده مخصوص به حجاز فرس
ــى نعل هاى واژگون مى زنند  ــيون اروپ خيل ــى ديگران خود را نيندازد . سياس نمايد و در پيچ و تاب سياس
ــد مقاصد ديگر هم دارند كه ما از ذكر و بيانش  ــه مى خواهند مسلمانان را به يك ديگر اندازن ــالوه براينك ع
عاجزيم . دولت ايران خوب است يكى از نمايندگان خود را به فوريت امر كند كه باراه آهن به مدينه رهسپار 
ــد . چه به  ــت واقعه را به دولت اطالع داده تا دولت ايران به جميع مسلمانان عالم آگهى بخش ــده و حقيق آم
ــى اشاعه مى يابد . در هر صورت دولت  ــى فعال در تاريكى هستند و اخبارات ضد و نقيض خيل ــده جمع عقي
ــالميه بدون فوت وقت بين  ــد جدا اقدام نمايد تا مسئله آينده حجاز تصفيه يابد . بدواً بايد دول اس ــران باي اي
خودشان تشكيل مجمعى داده و نمايندگان شان در يك نقطه جمع آمده و به فوريت مبادله خياالت نمايند . 
اينكه ملل اسالميه از هر جمعيت اسالمى به يك نقطه مانند مكه و مصر و غيره جمع شده و تصفيه مسئله 
خالفت و آتيه حجاز را بنمايند ، از جمالت بسيار خوش الفاظ بى معنى است . اين مطلب از قدرت افراد ملل 
خارج است بلكه دول اسالميه بايد اقدام كنند . ملت اسالم هم بايد حامى و تابع دول متوبعه خود باشند . 

اگر به تشكيل كنفرانس اعظم اسالمى كه از بعد خلع خالفت تاكنون در جرايد انتشار مى باشد ، منتظر 
ــت ولى اگر به صدرات آقاى پهلوى به  ــم هيچ امر صورت نخواهد بست چنانچه تاكنون هم نبسته اس باشي
فوريت در طهران مجلس تشكيل و سفير كبير تركيه ،  سفيرافغانستان و سفير مصر و نماينده وزارت خارجه 
در يك نقطه نشسته و  امر را بيابند ، به صرفه اسالم و اسالميان معقول تر است و فوراً به صورت عمل هم 
ــنى و وهابى و خارجى  مى تواند درآمد .مسئله مكه و مدينه حكايت قبله و پيغمبر ، اختصاص به شيعى و س

ندارد چه در اين موضوع خاص، همه شريك و هم عقيده اند. 
ــنت و جماعت كار به زد و  ــتان خيلى در هيجان اند و در نقاط عديده بين وهابيان و س مسلمانان هندوس
ــت به شبهه وهابيگرى او را  ــيده ، شوكت على كه رئيس مجلس خالفت مركزى بمبئى اس خورد هم كش
ــعود گرديده . حجاج هندى  تهديد كرده اند و از بى مدركى مى گويند جماعت خالفيان مورث تجرى بن س
ــاختند .دوست مامحمد على معروف ، برادر شوكت على  ــتادند و به ان صدمات عظيم دچار س رابه مكه فرس
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كه تابعه مسلك بى اثر گاندى بود در پنجاب ضمن نطق خود انكار مى كند كه اين واقعات در مدينه پيش 
ــتى چنين واقعاتى پيش آمده باشد حاضر است شخصًا به مدينه  نيامده و از خوف مخالفت مى گويد اگر راس

رفته و با ابن سعود بجنگد وجان خود را نثار اسالم و مرقد مطهر نبوى سازد . 
چه قدر اين سخن سخيف و ابله فريبانه است . عزيز من، از تو و صد امثال تو كه مدينه بروند چه بر مى 
ــم مسلمانان در پيروى گاندى شده بس [  ايد ؟ عوام را نبايد فريب داد ؛ آن همه خاك پاشى ها كه به چش
است . سخيف تر از سخنان دوست ما مستر محمد على ، بيانات مسلمانانى است كه پنجاه هزار نفر [ بوده 
ــايل ] رفتن آنها را  ــتند به شرط اينكه دولت انگليس [ وس و ] به طريقه داوطلبانه مى خواهند به حجاز بفرس

هم به حجاز فراهم آرد . افسوس كه مسلمانان دنيا قوال شده اند .
ــده تلگراف زده كه شما حقيقت امر را معلوم  ــتان بنا به هيجان مسلمانان به قونسول ج حكومت هندوس
ــعود  ــعود تحقيق واقعات مدينه را نموده و نماينده ابن س ــلطان فواد مصر از ابن س كرده و اعالن نمائيد . س
ــعود چند بمب   ــكر ابن س ــب مى كند خرابى مرقد مطهر نبوى و قبر حمزه را و مى گويد لش ــر تكذي در مص
ــت . ارباب  ــعود اشاعه داده اس به دشمنان پرتاب كرده ولى خرابى پيش نيامده و ابالغيه عمومى هم ابن س
ــى و با پايه همان است كه پارلمان ايران كرده و بايد تمام مسلمانان  ــت مى گويند اقدام اساس دانش و سياس
متكى به ان بشوند تا رفع اين خطر عظيم را از اسالم بنمايند . چنانچه در پتنه مسلمانان مجتمع و تشكرات 
خودشان را به مجلس شوراى ايران تقديم كرده و چنان متجلى اند كه دولت عليه اقدامى فرمايد كه نگرانى 

مسلمانان در معامالت حجاز براى هميشه مرتفع آيد.
ــالميه و محبوب القلوب عامه مسلمانان دنياست و فقط دولتى است  امروز دولت ايران بزرگترين دول اس
كه امروز مى تواند در كمال سهولت ابن سعود را پيش پاى خود بنشاند . تا وقتى كه ابن سعود در جلو خود 
ــال قبل  ــاهده قوتى ننمايد به اقدامات خويش خاتمه نخواهد داد و بعيد نيست همان قسمى كه صد س مش
ــارت كردند و ان همه خرابى ها و بى احترامى به جاى آوردند اگر جلوگيرى  ــه كربال نيز هجوم نموده و غ ب
ــود مجدداً هم تجديد عهد شود چه حكومت عراق بدون تائيد دولت انگليس قادر نيست كه جلوگيرى از  نش
ابن سود بنمايد . ما و جميع مسلمانان دنيا حاضر نيستيم كه در اين اماكن مقدسه اسالمى هيچ گونه دخالت 

ديگران را به طريق مستقيم يا غير مستقيم روا داشته و رضا دهيم.

(چه بايد كرد )
ــعود و وضعيت نجد را مد نظر گرفت . بايد دانست كه   اقدامات  بايد پس از تحقيق كامل حيثيت ابن س
حضرت پهلوي شايسته نيست در رديف اقدامات سايرين قرار گرفته به طرق است صرف نظر از اين موضوع 
اهم كرده شود در صورتي  هم كه خبر انهدام مرقد مطهر نبوي مقرون به صواب نباشد بايد در اين جنبش 

تصفيه آينده حكومت حجاز بشود .
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وضعيت نجد
ــت 1700 فيت از سطح دريا بلند است .نجد تمام ريگستان  ــعود اس رياض كه مركز نجد و پايتخت ابن س
ــت دارد باران هم مي آيد. درخت خرما زياد  ــت و در بين ريگستان ها برخي قطعه ها كه قابل حاصل اس اس
ــر حدش نزديك عقبه  ــت بين حجاز و يمن و فلسطين و شام و عراق و يك س پيدا مي شود . نجد واقع اس
ــرحد خاك مصر گفته مي شد و ناجائز به تازگي انگليسانش جزو فلسطين قرار داده اند . تمام  ــت كه س اس
نفوس نجد و قلمرو ابن سعود از 750 هزار بالغ نيست . حيثيت مالي او بسيار كم است . در اين سنوات اخيره 
ــطه مددهاي خارجي كه برخي ها از فرانسه مي گويند و بعضي از تركيه و بسياري از تائيد انگليسان  به واس
مي پندارند مدد مالي و اسلحه خيلي به او رسيده و همين نكته سبب گرديد كه بر حجاز توانست حمله كند 

و مكه را قبضه نمايد.
ــمًا ، ظاهراً و باطنًا بي  ــالمي رس  قبل از هر اقدام بايد از دولت انگليس اطمينان نمود كه در معامالت اس
ــا تكليف مسلمانان با وي معلوم گردد.  اگر در  ــعود دارد ظاهر داشته ت ــرف ماند واگر معاهده هم با ابن س ط
اين معامالت يعني طرفيت با ابن سعود ، دولت انگليس هم طرف باشد ، تكليف مسلمانان [ تكليف ] ديگر 
ــعود را  ــت و اگر دولت انگليس از روي واقع و حقيقت بي طرف قرار گيرد در چند هفته مي توان ابن س اس
پيش پاي خود نشانيد . نقشه دولت پهلوي ايران و ساير حكومت هاي اسالمي اگر از اين قرار بشود ، ظاهراً 

قرين  صواب معلوم مي شود: 
اول: ابن سعود  و خاندان شريف حسين يك دفعه ترك حجاز گويند.

دوم: حجاز [ تحت ] يك حكومت جمهوري اسالمي قرار گيرد كه نمايندگان تمام دول اسالميه در جده 
يا مكه ، قواي انتظاميه آن را به دست داشته باشند.

سوم :  نمايندگان مجلس شوراي جمهوري حجاز ، نصفش بايد از كليه ممالك اسالميه از چين ، ايران، 
ــيه، مصر ، مراكو، عراق، و غيره انتخاب شود و نصف ديگر از خود  افغان، هند، جاوه، تركيه ، تركستان، روس

حجاز.
چهارم: در صورتي كه عايدات حجازكافي از مصارف انتظاميه آن نگردد تمام ممالك اسالميه از روي يك 

قانون مساوات،  فريضه ذمه خويش قرار دهند.
ــاز گرفته آيد و اين قرضه را هم نبايد از  ــالمي ، يك قرضه مكفي براي حج ــم:  به ضمانت دول اس پنج

خارجيان بگيرند چه خود مسلمانان به دادن اين قرضه اقتدار دارند.
ــعود  به تكليف دول  ــه انتظام حجاز بايد اين باشد يا قريب به اين ، ولي در صورتي كه ابن س اصوًال نقش
اسالميه گردن ننهد چه بايد كرد؟ بايد او را به هوش آورد  . دول اسالميه كه مي توانند حمله به نجد كنند 
و به تنبيه ابن سعود قيام نمايند دو دولت بيش نيست: اول ايران كه در 24 ساعت مي تواند ابن سعود را به 
هوش آورد و دوم مصر. اگر چه عراق و فلسطين هم به خوبي مي توانند جلوگيري از ابن سعود بنمايد ولي 
امروز اين دو حكومت باالصاله داراي قدرتي نيستند و هر اقدامي بشود گويا دولت انگليس كرده است. از اين 
رو بايد از حكومت فلسطين و عراق صرف نظر شود0اما جمهوري تركيه و افغان بايد در اين مسئله شريك 
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ايران و مصر باشند و  لو راهي براي حمله بر نجد و نجات حجاز ندارند ولي مي توانند تائيد مالي و اخالقي 
ــود چه در حل مسئله حجاز ، حل مسئله خالفت هم  ــالمي بش ــكل اس به ايران و مصر نمود تا حل اين مش
تواند شد و اين مسئله نيز در موقع خود موضوع بحث خواهدْ آمد . اين نكته را هم ناگفته نبايد گذارد كه ما 
نبايد قناعت كنيم كه ابن سعود بگويد جلوگيري از اين گونه اقدامات خواهد كرد و يا بيان كند كه من راضي 
به اين واقعات نبوده ام و اين اشاعات كاذبه است حاال كه اقدام مي شود بايد راي هميشه رفع غائله گردد . 
مسئله حكومت حجاز كه يكى از مسائل مهمه سياسي و مذهبي مسلمانان دنيا است يكى از مذاهب اسالمي 
نبايد بر او حكومت و تسلط داشته باشد، بايد نمايندگان جميع مذاهب اسالمي در انتظام حجاز دخالت داشته 

باشند . من الجمله نماينده ابن سعود يعني مذهب وهابي هم در شوراي انتظامي حكومت حجاز باشد.
ــردد و حاضر شود براي  ــك مصمم ترك حجاز گ ــار كرد و اتمام حجت نمود م ــعود اخط ــد به ابن س باي
ــت حضرت  ــالمي كه بدون فوت وقت بايستي به رياس ــتادن نماينده خود در مجلس كنفرانس دول اس فرس
پهلوي در تهران منعقد گردد و فوراً ترك اقدامات نظامي در حجاز بكند و بگذارد كه اهالي مدينه به تعميرات 
ــعود رضا داد به فوريت شروع به عمليات كنند و اگر  ــكريان او اقدام نمايند . هر گاه ابن س خرابي هاي لش
رضا ندهد به مشورت سائر حكومت هاي اسالم از يك طرف حكومت مصر به طرف عقبه تاخته و به جانب 
حجاز گرايد و از طرف ديگر دولت ايران قشون به لحساء را كه مركز حكومت آن قطيف است ، گسيل دارد 
.  از بوشهر تا به لحساء  و قطيف 160 ميل بيش فاصله ندارد و دولت عليه مي تواند همين جهازات موجود 
خود در 24 ساعت قشون به لحساء و قطيف فرستاده و نقطه قطيف را مركز حمله به رياض پايتخت سلطان 
ــته طيارات جنگي دولت عليه  نجد قرار دهد. از قطيف تا رياض 200 و اندي ميل بيش نيست و با يك دس
مي تواند در چند ساعت رياض را عاليها سافلها سازد . نجدى ها ولو شجاع اند و همواره  آزاد بوده اند ولى 
ــدوا بايد به تمام مسلمانان اطمينا ن داده  ــواى منظم يك دولت ايستادگى زياد نتوانند نمود  . ب ــل ق در مقاب
شود كه غرض از اين اقدامات ملك گيرى نيست وهمين كه مقاصد اسالميان بر آمد يعنى رفع دخالت هاى 
ــكريان ايران و مصر هم راه خويش خواهند گرفت .  ــعود از حجازگرديد ، لش خانواده شريف حسين و بن س
ــعود آرام خواهد شد  و حل مسئله خالفت و حفاظت  ــه اين وضع پروتست موثر تواند گرديد و ابن س ــه ب البت

حجاز هم تواند گرديد ورنه پروتست ها ى خوش و خالى موثر نتوانند گرديد .1

[مدرك شماره24]
(قائم با لذات بايد بود)

ــعود و خرابى هاى حجاز و هياهوها ى عوالم السالمى و اشاعه اخبارات ضد و نقيض از  در مسئله ابن س
ــنگ روى يخ اين و آن،  عجب اين  ــازد كه قائم با لذات بايد شد نه س نقاط مختلفه بداهتًا ما را متنبه مى س
ــاف كه كسى نمى تواند سرائر سياسى را نيز مستور دارد ، ديده مى شود كه يك  ــت كه در اين عصر كش اس

1. هفته نامه حبل المتين كلكته ، ش 28 ، س 33 ، 14 صفر 1344 قمرى ، صص 1-4 و صص 23 و 24
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ــى اش گفت ، يك عالم تاريك و ظلمانى را جلو همه گذارده  ــه اهم كه بايد براى مسلمانان بين الملل مسئل
ــالم واقع گرديده ، يك طرفش مصر و فلسطين و طرف ديگرش شام و  ــت و حال آنكه حجاز مركز اس اس
عراق است كه فى الحقيقه يك در و ديوار و هرگاه اهالى اش به يكديگر آواز دهند جواب توانند شنيد . باز 
ــخن را به حضرت پهلوى آقاى  ــوف نيست . ما روى س هم ديده مى شود حقيقت واقعات به آنها هم مكش

رئيس الوزراى محبوب خودمان نموده عرض مى كنيم: " قائم با لذات بايد بود يعنى چه " ؟
بدين معنى كه دولت عليه بايد قبل از هر اقدامات عملى ، كميسيونى  مركب از نمايندگان دول اسالمى 
ــل داشته تا مكه و مدينه را مالحظه فرموده ، دعاوى طرفين را هم امضا كرده و آن وقت هر  ــه حجازگسي ب
ــاس را  ــعود و پيروانش مى گويند تمام اين هياهوهاى بى اس اقدامى كه شايسته بدانند بنمايند ؛ چه ابن س
ــالمى انداخته تا مسلمانان را بر خالف ما بر انگيزند و نيز مدعى اند كه امير  شريف و شريفيان در عوالم اس

على و پيروانش به دست خود برخى خرابى ها را نموده و بر ما مى بندند. 
ابن سعود هم مى سرايد كه من براى نجات حجاز از چنگال خاندان شريف حسين كه (آلت دست فرنگان 
ــالم به طريق مستقيم يا غير مستقيم نفوذ اجنبيان  ــه اس اند ) مى كوشم ؛ چه نبايد در حجاز و اماكن مقدس
ــم و [ براى ] تصفيه  ــه نمى خواهم بر حجاز حكومت نماي ــد و نيز مى گويد من به هيچ وج ــا باش حكمفرم
حكومت حجاز پس از آنى كه از خاندان شريف حسين پاك گرديد ، به اكثريت آراى مسلمين مراجعه خواهم 
نمود . ابن سعود مى گويد كه در اتكال شريف حسين و خانواده او به خارجه همين بس كه خارجيان يكى را 
در عراق امارت بخشيد سپس به عراقش امير ساخت (يعنى فيصل) ديگرى را به ماوراى فلسطين حكومت 
ــد پس از خلع اجبارى  ــومى را نيز براى آنكه بتواند من غير مستقيم تقويت بخش ــيد ( يعنى عبداهللا) س بخش
ــانيد ( يعنى امير على ) حاال كه مى بينند ابواب چاره به روى امير على از  پدرش شريف حسين به جده كش
هر طرف بسته گرديده اين هياهوها را در عالم اسالمى انداخته اند ؛ چه اگر قضيه مدينه هم مثل مكه مسلم 
ــاه كارى براى احدى باقى نمى ماند و از آن به بعد نيز  ــراى حجاج و زوار باز مى كرد و موقع اشتب ــد راه ب آي
حكومت حجاز بلكه كليه عرب ، يك اصول صحيحى را اتخاذ مى كند كه درآن نفوذ خارجه نباشد .  معلوم 
است كه خارجيان صد سال كوشش كردند تا مركزيت اسالم را از ميان بردند و به آسانى رضا نتوانند داد كه 

مجدداً براى مسلمانان دنيا مركزى كه قائم بالذات باشد پيدا شود.
 بنا برهمين بيانات ابالغيه ابن سعود به زبان عربى اشاعه داده و نص آن را ما ذيًال نقل مى نماييم: 

  
(ابالغ عام)

(بسم اهللا الرحمن الرحيم)
ــارق االرض و مغاربها الحمد  من عبدا العزيز بن عبدالرحمن الفيصل السعود الى اخواننا المسلمين فى مش
اهللا الذى الاله اال هو و الصاله و السالم على رسوله محمد الشفيع الشفع يوم الحشر ( و بعد ) فقد تفاوضت 
انا والوفد الهندى الموفد من جمعيه الخالفه الهنديه و جميعه العلما فى المسائل التى بهم المسلمين االطالع 
ــوف على حقيقه افكارنا نجاهها و كان رائد الجميع االخالص و فى العمل و الصراحه فى القول  ــا و الوق عليه
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ــوله و للمسلمين و انى احمداهللا على ان انتهى البحث على اتفاق فى جميع المسائل التى  و النصح هللا و لرس
دارت المفاوضه فيها ،

و انى محض لما يفتر به الحق و نصرا الباطل ممن يستبغلون التفرقه بين المسلمين و يحاولون ان يطفئو 
نوراهللا بسعيهم الباطل للتمويه عي قلوب الذج من المسلمين الذين يجهلون حقيقه ما نحن عليه اعلن ماياتي 

يهلك من هلك عن بينه و يحي من حي عن بينه
ــعب الهندي خصوصًا علي موقفه  ــعوب التي وقفت نجاها موقف الدافع عن الحق و اشكر الش 1- اشكر الش
ــات ونسوا واجبهم نحو دينهم  ــاحناتو المخاصم ــاء العرب و قضيتهم في الوقت الذي اشتغل العرب بالمش نج
ووطنهم و اني اشكر اهل الهند النهم كانو اول بين لبي الدعوه فجزا هم اهللا عنا و عن االسالم خير الجزاء

ــالمي اليه من وجوب عقد موتمر عام ينظر في االمور التي  2- اني ال ازال عند قولي فيما دعوت العالم االس
لهم و توفير وسائل الراحه لكل وافدو تسهيل الواصالت بقدر مايمكن و بذلك نتحمل نحن و ايا هم مسئوليه 

اداره الحجاز و ستجددالدعوه لهذا الموتمر االسالمي متي نهمدت وسائل المواصالت
ــتقالل النام محافظتنا علي ارواحنا و ابنا ال نسمح ان يكن لغير  ــتقالل الحجاز االس 3- اننا نحافظ علي اس

المسلمين اي نفوذ فيه محافظ علي دينا و شرفنا
ــه و ان العلف  ــالميه هي القانون العام الذي يجري العمل علي وقفه في البالد المقدس ــريعه االس 4- ان الش
الصالح و ائمه المذاهب االربعه هم قذوتا في السير علي الطريق القويم و سيكون العلما المحققون من جميع 

االمصار هم المرجع لكل المسائل التي تحتاج الي تمحيص و نظر ثاقب
5- اني اوكدلكم القول ان المدينه المنوره ال تزال حرمًا آمنا ال يصج ان يحدث فيه حدث من قتل اوسلب او 
نهب وصونا لشرفها اكتفيت بحصارها علي ما في ذلك من طول وقت وخائر ماليه و اني استطيع بحول اهللا 
و قوته ان افتحها في ساعه واحده ولكني حريص علي سالمه البالد و العباد و اني تشدد االوامر علي الجنود 
االيها جموا حرم المدينه باي صوره و اال يدخلو ها حتي يستسلم المدو ان ما فيها من المباني و الماثر يكون 

العمل فيه علي ما تقدم في الماده السابقه
ــول صلي اهللا عليه و سلم و حاشا آن  ــتولينا علي المدينه نهدم روضه الرس ــيعون اننا اذا اس ان اعدء نا يش
ــس مسلم بذلك اني افتديها بنفسي و ولدي و مالي و رجائي و اني ال اجد فرقا بين ما حرم اهللا و  ــدث نف تح
ــلم حرم ما بين اليتيها كما حرم سيدنا ابراهيم عليه  ــوله من حرم مكه و المدينه فانه صلي اهللا عليه و س رس

السالم حرم مكه و اسال اهللا ان يوفقنا لما يحيه و يرضاء  [28 ذي الحجه سنه 1343 ]  
هفته گذشته اشاره شده بود كه اعليحضرت فواد اول سلطان كنونى مصر از ابن سعود تلگرافًا از واقعه مدينه 
ــعود پس از تكذيب آن اشاعات بدين مضمون جواب داده  ــتفسار نموده اند . ابن س و بمباردمان گنبد مطهر اس
است كه وهابى ها احترام حرمين شريفين را كامًال مراعات مى نمايند. امير على نيز به اعليحضرت سلطان فواد 

تلگرافًا استغاثه برده است كه او را كمك نمايند در حفظ اماكن مقدسه اسالمى برخالف وهابى ها .
ــر از  اعضاى حزب خود مختار تلگرافى به  ــت رئيس كميته مركزى خالفت بمبئى و چند نف ــر شوك مست
حضرت پهاوى رئيس الوزرا ايران نمودند مضمونش چنانچه دراخبارات اشاعه يافته از اين قرار است : خداى 
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ــد مطهر را . به جواب  ــى نمايد خرابى مدينه و بمباردمان گنب ــه تلگراف بيت المقدس تكذيب م ــر ك را شك
ــت المقدس تكذيب مى شود بمباردمان مدينه . اداره خارجه حكومت  ــق ، تلگراف كميته خالفت از بي تحقي
هند تلگراف به نماينده خود در جده و بيت المقدس نموده و جواب مصدق نيافته است . از اين ظاهر مى شود 
كه اين خبر مجعول و بى اساس [ بوده و ] اينها همه اقدامات كسانى است كه مى خواهند در امر مسلمين 
ــه پيش آورند . هياتى  ــل اندخته و اختالف بين مسلمانان توليد كرده و دخالت خارجه را در اماكن مقدس خل
ــعود خواهش نموده بودند كه در مكه مساجدى  كه از طرف كميته خالفت بمبئى به مكه رفته بود از ابن س
كه خراب شده را تعمير و مزار بزرگان اسالم را كه خراب شده چار چوبه بگذارد و آنچه در بين جنگ خراب 
ــه كنفرانس عموم مسلمانان منعقد آمده  ــازد و فقط گنبد هائى را كه خراب شده بگذارد وقتى ك ــده را بس ش

آنچه اكثريت مسلمانان حكم كند ، رفتار نمايد .
ابن سعود به جواب تحقيقات انجمن خالفت بمبئى چنين تلگراف نموده : "تلگراف شما رسيد . قشون ما 
ــون امير على ] مجبور به تسليم  ــده ] ما فقط محاصره كرده ايم مدينه را تا [قش هنوز مدينه را متصرف [ نش
گردد . خبرى كه دشمنان ما اشاعه داده اند غلط است و قشون ما از اين رو توپخانه استعمال نمى كنند كه 
ــد ما از روى ديانت همان قسم كه خانه خدا  مبادا در عمارات خرابى پيش آيد و به اهالى مدينه صدمه برس
ــى داريم و هيچ وقت كارى نخواهيم نمود كه  ــرام كرده ايم مسجد مدينه را هم محترم     م ــه اح را در مك
ــد كه حقيقت بر عالميان ظاهر گردد اميدواريم ابالغيه هاى دشمنان بر  خدا از ما ناراضى شود و طولى نكش
برادران اسالمى ما موثر واقع نگردد . ما در راه حفاظت مدينه و سائر اماكن مقدسه حاضريم جان هاى خود 
ــيد تا جعليات هاى دشمنان امر را به آنها  ــازيم . قلب خود را آرام گذاريد و مردم را اطمينان بخش را قربان س

مشتبه نسازد. ابن سعود "
ــس شورى مسلمانان در بيت المقدس در خصوص بمباردمان مدينه و خرابى  ــر قدوى رئيس مجل از مست
ــت : "نجدى ها از دهم محرم بر مدينه  ــيد ه اس ــتفساراً تلگراف نموده جواب چنين رس گنبد مطهر نبوى اس
حمله بردند و گنبد هاى مسجد سيدنا حمزه كه به فاصله 3 كيلومتر از شهر واقع است خراب نمودند . گلوله 
ــول صلعم تصادم نموده از دو هفته به اين طرف  ــم كه نجدى ها انداخته بودند به گنبد مقدس رس ــى ه هائ

هيچ خبر تازه نيافته ايم."
ــر اينكه تلگرافى را كه مستر شوكت على از بيت المقدس اشاعه داده با اين تلگراف از يك مركز  ــزه ت بام

ولى در مضمون خيلى فرق دارد.
ايرانيان بمبئى و ساير مسلمانان تاسى به ملت و دولت ايران جسته يوم شنبه 16 صفر را به هيات اجتماع 
ــالم را از شر اعداء  نجات  ــه اس روز ماتم و غم  گرفته و نماز خواندند و دعا كردند كه خداوند اماكن مقدس
ــد و به دولت عليه ايران مخصوصًا به آقاى پهلوى دعاى خير نمودند كه قد مردانگى علم نموده و به  بخش
گرفتن قصاص از دشمنان اسالم و به حفاظت اماكن مقدسه مسلمانان حاضر گرديده اند و چنين اظهار شد 
كه بزرگترين دليل آنكه وهابى ها مرتكب شنايع در مدينه و مكه گرديده اند همانا جنبش پارلمان ايران مى 
ــه ممكن نيست يك ملت و دولت بزرگ آزاد بدون تحقيق كافى حصه در چنين امر مهمى گرفته  ــد ؛ چ باش
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ــود از هر گونه دخالت اجنبيان و قائم  ــد ظاهر نموده اند كه حضرت پهلوي اجتناب خواهند فرم ــد و امي باشن
بالذات خواهند بود نه متحرك به اراده ديگران . 

ــتان است با سائر علما و قائدين اسالم  ــنت و جماعت در هندوس موالنا مولوى عبدالبارى كه اول عالم س
اجتماع نموده و تصديق نموده اند خرابى هاى مكه در مدينه را از وهابيان . مى گويند تمام كوشش مسلمانان 
ــالمى به طريق مستقيم و غير مستقيم  ــه اس بايد اين باشد كه خارجيان هيچ گونه دخالتى در اماكن مقدس
ــا آن تعصبات مذهبى كه ابراز داده و مى دهند  ــد و نيز مسلمانان نبايد رضا دهند كه نجديان ب ــه باشن نداشت
ــتيال جويند و همين قسم نبايستى بگذارند خاندان شريف حسين به حكومت  ــه اسالمى اس بر اماكن مقدس

حجاز منتخب آيند و و و
ــالمى به شمار است با نماينده [ جريده ] اخبار بمبئى كرانيكل  دكتر انصارى كه او نيز يكى از قائدين اس
ــائر نقاط اروپ كه با وى  ــت كه بسيار از اهالى (بالكان) ، شرق قريب و س مالقاتى آمده و اظهار داشته اس
ــرون به صوب نتواند بود  و  ــده داشتند كه بمبارمان مدينه و گنبد مطهر نبوى مق ــى آمده چنين عقي مالقات
ــتر اين اشاعات از  ــت كه بيش همين عقيده را مفتى بيت المقدس هم داشت . اهالى مصر را عقيده اين اس

ابالغيه هاى ساختگى است . 
ــد  ــتن را وهابى نمى گويد ولى مقلد ائمه اربعه هم نمى شناس ــالمى كلكته كه خويش يكى از فضالى اس
ــالم اشاعه داده و مى خواهند مجاهد  ــت كه دشمنان اس بيان نموده كه  " واقعات مكه و مدينه چيزى اس
طريق حريت اسالم ابن سعود را كه منصور من اهللا است و مى خواهد دخالت خارجيان را از حرمين شريفين 
مرتفع دارد از اين خدمت مهم باز دارند و چون نمى خواهند شخصًا خودشان با وى طرف شوند از يك طرف 
ــيد در جلو وى نگاه دارى مى نمايند و از طرف ديگر مسلمانان فلسطين مصر  ــراً تقويت بخش امير على را س
را  به قسمى در چنگال خويش گرفته كه آنچه بگويند تسليم مى شوند . هند هم كه دست خود شان است 
ــى كه بنوازند مى رقصانند . همچه مى شنويم كه در ايران هم نفوذ كامله به شخص شخيص  ــه هر نوائ و ب
ــم وكالى مجلس شوراى و كليه ملت  حضرت پهلوى دارند ولى تا اين درجه تصور نمى كرديم كه به چش
ــت كه هر اقدامى را كه مى نمايد  ــت مسلمانان راس ايران هم بتوانند خاك بپاشند . اين مسئله خيلى اهم اس

از روى علم و اطالع صحيح باشد .
 خارجيان صد سال خارجيان كوشش كردند تا عاقبت با دست هاى اسالمى مركز خالفت را هم شكسته 
ــالم استعال جسته آيا مى توان گفت كه در ايام حكومت شريف حسين و شريف  ــه اس و بر كليه اماكن مقدس
ــول مى شود كه شريف فيصل به شخصه بر اماكن  ــان در مكه و مدينه دخالت نداشتند ؟ آيا قب ــى خارجي عل
ــتقالل شريف فيصل و شريف عبداهللا و شريف على با  ــطه غير حكومت نمايد ؟ اس ــه عراقى بال واس مقدس
ــت را گول توانند زد .  ــت كه ما بچه گان سياس ــخنانى اس شريف حسين براى نام بوده و خواهد بود اينها س
ــس به مجرد اندك انكار شريف حسين از قبول قرارداد به انگلستان ، گوشش را گرفته و از تختش  ــن ب همي
ــوم در كف شان بود را به جاى او برگزيده كه فوراً  ــيدند و فرزندان ابله او شريف على كه چون م ــن كش پائي
ــت شريف  ــتادند كه ما براى قبول هر قرار داد با انگلستان حاضر ايم . همين قسم اس خود را به لندن فرس
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ــايه اند .  اماكن مقدسه اسالمى بايد در كف مسلمانان آزادانه باقى ماند  فيصل ابداً شخصيت ندارند مانند س
ــالم به قبضه خارجيان باشد به صرفه مسلمانان  ــه اس . ما بدون مداهنه مى گويم اگر مستقيمًا اماكن مقدس
ــت نسبت براينكه غالم بچه گان فرنگان يعنى شاهزادگان را به ظاهر حكمران گردانيده و در  نزديك تر اس

باطن آنچه بخواهند خودشان بنمايند (در اين جا طعن به دولت ايران زده و مى گويد )
ــب دارند و حيات مسلمانانى  ــالم خواه و درد دين و مذه ــرت پهلوى و پارلمان و ملت ايران اگر اس حض
شان حركت كرده خوب است كربال و نجف را بدواً از حكومت خارجيان خارج ساخته سپس به مكه و مدينه 

پردازند . " 
در اين موقع خيلى مطالب ديگر هم ذكر نموده ما از بيانش صرف نظر مى نمائيم .

ــت كه خرابى قبور و  ــنجان از روى تلگراف مستر شوكت على به دو دليل ثابت نموده اس يكى از نكته س
قباب را وهابى ها در مكه و مدينه نموده اند . مى گويند هياتى كه از كميته مركزى خالفت به   مالقات ابن 
سعود آمده چنين تصفيه كرده است كه اماكن متبركه و قبور را احترام كند يعنى چارچوبه دور او بگذارند ولى 
تعمير قبور مخروبه را ملت وى به آراء كنفرانس مسلمانان دنيا بگذارند.  از اين بيان اوًال ثابت مى شود كه 
مساجد و قبور را خراب كرده اند دوم اينكه ثابت مى كند اين خرابى از تصادف و بمباردمان غير عمدى نشده 
چه اگر چنين بود وقتى كه ابن سعود حاضر به تعمير خرابى ها گرديده چرا نبايد هم گنبدهاى را كه برداشته 
ــت كه به مذهب وهابى تعمير گنبد بر مساجد و مقابر جائز نيست و اين گنبدهاى  اند تعميركنند . معلوم اس
را كه برداشته اند همه از روى عمد و اصول مذهب بوده و حاال هم از روى تعصب مذهبى حاضر به تعمير 
آن نمى شوند و حواله مى دهند به مجلس كنفرانس اسالمى كه هيچ گاه از روى صحت ، صورت نتواند . 
ــيد چه از يك طرف ديده مى شود  ــت كه انسان به حقيقت آن نمى تواند رس واقعات به اندازه پيچيده اس
ــت كه حكومت عربى را در اين  ــس علنًا طرفدارى از اوالد شريف حسين مى نمايد و كوشا اس ــت انگلي دول
خانواده برقرار گذارد اما به طريق تجزيه زير اثر خود ؛ چه مسلك ديرينه سياسيون است در تجزيه و تقسيم 
ــوك الطوايفى خوب مى توان حكومت كرد . يعنى اگر حكومت عرب جزء جزء شود هيچ گاه عرب  ــى مل يعن
ــه در اثر ديگران زندگى غير مستقالنه خواهد داشت  ــر بلند نتواند كرد و داراى قوتى نخواهد شد و هميش س
ولى اگر يك حكومت شد يعنى نجد، يمن حجاز ، فلسطين ، شام ، عراق ، عمانات كه فعال گفته مى شوند 
و عربى زبان هم هستند اگر داراى حكومت بشود ، هم اوضاع مالى او ترقى مى كند و هم قواى او تكميل 
ــت به روى عرب انداخته همانا انگلستان  مى پذيرد و هم مى تواند قائم بالذات گردد . امروز دولتى كه دس
ــت كه با هزار زبان و بيان مى فرمايد من دخالت در امور عرب نمى كنم و اماكن متبركه مسلمانان بايد  اس

به اختيار خودشان باشد . بيانات پلتيكى غير از عمليات سياسى است . 
ــپرد و همه گونه هم دخالت  ــين اش س از طرف ديگر مى بينم مكه و مدينه را به شريف حسين و جانش
ــالم او را هم در قبضه غير  ــه اس ــرى در كار داشته و دارند و فلسطين كه يكى از مقامات مقدس و تائيدات س
مستقيم خود گذارده ، كربال و نجف و غيره نيز معلوم است كه در قبضه كيست ؛ امير فيصل عبداهللا و شريف 
ــبات همچه تصور مى شود كه دولت بريتانيا حامى شريف  حسين و شريف على همه آلت اند . به اين مناس
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زادگان است و مسلم است همين كه حامى آنان شناخته آمد موافق با مخالفين آنان نتوانند ولى باز مى بينيم 
ــعود هم قرارداد بسته و در كار بستن هم هستند چنانچه روز نامه الف با منطبعه شام مواد قرار  كه با ابن س
داد جديدى را بين دولت انگليس و ابن سعود اشاعه مى دهد . از روى اين قرار داد گويا قبل از وقت با ابن 
سعود قرار داد شده است كه هر قوت مشار اليه مكه و مدينه را قبضه كند دولت انگليس پادشاهى وى را بر 
عرب تسليم نمايد. از اين رو حاال كه بر حجاز استعال جسته همان خواهش را تجديد مى نمايد . در هر حال 
ــى كرد ؛ چه به  ــيون يك رخه نيست و نيز نبايد اطمينان به مواعيد سياس بايد تسليم نمود كه اقدامات سياس
قول سياسيون در هر عمل استقامت ممدوح جز در سياست كه بايد ابن الوقت بود .پس مى توانيم گفت هر 
حكومتى كه بر حجاز استيال جويد خواه ابن سعود باشد يا امير على ، دولت انگليس با وى دوست خواهد بود .

ــت و روى كار را ديده و  ــت ديگران باشد بايد خودشان پش ــان نبايد اقدامات شان از روى سياس مسلمان
راهى كه نافع براى آنهاست اختيار نمايند . اين امر را بايد مسلم دانست با تجزيه كنونى عربستان حكومت 
حجاز خواه با ابن سعود شود يا امير على يا غير ، هيچ يك از اينها مستقيمًا نمى توانند حقوق مسلمانان دنيا 
ــاده تر مملكت نجد و حجاز از روى عمران و آبادى قابل آن  را بر مكه و مدينه محافظه كنند ؛ به عبارت س
نيست كه بتواند به روى پاى خود بايستد . از اين بيان ظاهر شد كه براى مسلمانان ابداً فرق نخواهد كرد كه 
حكومت حجاز دست ابن سعود باشد يا دست امير على،  خواه مخواه هر يك كه به روى كار آيند تابع دولت 
خارجى كه آن هم انگلستان است ، خواهند ماند . هزار بگويند ابن سعود مطيع انگلستان نيست و يا نخواهد 
بود اين سخن لفاظى و غلط است نجد و حجاز را هم كه به روى هم بريزند قابل و مستعد آن نيست كه قائم 
بالذات گردد و اين مسئله اى است كه نزد ارباب حل و عقد تصفيه شده و محتاج به مباحثه و مذاكره نيست .

 ترجمه جريده الف با منطبعه دمشق
مراسله ابن سعود به دولت انگليس

ابن سعود سلطان نجد مراسله اى به دولت انگليس فرستاده و به فوريت رد يا قبول آن را خواسته است :
(1) دولت انگليس در اولين مهلت و وقت بايد در معامالت امير على و سلطان بى طرف مانده تا  تصفيه 

امر بندر جده نيز به فوريت بشود .
(2) دولت انگليس حكومت ابن سعود را بر حجاز رسمًا تسليم نمايد و او را يك حكومت مستقل بشناسد 
ــلطان را در نجد تسليم نموده  ــتقالل س ــال 1915 ميالدى دولت انگليس ، اس زائد بر آن قراردادى كه در س

است .
ــتقالل او را بر حجاز  ــعود بر امير على فاتح آمد بدون چون و چرا حكومت و اس (3) پس از اينكه ابن س
ــكيل هر حكومتى را در حجاز داده دولت انگليس آن حكومت را هم  ــعود تش تسليم نمايد پس  از آن ابن س
مستقل بشناسد ولى ابن سعود كامًال باسط اليد و صاحب اختيار خواهد بود كه هر كه را بخواهد به حكومت 
ــالميه خواهد سپرد .  ــعود انتظامات امور مذهبى حجاز را كامًال به اختيار دولت اس حجاز معين نمايد و ابن س
دول اسالميه هر كس را مى خو.اهند نماينده براى امور مذهبى حجاز مقرر كنند ، او فقط نگران خواهد بود 
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بر اوضاع ديانتى و انتظامى حجاز بر طبق قانون و دستور معينه .
ــر افغانستان و امير فيصل  ــد همان قسمى كه لقب اعليحضرتى را در موضوع امي ــت انگليس باي (4) دول

منظور نموده درباره ابن سعود هم منظور دارد .
ــائر مستملكات او مى شود و  ــس بايد تبليغاتى كه بر خالف وهابيت در هند و عراق و س ــت انگلي (5) دول

وهابيها را به زنادقه تعبير مى كند ، جلوگيرى نمايد .
( مطالبات دولت انگليس در جواب مراسله فوق)

اول :  وضعيت جزيره نماى عرب به قسمى كه فعًال موجود است بايد باقى ماند و دولت انگليس كوشش 
ــآمدى كه بين نجد و حجاز رو نما  ــواى پيش خود را در بقاى وضعيت كنونى عربستان به كار خواهد برد ما س

گرديده است .
دوم : ابن سعود بايد اقرار نمايد كه كوشش نخواهد كرد كه عرب را در دو حصه تقسيم نموده، شمال را 
ــعود  ــت خود امام يحيى يمانى بسپارد بلكه بر خالف او ، ابن س به قبضه خود گرفته و حصه ديگر را به دوس
بايد رقيب امام يحيى سعيد [ باشد . ] ابن سعود [ با ] ابن على ادريسى موافقت نمايد و  در موقع ضرورت او 
را تائيد و كمك كند . ابن سعود بايد اقرار كند كه هيچ وقت بر اردن و  ما وراى فلسطين و عقبه و عمانات 
ــارس و عمانات كه تحت اقتدار و نفوذ دولت  ــعود عالقه جاتى را كه در خليج ف ــه نخواهد نمود . ابن س حمل

انگليس است ، محترم خواهد داشت .
چهارم:  آن حصه راه آهنى كه از ماوراى فلسطين به مدينه مى رود بايد ابن سعود محافظه نمايد تا حجاج 

به سهولت و آرامى بتوانند عبور و مرور كنند .
پنجم : به حدود جنوبى عراق هيچ گاه ابن سعود نبايد تجاوز نمايد. 

ششم :  مسائلى كه راجع به معامالت خليج فارس است خصوصًا در بحرين و كويت كامًال بايد ابن سعود 
بى طرف ماند .

ــت ما اين قرار داد را تكذيب يا تصديق نتوانيم نمود ولى همين قدر مى بينيم كه  حقيقت غير معلوم اس
ــه نگاشتيم [ مضامين ]  ــعود چنانچ ــائر جرائد ديده مى شود در موضوع ابن س ــب به اين مضامين در س قري
مختلف اند برخى او را با فرانسه معاهده مى گويند بعضى با ترك ، اما فرانس و ابن سعود هر دو چندى قبل 
اشاعه قرارداد بين فرانسه و سلطان نجد را تكذيب كرده اند ولى تكذيب و تصديق سياسيون من غير رسم 
محل اعتماد واقع نگردد اما سازش وى با تركيه چندان مستبعد نيست اما تركيه امروزه خيلى كم مى تواند 
فائده به اورساند از اين رو ابن سعود دوستى انگلستان را كه فائده از او حاصل تواند شد ، البته ترجيح خواهد 
داد . چيزى كه مورث شبهه انگلستان در موضوع سازش ابن سعود با تركيه شده  همانا معيت شيخ سنوسي 
ــيد احمد سنوسي در افريقا داراى عظمت و وقار و پيروان بسيار است و اروپائيان از نام وى  ــت به وي . س اس
وحشت  مى كنند بعد از قبضه ايتاليا بر طرابلس غرب و آن لواح ، تركان سيد احمد سنوسى را دعوت كرده 
ــيد احمد موصوف از تركيه به حجاز  ــعود بر حجاز حمله برد س و به طرف خود بردند . در اين موقع كه ابن س
آمده و به ابن سعود ملحق گرديد و فعًال مى گويند از طرف ابن سعود حاكم مكه است . به اين مناسبت ابن 
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ــت . چنانچه هفته گذشته نگاشتيم تخمينًا از بيست  ــعود را مى گويند طرفدار مسالك جمهورى ترك اس س
ــمًا با تركيه مخالف و با دولت انگليس داخل قرار داد بود  ــعود رسمًا و من غير رس ــال به اين طرف ابن س س
و اين امرى است كه قابل انكار نيست ؛ چه صورت آن قرارداد در روزنامه طمس لندن اشاعه يافته است .

اعالميه از طرف ميرزا تقى خان نبوى نماينده دولت عليه ايران
در هندوستان خطاب به عموم مسلمين هندوستان

برادران اسالمى به اقتضاى جهت جامعيت اسالميت الزم مى دانم اطالعاتى را كه از وزارت خارجه دولت 
ــيله وهابى ها  ــرفه مسلمين به وس ــالم يعنى بمباردمان اماكن مش متبوعه در موضوع فاجعه عظمى عالم اس
ــانم . در موقعى كه وهابى ها براى طرفيت با اميرحسين به طرف  ــتحضار شما برس تحصيل كرده ام ، به اس
مكه معظمه مى رفتند دولت عليه ايران به وسايل مختلفه به ابن سعود توصيه نمود كه از تهديد به بيت اهللا 
ــعود اطمينان داد كه جز تهيه وسايل آسايش و امنيت مسلمين  ــفك دماى مسلمين اجتناب كند . ابن س و س
و زائرين مكه معظمه و احترام اماكن مشرفه مقصودى ندارد . حال موافق اخبارى كه رسيده وهابى ها خانه 
ــت خود منهدم نموده و اخيراً در حمله به مدينه منوره  و قبر حضرت خديجه كبرى را در مكه معظمه به دس
به گنبد مطهر مرقد حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و سلم و مسجد ، بمباردمان و خرابى كرده اند . اين 
ــم بى اندازه دولت و ملت ايران را متاثر و عزادار و قلوب عامه مسلمين را جريحه دار نموده  . روز  ــار مول اخب
ــر مزبور ، روز شنبه شانزدهم صفر در تمام  ــن خبر مجلس شوراى ملى تعطيل و پس از تائيد  خب ــول اي وص
نقاط ايران نيز براى اظهار تقويت و پروتست ، تعطيل عمومى معمول و تمام طبقات مردم با نهايت هيجان 
ــر از   وهابى ها در مساجد  ــالم و اظهار تنف ــدوه خود از اين هتك احترام مقامات مقدس اس ــت ابراز ان جه
ــت كه همدردى و اعتراض ملت ايران را به اطالع  اجتماعات دارند . وزارت امور خارجه مرا مامور نموده اس

عموم برادران اسالمى خود در هندوستان برساند. 
ــران جرايد اردو زبان تمنا دارد شرح فوق را به زبان اردو ترجمه كرده و در جرايد خود براى  ــان مدي از آقاي

فهم عموم مسلمين هند درج و منتشر نمايند. 

تلگراف مدير حبل المتين به درالشوراى ملى ايران 
تهران ، رياست مجلس شوراى ملى ، كپيه رئيس الوزرا ،  قائم مقام الملك ، ضياء ، تقى زاده ، مدرس ، 

وكيل حبل المتين ، ايران ، ستاره، ميهن، شفق سرخ، كوشش، تجدد
واقعه حجاز و جنبش ملت و دولت ايران اهم و وظيفه جميع مسلمانان . هر اقدام شود رسمًا بايد به اتفاق 
تركيه ،  افغان و مصر  باشد به تلگرافات مشوقانه هندوستان و غيره مغرور نبايد شد كه جز به زبان كمكى 
ديگر نتوانند كرد . ابن سعود رسمًا اشاعات را تكذيب وعده به احترام مى كند و قبل از هر اقدام كميسيونى 
مركب از نمايندگان ايران، ترك، افغان و  مصر به حجاز رفته و حقيقت معلوم كنند سپس هم اقدامات بايد 
ديپلوماسى باشد و موقع لزوم عمل هم ، هر اقدام بايد به هيات اجتماعيه دول اسالميه شود . اقدام انفرادى 
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مولد خطرات و مولد بزرگ اعظم آن ، اختالف مذهب و ن ژاد در مسلمانان است . محرك حقيقى خارجيانند 
، سقا خانه را فراموش نبايد كرد . نقشه پلتيكى است . به آسانى قدم نبايد برداشت .

تشريح
ــريح ما براين  ــى از آقايان از اين تلگراف ما عصبانى خواهند شد . از اين [ لحاظ ] تش ــا مى دانيم برخ م
تلگراف الزم آمده . قبل از هر اقدام بايد تصور شود كه آيا آنچه نسبت به ابن سعود در هتك احترام حرمين 
ــت يا دروغ ؛ چه اخبارات متضاد رسيده و مى رسد. چيزى كه بيشتر تصديق  ــت اس شريفين اشاعه يافته راس
مى كند حركات نجديان را در حرمين همانا رفتار و سلوك آنها در صد سال قبل ، از طرف ديگر آنچه تكذيب 
مى كند اين واقعات را همانا خيال سيادت عرب و سياست مدارى تمام مسلمانان است كه ابن سعود در كنه 
خود پخته و مى پزد . از اين رو كمترگمان مى رود مرتكب حركاتى شود كه كليه مسلمانان را از خود متنفر 
ــازد . در هر صورت دو نكته اهم نيز در اين جا هست كه بايد غور و تامل كنم اول اينكه خاندان شريف  س
ــعود گرديده ممكن نيست اين اقدامات را به  ــداران آنها كه تا درجه مخذول و منكوب ابن س ــن و طرف حسي
كذب يا اغراق اشاعه داده باشند . دوم اينكه ابن سعود دارد قوت مى گيرد و ممكن است روزى جزيره العرب 
را كامًال در تصرف خود در آورد در اين صورت كسانى كه قوه قويه را در جزيره العرب براى پيشرفت سياست 

آينده خود مانع تصور كرده اند ، ممكن نيست اين اخبارات را با آب و تاب اشاعه داده باشند ؟
ــمًا تكذيب كرده و مى گويد (ما حرم نبي را مانند حرم خدا  از روى  ــعود رس عالوه بر اين وقتى كه ابن س
ــوالت را خاندان شريف حسين براى نفرت  ــت كه تمام اين مجع ــدت محترم مى شماريم ) و مدعى اس عقي
مسلمانان از وى در عالم منتشر ساخته اند ، در اين صورت تكليف ملت و دولت ايران كه مى خواهند عمًال 

برخالف ابن سعود قيام كنند ، تحقيق امر نيست ؟
ــم ايران بايد قائم بالذات باشد و به  ــه در هفته گذشته هم نگاشته ايم باز هم مى نگاري ــن رو چنانچ از اي
ــنگ روى يخ نگردد . از اين صغرى كبرى ، نتيجه اين بيرون مى آيد  ــخنان اين و آن اعتنا ننموده و س س
ــت و ملت ايران نبايستى قبل از تحقيقات به هيچ اقدامى قيام نمايند . اينجا برخى از آقايان عجول  ــه دول ك
اعتراض خواهند كرد كه صبر تا موقع تحقيق ، ملت را سرد مى سازد . به عقيده ما اين اعتراض غلط است 
ــات ملى و جنبش و نمايش آنان نيستيم ولى از روى حقيقت باشد. هر اقدامى كه  . ما مخالف اثرات احساس
ــك احترامات كرده، اقدام ما فقط  ــعود هت ــه شود عاقبت ندامت بار آرد . اگر ابن س ــى و عجل از روى ال علم
براى جبران آن و قصاص ابن سعود خواهد بود . اگر اين عمليات چند روزى به طول انجامد و تحقيق شود 
و از روى صحت اقدام كنيم ، بهتر نيست ؟ ديگر اينكه ما مخالف هر اقدام انفرادى هستيم، به چند جهت : 
ــت ممكن است توليد يك اختالف بزرگى بين عرب  اول: رقابت نژادى كه بين عرب و عجم تاريخى اس

و عجم نمايد .
ــالميه رضا دهد ايرانيان كه  ــت و يقين نداريم كه هيچ يك ارباب مذاهب از اس دوم : تبليغات مذهبى اس
ــن مسلم دارند . اين نيز توليد يك  ــب اند اقتدار خود را ولو موقتى هم باشد بر حرمين شريفي ــى المذاه شيع
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اختالف بزرگى در مسلمانان تواند كرد.
ــالم هم حركت انفرادى ايران را به چشم استحسان نخواهند ديد و ممكن است ولو  ــوم: ساير دول اس س
ــى بكند ولى در صورتى كه ايران با ساير دول اسالميه متقفًا اقدامي  ــرى هم باشد توليد يك رقابت سياس س
ــد اهميت و اثر اقدام شان به اندازه قوت خواهد  ــد عالوه بر اينكه رفع اين اشكاالت منصوره تواند ش بنماين

گرفت كه ابن سعود ولو سرلجاج هم باشد به فوريت تسليم خواهد گرديد . 
برويم بر تلگرافات تشويقيه ملل سائره كه به ملت و دولت ايران نموده يا مى نمايند آيا نتيجه و اثر اين 
ــت . از اينها چه بر مى آيد و چه كمك و  ــتان اس تلگرافات چيست ؟ بزرگترين جمعيت مسلمانان در هندوس
تائيد به ايران تواند كرد ؟ اينها خود محتاج به تائيد و كمك خارجى هستند . خيلى كه بتوانند كار كنند دفتر 
ــاز نموده چند صد هزار روپيه جمع و پس از حيف و ميل زياد يك مبلغ جزئى آن را هم به اداره شير  ــه ب اعان
ــتند ؛ چنانچه در موضوع تركيه كردند .آيا همين قدر كمك براى ايرانيان كافى  ــرخ ايران بفرس و خورشيد س
ــاله به ما نشان مى دهد كه  ــكالت بزرگ دولت را در اين اقدام تواند كرد / تجربه چهل س ــت و حل مش اس
هر قوم و ملتى كه تشويقات زبانى ديگران [ را مورد توجه قرار داد ] خويشتن را به مشكالت انداخت و جز 
ــت .  ــت باز شود به دندان باز كردن خالف عقل اس ندامت چيزى نيافت . از همه گذشته گره اى كه به دس
ــود خواه مخواه ابن سعود  ــالمى ايران ، تركيه ، و مصر  بش ــى از طرف چهار دولت اس اگر اقدامات ديپلوماس
تسليم شده و احترام زمين هم به جاى مانده و تكليف حكومت حجاز هم براى آتيه معين گرديد چرا كه ابن 
ــد و ميل مسلمين حركت نخواهم كرد و حكومت حجاز را  ــعود على الظاهر مى گويد ( من برخالف عقاي س
هم نمى خواهم و فقط كوشش من آن ا ست كه رفع مظالم و شرخاندان شريفيان را از حجاز نموده باشم ) 
پس چه ضرر دارد كه اين گره را به اصول ديپلوماسى گشاد و رفع اين غائله بزرگ را بدون خونريزى از 
مسلمانان بنمائيم و بر فرض هم كه ابن سعود يا همراهان وى مرتكب برخى هتك احترامات شده باشند به 

همين اصول جبران تواند شد و براى هميشه از اين دغدغه همه راحت توان گردند . 
عقيده ما همان است كه هفته گذشته نگاشتيم حكومت حجاز نبايد پيروان يك مذهب باشند . حجاز بايد 
ــن ، رئيس جمهورى قرار گيرد و كابينه آن  ــك نفر از اهالى حجاز غير از خاندان شريف حسي ــورى و ي جمه
معين شود از جانب دول اسالميه ؛ يعنى انتظامات آن را دول اسالميه بنمايند و ضامن حفاظت حرمين تمام 
ــالميه قرار گيرند . در اين صورت هيچ دولت خارجى را هم جرأت دخالت در امور حجاز پيدا  دول و ملل اس
ــالميه،  حافظ حرمين شريفين  قرار خواهند گرفت .  نخواهد شد . به اين اصول چهار صد مليون نفوس اس
اگر چه ما خود تسليم داريم كه انجام اين امر هم آسان نيست ولى نسبت به سائرطرقى كه اختيار شود اين 

آسان تر و سهل العمل تر است .
حاال بيائيم به اصل مطلب يعنى به آقايانى كه دولت عليه ايران را تهييح و تشجيع مى كنند كه بر خالف 
ابن سعود اقدامات عملى گرفته يا به عبارت ساده تر لشكر به نجد يا حجاز فرستاده و  ابن سعود را به هوش 
آرند. ما هفته گذشته نگاشتيم كه حمله ايرانيان بر نجد نسبت به سائر دول اسالميه آسان تر است و در چند 
ــكالتى كه براى دولت الزم و ملزوم  ــعود را قبضه نمود ولى مش ــاعت مي توان برخى از مقبوضات ابن س س
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اين اقدام است تصور شده است ؟ ما فتح نظاميان رشيد ايران را  بر نجد و حجاز مسلم مى گيريم و همچه 
تصور مى كنيم يكى از لشكريان ما هم كشته نخواهد شد . در فرستادن آذوقه و قور خانه اسلحه و غيره هم 
براى دولت هيچ اشكالى پيش نخواهد آمد ولى يك امر كه در اول قدم الزم است مصارف اين لشكركشى 
ــت كه اقًال مصارف اين لشكركشى چقدر تواند شد ؟ براى اينكه ما بى گدار و  ــت آيا هيچ تصور شده اس اس
ــى هزار  ــريح مى دهيم : اقًال اردوئى را كه دولت ايران به حجاز و نجد گسيل دارد از س آب نزده باشيم تش
كمتر   نمى شود و سى هزار لشكر فرستادن در ميدان  جنگ خارجه ، از آذوقه و اسلحه و قور خانه و خرج 
ــر بازى كمتر از يك ليره روزانه خرج  ــر و خورشيد احمر و . و . و . روى هم رفته بر هر س ــل و اداره شي نواق
ــت كه ما  ــونى اس وارد نمى گردد . با جزئى كم و بيش ، ماهيانه مى شود يك مليون ليره و اين اقل عده قش
ــعود بفرستيم و كمتر مقدار مصارفى است كه   مى توان در اين اردو كشى  ــركوبى ابن س مى توانيم براى س
تصور كرد . معلوم است اين اردو كه از ايران حركت كند تا وقتى كه با نتيجه مطلوبه باز گردد كمتر از يك 
سال طول نتواند كشيد . در اين صورت مصارف اين اردوكشى اقًال دوازده ميليون ليرا يا صد و بيست كرور 
ــتادن اردو به نجد و حجاز مى نمايند  ــت آن آقايانى كه دولت را تهييج به فرس تومان خواهد شد . خوب اس
بدواً يك ماليات موقتى كه اقًال عايداتش ساالنه يك صد و بيست كرور تومان باشد بر ملت تحميل نموده 
ــت  ــس گذارنده آن وقت دولت را به ترتيب اردو مجبور نمايند چرا كه بر همه ظاهر اس ــش را از مجل و قانون
خزانه خالى ما  ، بودجه  اضافه ندارد و براى يك چنين مصرف  فورى ،  موجوده دولت همان قدر است كه 

امروزه براى انتظامات داخلى در كار داريم .
سپس بايد براى اين اردوئى كه به خارجه فرستاده شود داوطلبان قشون بگيريم. چه شود كه بعد از تعيين 
ــون دولت داخل  ــى همان آقايانى كه مهيج ملت و دولت اند خود و پيروان شان در قش مصارف اين اردوكش
ــرهاى خود را به  كف گرفته وپيش قدم گردند . كسانى كه قبل از تهيه  ــالم س شده و در راه حفظ بيضه اس
آنچه ما گفتيم دولت را تشجيج و ملت را تهييج نمايند يا مانند سال گذشته در سقاخانه بازى و معجز تراشى 
ــازند و  ــت و روى مسئله را نديده و مى خواهند با لقلقه زبان اوضاع را دگرگون س قالب هرج و مرج اند يا پش
وجود فعال را به اين هياهو از كار بياندازند . ما از همه بيشتر سائل و جاهديم به حفظ امنيت حرمين شريفين 
ــت و  ــل گوئى را نمى پسنديم ؛ ملت و دولت را گول نمى زنيم ؛ پش ــالمى ولى مهم ــرام متبركات اس و احت
روى هر مسئله را مى سنجيم . هيجان امروزه ايران اساسش همان هيجان سال گذشته به مسئله سقاخانه 
است؛  غرض ديانت نيست . گر واقع درد دين داريم بايد از راهش پيش آمده و اصالح كنيم و ما اين نكته 
را هم نا گفته نمى گذاريم كه بر فرض اگر ابن سعود و تابعين وى هم آنچه شهرت يافته مرتكب نشده اند 
ــت مرتكب گردند  ــتيالى آنها بر حجاز مسلم آمد از اينها باالتر را ممكن اس ، همين كه مانع مرتفع شد و اس
ــى  ــعود بر حجاز هستيم ولى مى خواهيم هر اقدامى كه مى كنيم اساس ــت حكومت ابن س ــا اول مخالف و م
ــت چون تلگرافات عديده در اين  باشد . حبل المتين لفاظى و قوالى ندارد و مخالف هر لفاظ و هر قوال اس
موضوع به ما رسيده را خطرناك يافته ناچار آنچه در دل داشتيم به زبان قلم آورديم . تو خواه از سخنم بند 

گير و خواه مالل
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اما طريق حصول يك صد و بيست كرور تومان ماليات جديد با اوضاع اقتصادى كنونى ايران دشوار مى 
نمايد ولى ما هرگز مايوس نمى شويم . اولين عايداتى را كه بايد صرف اين جهاد اكبر نمود،  عايدات كليه 
ــدام راه براى مصارف موقوفات از حفظ بيضه  ــت ؛ عايدات حضرت رضا عليه السالم . ك موقوفات ايران اس
ــت ؟ شايد برخى آقايان اشكال فرمايند كه بر خالف منشاء واقف خواهد شد ، جوابش اين  ــالم باالتر اس اس
است كه اجتهاد براى كدام روز است ؟ آيه اهللا شيرازى در موضوع رژى شرب دخانيات را حرام كرد . آيا در 
اين وقت اهميت مسئله مدينه باالتر نيست ؟ با اين همه گمان نداريم كه عايدات كليه موقوفات ايران هم 
ــد و بيست كرور تومان بالغ آيد از اين رو بايد مجلس شوراى ملى مالياتى هنگفت بر برنج و روغن  ــك ص ي
و امثال آن كه بيشتر محل استعمال متمولين داخلى است ، ببندد در اين صورت ممكن است كه ما بتوانيم 
مصارف اين اردوكشى را تهيه كنيم . شايد بگويند وصول اين ماليات ها در طول زمان در كار دارد ، جواب 
ــم عوام پاشيد و  ــت چاره چيست ؟ آيا نظاميان ايران حواصيل اند  كه باد بخورند ؟ خاك نبايد به چش اين اس
ــد بى جا به هيجان آورد . آنكه منار دزدد اول بايد چاه بكند . بدون تهيه مصارف مقبول نيست  ــردم را نباي م

كه به دولت تكليف چنين اردوكشى بزرگ بشود ؟
ــى توان به اعتبار همان عايدات ، قرض  ــا تهيه مصارف را ديديم و راه عايدات را پيدا كرديم م ــرگاه م ه
گرفت و شروع به كار نمود . به عقيده ما اگر همت كنند و ملت و دولت و علماء متحد گردند مى توانند اين 
ــه كار كنند . اگر جديت نمايند و به جاى قوالى ،  ــريعًا گذارنده و شروع ب ــون را از مجلس شوراى ملى س قان
فعالى اختيار شود در مدت دو ماه به همه اين تداركات نائل توانند آمد و نظاميان رشيد ايران به طرف حجاز 

و نجد رهسپار توانند گرديد .
اينجا موقعي است كه غش از ثمين و حق از باطل جدا شود ، يعنى اشخاصى كه درد دين دارند و از روى 
حقيقت خواهانند كه حرمين شريفين محترم مانده و از لوث وجود وهابى ها پاك گردد ، سه ماده ذيل را كه 
به طريق خالصه مى نويسيم جداً پايبند شده و مجلس شوراى ملى و دولت را مجبور به اجراى آن بنمايند : 
اول : متفقًا و متحداً راى دهند دولت كليه عايدات موقوفات را قبضه نموده و صدى 10 براى صرف همان 

موقوفه سپرده و در صدى 90 را قبضه كند . 
دوم : ماليات هنگفتى بر برنج و روغن و امثال كه در داخله خرج مى شود ببندد .

سوم :  علماء اعالم و طالب علوم دينيه قبل از هر كس داوطلبان شريك اين جهاد اكبر گردند و به هيچ 
شرط تسليم نشوند [ وگرنه ] به دست خود قبرخويش و حاميان خود را كنده اند .

ــير انتقام خدائى در ميانه اين قوم  ــال قبل يك مرتبه شمش ــت كه چند س آرى از اثر اين گونه مظالم اس
ــده و ميليون ها نفوس تمدن نماى اروپا را به خاك هالك انداخت . اگر چه مى دانيم به جواب ما  ــاره آم كن
ــت و ما خود هم تصديق مى كنيم كه  ــخنان همه از روى ناچارى يا بخار تعصب اس خواهند گفت كه اين س
ــانى مى كنيم ولى  ــت و فقط به اين كلمات به آتش درونى خويش آب افش ابواب چاره براى ما مسدود اس
همين قدر مى گوئيم كه ظلم پايان ندارد و ظالم هميشه سر سبز نيست و عقيده داريم بر اينكه دست خداى 
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باالى همه دست ها  [ است ] اگر دير گير است سخت گير است .1
                          
[مدرك  شماره 25 ]

(بن سعود و اماكن متبركه حجاز)
چنانچه از تلگرافات مستفاد مى شود دولت عليه ايران كميسيون مختلفه با دولت مصريه به رياست آقاى 
ــات حجاز را معاينه نموده و حقيقت  ــتاده اند كه واقع ــان وزير مختار دولت عليه در مصر به جده فرس غفارخ
ــت وزير مختار دولت عليه به حجاز رفته ، اهميت فوق  را اظهار دارند . مسلم كه اين كميسيون كه به رياس
ــت كه قبل از وقت  ــعود و امير على هم خيلى صحبت خواهد داشت و مسلم اس العاده دارد و يقينًا با ا بن س
ــان يك تصفيه قطعى نموده اند .  ــت مصريه هم در اين موضوع مذاكرات الزمه شده و  بين خود ش ــا دول ب
ــعود و امير على را  چنانچه دولت مصريه هم كميسيون مخصوصى به حجاز گسيل داشته تا وضعيت ابن س
ــوده و با طرفين گفتگو كرده كه شايد بتوانند اين خونريزى را مرتفع دارند . معلوم نموده اند كه  ــه نم مالحظ
ــطه نيافتن مواجب ، فرار مى كنند و اهالى  ــت و سپاهيان امير على به واس ــختى و بدى اس جده در حالت س

جده به واسطه قحطى و سختى حكومت به هر طرف هجرت مى نمايند .
نفوس جده از 60 هزار به 12 هزار رسيده است همين قسم است حال مكه ، اهالى اش پراكنده و پريشان 
و عده نفوس از 200 هزار به 60 هزار تنزل نموده . اهالى هم از دست امير على و هم از دست ابن سعود به 
ــعود و گويا از امير على پرسش نموده كه اگر عذرى ندارند در مصر  ــيده اند . نماينده مصر از ابن س جان رس
كنفرانس اسالمى منعقد و كليه ممالك اسالميه دعوت تا تصفيه آينده حكومت حجاز را بنمايند . هنوز معلوم 

نيست كه ابن سعود وامير على اين تجويز را قبول كرده اند يا نه .
ــت كه اين  ــه من جمله اعضاى كميته خالفت اند خواهش شان اين اس ــعود در هند ك طرفداران ابن س
ــعود مانده و شايد مقصود به چنگ آيد . در صدى 95  ــار ابن س كنفرانس  در مكه منعقد گردد تا تحت فش
ــعود ماند و نه در خاندان شريف  ــت كه حكومت حجاز نبايد به قبضه ابن س مسلمانان هند را عقيده اين اس
ــر او حكومت نداشته باشد چه وضعيت جزيره نماى عربستان  ــن حجاز ، بايد جمهورى و يك مذهب ب حسي
ــعود ماند يا خاندان شريف حسين تنها مقتدر به محافظه خود  ــت كه حجاز خواه به قبضه ابن س قسمى اس
ــد و حجاز و يمن ؛ يمن را  ــت نج ــراق شامات فلسطين را از وى مجزى داشته و باقى مانده اس ــت . ع نيس
ــر است  ــواحل جزيره نماى عربستان را نيز تمام به قبضه ديگران و شيوخ خود س هم دو حصه كرده اند و س
ــات كويت ، عقبه ، معان جديده و امروز هم مسلمانان داراى آن قدرت نيستند كه بتوانند جزيره  ــد همان مانن
العرب را كه بين چند دولت منقسم آمده يك حكومت مستقلى قرار دهند و به عقيده مبصرين در آن صورت 
ــائر دول اسالميه استقاللش محفوظ نتواند ماند پس براى محافظه اماكن  ــتى س هم عربستان بدون سرپرس
ــتى آن را  ــاره جز اين نيست كه يك حكومت جمهورى مختصرى در حجاز دائر نموده و سرپرس ــه چ متبرك

1. هفته نامه حبل المتين كلكته ، ش 29 ، س 32 ، 21 صفر 1344 قمرى ، صص 8-1.
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ــالميه گرديده و يك پشتى  قوى  ــالميه شرق و غرب هم مؤيد دول اس ــالم و جميع ملل اس دول اربعه اس
براى حجاز گردد .

 بايد به طرفداران ابن سعود گفت اگر ابن سعود و همراهان وى يعنى نجدى ها به مذهب وهابى باقي اند 
ــت  البته اقدامى كه نسبت به آنها داده شده در خرابى مقابر و انداختن گنبدها كه ركن اعظم مذهب آنها اس
، بايد عمل كنند و بر فرض هم اگر تا امروز نكرده باشند پس از استيال خواهند كرد و نمى توان هم مذهبا 
ــًا مسلمانان را به اين طريقه  ــت . مى گويند بايد جبراً و عنيف ــزم وارد آورد چه اصول  مذهب آنها اس ــا ال آنه
ــعود پيروى جد خودو همراهان نجدى وى معتقد به عقائد عبدالواهب  ــانيد و اگر نشود كه ابن س حديث كش

نيستند پس آنها را بايد ال مذهب دانست . 
ــم كنند . خاندان شريف  ــعود را مسلمانان عالم نمى توانند بر حجاز تسلي ــر صورت حكومت ابن س در ه
حسين خائن به اسالم و با كفر ساختند و شمشير برروى خليفه اسالم كشيدند و از اين جهت كه مسلمانان 
ــعود هم همين مسئله را برعدم لياقت خاندان شريف حسين دليل  با آن خاندان به نفرت اند و پيروان ابن س
مى آورند و ما هم آنان را تصديق مى كنيم ، خوب است از آنها پرسش شود آيا عبدالعزيز بن سعود برخالف 
ــال 1906 بر لحساء و قطيف كه جز حكومت عراق بود ، حمله  ــازش نموده و در س عثمانى با انگلستان س
نكرد ؟ و يا مبارك بن صباح برخالف آل عثمان به وساطت انگلسيان آشتى نكرد و در كويت نيامد و با خز 
ــعود و ابن صباح  عل خان شيخ محمره اتحاد مثلثى   ننمودند ؟ آفتاب را با گل نتوان اندود . عكس ابن س
ــت كه همان خيانت هايى  ــت . غرض اين اس و خز عل كه در قصر فيليه گرفته شده نزد بسيارى موجود اس
ــعود و ابن صباح مرتكب بوده و هستند  كه نسبت به خاندان شريف حسين داده مى شود عين آن را ابن س
ــعود پوشيده و براى حجاز حكومتى  ــم از خاندان شريف حسين و ابن س . از اين رو بايد كليه مسلمانان چش

غير از اينها برقرار دارند.
ــنى تمام برخالف حكومت ابن سعود اند فقط يك جماعتى كه به نام  ــالم از شيعه و س  علماى بزرگ اس
ــار يافته  ــعود بر حجاز مى باشند . آنچه در جرائد انتش ــت در هند هستند هائل حكومت ابن س ــه خالف كميت
ــه معاهده با انگليسان كرده و خاندان شريف حسين فقط يك معاهده داشتند . [ نكته ]  لطيف  ــعود س ابن س
اينجاست كه به مناسبت جمعيت مسلمانان در هند ، هم ابن سعود و هم امير على به شبهه افتاده كه شايد 
ــده بتواند برد و حال اينكه از مسلمانان هند هيچ بر نيايد جز اينكه وقتى كه  ــدارى مسلمانان هند فائ از طرف
ــخت گردد دولت انگليس را دعوت كنند . چنانچه در مسئله حاج مستر شوكت على كه صدر  كار بر آنها س
ــتادند تائيد و كمك از انگليسان خواستند .  ــت براى حاجى كه به زور فرس كميته مركزى خالفت بمبئى اس
فعًال هم و فد بن سعود و هم وفد امير على در هند موجود است و طرفداران ابن سعود هم تلگراف به مصر 
ــعود ماند  ــالمى در مكه قرار گيرد و تحت نفوذ ابن س و ايران و غيره مى نمايند كه شايد كنفرانس اعظم اس
ــعود وهم طرفداران امير على را آزاد گذارده و منتظر فرصت اند تا در  . انگليسى ها نيز هم طرفداران ابن س
ــوق مسلمانان هند هر اقدامي  ــم حفظ حق ــب از هر طرف كه مقتضى باشد فائده گرفته و به اس موقع مناس

بخواهند در حكومت حجاز بنمايد.
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    هزار نقش بريزد زمانه و نبود                          يكى از آنچه در آئينه تصور ماست1

[ مدرك شماره26]
( عالم اسالم  و مدينه منوره)

ــات شرافتمندانه او ، جديت ايران در مسوله مدينه تلگرافات او ،  هيات اعزاميه ايران در  ايران و احساس
حجاز و مدينه ، هيات اعزاميه حكومت مصر و تقرير او ، هيات اعزاميه دولت انگليس ،  نماينده نجد و ساير 

دول ملل اسالميه و مدينه منوره .........2  رجال بى همان انگليس . 
ــپاهيان ابن سعود به ان بقعه پاك  مسئله اشتهار مهاجمه وهابى ها  به مدينه منوره و تعديات نابكارانه س
ــرشار و تحمسات  ــات س و مدفن مخاطب لوالك لما خلقت االفالك ، در تمام ايران و ايرانيان يك احساس
قابل تقدير توليد نموده كه عالم اسالم و اسالميان را تا ابد مرهون خود ساخته .  ما نه از نقطه نظر هموطنى 
ــالم  ــالميه هموطنان كه از صدر اس و تعصبات جاهالنه مى نويسيم بلكه از ثبوت عقيده و ديانت واثقه اس
ــالميه و حفظ عقايد و  ــون در هر موقع و مقام ، در ترويج شريعت مطهره و تمسك به ديانت حقه اس ــا كن ت
ــقدم بوده اند، انان را تقدير مى نمائيم .  چنانچه پس از  ــالميه پيش ــم مذهبى از تمام فرق مختلفه اس مراس
ــن اخبار ) مجلس شوراى ايران و آقاى پهلوى  ــه وهابى ها به مدينه منوره ( با تزلزل بودن اي ــوع مهاجم وق
رئيس الوزرا بنا به وظيفه مقدسه اسالم خواهى و ديانت شعارى ، اقدامات خدا و خلق پسندانه نموده و روح 
مطهر صاحب شريعت زاده را از خود خوشنود كرده اند در حالتى كه ساير ملل اسالميه مانند ملت ترك كه 
ــالميه انان نسبت به مدافن خلفاى را شدين مانند  ــكيل مى دهد و عالقه اس ــالم را تش قسم اعظم عالم اس
ــن ابى قحافه و عمر بن الخطاب رضى اهللا تعالى عنها كه در جوار مضجع پاك و تربت  ــه اول ابوبكر ب خليف
تابناك حضرت ختمى مرتبت در مدينه واقع هستند ، بيش از ايرانيان بوده و تا كنون به يك سكوت عبرت 

آورى باقى مانده اند! 
ــتفسار تلگرافى از مقامات  ــالم خواهانه دولت ايران و زمامدار وقت آقاى پهلوى ، مقدم اس ــات اس تشبش
الزمه امر به تحقيقات كافيه از وزير مختارهاى خود در عواصم قريبه به به بالد حجاز ويثرب بوده و عالوه 
ــتان و مصر و نقاط ديگر  ــز در اقدامات جدى تلگرافى كوتاهى ننموده و به هندوس ــان ني ــان – ملتي از دولتي
ــى را در انداخته اند . دولت ايران چون از تلگرافات  ــالم خواه ــات مهمه كرده و در همه جا ، آوازه اس تلگراف
ــتادن هياتى به طرف حجاز ويثرب برآمد كه نمايندگان او رفته و با  وارده  قناعت حاصل نكرد در صدد فرس

تحقيقات عميقانه ، دولت و ملت ايران را اگهى دهند .
ــر ، به اتفاق ميرزا حبيب  ــيده به مص ــه در هفته گذشته آقاى ميرزا غفارخان وزير مختار تازه رس  چنانچ
ــى و يك تن قواص از مصر عازم جده  اهللا خان هويدا جنرال قونسول شام و ميرزا محمد رضا گلستانه منش

1. همان، ش 34 ، س 33 ، 27 ربيع االول 1344 قمرى ، صص 21 و 22
2. در اصل نقطه چين 
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ــعود امير وهابى ها  ــر حجاز متوطن در جده ، به مكه  نزد ابن س ــه پس از مقاوله با ملك على امي ــد ك شدن
ــده و مواقع مهمه را بازديد و آقاى وزير مختار  عودت به مصر نموده راپو رت كافى به دربار  ــه و او را دي رفت
ــان  ــتند و آقاى جنرال قوانسول از مكه به مدينه رفته و آن مواقع را باز ديدى بسزا نموده و ايش ايران بفرس
ــتند كه اگر الزم شود دولت ايران از بنادر خليج فارس ، لشگر به  ــاهدات خود را به دربار ايران بفرس هم مش
ــى ايران را به طرف حجاز نمى توان سرسرى و سطحى گرفت و  ــگر كش جده اعزام دارد . اگر چه مسئله لش
ــر دور بينانه نديده و داخل در عمل شد زيرا مسئوليت بزرگى شامل حال محركين  ــات عديده او را با نظ جه

، در عاقبت امر خواهد شد . 
صحيح است بطون اوراق تاريخ ضخيمه دنيا مملو است از خدمات معنوى و ادبى و اجتماعى و سياسى و 
ــوختن در تنور و پارچه شدن و دو پارچه  مادى ملت نجبيه ايران نسبت به ملت عرب كه در پاداش آنها ، س
ــانى و جعفر بن يحيى  ــان مانند ( عبداهللا ابن المقنع ) و ابومسلم خراس ــه دار اويخته شدن ايراني ــتن و ب گش
ــت اعراب بوده كه همه ايرانيان براى گنج دين شريعت مطهره حضرت  برمكى و ابن مقله و امثال او از دس
ختم المرسلين از جان خريده و باز مى خرند ولى امروزه عالم اسالم و سياسى پيچاپيچ دول استعمارى خاصه 
دولت انگليس ، به ما گويا فقط اجازه مى دهد كه دورا دور احساسات عاليه خود را مشهود عالميان نمائيم ! 

(سخن سر بسته گفتم با حريفان ) ....... !1 
ــاره كرديم از طرف اعليحضرت ملك فواد، اول تلگرافى به  ــت مصر چنانچه در شماره [ گذشته ] اش دول
ابن سعود نمود و او جواب فرستاد كه مشاهده مشرفه و مقامات متبركه مكه معظمه و مدينه منوره مصمون 
ــت شيخ مراغى كه از  ــده و نخواهد شد . پس از آن هياتى حكومت مصر برياس بوده و جسارتى به انها نش
ــعود و تفحصات  ــتاد و آنان پس از مالقات با امير على و ابن س اجالء علماء مصر بوده ، به جده و مكه فرس
عميقه و مشاهدات دقيقه ، عودت كرده و پس از تشرف به حضور اعليحضرت فواد راپورتى كامل دادند كه 

جرايد محلى انتشار دادند كه اجمالش اين است: 
ــه به ] نبودن اذوقه و قحطى عمومى در جده  و نبودن قوه دفاعيه در جده و ضعف ماليه امير  ــا توج " [ ب
ــعود كه  ــعود دائر تسليم حجاز به غيرال شريف حسين  و خواهش ابن س على در جده و حاضر شدن ابن س
ــالميه در مكه خضره شده و حكمرانى براى حجازه انتخاب كنند ،  برخى خرابى  نمايندگان از تمام ملل اس
ــادف و نه تعامد [ بوده ] كه هنگام جنگ اين گونه خرابى ها واقع  ــه [ روى داده كه ] از روى تص ــا در مك ه

مى شود " 
ــواد اول و آمدن هيئت اعزاميه از  ــعود به اعليحضرت ملك ف ــيدن تلگراف ابن س اين بود كه پس از رس
ــراب غرايب انكه در جرايد ايران ديده شده  ــتند . از غرايب بلكه اغ ــاز و تقرير آنها ، ملت مصر قانع گش حج
ــطه هجوم وهابى ها به مدينه ،  بسط كالم بى  كه مجهوالنه ( از خود دارى ) از هيجان مصرى ها به واس
اساس نموده در حالتى كه در شماره قبل نگاشتيم خبر تعديات نابكارانه وهابى ها فقط در بمبئى ، هندوستان  

1. در اصل نقطه چين
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ــطر تلگراف به ابن سعود ننمودند و  فقط  ــيد و در ساير دولتيان و ملتيان عالم يك س ــوء اثر بخش و ايران س
ــتهائى كه تا سيسات مشروعه  اعليحضرت ملك فواد اول پادشاه مصر تلگرافى فرمودند. به قراين همان دس
ــى و ما جور مستعمرين ، مى  ــطه وكالى عارى از سياس ــه واژگون مى نموده و به واس مفيده ايران را هميش

خواهد اين مختصر قوه نظامى ايران را نيز متالشى كند ...... !1 
دولت انگليس كه تعزيه گردان ما تمكده هاى مشرق زمين از جهالت مشرقيان بوده نيز هياتى به رياست 
ــتاد و اشاعه داد كه اين هيات اعزاميه براى تحديد حدود بين خاك نجد  ــر جليرت كليتن) به جده فرس ( س
ــعود امير وهابى ها و  ــلطان نجد ، ابن س و عراق و شرق اردن بوده و ابداً كارى به مخاصمه و مقاتله بين س
امير على ابن شريف حسين ملك حجاز ندارد ...... !  (1) و دولت انگليس چنانچه عادت شريفه و رويه عادله 
ــاكل  او بوده در اين جنگ بى طرفى تمام اختيار كرده ، خاصه كه اين جنگ رنگ دينى دارد و براى او مش

سياسى توليد مى كند ...... !2 
و شايد اين هيات انگليسى با هيات ايرانى در جده تالقى كرده و راهنمائى بنمايد ولى ما اطمينان كامل 
به صحت عمل و بى االيشى هيات اعزاميه ايران كه آقايان ميرزا غفار خان وزير مختار مصر و ميرزا حبيب 
اهللا خان هويدا جنرال قونسل شام بوده ، داريم . در حالتى كه حدود ثغور  ، وقتى معين مى شود كه صاحب 

ملك معين باشد ..... !3 
ــب اشاعات حجازى ها درباره گلوله ريزى به مدينه منوره نمود و توضيح  ــده نجد در مصر نيز تكذي نماين
كرد كه اين اشاعات كاذبه حجازى ها محض تشتت كردن افكار مسلمانان عالم و بيزارى انان از ابن سعود 
ــن و محاصرين مدينه اين كار را كرده اند تا دول و ملل  ــى ها جسارتى نكرده بلكه خود مدافعي ــوده و وهاب ب
ــالميه در صدد برنيامدند و  ــازند . پس از اين خبر هيچ يك از دول و ملل اس ــالم را از وهابى ها منزجر س اس
خبرى نيافتند كه تاييد يا ترديد اين خبر را بنمايد ليكن تعزيه گردان اين معارك خونين و اين مصائب ننگين 
ــتفاده بوده و معنى شعر عربى ( مصائب  ــالم خصوصًا كه انگليس باشد در كار اس ــرق زمين عمومًا و اس مش
ــيد ادريس امير صنعا  ــد قوم فوائد ) را فهميده ، چنانچه اتش جنگ را بين امام يحيى امير يمن و س ــوم عن ق
در انداخته و عجالتًا تمام قطعات عربستان از اتش جهالت يكديگر مى سوزند وخود نمى دانند روشن كننده 

آتش كيست.
ــت مى كنند را تقدير و  ــه در خدمت به دولت و ملت خود صميمانه خدم ــال بى همان انگليس ك ــا رج م

تقديس مى نمائيم و آرزومنديم كه از سجاياى آنان قدرى نصيب زمامداران شرق گردد .4

1. همان.

2. همان.

3. همان.
4. هفته نامه چهره نما ، ش 3 ، س 22 ، آبان 1304 ، صص 2 – 5 
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[ مدرك شماره27]
عودت هيئت اعزاميه ايران از مكه

در شماره  گذشته شرح عزيمت هيات اعزاميه دولت ايران را به رياست فائقه نماينده داناى تواناى ايران 
آقاى ميرزا غفارخان ( جالل السلطنه  سابق ) وزير مختار ايران در مصر و آقاى ميرزا حبيب اهللا خان هويدا 

( عين الملك  سابق) جنرال قونسول شام به طرف حجاز منفرت طراز نگاشتيم .
معظم له به طرف مقصد رهسپار چون گشتند و به لنگرگاه جده رسيدند از طرف امير على هياتى تا كشتى 
ايشان را استقبال كرده و با احترامات اليقه به جده شان ورود دادند . هنگام نزول ساكرامير على با موزيك 
ــالم  ــكيل داده و صداهاى ترحيب و خيره مقدم با ترانه موزيك س حجازى و تماشائى يك منظره عالى تش
ططه انداز گرديد و به جايگاه خصوصى كه قبال تدارك شده بود ورود شان دادند و پس از استراحتى از رنج 
ــتقبالى شايان نموده و باب مصاحبت و مفاوضت گشود و آنچه در خور مقام و  ــان را از اس راه ، امير على ايش
منزلت چنين مهمانان محترمى كه از جانب اولين دولت امپراتورى عظيمه ايران بوده ، به جاى آورده و پس 
ــوابر بر  ــعود امير وهابى ها از مكه،  انگاه س ــيدن خبر از جانب ابن س از كسب تحقيقات الزمه ميكنونه و رس
ــعود با چند تن  ــرحدى حاضره كه اتوموبيل ها ابن س اتوموبيل ها تا بيرون جده حركت مى نمايند تا موقع س
از گارد مخصوص او حاضر بوده ، پياده شده و سوار اتوموبيل هاى ابن سعود گشته و عازم مكه مى شوند .

هنگان ورود به مكه نيز استقبالى شايان تقديس از طرف حجازيان و وهابى ها و ابن سعود به عمل آمده 
ــوده و مهمانان محترم را  ــاخته و مجاور و مسافر ، زبان به او از خير مقدم گش و غريو ترحيب فضار ا مملو س
در آغوش تجليل و توقير بى اندازه جاى داده اند و از طرف ابن سعود همه گونه احترامات الزمه و تجليالت 

فائقه به عمل آمده .
در اينجا نيز پس از راحتى و مقابالت مفصله و بازديد مواقع متبركه و مشاهده مشرفه و برداشتن عكس 
هاى الزمه و موفق گرديدن به تحقيقات دقيقه بدين ماموريت بزرگ كه نه تنها ايران و ايرانيان را مرهون 
اين ماموريت شرافتمندانه نموده بلكه عالم اسالم و اسالميان را ممنون اين مسافرت تاريخى خود ساخته ، 
كامياب به مقصود مقدس خود گرديده و مفصل با ابن سعود مكالمه نموده و ذخاير ذى قيمت در اين دوره 
ماموريت پر زحمت جمع و بهجده عودت فرموده اند و جناب آقا ميرزا حيب اهللا خان هويدا جنرال قونسول 

شام ، به جهت كسب تحقيقات الزمه و ديدن 
ــقت ،  ــرف مدينه منوره ، عازم مدينه شده اند كه پس از انجام اين ماموريت پر زحمت و مش مواقع مش
راپورت جامع كاملى به دربار ايران بفرستند و پس از استيذان از دولت عليه ايران ، آقاى وزير مختار معلومات 

دقيقه و مشاهدات كامله خود را از آنجا در عالم اسالم انتشار دهند . 
ــالم و اسالميان  الحق آقاى وزير مختار محبوب در اين ماموريت پر مخاطرات خدمتى بزرگ به عالم اس

فرموده و نام خود را در دفتر صحايف ايام به بهترين تقديسى بيرون از زوال ، مخلد و مؤبد داشتند .
ــر  ــابق ) ]  چون ايرانيان مصر خبر يافتند با شوقى س هنگام عودت [ميرزا غفارخان ( جالل السلطنه  س
شار به ايستگاه مصر [ رفته ] و ذات محترمشان را استقبالى شايان نموده و تشكرات قلبيه صادقه خود را در 
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مقتضى المرام گشتن ايشان از اين مسافرت ، تقديم داشتند . آقاى وزير مختار خود بيش از حاضرين اظهار 
ــده و ماموريت خود را موافق دلخواه  ــوده كه به حمد اهللا در اين مسافرت پر زحمت كامياب ش ــرت فرم مس
ــرقيان و اسالميان عمومًا  و خصوصًا واال  ــه ناجى ايران و افتخار مش به عمل آورده اند و از پرتو نيات مقدس

حضرت اقدس آقاى رضا خان پهلوى كامروا به مقر ماموريت خود مصر عودت كرده اند .1

[ مدرك شماره 28 ] 
عودت آقاى ميرزا حبيب اهللا خان هويدا  از مدينه منوره

ــت اعزاميه دولت ايران كه به جهت  ــاى گذشته - 4 و 5 چهره نما از عزيمت و عودت هيئ ــاره ه در شم
سركشى و تحقيقات دقيقه مكه معظمه و مدينه منوره مامور شده بودند ، شرحى جامع نگاشتيم و از عودت 
و تفصيل مصاحبه آقاى ميرزا غفارخان وزير مختار ايران در مصر با سلطان ابن سعود سلطان نجد و وهابى 
ها و ملك على پسر ملك حسين حجاز را با سه طغرا عكس به نظر خوانندگان چهره نما رسانيديم .  اينك 
ــاهدات و تحقيقات عودت به  كه آقاى ميرزا حبيب اهللا خان هويدا قونسول جنرال شام از مدينه پس از مش

مصر فرموده اند،  ما نظريات ايشان را انتشار مى دهيم . 
ــان پس از اينكه با آقاى وزير مختار ايران در مصر ، عازم جده شده اند و آنجا آنچه الزمه احترامات  ايش
چنين مهمانان بوده ، ديده ، به مكه مشرف گشته اند و در مكه قبور آمنه و خديجه و بيشتر قبرها را خراب 
مى بينند و چون با ابن سعود در اين خصوص گفتگو مى كنند [ او ] مى گويد عقايد دينى ما اجازه به ساختن 
و مجلل داشتن قبور نمى دهد و با اين حال عذر مى خواهم و اين كارها قبل از ورود من به مكه واقع شده و 
كتبًا و شفاها به شما قول مى دهم كه بعد ها از اين گونه جسارت ها واقع نخواهد شد و نمايندگان مسامانان 

كه در مكه اجتماع خواهند كرد ، هر چه مقرر دارند اجرا خواهد شد . 
ــان [ ميرزا حبيب اهللا خان هويدا ] به مدينه از راه  و چون وزير مختار ايران به مصر عودت كردند و ايش
ــه روز مهمان نواب ملك حجاز  ــيدن به مدينه س ــرف شدند و همه جا را مامون ديده و پس از رس رابع مش
ــلطان ابن  ــاعت مسافت تا مدينه بوده ، مهمان امير محمد على ، پسر س ــه روز در عيون كه دو س بوده و س
ــان در مدينه به نفسه با صعود به قبه مباركه  حضرت ختمى مرتبت كه محض معاينه  ــعود بوده اند و ايش س
نموده اند . در آنجا پنج خراش گلوله تفنگ يافته اند و ديگر چيزى به نظر شان نرسيده و اين اصابت گلوله 
ــعود  ــر دارى فيصل درويش بوده واقع شده و چون اين خبر را ابن س ــان حمله اولى كه به س ــگ در زم تفن
ــل درويش را [ خلع ] و به جايش امير محمد فرزند خود را گماشته تا مدينه را محاصره كرده و  ــده فيص شني
ــباب زينت و نذورتى كه مردم  ــت وهابى ها بوده هرچه از اس به شدتش بيفزايد و ديگر قبر حمزه كه در دس
ــالم بود . اين بود مختصر و موجز از  ــبز او موجود و س به انجا وقف كرده بوده اند ، يغما شده و قبر و برده س
ــقت و زحمات طاقت فرسا تحصيل و عالم اسالم عمومًا و  ــاهدات صحيحه دقيقه نماينده ايران كه مش مش

1. همان، ش 4 و 5 ، س 22 ، آذر 1304 ، صص 10-12
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ايرانيان خصوصًا از خود ممنون نموده اند 1

[ مدرك شماره29]
ورود و عزيمت [ ميرزا حبيب اهللا هويدا ] به حجاز

ــا) جنرال قونسول غيور شامات بنا به اوامر  ــل جناب آقا ميرزا حبيب اهللا خان هويدا ( ال رض ــد روز قب چن
ــعود ملك حجاز  دولتى از شام به مصر ورود و به طرف جده و مكه روانه شدند كه در آنجا مجددا با ابن س
ــايند . در حقيقت دولت ايران به وظايف مقدسه اسالميه مافوق نگرانى ،  ــلطان نجد باب مفاوضات بگش و س
ــوريه و تعدى شدن به حجاج ايرانى كه  ــوده  و با اين همه مخاطرات شورشيان و جنگ داخله س ــل فرم عم
در همين شماره نگاشته شده ، اتصاال مامورين ايران براى قضيه مكه و ابن سعود در اياب و ذهاب بوده . 

البته برادران اسالمى ما در هندوستان اين اخبار را خوانده و بدانند كه دولت شاهنشاهى ايران و اعليحضرت 
پهلوى اقداماتى فرموده كه هيچ يك از دول و ملل اسالمى نكرده . اميد است نتايج مطلوبه [ حاصل ] و آقاى 
هويدا مقتضى المرام به سالمتى عودت بفرمايند . به قراين ، ايشان اوامر دولتى را در خصوص گفتگوى با ابن 

سعود ملك حجاز در جده دريافت خواهد فرمود ، البته در عودت معلوم خواهد شد .2

[ مدرك شماره  30 ]
عودت و عزيمت به شام

ــه از ورود و عزيمت آقاى ميرزا حبيب اهللا خان هويدا ( آل رضا) قونسول جنرال شامات  ــاره گذشت در شم
ــلطان عبدالعزيز بن سعود ، ملك حجاز و رئيس  ــان پس از طى طريق جده ، در مكه با س اشاره كرديم . ايش
ــى ها مالقات مفصل نموده اند و اوامرى كه از طرف دولت متبوعه خود ايران داشته ، مجرى  ــى وهاب مذهب
ــه قراين ، امور مذهبى حجاز  ــر كردند و عازم به مقر ماموريت خود به شام شدند. ب ــودت به مص ــوده و ع نم
ــى ها به طريق مذهبى رفتار كرده ، حتى قبر حضرت حوا را در جده خراب  ــدان اميد بخش نبوده و وهاب چن

و اثر او را از زمين محو كرده .
ــه اگر رئيس الوزراى  ــاير دول معظمه عالم ناچاريم بگوئيم ك ــت ايران و س ــا از نقطه نظر سياس در اينج
انگليس يا فرانسه در ساعت نه شب بر سر سفره شام  [خبرى ]  بيان كنند قبل از طلوع ، خبر در تمام روى 
ــر مامور مفارضات مهمه اى كه راجع به  ــب اشتهار مى يابد  ليكن مامورين دولت ايران اگ ــن و ان مطل زمي
ــالم عموما و ايران و خصوصا بوده و مجرى دارند ، ماذون به اظهار كردن نيستند كه بايد مقدم به  عالم اس

دولت متبوعه خود بيان كنند ؛ دولت هم معلوم نيست چه وقت مصلحت بداند اشاعه بدهد . 
ــه در ماموريت مهمه اولى كه آقاى ميرزا غفارخان جالل السلطنه وزير مختار ايران به اتفاق آقاى  چنانچ

1. همان ، ش 8 ، س 22 ، بهمن 1304 ، صص 12و13
2. همان ، ش 14 ، س 22 ، ارديبهشت 1305 ، ص 23
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هويدا ميرزا حبيب اهللا خان ، با [ طى ] مقامات طاقت فرسا به جا آوردند ما از مجارى مفاوضات ايشان مطلع 
ــيده و از طرف هند و  ــتيم مگر به طريق اختصار و موكول به اشاعه دولت ايران شد كه هنوز به ما نرس نگش

بنادر و جزاير از ما مستفسرند.1

[ مدرك شماره31  ]
( محرومات در مكه)

پس از عودت آقا ميرزا حبيب اهللا خان هويدا ال رضا قونسول جنرال ايران از مكه ، جرايد برخى اشهارات 
نقل از ايشان داده و ميدان تازه و تاخت اعتراضات را وسيع نمودند و حكومت مصر ناچار شده بياناتى كه از 
ايشان مشهور گرديده بود را تلگرافًا از حكومت حجاز استفسار كرد . معلوم شد تحقيقات آقاى هويدا صحيح 
ــه گانه ذيل  و مقرون به صحت بوده  و ابن السعود ملك حجاز به حكومت مصر ابالغ نمود كه با شرايط س

حجاج و محمل مصرى بايد به مكه بيايند :
(1) كليه حجاج بايد از استعمال دخانيات ( قليان و سيگار و چاپق و وافور كشيدن) ممنوع و نبايد بكشند . 
ــيدن و دست كشيدن به مواضع مخصوصه ( مانند پرده  (2) كليه حجاج نبايد تكريم و تعظيم از قبل بوس

حرم و سنگ حجرا السود و ساير مجالت محثرمه دينى ) بنمايند و قطعًا اين قبيل كارها ممنوع است .
ــاله با محمل مصرى به مكه مى رفت و به مواقع مخصوصه  ــيقى و موزيك كه همه س ــوم موس (3) س

مى نواخت در اين وقت به كلى ممنوع است .
ــالم فرستاد و آنان فتوى در صحت مواد  ــه گانه را نزد مفتى ديار مصر و شيخ االس حكومت مصر مواد س
ــه گانه فوق . حاليه  ــر و محمل مصر عازم حجاز شدند و  با به جا آوردن شرايط س ــاج مص ــوق داده و حج ف
ــان در مكه رفتن بدهد اين  ــت بخوانند و اگر زمانى دولت ايران اجازه ش ــا اين شرايط را به دق ــان م هموطن

شرايط و شرايط ديگرى كه متدرجًا خواهد شد در نظر بگيرند و عازم شوند .2

[ مدرك  شماره32  ]
  منع حجاج ايرانى  به مكه رفتن

ــار وارده به جرايد مصر از شام ، از ورود چندتن حجاج ايرانى به شام  ــم چهره نما بنا به اخب ــاره ده در شم
ــفارت ايران در مصر ، آقاى ميرزا غفارخان جالل  نگاشتيم ،  اينك به قرار اخبار تلگرافى ، دولت عليه به س
ــه مكه منع كرده و به  ــه دولت ايران حجاج را از رفتن ب ــار دادند ك ــر مختار در جرايد محلى مصر انتش وزي
نمايندگان خود درحدود و ثغور اطالع داده كه اگر كسى به مقصد مكه بوده او را به ايران باز گردانند و ايران 

تغييرى در مسلك خود در خصوص سياست با حجاز نداده 

1. همان ، ش 15 ، س 22 ، 15 ارديبهشت 1305 ، صص 9 و 10 
2. همان ، ش 16 ، س 22 ، اول خرداد 1305 ، ص 22
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چهره نما:
ــم  و اميدواريم برادران وطنى ما قدرى به  ــاى دولت ايران را از اين عزم مجدانه تهنيت مى گوئي ــا اولي م
مسلمانان هندوستان تاسى كرده و جان و مال خود را بى باكانه محض اشتهار حاجى شدن در كف دشمنان 
ــائى رويه خدا و خلق پسندانه  ــالم و مسلمانان نيندازند و از هم قلمان خود خواهش داريم كه در قلم فرس اس
مدير تحرير اخبار كهربار ( سرفراز) هندوستان يگانه فاضل دانشمند امجد ( خواجه امين اهللا) را در خصوص 
منع حجاج و ضربات و لطماتى كه گروه وهابى ها در مكه و مدينه به اماكن مقدسه وارد آورده اند ، گرفته  
ــول خدا به رفتن انها به مكه و فايده  و ايرانيان را از مكنونات وهابى ها بياگاهانند و بدانند كه ابداً خدا و رس
ــكنه حجاز راضى نخواهند بود و ما عنقريب بقيه اخبار خرابى مكه و مدينه را انتشار خواهيم  ــانيدن به س رس

داد .1

[ مدرك شماره33  ] 
مراسله حجج اسالميه هند كثراهللا امثالهم

به پيشگاه اعليحضرت شاهنشاه ايران خلداهللا ملكه
ــانيده و اميدوار  اعليحضرتا! شيعيان هند در خصوص معامالت ارض حجاز چند امور ضرور به عرض رس
توجهات ملوكانه مى باشيم و از اسالم پرورى و دين پناهى بندگان عالى ، فريادرسى و نصرت و دستگيرى 

را  اميدواريم.
ــه اهللا و ديگر آثار متبركه  ــه داراى مسجدالحرام و كعب ــاز خصوصا مكه معظمه ك ــه ارض حج اول اينك
ــت و مدينه طيبه كه در آنجا مسجد نبوى و قبر مطهر آن حضرت و جنه البقيع و ديگر مقامات  محترمه اس
ــت كه در عقيده جمهور اهل اسالم مقدس و محترم و از شعائر الهيه مى باشد . جميع مسلمانان  ــه اس مقدس
چه شيعيان و چه سنيان در آنجا مشتركا حق ابتياع دارند كه هر فرقه و طائفه اسالميه موافق احكام مذهب 

خود به جا آورى  عبادات بكند.
ــاهد مقدسه معصومين و قبور ذرى طاهره حضرت سيدالمرسلين خصوصيت خاصى به شيعيان  دوم مش
ــى كنند و در آنجا نماز مى گذارند و دعاء مى كنند و تعظيم و احترام آنها را  ــه شرف زيارت حاصل م دارد ك
وظيفه دينيه مى شمارند و از سنت عديده نماز جماعت هم در حرمين دست گشاده به جا مى آورند و با امن 
و امان در آسودگى از تقيه ، مناسك حجج را به عنوان اختيار به جا مى آورند و هيچ مزاحمتى در به جاآورى 

اعمال روا نمى داد و شيعيان هند و عراق و ايران را مانعى و مزاحمتى نبوده است.
ــلطان نجد ابن سعود بر تمام عالم واضح و روشن گرديده كه عمارات و گنبدها را بر قبور  سـوم عقائد س
محترمه جائز مى داند و در عقيده اش انهدام آنها بهترين فرائض مذهبى مي باشد . تعظيم و احترام مشاهد را 
حرام و بدعت مى داند و تمام فرق اسالميه را سواى فرقه خودش ، مشرك مى گويد و بالخصوص با شيعيان 

1. همان، ش 13 ، س 23 ، اسفند 1305 ، ص 14
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دشمنى مخصوص دارد . زيارت قبور و نماز كردن در مقامات مقدسه و دعاء و استعانت و استشفاء را بدعت 
مى گويد و به همين جهت از زمانى كه بر حجاز استيال و تسلط يافته ظلم ها از او به ظهور رسيده ؛ چنانچه 
قتل عام طائف و شكستن قبه هاى محترمه و هدم مساجد و تذليل و هتك زائرين و ممانعت از بوسه دادن 
سنگ اسود و ممانعت از صلوات فرستادن بر حضرت پيغمبر و آل او و امثال اينها ، از شواهد صادقه مى باشد.
چهارم ابن سعود وعده كرده بود كه بعد از طرد شريف ، موتمر اسالمى را عنان حكومت حجاز تفويض 
خواهد كرد حاال خلف وعده نمود و خودش اعالن حكومت خود نموده و بيعت گرفته است . وعده كرده بود 
ــده هم اميد نيست كه حكومت را به اهل  ــده و آين ــه مقامات منهدمه را تعمير خواهد كرد حاال ملتفت نش ك

حجاز تفويض كند و يا اصالح مشاهد به عمل آورد.
ــالف او موافق عقيده هاى خودشان در عراق و حجاز به ظهور رسيده بود كه يادآورى  پنجم آنچه از اس
ــان و دلها را بريان مى كند . خودش و اتباعش بر  ــم ها را گري ــم شديده [ بوده كه ] تا به حال چش آن مظال
ــت ] كه اگر چند روز به  ــراى آينده  خطرات عظيمه در پيش [ اس ــخ القدم مى باشند و ب ــن روش راس همي
ــد آورد و الزم مذهب خود را هرگز  ــد تسلط تام بالضرور به عمل خواه ــكوت هم كند بع ــى س مصالح سياس

ترك نخواهد كرد. 
ــنيه كه در مطبعه المنار مصر به حكم سلطان ابن سعود در سنه 1342 هجرى  ششـم در كتاب هديه س
شائع شد در صفحه 44 مرقوم است و التفكر على من تلد احد االئمه االربعه دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب 
ــده بل فجر هم على  الغير كالرافضه و الزيديه و االماميه و نحو هم ال فقرهم على شيئى من مذاهبهم الفاس

تقليد احد االئمه االربعه
 و در صفحه 68 نوشته من قال الاله االاهللا محمد رسول اهللا و هو مقيم على شركه يدعو الموتى ويئكم 
قضا الحاجات و تفريج الكربات فهذا كافر مشرك حالل الدم و المال و ان قال الاله االاهللا محمد رسول اهللا 

و صلى و صام و زعم انه مسلم
ــى باشند ، اكثرشان وهابى مذهب اند  ــه خالفت و اركان جميعه العلماء كه در هند م هفتـم اركان جميع
ــد از اعالن مسئوليت و اخذ بيعت ،  ــودى كه در  حمايتش هرچه توانستند جد و جهد كرده ان ــي ] باوج [ ول

مضطرب و پريشان شده اند.
ــيمه و حيران اند كه با وجود  ــيده و مردم در اين مسئله خيلى سراس هشـتم زمانه حج  به گاه قريب رس
امور مذكوره ، در به جاآورى فريضه حج چه سلك اختيار كنند ؟ اگر نمى روند از فريضه مذهبى محروم مى 

مانند و اگر روند خطرات عظيمه در پيش دارند . 
نهم  دولت بريطانيه عظمى تا به حال اعالن مى كند كه ما هيچ مداخلتى در معامله حجاز و ابن سعود 
ندارم ولى مشكل است دولت مذكوره درين خصوص فريادرسى ماها بكند و آبى بر روى كار آرد كه سرمايه 

اطمينان بوده باشد.
دهم حاال تمامى چشم اميد ماها وابسته به دامن اسالم پرورى دولت عليه ايران است كه خلفا عن سلف 
ــت و پناه اسالم و سامى و ناصر دين حضرت خيراالنام و محافظ مذهب و شريعت غرا و حامل  ــه پش هميش
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ــت و درين خصوص امتياز خاص براى او حاصل و بلكه فخر و مباهات  لواى اعالء كلمه ملت بيضا بوده اس
برين مقصد اعظم جائز و سزاوار مى باشد . حاال وقت است كه يك قوت قاهره برانگيخته شود و اسالم را از 
خطرات وارهاند و حسب وعده هاى ابن سعود ، او را برترك حجاز مجبور نمايد تا عنوان سلطنت را بر راى 
اهل حجاز واگذارد. اندكى قبل وفد ايران حجاز رفته و مراجعت هم نموده ولى حاال يك قلم عالم سكوت به 
نظر مى آيد و احتمال مى رود كه شايد وهابى هاى هند و جميعه الخالفه و غيره گول زده و اطمينان داده 
ــيده و معامله را  ــت كش اند غلط كارى و تدليس و تلبيس كرده اند و چنان تدابير كرده اند كه از اقدامات دس

سبك فهميده و ساكت گرديده اند كه از هيچ جا صدايى برنمى خيزد و جنبشى به عمل نمى آيد.
ــلطانى كه در علو همت و حسن تدبير و  اعليحضرتا بعد تمهيد مذكور به كمال ادب به خدمت بندگان س
ــت ، فرد فريد و وحيد عصر مى باشند عرض داريم كه راهى براى  ــخ و اصابت راى و كمال سياس عزم راس
ــالم و از راه  ــد و از راه نصرت دين و  از راه حمايت اس ــن از تسلط اهل نجد پيدا فرمايي ــتخالص حرمي اس
محافظت شريعت مقدسه ، ترحمى بر ما مسلمانان عموما و بر حال شيعيان خصوصا فرموده ، فعال انتظامى 
ــك حج و اعمال زيارت را آزادانه به جا آوردن  ــت آرند كه هر كسى موافق احكام مذهب خود ، مناس به دس

بتواند و از تعدى هاى اهل نجد نجات يابد .
اعليحضرتا! چاره كارى نداريم و از ماها هيچ نمى بندد و نمى گشايد . حقوق ماها پايمال و عبادات ماها 
ــه در بيم و راه خاطر بلكه جان و مال و دين و مذهب همه در خطرات عظيمه افتاده .  ــاهد مقدس معطل. مش
ــلطنت كابل است . ديگر چه عرض شود . آفتاب  ــلطنت ايران و بعد از آن س تمام اميدهاى ماها وابسته به س

عظمت و اقبال شاهانه دائم الطلوع باد به حق محمد و آل محمد و آله  
سيد نجم الحسن عفى عنه ، حسين عفى عنه، محمد باقر الرضوى عفى عنه

[ هفته نامه ] حبل المتين
ــگاه  ــام قونسل جنرال بمبئى به پيش ــد به ذريعه آقاى بهن ــالميه هن ــله فوق را حضرات حجج اس مراس
اعليحضرت شاهنشاهى تقديم نموده اند . آقايان حجج اسالميه هند عالوه بر نفوذ كلمه كه بر كليه شيعيان 
دارند نزد تمام فرق اسالميه هند محترم و دولت انگليس نيز با نظر خيلى معززانه به ايشان مى نگرد . مسلم 
است كه اعليحضرت شاهنشاهى هم بايد به مطالب ايشان كه در حقيقت نماينده بيست مليون نفوس شيعه 

اند ، توجه مخصوص مبذول دارند .
ــيات  ــالميه هند بر خالف روحانيان ايران ، ابدا در سياس اين نكته را نيز ناگفته نمى گذاريم كه حجج اس
ــت ] و خدمتى كه اين آقايان به اسالم و  ــت ترويج احكام شرعيه [ اس دخالت ندارند و هم شان مصروف اس
ــت كه در اين مختصر بگنجد و در حقيقت اين اقدامى را هم كه  ــالميان نموده و مى نمايند مافوق آن اس اس
ــيات نيست و  ــت . بايد دانست كه علقه مذهبى مربوط به سياس فرموده اند از روى وظايف مذهبيه بوده اس
روحانيين هر مذهب عالقه تام به اجراى احكام مذهبى خود داشته و بايد هم داشته باشند و از اين است كه 
ــام عوالم مسيحيت به جنبش آمده و در حفظ  ــود تم ــر اندك دخالتى در امور مذهبى يك نفر مسيحى بش اگ
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حقوق آن مى كوشند . اعليحضرت شاهنشاهى ، امروز قائد بر چهار صد مليون نفوس اسالميه عالمند و نظر 
ــالمى ايران و افغان متوجه است  ــتان نگارش فرموده به دو دولت اس عموم مسلمانان چنانچه حجج هندوس

البته رياست و قائدى اسالم هم مقتضى است كه در حفظ حقوق اسالميان بكوشند.
در موضوع ابن سعود آنچه بايد حبل المتين بنويسد نوشته و شايد چندان محتاج به تكرار نباشد. ابن سعود 
پيرو مذهب آبائى خويش است و قطعا پس از استيالى كامل همان خواهد نمود كه آبا و اجدادش نمودند . 
تمام مواعيد وى عرقوبى بوده و هست . اگر چه دولت انگليس مى گويد كه در معامالت مسلمين و مقامات 
ــعود به دولت  ــالميه دخالت نمى نمايد ولى بر هيچكس پوشيده نيست كه اميد و اعتماد ابن س ــه اس مقدس
انگليس است. عقيده ما در موضوع حكومت حجاز همان است كه نگاشته ايم ولى فعال براى رفع تكليف از 
ــت كه در تهران به فوريت مجلسى تشكيل دهند از نمايندگان  ــنى الزم اس حجاج بيت اهللا اعم از شيعه و س
افغانستان و مصر و نماينده وزارت خارجه ايران و يك تصفيه قطعى در استراحت و آزادى حجاج نموده رسما 
به ابن سعود اطالع بخشند. امروزه موقع آن رسيده است كه دول ايران و افغان و مصر بيرق حفاظت حقوقى 

مسلمانان عالم را بلند نموده و ملجأ و پناهى براى اسالميان دنيا ظاهر سازند .
ــتدعاى خودشان به  ــالم اعم از شيعه و صنى متحد آمده نيز تلگرافى مبنى بر اس ــت علماى اس خوب اس
ــلطان فواد اول بدهند . ظاهر است كه  ــاه پهلوى و اعليحضرتين امير امان اهللا خان و س اعليحضرت شاهنش
ــرادى داراى چندان اهميت نتواند بود ولى به هيات اجتماع خيلى كار از پيش تواند رفت  ــروزه اقدامات انف ام
ــنت و جماعت در لكهنو يا نقطه ديگر در همين  ــالميه شيعه و علماى جليله س ــت كه   حجج اس . خوب اس
موضوع اجتماع نموده و عاجال به تهران و كابل و مصر تلگراف فرمايند تا قبل از موسم حج شايد بتوان يك 
ــيس در موضوع تشكيل حكومت دائمى حجاز تصفيه قطعى بنمايند  ــعود نموده و تاس تصفيه موقتى با ابن س
ــمى از وى نبرديم و اگر تركيه  ــورى ترك در اين گونه معامالت دخالت نمى نمايد از اينرو اس ــون جمه . چ
ــالم يعنى افغان و ترك و مصر در تهران موجود و به  نيز شامل گردد نور على نور . نماينده دولت ثالثه اس
ــود و اين اقدام منافى با مصالح حكومت هند نيز  ــرعت مى توان يك گونه تصفيه موقتى براى حجاج نم س
نمى باشد . چه حكومت هندوستان رسما بى طرفى خود را اظهار داشته و مسلمانان الملجا گرديده ناچار به 
دول اسالميه مراجعه نموده اند . در آن موقع دول اربعه اسالم اگر صالح ديدند از نماينده انگليس در تهران 

هم نيز در اين موضوع اطمينان در عدم مداخلت  بنمايند . 
ــت و نه مصارف فوق العاده به وى مترتب مى شود و اين  ــالم نه چندان دشوار اس اين اقدام علماى اس
ــكالت حكومت حجاز در آينده تواند گرديد . هر  ــت و مقدمه حل مش اصول عملى و داراى بسى اهميت اس
ــالميه ايران و افغان و مصر  ــه علماى اعالم در اين موضوع بنمايند حبل المتين و كليه جرايد اس ــى ك اقدام
ــمى اطالع حاصل شده دولت  ــان خواهند بود. اين نكته نيز مخفى نماند كه چنانچه به طريق رس مويد ايش
ــراى حج بدهند و نه به هيچ  ــى و خارجى خود جدا امر فرموده كه نه تذكره ب ــران به مامورين داخل ــه اي علي
تذكره ويژه كشند و اين امر براى آن است كه بدوا يك تصفيه قطعى براى استراحت و ازادى حجاج با ابن 
ــفر مكه بخشند . اينك كه حجج اسالميه به نمايندگى شيعيان  ــعود بنمايند و از ان بعد حجاج را اجازه س س
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هندوستان در اين موضوع متوجه به دولت عليه شده اند ، الزم است پيروى از مسلك دولت ايران نموده و 
ــيدن  ــمًا اجازه به رفتن حج ندهند انها نيز تامل كنند و ما ذمه داريم كه به مجرد تلگراف رس تا وقتى كه رس
ــالميه را اطالع بخشيم و در حبل المتين  ــفر حج به نماينده اول ايران آقاى نبوى ، تلگرافًا حجج اس اجازه س
هم اشاعه دهيم اگر حجج اسالميه هند و علماى سنت و جماعت هم اتفاقى نموده و موقتا تا تصفيه قطعى 

دولت عليه ، آنها را هم از رفتن حج باز دارند مزيد بيش رفت امر تواند گرديد. 1
 

[ مدرك شماره34 ]
مجلس خالفت در مصر

در هفته گذشته مجلس خالفت كه عبارت از شيخ ابوالفضل مفتى ديار مصر و ساير علماء اعالم و مشايخ 
و قضات گرام بود ، تشكيل و بحث از خالفت و تعيين خليفه شد و موكول به مجالس بعد گرديد.2

[ مدرك شماره35 ]
هندى ها و سياست ابن سعود در حجاز 

ــت كرده و وارد مصر  ــدام حرمين شريفين ) از حجاز مراجع ــن هفته نمايندگان ( جمعيت خ ــل اي در اواي
گرديدند . اين نمايندگان براى رسيدگى به انتشاراتى كه جرايد راجع به رفتار وهابى ها در حجاز مى دهند از 
بمبئى حركت كرده و ضمنا براى مساعدت به اهالى ، اعانه هائى هم همراه داشته اند ولى چيزى كه موجب 
ــد از وصول وفد ، تلگرافى از جانب حكومت حجاز در  ــب عموم مسلمين گرديد اين بود كه چند روز بع تعج
ــغول القاء فتنه  ــر گرديد كه نمايندگان ( خدام حرمين) از حدود خود تجاوز كرده و در حجاز مش عالم منتش

بودند و به اين واسطه حكومت جديد حجاز مجبور به تبعيد ايشان گرديد .
دو روز بعد از اين تلگراف ديگرى منتشر شده و هيات نمايندگان را به بدترين صفاتى معرفى مى نمود . 
وقتى كه نمايندگان وارد مصر شدند هيچ از اين دو تلگراف خبر نداشته و چقدر تعجب كردند كه ابن سعود 

چگونه نكات جهانگيرى را ياد گرفته است .
ــى خود را از مسافرت به حجاز و  ــار داده و غرض اصل ــدگان روز دوم ورود خود به مصر بيانيه انتش نماين
كيفيت رفتار حكومت جديد را با ايشان بيان نمودند .  گويا جمعيت با سلطان ( ابن سعود) در خصوص عاقبت 
ــل  ــت به قوت متوس ــلطان از راه دليل و برهان عاجز شده اس حجاز و آزادى مذاهب مذاكره كرده و چون س

شده و امر به تبعيد ايشان داده است . 
به عقيده اين نمايندگان حجاز بايد از دست ابن سعود بيرون رفته و اداره آن به خود اهالى واگذار شود و 

1. هفته نامه حبل المتين كلكته، ش 10، س 34، 2 فروردين 1305، صص 6-8
2. هفته نامه چهره نما ، ش10 ، س 22 ، اسفند 1304 ، ص21.
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ملك على را براى پادشاهى حجاز سزاوار مى دانند .   (نداء الشعب) 1

[ مدرك شماره36 ]
كنگره خالفت

از مطبوعات ترك [ به نقل از جريده وقت چاپ مصر ]
ــالمى را به خود متوجه  ــره خالفت كه مى خواهد در قاهره منعقد شود فكر اغلب ممالك اس ــروز كنگ ام
ــوريا ديده مى شود كه يكى دو ستون آن ، راجع به  ــالمى مخصوصا جرايد مصر و س كرده و كمتر جريده اس

خالفت نباشد . 
جرايد تركيه هم در اين قضيه از جرايد مصر و سوريا عقب نمانده و راجع به هر خبرى كه در اين موضوع 
ــد مفصال اظهار عقيده مى نمايند و اينك ما خالصه مقاله اى كه جريده ( وقت) در تحت  ــان مى رس به ايش

عنوان ( مشايخ مصر كار مى كنند ) نگاشته است را نشر مى دهيم : 
ــت شهرت خوبى تحصيل  ــتد ، توانسته اس  " شيخ جامع االزهر با اين دعوت نامه كه به اطراف مى فرس
نمايد . در حينى كه شيخ (االزهر) مردم را به عقد كنگره خالفت در قاهره دعوت مى نمايد جمعيت خالفت 
ديگرى با يك جديت و همت فوق العاده ، مسلمانان را به تشكيل كنگره در مكه دعوت مى نمايد . مقصود 

اين جمعيت اين است كه عمليات كنگره خالفت مصر را خنثى نمايد .
وقتى روش اين دو جمعيت را با نظر دقت بنگريم مى بينيم علماى مصر به دو موج مختلف خدمت مى 

كنند كه معلوم نيست چه دستى آن دو موج را ايجاد نموده است .
ــرزاق) قاضى [ شهر ]  ــيد عبدال ــت از طرفداران ( س ــت و آن عبارت اس يك موج ديگرى نيز موجود اس
ــه خالفت مستند به آيات قرآنى  ــت كه مسئل ــوره كه با داليل علمى و براهين منطقى ثابت نموده اس منص

نيست و در نتيجه مشايخ االزهر او را از سلك علماء اخراج كرده اند .
روزنامه ( السباسد) منطبعه مصر نيز انعقاد شديد الحنى در اين موضوع نگاشته و مى گويد : علماى مصر 
ــت و نظر در يك چنين  ــن موضوع ندارند و كارى كه تا كنون كرده اند فضولى بوده اس ــق دخالت  در اي ح

مسئله مهمى از وظايف مجلس شوراى ملى است . 
ــده ما ( جريد وقت)  علماى مصر از پيش خود اين فكر را نكرده و قربه الى اهللا خود را براى يك  ــه عقي ب
ــى خواهد آمال مليون مصر را پايمال نمايد ،  ــت ........2  كه م ــن كارى حاضر ننموده اند . بلكه يك دس چني

ايشان را بر اين اقدام واداشته است .
ــت و  ــد داده اند « كه مسئله خالفت يك مسئله مذهبى اس اما جوابى كه علماى مصر به جريده السباس

وظيفه علماى دين است كه در آن دخالت نمايند . » 

1. روزنامه اقدام، ش5 ، س5، 17 فروردين 1305 ، ص4.
2. در اصل نقطه چين.
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ــت تا  ــد زيرا ما مى بينيم از روزى كه اعالن الغاى خالفت داده شده اس جوابى منطقى به نظر نمى رس
ــف مذهبى خود را ادا كرده و احساس هيچ احتياجى  ــون مسلمانان امت توانسته اند با كمال آزادى وظاي كن

به خليفه ننموده اند.1

[ مدرك شماره37 ]
كنگره خالفت اسالمى

گراوور فوق عكس اولين جلسه كنگره خالفت اسالمى است كه در مصر تحت رياست شيخ جامع االزهر 
بزرگترين علماء مصر در 13 ماه مه 1926 مطابق 30 شهر شوال 1344  تشكيل گرديد و نمايندگان اسالمى 
ــتان  و غيره حضور داشتند و چندين جلسه  ــيه ، موصل ، هندوس نه مملكت از قبيل تونس ، فلسطين ، روس
ــت كه قدم  دائر نموده و هر چند موفق به اخذ نتيجه مثبتى نگرديدند ولى از اين نقطه نظر قابل اهميت اس
ــه و توانستند عده زيادى از مسلمانان ممالك مختلفه را در  ــالمى برداشت اول را در موضوع مهم خالفت اس
ــائى و نزديكى  اقوام مسلمان به يكديگر گردند و نيز شالوده  ــيله شناس يك مجلس جمع آورى نموده و وس
ــت در آتيه نتيجه مطلوبى تحصيل كنند ؛ مخصوصا در  ــال ريخته و ممكن اس اجتماعات آينده را در هر س

مقابل كنگره اى كه وهابى ها در مكه معظمه دائر نمودند ، وجود كنگره مصر الزم بود . 
ــدون تنقيد و تمجيد و اظهار  ــت ما خالصه آن را ب ــرح مذاكرات و جريانات جلسات مزبوره مفصل اس ش

عقيده ، براى اطالع مسلمانان ايران درج مى نمائيم.2

[ مدرك شماره38  ]
نتيجه كنگره خالفت مصر

ــن جلسه كنگره  ــر در اولي ــس جامع االزه رئي
ــخ 13 مه منعقد گرديده پس از اجراى  كه در تاري
ــت خالفت بحث نموده و  ــم معموله از اهمي مراس
ــالميت  اظهار داشته كه خالفت موجب ترقى اس
ــرات مهمى خواهد  ــاد مسلمين اث ــوده و در اتح ب
داشت بنابراين الزم است مسلمين مسئله خالفت 
را موافق احكام دين و شكل دولتى كه تشكيالت 

آن را قبول نموده اند حل كنند .
بعد از نطق رئيس جامع االزهر ، مدعوين را مصرف غذا دعوت مى نمايند .

1. روزنامه اقدام ، ش 17 ، س 5 ، 2 ارديبهشت 1305 ، ص 1
2. روزنامه ايران ، ش 2161 ، 3 مرداد 1305 ، ص 1

كنگره خالفت اسالمي
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ــه مراد افندى مفتى شهر حيفا از اينكه  ــره خالفت در 16 مه منعقد گرديد . در اين جلس ــه دوم كنگ جلس
ــوده و اظهار داشته : بايستى جرايد ، افكار  ــد را به كنگره دعوت ننموده بودند ، اعتراض نم ــدگان جراي نماين
ــد و دعوت شوند و در ضمن علت اين عدم دعوت را  ــوم مسلمين را از وضعيات كنگره مستحضر بنماين عم

سؤال نموده است .
ــتثناء در  ــار اليه اظهار شده كه چون ميان ارباب جرايد هم مسلم و هم مسيحى هستند و اس در جواب مش

اين دعوت خوب نبوده لذا فقط به ارسال تبليغ به انها اكتفا شده است .
شيخ ثعالبى نماينده تونس اين بيان را رد كرده و گفته است كه مسائل موضوع بحث كنگره چيز مخفى 

نمى باشد .
ــت نموده  ــيد خطيب نماينده عراق تاييد نموده ولى علماء االزهر اعتراض كرده و در خواس بيانات او را س

اند كه اين مسئله به كميسيون 13 نفرى كنگره محول شود . 
بعد دو هيئت براى مذاكره در خصوص تعيين ماهيت خالفت و وجوب و شرائط آن و اينكه ممكن است 
خالفتى مطابق اين شرايط به وجود آورد و اگر ممكن نيست چه بايستى كرد و در صورت انتخاب شخصى 
ــرف كنگره ، اين تصميم به چه شكلى اجرا خواهد شد ، انتخاب و تعيين شده و جلسه دوم  ــه خالفت از ط ب

خاتمه يافت.
در 17 مه كميسيون 13 نفرى تشكيل يافته و مسائل علمى و ادارى را تحت تدقيق در آورده و سر   هر 
مسئله مناقشات طوالنى رخ داده و درباره مسئله انتخاب وكيل براى رياست كنگره مذاكرات زيادى شده و 
باالخره چنين قرار شد كه رئيس كنگره هر كسى را بخواهد مى تواند به وكالت انتخاب نمايد . سپس مسئله 
ــى از نمايندگان مصر و عنايت اهللا خان  ــودن جلسه مطرح شد. در حين اين مذاكره شيخ حسين وال ــى ب علن
نماينده هند به شدت به علنى بودن جلسه اعتراض  كرده وچون شيخ « ثعالبى » تنها مانده بود لذا مخفى 

بودن جلسه به اكثريت تصويب مى شود .
جريان مهم اين جلسه نطق مفصلى است كه عنايت اهللا خان هندى ايراد نموده و يك ساعت طول كشيد 
ــنهاد نموده كه مسئله خالفت به تاخير افتاده ولى يك هيات دائمى خالفت  ــار اليه در نطق خود پيش . مش
تشكيل شود و براى ادامه فعاليت اين هيئت يك مؤسسه مالى به وجود بيايد . بعد چنين بيان نمود كه نص 
صريحى در اسالم براى تفويض خالفت به يك فردى وجود نداشته بلكه خالفت ، خالفت اقوام مى باشد و 
در خاتمه نطق خود در خواست نموده كه مذاهب حنفى ، شافعى ، حنبلى و مالكى و همچنين طريقت هائى 

مانند قادرى و نقشبندى كامال لغو گردد .
ــد شيخ عبيدى مفتى موصل  ــى « يازده نفرى » شروع به تدقيقات علمى نماي ــل از اينكه هيات علم قب
ــت : « آيا تدقيقات علمى تقليدى و يا اجتهادى بوده ؟ يعنى آيا فقط به مراجعه  ــؤاالت ذيل را نموده اس س
ــتقراء  قناعت حاصله خود را اظهار خواهد  به آثار متقدمين اكتفا شده يا اينكه هر كسى پس از تدقيق و اس

كرد ؟»
ــه تدقيقات از روى تقليد خواهد بود بنابراين  ــؤاالت ، از طرف اعضاء هيات اظهار شد ك ــواب اين س در ج
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شيخ عبيدى نيز در خواست نمود كه در آن صورت بايستى نصوص عينا تثبيت گرديده و ماخذ ها ارائه شود . 
باالخره شريط ذيل در حق خليفه تثبيت گرديد : خليفه بايد مسلمان بوده  .عدالت را اجرا نموده . صاحب 

علم و داراى حواس و اعضاء سالم و جسور بوده . دين را حمايت كرده و با كفار جهاد كند . 
دو هيات كه مسئله امكان و عدم امكان به وجود آوردن خالفتى كه داراى چنين شرائط بوده باشد و در 
صورت عدم امكان  آن چه بايستى كرد  را مطرح مى نمود و چون به عدم امكان آن ، معتقد گرديدند قرار 
ــالمى كنگره اى منعقد كرده و مجدداً اين مسئله را مطرح و افكار  ــالى در يكى از ممالك اس شد كه هر س

عموم مسلمين را تحت دقت در آورند .
اين بود خالصه فعاليت كنگره خالفت مصر كه بدين ترتيب منحل گرديد.1

[مدرك شماره39  ]
 عودت محمل و سايرين از حجاز و معلومات مهمه 

خداى شكر كه مسافرت هاى اقاى ميرزا غفارخان جالل وزير مختار ايران و آقاى ميرزا حبيب اهللا خان  
هويدا جنرال قونسول ايران به مكه و مدينه و راپورت هاى محققانه آنان به دربار ايران و امتناع آقاى ميرزا 
ــان مستنصر السلطنه [ از رفتن ] به حجاز و علت نرفتن ان به دليل منطقى ، بر عالميان ثابت و  ــرج اهللا خ ف
محقق كرد كه سلطان عبدالعزيز ابن سعود رئيس وهابى ها ابدا پايبند هيچ گونه معاهده و قول دادن نبوده 
، چنانچه پس از رسيدن محمل به مكه ، اتباع او فرياد برآوردند كه ( هبل) يعنى بت رسيد و بناى سنگ و 
ــدازى را گذارند كه منجر به دفاع از امير حج شد  و ثابت شد كه وهابى ها هيچ به بقعه و ضريح و  ــوخ  ان كل
محجر و عالمت از بقاع شريفه و اماكنه متبركه در مكه و مدينه باقى نگذاشته و تمامى را خراب و با زمين 
ــيد لوالك  ــد واكنون چيزى كه در مكه و مدينه باقى مانده حرم محترم كعبه و بقعه پاك س ــت كرده ان پس
حضرت ختمى مرتبت در مدينه كه در جوار ان حضرت قبور شيخين خليفه اول و خليفه دوم رضى اله تعالى 
ــردن بقعه و گنبد و بارگاه  ــام فرايض حجاج در مدينه در فكر خراب ك ــوده و وهابى ها بس از اتم ــا ب عنهم

حضرت پيغمبر و شيخين بوده اند و مسلمًا بدين كار شنيع اقدام نيز خواهند كرد .
متاسفانه به جز دولت ايران ، هيچ يك از دول اسالمى به تجاوزات متجاسرانه وهابى ها پرتست ننموده 
كه  آن هم نتيجه اى حاصل نكرد و نخواهد نمود زيرا گفته اند ( جواب نا خدا با نا خدا توپ است در دريا )2

[ مدرك شماره40]
اهانت وهابى ها

از قرار اطالع واصله محمل مقدس در مراجعت از مكه به واسطه خوف و خطر در راه مدينه ، از مسافرت 

1. همان، ش 2161 ، 3 مرداد 1305 ، ص 3
2. هفته نامه چهره نما ، ش 3 ، س 23 ، مهر 1305 ، ص 6
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ــم معموله و پذيرائى و احترامات زياد محمل را به مصر  ــر مقدس منصرف و در 17 ژوئيه با مراس ــه ان شه ب
ــم بعد از مراجعت از مناء محمل  وارد كردند . به عالوه محمل در مكه معظمه دچار اهانت شده و على الرس
ــد . وهابى ها اين امر را  ــرك و ميمنت در اطراف آن اجتماع مى كردن ــه و مردم براى تب ــرم گذاشت را در ح
ــاور خود « حافظ وهبه» نزد امير الحاج  ــعود پسر خود را با مش بدعت فرض كرده و به هيجان آمده ،  ابن س
ــت محمل را در يكى از حجرات گذاشته درب را ببندند كه كسى نتواند  ــتاده و اظهار داشته كه الزم اس فرس

دسترسى داشته باشد.
ــيده و آن را پنهان نمايند. گرچه   در نتيجه مذاكرات و مباحثات قرار مى شود كه پرده روى محمل كش
ــعود  ــا حجاج مصر و ابن س بدواً قبول نكرده ولى باالخره پذيرفتند . در مسئله تقسيم وجه خيريه ، بين رؤس
ــط چهار صد ليره تقسم  ــراى تقسيم بين فقراء برده بودند فق ــع شده و از 42 هزار ليره كه ب ــى واق اختالفات
ــان بدهند كه توسط خود او  ــعود تقاضا كرده تمام وجه را به ايش نمودند و بقيه وجه را برگردانيده زيرا اين س

تقسيم گردد.
ــان از مكه معظمه مراجعت و ورود به مصر  ــب بيك نماينده تركيه و ژنرال غالم جيالنى نماينده افغ ادي

نمودند و پس از چند روز توقف به طرف اسالمبول حركت كردند . 
در موقع عبور محمل از مكه به مصر وهابى ها در صدد اهانت به محمل برآمده و بعضى اظهارات سوئى 
نموده و بناى حمله را به محمل گذارند . ابتداء خاك و سنگ به محمل پرتاب مى كرده و چون عده حجاج 
ــوده در مقام جلوگيرى بر آمده جنگ بين آنها شروع مى شود و بدواً تير از  ــه قريب شصت هزار جمعيت ب ك
ــگ ، قريب 25 نفر از وهابى ها يا چهل مقتول  ــمت حجاج خالى شده و در نتيجه جن ــرف وهابى ها به س ط
گرديده و نيز تلفات زيادى [ از سوى اتباع ] ابن سعود به محمل در محاربه آمده ، شايد جلوگيرى كند ولى 
وهابى ها اعتنائى نكرده و مشغول تهاجم بودند . باالخره ابن سعود شخصا با شمشمير برهنه به ميدان آمده 
ما بين طرفين ايستاده و مانع از جنگ شده است از عده وهابى ها كه مقتول گرديده پنج نفر از شيوخ  بوده 
كه يكى از آنها همان شخصى است كه مامور تخريب بقاع و قبور متبركه و جسارت به مقبره حضرت رسول 

صل اهللا عليه و آله بوده است. 1
 

[ مدرك شماره41 ]
جمعيت خالفت مكه بعد از كنگره مصر

ــت كه يكي دو ستون خود را صرف موضوع خالفت نكرده باشد. قبل  ــالمي اس امروزها كمتر روزنامة اس
ــه موضوع خالفت فقط در اطراف كنگره مصر دور مي زد ولي امروز  ــن ، اراء و نظريات عالقه مندان ب از اي
بيشتر انظار متوجه مؤتمر (كنگرة) مكه گرديده و آنچه قلم فرسائي شده و حدس زده مي شود در اطراف اين 
مجمع است. البته جرايد عربي بيش از سايرين به اين مسئله اهميت مي دهند زيرا موضوع خالفت گذشته 

1. روزنامه ايران ، ش 2192 ، 11 شهريور 1305 ، ص 1
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ــعب و  ــطة تش ــت مذهبي تماس تامي به قوميت عرب دارد ولي بدبختانه به واس از اينكه يك قضيه اي اس
ــت و كمتر مي توان از خالل سطور  ــت،  لهجات جرايد هم مختلف اس انقسامي كه در بين عربها موجود اس

آنها به حقيقت پي برد. 
ــطة تشكيل  قاعدتا بايد مطبوعات مصر بيش از ديگران طرف اعتماد باشند ولي آنها هم بدبختانه به واس
ــت كه به  ــات دورشده و فقط حقيقت را رعايت كنند. اين اس كنگرة خالفت در مصر ، نمي توانند از احساس
ــطة اختالفات  ــر هم نمي شود تا آن اندازه در اين موضوع اعتماد نمود. زيرا خود آنها هم به واس ــد مص جراي
سياسي كه بينشان موجود است در اين قضيه كامال بر ضد همديگرند. مثال جريدة السياسه كه از مهمترين 
ــطة فتوائي كه يكي از اعضاء حزبي او داده است و خالفت را يك مسئله سياسي و  ــت به واس جرايد مصر اس
ديانت را از آن مبرا مي داند اصال موضوع خالفت را طرف تمسخر قرار داده و هر جمعيتي كه راجع به اين 

موضوع تشكيل شود را انتقاد مي نمايد. 
ــايرين نيز آنكه موافقينش در اين مجمع شركت دارند اين موضوع را ركن مهم دين دانسته و كنگره  س
مكه را (شق عصاي مسلمين) نام مي دهد. جرايد بين النهرين هم كه اگر با كنگرة مكه اظهار موافقت نمايند 

در همان روز توقيف خواهند شد.
ــت كه جمعيت قاهره پيشرفتي نكرده و اغلب ملل اسالمي از  ــتگير ما شده اين اس چيزي كه تاكنون دس

عضويت آن امتناع ورزيده اند و به اين واسطه بيشتر انظار متوجه جمعيت مكه گرديده است.
ــت از عللي كه براي اين تاخير  ــكيل نگرديده و گويا انعقاد آن به تاخير افتاده اس كنگرة مكه نيز هنوز تش
ــد ، قبل از ماه عيد  ــراي شركت در آن اعزام شده بودن ــت كه نمايندگاني كه ب ــي شود يكي اين اس ــر م ذك

نتوانسته اند به محل مقصود برسند و اكنون هم بايد به اداي فريضة حج بپردازند.
ــه شركت در اين كنگره نكرده اند به عالوه دولت ايران، مصر و شام و يمن و بين النهرين مي  ــي ك از ملل
باشند. علت عدم شركت شام را هنوز نتوانسته ايم بفهميم  ولي مصر به اين واسطه شركت نكرده است كه 
ــت. يمن هم به واسطة اختالفي  ــلطان حجاز از اعزام نماينده به كنگرة قاهره امتناع نموده اس ــعود س ابن س
ــن كار را بكند زيرا خانواده  ــعود دارد. بين النهرين كه به طريق اولي نبايد اي ــه امام يحيي با ابن س ــت ك اس

شريف حكومت حجاز را حق شرعي خود  مي دانند.
چيزي را كه بايد متذكر شويم اين است كه ابن سعود اعالن كرده است كه او حرف خالفت را ندارد و در 
صورتي كه كلية مسلمين به اتفاق آراء او را انتخاب كنند هم حاضر نيست اين بار سنگين را به دوش بگيرد.
اين حرف تا چه اندازه راست باشد ،  معلوم نيست ولي اشخاصي كه به روحيات ابن سعود و درجه زيركي 
ــاور كنند و بلكه غير از اين ، از او انتظار ندارند. مگر آنكه  ــرده اند مي توانند به خوبي اين حرف را ب ــي ب او پ

حب ذات و جاه طلبي چشم او را بسته و به اين امر وادارش كند.
ــت و  ــابق به نام ديگري بين مسلمين موجود بود ، هنوز هم موجود اس ــه همان اختالفاتي كه س خالص

سودي كه مخالفين اسالم تا كنون از اين اختالفات برده اند ، هنوز هم مي برند.
اين را فراموش كرديم كه بعضي از نمايندگان كنگره مصر بي ميل نبودند در جمعيت مكه حضور به هم 
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ــان را محترم نشمارند و بلكه طرف توهين واقع شوند ، از  ــانند ولي از ترس اينكه شايد عقايد و آراء ايش رس
عزيمت به اراضي مشرفه صرف نظر نمودند.1

[ مدرك شماره42  ]
مطالعات و افكار

تشكيل مجمع مهم اسالمي در حجاز، خودداري ابن السعود از قبول خالفت، اشتراك مسلمين هندوستان 
در مجمع اسالمي، عالقه اهالي عراق به سلطان حسين و بيعت به خالفت، خودداري حكومت مصر از مسئلة 

خالفت، اعزام نماينده از طرف جمهوري تركيه، آتيه حجاز و ... 
در حيني كه اهالي ايران براي مذاكره در مسئله هدم قبور ائمه (ع) مشغول تجمع هستند، اهالي مصر و 
ــالمي و انجام امر خالفت  ــكيل مجمع اس يمن و شام و هند و عراق به مانند اين امر مهم كه عبارت از تش
ــة ما را ويران نموده و ما براي عالج اين واقعه در تكاپو  ــت گرفتار مي باشند . اگر وهابيون مدافن مقدس اس
ــت خراب و بي  ــالم يك بنياد عظيمي را كه شايد از تخريب بهترين معابد ، مهم تر اس هستيم، دشمنان اس
ــت.  قبل از اين مسلمين تحت يك لوا، كه عبارت از خالفت  ــالم اس اثر كرده اند و آن عبارت از جامعة اس
ــطه مسلمان هندي با مسلمان عراقي و مصري و شامي و افغاني و  بود ، زيست مي كردند و به همين واس
ــتت  ــالمي داشت و امروز آن رابطه مقطوع شده . مسلمين در همه جا متش قفقازي و جزائري يك رابطة اس
ــوريه بدون هيچ كمك و ياري  ــت تسلط بيگانگان و ريف تسليم شده و جنگ مسلمين در س ــن تح و حرمي

در اشتعال است. 
در قرون وسطي جنگ مهمي مابين مسلمين واقع شد و مسيحيان موقع را مغتنم شمرده و مي خواستند 
ــگ وحشي  ــت و دو س ــالميه حمله كنند . پس از شور در اين امر يكي از پيران مجرب برخاس به ممالك اس
حاضر كرد و به جان يكديگر انداخت . سپس گرگي آورد و نزديك آن دو سگ رها كرد آن دو حيوان متفق 
ــده به گرگ حمله بردند. آن پيرمرد گفت: همين طور كه اين دو حيوان در قبال حيوان بيگانه متفق شده  ش

اند مسلمين در قبال ما متفق خواهند شد.
 هر چند كه اين مثل براي مسلمين شايسته نيست ولي حاكي از اتحاد و عظمت و ايمان و قدرت ديرين 
آنهاست . افسوس كه آن عظمت امروز به ذلت و آن اتحاد و ايمان به تفرقه و نفاق مبدل گرديده زيرا اخالق 
ــت روزي بود كه عدة مسلمين بالغ بر سيصد و سيزده مجاهد بود  ــد شده . آن روز كه هيچ اس مسلمين فاس
ــير نداشتند ولي با قوة ايمان و با نيروي عزم فتح نمودند و رفته رفته نور اسالم  ــه شمش ــتر از س و شايد بيش

سراسر گيتي را فراگرفت و تخت و تاج قياسره و اكاسره را در هم شكست.
ــچ قوي در قبال ايمان و شجاعت آنها تاب  ــا نعرة اهللا اكبر ممالك عالم را مسخر نمودند وهي ــن ب مسلمي
ــت و با وجود  ــيصد مليون اس نياورد و شرق و غرب تسليم آنان گرديد. امروز عدة مسلمين عالم متجاوز از س

1. روزنامه اقدام، ش 231، 25 خرداد 1305، ص3
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ــت و همه جاهل و غافل و بدخواه  ــه چنين ذلت دچارند. عوض هر يك مسلم يك مليون مسلم هس ــن ب اي
يكديگرند. همان طوركه قائدين اسالم با سرعت برق ممالك را تسخير  مي كردند امروز ممالك اسالميه از 
ــالم بي  ــت مي رود و هيچ متنفسي نيست . اگر باشد يك عده مالنما و ذاكر و درويش كه از حقيقت اس دس
خبرند به نام دين ارتزاق و روح جامعه را ضعيف مي نمايند. افسوس و هزار دريغ كه اسالم با اين عدة زياد به 
غربت گرفتار است «بدء االسالم غريبا و سيعود غريبا» ديگر از اين غربت و ذلت بيشتر و سخت تر نيست.

بر حسب اخبار جرايد عربي ، امام يمن تصميم بر اشتراك در مجمع مهم اسالمي گرفته و قريبا نماينده 
اعزام خواهد داشت. همچنين تركيه كه خبر او را در شماره هاي قبل منتشر نموديم و نيز شوكت علي رئيس 
احرار هندوستان مراسلة با ابن السعود نگاشته وعده شركت داده و مي گويد: اكنون وقت اين است كه اتحاد 
ــن مجمع خودداري نموده اظهار مي كنند كه ما  ــرار شود ولي اهالي عراق عرب از اشتراك در اي ــالم برق اس
ــلطان حسين در موضوع خالفت بيعت نموده ايم. اما حكومت مصر نسبت به اين اجتماع بدبين و مانع  به س
ــي مي باشند زيرا پادشاه مصر خود شخصا به خالفت ميل دارد هرچند كه دولت اظهار عدم  ــراك اهال از اشت
ــي باطنا ميل شديدي دارد كه خالفت را در مصر تمركز دهد. در هر  ــه در شئؤن خالفت مي نمايد ول مداخل
حال ما تمام اين قضايا را ناشي از سياست ديگران مي دانيم كه مسلمين عالم را متفرق كرده و هر روز يك 
ــتت و  ــته و يك ملت ضد ديگري تحريك و از اين تش نحو يك موضوع را مطرح مي كنند. هر روز يك دس

اختالف و نفاق استفاده مي نمايند.1
                               

[ مدرك شماره43]
انعقاد كنگره در مكه

لندن :  كنگره  " مطالعه وضعيت آتيه مشاهد متبركة آيندة حجاز و خالفت امروزه" در مكه از طرف ابن 
سعود افتتاح شد. نمايندگان هندوستان ،  روسيه ، جاوه ، فلسطين ، حجاز ، مصر و سودان  در كنگره حضور 
داشتند. شريف عدنان به رياست انتخاب شد و سليمان داود نماينده هندوستان به نيابت رياست تعيين شد.2

[ مدرك شماره44 ]
[ گزارشى از كنگره مكه ] 

ــوري كه اطالع يافته ايم كنگره منعقده در مكه در تاريخ 27 ذي قعده اولين جلسه آن انعقاد يافته  ــه ط ب
ــت از طرف دول تركيه و افغانستان در   ــه جلسه تعطيل و به بعد از عيد اضحي موكول شده اس و پس از س

كنگره نماينده خواهد بود.
و نيز به قرار اطالعاتي كه تحصيل شده دول مصر،  يمن،  عراق، تونس،  الجزاير،  طرابلس و مسلمين 

1. همان، ش219، 11 خرداد 1305، ص1
2. همان، ش 227، 20 خرداد 1305، ص1
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لهستان دعوت ابن سعود را به كنگره رد كرده اند.1
 

[ مدرك شماره45 ]
نماينده هند

ــتان مقرر نموده كه نماينده اي براي حجاز روانه كند و روابط مسلمين هند از اين  مجمع خالفت هندوس
تصميم معلوم مي شود . چنان كه تركيه همين تصميم را گرفته است.2

[ مدرك شماره46  ] 
عزيمت نمايندگان تركيه و افغانستان 

ــده و نمايندگان كليه دول  ــى در باب حل قضاياى مكه معظمه و حجاز منعقد ش ــر به اينكه كنفرانس نظ
اسالمى را دعوت كرده اند ، چند روز قبل نماينده دولت تركيه و نماينده دولت افغانستان از ممالك خود به 

سمت مكه عزيمت كرده اند.3

[ مدرك شماره47]
اسالميات  - خصوصي

ــكيل يافت. در آن مجمع پنجاه و نه  ــالمي درمكه مكرمه افتتاح و تش روز 26 ذي القعده مجمع مهم اس
ــتان،  جاوه،  سوريه، فلسطين،  نجد ، حجاز،  ــالميه (تركيه،  قفقاز،  هندوس نماينده از دول و ملل مختلفه اس
ــه نفر از علماء مصر و دو نفر از علماء  ــلطان ابن السعود به اتفاق س عسير و  وادي النيل) عضويت داشته . س
ــمي داخل مجمع گرديد . شيخ حافظ و هبه ،  ــودان و به معيت رشيدرضا صاحب مجلة المنار ، به طور رس س
مستشار سلطان ، خطابه به نام او انشاء و اشاره به اعمال سلطان حسين و اوضاع سابقة حجاز نمود سپس از 
مجاهدات اهالي نجد در فتح و تسخير مكه تمجيد و از اعضاء مجمع و نمايندگان دول ، توجه مخصوص به 
ــالم  ــر علوم و آبادي مركز ديانت اس حال كنوني مسلمين و اهتمام به ترقي كعبه و ايجاد مدارس عاليه و نش
را تقاضا نمود و بعد اظهار كرد كه نمايندگان در عقايد و افكار و تصميمات خود كامال [ آزاد ] خواهند بود و 

باعث تشكيل اين مجمع را كه عبارت از تشتت و اختالف مذاهب و تفرق ملل است، بيان كرد .
 پس از انتهاء نطق ايشان ، اعضاء به انتخاب رئيس آغاز و شريف عدنان را به رياست و سليمان الندوي 
رئيس هيئت هندي را به نيابت رياست و توفيق شريف رئيس نمايندگان عسير را براي انشاء انتخاب نمود.4

1. همان، ش 234، 29 خرداد 1305، ص2
2. همان، ش218، 10 خرداد 1305، ص1

3. روزنامه ايران ، ش 2132 ،   22 خرداد  1305 ، ص 2
4. روزنامه اقدام، ش239، 5 تير 1305، ص1
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[ مدرك شماره48]
كنگره مسلمين در مكه

مطابق راپورتى كه از شامات واصل شده در كنگره مسلمين كه برحسب دعوت ابن سعود قرار بود تشكيل 
ــالمى حاضر و كنگره در تحت رياست يكى از علماى درجه اول وهابى ها  شود نمايندگان اغلب ممالك اس
تشكيل و بدون اينكه به اعتبار نامه نمايندگان ممالك رسيدگى شود شروع به مذاكره در باب مقدرات حجاز 
و تهيه پروگرام كنگره شده ولى به واسطه جنجال و مذاكرات خارج از موضوع ، موفق به اخذ نتيجه نگرديد . 
احكامى كه از طرف بعضى از علماء وهابى ها در باب تخريب بقاع متبركه صادر شده بود مطرح و  [ علماء 
وهابى ها] دالئلى براى اثبات مقصد خود و لزوم خرابى بقاع متذكر [ شدند كه ] از طرف بعضى نمايندگان 

اظهار تنفر به عمل آمده و مجلس بدون تجديد جلسه و اخذ نتيجه منحل گرديد. 
 عين مذاكرات را طايفه وهابى در بعضى از جرايد خارجه طبع نموده و عين راپورت از طرف وزارت امور 

خارجه براى كميسيون وهابى ها كه در مجلس شوراى ملى منعقد مى شود ، ارسال داشته اند.1

[ مدرك شماره49  ]
راجع به كنگره مسلمين

ــمت  ــده راپرت مى دهند كنگره مسلمين كه در مكه معظمه منعقد گرديده ، عده آنها هفتاد نفر وس از ج
نمايندگى هفده مملكت اسالمى را داشته . اعضاى كنگره سه فرقه بوده كه يكى از آنها مخالفين ابن السعود 

و دسته دومى مدافع مشاراليه بوده اند . 
ــده و مكه و تقاضاى الحاق  ــيدن راه آهن بين ج ــوع مذاكره راجع به آزادى مذهب در حجاز و كش موض
عقبه و معان [ به حكومت ابن سعود ] ، جمع آورى اعانه و استخدام متخصص راه آهن از تركيه و يك نفر 
مهندس زراعتى براى آبيارى و معمارى از مصر و يك نفر متخصص مالى و استخدام طبيب و جلب اشخاص 

قانون دان براى وضع قوانين بوده است .
نمايندگان تركيه و روسيه و تركمنستان و افعانستان به كلى كماره نموده و در مذاكرات شركت نكرده اند.  
 نظر به اينكه راپرت هائى از ممالك اسالمى راجع به تبليغات ضد وهابى ها واصل مى گرديد، ابن السعود 
چند نفر نماينده به اطراف اعزام داشته من جمله سيد رشيد رضا را مبلغ هزار ليره انگليسى داده و براى تبليغ 
ــتاده و همچنين شيخ ابوزيد را نيز هزار ليره داده و  ــد وهابى و جلوگيرى از عمليات مخالفين خود فرس عقاي

براى همين مقصد به نقطه ديگرى فرستاده است . 
سواد راپرت فوق براى اطالع كميسيون حرمين در مجلس شوراى ملى ارسال گرديده است.2

 

1. روزنامه ايران ، ش 2159 ، 24 تير 1305 ، ص 2
2. همان ، ش 2207 ،   30 شهريور  1305 ، ص 6
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[ مدرك شماره50 ]
اسالميات - نقل از ( نداء الشعب)

ــه منعقد و جريان آن بدين  ــالمى پس از اداء فريضه حج در مكه مكرم ــن جلسه مجمع بزرگ اس دهمي
طريق است : 

امتياز اين جلسه به واسطه حضور و شركت نمايندگان تركيه و افغان بوده و پس از قرائت صورت جلسه 
ــك ورود نمايندگان جديد نمود . آقاى ثروت بيك رئيس  ــل و تصويب آن ، رئيس مجلس شروع به تبري قب
نمايندگان تركيه جواب رئيس را به لغت تركى داد و آقاى احمد ظاهر بيك به عربى ترجمه نمود . آن بدين 

مضمون است 
السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

ــيدم و درجلسات قبل حاضر نشدم و عجالتًا سالم برادران شما را از تركيه مى  ــفم كه دير رس خيلى متاس
رسانم . بر قانون اساسى شما مطلع شدم و آن را مضر به جمهورى تركيه ديدم استدعا مى كنم كه انتقادات 

و مناقشات مرا در اين موضوع به پذيريد .
ــر مملكت حجاز از لوث آنان  ــز را براى انتقام از خائنين و تطهي ــلطان عبدالعزي ــدا اعلى حضرت س خداون

برانگيخت و من به نام تركيه از او تشكر و قدردانى مى نمايم .
( مترجم : اين جمله داراى اهميت فوق العاده و قابل دقت است )

سابقا ترك ها از دخول در حجاز خوددارى مى نمودند ولى همين كه ابن سعود اراده دعوت نمود با نهايت 
ــلحه با كمال اطمينان وارد اين كشور شديم و ديروز در حرم مبارك دعا  ــندى حاضر شديم ما بدون اس خرس
كردم كه ايزد توانا سيادت و عظمت ابن السعود و حمايت حرمين شريفين تحت تسلط او را ادامه دهد چنانكه 
تركها سابقًا به حمايت اماكن مشرفه موفق بودند . اميداوريم كه اين هيات محترمه براى حفظ و رفاه حجاج 

هماره مؤيد و منصور باشد و از خداوند توفيق و صحت شما را مسئلت مى نمايم .
ــالم مى باشم و  ــدگان افغان نيز چنين بيان نمود : من از طرف پادشاه افغان مامور تبليغ س ــس نماين  رئي

امروز را روز فرح و سرور مى دانم زيرا تمام ملل اسالم براى اين مجمع بزرگ نماينده اعزام داشته اند.1

[ مدرك شماره51   ]
كنگره مكه

از بى سيم مسكو  مورخه 12 اكتبر 1926
اوفه- مفتى فخرالدين اف رئيس اداره روحانى مركزى مسلمين اتحاد جماهير شوروى در ضمن مصاحبه 

با نمايندگان جرائد شرح ذيل را بيان نمود:
ــده تقريبًا تمام ممالك دنيا بودند ، حضور داشتند .   ــره كل مسلمين منعقده مكه 69 نفر كه نماين در كنگ

1. روزنامه اقدام ش 260 ، 7 مرداد 1305 ، ص 1
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ــوماترا و يمن و شام و فلسطين  ــتان و مصر و جاوه و س هيات هاى نمايندگان تركيه و آذربايجان و هندوس
ــاد جماهير شوروى مركب از هفت  ــر در كنگره حاضر شدند . هيات نمايندگان مسلمين اتح ــك ديگ و ممال
ــد و رئيس اين هيات به قائم مقامى رئيس كنگره انتخاب شده بود . هيات در تمام كميسيون هاى  ــر بودن نف

كنگره نماينده داشت. الزم است كه از جمله مقررات كنگره مكه ، مسائل مصوبه ذيل را خاطرنشان كنم:
ــا هزار حجاج وارد اين دو  ــاله صده ــاذ اقدامات براى ترقى اوضاع صنعتى مكه و مدينه كه همه س 1- اتخ

شهر مى شوند .
2- دعوت از مسلمين به جمع آورى اعانه براى احداث راه آهن بين مكه و مدينه .

ــت جامعه ملل در شام و  ــس كه به موجب حق قيموم ــن از دولتين فرانسه و انگلي ــام تمام مسلمي ــه ن 3- ب
فلسطين حكومت مى كنند تقاضا شود كه راه آهن حجاز را كه با وجوه اعانه مسلمين دنيا تاسيس شده ، به 

اختيار حجاز و كميته اجرائيه كنگره واگذار كنند.
ــتقالل خود  4- به نام عموم مسلمين دنيا اظهار شود كه مسلمانان عالم ميل دارند كه حجاز براى حفظ اس

امتيازاتى در خاك خود به اجانب ندهد . ابن سعود سلطان حجاز كامال با اين تمايل اظهار موافقت نمود.
ــنى و شيعه» در مسائل مربوطه  5- برقرار كردن تساوى كامل در حقوق براى مسلمين تمام مذاهب «از س
به انجام رسوم و ترتيبات مختلفه مذهبى در اماكن متبركه و سعى در آبادى و عمران نقاط مزبوره و غيره.

رسيدگى به مسئله تخريب قبور به كميسيون مخصوصى كه مركب از نمايندگان سنى و شيعه بود ارجاع 
گرديد. ابن سعود كه اقدام به تخريب گنبدها را از راه كذب بوى نسبت مى دهند ، بر عليه تصميم صالحيت 

دار كميسيون اعتراض نكرده و آن را به موقع اجرا خواهد گذاشت.
هر فرد مسلمان بايد با حوصله و آرام باشد تا خرابى هاى وارده ترميم گردد . عالوه بر آن اساسنامه كنگره 
تصويب و به موجب آن كنگره كل مسلمين يك اداره دائمى مى باشد كه همه ساله در ايام حج تشكيل  مى 

گردد. از جمله وظائف كنگره مراتب ذيل است:
1- آشنائى و ارتباط متقابله مسلمين تمام ممالك دنيا.

2- مطالعه در حوائج مذهبى و اخالقى و مسائل مربوطه به ترقى تمدن اسالمى.
3- سعى و كوشش در آبادى اماكن متبركه و مقدسه مسلمين و تامين ترتيب و امنيت مسافرت زوار.

اركان كنگره عبارت است از:
1- جلسه عمومى ساليانه.

2- كميته اجرائيه كه در كنگره منتخب و دائمًا در فاصله بين كنگره ها كار مى كند.1 

1. روزنامه ايران، ش 2224، 20 مهر 1305، ص1
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[ مدرك  شماره52]
اماكن مقدسه و حكومت ابن سعود 

ما در همان اول وهله نگاشتيم كه ابن سعود و پيروان آن طريقه شيخ عبدالوهاب را دارند و مسلم است 
ــالمى مجرا  ــه اس كه از روى مذهب مجبور اند كه شعائر ديانتى خويش را در كليه مسلمانان و اماكن مقدس
نمايند و نيز نگاشتيم كه امروز بنابر مصلحت هر وعده كه ابن سعود در اين خصوص بدهد غلط و هر عهدى 
كه ببندد قطعًا نقض خواهد شد . سلوك وهابيان در قرن گذشته به مكه و مدينه و كربال الزم به بيان نيست 

براى اثبات اين مدعا فتوائى كه عنفًا از علماء مدينه گرفته را ذيال مى نگاريم :
( استفتاء )

( بسم الرحمن الرحيم : ما قول علماء المدينه المنوره زاد هم اهللا فهما و علما فى البنا على القبور و اتحاذ 
ــد هل هو جائزام الء و اذا كان غير جائز بل ممنوع منهى عنه نهيا شديدا فهل يجب هدمها و منع  ــا مساج ه
ــع و هو مانع من اال نتفاع بالمقدار المبنى عليه فهل هو  ــا ام ال و اذا كان البناء فى مبلة كالبقي ــالة عنده الص
ــتحقاقهم ام ال ؟ و ما يفعله الجهال عند هذه الضرائح  غصب يجب لها فيه من ظالم المستعتين و منعهم اس
ــح و المندرلها و ايقاد السرج عليها هل هو جائز ام ال ؟ و ما  ــح بها و دعائها مع اهللا و التقرب بالذب ــن التمس م
ــاه و غيره و الطواف بها و تقبيلها و  ــلم من التوجه اليها عند الدع ــه عند حجره النبى صلى اهللا عليه و س يفعل
النمسح بها و كذالك ما يفعل فى المسجد الشريف من الترحيم و التذكير بين ال ئذان واالء قام و قبل الفجر 
و يوم الجمعه هل هو مشروع ام ال ؟ افتو نا ما جورين و بينوا الناالء دله المستند اليها الزلتم ملجا للمستفيذين 

( الجواب)
نقول و باهللا التوفيق:

اما البناء على القبور فهو ممنوع اجماعا لصحه االحاديث الوارده فى منعه و لهذا افنى كثير من العلماءبوجوب 
ــى اهللا عنه انه قال النى الهياج اال بعثك على ما بعثنى عليه  ــه  مستندين على ذالك بحديث على رض هدم
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ال تدع تمثاال اال طمته وال قبرا مشرفا اال سويته رواه مسلم و اما اتخاذ 
ــول اهللا  ــد و لصالة فيها فممنوع مطلقًا و ايقاد السرج عليها ممنوع ايضًا لحديث ابن عباس رس ــور مساج القب
زائرات القبور والمفنخذين عليها المساجد و السرج رواه اهل النن و اما ما يفعله الجهال عند الضرائج من النسح 
ــرام ممنوع شرعا ال يجوز فعله اصال و اما التوجه  ــرب لها با اذبح و الفذر ودعا اهلها مع اهللا فهو ح ــا و التق به
الى حجره البنى صلى اهللا عليه و سلم عند الدعا فاال مولى منعه كما هو معروف من معتبرات كتب المذهب 
ــات جهه القبله و اما الطوف بها و التمسج بها و تقبيلها فهو ممنوع مطلقًا و اما ما يفعل  من  ــل الجه وال افض
ــوره فهو محدث هذا ما وصل اليه فهمنا السقيم و خوق كل  ــر و الترحيم و التسليم فى االوقات المذك التذكي

ذى علم عليم 25رمضان سنه 1344
ــان – محمد بن على  ــرى – محمد زكى – محمود شعب ــادق – محمد بن محمود االزه ــد بن ص محم
ــير  ــعيد – محمد الهاشمى – حافظ ابراهيم بزى – عمر الكردى – بش التركى – محمد الطيب – صديق س

بن احمد الغوتى – خليل بن محمد – حميد بن الطيب – احمد بن احمد اسعد كماخى – 
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احمد من طى – محمد بن سقر-
ــعود به خرابى بقاع متبركه بقيع اقدام  ــته پس از تحصيل اين فتوى پيروان بن س  آنچه به تحقيق پيوس
ــيد حسن صدر به  ــالم و المسلمين آقا س ــت كه از حجه االس نموده اند . شاهد بر اين مدعا تلگراف ذيل اس

حجج اسالميه لكهنو رسيده است 

( تلگراف بغداد)
ــرفه فى البقيع وحدها مما  ــف من الوهابيه بهداهم المشاهد المش ــالم لطمه الملت كان يكش لطمه االس

اليمكن الصبر عليه فالجد و السعى فى تدارك ما وقع ( حسن صدر الدين )
ــدد اقدامى هستند و هر اقدامى در اين موضوع بنمايند  ــه به مانوشته اند علماء اعالم لكنهو در ص چنانچ

ما در آتيه خواهيم نگاشت .
ــط قول به كار نيايد . علماء  ــت فق ــن پيش آمد ها را قبل از وقت ديده بوديم . اينجا مقام عمل اس ــا اي م
ــعود و  ــانيدند . علماء حقه نيز بايد مثل ابن س اعالم ما از بس با قول مطلق قناعت نموده كار را بدين جا كش
ــت بايد مجالس خود را  پيروان او فداكارى اختيار كنند . هزار مجلس بكنند و اظهار نفرت نمايند بى ثمر اس
ساده قرار داده و وجوهى كه در راه تعزيه و غيره صرف مى كنند و نيز كليه وجوه موقوفات را مجتمع ساخته 

تا بتوانند از اين گونه خرابى ها جلوگيرى نمايند .
ــى اين موقع مانند زمانه مرحوم ميرزاى شيرازى و مسئله رژى نيست ؟ از اجتهاد خود بايد فايده  ــا نازك آي
بگيرند و به اسالم فائده ببخشند ؛ بايد حكم كنند كه جميع مصارف خيريه در يك جا مجتمع آمده و در اين 
ــرفت  ــت كه هيچ كار در اين عالم جز به پول پيش موضوع به اصول صحيح خرج او شود . حرف در اين اس
نتواند . اول بايد فكر پول كرد از آن به بعد بايستى به فداكارى قيام نمود تا بتوان اين مخاطرت را از اسالم 

رفع كرد . 
ــده و بخواهند ديگران را به فداكارى وا دارند هيچ كار صورت نخواهد  ــقدم نش علماء اعالم اگر خود پيش
بست . شايد گفته آيد كه وظيفه دول اسالم  است كه اقدام در اين گونه اعمال نمايند . بايد دانست [ دول 
]  قدمى در اين راه برنداشته و نخواهد داشت  باقى ماند افغان و ايران و مصر. بدوا بايد علماء شيعى و سنى 

اتفاق نموده و به مال و رجال ، دول اسالميه را تائيد كرده و سپس اقدام به عمل كنند . 
علماء اعالم لكهنو چندى قبل به حضور شاهانه عريضه نگاشته براى رفع تكليف از حجاج شيعه استدعا 
نموده بودند و ما عين آن عريضه را در حبل المتين درج نموديم و عقيده خودمان را هم در ذيل آن نگاشتيم 
ــالميه رسيده ذيال مى نگاريم ولى  ــاهى ايران به حجج اس ؛ جوابى هم كه از رئيس دفتر مخصوص شاهنش
مطلب همان است كه مكرر نگاشته ايم ؛ اين گونه اقدامات عملى نيست و رفع مخاطرات نتواند نمود . علماء 
ــعود و سائر وهابيان ، اقدامات جدى و  ــالم يا دور نرويم مانند ابن س اعالم بايد مانند مسلمانان دوره اول اس

عملى و فداكارى كنند وگرنه به نشستن و گفتن و برخاستن ، ابن سعود پيش پاى خود نخواهد نشست .
 باز هم عقايد خود را در آتيه نزديك خواهيم نگاشت 
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( جواب شاهانه)
ــيد نجم الحسن و آقا سيد محمد باقر و آقا سيد ناصر حسين دامت  ــالم آقا س جنابان مستطابان حجج اس

افا ضاتهم 
مشروح مفصله كه به وسيله جنرال قونسولگرى دولت عليه ايران مقيم بمبئى به خاكپاى مبارك بندگان 
ــال نموده بوديد ، وصول يافت و از شرف لحاظ  ــاهى ارواحنا فداه اظهار و ارس اعليحضرت همايون شاهنش
ــرم خاطر مهر مظاهر ملوكانه قرين مسرت و  ــات خالصانه آن آقايان محت ــور همايونى گذشت و از احساس ان
ابتهاج گرديد . اينكه ضمنًا براى موفقيت كافه مسلمين به زيارت حرمين شريفين شرحى اشعار و از رفع پاره 
ــتمداد فرموده بوديد ، مكنونات ضمير مبارك همايونى ارواحنا فداه هميشه معطوف  ــتدعا و اس تجاوزات اس
ــه مسلمين بوده و درين باب هم تصميمات و مقرراتى اتخاذ شده كه عنقريب خاطر  ــه تسهيالت امور ديني ب

آقايان محترم از نتائج آن مسبوق خواهد گرديد. 1
 

[ مدرك شماره53 ]
[ مقاله اى در بيان عقايد وهابى ها نسبت به شيعيان ] 

ــر آن مي گذرد و مواضع آن  ــال از تاريخ نش مجلة «المنار» كه از مجالت قديمه مصر و فعال بيست س
منحصر به اسالميات است ، اخيرا مقالة مفصلة مبني بر نشر عقايد وهابي ها و تاييد سياست و ترويج افكار 
ــت ما مجملي از آن  ــيع عموما و ملت ايران خصوصا حمالتي نموده اس ــر و در ضمن به اهل تش آنها منتش

مفصل را ترجمه و در آتيه انتقادات خود را نشر خواهيم نمود:
مفاسدي كه تجدد اسالمي را تهديد مي كند:

فعال سه مانع مهم در قبال اصالحات موجود است و اين موانع لطمه بزرگي به اتحاد اسالمي زده و شايد 
سياست بيگانگان و دشمنان اسالم به اين مفاسد كمك مي كند و آن از اين قرار است:

1- تعصب افراطيون شيعه
2- جهل قبرپرستان و مرده نوازان و امثال آنها از اهل خرافات و اوهام

3- تبليغ فرنگي مابان و فساد اخالق آنها و نشر بي ديني
ــام بدعت هائي كه در دين حقيقت  ــارت از بلية بزرگي بوده و هستند زيرا تم ــا شيعيان افراطي كه عب ام
ــتي مبدل و برادري  ــالم داخل شده ناشي از جهالت و كينه ورزي آنان بوده و آنها توحيد را به بت پرس اس
ــچ اثري در ديانت ، جز نسبت و  ــتيده كه هي ــاد را به دشمني و نفاق عوض نموده و اشخاصي را پرس و اتح
ــعادت دنيا و آخرت را منوط به قبور و اموات دانسته و آنها را مؤثر در ارادة خدا و  ــيادت اجداد نداشتند و س س
متصرف در مشيت او خوانده . به طوري كه رزق و حيات و ممات و ثروت و اوالد و بهشت و نعيم را از آنان 
ــته و هيچ جرياني را بدون اراده آنها طبيعي نمي دانند . حال آنكه نص صريح قرآن شريف ، مخالف  خواس

1. هفته نامه حبل المتين كلكته ، ش 18 ، س 34 ، 24 خرداد 1305 ، صص 5-3
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ــعر است كه هيچ كس و هيچ چيز در اراده يزدان موثر نمي  ــت زيرا آيات مباركه مش اين اوهام و خرافات اس
باشد ؛ چنان كه  مي فرمايد:

(ام له شركاء شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به اهللا)  تمام فرقي كه دين اسالم را در قديم ترك نموده 
ــركين واقع مي شد  و مرتد شدند از افراطيون شيعه بودند و در تمام مواقعي كه جنگ مابين مسلمين و مش
ــون تاتار و همچنين در جنگ صليب  ــالم متفق مي شدند و همراهي آنها با قش ــيع با دشمنان اس اهل تش

بهترين دليل است.
ــرزمين غالب شد ولي بعد فرقة شيعه با  ــالم بر آن س پس از اينكه زنادقة فارس از ايران زايل شدند اس
ــكيل داد تا  ــده و قواي آنها را ضعيف نمود و اندك اندك يك دولت شيعه تش ــن داخل نبرد گردي ــل تسن اه
ــر نموده  ــني ها را به طوري خوار نمود كه نظير گير شدند و نيز مبلغين شيعه دعوت خود را در عراق منتش س
ــهداء حسين ابن علي  ــم سيدالش و موفق شدند به طوري كه عراق را به ماتم داري و     تعزيه خواني به اس
ــويق نمودند . تا وقتي كه وهابي ها ظهور  ــالم وادار و آنها را ... ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما تش ــه الس علي
ــتان عوض اينكه ديگران را تبليغ  نمودند و در حيني كه مسيحي ها شروع به تبليغ كردند مسلمين هندوس
ــني و شيعه همديگر را ارشاد به مذهب خود  كنند شروع به دعوت مابين خود نموده و هر يك از دو فرقه س
ــتان نسبت به شيعيان بدخواه مي باشند و اين موجب انحالل جامعه  ــني هاي هندوس كرده و   مي كنند . س

اسالمي و باعث تشتت مسلمين است .»
ــخت نموده و ما براي دفاع ، مجبور به نقل عين  ــيع انتقاداتي س اقدام: نويسندة مقاله نسبت به اهل تش
آن شديم هر چند كه ميل نداريم داخل چنين مبحث شويم زيرا در اين حين بلكه در هر زمان ، اتحاد اسالم 
ــات مسلمين را تهييج  مي كند لهذا ما از بحث در اين  ــت و اين قبيل انتقادات ، احساس الزم و ضروري اس
مواضع احتراز مي نمائيم و همين قدر مي گوئيم: محبت اشخاص به واسطة نسب كه نويسنده مزبور به انها 

اشاره نموده ، در قرآن نيز وارد شده است كه مي فرمايد:
(قل ال اسئلكم عليه اجراً اال الموده في القربي) در هر حال ما رد اين اقوال را به آتيه موكول  مي داريم.1

[ مدرك شماره54 ]
اصول مذهب وهابى ها

ــدان آورده و نماز مى خوانند در  ــيصد ميليون اقال پنج دفعه روى ب ــروز قبله مسلمين كه در هر روز س ام
ــت و چون فريضه حج از فرايض پنج گانه اسالم  ــلطان وهابى ها اس ــيادت ابن السعود س تصرف و تحت س
ــت و موقع اداء اين واجب نزديك مى باشد و اغلب مستطيعين اين قصد را دارند محض وقوف بر عقايد  اس
وهابى ها يكى از رساله هاى اساسى آنها را از كتاب ( الخطط الجديد) به قلم على مبارك نقل و ترجمه مى 

كنيم تا ايرانيان واقف براحوايل و معتقدات آنان باشند. اينك رساله :

1. روزنامه اقدام، ش237، 2 تير 1305، ص1
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ــت كه بايستى فقط به ذات احديت توجه واخالص كنيم  بدانيد كه دين حنيف ابراهيم عبارت از اين اس
زيرا مراد از آفرينش خلق عبادت و طهارت قلب است . چنان كه مى فرمايد . « و ما خلقت الجن و االنس 
ــتش ذات من . پس اگر دانستيد كه خداوند  ــى من جن و انس را نيافريدم مگر براى پرس ــدون » يعن اال ليعب
خلق را براى عبادت آفريده بايد اين را هم بدانيد كه عبادت بدون توحيد مقبول نيست چنان كه نماز بدون 

طهارت قبول نمى شود .
بنابراين هر كه به غير از خدا توسل كند و از او مطلبى بخواهد كه قادر بران نباشد و نمى تواند جلب نفع 
يا دفع ضرر بنمايد ، به وحدانيت ذى الجالل شرك نموده . خدا مى فرمايد « و من اض ممن يدعون دون 
ــم غافلون » يعنى گمراه تر از آن كسى كه غير از  ــب له الى يوم القيامه و هم عن دعائه ــن ال يستجي اهللا م
ــتغاثه غافل  خدا را دعوت كند كيست و حال آنكه مدعو تا روز قيامت اجابت دعوت را نمى كند و از دعا اس

و بى خبر است . 
( واذا حشر الناس كانو لهم اعداء و كانو بعبادتهم كافرين) يعنى هنگامى كه مردم حشر مى شوند همان 
ــن و خصم خواهند بود و نيز مى فرمايند «  ــادت آن مردم را انكار كرده و نسبت به انها دشم ــن ، عب معبودي
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطيمران تدعوهم ال يسمعو دعائكم و لو سمعو ما استجابولكم و يوم 
القيامه يكفرون بشرككم » يعنى آنهائى را كه دعوت مى كنيد غير از خداوند مالك پشيزى نيستند و دعاى 
ــر خصم اين عبادت خواهند بود .  ــنوند قادر بر جواب نمى باشند و روز حش شما را نمى شنوند و اگر هم بش
بنابراين هر كه بگويد يا حضرت عبدالقادر مثال يا فالن و فالن و ادعا كه اينها روز قيامت شفيع ما خواهند 
ــتان هم مدعى هستند كه بت شفيع  ــت زيرا بت پرس بود حتما  به ا حديت يزدان پاك شرك و كفر كرده اس

آنها مى باشند « و قالو هوالء شفائنا الى اهللا » 1
پيغمبر اكرم براى اين بعثت شده بود كه مشركين را يعنى آنانى كه  به غير از خدا توسل جسته يا سوگند 
ياد كرده يا طلب شفاعت از اين و آن مى نمودند به توحيد دعوت كند . خدا مى فرمايد :  « ان اهللا اليغفران 
ــركين آن زمان معترف به وجود ايزد دانا  ــاء » بديهى است كه مش ــرك به و يغفر مادرن ذالك لمن يش يش
بودند فقط اصنام را شفيع خود مى دانستند به دليل آيه صريحه : « قل من يرزقكم من السماء و االرض ام 
من يملك السمع و االبصار و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى و من يدبر االمر سيقولون 
اهللا فقل افال تنقون » پس بدانيد كه آنها نيز مانند شما بودند همان طور كه شما مى گوئيد ، يا عبدالقادر يا 
ــا هبل اعال يا الت و عزى و امثال اينها و در عين حال معترف و معتقد  ــالن آنها هم مى گفتند ي ــالن و ف ف

به خداوندى خدا بودند . 
ــن دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم و يقولون هوالء شفعئنا عند اهللا » يعنى كسى را غير  ــدون م « و يعب
ــود و زيانى ندارد و مى گويند اينها شفيع ما نزد خدا خواهند   بود . پس بنا بر  ــتند كه هيچ س از خدا مى پرس
ــرك و كافر و از  ــل مى جويند ولو به عنوان شفاعت هم باشد،  مش اين تمام آنهائى كه به غير از خدا توس

1. همان ، ش 6 ، س 5 ، 19 فروردين 1305 ، ص 1
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ــالم برى مى باشند و ما ( وهابى ها) جهاد را با آنها الزم و ضرورى مى دانيم و عبادت قبور در نظر ما ،  اس
نظير بت پرستى است1

[ مدرك شماره55 ]
وهابى ها در حجاز

(نداء الشعب ) مى نويسد:
مامورين ابن سعود محكمه جده را ملغى كرده و تا كنون قاضى شرعى براى اين بندر مهم تعيين نكرده 
ــغول كار است و به طورى كه مشهور است در آينده نزديك يكى  ــابق به عنوان موقت مش و همان قاضى س

از علماء نجد را براى اين كار انتخاب خواهد نمود .
ــعود عبداهللا الموصلى را براى رياست نظميه و عبدالحميد الحكيم را براى رياست [ شهر ] انتخاب  ابن س

نموده و به طورى كه شهرت دارد عزيز آليمانى در آينده نزديك فرمانده قواى جده خواهد شد. 
ابن سعود قشون را منحل كرد و افراد و صاحب منصبان سپاهى را به اوطان خودشان مراجعت داد و غير 
ــمت رياست  ــلحه موجوده نگاه نداشت . عبداهللا الدملوچى به س ــبانى شهر و اس از نود نفر از آنها را براى پاس
ــابق قنسول انگليس  كابينه امور خارجه منصوب شد و دو نفر مترجم كه عبارتند از محمود افندى مترجم س

و راسم افندى يكى از مستخدمين سابق تلگراف بى سيم براى او معين گرديد .

چگونه بيعت با ابن سعود انجام گرفت 
ــه روز از ورود به  ــعود پس از آنكه 15 روز در جده اقامت گزيد به مكه مراجعت نمود و پس از س ابن س
مكه ، محمود شلهوب و صالح شطه و برخى از رفقاى آنها نزد او آمده و اظهار داشتند كه به عنوان اعيان و 
ــلطنت  بيعت نمائيم . ابن سعود جوابا اظهار داشت كه آنها  ــمت س متنفذين مملكت مى خواهيم با شما به س

با اهالى مذاكره و تبادل نظر نموده و سپس تصميم خود را به او اعالم دارند .
 درين موقع عبداهللا زنبيل مكتوبى به محمد نصيف نماينده خودش در جده نوشته و اسماء اعضاء هياتى 
ــال شرح داد . مكتوب مزبور در شب جمعه بعد از  ــور آنها در مكه براى قضيه بيعت الزم بود ، مفص ــه حض ك
مغرب به جده رسيده و [ در آن ] خاطر نشان شده  بود بيعت بعد از نماز جمعه انجام خواهد گرفت . در همان 
شب بر اتوموبيل هائى كه از مكه فرستاد شده بود ، سوار شده و اتومبيل قونسول روسيه را نيز عاريه گرفته 

و به مكه رهسپار شدند و صبح آن روز بعد از نماز جمعه بيعت واقع شد .
اهالى جده ابداً از اين بيعت و علت مسافرت اين هيات به مكه خبر نداشتند و وقتى خبر اين بيعت منتشر 
ــتگير نمودند .  شد با تنفر و اشمئزاز زيادى آن را تلقى كردند و به شيوخ محله ها هجوم كرده و آنها را دس
ــف شده و پس از انجام امر بيعت ، شروع  همچنين اهل مكه هم از اين واقعه فوق العاده حزن انگيز و متاس

1. همان ، ش 7 ، س 5 ، 21فروردين 1305 ، ص 1
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ــور نوشته و در آن اعتراض  ــات مزبور نمودند و مكاتيبى بدون امضاء به هيات مزب ــات بر عليه  هي ــه اقدام ب
ــمت نمايندگى براى اين  ــت  و از طرف ملت به س كردند كه هيات مزبور بدون اطالع اهالى بيعت نموده اس

كار نداشته است ولى كسى به اين اعتراضات آنها وقعى نگذارد . 

سختى اوضاع اقتصادى 
اوضاع اقتصادى حجاز فوق العاده بد و سخت است و با وجود كمى قيمت ارزاق ، بازار خيلى كساد است 
ــم حج ، جمعيتى از حجاج مكه جمع شوند و تا كنون فقط 400 نفر از هند  و تصور نمى رود امسال در موس
ــاوه براى حج وارد شده اند . در هند و جاوه عده زيادى بر ضد مسافرت به حجاز تبليغات مى  ــر از ج و 15 نف

كنند زيرا ابن سعود زيارت قبور مقدسه را تحريم نموده و آزادى اهالى را سلب مى كند .

تعصب وهابيت
ابن سعود رؤسا و خدام حرم مكه را جمع نموده و آنها را تكليف نمود كه حجاج را از زيارت قبور مقدسه 
باز دارند بدون اينكه حجاج ملتفت شوند كه از طرف حكومت راجع به اين مسئله اشاره شده است . رؤساى 
مزبور از اين اقدام معذرت خواسته و گفتند حجاج در موقع ورود از اين اماكن جستجو مى كنند و اگر حكومت 
ــت بيانيه راجع به اين موضوع طبع و نشر نمايد . ابن سعود و  ــت خوب اس مايل به منع زيارت قبور مزبور اس

اتباعش در اين قضيه مشغول تبادل نظر شدند و تا كنون نتيجه آن معلوم نشده است .

مداخله در امور دينى
مامورين ابن سعود مؤذنين و وعاظ و خطباء را جمع كرده و تعليماتى راجع به كيفيت اذان گفتن و خطبه 
خواندن و غيره به آنها داده و گفتند ابن سعود در نظر داشت چهار نفر از علماء را معين نمايد كه اين مسائل 

را به شما تعليم دهند ولى عجالتا همين دستورات كافى است .

حقوق ابن سعود
ــت زيرا بيش از اينها پول نقد  ــعود را پرداخته اس تا كنون حكومت حجاز فقط 7000 ليره از حقوق ابن س

موجود نداشته است .

آيا امام يحيى به حجاز هجوم خواهد نمود ؟
شايعات زيادى هست راجع به اينكه امام يحيى خيال دارد از سه راه به حجاز هجوم كند : يكى از ساحل 
ــده) و ( الليث) و ديگرى از ( عسير) از طريق ( شهاره) و ديگرى از راه (طايف) و ( تربه) و  ــا از راه ( القنف دري
اطالعات واصله از مصوع حاكى است كه امام يحيى بعد از حج به مكه حمله نموده و جديدا دو طياره براى 

اين مقصود وارد نموده است .



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

232

كميسيون وهابيت/ مسعود كوهستاني نژاد

مردن زير تازيانه
در حجاز عده زيادى را به جرم استعمال دخانيات و تفتيش منازل با تازيانه زدند تا جان دادند.1

[ مدرك شماره56  ]
( حجاج ايران در شام )

ــى به شام وارد مى شوند و  ــم از شام خبر مى دهد كه چند تن از حجاج ايران ــده يوميه المقل ــره جري مخب
ــنگ  ــن از آنان به زيارت مقابر اهل بيت مى روند به قبر  در باب الصغير در بين راه يكى از آنها قش ــار ت چه
ــند پليس فرانسوى  خالى مى يابد . آن را به همراه برمى دارد . چون آنها به ناحيه ليس شيخ حسن مى رس
ــه تن ديگر را مرخص مى  ــنگ را مى گيرد و ان حاجى را نگه مى دارد و آن س انها را تفتيش كرده و ان قش
ــان مى دهند .پليس تذكره  ــان و تذكره هاى خود را در آورده و نش ــه تن نمى روند بدون رفيقش كند . آن س

هاى انان را پاره مى كند .
ــه ايران و ما وقع را مى گويند.  قونسالت به  ــى رفيق را گذارده و مى روند به قونسول خان ــه حاج  آن س
ــتند و چون  ــطله عسگرى رجوع مى نمايد .  او مى گويد  اذن داده شد كه ان حاجى را نزد رفقايش بفرس س
اثرى از حاجى نمودار نمى شود . قونسول خانه سيد على كرمانشاهى را مى فرستد كه ببينند حاجى كجاست 
. سيد على پس از زحمات بسيار ان حا جى را [ مى يابد كه ] كشته [ شده و ] در پشت اداره پليس مى باشد 
ــف مى كنند و معلوم مى شود گلوله  ــته اند . انگاه نعش او را آورده كش .  پليس مى گويد او را شورشيان كش

اى كه به سينه او خورده شده و ازتنش  بيرون رفته از گلوله هاى سپاهيان فرانسه بوده است .
ــزار ليره طلب مى كند و نتيجه بعد  ــلطه فرانسوى خون بهاى حاجى را پنج ه ــول خانه ايران از س  قونس

معلوم مى شود. 2

[ مدرك شماره 57  ]
فاجعه مدينه منوره

ــد مركزى را دعوت به منزل  ــاج امام جمعه خوئى بعضى از مديران جرائ ــروز حضرت آية اهللا آقاى ح دي
خودشان فرموده و دو تلگراف ذيل كه متضمن خبر فاجعه مدينه منوره بوده ، به آنها براى درج دادند و ضمنا 
ــامد  ــالمى و تنفرات ملى از اين پيش ــات اس لزوم توجه عالم مسلمين را به اهميت اين قضيه و بروز احساس
ــكيل داده اند و  ــرت معظم له ، هيات علماء اعالم نيز جلساتى تش ــد . از قرار اظهارات حض ــزد فرمودن گوش

مشغول اقدامات اساسى مى باشند . 
از نجف اشرف 

1. همان ، ش 3 ، س 5 ،    17  فروردين 1305 ، صص 2 و 3
2. هفته نامه چهره نما ، ش 14 ، س 22 ، ارديبهشت 1305 ، ص 20
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 حجه االسالم امام جمعه خوئى – طهران 
قاضى وهابى به هدم قبه و ضرايح مقدسه ائمه بقيع حكم داده  . 8 شوال مشغول تخريب . من بعد معلوم 
ــالميه  ــى به حرمين . اگر از دولت عليه و حكومت اس نيست چه شده با حكومت مطلقه چنين زنادقه وحش

عالج عاجل نشود على االسالم السالم 
االحقر ابوالحسن موسوى اصفهانى – االحقر محمدحسين نائينى 

***
از نجف اشرف 

 حجه االسالم آقا سيد محمد بهبهانى – طهران 
ــغول تخريب . من  ــتم شوال مش ــه ائمه بقيع حكم داده . هش قاضى وهابى به هدم قيه و ضرايح مقدس
ــى به حرمين . اگر از دولت عليه و حكومت  بعد معلوم نيست چه شده با حكومت مطلقه چنين زنادقه وحش

اسالميه عالج عاجل نشود على االسالم السالم . 
االحقر ابوالحسن موسوى اصفهانى – االحقر محمد حسين نائينى1

 
[ مدرك شماره58  ]

خبر وهابي
ــرفه و قبور مباركه ناشي از مكتوب  ــار خبر هدم اضرحه مش بر حسب مكاتيب وارده از عراق عرب ، انتش
شيخ علي اكبر ساكن مدينه ، بوده است كه مي گويد: قاضي وهابي در روز هشتم شوال چنين حكمي داده 

است و بعد از آن معلوم نيست كه چه شده.2

[ مدرك شماره59  ]
تخريب بقاع متبركه

ــده مطابق امر قاضى القضاة وهابى ها بقاع معتبر و بقعه محترم  ــق اطالع خصوصى كه تحصيل ش مطاب
حضرت امام حسن مجتبى عليه السالم را وهابى ها به كلى خراب و منهدم نمودند . 

***                                                      
ــالمى از قبيل تركيه . مصر . شامات . الجزائر . ايران .  در چندى قبل قرار شده نماينده كليه ممالك اس
قفقازيه . افغانستان . تركستان و ساير ممالك اسالمى براى تعيين مقدرات آتيه حجاز در مكه معظمه حضور 
ــد و آقايان مستنصر السلطنه اخوى آقاى  ــانيده و تصميمات الزمه راجع به امور آنجا اتخاذ نماين ــه هم رس ب
ــات از طرف دولت عليه مامور  ــاكن مصر و آقاى عين الملك هويدا ژنرال قونسول شام ــور السلطنه س منص

1. روزنامه ايران ، ش 2119 ، 6 خرداد 13.5 ، ص1
2. روزنامه اقدام، ش218، 10 خرداد 1305، ص1
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ــانيده  ــالمى در مكه معظمه حضور به هم رس كنگره مزبور گرديده بودند و با اينكه اغلب نمايندگان دول اس
بودند نمايندگان دولت عليه در اثر عمليات فجيع وهابى ها در كنگره مزبور حاضر نگرديده اند.1

[ مدرك شماره60  ]
[گزارشى با عنوان ] (انهدام اماكنه مقدسه در مكه و مدينه)

ــت كه  ــت آورده ايم و جرايد بى طرف مصر نيز تاييد كرده اند اين اس انچه را كه از مصادر موثقه به دس
ــد بوده را به كلى خراب و ويران كرده و با انكه  ــاهده و مقابر و مساج ــى ها در مكه و مدينه انچه ازمش وهاب
ــالت پناهى نگذاشته و  ــد وقعى به ايات قرانى و مقام و منزلت خاندان رس ــم مسلمان مى دانن ــود را به اس خ
مانند ايات ( و من اظلم ممن منع مساجد اهللا ان يذكرفيها اسمه وسعى فى خرابها و ( انما يعمر مساجد اهللا 
....................  1) و مثل ( اهل بيتى مثل سفينه نوح الخ )  نعوذ باهللا عبث پنداشته كه ما را در اينجا مقصود 
ــات و احاديث نيست بلكه مختصرى از حركات وهابى ها و خرابكارى آنان مى باشد . مساجدى كه  ــرح اي ش
در مكه خراب كرده اند :  مسجد خانه حضرت خديجه و مسجد مولود حضرت ختمى مرتبت و مسجد خليفه 
ــعود پس از خرابى اين  ــرت امير ( على مرتضى) و مسجد ابى قيس . عجب انكه ابن س ــد حض اول و مسج

مساجد امر داده است كه مصالح انانرا در بناهاى پست مانند .... 2 به كار برده اند .
ــوم و  مقابر  و آنچه را در مدينه خراب كرده  اند: مقبره حضرت حمزه و حضرت فاطمه زهرا و خليفه س
ــام و زوجات پيغمبر خدا و امام مالك و اثرى از هيچ يك  بر جاى نگذاشته كه برخى از اهل مدينه  ــه  ان ائم
ــان مى دهند . چنين  ــنگ و غيره برخى از مزارات طاهرات را اگر كسى بخواهد ، نش به عالئم پارچه هاى س
ــعود در فكر خراب كردن مسجد و حرم مطهر حضرت ختمى مرتبت هم بوده كه  معلوم مى شود كه ابن س

پس از اتمام حج و حجاجى كه  از مدينه رفتند اين كار را به پايان برد. 
چند تن از حجاج مصرى مشاهدات جگر خراش خود را با آه و بكا به جرايد مصرى فرستاده و انتشار شده 
ــن شريفين وارد آورده اند.  ما خود متعجب  ــتمكارى و بى احترامى به حرمي ــه اين طايفه مسلمانان چه س ك
ــسته و به يك  ــاكت نش ــاء و زمامداران انها س ــالمى و رؤس و متحيريم كه با اين اعمال ، چگونه ممالك اس
احتجاجى الاقل مسلمان را دلخوش نمى نمايند . آرى فقط اسالميه ايران بوده كه اقداماتى كرده و مى كند 

ان هم با بعد مسافت و عدم وسايل ، البته اثرى چندان نخواهد بخشيد. 3

 

1. روزنامه ايران ، ش 2127 ، 16 خرداد 13.5 ، ص 1
2. در اصل نقطه چين

3.  هفته نامه چهره نما ، ش 3 ، س 23 ، مهر 1305 ، صص 13 و 14
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[ مدرك شماره61 ]
تلگراف هاي علماء كاظمين

ــر نموديم اينك صورت  ــال تلگراف هاي متعدده به تمام اقطار را منتش قبال خبر اجتماع كاظمين و ارس
تلگراف هاي آقايان را كه به السنه مختلفه مخابره شده است ، ترجمه و نقل مي نمائيم:

طهران- اعليحضرت شاه ايران خلداهللا ملكه
ــه بقيع به ما    رسيد .  ــاهد مقدس تعديات فرقة گمراه وهابي از حد تجاوز كرده . خبر ناگهاني تخريب مش
انظار عامه مؤمنين به اعليحضرت همايوني متوجه است. تقاضاي تدارك اين فاجعة عظمي را مي نمائيم.       

امضاء: علماء كاظمين
كابل -  اعليحضرت شاه افغان خلداهللا ملكه 

ــرفه را تخريب نموده اند و اگر امروز قبر صاحب  ــاهد مش ــت كه مش ــيده اس مظالم وهابي بدين حد رس
رسالت پيغمبر اكرم و مدافن خلفاء راشدين را ويران نكرده ، فردا حتما خراب خواهند كرد. بايستي اين دست 
جنايتكار را قطع نمود و اين بسته به همت اسالم پرور اعليحضرت است. اميدواريم به ساير پادشاهان اسالم 
ــوم مسلمين از اوامر ملوك آنها تخلف  ــه شركت در جلوگيري از اين فجايع بنمايند. يقينا عم ــالع داده ك اط

نكرده و از بذل جان و مال مضايقه ننمايند.          
امضاء : علماء اسالم

طهران ، خراسان ، شيراز ، تبريز ، اصفهان ،
ــت  ــالم ،  خبر ناگهاني تخريب اضرحة مباركة بقيع موجب هيجان گرديده، الزم اس  حضرات حجج اس
دولت محترمه را وادار به تدارك نمائيد. ضروري است عموم مسلمين را به بذل نفس و نفيس تشجيع نمائيد.

امضاء: علماء  كاظمين
هندوستان- حضرات علماء لگنهور!

 اسالم به لطمة سختي كه از آن حذر مي نمود ، دچار گرديده زيرا وهابيون مشاهد مشرفه بقيع را خراب 
نموده اند و اين بليه است كه نمي توان برآن صبر نمود. جديت جديت، عمل عمل، عالج واقعه را بنمائيد. 

امضا علماء كاظمين
صنعاء- (در يمن)

اعليحضرت امام يحيي امام يمن
 لطمة بزرگي به اسالم رسيده است و آن عبارت از هدم و تخريب قبور مشرفة اجداد طاهرين اعليحضرت 
است . تدارك اين فجيعه كه به ائمه بقيع و اهل بيت نبوت وارد شده از وظايف آن امام است . عموم مسلمين 

با نهايت بي صبري منتظر اقدامات و اعمال آن ذات ملوكانه است.
امضاء: مشايخ مسلمين كاظمين1

1. روزنامه اقدام، ش219، 11 خرداد 1305، ص1
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[ مدرك شماره62  ]
اقدامات حجج اسالم 

ــالم واصل شد عصر روز چهارشنبه 11 خرداد در  ــارى كه از هدم  بقاع ائمه هدا عليهما س ــه اخب در نتيج
ــنماز ها و جمعى از وجوه كسبه بازار و تجار و  منزل آقاى امام جمعه تهران وجوه علماء ، وكال و آقايان پيش

اصناف ، اجتماعى نموده و بدوا آقاى امام جمعه خطابه بيان نمودند كه خالصه آن بدين قرار است : 
اخبارى از آقايان علماء نجف اشرف رسيده و مضمون آن خبر اين است : 

ــالم و محققا مشغول به عمليات  ــت به هدم بقاع ائمه هدا عليهم اس (قاضى القضات وهابى حكم داده اس
شده اند زايد بر اين ، خبر نرسيده است كه نتيجه چه شده است ) 

ــه اين امر در صورتى كه حقيقت داشته  ــقم قضيه صحبت نمى كنم ولى مى دانيد ك ــن در صحت و س م
ــنه 61 هجرى واقع شده الى زماننا هذا ، هيچ واقعه  ــت بزرگ كه از واقعه اى كه در س باشد يك امرى اس
مثل اين واقعه در اسالم واقع نگرديده . اين قضيه عالوه براينكه هتك شعائر اسالم را نموده ، موجب انهدام 
ــت به عموم مسلمين و خصوصا علماء اعالم كه بايد از  ــالم خواهد بود . اين امر راجع اس ــالم و زوال اس اس
براى جلوگيرى از وقوع يك واقعه بدتر از اين فكر عالجى بنمايند . من عجب دارم يك واقعه كمتر از اين 
ــان بود ، عمل مى كردند ، نمى دانم چه  ــابقا در ايران پيدا مى شد،  عموم  ايرانيان آنچه الزمه ديانتش كه س

شده است كه بعد از ورود خبر اين قضيه تا به حال 
ــتدعا دارم از عموم آقايان و ساير طبقات كه حاضر در اين مجلس  ــده . اس از طرف مسلمين اقداماتى نش
هستيم ، نشسته و در اين باب فكر بنمائيم و آنچه به نظر آقايان مى رسد اظهار دارند تا اقدام جدى  بشود .

 پس از آن آقاى آقا سيد مهدى افجه هم بياناتى نمود. 
بيانات آقاى مدرس

بعد آقاى مدرس در اين باب نطق مفصلى نمودند كه نتيجه نطق شان اين بود كه اعليحضرت همايونى 
ــسته و مذاكرات  كميسيونى معين فرمودند از جمعى از آقايان علماء و جمعى از رجال كه در اين موضوع نش
الزمه را بنمايند و آنچه از كميسيون راى داده بشود به هرمرتبه كه باشد اعليحضرت همايونى برطبق راى 

كميسيون اقدام جدى فرمايند .
ــد كه خالصه آن را براى ما  ــيد محمد بهبهانى در همين زمينه بياناتى فرمودن ــد حضرت آقاى ميرس  بع
نفرستاده اند و باالخره قرار شد كه علماء جلسه تشكيل داده و در صورتى كه الزم شود عموم اهالى طهران 
ــد در اين باب اقدام شود  ــن از وقايع مستحضر و آنچه باي ــاه دعوت نمايند تا عموم مسلمي ــد ش را در مسج

اعالن كنند.1 

1. روزنامه ايران ، ش 2125 ، 13 خرداد 1305 ، ص 1
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[ مدرك شماره63 ]
[ تلگرافات علماى رشت ، كنگاور و خراسان ] 

بر اثر تلگراف متحدالمالي كه سه روز قبل از طرف كميسيون به واليات و اياالت مخابره شده بود ديروز 
ــا و موافقت نظر عامه اهالي واصل  ــر اظهارنظر و تنفر از عمليات وهابي ه ــاء رشت مبني ب ــي از علم تلگراف

گرديد .
تلگراف ذيل نيز بعد از وصول متحدالمال از كنگاور واصل شده است :

ــيد محمد بهبهاني و ساير حجج االسالم  ــالمين آقاي امام جمعه خوئي و آقا س حضور مبارك حجتين اس
مركز دامت بركاتهم

ــالم و مسلمين را  ــه و قضيه فاجعة تخريب بقاع مطهره ائمه بقيع عليهم السالم ، عالم اس  اخبار موحش
ــريعا اعالم كه با عنايت  عزادار و هيجان آورده . البد الي االن تصميم قطعي اتخاذ و تكليف مسلمين را س
ــه وهابي ها داده [ كه ] زيستن به اين زندگاني ،  ــر عجل اهللا فرجه خاتمه به فجايع حضرات زندق ــي عص ول

دور از اسالميت است . منتظر دستور سريع هستيم. 
علماء كنگاور عباس موسوي الري- محمد عراقي- عبدالصمد تويسركاني- علي   حسيني  .

ــول تلگراف متحدالمال كميسيون مركز  ــان قبل از وص ــراف ديگري هم از طرف آقايان علماء خراس تلگ
واصل شده و اشعار داشته اند كه ملت خراسان از اين اقدامات متنفر و منتظر اقدامات مركز هستيم.1

[ مدرك شماره64]
از نجف اشرف

جناب حجه االسالم حاجي سيد امام جمعه مدظله 
از فاجعه مدينه منوره راحتي مسلوب ،  اقدامات دولت و نتيجه افكار حجج  ، منتظر

ابوالحسن الموسوى2

[ مدرك شماره65  ]
تلگراف از نجف اشرف 

توسط حجة االسالم حاجى افجه ، حضرات حجج اسالم دامت بركاتهم .
وصول اخبار موحشه از مدينه طيبه در موضوع جسارت فرقه وهابيه نسبت به مشاهد مشرفه ، سلب قرار 
از عموم نموده . عمومًا درس و بحث را تعطيل مشغول به اقدامات الزمه هستيم . چون صيانت شعائر مقدسه 
اسالم و مدافعه از اين حركات وحشيانه از اهم فرائض است لذا به مشاركت ان ذوات محترمه و عموم عالم 

1. روزنامه اقدام، ش 223، 16 خرداد 1305، ص1
2. همان، ش 234، 29 خرداد 1305، ص2
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اسالمى را در اين موضوع انتظار داريم .
محمد الحسينى الفيروز آبادى ، عبدالكريم غروى زنجانى ، احمد آل كاشف الغطاء 1

 
 [ مدرك شماره66]

( درباره وهابى ها)
ــالم نجف اشرف و ايران صدور  ــد هفته احتياجات مطبوعه و كتبى مختلفه از ناحيه حجج اس ــن چن در اي
ــيده كه متاسفانه [ قلت ] صفحات (  چهره  ــر وهابى ها بوده ، به اداره ما رس يافته و مبنى بر تطاول و تجاس
ــت و ما در سابق و اخيرا در شماره (3) چهره نما از اين ثامه كبرى و واقعه عظما  ــار آنان اس نما) مانع از انتش
و خرابكارى ها ى وهابى ها در مكه و مدينه مشروحا  قلم فرسائى كرد ايم و از اقدامات نمايندگان در مكه 

و مدينه معلوماتى كافى به نظر خوانندگان رسانيديم تا باز به جاى خود همدردى نمائيم. 2

[ مدرك شماره  67   ] 
راجع به وهابى ها

ــر هدم بقاع متبركه در مدينه طيبه ، در منزل آقاى حاج  ــن اطالع داده اند كه متعاقب وصول خب از قزوي
ــكيل داده و راجع به عمليات  ــيد حسين مجتهد عموم آقايان علماء و نمايندگان تجار و غيره مجلسى تش س
ــه وهابى ها مذاكرات نموده و خيال تعطيل عمومى داشتند . از طرف حكومت [ نماينده اى ] كه در  جسوران
ــر شده بود نطق مفصلى ايراد و آنها را متقاعد كرده كه از تعطيل عجالتا صرف نظر كرده  ــس  حاض آن مجل

تا دستورى كه از مركز تقاضا نموده ، برسد . آقايان مشغول تهيه تلگرافاتى به مقامات مقتضيه بوده اند.3 

[ مدرك شماره68]
تجار و اصناف حضور همايوني

ــح  [ 16 خرداد ] چند نفر  ــرف وزارت دربار پهلوي تعيين گرديده بود ديروز صب ــب وقتي كه از ط برحس
ــرف  ــاي اصناف در قصر شخصي اعليحضرت جمعا حضور همايوني تش از محترمين تجار و چند نفر از رؤس
ــوده و راجع به قضيه وهابي ها مذاكرات زيادي به عمل آمده و تجار عرايض خودرا در اين واقعه  ــل نم حاص
ــانيده و اعليحضرت مقرر فرموده اند كه با كميسيون منعقده در مجلس شوراي  ــمع همايوني رس مؤلمه به س
ملي تعاطي افكار نموده و در نتيجه مطالعات و حصول توافق نظر ، تصميمات الزمه اتخاذ گردد تا به موقع 
اجرا گذارده شود و اعليحضرت همايوني عالقة كامل خودشان را نسبت به جلوگيري از اين فاجعه و هرگونه 

1. روزنامه ايران ، ش 2132 ،  29 خرداد    1305 ، ص 2
2. هفته نامه چهره نما ، ش 6و7 ، 15 ربيع الثانى 1245 قمرى ، ص 22 

3. روزنامه ايران ، ش 2125 ،  13 خرداد 1305 ، ص 2
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ــدگان اصناف تحصيل اجازه مرخصي نموده و مراجعت  ــپس آقايان تجار و نماين اقدامات ابراز فرموده اند س
كردند.1

[ مدرك شماره   69 ] 
 اجتماع علماء

ــمنان – آقايان هيئت علميه در مسجد سلطانى همه روزه جمع در حضور شاهزاده حكمران كميسيون  س
ــوء قصدى در مدينه منوره به حرمين شريفين از طرف ايشان  دوازده نفرى دفاعيه طايفه ضاله وهابيه كه س
واقع شده تشكيل ، تمام قلوب عالم اسالميت را جريحه دار نمودند . اهالى سمنان از هر طبقه و داوير دولتى 

عموما در اين قضيه ناگوار سر به جيب تفكر فرو برده با قلب سوز ناك براى هر اقدامى حاضرند.2

[ مدرك شماره   70 ]
راجع به وهابى ها

ــرود اطالع مى دهند امروز هم آقايان علماء و محترمين و كسبه وزراعين بسطام كه تعداد نفرات  از شاه
آنها بالغ برهزار نفر مى شدند باكمال نظم و آرامى به تلگرافخانه آمده و راجع به قضيه مولمه حرمين شريفين 

و تجاسرات وهابيها ، از مجلس شوراى ملى و اعليحضرت تقاضاى اقدام و جوب تلگرافات را نموده اند .3
 

[ مدرك شماره71]
اسالميات

ــه اسالمى شده بود در هفتم ماه ژون مسلمان  نظر به بى احترامى كه از طرف وهابى ها به اماكنه مقدس
ــى گرى  ــت آقاى پروفسور ميرزا حسن نمايش قابل توجهى به ضد اين وحش هاى مقيم برلن در تحت رياس

ها بدوى ها داده اند 
از قرارى كه روزنامه هاى آلمان مى نويسند اغلب محترمين و رجال سابق و اسبق آلمان و سفراى ملل 

اسالمى حضور داشتند.4
 

[ مدرك شماره72] 
اعالميه رياست وزراء

به اهالى مملكت و عموم مسلمين اعالم مى شود:

1. روزنامه اقدام، ش224، 17 خرداد  1305، ص2
2. روزنامه ايران ، ش 2141 ، 2 تير 1305 ، ص 3

3. روزنامه اطالعات ، ش 135 ، 3 بهمن 1305 ، ص 1
4. روزنامه اقدام ، ش 246 ، 14 تير 1305 ، ص 1
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ــى كه نسبت به عالم ديانت و عقايد فرق مسلمين از مدتى قبل طايفه وهابيه به عمل   ــات و تجاوزات تعدي
ــك حرمتى كه نسبت به حرمين شريفين كه قبله و معبد كافه مؤمنين و مركز اتحاد روحانى  ــد و هت آورده ان
ــاخته است و جسارتى كه از  ــت ، مرتكب شده اند ، عموم مسلمين را مضطرب و نگران س تمام مسلمين اس
ــوگوار  ــيده و قاطبه مؤمنين را متاثر و س طرف آنها نسبت به بقاع متبركه بزرگان دين در بقيع به ظهور رس

نموده است معلوم خاطر عموم اهالى مملكت مى باشد. 
ــه براين گونه عمليات كه مخالف آداب و حيثيات ديانتى  دولت ايران از بدو تجاوزات اين طايفه ، هميش
ــعود رئيس آن  ــت ، اعتراضات شديده نمود تا اينكه از طرف عبد العزيز ابن س و مناقض با اصول تمدن اس
طايفه ابراز مواعيدى شد كه اين گونه فجايع و تجاوزات كه بى احترامى صريح به عقايد و شعائر ملى عالم 

اسالم است ، ارتكاب و تكرار نشود . 
ــالميان را  ــيد كه قلوب اس ولى بر خالف انتظار عملياتى اخيرا منافى با مواعيد خود ، از آنها به ظهور رس
ــعود را براى شركت در مجمع عمومى حجاز  ــبب گرديد كه دولت ايران دعوت ابن س متاثر و متالم نمود و س

قابل قبول ندانسته ورد نمايد . 
از آنجا كه تجليل اماكن مقدسه كه كرور ها نفوس از روى عقيده و ايمان آن نقاط شريفه را مهبط انوار 
رحمانى و منبع فيض آسمانى مى دانند از شعائر ملى اسالمى است ومخصوصا در اين برهه از زمان كه عصر 
احترام عقايد و اداب ديانتى است و تمام ملل متمدنه عالم از هر قوم و ملت سعى دارند كه معتقدات مذهبى 
ديگران را تعظيم و تكريم نمايند و تعدى و تحميل بر شعائر دينى ساير ملل را منسوخ سازند ، بديهى است 
دولت و ملت ايران نمى تواند ساكت نشسته و تحمل نمايد كه يك فرقه معدودى كه نسبت به ملل اسالمى 
ــالم تحميل نمايد و حقيقتا جاى بردبارى و تحمل  در حكم اقل قليل هستند ، عقايد خود را برتمام عالم اس
نيست در عصرى كه هر يك از ملل حيه از براى آثار و قبور حكما و بزرگان و ارباب شعر و صنعت هر چند 
ــوب به ملل ديگر باشند ، هزار گونه احترامات قائل مى شوند و از اين لحاظ ما بين مليت و قوميت  ــه منس ك
ــتمساك تعاليم و مبادى خود ، آثار ائمه هدى و اولياى خدا  و نژاد فرقى نمى گذارند ، يك طايفه فقط به اس

را كه در روح و قلب كرورها نفوس جاى دارند ، منهدم سازند . 
ــران اين رفتار را از مقوله تجديد اعمال ادوار توحش و جاهليت تلقى نموده و براين كردار فجيع  ــت اي دول
ــم خطاب و اعالن مى دارد كه به حكم  ــراض مى نمايد و در همان حال به قاطبه مسلمانان عال ــداً اعت شدي
ــايل ممكنه از اين عمليات تجاوز كارانه جلوگيرى به عمل آورند. از  ــالمى ، متفقًا  و به وس وحدت عقيده اس
ــالم تعلق دارد و هيچ ملت مسلمان دون ملت ديگر ، حق  آنجا كه حرمين شريفين حقيقتا  به تمام عالم اس
ــت ، به خود اختصاص داده  ــالم اس ــه را كه قبله جامعه مسلمانان و مركز روحانيت اس ندارد اين نقاط مقدس
ــران تحميل كند ، بنابراين از تمام ملل  ــاء نمايد و اصول تعاليم خود را بر عقايد ديگ ــات كيف مايش و تصرف
ــالمى مقدرات حرمين شريفين را حل و تسويه  ــالميه تقاضا مى شود كه در يك مجمع عمومى ملل اس اس
نمايند و قوانين و نظاماتى وضع گردد كه تمام مسلمانان برطبق عقايد مختصه خود بتوانند آزادانه از بركات 
ــه مكه معظمه و مدينه طيبه برخوردار و متمع شوند و اين سرچشمه  ــمانى اماكن مقدس روحانى و فيوض آس
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فيض و سعادت الهى ، تمام طوايف مسلمانان عالم را بدون تبعيض و استثناء سيراب سازد . 
ــمع قبول اجابت كرده و راضى نشوند  ــالمى اين تقاضاى دينى و ملى را به س اميدوارم كه ملل و دول اس

بيش از اين بر مقدسات ملى و شعائر مذهبى آنان لطمه وارد آيد .   
اول تير ماه 1305      حسن ابن يوسف رئيس الوزراء1

[ مدرك شماره73 ]
[مقاله اى با عنوان ] فاجعه مدينه منوره 

ــيده و در فوق [ ر ،  ــالم و مراجع تقليد شيعه از نجف اشرف رس تلگرافاتى كه از ناحيه حضرات حجج اس
ــزى كه اخيرا در مدينه منوره رخ داده ، خبر مى  ــع و علما ء ] طبع شده از فاجعه تالم انگي ــش مراج ك : بخ
ــيه حكايت مى كند . مطابق خبر مزبور ، قاضى  ــت و اعاده اعصار مظلمه امويه و عباس ــد و از دوره بربري ده
ــه ائمه اطهار را در بقيع تخريب نمايند. تاريخ از اين گونه فجايع  ــت قبه و ضرايح مقدس وهابى حكم داده اس
ــدن و آزادى ، جماعتى پيدا شوند  ــى تصور نمى رفت در قرن بيستم و اين دوره تم ــه خاطر دارد ول ــار ب بسي
ــاهدى كه محل احترام و تقديس مليونها نفوس است ، دست تعدى و  كه به عناوين مختلفه به مراكز و مش

جسارت دراز نمايند. 
در زمان بنى اميه يك دفعه امراى اموى هتك حرمت مشاهد مقدسه و حرمين شريفين را نمودند . حجاج 
بن يوسف ثقفى به امر عبدالملك مروان ، كعبه و خانه خدا را به منجنيق بسته و قسمتى از آن مكان مقدس 
را تخريب و در همان محل امن و امان ، عده زيادى از مسلمين را به قتل رسانيد . همچنين در زمان يزيد 
ــه بهانه طغيان اهالى مدينه ، بر آن شهر مقدس حمله كرده و اهانت هاى بسيار بر مسجد  ــن معاويه هم ب ب

نبوى و ضريح مقدس وارد آوردند .
بعد از آن تاريخ حرمت اماكن مقدسه مقدسه كامال رعايت گرديده و فقط گاهى هم اگر توهينى مى شده 
نسبت به اشخاص بوده نه اماكن مقدسه . مثل اينكه حجاج ، جسد عبداهللا زبير را آويخته و مدتها به همان 
حال باقى نهاد [ تا اينكه ] در زمان هشام ابن عبد الملك ، شيعيان جنازه زيدبن على ابن الحسين را از ترس 
ــپردند و روى آن را آب جارى كردند معذالك  زشت كارى بنى اميه مخفى كرده و در زير نهرى به خاك س

جاسوسان بنى اميه جنازه را كشف و مدتها مسلوب كرده و باالخره محترق نمودند . 
ــت  ــى عباس نيز از اين حركات ظالمانه به كثرت ديده مى شود كه صفحات تاريخ از آنها پر اس ــان بن زم
ولى نقاطى كه محل احترام تمام طوايف مسلمين بود يعنى مكه و مدينه از هر نوع تطاولى محفوظ مى شد 
. فقط يك دفعه قرامطه حركت زشتى كرده به خانه خدا ريختند و حجاج را كشته و در چاه زمزم ريختند و 
اشياء نفيسه و جواهرات و شمعدان ها و ساير چيزهاى قيمتى را به غارت بردند . اما خليفه فاطمى معز الدين 
ــد،  شرحى عتاب آميز بدان ها نوشته و از اين حركت تقبيح كرد  ــه به نام او دعوت  مى كردن ــه قرامط اهللا ك

1. روزنامه ايران ، ش 2142 ، 3 تير 1305 ، ص 1
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ــرار نمود كه بايد هر چه به غارت برده اند را مسترد دارند و صريحا نوشت كه اين حركت الحاد و  ــداً اص و ج
ــدند و حرمت مكه  ــازد و بدين جهت قرامطه بعدها متعرض نش كفر شما را ثابت كرده و مرا نيز متهم مى س
ــال چهار صد  ــم خليفه فاطمى در مصر بود در حدود س و مدينه محفوظ بود . فقط حاكم اهللا فاطمى كه شش
ــدد برآمده مخفيانه از خانه يك نفر علوى كه نزديك مسجد و قبر پيغمبر منزل داشت ، نقب  ــرى در ص هج
زده و جنازه خليفه اول و دوم را بيرون آورد ولى مطابق نص تاريخ  ، وقوع صاعقه و تاريكى عظيم و حوادث 

خوفناك جوى ، موجب فسخ اين عزيمت شده و از خيال خود منصرف گرديد .
 اينك 900 سال بود كه ديگر اين نوع حركت وحشيانه ديده نمى شد و قبور ائمه اطهار و صحابه پيغمبر 
ــتانى است  ــمت شرقى داراى قبرس و تابعين در نهايت احترام محفوظ بود . بايد دانست كه شهر مدينه در س
ــت . مطابق  ــالم بوده اس كه بقيع نام داشته و از زمان حضرت پيغمبر به بعد محل قبور اشخاص بزرگ اس
مستندات تاريخ و جغرافى ، قبور زيادى در آنجا     است من جمله قبر ابراهيم فرزند پيغمبر كه در صغر سن 
ــعد ابن زراره كه اول صحابه اى  وفات يافت و جمعى از صحابه پيغمبر از قبيل عباس ابن عبدالمطلب و اس
ــعد  صحابه مدفون در بقيع و از ائمه اثنى عشر عليهم اسالم  ــهل ابن س ــت كه در بقيع مدفون شده و س اس
مقبره شريفه چهار امام در بقيع است : حضرت امام حسن (ع)  امام زين العابدين (ع)  اما م محمد باقر (ع) 

و امام جعفر صادق (ع)  . 
ــتند  ــاير مورخين مى نويسند كه چون عثمان رضى اهللا عنه را كش حمداهللا مستوفى در نزهت القلوب و س
ــد او را در بقيع دفن كنند و در محلى كه فاصله زيادى داشت او را دفن كردند .  معاويه در دوره  ــازه ندادن اج
ــنت  خود حكم كرد مسلمين را در نزديكى قبر عثمان دفن كنند تا كم كم متصل به بقيع گردد . از علماء س
نيز جماعتى در آنجا مدفونند من جمله امام مالك ابن انس كه مؤسس يكى از مذاهب اربعه اهل سنت است 
ــت از براى اشخاص  ــبعه قران مى باشد . در حقيقت اين شرافتى بوده اس ــت كه از قراء س و ديگرى نافع اس
بزرگ اسالم كه در قبرستان بقيع مدفون گردند . شيعيان چون دسترس كامل بدانجا نداشتند نمى توانستند 
مقبره ائمه اربعه را مثل نجف و كربال و مشهد و غيره مجلل كرده و گنبد طال و ضريح هاى نقره ساخته و 
ــهود و معلوم و محل زيارت عامه مسلمين خاصه شيعيان بود  مزين نمايند ولى با اين حال ، مقبره ائمه مش
ــه شكل مقابر امامزاده هاى ايران جلوه مى كرد . تمام طوايف مسلمين زيارت  ــا ظاهر قبور مزبوره ب و تقريب
قبور را ثواب دانسته و نهايت بعضى زيارت هاى مفصل خوانده و برخى به همان فاتحه قناعت مى كردند . 
اول كسى كه در اسالم ظاهر شد و از زيارت قبور مزبوره منع كرد احمد بن تميه حرانى است كه معاصر 
ــار اليه فتوا داد كه زيارت قبر حضرت نبى اكرم و ائمه اطهار و  ــالطين ممالك بحرى مصر بوده1  مش با س
ــود [ اينكه بر اثر ] كثرت علم و فضل كه اجتهادش  ــز نيست و نمى توان بدان جا رفت . با وج ــه جاي صحاب
مسلم بود ، به واسطه اين فتوا و يكى دو فقره ديگر ، مورد غضب مسلمين گرديده پادشاه مصر و شام او را 
ــخيف متروك گرديد تا آنكه در متجاوز از يك صد و  ــپس اين راى س حبس كرد و در حبس وفات يافت . س

1. روزنامه ايران ، ش 2119 ، 6 خرداد 13.5 ، ص 1
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ــط قرن دوازدهم هجرى ، يك نفر به نام محمدبن عبدالوهاب نجدى قيام كرده  ــال قبل يعنى اواس پنجاه س
و مذهبى كه به نام وهابى مشهور است ، تشكيل داد و فتاوى غريبى  اظهار كرد از جمله آنكه زيارت همه 
ــت . بلند كردن قبرها  ــت و تعظيم صاحبان آنها در حدود كفر و شرك اس قبور حتى قبر انبياء و ائمه حرام اس
را از سطح زمين بدعت شمرده و بناى گنبد و قبه و بارگاه را حرام  دانست . همان طور استعمال دخانيات را 
نيز منع كرد و در جزيره العرب به نشر دعوت خود برخاسته جمعى از قبايل عرب بدو گرديدند و چون براى 
پيشرفت دعوت خود محتاج يك نفر متنفذ بود ، ابن سعود جد پادشاه حاليه را به طرف خود متمايل نموده و 

بدو وعده داد كه اگر مذهب وهابى را قبول كند سلطنت روى زمين باو خواهد رسيد . 
ــته بود ، ابن  ــلطنت آل عثمان دچار انواع اختالفات و اضطرابات داخلى و خارجى گش چون در آن وقت س
ــپس به مدينه مطهره و مكه معظمه حمله  ــعود فرصت يافته و قسمت مهمى از نجد را متصرف شد و س س
ــت  ــت و نسبت هاى زياد به او مى دهند ولى آنچه محقق اس كرد ؛ هر چند روايات در اين قضيه مختلف اس
ــالم و متمولين در  ــالطين اس در حين تصرف مدينه ، جواهرات و ظروف طال و نقره و اشياء قيمتى را كه س
ــپس به    بين النهرين نيز حمله و  طول قرن ها هديه ضريح مقدس نبوى كرده بودند ، به غارت برده و س
ــت ، كربالى معلى را قتل عام و جمع كثيرى را در حرم مطهره حضرت  به شرحى كه در كتب مسطور اس
ــانيد . از زمانى كه متوكل عباسى به ضريح مقدس حسينى اهانت كرده و حكم داد   ــيد الشهدا به قتل رس س

حاير مقدس را شخم و زراعت كنند ديگر نظير اين حادثه واقع نشده بود . 
خالصه اين حركات ظالمانه وبى شرمانه وهابى ها موجب شد كه دولت عثمانى قلع و قمع آنها را تصميم 
كرده و حكم داد محمد على پاشا خديو مصر قشون به عربستان كشيده و شر آن را دفع كنند . محمد على و 
پسرش اگر چه زحمات فراوان متحمل شدند ولى باالخره ابن سعود را دستگير كرده به مصر برده و از آنجا 
ــتادند و مدت ها اين فتنه خاموش بود و اگر چه فاميل ابن سعود در نجد حكومت داشتند  ــالمبول فرس به اس

ولى از حدود عقل و ادب  خارج نمى شدند . 
تا آنكه جنگ بين المللى دست تركان را از شبه جزيره عربى كوتاه كرد و ابن سعود در نجد استقالل يافت 
و حجاز مستقل و متعلق سلطان حسين شريف مكه گرديد . ابن سعود كه قوت خود را زيادتر از حسين ديده 
ــلطنت برقرار باشد ، كدورت و ضديت دولت انگليس را نسبت به سلطان  ــت در عربستان دو س و  نمى خواس
حسين براى خود موقع مساعد تشحيص داد و به حجاز حمله كرد و به شرحى كه در جرايد خوانده ايم ابتدا 
ــت متصرف شده و به همان قاعده مذهب وهابى ، قبر عبداهللا ابن عباس را  شهر طائف راكه ييالق مكه اس
خراب و با زمين مساوى كرد . سپس بر مكه مسلط شده و قليان ها را در همه قهوه خانه ها و منازل برچيده 
و استعمال دخانيات را به كلى منع و خيلى به مردم لطمه و صدمه وارد آوردند ولى در ظاهر ابن سعود منكر 
ــاراتى شايع شد كه به  ــه از حدود ادب خارج شده باشد . در موقع حمله به مدينه باز از هر طرف انتش ــود ك ب

ضريح حمزه عم پيغمبر شليك كرده و به مقابر مقدسه توهين نموده اند باز  ابن سعود انكار كرد .
ــد به حجاز رفته و تحقيق كنند  ــالمى ايران و مصر و هند و غيره جمعى مامور شدن ــرف ممالك اس از ط
ــابق كه  و صدق و كذب شايعات را معلوم نمايند . از طرف دولت ايران ميرزا حبيب اهللا خان عين الملك س
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قونسول سوريه و شامات بود ، مأمور شده و مطابق خبرى كه اخيرا در جرايد شام ديده مى شد ، مشاراليه [ از 
ماموريتش ] مراجعت كرده ولى راپرت خود را اشاعه نداده و فقط براى دولت فرستاده لكن اظهار داشته است 
كه شخص ابن سعود از تعصبات و حركات    بى رويه مشايخ و بزرگان وهابى شكايت مى كرده است و خود 
مايل به اين حركات نبوده است. مع التاسف تازه تلگرافات واصله از نجف اشرف خبر مى دهند كه باز وهابى 
ها همان رويه ديرين را تعقيب كرده است و حكم به تخريب مقابر ائمه بقيع (ع) و صحابه گرام داده است .

حقيقتًا اين عمليات شرم آور نسبت به مقابر بزرگان اسالم قلب هر مسلمى را داغدار و مجروح مى سازد . 
چه مصيبتى از اين ناگوار تر كه جمعى اشرار با داشتن نام مسلمانى ، در برابر چشم رسول خدا (ص) ، با قبر 
ــت  ــالم اس فرزندان بزرگوارش رفتار ى كنند كه كفار از آن شرم دارند . اين عصر،  عصر مصيبت و ذلت اس
ــالم وارد نشده تيرى به قلب مسلمين نزنند . ما خود در اين غائله هائله  ــالى نيست كه لطمه به اس و هيچ س
ــوده و مسلمانان شرق و غرب را در اين عزا تعزبت مى گوئيم و از خدا مسئلت مى نمائيم شر اين  ــاك ب غمن

ناكسان را دفع و دين حنيف اسالم را حفظ و حمايت فرمايد 1

[ مدرك شماره74]
[ مقاله ] فضايح وهابي

روز پنجشنبه تلگراف حضرتين آيتين اصفهاني و نائيني به حضرتين حجتين خوئي و بهبهاني به طور فوق 
ــاء  ــر گرديد. جمعي آن حادثه را به خونسردي تلقي وتصور نمودند كه منش العاده از طرف جريدة اقدام منتش
ــت و حال اينكه قضيه مزبوره در اعداد شايعات نيست زيرا  ــت ديگران يا تبليغ دشمنان وهابي اس آن ، سياس
ــده بود ، مفهوم مي شود كه به حجاج اجازة  ــر ش ــات ابن السعود كه چندي قبل در اخبار خارجه منتش از بيان
ــده وبعيد نيست كه پس از اين منع ، به چنين عمل ناپسنديده مبادرت كرده و  ــرفه داده نش زيارت مقابر مش
ــالم  ــاده ، در امور مذهبي و عقايد اقوام مختلفة اس ما قبل از اين گمان مي كرديم كه اين حكومت بدوي س
مداخله نمي كند اينك مي بينيم بر خالف انتظار ، لطمة بزرگي به احساسات يك ملتي وارد كرده كه هنوز 

آن ملت به سقاخانه معتقد است تا چه رسد به قبور اولياء و ائمه اطهار.
بر حسب مندرجات جريدة «نداء الشعب» علماء كاظمين اجتماعات مهمة منعقد و تلگراف هاي اعتراض 
آميز بر اعمال ناشايسته وهابي به دولت افغانستان و حكومت يمن و مجلس بزرگ اسالمي فلسطين و مفتي 
ــعد زغلول پاشا و مجمع خالفت و رئيس حزب وطني و رئيس حزب اتحاد  مصر و رئيس جامع االزهر و س

مصر و ساير مجامع مهمه اسالميه در سوريه و هندوستان مخابره نمودند.
بقيه اهالي ايران در قبال اين حوادث با ساير برادران شركت نموده عواطف خودرا ابراز خواهند كرد.2

1. همان، ص2.
2. روزنامه اقدام، ش216، 8 خرداد 1305، ص1.
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[ مدرك شماره75]
[ مقاله ]  ذلت اسالم

اكنون كه ما خامه را گرفته تاب نبشتن نداريم، آنچه داريم احساس جانكاه است و ديگر هيچ .
ــت به گريبان مي بريم  ــت. دس مي خواهيم فرياد بزنيم و غصه گلوي ما را گرفته و مانع از داد و فغان اس

و جان عوض پيراهن به دست مي آيد  ؛ به حيرتيم .
 چگونه از گداز وجدان و هيجان احساس تعبير كنيم؟ آيا اگر جگر پاره پارة خود را به جاي ورق به دست 
شما بسپاريم ، متالم خواهيد شد؟ نه ، هرگز! هيچ كلمة در دل سنگين شما كارگر نيست و گرنه آنچه گفتيم 
و نبشتيم شما را بس بود. ياس بر روح  و جور  بر ما غالب و ما را چنان فسرده نموده است كه شرح آن نتوان 
ــوزيم و ما را قدرت بيان نيست . براي كه بگوئيم؟  داد ولي در عين فسردگي ، به اتش غم خود      مي س

بهر چه بنگاريم؟ حاصل چه ، از اين گفت و شنود؟ مقصود چه از تحرير و چه سود؟
مي خواهيم كلمة در موضوع اسالم بنويسيم ولي اسالم كو؟ مسلمان كجا؟ اگر اسالم و مسلمان بود حال 

ما چنين نمي بود كه امروز كعبه تحت حمايت ديگران و ريف پس از آن جنگ هاي دليرانه طعمه شود .
ــت به اداره ما رسيده، مساعدت جمهوري فرانسه  ــيس مسجد پاريس اس امروز كتابي كه حاوي شرح تاس
ــند هستند و از خرابي  ــن مسجد را مطالعه كرديم و بس تعجب نموديم . مسلمين بدين بناء خرس ــاء اي در بن
ممالك اسالميه و تسلط ديگران بر ارواح و اعراض برادران خود دلتنگ نيستند  ؛ زهي غفلت و زهي ذلت!
ــرفه مسلط شدند بعضي از پيشوايان ما گفتند: اينها كاري  در خاطر داريم هنگامي كه اجانب بر مقابر مش
بدين و آئين ندارند زيرا مجالس تعزيه و محافل ذكر مصيبت در ازدياد است و هر جائي كه سقاخانه بود در 
ــيد و هر امامزادة به مرتبه امام و پيغمبر واصل شده و براي هر  زمان آنها ترقي كرد و به منزلة امامزاده رس
محل مقدس شهريه و شمع و نفت و متولي معين كردند. آنگاه شيعيان به عزاداري و تعظيم شعائر كوشيدند. 

ديگر از تصرف ممالك اسالميه و استعمار معابد مكرمه چه باك؟
پيشوايان خودخواه ما كه هر چند مدتي دچار جمود و خمود مي شوند و ناگاه مي بينيم يك قضيه از قبيل 
ــه يا تخريب قبور ائمه بقيع براي آنها پيش مي آيد . روزي چند گرد هم درآمده اظهار حيات و  ــرف مدين تص
ــالم را مبني بر منافع خاصه خود مي  ــود مي كنند و آنچه مي خواهند احراز مي نمايند و پرونده اس ــراز وج اب

دانند و اگر نه چرا بايستي در موضوع تصرف ريف و تسليم قائد بزرگ مسلمين متاثر نمي شوند؟
ــغول ترهات و گرفتار اوهام و خرافات  همان طور كه روحانيون مسيحي هنگام محاصره قسطنطنيه مش
بودند و مملكت خود را از دست دادند، پيشوايان خودپرست خدا ... ما مشغول اوهام هستند و اسالم در زوال 
است .  مسجد بنا مي كنند، عزاداري مي نمايند، به حج و زيارت مي روند و اسالم رو به اضمحالل است .

(و للمصائب سلوان يهونا* و ما لما حل باالسال سلوان).1
 

1. همان، ش218، 10 خرداد 1305، ص1
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[مدرك  شماره76  ]
[ نظرات هفته نامه ] حبل المتين

ــه ايم و عاقبت آرا به انچه ما  ــعود بر حجاز مكرر نگاشت ــوع حرمين شريفين و حكمرانى  ابن س در موض
نگاشته نزديك مى شود . دولت عليه ايران بايد پس از مشوره با دول اسالميه مركز اين كانفرانس اسالمى 
را تهران قرار داده و از جميع ملل اسالميه نيز نماينده جلب نمايد تا آنچه در كانفرا نس اسالمى تصفيه يابد 
ــت آورده تا مجدداً كسى  ــت كه حقايق را اولياى دولت عليه كمايلبق به دس به موقع عمل در آيد . يقين اس

نتواند در كانفرانس اشتباه نمايد .
حكومت حرمين شريفين و انتظام آن و حفظ حجاج چنانچه آقاى رئيس الوزراء گفته اند نبايد به قبضه [ 
فقط ] يكى از فرق مسلمين قرار گيرد تا ازروى تعصبات مذهبى ، مراسم مذاهب ديگر را مانع آمده و شعائر 
ــى از حجاز بكند و هرگاه  ــت بايد قطع تعلقات سياس ــعود اگر مصلح روحانى اس آنان را توهين نمايد .ا بن س
حاكم سياسى حجاز است با روحانيت مسلمانان چه كار دارد ؟ امروزه به اتفاق جميع حكما و دانشوران عالم 
ــت و مورث هرج و مرج تواند گرديد ؛ چنانكه در  ــت در هر مذهب الزم آمده اس ، تفكيك روحانيت از سياس
ــت كه دعوت دولت ايران را لبيك گفته و همه متحد و متفق  ــت . پس مسلمانان عالم راس حجاز گرديده اس

آمده و تصفيه امر حجاز را بنمايند.  
ــونت طبيعى فقط به زبان ، ترك حجاز و اعمال متعصبانه  ــت كه نجديان با آن خش اين امر هم مسلم اس
ــر نيزه تصفيه اين معامالت  ــاده تر بايد با س ــد نمود بايد از قول به فعل گرائيد . به عبارت س ــود را نخواه خ
بشود ولى قبل از هر امر بايد اعتماد حاصل شود كه دولت انگليس سراً و علنا و اخالقًا و عمال  ابن سعود را 
ــد نخواهد كرد و اگر چنين اعتمادى حاصل نيامد تكليف كنفرا نس چيز ديگر خواهد بود كه ما در موقع  تائي

خود شرح خواهيم داد.1

[مدرك شماره77]
[ مقاله اى با عنوان ]  ( ابن سعود و حجاز)

ــعود ] به حجاز آمد حبل المتين پيش بينى واقعات قبل از وقوع نمود ولى  ــاعتى كه [ ابن س از همان س
ــتان ، به تلگرافات تبليغاتى  او اطمينان حاصل نموده و  ــاده لوح هندوس بسيارى از مسلمانان كم تجربه س
مقدم ابن سعود را گرامى داشته و تمنايشان چنين بود كه آب رفته حجاز را به جوى باز  آيد ، غافل از اينكه 
ابن سعود به خودى خود به حجاز نيامده و شريف على را هم از حجاز بيرون نكرد . ابن سعود  دست ديگرى 
ــم شكستن تقواى مركزى  ــال بود اروپائيان در  بر ه ــام حركاتش مبنى بر اشاره ديگر . صد س ــت و تم اس
ــاعى بودند . از وقتى كه عربى پاشا  مصر خروج نمودو پيروان او به يك حكم سلطان عبدالحميد  ــالم س اس
ــتون در هم زدن اساس حالفت مصمم آمد،  مكرر جرايد انگليسى  ــر آمدند ، مستر كلد س خان مرحوم منتش

1. هفته نامه حبل المتين  كلكته ، ش 20 ، س 34 ، 22خرداد 1305 ، ص 22
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ــت و انگلستان را بزرگترين دول  ــالمى اس نگاشتند كه دولت انگليس داراى يك صدوده مليون رعاياى اس
ــانده و تمنا داشتند و دارند كه تقديرات امت اسالم همه تحت مجوزات و نگرانى  ــالمى به عالميان شناس اس

انگلستان در آيد .
 از طرف ديگر پس از جنگ عمومى كه تا درجه اى نهصت اسالمى در همه دنيا نمودار آمد و اختالفات 
شعبى يعنى از بين مسلمانان تا درجه مرتفع گرديد ، خوف و هراسى كه از اتحاد اسالم   ( پان اسالم را) در 
اروپائيان چاى گرفته بود ، قوت گرفت و چيزى كه مورث انداختن اسالم ديده مى شد همانا اختالفات شيعه 
ــات و منازعات  ــالمى يك مرتبه آن اختالف مرتفع آمده و مناقش ــنى بود كه از بركت انفاس قائدين اس و س

شيعه و سنى از عالم مرتفع گرديد . 
ــعود را برانگيخته و تائيد نموده تا اختالف  ــنى ممكن نبودى ا بن س چون در اين موقع اختالف شيعه و س
ــعود بر حجاز اين امر را تكميل نمى نمود  ــالم ، باال گيرد و فقط قبضه بن س وهابيت برخالف كليه شعب اس
ــعود چنين نمى كرد همه  ــالف را به تخريب مزار بزرگان دين دامن زدند چه اگر ابن س ــش اخت ــه ] آت [ بلك
مسلمانان با قبيعه  وى بر حجاز موافقت مى كردند و تا درجه اى مزيد براتحاد مسلمين مى آمد ولى  انهدام 
مزار اولياء به قسمى هيجان و اختالف در كليه مسلمانان عالم توليد كرد كه ما فوق آن متصور نيست . اگر 
ــت هرگز به تخريب مساجد و قبور ائمه بزرگان  ــعود از طرف مؤيدين خود ، اندكى هم اشاره مى ياف ــن س اب

دين قيام نمى نمود. 
ابن سعود با كمال اطمينان قيام به اين حركات نا شايسته نموده است و از هيچ خارجى هم خوف و هراس 
ندارد چه از سه طرف حجاز و نجد متصل مى شود به شرق اردن و عراق عرب و فلسطين كه همه اينها در 
ــت و ]از دريا هم كسى بروى راهى   بتواند كه هماره جهازات جنگى انگليس در بحر  قبضه انگلستان [ اس
ــغول اند . ترك ، ايران و افغان بر وى راه ندارند . از مصر هم مطمئن است  ــواحل بحر احمر مش الميت و س
ــه مصريان بدون رضايت دولت انگليس برخالف وى قيام نتوانند نمود . فقط كسى كه مى تواند برخالف  ك
ــت كه هم متصل به حجاز  وى قيام كند و نيكو هم از عهد كار بيرون تواند آمد همانا امام يحيى يمانى اس
ــا يك اندازه نيز مى توان گفت كه  ــت و هم قوايش در جزيره العرب بر همه امرا تفوقى دارد و ت ــد اس و نج

مطيع و منقاد خارجيان هم نيست .
در هر صورت فعال ابن سعود بدون رادع و مانع دارد برخالف عقايد كليه مسلمانان دنيا در حرمين شريفين 
رفتار مى نمايد و فقط مسلمانان هند و ايران اند كه با لقلله زبان و به گفتن و نشستن و برخاستن و به سينه 
ــتن مى خواهند به حكومت ابن  ــرو پاى برهنه در كوچه و بازار گش زدن و مجلس ماتم فراهم كردن و با س

سعود خاتمه داده و صد مه اعمال او را جبران كنند و حال آنكه:
دو صد گفته چون نيم كردار نيست 

براى انداختن اختالف بر مسلمين و آنها را با خود مشغول ساختن و خياالت دور و دراز اتحاد اسالمى [ را 
از آنان ] دور داشتن ، البته  مثل ابن سعود و موقع و مقامى مانند حرمين شريفين ، براى مخالفين دستياب 
نگردد چه هر ساله حجاج به حجاز رفته و شنايع اعمال و بد سلوكى هاى وى را ديده و به بغض و عداوت 
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كليه مسلمانان مى افزايند . در همان ساعتى كه ا بن سعود به حجاز آمد ، تمام اين واقعات پيش بينى شده 
بود و  آنچه ابن سعود و آن اشاعات كاذبه مى نمودند ، مزيد بر تصديق ما مى گرديد:

 به دليل اول آنكه ابن سعود قائد مذهبى است نه مرد سياسى و از روى مذهب ، او اين اعمال را فريضه 
ذمه خويش مى داند و در امور مذهبى نسبت به پيروان خود تا درجه مسلوب االختيار   است.

دوم اينكه محرك خارجى هم براين اقدامات خود داشته است .
سوم : در جلو اعمال خويش را رادع و مانعى مشاهده نمى نمود . 

همان قسمى كه در موقع انهدام قبور اولياء و مساجد نگاشتيم كه اگر هم تلگرافات تكذبيه تصديق شود 
، امروز نه ، فردا مرتكب اين اعمال خواهد آمد . حاال هم در موضع انهدام حرم محترم رسول اكرم نيز مى 
ــعود و مبلغين وى ابداً قابل تصديق نيست . اگر امروز هم نكرده به همان دالئلى  گوئيم كه تكذيبات ابن س
ــد كار را بر مرام  ــائر مساج ــست عنصرى س ــه ذكركرديم فردا خواهد كرد و عاقبت راهنمائى قائدين وس ك
اجنبيان خواهد نمود . اجنبيان كوشيده تا مركز سياست اسالم يعنى خالفت را برهم زدند فقط موقع اى  كه 
ــز مسلمانان موجود بود همانا خطه حجاز بود و  آن را نيز به قضيه خود بيرون خواهند آورد و  تا  ــراى تمرك ب

درجه اى مقدمات ان هم فراهم شده است .
 ما مسلمانان خيلى در خواب غفلتيم چه  ابن سعود و چه ديگران ، به دست خود اسباب دخالت ديگران 
ــعود به  ــم  . هرگز فراموش  نمى نمائيم در موقع جنگ ، شريف على  و ابن س ــم مى كني ــاز فراه را در حج
قائدين اسالمى هند كه مى خواستند خود را به آستان سلطان جديد نزديك سازند اصرار به رفتن حجاج  در 
ــطه جنگ و بيرق دولت انگليس ، خوب  حجاز نمودند و حال آنكه حكومت هند اعالن كرده بود كه به واس
ــفر حجاز گويند ولى همان آقايان كه هماره فرياد مى زدند كه دولت  ــت امسال حجاج هندى ، ترك س اس
انگليس نبايد در امور مذهبى ما دخالت كند ،  انجمن ها كرده تا اينكه اجازه رفتن چند جهاز را با حجاج از 
حكومت هند حاصل كردند . همين كه حجاج روانه شد ند و آن سختى ها پيش آمد ، با كمال پرروئى دخالت 
ــتار آمدند . حاال هم مى بينيم آل انديا  با حجاز كنفرانس براى  ــم  حفاظت حجاج خواس انگلستان را به اس
دفع ابن سعود و حفظ حرم محترم نبوى ، تلگرافًا ملتجى به دولت انگليس هم مى گردد. كه در آن تلگراف 
التجاء  به ايران ، افغان ، ترك ، مصر ، امير عبداهللا ، امير فيصل و امام يحيى يمانى را هم شامل كرده اند .

ــه همان ادله كه فوقًا ذكر نموديم با اين بى حسى مسلمانان كه همه امور را به حرف خاتمه دهند  ــى ب ول
ــعود نمايد ؟ اگر مسلمانان خواهش دخالت  ، جز دولت انگليس كيست كه بتواند جلوگيرى از حركات ابن س
ــتار مى شوند؟  ما به خوبى مى دانيم كه  انگلستان را در حجاز دارند پس چرا بى طرفى وى را هماره خواس
ــعود از حجاز خارج خواهد گرديد يعنى مرتكب شنايع بيش از اينها شده و مسلمانان را مجبور خواهد  ابن س
ــاب صراحتًا و مستقيمًا او را از حجاز خارج خواهد كرد ولى همان قسمى كه  ــود كه بدون رو وريا و پيچ ت نم
ــه مسلمانان قرار گرفت قبله و كعبه  ــال بيت المقدس كه معبد يهودى و نصارا بود در قبض ــزار و اندى س ه
خود را هم مسلمان به دست ديگران خواهد سپرد . ما مكرر گفته ايم كه سياسيون بزرگ در حل مشكالت 
ــن جمله صد نفر  را باال برده و به زمين انداخته تا صد و يكمى كه منظور خودشان  ــح مختلف دارند م مفاتي
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است را منتخب سازند . كجا شد شريف حسين ؟ چه شد امير على ؟ فردا هم ابن سعود به صورت آنها خواهد 
ــلطان  ــى رضا توانند داد كه حكومت حجاز به قضيه و اختيار يك س درآمد . انگلستان به جهات عديده سياس
ــعود اگر چه مرد سياسى نيست  ــازد ، در آمد . ابن س مقتدرى كه به تدريج جزيره العرب را مسخر خويش س
ولى شخصيت فعال ، شجاع و منظم حكومت وى بر حجاز و نجد       مى تواند در آتيه توليد اشكاالت به 
شرق اردن و فلسطين و عراق و عمانات تا برسد به خليج فارس نمايد. در آن وقت با چنين قوتى ، انگلستان 

همراه نتوانند بود .
ــت است كه ريخته آمده تا عاقبت آنچه را مى خواهند،  بيايند .  ــه شطرنج بازان سياس باالجمله اينها نقش

آيا هنوز امر مشنبه است ؟
مسئله موتمر اسالمى مكه چيزى است كه حبل المتين در سى و دو سال قبل صدها مقاله در اين موضوع 

نگاشت افسوس حاال كه مى خواهد سرو صورتى به خود گيرد ، دو مانع بزرگ پيش آمد :
اول – وجود ابن سعود در حجاز با آن شنايع اعمال .

ــالمى  ــت كه خيلى زود بيگانگان در حجاز خواهند نمود در آن صورت مؤتمر اس دوم – دخالت قطعى اس
حجاز هم در قضيه آنها خواهد درآمد . به همين مناسبت بوده كه حبل المتين از بدو ورود ابن سعود در حجاز 
، مكرر نگاشته كه اين مؤتمر اسلمى فعال مركزى جز طهران ندارد و خوب است كه مسلمانان سياست سنج  
ــود ، تهران را  ، يك ى دى و يك جهت آمده تا وقتى كه حجاز از نفوذ اجانب و وجود وهابى ها صاف نش
ــت كه مى تواند آزادانه نمايندگان جميع دول  ــالمى قرار دهند . تهران فقط مركزى اس مركز اين مؤتمر اس

اسالمى را مجتمع ساخته و با هيئت جامعه در رفع اين غائالت بكوشند .
ــون مجلس شوراى ملى ايران در اين موضوع چه اقدامى فرموده .  ــا كنون هم معلوم نيامده كه كميسي ت
ــرفت ديده نمى شود و يك هيات  عجبا كه با اين همه مجالسى هم كه در هند شده تا كنون يك قدم پيش
فعاله كه بتواند ازروى سياست و جديت قدم بردارد ، تشكيل نيافته . ما هيچ نمى فهميم فقط اين تلگرافات 
ــود ؟  اگر غرض آل آنديا يا حجاز [ در برگزارى ]  ــت چه نتيجه تواند بخش ــك و خالى ، خالى از سياس خش
كنفرنس ، عدم دخالت بيگانگان در حجاز بوده  ، با كدام  منطق و دليل به دولت انگليس و غالم بچه گان 
ــس تلگراف به شريف فيصل و شريف عبداهللا چه  ــد ؟ اگر از دخالت بيگانه عذرى ندارند پ ــى آمدن وى ملتج

بوده است ؟ اين اقدامات همه غلط است و هيچ يك هم عملى نيست اگر چه مى دانيم 
هر چه بنويسيم ولو مورد قبول هم واقع شود ، موقع عمل نخواهد يافت باز هم در آتيه عقايد خودمان را 

در اين موضوع قسمى كه قابل العمل باشد ،خواهيم نگاشت 1
 

1. همان، ش 1 ، س 35 ، 29 آذر 1305 ، صص 22-24
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[ سند شماره78]
 [ مقاله اى با عنوان ]  سقوط جده و مدينه و انقراض سلطنت حجازى ها

ديدى كه خون نا حق پروانه ، شمع را
چندان امان نداد ! كه شب را سحر كند 

ــگ بين الدول كه به طمع  ــه شريف حسين و اوالد او ، در هنگام جن ــفيهانه و طمع خيانتكارن ــرص س ح
ــه ها ، نه تنها  ليره هاى زرد انگليسى ، به ضد عثمانى صاحب مكه و مدينه ، قيام كردند و اين خيانت پيش
ــت اسالم را شكستند و ضربه قويه ناف اندازى به قسمى به عثمانى زدند كه عالم  ــت عثمانى ، بلكه پش پش
اسالم را داغدار كردند .  ان وقت به راهنمائى بازيگردان اين شاه بازى ها كه انگليس باشد ، به تخت حجاز 

جلوس كردند !
ــى كى  شريف حسين كه ملك حسين موقتى شد غافل از معركه گردان اين بازى كه در پس برده سياس
است اين كارها وا بكند  [ صالى ] خالفت هم كشيد كه هرجا مسلمان و مسلمانى هست بايد سر اطالعت 
و دست مبايعت به خالفت من خم و در از كنند . اكنون همان بازى گردان شاه بازى هاى مشروقين رنگ 
ــم  ــف حسين در قبرص و پسرش شريف على كه هر دو به اس ــرى را روى كار آورد و شري ــر زد و ديگ ديگ
ــده و از خاك حجاز بيرون و اواره و بيابان گرد    ــك موقتى بودند ، جزاى خيانت هاى خود را دي ــاه و مل پادش

گشتند . فاعتبرا يا ولواالبصار .
ــمى را  ــم خق العمل اس  وهابى ها  علم مالكانه در مكه و مدينه بلند كردند و البد جده را انگليس به اس

اسماء مخصوصه اش كه منحصر به قاموس انگليس است گذارده و متصرف خواهند شد . 
ــى و خباثت حجازى ها كه از دروغ هاى برجسته نسبت  ــت نتيجه طمع و خيانت و حق ناشناس اين اس
ــره و مدينه را اشتهار دادند كه وهابى ها  ــه و مضاحج  مطه ــه وهابى ها فرو دارى نكردند و اما كن مقدس ب
گلوله ريزى و بقعه حضرت ختمى مرتبت را خراب كردند . نتيجه اين    دروغ ها يك عزادارى و احساساتى 
ــد . عالوه بر آن مبلغ گزافى هم [ از بابت ]  ــيدند ، نصيب ايرانيان ش ــه ضمنا مبلغى نيز ضرر بيكارى كش ك
فرستادن هيئت اعزاميه ، خسارت ديد و معلوم شد حجازى هاى خيانت پيشه ، اين دروغ ها را تعامداً انتشار 
ــازند . كنون انها به جزاى خيانت خود رسيدند و  ــوب و از وهابى ها متنفر س دادند كه اذهان مسلمانان را مش

سلطان اين سعود پادشاه نجد و مدينه و مكه شد و قصه كوتاه گرديد  ! (1)

[ مدرك شماره79 ]
سند مهم دولت ايران از ابن سعود لزوم تجديد بناى قبور

جريده المقطم مقاله اى به قلم نويسنده سياسى كه اطالعات كامله بر احوال و اوضاع ايران دارد، منتشر 
نموده كه ما خالصه آن را ترجمه و نشر مى كنيم :

1. هفته نامه چهره نما ، ش 8 ، س 22 ، بهمن 1304 ، ص 18
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"هنگاميكه خبر تخريب حرم مطهر پيغمبر به ايران رسيد دولت وزير مختار خود را كه در مصر مقيم بود 
ــى در شامات مامور تحقيق  ــه حجاز روانه نمود . همچنين آقاى حبيب اهللا خان عين الملك نماينده سياس ب
ــس از دقت و تفحص معلوم شد كه فقط پنج گلوله تفنگ به قبه مباركه اصابت كرده بود و چون از  ــد و پ ش

شخص سلطان ابن السعود تحقيق نمود او معذرت خواست و چنين گفت :
« اين جسارت سهواً از طرف قبايل بدوى رخ داده و قبل از تصرف مكه بوده و از مسئوليت من خارج شده است 

ولى از اين به بعد تعهد مى كنم كه هيچ نحو جسارتى واقع نشود و تعمير و ترميم گنبد را برعهده مى گيرم »
ــند مهم را منتشر نمايد . ايرانيان  ــت دولت ايران اين تعهد و س جريده مزبوره اظهار مى دارد : " الزم اس

از آن تعهد ، متقاعد شده بودند و يقين كردند كه ابن السعود احترام اماكن مقدسه را نگاه خواهد داشت. 
ــفر براى حضور و اشتراك در مجمع مهم مكه بودند  ــغول تهيه لوازم س در حينى كه نمايندگان ايران مش
خبر هدم قبور مشرفه به ايران رسيد لهذا از ارسال نماينده خوددارى و بر اعمال وهابى ها اعتراض نمودند . 
اما كيفيت هدم قبور بدين نحو بوده شيخ عبداهللا ابن لهد قاضى القضاه وهابى براى انجام اين امر شخصًا 
به مدينه منوره مسافرت نمود و امر به هدم داد ولى به مناسبت موقع حج از هدم بعضى قبور خوددارى كرده 
اند تا پس از مراجعت حجاج از حجاز بدين امر مبادرت كند زيرا فعًال از هيجان مسلمين بيمناك مى باشند . "

در خاتمه جريده مذكوره چنين اظهار عقيده مى كند :
"شايد اين وقايع بر خالف اراده شخص سلطان از طرف متعصبين وهابى واقع شده چنان كه حادثه هجوم 
اخوان ( وهابى هاى افراطى) بر محمل مصرى ، ناشى از فرط تعصب بوده و در هر حال خوب است ابن السعود 

عبرت گرفته و متنبه شود و الزم است اماكن مشرفه را كماكان بنا نموده و به حال سابق عودت دهد . "1

[ مدرك شماره80 ]
[ مقاله صدمه شديده از جريده المقطم ]

ــر و اعمال  سلطان ابن سعود وهابى  جريده «المقطم» مقاله مفصله تحت عنوان «صدمه شديده» منتش
را انتقاد و در ضمن اينكه راجع به عظمت ايران و تسمك ايرانيان به مبادى مذهب [ مطالبى ] ايراد نموده 
ــلطان از اداره مملكت و جلوگيرى از تعصبات  . از تحقيقاتى كه جريده مذكوره كرده مفهوم مى شود كه س
اهالى عاجز و هنگامى كه با يكى از رجال بزرگ مشرق مذاكره نمود و چنين اظهار داشت : " من نمى توانم 
با ملت خود مخالفت و ستيز كنم شايد اگر بخواهم از تعصب زيان آور آنان جلوگيرى نمايم ، موجب هيجان 
ــودمند جداً اعتراض كرده  ــود و در حينى كه تلفن را در حجاز داير نموديم آنها بر اين عمل س بلكه قتل بش
ــتم منع كنم ولى پيشرفت  ــاهد گرفتند خواس آن را بدعت دانستند . همچنين موقعى كه تصميم بر هدم مش
ــن عالى تصميم بر تجديد بناء  و  ــد بناء آنها حاضر مى باشم به شرط اينكه مسلمي ــرد و من براى تجدي نك

وجود آنها را الزم بداند ."

1. روزنامه اقدام ، ش 255 ، 2 مرداد 1305 ، ص 1
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ــت اعتراض كرده ومى  ــده مزبوره بر هرج و مرج كنونى حجاز كه ناشى از جهل و تعصب بدوى اس جري
گويد : "خالى از دو مسئله نيست  يا ابن سعود سلطان و امير ى است كه بايستي از اين جسارات كه مخالف 
سياست و اجتماع و ادب جلوگيرى نمايد يا اينكه شخصى است تابع و تحت تاثير ملت خويش است ودر اين 
صورت تمام آمال و آرزوهاى عالقمندان به اصالحات حجاز و ساير ممالك اسالميه به هدر خواهد رفت. " 
ــم و اعتراض ايران بر فجايع وهابى مى گويد : " دولت و ملت ايران قبل از اين نمى  و نيز راجع به خش
ــالم خللى وارد كند لهذا نمايندگان خود را براى حجاز مهيا كرده بود ليكن همين كه  ــت به اتحاد اس خواس
خبر فاجعه بقعه بقيع رسيد از اعزام نمايندگان و اشتراك در مجمع اسالمى خوددارى و بلكه جداً اعتراض و 

تهديد نمود و آن اعتراض بدين مضمون است :  
ــالميه  ــائل مؤثره ، به اتفاق دول اس «شديدا بر اعمال ابن السعود و اتباع او اعتراض و در آتيه نزديك وس

اتخاذ خواهيم كرد تا از فجايع جلوگيرى و به حفظ حرمين شريفين مبادرت شود »
هر چند كه اين اعتراض فقط تهديد است ولى حاكى از تنفر شديد دولت ايران از اعمال وهابى  است .1

[ مدرك شماره81] 
تاريخ وهابى

ــد و اعمال آن طايفه از بدو ظهور تا حال ، تاليف آقاى حاج شمس العلماء از طبع خارج و در  ــاوى عقاي ح
كتاب خانه هاى كاوه معرفت ،  تهران و  شرق به فروش مى رسد . (2)        

       
[ مدرك شماره82  ]
هيات هندى در يمن

ــالمى از قاهره حركت كرده . در مدت اقامت هيات مزبوره در قاهره ، تمام جرايد  اخيرا اعضاء هيات اس
ــد العلماء و رجال ديانتى و  ــر و كميسيون هاى خالفت و جمعيت تعاض ــى مص ــات و مجامع سياس و مطبوع
ــد آنها مذاكرات مى شد. هيات مزبور با اشخاصى  ــغول شده و راجع به انها و مقاص ــاء االزهر به انها مش علم
كه محادثه نمودند تمام مطالب و خالصه مشاهدات خودشان را در حجاز بيان كردند و داليل قاطعه  اقامه 

نمودند براينكه كسانى كه انقالب حجاز را بدون ميل اهالى آن مملكت ايجاد نمودند، اجانب بودند .
ــاعت تلگرافى از جمعيت خدام حرمين  پيش از اينكه هيات هندى از قاهره حركت كند به فاصله چند س
رسيد كه هيات براى تبادل نظر در موضوع كارهاى حجاز به يمن مسافرت كند و از اين لحاظ هيات مجبور 

شد كه خط سير خود را تغيير دهد و روز بعد صبح از راه كانال سوئز به حديده حركت نمود .
اخبار واصله از هند حاكى است غضب هندى ها نسبت به وهابى ها رو به ازدياد است و هيات هائى كه 

1. همان ، ش 259 ، 6 مرداد 1305 ، ص 1
2. روزنامه ايران ، ش 2126 ، 15 خرداد 1305 ، ص 1
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ــت شده اند و در مقدمه آنها موالنا  ــعود مساعد هستند با مخالفين او همدس ــهور شده بودند كه با ابن س مش
ــروز در اطراف و اكناف هند  ــعود بودند و ام ــى و محمد على هستند كه بدوا از طرفداران ابن س ــت عل شوك
گردش نموده و فرياد مى زنند كه ابن سعود ، آنها و عالم اسالمى را فريب داده و مواعيدى كه با آنها قطع 
ــت حجاز را به حجازى ها واگذار كند ، پايمال نموده و ثابت  ــرده بود كه به موجب آن مواعيدى مى بايس ك

كرده است كه او فقط مايل به تخت و تاج و حكمفرمائى است .1

[ مدرك شماره83  ] 
تلگراف مسلمين هندوستان 

ــى كه نسبت به بقاع متبركه  ــتان در باب عمليات وهابى ها و هتك احترام ــى از مسلمين هندوس تلگراف
ــيده كه در آن از آن اقدامات ]  ــار نفر از ائمه اطهار (ع) در بقيع از طرف آنها به عمل آمده  [ رس ــور چه و قب
اظهار تنفر نموده و كنفرانس هائى در اين موضوع در هندوستان داده و مخصوصا انتظار دارند از طرف آقاى 
ــراى جلوگيرى از شرارت طايفه مزبور به عمل آمده و  ــى الممالك و كابينه حاضره اقدامات عاجلى ب مستوف
ــت عملياتى شود كه در آتيه طايفه ضاله به اين نوع اقدامات مبادرت ننموده و احترام بقاع متبركه  الزم اس

را محفوظ  دارند . (2)
 

[ مدرك شماره84   ]
خصوصي ، اطالعات ُمهّمه

ــلطنت ابن السعود  ــه در حجاز حكومت مستقلة آزادي ، تحت س ــتان تصور مي كنند ك مسلمين هندوس
ــطه مي تواند خالفت اسالم را به خود منحصر  ــين تركيه خواهد بود و بدين واس ــكيل شده و قريبا جانش تش
ــالمي بنمايد .  اين تصور باعث شد كه مجمع بزرگ خالفت كه در شهر بمبئي  ــيادت بر تمام عالم اس و س
منعقد و از تمام فرق اسالميه هندوستان نماينده وارد و جلسه خود را تشكيل و پس از بحث تصميم گرفت 
كه چندين مادة وضع و راي خود را در آن قطع نمايد و چنين كرد. بعضي از آن مواد سري و مكتوم مانده و 
برخي اعالن شده است كه مقررات ذيل از جمله آنها مي باشد و ما عجالتا در اين موضوع با اقدامات حاليه 
ــر خواهيم كرد. فقط آرزومنديم كه ملل مسلمه  ــاكت هستيم و در آتيه نزديك عقايد خود را منتش ايرانيان س

در اين حين بر خالف ازمنة گذشته به اتحاد و حفظ بيضه اسالم بكوشند.
مقررات مجمع مزبور از اين قرار است :

1- تاييد ابن السعود در سياست خود و حفظ جزيره العرب
2- مساعد ايشان در تشكيل اتحاد عربي با ايجاد روابط دوستانه مابين ممالك مجاوره

1. روزنامه اقدام ، ش 11 ، س 5 ، 26 فروردين 1305 ، ص 1
2. روزنامه ايران ، ش 2137 ، 27 خرداد 1305 ، ص 1
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ــالمي تعيين خواهد شد و آن اداره  3- اصالح حجاز و ايجاد يك اداره مخصوصة كه از طرف كنفرانس اس
براي تنظيم امور آن سرزمين است.

4- تاييد مطالب كنفرانس مكه
5- حفظ حقوق مسلمين هندوستان در موضوع خالفت و اين حقوق در كنفرانس مكه اعالن و اخذ خواهد شد.

ــت آن از مداخلة ديگران به طوري كه حكومت آن  ــتقالل و اتحاد جزيره العرب و حفظ سياس 6- تامين اس
سامان يگانه دولت اسالمي از دو حيث باشد يكي از حيث سياست و ديگري از حيث ديانت.

پس از آن ، مجمع بزرگ نمايندگان خود را كه بايستي به مجمع مكه روانه كند معين و مقررات مزبوره 
را به انها ابالغ و نهايت جديت و عالقه خود نسبت به مواد مذكوره را اعالن و آنها را با كشتي مخصوصي 
ــوم به (جهانگير) به طرف جده اعزام نمود و تصور مي رود كه با نمايندگان تركيه در بحث و تصميم ،  موس
ــالمي نمي باشد و چيزي كه ما  اشتراك يا اتحاد خواهند داشت . اين مسئله خالي از اهميت براي عالم اس
ــت و چون شوكت علي ، قائد  را مبهوت كرده همانا مجاهدت مسلمين براي حفظ و حمايت ابن السعود اس
بزرگ هندي ها و يگانه راد مردي كه براي استقالل و عظمت هندوستان مجاهدت كرده و بارها دچار انواع 
ــت  ــت ، در راس نمايندگان هند واقع مي باشد ما نمي توانيم تصور كنيم كه سياس صدمات جانكاه شده اس

كنوني حجاز مربوط به خارجه است .
ــه و حكومت قفقاز در كنفرانس مكه شركت خواهند كرد و هنوز هم خبر هدم بقيع از  ــرف تركي  از آن ط

منابع رسميه تاييد نشده است لهذا احتمال مي رود كه اين شايعات مبني بر سياست است.1 

[  مدرك شماره85 ]
[ گزارشى از اقدامات مسلمانان هند عليه وهابى ها ] 

ــتان واصل گرديده اخيرا كميته مسلمين و شيعيان هندى در شهر لنكاهور  مطابق اطالعى كه از هندوس
ــكيل و بر ضد عمليات وهابى ها اقداماتى به عمل آورده و اخيرا براى مامورين دول اسالمى كه در آنجا  تش

اقامت دارند مراسالتى فرستاده و بر عليه وهابى ها اعتراض و تقاضاى كمك كرده اند.2 
 

[ مدرك شماره86 ]
[ مقاله اى از روزنامه پيغام صلح الهور ] قضيه وهابي

ترجمه سر مقاله روزنامه پيغام صلح منطبعه الهور هندوستان مورخه 4 ربيع االول 1345 به لسان هندي 
راجع به وهابي ها : 

" مسئله حجاز در ميان مسلمانان هند خيلي اهميت پيدا كرده و اگر فوراً در صدد جلوگيري از تشتت آراء 

1. روزنامه اقدام، ش 234، 29 خرداد 1305، ص1
2. روزنامه ايران ، ش 2204 ، 27 شهريور ، 1305 ، ص 3
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در ميان آنها بر نيايند ، مخاطرات عظيمي براي مسلمين هند در بر خواهد داشت. پوشيده نيست كه در هند 
انجمن هائي موجود است كه در اين مسئله با يكديگر مشغول كشمكش هستند  مثل خدام الحرمين،  اهل 
ــه اينها جدا اقداماتي مي كنند و اين  ــان. هم ــث، مجلس خالفت و موالنا ظفر علي خان و روزنامه ايش حدي

تشتت آراء باالخره بر ضد مسلمين تمام خواهد شد.
ــي كه نمايندگان جمعيت العلماء از كنفرانس مكه معظمه مراجعت كردند مذاكرات و مباحثات آنها  از وقت
ــت بلكه در خصوص طرز حكومت حجاز هم صحبت مي  نه فقط در موضوع انهدام مآثر و مقابر متبركه اس
كنند. در اين موضوع مولوي ظفر علي خان و انجمن اهل حديث يك طرف  و از طرف ديگر مولوي محمد 

علي و شوكت علي صف آرائي كرده اند و مناقشات داخلي در ميان آنها شروع گرديده. 
ــاراليه مبادرت به هدم  ــعود جدا مخالفت مي نمايند كه چرا مش ــلطان ابن س جمعيت خدام الحرمين با س
ــلطان مرتكب اين اعمال شده  ولي آيا از اين مخالفت نتيجه  مقابر متبركه نموده  . شكي نيست كه خود س
حاصل خواهد شد يا نه معلوم نيست . اگر انجمن خدام الحرمين و يا انجمن هاي ديگر تصميم بر مخالفت 
ــعود بگيرند چه مي توانند بكنند . ابن سعود وقعي با اين مخالفت ها نخواهد گذاشت مگر  ــلطان ابن س با س

اينكه در ممالك مستقل اسالمي در اين خصوص تبليغاتي نموده و جلب مساعدت آنها را بنمايند.
ــالمي هم اظهار همدردي با خدام  ــاير ممالك مستقل اس ــد كه اگر س ظاهراً به نظر ما اين طور مي رس
الحرمين بنمايند اميد نتيجه نخواهد داشت و فقط موجب ازدياد مناقشات داخلي مسلمين خواهد شد.  عقيده 

ما اين است كه عوض مخالفت ، طريقه مصلحانه را اتخاذ نمايند بهتر است .1

[ مدرك شماره87 ]
اسالميات  از جرايد هندى 

اعتراض مسلمين بر اعمال وهابى
روزنامه همدم مورخه 28 سپتمبر 1926  منطبعه لكهنو ( هندوستان )

ــپتمبر در شهر لكهنو از تمام فرق  ــس مسلمانان هند راجع به حجاز كه در 25 و 26 س ــه كنفران در جلس
اسالميه تشكيل يافته بود در باب حجاز تصميمات ذيل را اتخاذ نمود و قطع نامه اى كه محتوى مواد ذيل 

بوده را تصويب نمودند :
ــس نسبت به عمليات ذيل كه از طرف وهابى ها صورت خارجى پيدا كرده تنفرات خود  ــن كنفران «1» اي

را اظهار مى دارد :
( الف) نسبت بى احترامى و عدم آثار متبركه و مقابر و مساجد . 

( ب)  براى اهانت تفاسير قرآن مجيد و كتب فقه و علماء گرام كه غير وهابى  مى باشند .
( پ ) به واسطه قتل مسلمانان بى گناه و بى احترامى به زن ها 

1. روزنامه اقدام ، ش 263، 24 مهر 1305، ص1
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(د) به جهت جلوگيرى از ادعيه و عبادات غير وهابي و تحميل عادات خودشان بر ساير فرق مسلمين دنيا .
(ص) براى وضع ماليات فوق العاده بر شترهاى حاج كه حجاج نتوانند به مكه مشرف شوند .

ــعود را در اداره كردن حجاز  (2) نظر به جهاتى كه در فوق ذكر شده كنفرانس [ عدم ] صالحيت ابن س
ثابت مى كند لذا تصميم كنفرانس بر اين شده كه تمام مسلمين هندوستان جد و جهد خواهند كرد كه ابن 

سعود را از حجاز خارج نمايند .
ــكيل شود كه احكام شرعى را اجرا  (3) اين كنفرانس تصويب مى كند كه يك حكومت آزاد در حجاز تش

نمايد و حكومت مزبوره نبايد مورثى باشد . 
(4) اين كنفرانس براى اينكه ابن سعود اسلحه اهل حجاز را ضبط كرده به طورى كه اين بدبخت ها قادر 

بر حفظ جان و مال خود از تعرض دشمنان نمى باشند ، پرتست سخت مى نمايد . 
(5) بر اين كنفرانس ثابت شده كه وهابى ها مسلمان هاى غير وهابى ها راكافر مشرك و مباح الدم مى 
دانند و اموال غير وهابى را غنيمت ، لذا اين كنفرانس در مصائب وارده به حجازى ها خود را شريك دانسته 
و به جهت صدمات و مشقاتى كه از طرف وهابى ها به آنها داده شده اظهار همدردى نموده و وعده مى دهد 
ــا آنها مساعدت نمايد و در مسائل مهمه مثل احداث خط راه آهن و غيره هم ، پس از بر  ــه در هر امرى ب ك

افتادن تسلط ابن سعود از حجاز،  كمك هاى مادى خواهد نمود .
ــكر  (6)  از تمام اجتماعات مسلمين و بالخصوص خدام الحرمين كه به اين كنفرانس كمك كردند ، تش

مى كند و از مسلمانان هاى هندوستان استدعا دارد كه مواد قطعنامه را اجرا كنند. 
(7) اين كنفرانس تصويب مى كند كه هيچ وقت در مداخله اجانب در حجاز چه مستقيم و چه غير مستقيم 

رضايت ندهد .
ــع باشد كه عالجى براى اين مرض از اين بهتر نيست ولى  اقـدام : اگر تصميمات كنفرانس موثر و ناف
مع االصف سخن هندى در قبال شمشير آبدار حجازى و نجدى هيچ است و حق در تيغ است و نه در دهان 

خدام الحرمين و ما معتقد هستيم كه اگر رويه ديگر اتخاذ شود شايد بهتر و سودمند تر باشد .1

[ مدرك شماره 88]                          
كمسيون راجع به قضيه وهابي ها

ــالم  ــر تلگرافاتي كه در باب فاجعة مدينه منوره و عمليات وهابي ها از نجف اشرف به   حجه االس ــر اث ب
ــواد تلگرافات مزبور و عريضة  ــيد محمد بهبهاني واصل شده بود ، س ــان حاج امام جمعه خوئي و آقا س آقاي
ــام اعليحضرت همايوني  ــه خوئي و آقايان علماء تقديم مق ــرا از طرف آقاي حاج امام جمع ــي اخي مخصوص

گرديده است.
ــت كميسيوني روز سه شنبه (پس  به طوري كه اطالع حاصل شده حسب االمر ملوكانه مقرر گرديده اس

1. همان ، ش 269 ، 2 آبان 1305 ، ص 1
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ــكيل گرديده و در موضوع فوق ، مذاكره و  ــاعت پنج بعد از ظهر در قصر شخصي اعليحضرت تش فردا) س
ــانيده تا امر به اجراي تصميمات  تبادل افكار به عمل آورده و نتيجه تصميمات خود را به عرض همايون رس

كميسيون مزبور صادر شود.
ــيد محمد بهبهاني، امام  ــكيل خواهد يافت از آقايان : حاج امام جمعه خوئي، ميرزا س اين كميسيون تش

جمعه طهراني، آقا سيد حسن مدرس، حاج آقا جمال الدين و آقا ميرزا محمد آقازاده خراساني .
از طبقه رجال موتمن الملك ، مشيرالدوله ، مستوفي الممالك و وثوق الدوله

ــاني ،  ــيد محمد بهبهاني، امام جمعه طهراني، آقا ميرزا محمد آقازاده خراس روز گذشته نيز آقايان ميرزا س
حاج شيخ اسحق و بعضي ديگر از آقايان علماء در منزل آقاي حاج امام جمعه خوئي مجتمع بوده و مذاكرات 

زيادي در باب واقعه مؤلمه بقاع متبركه و اخذ تصميمات مقتضي به عمل آمده است.1

[ مدرك شماره 89 ]                          
جلسه 10 خرداد [ كميسيون ]

ــوي از چند نفر آقايان علماء  ــر اعليحضرت همايوني ، وزارت دربار پهل ــر حسب دعوتي كه حسب االم ب
ــال شده بود كه در موضوع واقعه مولمه مدينه طيبه و اهانت هائي كه از طرف وهابي ها نسبت  ــالم و رج اع
ــور ائمه اطهار به عمل آمده مذاكره و مطالعاتي نموده و تصميمات الزمه اخذ و نتيجه را براي اجرا به  ــه قب ب
ــالم آقاي  حاج  ــاعت 5 و نيم بعد از ظهر ديروز از آقايان علماء : حجه االس ــانند ، در س عرض همايوني برس
ــاني  ــيد محمد بهبهاني،  آقاي امام جمعه طهران و آقاي آيه اهللا زاده خراس امام جمعه خوئي ، آقاي ميرزا س
و از رجال آقايان مستوفي الممالك، مشيرالدوله، موتمن الملك و وثوق الدوله در قصر شخصي اعليحضرت 

حضور يافته و مشغول مذاكره و مطالعه در راپورت هاي واصله گرديدند.
ــوي نيز در كميسيون حضور يافته و مدتي در حضور همايوني مذاكره جريان داشت و از  ــرت پهل اعليحض
طرف آقايان علما هم مذاكراتي در خصوص فاجعه مدينه منوره و اقداماتي كه بايستي بشود ، به عمل آمد.

نظر به اينكه اخذ تصميمات مقتضي ، موكول به مطالعات بيشتر و وصول اطالعات عميقه مي باشد ، در 
جلسه ديروز مذاكرات مقدماتي جريان داشته و تصميم گرفته شده است كه به جلسات كميسيون ادامه داده 
شود تا در نتيجه تبادل نظر و مطالعات كامل و وصول راپرت هائي كه از نمايندگان ايران در عراق و شامات 

خواهد رسيد ، تصميمات مقتضي اتخاذ گردد .
بنابراين ، جلسه مقارن غروب خاتمه پذيرفته و جلسه آتيه موكول به فردا عصر در عمارت مجلس شوراي 

ملي اطاق هيئت رئيسه گرديد.2

1. همان، ش216، 8 خرداد 1305، ص2
2. همان، ش219، 11 خرداد 1305، ص1
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[ مدرك شماره 90 ]                          
جلسه 12 خرداد [ كميسيون ] 

ــال كه در عمارت  ــه شنبه آقايان علماء اعالم و رج ــه اعليحضرت پهلوي در جلسه روز س ــر به اينك نظ
شخصي تشكيل شده بود بياناتي ايراد فرموده بودند مبني بر اينكه هر تصميمي را كه اين كميسيون راجع به 
واقعه مدينه طيبه اتخاذ نمايند امر به اجراي آن صادر خواهد شد و ضمنا توصيه فرموده بودند كه كميسيون 
ــات خود ادامه داده و مطالعات الزمه را در اطراف واقعه مؤلمه بنمايند لذا بر حسب تصميمي كه در  ــه جلس ب
آن جلسه اخذ گرديد اولين جلسه كمسيون عصر ديروز در عمارت مجلس شوراي ملي سه ساعت به غروب 

تشكيل گرديد.
ــد از آقايان علماء اعالم آقاي امام  ــان اعضاء كمسيون كه حسب االمر اعليحضرت دعوت گرديده ان آقاي
ــدرس، آقاي آيه اهللا زاده  ــيد محمد بهبهاني، آقاي م ــي، آقاي امام جمعه طهران، آقاي ميرزا س ــه خوئ جمع

خراساني، آقاي حاج آقا جمال الدين و آقاي حاج ميرزا محمدرضا كرماني مي باشند.
ــم السلطنه واحتشام  ــيرالدوله، وثوق الدوله، محتش از رجال آقايان مستوفي الممالك، مؤتمن الملك، مش

السلطنه مي باشند.
ديروز به استثناي آقاي مؤتمن الملك و آقاي حاج آقا جمال الدين ساير آقايان اعضاء كميسيون حضور يافته بودند.

ــيه هائي كه راجع به واقعه مدينة طيبه در سال گذشته در دفتر مخصوص شاهنشاهي و وزارت امور  دوس
خارجه تنظيم گرديده بود ، به كميسيون فرستاده شده بود.

ــال گذشته و نتيجه مطالعات هيئت اعزامي ايران به حجاز بود ،  ــيه هائي كه راپرت كليه جريانات س دوس
چون خيلي مفصل بود لذا آقاي وثوق الدوله قبول كردند كه دوسيه ها را در خارج از كميسيون تحت مطالعه 
ــت ، يادداشت و تهيه  ــرار داده و خالصه راپرت مهمه آن را كه براي مطالعات كميسيون مفيد اس ــت ق و دق
ــه راپرت مزبور و اطالعات اخيري  ــه آتيه تقديم كمسيون نمايند تا اعضاء كميسيون رئيس ــوده و در جلس نم

كه در باب فاجعه بقيع واصل گرديده مذاكره و مطالعات زيادي نموده و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
ــپس بر حسب تصويب هيئت كميسيون تلگراف متحدالمالي براي مخابره تمام اياالت و واليات ايران  س
ــر اينكه حسب االمر اعليحضرت همايوني راجعه  ــالم تهيه گرديد مبني ب به عنوان آقايان علماء و حجج اس
ــكيل گرديده كه  ــه واقعه اخير بقاع متبركه كميسيوني مركب از علماء و رجال در مجلس شوراي ملي تش ب
ــانند ضمنا مقتضي  ــوده و نتيجه تصميمات خود را براي اجرا به عرض اعليحضرت برس ــات كافيه نم مطالع
است نظريات خود را نسبت به قضاياي وهابي ها به كميسيون ارجاع داشته كه باعث تسهيل اخذ تصميمات 

الزمه گردد.
ــم السلطنه ، به كليه نقاط  ــم كميسيون آقاي حاج محتش ــور مقرر گرديد پس از امضاء ناظ ــراف مزب تلگ

مملكت مخابره گردد . ضمنا آقاي احتشام السلطنه نيز سمت منشي گري كميسيون را قبول نمودند.
ــه و جلسه آتيه به امروز عصر و در همان عمارت تعيين  ــاعت به غروب مانده خاتمه پذيرفت جلسه نيم س



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

259

كميسيون وهابيت/ مسعود كوهستاني نژاد

گرديد . در جلسه امروز ، قرار تشكيل جلسات كميسيون تا اخذ تصميمات الزمه داده خواهد شد.1 (1) 

[ مدرك شماره 91 ]                          
 جلسه 13 خرداد [كميسيون ] 

عصر روز جمعه بنا به وقتي كه تعيين شده بود آقايان اعضاء كميسيون رسيدگي و مطالعه در واقعه مؤلمه 
ــيه  ــغول مذاكره و مطالعه در دوس بقاع متبركه و فجايع وهابي ها ، در عمارت پارلمان حضور پيدا كرده و مش

و اطالعات واصله به كمسيون گرديدند.
ــه هيئت دولت واصل و به كيمسيون مراجعه شده بود كه حاكي  ــي از وزير مختار ايران در مصر ب تلگراف
ــاع متبركه و ارائه عمليات وهابي ها نسبت به قبور ائمه بود . در اطراف اين تلگراف مذاكراتي  ــب بق از تخري
ــه تهيه و تحت شور قرار  ــيه هاي مدون ــون راپرت مختصري كه قرار بود در نتيجه مطالعه دوس ــوده و چ نم

گذارده شود ، تهيه نگرديده بود بقيه مذاكره و اخذ تصميمات موكول به جلسات آتيه گرديد.
ــه تاكنون كرده اند ، چنين ابراز گرديد  ــون فوق در جلسه روز جمعه در نتيجه مطالعاتي ك ــده كميسي عقي
ــون در نتيجه مطالعات عميقانه  ــر اهانت هاي وارده وهابي ها ، هر گونه تصميمي را كه كميسي ــه در براب ك
ــت شركت جسته و آن تصميم را به موقع  ــود اتخاذ خواهد كرد ، هيئت دولت و طبقات مسلمين الزم اس خ

اجرا بگذارند.
جلسه مقارن غروب خاتمه پذيرفته و جلسه آتيه به امروز عصر موكول گرديد.2

[ مدرك شماره 92]                          
 جلسه 15 خرداد [كميسيون ] 

 كميسيون در مجلس
ــه طورى كه اطالع داديم از طرف اعليحضرت همايونى راجع به اقدامات طايفه وهابى در مدينه منوره  ب
امر شده بود كه كمسيونى مركب از عده اي از آقايان علماء و محترمين تشكيل و دراطراف قضيه مذاكرات 

الزمه نموده و نظرياتى اتخاذ و راپرت دهند كه اقداماتى بشود . 
كمسيون مذكور از آقايان ذيل دعوت شد : 

آقاى مدرس . آقاى حاج امام جمعه خوئى . آقاى مير سيد محمد بهبهانى . آقاى آيت اهللا زاده خراسانى 
ــاى مستوفى الممالك . آقاى  ــت اهللا كرمانى . آقاى حاج آقا جمال . آق ــحق . آقاى آي ــاى حاج شيخ اس . آق
وثوق الدوله . آقاى احتشام السلطنه. آقاى حاج محتشم السلطنه . آقاى مشير الدوله و آقاى مؤتمن الملك . 
ــراى شركت در مذاكرات دعوت     ــكيل و مقرر شد كه آقايان ذيل هم ب ــه جلسه تش كمسيون فوق دو س

1. همان، ش221، 13 خرداد 1305، ص1
2. همان، ش222، 15 خرداد 1305، ص2
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شوند : آقاى مستشار الدوله . آقاى حاج مخبر السلطنه . آقاى ممتاز الدوله  و آقاى نصير الدوله . 
ديروز چهار ساعت بعد از ظهر كميسيون مذكور تشكيل و تقريبا يازده نفر از آقايان فوق حاضر و مذاكرات 
الزمه نموده اند . عجالتا" تصميمى كه در نتيجه چند جلسه كميسيون اتخاذ شده است اين ست كه تلگرافى 
ــكيل كميسيون و مطالعه در قضيه  به آقايان علماء داخله مملكت نموده و اين تصميم اعليحضرت را در تش
اطالع داده اند و نيز تلگرافى براى استحضار حضرت حجة االسالم آقاى حاج شيخ عبد الكريم نموده اند . 
ــت و قرار شده است كه دوسيه اين  ــغول مطالعات اس در اصل قضيه ، كميسيون داخل مذاكره شده و مش
ــت مطالعه قرار داده و راپرت جامعى تهيه و تقديم  ــت ، در وزارت خارجه تح ــه در وزارت خارجه اس كار را ك
دارند تا كميسيون پس از مطالعه راپرت مذكور ، نظريات خود را اظهار و اقدامات الزمه را خاطر نشان نمايد . 
ــه شنبه و پنجشنبه كميسيون مذكور  ــه روز : روزهاى يكشنبه و س ــت كه هفته س  عجالتا مقرر شده اس

تشكيل گردد.1

[ مدرك شماره 93]                          
جلسه 15 خرداد [كميسيون ] 

ــيدگي به فاجعه مدينه طيبه عصر ديروز در مجلس شوراي ملي  كميسيون آقايان علما و رجال براي رس
تشكيل گرديده بدوا تلگرافاتي كه از بعضي واليات واصل شده بود قرائت و مورد مطالعه قرار گرفت سپس 
ــاذ گرديد كه عالوه بر تلگرافاتي كه به طور متحدالمال در جلسه قبل به واليات مخابره گرديد  ــم اتخ تصمي
ــالم اياالت و واليات مخابره شود كه در كليه بالد  از طرف آقايان علماء هم تلگرافاتي به علماء و حجج اس
ــكيل داده و مطالعات الزمه در قضيه مؤلمه بقيع به  ــالمي مركب از علماء و محترمين تش ايران ، مجامع اس
ــل آورند ضمنا عموم مسلمين را آگاه و مستحضر دارند كه هر گونه تصميماتي از طرف كميسيون مركز  عم

اتخاذ مي شود به عموم ابالغ و به موقع اجرا گذاشته شود.
ــده بود و به  ــه وهابي ها و هدم بقاع متبركه تهيه نش ــيه هاي راجع ب ــون نتيجه خالصه راپرت دوس  چ
عالوه از نقطه نظر اطالعات اخيري كه راجع به تاييد قضيه واصل گرديده است ، مقرر شد كميسيون مزبور 
ــنبه تشكيل گردد.  ــه شنبه و پنجش ــه روز در روز هاي شنبه ، س به جلسات خود اضافه نموده و فعال هفتة س
برحسب نظريه و تصويب اعضاء ، كميسيون فوق به نام «كميسيون دفاع حرمين شريفين» موسوم گرديد  . 
ضمنا مذاكراتي به عمل آمد كه اشخاص مطلع و بصير در خارج ، هرگونه اطالعات و افكاري در اين قسمت 

داشته باشند به كميسيون ارسال دارند تا تحت مطالعه قرار گرفته و كمك فوري شده باشد.
براي جلب افكار و نظريات اشخاص مطلع ، بر حسب تصويب كميسيون مقرر گرديد آقايان مخبرالسلطنه 

، مستشار الدوله و ممتاز الدوله از طرف كميسيون براي جلسه آتيه حضور پيدا كنند.
بر حسب تقاضاي اعضاء كمسيون مقرر گرديد روز چهارشنبه آتيه يا روز جمعه كليه آقايان علماء تهران در 

1. روزنامه ايران ، ش 2127 ، 16 خرداد 13.5 ، ص 1
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ــزل حاج امام جمعه خوئي حضور يافته و براي مذاكرات الزم در موضوع فوق و تهيه تلگرافي كه از طرف  من
آقايان علماء اعالم بايستي به واليات صادر گردد ، تصميمات مقتضي اتخاذ و تلگرافات مزبور مخابره شود.1

[ مدرك شماره 94 ]                          
جلسه 17 خرداد [كميسيون ] 

ــه تعيين شده بود در  ــاعت به غروب ديروز بر حسب وقتي ك ــه س ــون دفاعيه حرمين شريفين س كميسي
عمارت مجلس شوراي ملي با حضور آقاي رئيس الوزراء و عموم اعضاء به استثناي آقايان ميرزا حسن خان 
ــيه تنظيم شده و در وزارت خارجه مقرر  ــكيل گرديده و راپورتي كه از دوس پيرنيا و حاج آقا جمال الدين تش
بود به وسيله همان وزارت خانه تهيه و تقديم كميسيون گردد،  روز گذشته تهيه و مورد بحث و مطالعه قرار 
ــر از وقوع قضيه مؤلمه هدم بقاع متبركه و اظهار  ــي كه از واليات ايران راجع به اظهار تاث ــت . تلگرافات گرف

همراهي و مساعدت واصل گرديده بود ، نيز قرائت گرديد.
ــي كه به عمل آمد به اكثريت تصميم گرفته شد تلگرافات متحدالمالي از طرف وزارت  ــه مذاكرات در نتيج
ــالم و غيره مخابره و نظريات  ــفارت خانه هاي ايران در ممالك اس امور خارجه به تمام قونسولگري ها و س
ــتر به معلومات اعضاء كميسيون افزوده شده و تصميمات  ــته شود تا بيش آنها با اطالعاتي كه دارند ، خواس

مقتضي اتخاذ شود.
تلگرافي از نجف اشرف به امضاء آقاي آقا سيد ابوالحسن اصفهاني به عنوان آقاي مدرس راجع به واقعه 
ــده و ادامه دارد و اظهار تاثر از اين  ــا و اينكه به حكم قاضي وهابي هدم بقاع متبركه شروع گردي ــي ه وهاب

واقعه مولمه نموده بودند ،  واصل و در كميسيون مورد مطالعه قرار گرفت.
مراسلة از قم از طرف آقاي آقا شيخ عبدالكريم به عنوان آقاي ميرزا سيد محمد بهبهاني رسيده بود مبني 
بر اينكه راجع به عمليات زنادقه وهابي چه اقداماتي شده و از مطالعاتي كه جلسه منعقده در مجلس شوراي 
ــتعالم فرموده بود ضمنا اظهار نگراني و بدحالي  ــت اس ملي به عمل آمده و تصميماتي كه اتخاذ گرديده اس

از اين واقعه نموده اند .
ــادره از كميسيون دفاعيه حرمين  ــاى ]  زيادي از واليات و اياالت در جواب متحدالمال ص ــراف [ ه تلگ
ــف از واقعه و شركت در اين  شريفين واصل گرديده كه تمام از طرف آقايان علماء مخابره شده و اظهار تاس

مصيبت نموده اند.2

1. روزنامه اقدام، ش 223، 16 خرداد 1305، ص1
2. همان، ش 225، 18 خرداد 1305، ص1
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[ مدرك شماره 95 ]                          
جلسه  19  خرداد [كميسيون ] 

ــيدگي به قضاياي وهابي در عمارت پارلمان تشكيل گرديده و  ــاعت به غروب ديروز كميسيون رس دو س
راپورت هاي واصله قرائت و تحت مطالعه و شور قرار گرفت.

راپورتي كه از دوسيه وهابي ها اقتباس و تهيه گرديده بود مطرح و تحت مطالعه قرار گرفته و در نتيجه 
مذاكرات زياد ، پيشنهاداتي از طرف كميسيون تهيه گرديده و مقرر شد پيشنهادات مزبور به نظر اعليحضرت 
ــپس تصميمات  ــنهادات ، س ــيده و پس از حصول  موافقت نظر در هر يك از آن پيش همايوني و دولت رس

مقتضي اخذ گرديده و به اطالع عامه برسد.1

[ مدرك شماره96]                          
جلسه 21 خرداد [كميسيون ] 

ــيدگي به فاجعه مدينه طيبه و عمليات وهابي ها با حضور آقاي  رئيس الوزراء  ديروز عصر كميسيون رس
ــاي واصله و مطالعات  ــرات زيادي در باب راپورت ه ــكيل گرديد. پس از مذاك ــس شوراي ملي تش در مجل
ــيه ها ، باالخره راجع به اخذ تصميمات قطعي مذاكره و مقرر گرديد امروز سه ساعت به غروب  راپورت دوس
مانده ، جلسه فوق العاده با حضور عموم اعضاء كميسيون تشكيل گرديده و تصميمات مقتضي اتخاذ شود . 

پيشنهادي هم كه در جلسه قبل تهيه شده بود ، به نظر آقاي رئيس الوزراء رسيده است.2

[ مدرك شماره 97 ] 
جلسه  2 تير   [ كميسيون ] 

 در مجلس شوراى ملى 
ــارن غروب آقاى وزير معارف از طرف دولت  ــكيل و مق عصر روز گذشته اعضاء كميسيون وهابى ها تش
ــانيده و تا مدتى راجع به عمليات وهابى ها مذاكره و ضمنًا كميسيون از دولت تقاضا كرده  حضور به هم رس
كه براى شامات يمن و بين النهرين نماينده تعيين و اعزام دارند تا در موقع، دستور العمل هاى الزم به انها 

داده شود.3
 

1. همان، ش 227، 20 خرداد 1305، ص1
2. همان، ش 228، 22 خرداد 1305، ص2

3. روزنامه ايران، ش 2142 ، 3 تير 1305 ، ص 2
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[ مدرك شماره   98  ] 
جلسه 4 تير [ كميسيون ] 

در مجلس شوراى ملى 
ــاعت شش بعد از ظهر آقاى  ــكيل و س عصر روز گذشته كمسيون وهابى ها در مجلس شوراى ملى تش

رئيس الوزراء به كميسيون تشريف برده و تا اوايل شب ، مشغول مذاكره و تبادل نظر بوده اند.1
 

[ مدرك شماره   99 ] 
جلسه 15 تير [ كميسيون ]

كمسيون وهابى ها
ديروز عصر كميسيون راجع به فاجعه مدينه طيبه در مجلس شوراى ملى منعقد و آقاى رئيس الوزراء هم 

اوايل غروب تشريف آورده و تا مدتى مشغول مذاكره و تبادل نظر بودند2 

[ مدرك شماره 100]                          
جلسه 19 تير ماه  [ كميسيون ] 

كميسيون وهابى ها
عصر روز يكشنبه كميسيون وهابى ها با حضور هيئت دولت در مجلس شوراى ملى منعقد وتا مدتى راجع 
ــغول مذاكره بود . رئيس كميسيون از آقاى رئيس الوزراء تقاضا كرده تعمليماتى به  به عمليات وهابى ها مش
ــاز و عملياتى كه وهابى ها در بقاع  ــر و شامات صادر شود كه تحقيقات الزمه از وضعيت حج ــن مص ماموري
متبركه به عمل آورده اند ، نموده و راپرت دهند و ضمنًا قرار شده دعوتى از وجوه كليه علماء اعالم و رجال 
به عمل آيد كه با حضور اعضاء كميسيون و هيئت دولت مجلسى منعقد و مذاكراتى در باب عمليات وهابى 
ها نموده و تصميمات الزمه اتخاذ نمايند . براى جلب نظر آقايان قرار شد قبال چند نفر از اعضاء كميسيون 

، هيئت علميه را مالقات و پس از موافقت نظر ، قرار انعقاد مجلس مزبور را هر چه زودتر داده شود.3 

[ مدرك شماره 101]                          
جلسه اول مرداد  [كميسيون ] 

كمسيون وهابى ها
ــاى رئيس الوزراء و وزير ماليه  ــون وهابى ها در مجلس شوراى ملى منعقد ، آق ــر روز گذشته كمسي عص

1. همان، ش 2144 ، 5 تير1305 ، ص 2
2. همان، ش 2152 ، 16 تير 1305 ، ص 1
3. همان ، ش 2156 ، 21 تير 1305 ، ص 1 
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حاضر و تا اوايل شب مشغول مذاكره و تبادل نظر بوده اند و آقاى حاجى محتشم السلطنه رئيس كميسيون 
ــكيل جلسه عمومى از وجوه علماء و رجال به عمل آورده بودندرا  مطرح و مذاكرات  اقداماتى كه در باب تش

الزمه به عمل آمده است1

[ مدرك شماره 102]                          
جلسه 30 شهريور [ كميسيون ] 

انعقاد كميسيون وهابى ها
عصر روز گذشته كميسيون وهابى ها در مجلس شوراى ملى منعقد  و آقاى رئيس الوزراء و آقايان وزير 
ــاير نقاط راجع به  ــر ماليه و وزير فوايد عامه حاضر گرديده و راپرت هائى كه اخيرا از مصر و س ــه و وزي عدلي
عمليات وهابى ها و كنگره مسلمين در مكه معظمه واصل شده بود ، رسيدگى نموده و تا اوايل شب مشغول 

مذاكره و تبادل نظر بوده اند.2

[ مدرك شماره 103 ]                          
 جلسه 17 مهر [ كميسيون ] 

كميسيون حرمين
عصر روز يكشنبه كميسيون حرمين در تحت رياست آقاى حاج محتشم السلطنه در مجلس شوراى ملى 

ــده بود و در جلسه  ــى كه از طرف شاه اتخاذ ش ــكيل و تصميم تش
ــده ، در كميسيون مطرح و پس  ــه هيئت وزراء مذاكره ش روز شنب
ــره و تبادل نظر قرار شد كميسيون روز چهارشنبه با حضور  از مذاك
آقاى رئيس الوزراء تشكيل و تصميم قاطعى اتخاذ و راپورت آن را 

به خود اعليحضرت تقديم دارند.3
 

[ مدرك شماره عكس] 
ابن سعود

بعضى از مجالتى كه اخيرا از اروپا رسيده بود عكس ابن سعود 
ــتركين خود  ــراوور كرده بودند كه ما نيز عين آن را براى مش را گ

گراوور مى كنيم.

1. همان ، ش 2164 ، مرداد 1305 ، ص 2
2. همان ، ش 2205 ، 31 شهريور1305 ، ص2

3. همان، ش 2223، 19 مهر 1305، ص1

ابن مسعود
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ــى از كارهاى دوره  ــاع متبركه كه حقيقتا يك ــدام در هدم بق اق
ــوء اثر شديدى كرده  ــت و در محافل مسلمين دنيا س ــت اس بربري

است ، از طرف اين شخص به عمل آمده است.1
 

[ مدرك شماره عكس]
تصوير حضرت آية اهللا آقاى آقا سيد ابوالحسن مجتهد اصفهانى 
ــع تقليد اكثر شيعيان  ــبيع و مرج ــه امروز ركن اعظم مذهب تش ك
ــرت معظم له در نجف  ــد و بين النهرين هستند . حض ــران و هن اي
اشرف كه از زمان عضد الدوله ديلمى و شيخ ابو جعفر طوسى مركز 
ــه تدريس فقه و اصول و ترويج  ــت ، ب علوم شرعى ملت شيعه اس
شرع پرداخته و كمتر در امور دنيوى و سياسى داخالت مى فرمايند 
ــال قبل محض اهانتى كه از طرف مامورين حكومت  ــه س . در س
ــن نسبت به مرحوم آيت اهللا خالصى وارد شده بود ، به  بين النهري
ــريف و  ــاير علماء و طالب به ايران تش ــاق آيت اله نائينى و س اتف

ــم اقامت نمودند و باالخره حكومت عراق به خطاى خود  در ق
ــه عمل آورده و با تحليل  ــورده و ترضيه خاطر آقايان را ب برخ

كامل مراجعت فرمودند.2
ــرزا محمد حسين  ــاى حاج مي ــرت آيه اهللا آق تصوير حض
ــى دو ركن اعظم ملت  ــى كه با آيت اهللا اصفهان مجتهد نائين
ــيع هستند . طريقه آقاى نائينى در تدريس همان  و مذهب تش
ــانى است  طريقه عاليه مرحوم مال محمد كاظم آية اهللا خراس

كه بهترين طرز تدريس اصول است.3
 

1. همان، ش 2226، 22 مهر 1305، ص1
2. همان ، ش 2171 ، 14 مرداد 1305 ، ص 1
3. همان ، ش 2177 ، 21 مرداد 1305 ، ص 1

آيت اهللا آقا سيدابوالحسن
مجتهد اصفهاني

آيت اهللا آقا حاج ميرزا 
محمدحسين مجتهد نائيني


