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  )2(عیبق بقاع بیتخر به ها واکنش

  *سیدعلی قاضی عسکر

  دهیچک

فـروردین   31ق = 1344قدرتشـان، در هشـتم شـوال     يه هـا یـ م پایان، پـس از تحکـ  یوهاب

ورش بـرده، قبـور ائمـۀ بقیـع     یمنوره  ۀبه مدینعبدالعزیز بن سعود،  یبه سرکردگش. 1305

را بـه غـارت    آنو آثار موجود در این قبرستان را تخریب کردنـد و جـواهرات و نفـایس    

و کـاظمین   و نمازهـاي جماعـت علمـا در نجـف     ها حوزهدروس  دنبال آن،به  بردند.

بـه  از سوي آنان به مراجـع و شخصـیتهاي بـزرگ شـیعه و نیـز      هایی  تلگراف و شدتعطیل 

  .کردندرسیدگی به این موضوع مهم را  درخواست و مخابره شاه ایران،

در عـراق، ایـران، هنـد و برخـی کشـورهاي دیگـر        هـا هـا، تحصـن  هـا، عـزاداري  اعتراض

  ها و جنایـات آنهـا اقـدامی جـدي    ا علیه وهابیمنتظرند ت همهکند و همچنان ادامه پیدا می

اردیبهشـت   27افتـد و در تـاریخ   و بازدارنده صورت پذیرد، لیکن متأسفانه این اتفاق نمی

  شود و...اي از جانب دولت ایران به عنوان حافظ منافع به عربستان اعزام مینماینده 1305

 ينجـف، علمـا   يع، اعتراض علمـا یب حرم ائمه بقیتخر زبن سعود، یعبدالعز  دواژه ها:یکل

  محمود جم ،یاکبر همدان یخ علیبنارس هند، شران، یا

                                                        

شـوراي  سطح چهـار حـوزه علمیـه، نماینـده پیشـین ولـی فقیـه در امـور حـج و زیـارت و عضـو             .  *

  seyedali_ghaziaskar@yahoo.com سیاستگذاري ائمه جمعه

ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 29،

شماره 113
صفحه )78- 47(

سيدعلي قاضي عسکر

واکنش ها به تخريب بقاع بقیع )2(
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  ع در غربتیبق

  هاي قـدرت خـود و بـه رسـمیت شـناخته شـدن       ها با تحکیم پایه سرانجام وهابی

فـروردین سـال    31ق برابر با 1344شوال  8هاي بزرگ آن زمان، روز  از سوي قدرت

مدینه منوره دگی عبدالعزیز بن سعود به دنبال اشغال مکه مکرمه به کرش به سر1305

  روي آورده و پس از محاصره این شـهر و بیـرون رانـدن مـأموران عثمـانی، مدینـه را      

 و تمـامی بقیع و آثـار موجـود در ایـن قبرسـتان را تخریـب       ۀو قبور ائم کردهتصرف 

جواهرات و نفایسی را نیز که بزرگان و سالطین مسلمان و متولیان در طول قـرون بـه   

  به غارت بردند. ،یه داده بودندهد :ضریح مقدس ائمه

را نیـز   9خـدا امبریپقبر حضرت عبـداهللا پـدر    همچونبرخی قبور دیگر  ورش،ین یدر ا

از  ،و عواقـب آن  و بـه دلیـل تبعـات    9خـدا امبریپتخریب کردند، اما با توجه به حساسیت قبر 

  .)49و  48ص ،6(روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج خودداري نمودندبارگاه آن حضرت   تخریب

  یابی حمالت وهابیان به مکه و مدینه ریشه

ـته از   اند، تنهـا انگیـزه دینـی    آنچه وهابیان در طول تاریخ حیات خود انجام داده و برخاس

تـوان   و غـارتگري را مـی   مکتب انحرافی آنان نداشته، بلکه روحیه توسعه طلبـی، تجاوزکـاري  

غدیر  حمله به کربال صبح روز عید ها در منشاء اصلی این اقدامات دانست. به عنوان مثال وهابی

بـه   7که مردم شهر براي تجدید بیعـت بـا امیـر مؤمنـان علـی      ق درحالی1216ذیحجه 18یعنی

  با حدود ده یا دوازده هزار نفر به کربال حملـه کردنـد  » سعود«نجف اشرف رفته بودند، به فرماندهی 

ـاکنان شـهر، زائـران و جمعـی از اتبـاع       وو براساس گزارش م رخان نزدیک به پنج هزار نفـر از س

  .)82(موجانی، تقاریر نجد، ص سربریدند »واذبحوا الكافرين«، »اقتلوا املشـركني«ایرانی را با نداي 

گـان   اند که کشته شـد  منابع تاریخی وهابیان نیز بر این واقعه صحه گذاشته، اعتراف کرده

ـیده  ها و بازار به فجیع ر آنان در خانهمسلح نبوده و اکث سـپس   .(همـان)  انـد  ترین شکل به قتل رس

ها و گنبد را تخریب و درهاي صحن را شکستند  حمله کرده، مناره 7آنان به حرم امام حسین

و صندوق مقدس  و وارد رواق و روضه شدند، آجرهاي طال را از گنبد به سرقت برده، ضریح

  .آنچه از طال و نقره و اشیاء گران قیمت یافتند، تاراج کردندروي تربت را شکستند و هر 
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  هــاي خطــی نهایــت بــا ارزش نســخه آنهــا عــالوه بــر جنایــات فــوق، بــه مجموعــه بــی

  هـادي  و مصاحف شریف موجـود در روضـۀ حسـینی نیـز دسـتبرد زده و بـه نوشـته سـلمان        

بـا خـط    کـه  7نسخه نفیس و از جملـه قرآنـی منسـوب بـه حضـرت سـجاد       272آل طعمه 

از ایـن   )85و  84(همـان، ص  کوفی کهن بر پوست آهو کتابت شده بود را بـه غـارت بردنـد   

  یاد کرد. کشی توان به عنوان جنایت جنگی و نسل اقدام وهابیان قطعاً می

شوال  25در   کردند. کشی کاري نمی گذاشتند جز تخریب و آدم ها به هرجا پا می وهابی

د، گنبد و مزار عبداهللا بـن عبـاس را تخریـب کـرده جمـع      ق، وقتی به طائف رسیدن1217سال 

زیادي از اهالی را کشتند و اموال آنان را به یغما بردند، زمانی هم که به مدینه آمدنـد بخشـی از   

مسجد شریف حضرت حمزه که بیرون قلعه مدینه بود را تخریب کرده، ضریح آن حضرت را 

  هاي گران قیمت آنجا را غارت کردند. و پرده شکسته و چلچراغ و قالیچه و اشیاي مسی

را آن زمـان   ۀدر نزدیکی مدینـ  7فرزند امام صادق» علی العریضی«مرقد شریف 

  نیز تخریب و در مقبره را سوزاندند و تابوت شریف آن حضرت را شکستند.  

   9، پـس از اشـغال مکـه مکرمـه، مقـام مولـد النبـی       )ق1217(هـا در همـان سـال     وهابی

و گنبـدهاي سـایر    مقام وحی و گنبد تربـت شـریفه خدیجـه کبـري    و گنبدهاي شریفه و گنبد 

(موجـانی، تقـاریر نجـد     برداشته همراه بردند را 7مقابر و مزارها را منهدم و کسوت مقام ابراهیم

    .)94ترکیه، ص وزیري به نقل از اسناد بایگانی نخست

ق پـس از فـتح مکـه، بـه     1222در گزارش دیگري آمده است که سعود در سـال  

 9نه آمد و با جسارت تمام به صورت مسلّح وارد مقبره پیامبر عظـیم الشـأن اسـالم   مدی

شد و ذخایر خزانۀ نبوي را غـارت کـرد. در میـان آثـار تـاراج شـده، تـاج منسـوب بـه          

کسري انوشیروان پادشاه ساسانی بود که اعـراب پـس از فـتح مـدائن، آن را بـه دسـت       

عباسـی، هـدایاي سـالطین هنـد و دیگـر      آورده بودند و شمشیر هـارون الرشـید خلیفـه    

  تزئینات قبه که همگی آنها را به تاراج بردند!

  3، گنبـد و عمـارت مضـجع حضـرت زهـرا     »لمع الشهاب«بنا به روایت نویسنده 

شهداي احد و حتی مقبره خلیفه سوم عثمان نیـز   :و گنبد و عمارات مزارات ائمه بقیع

  .)117(همان، ص کنار نماندنددر این سفر، از ویرانی به دستور سعود بر 
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  اظهار نظر برخی از همراهان سعود بن عبدالعزیز هنگام غـارت امـوال حـرم نبـوي    

هاي: عبداهللا بن مطلق، غصاب، حباب، احمد الحنبلی و ابراهیم بن سعید حـاکی از   به نام

آن است که سعود بخشـی از امـوال غـارت شـده را داخـل صـندوقی نـزد دختـرش در         

اي را نیز بـه شـریف غالـب، شـریف مکـه       ودیعت نهاده و بخش قابل مالحظهدرعیه به 

بـه  » محمـد عطـاس  «فروخته است! شریف نیز این بخش از آثار را از طریق داماد خـود  

به نقل از  152و  151(موجانی، تقاریر نجد، ص  اند هند منتقل و در آنجا به فروش رسانیده

  .)اسناد بایگانی نخست وزیري جمهوري ترکیه

اي کوچک از جنس عاج، همچون جعبه جواهر، کـه   صندوقچه» جونز«به روایت 

نویس مزین به یاقوتی روي جلد، سیصد مروارید زیبـا و زمـردي    در آن سه قرآن دست

  که به زنجیر طال آویخته بود را عبداهللا بن سعود از این مجموعه بـا خـود بـه قـاهره بـرد     

د که وي نیز آن را به همراه اُسرا به اسـتانبول  خدیو مصر نمو» محمدعلی پاشا«و تحویل 

  .)396به نقل از جونز، ص 152(همان، ص فرستاد

  نویسد: ق است درگزارشی از مدینه می1215که مربوط به اواخر آدم افندي در سندي

به جانب مدینه  سعود، به همراه جمع وافري از طرف شورشی عبدالعزیز» بداي«نام ... شورشی به

منـوره،  منوره تعیین و اعزام و تمام اطراف را تابع خود کرده، ضمن محاصره و قطع طریق مدینه 

ـاحف شـریف        ـارت و تعـدادي مص ـیدنا حمـزه را غ پوشش مرقد شریف حضرت سیدالشهداء س

  .)231(همان، ص موجود در آنجا را پاره و به اطراف و اکناف خسارات متعددي وارد کرده...

پـس از   هاي ذکر شده مربوط به قبل از سقوط کامل مدینه، و برخـی دیگـر   گزارش برخی

شـود   ها به خوبی معلـوم مـی   ها است از مجموع گزارش ورود و تصرف کامل شهر توسط وهابی

ـتاي افکـار    ها هرگز اعتقادي به اسالم نداشته، تمامی اقدامات آنـان  ها و وهابی که سعودي در راس

آنان صورت عمل به خود گرفته و جز مطامع دنیوي، استبداد، ظلم و تجاوز منحط و توسعه طلبانه 

ـته   ـا حربـه ریـا و تزویـر بـه تمـامی جنایـات          به حقوق دیگران هدف دیگـري نداش   انـد. هرچنـد ب

هـا را   و سیاسـت  هـا  همـان روش  هاي خود، رنگ و بوي دینی داده و تا به امروز هم، و غارتگري

و برخی مناطق دیگـر   ن را در سوریه، یمن، عراق، افغانستان، نیجریههاي آ کنند که نمونه دنبال می

هاي مردم را غارت کرده  بریدند، خانه گناه را سر هاي بی کنیم. آنها به نام اسالم، انسان مشاهده می
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اموال آنان را به یغما بردند، افرادي را زنده زنده در آتش سـوزاندند، زنـان و دخترانـی را بـه اسـم      

  گرفته به فروش رساندند و یا به اسم جهاد نکاح آنان را به فساد کشاندند. به کنیزي اسیر جنگی

  اعزام نماینده ایران به عنوان حافظ منافع به حجاز  

اي بـه رئـیس    با توجه به حوادث پیش گفته، وزارت امـور خارجـه ایـران در نامـه    

ی حجـاز، الزم  کند که طبق راپرت سرکنسول شـام از وضـعیت سیاسـ    الوزراء اعالم می

(روزنامـه اقـدام، سـال     است یک نماینده به عنوان حافظ منافع ایران به آنجـا اعـزام شـود   

  .)2اردیبهشت، ص 20ش، 1305

کند که آقایـان میـرزا فـرج اهللا     هیأت وزیران مصوب می 1305اردیبهشت  27در تاریخ 

بـراي مالقـات بـا ابـن سـعود و      اهللا هویدا از قاهره و شام به دستور پادشاه  خان مستنصر و حبیب

و مبلغ دو هزار تومان نیز بـه عنـوان هزینـه     اجراي تعلیمات تهران به مکه مکرمه عزیمت نمایند

  )310001318ـ 12(سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره  کنند سفر براي آنان تصویب می

  گیرد ها دوباره اوج می اعتراض

  هـا  ماکن دیگر، بار دیگـر دروس حـوزه  با انتشار تخریب کامل قبور در بقیع و ا

شـود و علمـا و بزرگـان     و نمازهاي جماعـت علمـا در نجـف و کـاظمین تعطیـل مـی      
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هـایی بـه شـاه ایـران، افغانسـتان و مقامـات هندوسـتان مخـابره و درخواسـت           تلگراف

  .اند رسیدگی به این موضوع مهم را نموده

مانده در صحن مطهر  ش مردم نیم ساعت به غروب1305روز یکشنبه اول خرداد 

کاظمین تجمع نموده، نامه میرزا علی اکبر همدانی مقیم مدینه را براي حاضـران قرائـت   

(سازمان اسناد ملـی   شوند متوسل می [و سپس با دعا و انابه به ساحت مقدس ولی عصر

  .)31000318-66ایران، سند شماره 

ش 17/3/1305ویس قونسـول دولـت ایـران در نجـف در گـزارش خـود مـورخ        

  نویسد: خطاب به وزیر امور خارجه ایران چنین می

را خــراب  :هـا در مدینـه منـوره، قبـور ائمـه اطهـار       نظـر بـه اخبـار منتشـره کـه وهـابی      

  اند. اند، از اول خرداد تمام دروس و نمازهاي جماعت را حجج االسالم تعطیل نموده نموده

لی در مسـجد سـهله جمـع    شب گذشته که چهار شنبه بود، جمعی از علما و اهـا 

شده، مشغول سوگواري و ندبـه و خـتم بودنـد، تلگرافـات از طـرف حجـج االسـالم        

ایرانی به مرکز و سـایر مجـامع اسـالمی مخـابره نمودنـد و آقایـان حجـج االسـالم بـا          

  همدیگر هم رأي و متفق نیستند. اطالعاً معروض گردید.

  :استمتن کامل گزارش تجمع در صحن کاظمین به این شرح 

  مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه

آقایان علماي کاظمین به واسطه خبري که راجع به اقدام ابـن سـعود و اتبـاع او در خـراب     

کردن قبور ائمه بقیع به ایشان رسیده است، از دو روز قبل نماز[هاي] جماعـت را تـرك و   

ـتان  و هندوسـتان و سـایر    گویا به پیشگاه اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ... و افغانس

اند و مدرك آنها هـم مکتـوبی اسـت کـه میرزاعلـی        مقامات عالیه تلگرافات عدیده کرده

اکبر همدانی مقیم مدینه، به حاج عبدالرحیم اصفهانی مقـیم شـام نوشـته و در ضـمن از او     

خواهش کرده است که مراتب را تلگرافاً به نجف اشـرف و طهـران اطـالع بدهـد. سـواد      

زا علـی اکبــر را بــه انضـمام صــورت تلگرافــات او، اینـک بــراي مالحظــه و    مکتـوب میــر 

    .دارد مقام منیع تقدیم می استحضار خاطر اولیاي آن
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  ایـــن فقـــره در کـــاظمین عجالـــةً

ــرات     ــان اهــل تشــیع اث ــداد می و بغ

خیلی بدي بخشـیده ولـی از نجـف    

اشرف هنوز خبـري نرسـیده اسـت.    

االسالم آقـاي حـاج    حجةحضرت 

ــل در    ــد روز قب ــراقین چن ــیخ الع ش

دادنـد کـه    بغداد بوده و احتمال می

  این خبـر مقـرون بـه حقیقـت باشـد     

و عـــین مکتـــوب مدینـــه و ســـواد 

را نیز به همراه خـود بـه     تلگرافات

نجف بردند کـه بـه نظـر حضـرات     

  حجج اسالم ـ دامت برکاتهم ـ برساند.

که عین آن لَفّاً تقـدیم شـده شـرحی نوشـته اسـت کـه        البغدادیه) اینجا هم«.. روزنامه 

  نویسد: کند از جمله می تقریباً صحت وقوع این امر را تایید می

پادشاه مصر با قبول شروط ثالثه ابن سعود، اجازه داده اسـت کـه محمـل مصـري بـه      

  مدرك نبوده است. حجاز حرکت کند و البته این شروط بی

اپرتـی کـه اخیـراً از کـاظمین رسـیده اسـت آقایـان        دارد از قرار ر مجدداً معروض می

علماي عظام و اهالی کاظمین، پریـروز و دیـروز را نـیم سـاعت بـه غـروب مانـده در        

صحن مطهر کاظمین اجتماع و روز اول مکتوب میرزا علی اکبر همدانی را به عمـوم  

  اند. شده [ابالغ و روز دوم دعا خوانده و متوسل به امام عصر

  داشت.   اطالعاً معروض

کفیل جنرال قونسولگري دولت علیه ایران در عراق عرب اعلم    
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  متن نامه آقاي شیخ علی اکبر همدانی مقیم مدینه نیز به این شرح است:

 صورت مکتوبی است که از مدینه منوره از طرف حضرت آقاي شیخ علی اکبر همدانی

  به این داعی رسیده:

  رساند:   به عرض می

  خداونــد متعــال، وجــود شــریف حمیــده خصــال ســرکار را، بــا تمــام شــاء اهللا  ان

ها و متعلقین، در کنف حمایت خود از کافه آفات وعاهات محافظـت فرمایـد. بعـد از     آقا زاده

ادآء مراسم دعاگویی معروض محضـر  

دارد: چندین روز قبل، اخبـار   محترم می

ــرکار     ــرض س ــه ع ــالً ب ــه را مفص مدین

دارم  ه میرسانیدم مع ذلک مکرراً عرض

  مطلع شوید. تا خوب

ــام   عــرض مــی ــوم تم شــود، الی

ــال  حجــاز در تصــرف ابــن ســعود فع

ه   مایشاء است، احدي از اعراب بدویـ

ــر مخالفـــت و   ــدرت بـ ــه، قـ و حربیـ

عصیان ندارد، امـرش نافـذ و مجـري    

است، چند روز قبل قاضـی القضـات   

ایشان از جهت اجراي احکام مذهب 

ــذا در      ــت و ل ــی اس ــه حنبل ــود ک خ

لسی به تمام علمـاء مدینـه گفتـه،    مج

زیارت تمام قبور بدعت و شرك و حرام است و بـه اتفـاق مـذاهب اربعـه بایـد خـراب       

کنیم و محو نمائیم آثار قبور را و لذا مدت بیست روز و زیادتر است که ممنـوع شـدیم   

و سـایر قبـور مبارکـه، ابـواب کلّهـم مسـدود اسـت، عسـکریین          :از زیارت ائمه بقیع

انـد [و] مـردم را    ایسـتاده  9باشند در حرم حضرت رسول که اتباع ابن سعود میاخوان، 
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يف بــدوء « و نزدیک شباك رفتن علماء مدینـه  3نمایند از زیارت حضرت زهرا منع می

موافق نشـدند بـا قاضـی     »األمر كّلهم

القضات و کاغذ را مهر نکردند. بعـد  

از چند روز به قوة جبریه و بعضـی را  

به رشوه و پول با خود موافق نمـود و  

از همه علمـا امضـا [گرفتـه] و حکـم     

شد بر عدم جواز مشـروعیت قبـور و   

مسح أبدان به آنها و توسل جسـتن و  

شفیع قـرار دادن و قرائـت زیـارت و    

اق امــر شــد بــر انهــدام و    بعــداالتف

تخریب قبور شریفه و لذا عسکر آمد 

هـاي قبورشـریفه    با چندین نفر، فرش

که در بقیع است [را] بردند اآلن چند 

هاي حـرم   را بعد از اینکه تمام اسباب :هاي ائمه بقیع و چراغ روز است زینت و فرش

. حـال بـر هرکسـی کـه     کنند، به تمام بناها امر شده که خراب نمایند را بردند خراب می

داند، بـر او   می :و خود را محب امیرالمؤمنین و اوالده الطاهرین غیرت اسالمیت دارد

الزم است در این مصیبت عظمی سعی و جد وجهد اکید نمایند. شاید اتفاقی بین جمیع 

مسلمین که رعیت هر دولتـی هسـتند بشـود و از دولـت خـود بخواهنـد رفـع و دفـع ایـن فتنـه           

ند] ایرانی از دولت ایران بخواهند، افغانی از دولت افغـان، امـروز کـه هشـتم شـوال اسـت       [نمای

مصیبت عظمی واقع شد، شروع نمودند به خراب نمودن قبرهاي شریفه، به تمام علمـاء عتبـات   

الـی حجـج اسـالم     المدينـة اطالع دهید این صورت تلگراف را بزنید به کـاظمین، بغـداد، مـن    

الوهـابیون خربـوا قبـور    رسـول اهللا و اهـل بیتـه،     بمصـيبة م اهللا اجورکم سید حسین و غیره عظ

  منتظر اقدامات و جواب کاغذ شریفه هستم ایام عزت مستدام. الشريفة

  اکبر همدانی شیخ علی
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  اعتراض شیعیان بنارس

در همین زمینه تلگرافی از سوي محمد سجاد رئیس جلسه عمومی از بنارس هنـد  

  شود که متن آن به این شرح است: ره میبه کنسولگري ایران مخاب

اندوه بر فجایع قلب گُسـل   شیعیان بنارس در یک جلسه عمومی اجتماع کرده و با نهایت غم و

(براساس نقلـی   ها بر خطّه مکرّمه حجاز، یعنی خراب کردن مزار دختر پیغمبر مرتکبه از طرف نجدي

و چهارتن از ائمه و عباس عم الرسول و منع اجراي  اند) در بقیع مدفون شده 3گفته شده که فاطمه زهرا

ـته     مراسم دینی، که کلیه مسلمین جهان را عموماً و شیعیان را خصوصاً، مرتعش ساخته اسـت نگریس

ـته و تصـمیم گرفتـه    انـد   و اقدامات آنها را انتقاد نموده و به موجب حدیث موثقه آنها را رافضی دانس

  .کن مشرّفه را در دست داشته باشنداجازه ندهند حتی یک لحظه هم اما

ـتند از آن دولـت و دول ایـران،       حاضرین این جلسه که اتباع صادق دولـت انگلـیس هس

، تقاضا دارند که اهمیت ایـن وقـایع و اعتقـاد آنهـا را     (آنکاراي فعلی پایتخت ترکیه) افغان و انقره

جبران این واقعـه بنماینـد. حاضـرین    به این اماکن متبرکه و مقابر ائمه در نظر گرفته و اهتمام در 

 جمعيـة هـاي خالفـت و    نفرت و عدم اعتقاد خود را از نقطه نظر اسالمی نسبت بـه نماینـدگی  

العلماء که به حجاز رفته و مؤتمر اسالمیه کـه در حجـاز تشـکیل خواهـد شـد اظهـار و اعـالم        

  .)1305k30.p3.462-464(آرشیو اسناد وزارت امور خارجه،  دارد. می
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  یابد ها ادامه می نایات سعوديج

  هـاي مردمـی، بـه دنبـال توسـعه افکـار انحرافـی        توجه به اعتراض ها نیز بی سعودي

ش، خبري را منعکس 2/3/1305و متحجراّنه خود هستند. روزنامه شفق سرخ در تاریخ 

  هـا  کرده که به موجب آن امیر نجد و سلطان حجـاز ابـن سـعود، قائـد و رئـیس وهـابی      

ایالت عرب سوریه ابالغیه فرستاده و قبایل عرب را به پذیرش مذهب وهابی به قبایل و 

  .)4، ص513، شماره 5(روزنامه شفق سرخ، سال  دعوت کرده است

  اقدام مجدد علماي بزرگ نجف

  ش، حضـــرات آیـــات عظـــام ســـید ابوالحســـن اصـــفهانی4/3/1305در تـــاریخ 

جمعه خـویی و سـید محمـد    و محمدحسین غروي نایینی از نجف خطاب به آقایان امام 

ــران اســتمداد     ــت ای ــران و ملــت و حکوم بهبهــانی ارســال و در آن از علمــاي شــیعه ای

  اند، در بخشی از این نامه آمده است:   طلبیده
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... قاضی وهابی به هدم قبه و ضرایح مقدسه ائمـه بقیـع حکـم داده، هشـتم شـوال      

ه چنین زنادقـه وحشـی   تخریب [صورت گرفته] و من بعد معلوم نیست با حکومت مطلق

آید]، اگر از دولت علّیه و حکومت اسـالمیه عـالج عاجـل     به حرمین [بر سر حرمین چه

  .)2ش، ص6/3/1305(روزنامه اقدام،  »علی االسالم السالم«نشود 

  به دنبال وصول تلگراف آیات نجف، امام جمعه خویی مـدیران جرایـد تهـران را   

را بـراي آنـان قرائـت و از عامـه مسـلمین       به منزل خود دعوت نموده، تلگـراف واصـله  

خواهد به این موضوع مهم توجه نموده، احساسات اسالمی و تنفر ملی خود را ابـراز   می

  .)86، ص4(مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج نمایند

ش 8/3/1305اي کـه پـس از انتشـار تلگـرام، منتشـر شـده یعنـی         روزنامه اقدام در شماره

  نویسد:  ها پرداخته می ررسی تخریب بقیع و رفتار ابن سعود و وهابیصفحه دوم به تحلیل و ب

جمعی آن حادثه را به خونسـردي تلّقـی و تصـور نمودنـد کـه منشـأ آن سیاسـت        

دیگران یا تبلیغ دشمنان وهابی اسـت و حـال آن کـه قضـیه مزبـوره در عـداد شـایعات        

خارجه منتشر شده بـود مفهـوم   نیست، زیرا از بیانات ابن سعود که چندي قبل در اخبار 

شود که به حجاج اجازه زیارت مقابر مشرفه داده نشده و بعید نیست که پس از ایـن   می

منع به چنین عمل ناپسندیده مبادرت کرده باشد. در این سرمقاله به ساده انگـاري ایـران   

  نویسد: نسبت به ابن سعود هم پرداخته شده می

  ایـن حکومـت بـدوي سـاده، در امـور مـذهبی      کردیم کـه   ما قبل از این گمان می

بینـیم بـرخالف انتظـار، لطمـه      کنـد. اینـک مـی    و عقاید اقوام مختلفه اسالم مداخله نمی

بزرگی به احساسات یک ملّتی وارد کرده که هنوز آن ملّت به سقاخانه معتقد اسـت تـا   

  )2، ص8/3/1305مورخ (روزنامه اقدام،   چه رسد به قبور اولیا و ائمه اطهار!

  تجمعی دیگر

شمار زیادي از علما و پیشنمازان و تجار و اصناف در  11/3/1305روز چهارشنبه 

منزل امام جمعه تهران اجتماع کرده به اقدام وهابیون در هتک حرمت حـرمین شـریفین   

اي هم سخنرانی کردند در ایـن مراسـم    اعتراض نمودند، امام جمعه، مدرس، بهبهانی و افجه
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اهللا  کید شد که کمیسیونی مرکب از آقایان: امام جمعه تهران، بهبهـانی، آیـت  برقرار پیشین تأ

زاده خراسـانی، حـاج میـرزا محمدرضــا کرمـانی، سیدحسـن مــدرس، امـام جمعـه خــویی،        

مستوفی الممالک، وثـوق الدولـه، محتشـم السـلطنه، مشـیرالدوله و احتشـام السـلطنه در        

  حث و بررسی قرار دهند.شوراي ملی تشکیل شده و موضوع را مورد ب مجلس

امام جمعه خویی و جمعی از علماي دیگر، عریضـه مخصوصـی هـم بـه رضاشـاه      

هـا رسـیدگی نمایـد، نتیجـه      خواهند تا به فاجعه مدینه و اقدامات وهـابی  نوشته، از او می

ش، کمیسـیونی  10/3/1305شـنبه   شـود روز سـه   نگاري این است که مقـرر مـی   این نامه

ت وهابیت در قصر شاه تشـکیل و چگـونگی پیگیـري مشـخص     براي رسیدگی به عملیا

گردد. برخی از اعضاي این کمیسیون عبارتند از: امام جمعـه خـویی، میـرزا سـیدمحمد     

الـدین، میـرزا محمـدآقا     بهبهانی، امام جمعه طهرانی، سیدحسن مدرس، حاج آقا جمـال 

(روزنامه الدوله... زاده خراسانی، مؤتمن الملک، مشیرالدوله، مستوفی الممالک و وثوق 

  ).2، ص517، شماره 5شفق سرخ، سال 

شود ولـی نتیجـه مهمـی از آن     این کمیسیون با حضور شخص رضاشاه تشکیل می

  نویسد: گردد روزنامه شفق سرخ در این باره می حاصل نمی

نظر به اینکه اخذ تصمیمات مقتضی، موکول به مطالبات بیشتر و وصول اطالعات 

لسه، مذاکرات مقدماتی جریان داشته و تصمیم گرفتـه شـده اسـت    باشد در ج عمیقه می

  که به جلسـات کمیسـیون ادامـه داده شـود تـا در نتیجـه تبـادل نظـر و مطالعـات کامـل          

هــایی کــه از نماینــدگان ایــران در عــراق و شــامات خواهــد رســید،   و وصــول راپــرت

ر عمـارت  شود. جلسه بعـدي د  تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد، سپس تصمیم گرفته می

  .2، ص519همان، شماره  مجلس شوراي ملی و اتاق هیئت رئیسه منعقد گردد

سـاعت   3ش، 13/3/1305دومین جلسه کمیسیون رسیدگی به تخریب قبور، روز جمعه 

هـاي واصـله    گردد و در آن گزارش مانده به غروب در عمارت مجلس شوراي ملی منعقد می

عات هیأت اعزامی ایران بـه حجـاز قرائـت و تصـمیم     و نتایج تحقیقات به عمل آمده و نیز مطال

شود که به تمام علماي ایاالت و والیات تلگرام شود تـا نظریـات خـود را نسـبت بـه       بر این می
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ها به کمیسیون ارجاع داشته تا باعث تسهیل اخـذ تصـمیمات الزمـه گـردد! در      قضایاي وهابی

که این کمیسیون راجع به واقعـه مدینـه   جلسه قبلی رضا شاه اعالم کرده بود که هر تصمیمی را 

  .)2، ص521(همان، شماره  طیبه اتخاذ نماید، امر به اجراي آن صادر خواهد شد

  خاصیت کمیسیون بی

، بار دیگر روز چهارشنبه مـورخ  یملکمیسیون حرمین شریفین در مجلس شوراي 

ش، با حضور رئـیس الـوزراء و وزیـر مالیـه تشـکیل و تـا اوایـل شـب ادامـه          5/3/1305

رئـیس کمیسـیون درخصـوص تشـکیل جلسـه       السـلطنه یابد. در این جلسـه محتشـم    می

دهـد لـیکن    عمومی که با شرکت علما و رجال به عمل آمده بود گزارشی را ارائـه مـی  

  ).2، ص2164(روزنامه ایران شماره  شود! رفته نمیهیچ تصمیم مشخصی گ

  دست به دامان انگلیس علیه ابن سعود!

کمیســر عــالی » لــرد لویــد«ش، گــزارش مهمــی از طــرف 13/3/1305در تــاریخ 

  انگلستان در مصر به لندن ارسال شد که در آن آمده است:

وزیر مختار ایران به دستور دولت متبـوعش بـا مـن تمـاس گرفـت و درخواسـت کـرد،        

دولت انگلستان بر پادشاه حجاز فشار بیاورد تا از تخریب بیشتر قبور مقدسـه مدینـه جلـوگیري    

نماید، وزیر مختار ایران به خشم و انزجار عمیقی اشاره کرد که در ایـران بـه پـا خاسـته اسـت،      

ـیس اسـت.          باور عمومی کشورهاي مسلمان این اسـت کـه ابـن سـعود، دوسـت و متحـد انگل

کرد مبنی بر اینکـه، در  اش به سیاست دولت انگلستان استناد  در پاسخ به همتاي ایرانی» لوید«

کند! و اینکـه بهتـر اسـت ایـن درخواسـت از طریـق        امور مذهبی مسلمانان دخالت نمی

  من! نماینده انگلیس در تهران پیگیري شود تا از طریق

ها از این پاسخ کامالً روشن اسـت ولـی وزیـر مختـار ایـران بـاز        شیطنت انگلیسی

هـم وجـود دارد، تنهـا     9کند که خطر قریب الوقـوع تخریـب مقبـره پیـامبر     اصرار می

  .) 13084/139 شماره سند: آرشیو ملی ایران؛( اي که هنوز سالم مانده است مقبره

تشــکیل داده در آن جلســه » مســتوفی الممالــک«اي هــم بــا  علمــاي تهــران جلســه

خواهد بـا توجـه بـه موقعیـت خطیـر و حسـاس پـیش آمـده،          اهللا مدرس از وي می آیت
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هـا بـه ضـرایح مقدسـه ائمـه       نخست وزیري را قبول کند تا بتواند موضوع اهانت وهـابی 

  ی الممالک ابتـدا امتنـاع ولـی پـس    بقیع را جداً مورد تعقیب و پیگیري قرار دهد. مستوف

نامـه مسـتوفی    (نیـري، زنـدگی   پـذیرد  از آن، با اصـرار حاضـران ریاسـت وزرایـی را مـی     

  ).441الممالک، ص

هـا هـم    شـود، انگلیسـی   فشار افکار عمومی به شاه و دولت روز به روز زیادتر مـی 

اي  د بـه گونـه  اند و تحلیل آنها این است که تـأثیر مـا بـر ابـن سـعو      طرفی کرده اعالم بی

طرفی هـم غیـر عقالیـی و هـم      نیست که بتوانیم به آن اتکاء کنیم، لذا ترك سیاست بی

 تـوانیم موفقیـت دخالتمـان را تضـمین کنـیم      کـه مـا نمـی    خطرناك است، خصوصـاً آن 

  .)115، ص6(روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج

فشـارهاي   در گزارش نماینده انگلیس به لندن به این موضوع هم اشـاره شـده کـه   

ها واکنش نشان دهد و نه  کند تا به ابن سعود و وهابی مذهبی، دولت ایران را مجبور می

افزاید: اآلن شـرایط   ها را نادیده بگیرند. سپس می توانند این اعتراض شاه و نه دولت نمی

هاي مذهبی و شـیعی در عمـل، بـدون اسـتثناء ضـد       اینجا به قدري تغییر کرده که گروه

تواند از این شرایط و روحیات  اند بنابر این دولت انگلیس می حامی انگلیسبلشویک و 

  .)114(همان، ص مذهبی به سود خود بهره ببرد

  ون دفاع حرمین شریفینیسومین جلسه کمیس

ـیون بـا حضـور علمـا و رجـال      1305خرداد سال  15عصر روز   ش، سومین جلسـه کمیس

هـاي   ل گردیـد، در ایـن جلسـه تلگـراف    سیاسی درباره فاجعه مدینه و حادثه بقیع تشکی

هاي بعضی والیات قرائت و بررسی شد و مقرر گردیـد در کلیـه بـالد ایـران،      شخصیت

مجامع اسالمی مرکب از علما و محترمین تشکیل و مطالعات الزمه در قضیه مؤلمه بقیع 

آید. همچنین عموم مسلمین را آگاه و مستحضر دارند که هرگونـه تصـمیمی از    به عمل

رف کمیسیون اتخاذ گردد به عموم ابـالغ و بـه موقـع بـه اجـرا گذاشـته خواهـد شـد         ط

شنبه هفته بعـد برگـزار    شنبه و پنج همچنین مقرر گردید جلسات آتی، روزهاي شنبه، سه

  .)2، ص522، شماره 5(روزنامه شفق سرخ، سال  شود
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  سانسور اخبار مربوط به بقیع در جراید

اي درخواســت  زیــر امــور خارجــه طــی نامــه ش، معــاون و16/3/1305در تــاریخ 

شـود و در   کند که هیئتی که بـراي مشـاوره در موضـوع قضـایاي بقیـع تشـکیل مـی        می

جلساتی که منعقد خواهد شد یکنفر شخص بصیر از اعضاي وزارت امـور خارجـه نیـز    

  شود با نظر دولت تطبیق گردد...  حضور به هم رساند که اگر اقدامی می

اي بـه   ز طرف رئیس الوزراء به اداره تشکیالت نظمیـه، نامـه  همچنین محمود جم ا

  دارد: این شرح مرقوم می

  انـد  در موضوع قضـایاي بقیـع، هیئـت مشـاوره راجـع بـه ایـن کـار تقاضـا نمـوده          

  در جراید چیزي بدون اطالع آنها راجع به این مطلـب درج نشـود از همـین قـرار    

را آگاه کرده و به آنها تذکر  به مأمورین سانسور دستور دهید که مدیران جراید

  خواهنـد در جرایـد اشـاعه دهنـد، بـا جلـب نظـر        بدهد که هرچه در این باب مـی 

  هیئت مشاوره باشـد و بـراي انجـام ایـن منظـور بـه جنـاب مسـتطاب اجـل آقـاي          

  مراجعـه نمائیـد. از طـرف    السـلطنه حاج میرزا حسـن خـان اسـفندیاري محتشـم     

  )61278/293اره سند: (آرشیو ملی ایران، شمرئیس الوزراء 

  محمود جم
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  هاي رسیده از سایر شهرها تلگراف

بـه امـام    هاي دیگري هم از علماي رشت، کنکـاور و خراسـان جدیـداً خطـاب     تلگراف

  چنین آمده: جمعه خویی و سید محمد بهبهانی واصل شده است که در بخشی از آنها

ـالم اسـالم  :اخبار موحشه و قضیه فاجعه تخریب بقاع مطهره ائمـه بقیـع   ن را یو مسـلم  ، ع

سـریعاً اعـالم،   ن را یف مسلمیتکل هیجان آورده، البد الی اآلن تصمیم قطعی اتخاذ و عزادار  و به 

ها داده، زیست به ایـن زنـدگانی    فجایع حضرات زندقه وهابیخاتمه به  7ولی عصر که با عنایت

  .دور از اسالمیت است. منتظر دستور سریع هستیم

ایان عباس موسوي الري، محمد عراقی، عبدالصمد تویسـرکانی و علـی   این پیام را آق

اند. روحانیون خراسان هم پیشدستی کرده بودند و قبـل از وصـول متحـد     حسینی امضا کرده

  المآل کمیسیون مرکز، تلگرامی به تهران فرستادند که ملّت خراسـان از ایـن اقـدامات متنفـر    

  ).1ش، ص1305خرداد  16 (روزنامه اقدام، م یر اقدامات مرکز هستظو منت

  7بقعه قبر امام مجتبی تخریب

دهد که به دستور  ش روزنامه ایران بار دیگر خبر می1305خرداد  16روز دوشنبه 

بـه کلـی    7ها، بقاع متبرکه و بقعـه حضـرت امـام حسـن مجتبـی      قاضی القضات وهابی

  ).1، ص2127(روزنامه ایران، شماره خراب و منهدم شد 

ر همین روز تعدادي از تجار و رؤساي اصناف در قصر شـاه حضـور یافتـه و در    د

  دهـد بـراي جلـوگیري    وگو کردند رضا شاه هـم قـول مـی    ها گفت رابطه با اقدام وهابی

  ).2خرداد، ص 17(روزنامه اقدام، از تخریب بیشتر اماکن مقدس در حجاز اقدام کند 

  بازهم کمیسیون

 خرداد در عمارت مجلس شوراي ملی با حضور 17نبه ش کمیسیون دفاع حرمین روز سه

ایـن  شـود در   دوازده نفر از آقایان علما و نیز رئیس الوزراء و وثوق الدولـه تشـکیل مـی   

شـود تلگرافـی بـه نماینـده      جلسه گزارش وزارت امور خارجه قرائت و بار دیگـر مقـرر مـی   
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کمیسـیون بتوانـد تصـمیم     دولت در مدینه منوره مخابره و درخواست تحقیـق بیشـتر شـود! تـا    

شود کـه بـه    مناسب و قاطع را اتخاذ نماید، در این جلسه از وزارت امور خارجه نیز خواسته می

  و اطالعـات  هاي ایران در ممالـک اسـالمی تلگرافـی مخـابره     ها و سفارتخانه تمام کنسولگري

  و نظرات آنان را جهت تکمیل اطالعات اعضاي کمیسیون دریافت نماید.

ـید   اهللا آقاي شـیخ عبـدالکریم حـائري از قـم خطـاب       کمیسیون نامه آیت در جلسه بـه س

وجـو   در آن اقدامات صورت گرفته کمیسیون را پـرس  شود که محمد بهبهانی قرائت می

اهللا  دیگري نیز آیت اهللا سید ابوالحسن اصـفهانی خطـاب بـه آیـت     کرده بودند. تلگراف

  .)1، صخرداد 18(روزنامه اقدام،  اند مدرس فرستاده

اي به وزارت امـور خارجـه    ش نامه16/3/1305تیمور تاش وزیر دربار پهلوي نیز در تاریخ 

نوشته مبنی بر اینکه بدون اطالع هیئت تشکیل شده در امور مربوط به بقیع، از طرف ادارات تابعـه  

  .رتخانه اقداماتی به عمل نیایداآن وز

 دهـد و بـاز   کمیسیون تشکیل جلسه مـی ش بار دیگر 1305خرداد  21روز شنبه مورخ 

(روزنامه شـفق سـرخ، سـال     کند گیري را به جلسه بعد موکول می همچون گذشته تصمیم

  .)2، ص527پنجم، شماره 
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) کمیسیون دفاعیه حرمین شریف با حضـور  21/3/1305دو ساعت مانده به غروب روز (

یسیون مـدتی راجـع بـه    رئیس الوزراء، در عمارت مجلس شوراي ملی تشکیل شد. در این کم

هاي واصله و اخذ تصمیمات، مذاکره نمودند و پیشنهادهایی کـه در جلسـه قبـل تهیـه      راپورت

اي  العـاده  شده بود به اطالع رئیس الوزراء رسید. پس از مذاکرات طوالنی مقرر شد جلسه فوق

  .(همان) ها و مکه معظمه اتخاذ گردد تشکیل شود و تصمیمات قاطعی راجع به قضایاي وهابی

  کند   ها در نجف ادامه پیدا می تعطیلی

ش، در 22/3/1305آقایان محمد فیروز آبـادي و احمـد کاشـف الغطـا در تـاریخ      

اي خبـر دادنـد کـه کلیـه      االسالم میرزا هادي افجـه  تلگرامی از نجف، خطاب به حجت

ها تعطیل و علما مشـغول مـذاکره دربـاره اقـدامات وهـابیون هسـتند. در        دروس و بحث

  بخشی از این تلگراف آمده است:  

شه از مدینه طیبه در موضوع جسـارت فرقـه وهابیـه نسـبت بـه مشـاهد       وصول اخبار موح

مشرفه، سلب قرار از عموم نموده، عموماً درس و بحث را تعطیل، مشـغول بـه اقـدامات الزمـه     

هستیم چون صیانت [از] شعائر مقدسه اسالم و مدافعه از آن حرکات وحشیانه، از اهـم فـرایض   

 22(روزنامه اقـدام،   وم عالم اسالمی را انتظار داریماست لذا مشارکت آن ذوات محترمه و عم

  .)2، ص1305خرداد 

اي  نامـه  28/3/1305اهللا آقاي حاج شیخ محمدهادي مازندرانی نیز در تـاریخ   آیت

دهـد بـه وزیـر امـور خارجـه       که مخاطب آن در نامه معلوم نیست لیکن قرائن نشان مـی 

از حـرمین شـریفین انتقـاد وپیشـنهاد      نتیجـه بـودن کمیسـیون دفـاع      نوشته و در آن از بی

کند او یا فردي مطلع و آگاه به زبان عربـی بـراي مـذاکره بـا ابـن سـعود اعـزام و بـا          می

  مذاکره مشکل را حلّ کند متن نامه به این شرح است:

  رساند: به عرض عالی می

شـود، لـذا عـرض     این عریضه روز عید أضـحی (قربـان) بـه أنامـل شـریف مشـرف مـی       

هـاي سـال، بـه أمثـال ایـن اعیـاد موفـق         هنیت خود را معروض داشته، امیدوارم سالتبریک و ت

اي عرض و با کمال امیـدواري منتظـر    گشته، با عزت و سعادت قرین باشید. چندي قبل عریضه
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جواب بوده، کثرت مشاغل، شاغل از جواب دادن شده، دعـاگو خیلـی امیـدوار بـه محبـت و      

ــع  الطــاف حضــرتعالی مــی ــد،  داشــتم کــه در عرایضــم دقــت و غــور مــی باشــم و توق فرمائی

  دانم توجهی فرمودید یا خیر؟ علم اهللا درخصوص مسئله بقیع شرحی معروض داشته نمی

عـرب   چاره به جز رفتن یک نفر از علماي شیعه که عارف به معارف عصر و زبان

 {باشد، به استعانت قناسل دولت علّیه، مذاکره با ابن السعود نموده، منـاد  
َ
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] بـه جهـت   9و مستدعی شود که همان طریق [که] مرقد حضرت رسول [ )6(کافرون: 

مســتثنی شــد، مرقــد بقیــع هــم بــه جهــت چهــل پنجــاه میلیــون  سياســةًعمــوم مســلمین، 

عشري و شیعه مستثنی باشد. قطع دارم که مساعدت کند و رفع همه گونه مزاحمت  اثنی

کنم که این کمیسیون منعقده در طهران به اسـم   را بنماید. دوستانه و محرمانه عرض می

انـد،   تدبر معـین کـرده   دفاع از حرمین محترمین، مضحکه است، معنی این لفظ را بدون

کـه روس و انگلـیس،    کنند درحـالی  یکی از دو حرم، حرم مکه است، چگونه دفاع می

که حرمین مال عموم مسلمین، ایـن   اند؟ و دیگر آن سلطنت ابن السعود را تصدیق کرده

  نماید؟ دانند، چگونه دفاع از حرمین محترمین می فرقه [را] رفضه و فجره می

 نویسـند   جات، آنها را زنادقـه مـی   ها، در نوشته که علما و روزنامه آنتر  و از این مضحک

  و ملتفت نیستند که شیعیان آنجا، چقدر در زحمت و مرارت خواهند بود!

خدمت اعلیحضرت همایونی واقعاً عـرض کنیـد کـه ایـن اقـدامات هـیچ مناسـب        

ترسم  رد، مینیست، این اقدامات، اقدامات جنگ جویانه است نه مصلحانه و عاقبت ندا

  روي به ترکستان است! که به کعبه نرسند که این ره که تو می

ـیل داشـته و بـا ابـن السـعود مـذاکره        یقین دارم که رئیس فرقه شش امامی ها، آدمی گس

نموده و بقعه حضرت اسماعیل را در مدینه مستثنی نموده و ما مشغول کمیسیون بـازي و اسـب   

دهنـد، چـاره بـه جـز ایـن نیسـت، اگـر         ن مسئله را اهمیت مـی تازي هستند [هستیم] اگر واقعاً ای

  .عالمی از من بهتر سراغ دارند، آن را بفرستند، مقصود قتل خارجی است

من محض خدمت به ملت و دولت، با مساعدت دولت حاضرم که این خدمت را 

  که سال دیگر حجاج ایرانی با کمال خوشی به حجاز بروند. طوري انجام داده، به
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در ایـن   الدولـه دارم اگر صالح بدانید با آقاي مستوفی و با آقـاي وثـوق    خواهش

باب مذاکره فرموده و حضور اعلیحضرت نیز معروض داشته اگر مصلحت اقتضـا کـرد   

  مرا به طهران بطلبید که حضوراً بعضی مذاکرات نمایم.

 این هفته از هند و مصر و حجاز، خطوط مفصله داشتم و همه منتظر اقدامات ملت

دانید چاره این است و اگـر قابـل    و دولت ایران هستند. اگر این مسئله را قابل اهتمام می

مختارید! از این کلمه سوء ظن نفرمایید زیرا که وضع » کما هو الظاهر«دانید  اهتمام نمی

  رساند سنگ بزرگ عالمت نزدن است. و حرکات کمیسیون می

غور و دقت مالحظه فرموده، آنچه  شاءاهللا با کمال محبت در عرائض دعاگو با ان

  صالح بدانید مرقوم دارید.

  اید. ایام به کام باد.   اهللا اصفهانی را هنوز مسترد نفرموده رقعه آقاي آیت

  من الجانی محمدهادي الشیخ الحائري المازندرانی

  )2682/210(آرشیو ملی ایران، 
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  تشکیل کنگره در مکه

اند به دنبال راه فـراري هسـتند    رو شده روبهها که با فشارهاي ملل اسالمی  سعودي

اي بـا حضـور    تا مشـکالت خـود را کـاهش دهنـد از ایـن رو بـه فکـر تشـکیل کنگـره         

خبـر   3/1305/.29انـد روز یکشـبنه    نمایندگان کشورهاي اسالمی در مکه مکرمه افتـاده 

قعـده منعقـد گردیـده ولـی پـس از سـه جلسـه         ذي 27رسید که ایـن کنگـره در تـاریخ    

  اري تعطیل و ادامه آن بـه بعـد از عیـد قربـان موکـول شـد. نماینـدگانی از ترکیـه        برگز

هاي مصر، یمن، عـراق، تـونس، الجزائـر،     و افغانستان در آن حضور داشته، لیکن دولت

 انـد  طرابلس و مسلمانان لهستان دعـوت ابـن سـعود را جهـت شـرکت در آن رد کـرده      

  .)2ش، ص1305خرداد،  29(روزنامه اقدام، 

  یل وزارت امور خارجه از تحوالت حجازتحل

وزارت امور خارجه به صورت بسیار محرمانه، راجع به وضعیت حجـاز گزارشـی   

  کند: ش به تهران گزارش می31/3/1305شنبه مورخ  را روز سه

و عـین الملـک را بـراي     السـلطنة در سال گذشته که اولیاي دولت علّیه جنابان جـالل  

تحقیق رفتارهاي ابن سعود در اماکن مقدسه، به حجاز اعزام فرمودند، چون هنـوز قـدم ابـن    

سعود در حجاز راسخ نشده بود، بر حسب مقتضیات زمـان مجبـور بـود کـه در مقابـل ملـل       

ن مختلفه اسالمیه، اظهار حسن نیت نماید، این بود که در مقابـل اقـدامات و اظهـارات دولتـی    

ایران و مصر، به اغلب سالطین و امراي ممالک اسالمیه کتباً و تلگرافاً وعده صـریح داد کـه   

در کلیه خطّه حجاز، غیر از طرد و تبعید ملـک حسـین و اوالد شـرفاي سـابق مکـه معظمـه،       

هیچ طمعی ندارد و بعد از استیالي حجاز و طرد اوالد شرفا، کلیه حجاز و امـاکن مقدسـه را   

  و به صواب دید عالم اسـالمیت واگـذار خواهـد کـرد و تمـام قـواي خـود را        به اهل حجاز

  به حفظ حرمت اماکن مقدسه و صیانت مقابر مشرفه صرف خواهد نمود.

بــه ایــن وســیله و تــدبیر، جنبشــی کــه از هندوســتان شــروع شــده، بــه ایــران و تــا  

ظهار نیـات  اندازه به مصر هم سرایت کرده بود خاموش شد. دیدیم که عاقبت آن ا یک
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سلبی منجر گردید و علت عـدم موفقیـت   اثنا در مصر منعقد شد دیدیم که بر کدام نتیجه 

  چه بود؟ حالیه حلّ مسئله حجاز از دوشقّ خالی نیست: آن

  کم با القآات خارجی و داخلـی، جنـبش ایـران و عـراق     شقّ اول این است که کم

کند و ابن سعود خطّـه حجـاز [کـه] سـهل اسـت کـه        اندکی هم غلظت پیدا می و یمن، 

شود، آنها هـم   ، به دوستان استظهار ملتجی میمملکت نجد را هم در معرض خطر دیده

باکمال تبرّي از مداخله بـه مسـائل دینـی و مـذهبی در خطـه حجـاز و امـاکن مقدسـه و فقـط          

  محض رفع اختالفات همجواري ما بین دو مملکت نجد و یمن هـر دو مملکـت را بـا عبـارات    

جـاز و امـاکن مقدسـه را بـا     گیرد و مسئله پیش آمده ح و تعبیرات عوام فریبانه زیر بال خود می

ربـط و شـیرازه،    هـاي بـی    مسئله خالفت ممزوج نموده و پس از چندین بار مذاکرات و کنگره

  هر وقت که خود مقتضی دانستند بـا اکثریـت آراي مسـلمانان هنـد و عـراق و مصـر و جزایـر       

ظـاهر  و تونس و شامات و غیره که احوال روحیۀ آنها به کسـی پوشـیده نیسـت یکنفـر خلیفـه      

  کنند و اداره شئونات دینی و مذهبی را بـه یـک مجلـس شـوراي خالفـت      الصالح انتخاب می

و اداره کشوري و نظامی و مالی مملکت حجاز را به یـک مجلـس نیـابی کـه هـر دو مجلـس       

کننـد حتـی هـیچ     مرکب از نمایندگان ممالک اسالمیه و اهل خـود حجـاز باشـد واگـذار مـی     

خواهد عالقه دولت مصر را با سودان در یـک دائـره     نگلیس میمستبعد نیست حاال که دولت ا

بسیار تنگی محدود نماید، خطّه حجاز و حراست حرمین شریفین، بلکه خالفت اسـالم را هـم   

هـا ریشـخند بکنـد و آنچـه را کـه مسـتقیماً        بدل ما یتحلّـل قـرار داده یکبـار دیگـر بـه مصـري      

  در بیاورد.تواند بکند به نام مصر از قوة به فعل  نمی

هـاي    شقّ ثانی که در واقع قدري دور از احتمال است این است که ابن سعود بـه جنـبش  

هـا اعتمـاد بکنـد     قولی ممالک اسالمیه اعتنا نکرده و به قوة مادي و رسوخ عقیده مذهبی وهابی

  .و به سبب دوري مسافات و اشکال طرق مواصالت، از وقوع فشار فعلی نیندیشد

م امام یحیی و ظهور اشکاالت خلق الساعه سـرحدي از طـرف عـراق    در این صورت قیا

بـدون   و شرق اردن، باز ابن سعود را به اذعان آورده همان نتیجه که در شـقّ اول عـرض شـد،   

  و خورشـید  شود. یعنی به عبارت مکتبـی، ابـر و بـاد و مـه     هیچ تغییر و تبدیل حاصل می
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ي عالم بـراي یکنفـر شـاه بلـود را از     ها کنند و همه گربه و فلک به یک حساب کار می

  .(ضرب المثل براي نگارنده شناخته نشد) آورند آتش بیرون می

آالیـش نداشـته باشـد و در مسـئله      در چنین موقعی، اگر کسی مبدأ سلیم و فطرت بـی 

جزاء و عقاب دنیا و آخرت، سهل انگاري را جایز شمارد، ممکن است عوض هـزار تومـان   

  کش بدهد و انگشتی داخل کار و سري داخل سرها نماید. مقرري، مبلغی هم پیش

نماید که استخوان  لیکن فدوي باز حقایق فلسفی اسالف را متذکر شده عرض می

  خوردن براي بنده گواراتر است.

در این دورة سعادت که دولت و ملت ایران، طالب نتیجه رفتار و کردارند نه مروج وزر و وبال، 

به میزان انصاف سنجیده، از پاداش کردار نیک و کیفر رفتار زشت غفلت شاید نظریات بنده را 

  )k30.p3.437.1305(آرشیو وزارت امور خارجه، شماره سند: نفرمایند. امر عالی مطاع است. 
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  ها   اطالعیه مستوفی (رئیس الوزراء) علیه سعودي

خواسـته   اهللا مـدرس از مسـتوفی   هاي قبلی، مبنی بر اینکه آیـت  با توجه به گزارش

ها با قوت بیشتري عمل کنند، لـذا وي پـس    بود رئیس الوزرایی را بپذیرد تا علیه وهابی

  اي به این شرح صادر کرد: از پذیرش این سمت، اطالعیه

  شود: به اهالی مملکت و عموم مسلمین اعالم می

تعدیات و تجاوزاتی که نسبت به عالم دیانت و عقایـد فـرق مسـلمین از مـدتی قبـل،      

  اند و هتک حرمتی که نسبت به حرمین شـریفین کـه قبلـه    طایفه وهابیه به عمل آورده

انـد،   و معبد کافه مؤمنین و مرکز اتحـاد روحـانی تمـام مسـلمین اسـت مرتکـب شـده       

عموم مسلمین را مضطرب و نگران ساخته است و جسارتی که از طـرف آنهـا نسـبت    

  یده و قاطبــۀ مــؤمنین را متــأثربــه بقــاع متبرکــه بزرگــان دیــن در بقیــع بــه ظهــور رســ 

  باشد. و سوگوار نموده است، معلوم خاطر عموم اهالی مملکت می
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  گونـه عملیـات کـه مخـالف آداب     دولت ایران از بدو تجاوزات این طایفـه، همیشـه بـر ایـن    

و حیثیات دیانتی و مناقض با اصول تمدن است، اعتراضات شدیده نمـود تـا اینکـه از طـرف     

ــع   ــن س ــدالعزیز اب ـیس آن عب ود رئـ

ــه     ــد ک ــدي ش ــراز مواعی ــه، اب طایف

گونــه فجــایع و تجــاوزات کــه  ایــن

احترامی صریح به عقاید و شعائر  بی

ملی عالم اسـالم اسـت، ارتکـاب و    

تکرار نشود ولـی بـرخالف انتظـار،    

عملیاتی اخیراً منافی با مواعید خود، 

ـید کـه قلـوب       از آنها بـه ظهـور رس

اســالمیان را متــأثر و متــألم نمــود و  

ــران،   ــت ای ــد کــه دول ســبب گردی

دعوت ابن سعود را بـراي شـرکت   

در مجمع عمومی حجاز قابل قبـول  

  ندانسته و رد نماید.

از آنجـــا کـــه تجلیـــل امـــاکن  

مقدسه، کـه کرورهـا نفـوس از    

روي عقیده و ایمـان، آن نقـاط   

شریفه را مهبط انوار رحمـانی و  

و مخصوصاً در ایـن برهـۀ از   دانند، از شعائر ملی اسالمی است  منبع فیض آسمانی می

زمان، که عصر احترام و عقاید و آداب دیانتی است و تمام ملل متمدنـۀ عـالم، از هـر    

  قوم و ملـت سـعی دارنـد کـه معتقـدات مـذهبی دیگـران را تعظـیم و تکـریم نماینـد          

  و تعدي و تحمیل بر شعائر دینی سایر ملـل را منسـوخ سـازند، بـدیهی اسـت دولـت       

واند ساکت نشسته و تحمل نماید که یک فرقه معدود که نسبت به ت و ملت ایران نمی

ملل اسالمی در حکم اقلّ قلیل هستند، عقایـد خـود را بـر تمـام عـالم اسـالم تحمیـل        

ه، از    نمایند و حقیقتاً جاي بردباري و تحمل نیست در عصري که هر یک از ملـل حیـ
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رچند که منسوب به ملـل  و صنعت، ه براي آثار و قبور حکما و بزرگان و ارباب شعر

  و از ایــن لحــاظ مــا بــین ملیــت  شــوند دیگــر باشــند، هزارگونــه احترامــات قائــل مــی

گذارند، یـک طایفـه فقـط بـه استمسـاك تعـالیم و مبـادي         و قومیت و نژاد فرقی نمی

خود، آثار ائمه هدي و اولیاي خدا را که در روح و قلب کرورها نفوس جـاي دارنـد   

  منهدم سازند.

ان این رفتار را از مقوله تجدید اعمال ادوار توحش و جاهلیت تلقـی نمـوده   دولت ایر

  نماید. و بر این کردار فجیع شدیداً اعتراض می

دارد، بـه حکـم وحـدت     در همان حال به قاطبۀ مسـلمانان عـالم خطـاب و اعـالم مـی     

ه عمـل  عقیدة اسالمی متَّفقاً به وسایل ممکنه از این عملیات تجاوز کارانه جلوگیري ب

  آورند و از آنجا که حرمین شـریفین حقیقتـاً بـه تمـام عـالم اسـالم تعلـق دارد و هـیچ        

  ملت مسلمان، دون ملت دیگر حق ندارد این نقاط مقدسه را که قبلۀ جامعه مسـلمانان 

و مرکز روحانیت اسالمی است، به خـود اختصـاص داده، تصـرفات کیـف مـا یشـاء       

  عقایــد دیگــران تحمیــل کنــد، بنــابراین از تمــام نمایــد و اصــول تعــالیم خــود را بــر  

شود که در یک مجمع عمومی ملل اسالمی، مقدرات حرمین  ملل اسالمیه، تقاضا می

ــلّ و تســویه نماینــد و قــوانین و نظامــاتی وضــع گــردد کــه تمــام            شــریفین را ح

بر طبق عقاید مختصـه خـود، بتواننـد آزادانـه از برکـات روحـانی و فیـوض         مسلمانان

اماکن مقدسـه مکـه معظمـه و مدینـه طیبـه برخـوردار و متمتـع شـوند و ایـن          آسمانی 

سرچشمه فیض و سعادت الهی تمام طوایف مسلمانان عالم را بـدون تبعـیض و اسـتثنا    

  سیراب سازد.

  این تقاضاي دینی و ملی را بـه سـمع قبـول اجابـت کـرده       امیدواریم که ملل و دول اسالمی،

  .یدآ دسات ملی و شعائر مذهبی آنان لطمه واردو راضی نشوند بیش از این بر مق

  1305اول تیر ماه 

  حسن بن یوسف رئیس الوزراء

، 536در روزنامه شفق سرخ شـماره   1305تیرماه  3بیانیه رئیس الوزراء روز جمعه 

هاي مثبت علما را در پی داشت  صفحه اول به چاپ رسید. صدور این اطالعیه، واکنش

  کنم: می که به برخی از آنها اشاره
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  اطالعیه جمعی از علماي نجف

اي خطـاب بـه    ش جمع قابل توجهی از علماي بزرگ شـیعه، نامـه  16/5/1305در تاریخ 

  کنند متن نامه به این شرح است: آقاي مستوفی رئیس الوزراء نوشته از وي تشکر می

  بسمه تعالی شأنه

  رساند: به شرف عرض عالی می

 ـ سالم اهللا علیه ـ  عبداهللا الحسین حضرت ابی ۀمبارک ۀفرایض دعاگویی در تحت قب يپس از ادا

ه شـریفه [کـه] مورخـه اول تیرمـاه نشـر گشـته، موجـب بسـی           با کمال امیدواري بیانیـ

  مباهات و افتخار عموم علماء و کافّه شیعیان و بالخاصه ایرانیان گشت.

داننـد و ننوشـته    چـون البتـه از مـا بهتـر مـی     بلی چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار، 

دانند که یگانه راه وصول نتیجه و منـع ایـن فرقـه ضـاّله مضـلّه       خوانند و ناگفته می می

ــالطین   ــان سـ ــان هیجـ ــه، همـ وهابیـ

تواننــد منــع  اســالمی اســت کــه مــی 

تعرّض فرقه نمایند که ابداً عالقمنـد  

ــد و آن    ــرّه نبودن ــد مطه ــه آن مراق ب

پنداشـتند و قیـام    یمراقد را محترم نم

به امري نمودند که مخالف عقائد و 

دیانات کرورهـا مسـلمین اسـت کـه     

در قرون متوالیه، آن مراقد را محترم 

و معظــم دانســته و زیارتگــاه عمــوم  

ــل آن   ــیم و تجلی ــوده و در راه تعظ ب

 قانونـاً ایـن فرقـه قلیلـه    اماکن متبرّکه از صرف جان و مال مضایقه نکردند. البته عقـالً و  

ـیون    مخالف، حق انفراد در مقررات دیانات دیگران ندارند. در عریضه اي که خـدمت کمیس

خانه امر مرحمـت شـود کـه تلگرافـات علمـا را       وهابیه عرض شد، استدعا کردیم به تلگراف

ــأت وزراء    ــه رأي هی ــن مرحمــت بســته ب ــد و ای ــول نماین ــه، مجــانی قب ــاب مدین   اســت در ب

  مضایقه بفرمایند و البته مرحمت خواهند فرمود: و گمان نداریم از این قلیل نفع

بـه   در خاتمه انتظار اوامر سامیه داشته و بهر دستور سیاسـی، دعاگویـان را واقـف سـازند کـه     

ــه رفتــار نمــا  و از بشــارت اقــدامات خــدا پســندانه  »يــداهللا مــع اجلامعــة«یم کــه یهمــان روی 
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(آرشـیو وزارت امـور خارجـه،     !محظوظمان فرمایید. ایام شوکت و اقتدار مستدام باد

  )k30.p3.96.1305شناسه سند: 

  دهد: نامه علماي بزرگ را چنین پاسخ می ،آقاي مستوفی رئیس وزرا

  خدمت با شرافت هیئت محترمه علمیه مقیم کربالي معلی دامت افاضاتهم

وسیله وزارت جلیله امور خارجه عز وصول ارزانـی   دارد: مراسلۀ شریفه به معروض می

ی کــه در مــورد از اظهــار مــودت و مالطفــت آن ذوات محتــرم و حســن ظنّــداشــت. 

ه صـادره راجـع     مخلص ابراز فرموده بودید کمال امتنان حاصل شد. در موضوع بیانیـ

به فجایع اعمال وهابیـان هـم اظهـار خشـنودي فرمـوده بودیـد، موجـب مزیـد امتنـان          

همـه نـوع بـذل مجاهـدت     کند که در این مورد  گردید. البته وظایف دیانتی اقتضا می

بشود و دولت هم با مشاورة هیئت محترم دفـاع حـرمین شـریفین و مالحظـه سیاسـت      

و ممکن باشد، در ایـن کـار اقـدام     عمومی و رعایت مصالح و مقتضیات آنچه مقدور

  خواهد نمود و عقبه به اقدامات خود خواهد داد.

وزارتین تلگـراف و مالیـه مـذاکره    راجع به معافیت قیمت مخابرات تلگرافی آقایان محترم، با 

ـیش اسـت         می کنم و چون اشکاالتی در انجام این امـر از حیـث قـوانین مـالی و بودجـه در پ

زا که در بـادي نظـر    کنم تا محظورات مزبوره را مرتفع ساخته و این موضوع مشکل سعی می

  شود [را] حل و تسویه نمایم. ایام افاضات مستدام. سهل تصور می

ءیس وزرایر  

خواهند  علماي شیعه نامه دیگري خطاب به رئیس الوزراء مرقوم داشته، از وي می

  هاي آنان در دفاع از حرمین شریفین را به همه بالد ارسال نماید: تلگراف

  حضور حضرت مستطاب اشرف آقاي رئیس الوزراء دامت شوکته

کـه   آنزیارت شد، کمال تشکر از بذل مرحمت داریـم، اسـتدعا    23تلگراف نمره 

تلگرافات دعاگویان جامعه علمیه کربالي معلی در بـاب دفـاع از حـرمین شـریفین     

  که حاوي امضـاءات و أمهـار ایـن جامعـه اسـت، بـه همـه بـالد ایـران ابـالغ دارنـد           

االسالم حاج شیخ العراقین که عنوان آن علـی ابـن الشـیخ     حجةبه معرفی حضرت 

  .است و جواب ارجاع دارند

محمود زنجانی ـ محمدتقی طباطبایی ـ االحقر الجـانی المصـطفی الرضـوي       امضا: 
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ـ االحقر عبدالحسین شـیرازي    الکشمیري 

ــینی      ــادي الحس ـ ه ــیخ  ــن الش ــی ب ـــ عل

ـ علی    ـ االحقر علی الشاهرودي  الخراسانی 

ـ     ـ مجــد العلمــاء  الحســینی الشهرســتانی 

ـ     محمدحســین الکشـــمیري الرضـــوي 

مهـدي   محمدباقر الرضـوي الکشـمیري ـ   

ـ االحقــر یحیــی    الحــائري الکرمانشــاهی 

  .الیزدي الزرندي

(آرشــیو وزارت امــور خارجــه، شناســه  

  )k30.p3.94.1305سند: 
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