
  احمدرضا صدري
بازخواني حيات سياس�ي سيدحس�ن تقي زاده 
درواق�ع م�روري ب�ر تاريخچ�ه ي�ك ك ژراه�ه 
در تاري�خ معاصر ايران اس�ت؛ ك ژراه�ه اي كه از 
آغاز پيداي�ش مورد زنه�ار مراج�ع تقليد زمان 
قرار گرفت و س�وگمندانه چندان ج�دي گرفته 
نش�د. مقالي ك�ه هم اينك پيش روي شماس�ت، 
روايتي از تفسيق سياس�ي سيدحسن تقي زاده 
از سوي مراجع وقت است. اميد آنكه مقبول آيد. 

   
آغاز مشروطه دوم به فاصله يك سال، ماهيت جريان 
اصلي و جهت بخش مش��روطيت را عيان ساخت. به 
عنوان مثال، آي��ت اهلل س��يدعبداهلل بهبهاني نتيجه 
اعتماد خود به روش��نفكران و تالش در راه مشروطه 
غربي را دريافت. او گمان مي كرد با شركت در نهضت 
مش��روطه  مي تواند آن را تعديل و در جهت اعتالي 
ديني جامعه حركت ده��د و اينك مزد خوش  باوري 
خود را مي گرف��ت. البته در همان هنگام كه ش��يخ 
فضل اهلل نوري بر دار شد، سرنوشت او رقم خورده بود 
و پيش بيني شيخ بر سر دار كه مي گفت: »همان طور 
كه عمامه را از س��ر من برداشتند از س��ر همه شما 
بر خواهند داشت«، اينك به وقوع مي پيوست. به هر 
حال اين ترور، افكار عمومي را ب��ه حركت درآورد و 
علماي بزرگ نجف را تا حدودي متوجه عمق فاجعه 

ساخت. 
  آغاز حساسيت مرجعيت به پديده اي به نام 

»تقي زاده«
در پي رويداد ترور آي��ت اهلل بهبهاني، آيت اهلل آخوند 
مال كاظم خراساني به اتفاق آيت اهلل عبداهلل مازندراني 
در تلگرافي به نيابت سلطنت و مجلس شوراي ملي 
حكم به »فساد مسلك سياسي تقي زاده« و » منافات 
مس��لك وي با اس��الم« نموده و وي را از نمايندگي 
مجلس عزل و امر به تبعيد وي از ايران نمودند. متن 

اين تلگراف به شرح ذيل است:
»از قصر] شيرين[ به تهران

مقام منيع نيابت س��لطنت عظمي، حضرات حجج  
اس��الم دامت بركاتهم، مجلس محترم ملي، كابينه 

وزارت، سرداران اعظم. 
چون ضديت مسلك سيد حس��ن تقي زاده كه جداً 
تعقيب نموده اس��ت با اس��الميت مملكت و قوانين 
شريعت مقدس��ه بر خود داعيان ثابت و از مكنونات 
فاس��ده اش علناً پرده برداشته اس��ت لذا از عضويت 
مجلس مقدس مل��ي و قابليت امان��ت نوعيه الزمه 
آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و ش��رعاً منعزل 
اس��ت. منعش از دخول در مجلس ملي و مداخله در 
امور مملكت و ملت بر عموم آقاي��ان علماي اعالم و 
اولياي امور و امناي دارالشوراي كبري و قاطبه امرا و 
سرداران عظام و آحاد عساكر معظمه مليه و طبقات 
ملت ايران، ايدهم اهلل بنصره العزيز، واجب و تبعيدش 
از مملكت ايران فوراً الزم و اندك مسامحه و تهاون، 
حرام و دش��مني با صاحب ش��ريعتي)ع( به جاي او 
امين دين پرست وطن پرور ملت خواه صحيح المسلك 
انتخاب فرموده او را مفسد و فاسد مملكت شناسند 
و به ملت غيور آذربايجان و ساير انجمن هاي ايالتي و 
واليتي هم اين حكم الهي عزاسمه را اخطار فرمايند 
و هركس از او همراهي كند در همين حكم است. و ال 
حول و ال قوه اال با اهلل العلي العظيم و بجميع مارقم، قد 
صدر الحكم من االحقر عبداهلل المازندراني، قد صدر 
الحكم من االحقر الجاني محمدكاظم الخراس��اني، 

بذلك.« 

  واكن�ش ضعي�ف مجل�س ب�ه ي�ك حكم 
»تفسيق«

پس از وصول حكم فوق به تهران، متأسفانه مجلس 
شوراي ملي به جاي عزل از نمايندگي به كمك و ياري 
وي شتافته و به او س��ه  ماه مرخصي با حقوق دادند و 
تقي زاده به تبريز عزيمت مي كن��د. حكم مجلس به 

صورت ذيل به او ابالغ شد:
»مجلس شوراي ملي
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مش��روحه آن جناب كه اجازه سه  ماه مسافرت براي 
اصالح مزاح]!![ خواسته بوديد به كميسيون عرايض 
و مرخصي رجوع گرديد. كميسيون مزبور اين اجازه 
را به اكثريت تصديق و نيز مجلس در جلسه شنبه24 
ش��هر جمادي االخري تصويب نمود. رئيس مجلس 
شوراي ملي) محل امضاي حسين مؤتمن الملك(.« 

تقي زاده ظاهراً خيال داش��ت كه در تبري��ز بماند تا 
بلكه آب از آسياب بيفتد و مجدداً به تهران بازگردد. 
او چندين ماه در تبري��ز اقامت مي نمايد اما جريانات 
همچنان حضور او در ايران را غيرممكن نشان مي دهد. 
از يك طرف بازتاب حكم منجر به ش��ايعه تكفير وي 
مي گردد كه اس��تفتاي از آيات عظ��ام در نجف اين 
شايعه را خنثي مي نمايد لكن آنان همچنان بر»فساد 
مس��لك سياس��ي« او و لزوم تبعيدش از ايران پاي 

مي فشارند. از طرف ديگر واسطه ها تالش مي نمايند 
تا بلكه در حكم آيات عظام تغييري حاصل شود. اين 
تالش ها هم بي نتيجه مي ماند كه در جاي خود بدان ها 
اشاره خواهد شد. باالخره فرقه دموكرات آذربايجان 
در پي درخواست سيدحسن تقي زاده در جلسه خود 
تصمي��م مي گيرد تا ب��ه او توصيه كند كه از كش��ور 

خارج شود. 
در بخشي از حكم ابالغ فرقه به سيدحسن تقي زاده 

آمده است:
»به موجب مرقوم��ه محترمه ك��ه در چندي پيش 
اقامت و حركت خود را به شور رفقا واگذاشته بوديد 
و در جواب اظهار ش��ده بود كه چ��ون مركز موقتي 
مي خواهد تبديل به انتخابي ش��ود، لهذا تعيين اين 
تكليف را به مركز جديد وامي گذارد. اينك كه مركز 
مزبوره تشكيل و در مجلس جلسه سيم و چهارم خود 
مس��ئله را در تحت بحث و مذاك��ره درآورده خاطر 
مهر مظاه��ر آن رفيق محت��رم را از خالصه و نتيجه 
آن جلسات مستحضر ساخته درخواست اجابت نيز 
مي نمايد. در موقعي كه اين مس��ئله مطرح مذاكره 
شد، نظر به داليل چندي كه در دست بود و همچنين 
به واس��طه اطالعاتي كه از مدلول مكاتيب آن رفيق 
محترم استنباط شده بود كه: در تبريز قواي ارتجاعيه 
جلو آمده و ماندن آن دوس��ت محترم با آن حال كه 
نمي توان اطمينان حاصل نمود و از طرفي چنانچه در 
طهران ديديم محركين و مفسدين روز به روز بر شقاق 
و فس��اد خود مي افزايند حتماً و ضرورت��اً جنابعالي 
از تبريز بايد بي��رون بروند كه رفت��ه رفته مغرضين 
دستاويز ديگري پيدا ننمايند. رفقا متفقاً در اين رأي و 
لزوم حركت شركت نموده به مالحظات عديده رفتن 

به اسالمبول را در اين موقع الزم شمرده و...«
  تقي زاده در استانبول و طراحي براي آينده 

سياسي ايران
تقي زاده بنا به اين حكم از تبريز به س��وي استانبول 
رفت. او شش  ماه در اس��تانبول بود. هنگام توقف در 
آنجا نامه هايي به سردار اسعد و ممتازالسلطنه نوشته 
و از آنها خواست تا درصدد شغل و كاري براي او برآيند 
و سرانجام شش  ماه بعد به پاريس رفت. سردار اسعد با 
وسايلي كه داشت موفق شد مسترلينچ سرمايه دار و 
نماينده پارلمان بريتانيا و گرداننده »انجمن ايران« را 

به پاريس بياورد، تا حضوراً با او مذاكره نمايد.
به موجب نوشته خود تقي زاده، بين او و سردار اسعد 
و لينچ چندي��ن بار مالقات ص��ورت مي گيرد كه در 
يكي از آنها ممتازالس��لطنه، س��فير ايران در پاريس 
نيز حاضر بوده است. در ضمن اين گفت وگوها، لينچ 
به تقي زاده پيش��نهاده مي كند تا با او به لندن برود و 
با »انجمن ايران« همكاري نماي��د و تعهد پرداخت 
مخارج او را نيز مي نمايد. در اي��ن مالقات ها لينچ به 

تقي زاده مي گويد:
»وجود شما در اروپا به ما فرصت مي دهد كه به طور 
مس��تقيم تبليغات مورد نظر را بنمايي��م ولي لينچ 
هيچ گونه توضيحي درباره اينكه چ��ه نوع تبليغاتي 

مي خواهد بنمايد نمي دهد.« 
مدتي پس از اين جلسات، تقي زاده كه نمي توانست به 
ايران برگردد و دوست نداشت دعوت ممتازالسلطنه را 
براي زندگي در پاريس قبول كند و در تنگناي مادي 
براي گذران زندگي قرار گرفته بود دس��ت به دامان 
مش��ير الملك وزير مختار ايران در لندن مي شود و از 
او مي خواهد كه به لينچ مراجعه و از او بخواهد تا بار 
ديگر وي را براي منظور پيشنهادي يعني »تبليغات 
غيرمستقيم« به انگلستان دعوت كند. آنطور كه در 

تقي زاده از تبريز به س�وي اس�تانبول 
رفت. او ش�ش  ماه در اس�تانبول بود. 
هن�گام توق�ف در آنج�ا نامه هايي به 
سردار اس�عد و ممتازالسلطنه نوشته 
و از آنه�ا خواس�ت تا درصدد ش�غل و 
كاري براي او برآيند و س�رانجام شش  
ماه بعد به پاريس رفت. سردار اسعد با 
وسايلي كه داشت موفق شد مسترلينچ 
سرمايه دار و نماينده پارلمان بريتانيا و 
گرداننده »انجمن ايران« را به پاريس 
بياورد، تا حض�وراً با او مذاك�ره نمايد

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5635 پنجش��نبه5اردیبهش��ت1398| 19ش��عبان1440|

گذري بر زمينه ها و پيامدهاي تفسيق سياسي سيدحسن تقي زاده از سواي مراجع وقت تقليد

همكاري برخي »مواد فاسده« 
با مشروطيت ايران
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  يوسف قوجق 
م��ن و همس��رم هرگز به 
اين فكر نك��رده بوديم كه 
درياف��ت نابهن��گام يك 
پيامك بتواند فكر، نظر و 
نوع نگاه مان را به ديگران 
تا اين ان��دازه عوض كند. 
آن شب آخرين شب سال 
بود و من بع��د از يك روز 
سخت و خسته كننده در دفتر تحريريه پرونده فعاليت 
گزارشگري خود را در س��ال 1394 بستم و خسته از 
يك سال نوشتن به خانه رسيدم. همسر و بچه هايم در 
تدارك عيد نوروز سال 1395 بودند كه قرار بود صبح 
روز بعد با نواختن نقاره هاي حرم امام رضا)ع( و پخش 
آهنگ تحويل سال نو از راديو و تلويزيون از راه برسد. 

يادم نيست آن شب چه ساعتي خوابيدم، اما بعد از نماز 
صبح، طبق معمول ساعت موبايلم را - اين بار برخالف 
روزهاي معمول كه روي س��اعت شش صبح تنظيم 
مي كردم- روي ساعت هفت و نيم صبح تنظيم كردم و 
دوباره خوابيدم تا نيم ساعت قبل از تحويل سال بيدار 
شوم. با صداي زنگ ساعت موبايلم بيدار شدم و طبق 
عادت نگاه��ي به موبايلم انداختم. ديدم س��ه تماس 
بي پاسخ دارم و يك پيامك. به خودم گفتم البد يكي از 
دوستانم در تحريريه خبر عجله داشته است اولين روز 
سال جديد را تبريك بگويد. باز كه كردم هر سه تماس 
بي پاسخ مال همكارم يوسف بود. پيامك هم مال او بود. 
باز كردم و خواندم: »سالم حامد. كارت در آمد! سردبير 
گفت پيغام بدهم براي تهيه گزارش به مراسم تشييع 
بروي!« فكر كردم البد شوخي كرده است. موبايل را 
بستم و رفتم دستشويي. وقتي برگشتم ديدم موبايلم 
زنگ مي خورد. يوسف بود. برداشتم و رفتم اتاقم. بعد از 
سالم و احوالپرسي يوسف دوباره پيغام سردبير را تكرار 
كرد. گفتم: »دست بردار يوسف! آخر امروز اولين روز 
عيد است! حاال تشييع جنازه چه كسي هست؟« گفت: 
»كسي به اسم حسن حسين زاده موحد.« چنين كسي 
را نمي شناختم. جزو رجال سياس��ي كشور نبود كه 

بشناسم، اما يوسف مي شناخت. گفت: »از چند سال 
پيش كه با سردبير حرفش شد و چيزهايي از آن بنده 
خدا شنيدم كنجكاو شدم درباره اش بيشتر بدانم. براي 
همين از اين و آن پرس وجو كردم. ديدم بله! اتفاقات 
زندگي اش ايده خوبي است براي نوشتن يك رمان.« 
يوس��ف رمان نويس و صفحه ادبي تحريريه دستش 
بود. پرس��يدم: »تا االن چيزي هم نوشته اي؟« پاسخ 
داد: »آره. در اين مدت چند فصلي نوشتم. فقط مانده 
بود بخش مربوط به اسارتش كه فرصت نكردم رويش 
فكر كنم.« سؤال كردم: »مگر اسير بود؟« جواب داد: 
»سردبير مي گفت در اردوگاه تكريت 11 بود.« تا ته 
ماجرا را رفتم. س��ردبيرمان هم جزو آزاده هاي همان 
اردوگاه بود. س��ال 1369 كه تبادل اس��را بين ايران 
و عراق انجام ش��د، اس��م اين اردوگاه هم مثل بمب 
صدا كرد. بعد از آن كمتر كسي پيدا مي شد كه نداند 
اردوگاه تكريت 11 كجاست. زمان جنگ هركس اسير 
مي شد و در آن اردوگاه مي افتاد، چه به عنوان شهيد 
و چه به عنوان اس��ير هيچ خبري از او به خانواده اش 
نمي رس��يد. عراق هرگز نام اين اردوگاه را به سازمان 

بين المللي صليب سرخ نداده بود. 
ياد س��ردبيرمان افتادم. حدود س��ال هاي 1365 با 
هم همكار بوديم. مدام داوطلبانه به جبهه مي رفت، 
تا اينكه بع��د از عمليات كربالي 8 ديگر برنگش��ت. 
مفقوداالثر ب��ود تا اينكه هم��راه آزاده ها برگش��ت. 
س��ردبيرمان آدم شوخي اس��ت. يادم اس��ت وقتي 
برگشت به شوخي گفتيم: »تكليف حمد و سوره هايي 
كه براي شما خوانديم چه مي شود؟!« لبخندي زد و 
گفت: »بهتر است اول تكليف شام و ناهارهايي را كه 
خورديد معلوم كنيد!« از يوسف پرسيدم: »اين بنده 
خدا كي فوت كرده است؟« پاسخ داد: »امروز قبل از 
نماز صبح. مي گويند براي خواندن نوافل ش��ب بلند 
ش��ده بود كه...« فهميدم آدم متدين و معتقدي بود. 
يوسف گفت: »جالب است بداني از 15 سالگي فعاليت 
سياسي داش��ت و سال ها دست س��اواك و شهرباني 
زنداني بود.« دلم برايش س��وخت. گفتم: »اينطوري 
كه تو مي گويي اين بنده خدا اصاًل زندگي نكرده است. 
قبل از انقالب كه همه اش در زندان بود، بعد از انقالب 
هم كه رفت جبهه و اسيري كشيد، آن هم در اردوگاه 
جهنمي تكريت.« يوسف گفت: »بله، همينطور است. 
همين چيزها بود كه وقتي شنيدم گفتم كل زندگي 
اين بنده خدا مي تواند ايده جالبي براي نوشتن رمان 
باشد« و نگارش رماني كه به بهانه انتشار آن اين سطور 

قلمي گشت، از اين لحظات نشئت گرفت. 

به بهانه انتشار زندگينامه داستاني 
زنده ياد حسن حسين زاده موحد

 لحظاتي با 
»زنداني دو ديكتاتور«

    زنده ياد حسن حسين زاده موحد

نامه تقي زاده به مش��يرالدوله برمي  آيد در پشت 
اين ماجرا، عده اي انگليس��ي ديگر ني��ز بوده اند 
چراكه تقي زاده از حضرات انگليس��ي ها صحبت 
مي كند. به هر صورت اين مرتبه خروج تقي زاده 
از كشور موجب طوالني ترين اقامت وي در خارج 

مي گردد. 
  نكاتي چند درباره فساد مسلك سياسي 

تقي زاده
اولين نكته وس��اطت عده اي براي ابطال و فسخ 
حكم فساد مسلك سياسي تقي زاده است كه در 
رأس آنها بايستي به پروفسور ادوارد براون اشاره 
كرد. ادوارد براون طي نامه اي به مرحوم آيت اهلل 
آخوند خراساني تالش مي كند كه با نفي موضوع 
از س��وي آيت اهلل، امكان خروج تقي زاده از انزوا و 
بازگش��ت وي را به ايران ممكن س��ازد. اين نامه 
كه به خط خود براون است در مجموعه خطوط 
مشاهير دكتر قاسم غني بوده كه به وسيله عباس 
اقبال در مجله يادگار ش��ماره2 سال اول منتشر 

شده است. در بخشي از نامه مذكور مي خوانيم:
»عرض ديگري كه اگر جسارت نباشد مي خواستم 
عرض بكنم اين اس��ت كه در اين اواخر دو كاغذ 
داشتم از آقاي سيد حس��ن تقي زاده كه حاال در 
اس��المبول منزوي بلكه منفي اس��ت و چون در 
مدتي كه اينج��ا بود خيلي آش��نا بوديم و كمال 
صدق و درستكاري او را به براهين قاطعه و داليل 
س��اطعه ثابت كردم و بعد مسموع شد كه قدري 
تندروي مي كن��د حتي در افواه افت��اد كه تكفير 
شده است اگرچه بعد معلوم شد كه اين خبر اصلي 
ندارد باري محض آن دوستي كه در ميان ما بود به 
ايشان نوشتم كه تندروي نكنند و خصوصاً به قدر 
مقدور حضرات آيت اهلل را تقويت بنمايند]!![ كه 
اميد ايران بل اميد اسالم در ايشان مذكورست و 
اين همه فداكاري ها در راه حب الوطن]!![ كرده اند 
چنانچه همه، چه در ايران و چه در خارج از ايران، 
مي دانند. در جواب نوشتند كه در اطاعت و اجابت 
هر نوع نصايح خالصانه عالي با جان و دل حاضرم 
و مس��تدعي ام كه مثل يك معلم شفيق آنچه به 
خاطر ش��ريف مي رس��د بدون هيچ مالحظه به 
مخلص بنويسيد كه خدا شاهد است كه با كمال 
خلوص از آنها اس��تفاده مي كنم و باز خدا شاهد 
اس��ت كه هيچ گناهي عماًل نك��رده ام]!![ و اگر 
خطايي از من سر زده كه خودم با همه نوع دقت 
ملتفت نشده و نمي شوم خلوص نيت خود كه فقط 
دارايي من در عالم است]!![ كفاره آن قرار مي دهم 
و از خداون��د مي خواهم كه مصائ��ب ايران را كم 
كرده بر بالهاي شخصي من بيفزايد و با بدبختي 

ابدي من نجات ايران را فراهم نمايد.« 
جاي تأكيد بر چند مطلب در اينجا هست؛ تأكيد 
اول بر نوع نصيحت ادوارد براون به تقي زاده است. 
اين عامل مرموز انگليس��ي به خوبي نقطه ضعف 
تقي زاده را ك��ه تندروي و ع��دم مالحظات الزم 
براي سرپوش گذاشتن روي بعضي نظريات است 
تا وقت و هنگام مناس��ب آن فرا برسد، آگاه است 
و در اينجا از اينكه اين نقطه ضعف موجب ش��ده 

تا عامل قوي و... 
  تفسير مرجعيت از »تفسيق سياسي«

دومين نكته پاسخي است كه آيت اهلل مازندراني، 
يكي از دو آيات عظام كه حكم به فس��اد مس��لك 
سياس��ي تقي زاده داده بودند، در جواب استفتاي 
حاجي محمدعلي بادامچي، تاج��ر تبريزي كه از 
مشروطه طلبان نامي تبريز بود، داده اند. محمدعلي 
بادامچي پس از شهرت قضيه تكفير تقي زاده، اين 
استفتا را انجام مي دهد. نامه مورد نظر در روزنامه 
حبل المتين مورخ 28 رمضان 1328)شماره15( 
درج شده است. در اين نامه هرچند به اختصار اما 
به اس��اس اختالف بين تقي زاده و همفكران او با 
روحانيت معظم اشاره شده و بعضي اقدامات آنان 
را در تضعيف حضور روحانيت در جامعه و مسائل 
سياسي يادآور شده است. بخش��ي از اين نامه به 
واس��طه اهميت آن در درك علت فس��اد مسلك 

سياسي تقي زاده، درج مي گردد:
»رقيمه مورخه 29 ج 2 كه صفحه آخر آن جناب 
مستطاب سيد العلماء العظام آقاي آقامير محمود 
سلمه اهلل تعالي هم ش��رحي نوشته بودند رسيد. 
همانطوري كه جنابعالي براي بيان مطلب خودتان 
مقدماتي نوشته بوديد حقير هم الزم دانستم كه 

مقدمه بنويسم. 
اول اينكه در قلع شجره خبيثه استبداد و استوار 
داشتن اساس قويم مش��روطيت يك دسته مواد 
فاس��ده مملكت هم به اغراض ديگر داخل و با ما 
مساعد بودند. ماها به غرض حفظ بيضه اسالم و 
صيانت مذهب، سد ابواب تعدي و فعال مايشاء و 
حاكم مايريد بودن ظالمين در نفوس و اعراض و 
اموال مس��لمين و اجراي احكام مذهبيه و حفظ 
نواميس ديني��ه و آنها به اغراض فاس��ده ديگر و 

بعضي مقدس��ين خالي الغرض از مش��روطيت 
هم به واس��طه دخ��ول همي��ن مواد فس��اد در 
مشروطه خواهان و از روي عدم تمييز اين دو امر از 
همديگر به وادي مخالفت افتادند. علي كل حال، 
مادامي كه اداره استبداديه سابقه طرف بود اين 
اختالف مقصد بروزي نداشت. پس از انهدام آن 
اداره ملعونه تباين مقصد علني شد. ماها ايستاديم 
كه اساس را صحيح و شالوده را بر قوايم مذهبي 
كه ابدالدهر خلل ناپذير اس��ت استوار داريم. آنها 
هم در مقام تحصيل مراودات خودش��ان به تمام 
قوا برآمدن��د. هرچه التماس كردي��م كه »ان لم 
يكن دين و كنتم التخاف��ون المعاد« براي حفظ 
دنياي خودتان هم اگ��ر واقعاً مش��روطه خواه و 
وطن خواهيد مش��روطيت ايران جز بر اس��اس 
قويم مذهبي ممكن نيست استوار و پايدار بماند 
به خرج نرفت. وجود قش��ون همس��ايه را هم در 
مملكت اس��باب كار خود دانسته اس��باب بقا را 
فراهم و به كمال سرعت و فعاليت در مقام اجراي 
مقاصد خود برآمدن��د. دوم اينكه چ��ون مانع از 
پيشرفت مقاصدشان را في الحقيقه ما دو نفر يعني 
حضرت حجت  االس��الم آقاي آيت اهلل خراساني 
دام ظلّه و حقير منحصر دانستند از انجمن سري 
طهران بعضی مطالب طبع و نشر شد و جلوگيري 
كرديم. لهذا انجمن س��ري مذكور كه مركز و به 
همه بالد شعبه دارد و بهائيه لعنهم اهلل هم محققاً 
در آن انجمن عضويت دارند و هكذا ارامنه و يك 
دسته ديگر مسلمان صورتان غيرمقيد به احكام 
اسالم كه از مسلك فاسده فرنگيان تقليد كرده اند 
هم داخل هس��تند... حاال كه مطل��ب باال گرفت 
مكاتبي به غير اسباب عاديه به دست آمده كه بر 
جانمان هم خائف و چه ابتال ها داريم. از يك طرف 
شكايات بالد از صدمات و تعّديات و اشاعه منكرات 
و خرابي ادارات، شب و روزي برايمان نگذارده. از 
طرف ديگر متصل به اصالح خرابي مركز مشغول 
و يك ثلمه را اگر سد كنيم هزار خرابي از جاهاي 
ديگر پديد و واقعاً خسته و درمانده شده بر جان 

خودمان هم خائفيم. 
بعد از بيان اين مقدمه عرض مي شود حكمي كه 
در باب تقي زاده از ماها دو نفر صادر شده كه متفقاً 
حكم كردي��م اوالً تكفير نبوده. هر كس نس��بت 
تكفير داده كذب محض است بلكه حكم به فساد 
مسلك سياس��ي و منافات مسلكش با اسالميت 
مملكت بود. اين هم نه مطلبي بود كه به گفتن يا 
نوشتن يكي دو نفر باشد، بلكه اشخاصي كه... به 
ماها نوشتند از اعضاي صحيحه مجلس و غير هم 
كساني هستند كه ملت خواهي و عالم بودن آنها به 
مقتضاي عصر و بي غرضي و مسلماني آنها قطعي 
در نزد شما و ما و عموم ملت، مسلم است. سابقاً 
هم مثل ش��ما به او معتقد بودند كه حاال عدول 
كرده مطالب و خالف هاي صادر از او كه كاشف از 
فساد مسلك است همه با سند و اساس دارد. قطعاً 
و محّققاً اصل انجمن س��ري طهران را يا خودش 

منعقد كرده يا ركن عمده است.« 
  تفسيق سياسي در آينه سندي ديگر

از آيات عظام آخوند خراس��اني و ش��يخ عبداهلل 
مازندران��ي مكتوبي ديگر در دس��ت اس��ت كه 
زمينه هاي صدور حكم تفس��يق سياسي وي را 

نشان مي دهد:
»عجالتاً آنچه كه به تحقيق وضوح پيوسته آنكه 
وجود آقا س��يد حس��ن تقي زاده به عكس آنچه 

اميدوار بوديم مصداق اين شعر است:
لقد فكانت رجاء ثم صارت 

رزيه  عظمت تلك الرزايا و جلت
ضّديت مسلكش با دين اسالم و سالمت مملكت 
و ش��وقش به اينكه همچنان كه مملكت پاريس 
فيمابين ممالك نصاري بالغاء قيود مذهب تّنصر 
مسلم و معروف آفاق است همين قسم ايران هم 
كه فيمابين ممالك اس��الميه بحمداهلل تعالي و 
حس��ن تأييده تا به حال به حفظ اس��اس ديانت 
اسالميه امتيازي داشته است از اين به بعد همين 
مس��لك ملعون المذهبي و الغاء قي��ود و حدود 
اس��الميه را اختيار نماي��د و همچنانكه پاريس 
فعاًل فيمابين الملل مسيحيه بعدم التزام بقوانين 
و ح��دود نصرانيت انگش��ت نما و ممتاز اس��ت. 
همينطور ايران ه��م فيمابين ملل اس��الميه به 
همين لكه ننگ و عار العياذ باهلل تعالي انگشت نما 
و ممتاز گردد. و چون بديهي است عالوه بر تمام 
مفاسد دينيه مترتبه بر تعقيب اين مسلك خبيث، 
باالخره جز انقالب عمومي و ضّديت تمام علما و 
مسلمين با اصل اساس قويم مشروطيت و ذهاب 
مملكت و استيالي اجانب اثري مترتب نتواند بود 
لهذا اصابه و صحت عقيده كس��اني كه او را عمداً 
يا جهاًل كاركن خارجه مي شمارند بديهي است، 
و در اي��ن مدت چند ماه به تمام وس��ايل ممكنه 
در نصيحت او تش��بث ش��د و اصاًل مفيد نش��د. 
اكنون چون زياد بر اين سكوت و اغماض درباره 
اين چنين ماده فاسد شقاقلوس��يه را با وظيفه و 
تكليفي ك��ه در حفظ دين و دنياي مس��لمين و 
صيانت ممالك اسالميه در عهده داريم منافي و 
عياناً مودي به انقالب عمومي و استيالي اجانب 
ش��دن را مش��اهده مي نماييم، لهذا باداء وظيفه 
الهي عز اس��مه مبادرت و حكم قطعي صادر ولفاً 

ايفاد شد.«
  و كالم آخر

گناه »سلب نفوذ كلمه روحانيت« حقيقتاً بر دامان 
تقي زاده، لكه ننگي اس��ت كه با هيچ دستاويزي 
پاك شدني نيست. اما روحانيت، چه دير متوجه 
باطن و فس��اد مس��لك سياس��ي تقي زاده شد و 
بهاي س��نگين اعتماد به روشنفكران غرب زده را 
دريافت. نه تنها شيخ فضل اهلل بر دار شد و آيت اهلل 
بهبهاني ترور گردي��د كه چندي بع��د، آيت اهلل 
مازندران��ي و آي��ت اهلل آخوند خراس��اني به طور 

مرموزي درگذشتند.

آغاز مش�روطه دوم ب�ه فاصله يك 
س�ال، ماهي�ت جري�ان اصل�ي و 
جهت بخ�ش مش�روطيت را عيان 
س�اخت. به عنوان مث�ال، آيت اهلل 
سيدعبداهلل بهبهاني نتيجه اعتماد 
خود ب�ه روش�نفكران و ت�الش در 
راه مش�روطه غرب�ي را درياف�ت. 
او گم�ان مي ك�رد ب�ا ش�ركت در 
نهض�ت مش�روطه  مي توان�د آن را 
تعدي�ل و در جهت اعت�الي ديني 
جامع�ه حرك�ت دهد و اين�ك مزد 
خوش  ب�اوري خ�ود را مي گرف�ت


