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اطالعیه تاریخی آخوند خراسانی در شماره5روزنامه خراسان
برجستهترینمرجعتقلیدحامیمشروطه 111،سالقبلخطاببهدستاندرکارانروزنامهخراسانچهنوشت؟

جواد نوائیان رودسری – نقش علمای اعالم
در استقرار مشروطیت ،بیبدیل و غیرقابلانکار
اســـت .اگــر نــبــود حمایت بــزرگــانــی همچون
آخوند خراسانی و شیخ عــبــدا ...مازندرانی،
هیچکدام از نفوس ایــران که مؤمن به دیانت
مبین مصطفوی(ص) هستند ،با مفهومی به نام
مشروطیت همراهی نمیکردند .چه در ابتدای
کار و تالش برای گرفتن تأیید مظفرالدینشاه
و چه پس از بهتوپبستن مجلس شورای ملی و
آغاز دوره استبداد صغیر ،حمایت علمای نجف
یکیازمهمتریندلگرمیهایمشروطهخواهان
و ابــزاری برای عمومیکردن خواستههایشان
بــود .در این بین ،شهر مشهد به دلیل ماهیت
مذهبی آن ،بیش از دیگر بالد ،به قلم و فتوای
علمایاعالم نظر داشــت و مــردم این خطه ،هر
امریراباترازویفقاهتآنبزرگانمیسنجیدند
و در عمل به وظایف دینی ،لحظهای تردید روا

نمیداشتند .روزنامه خراسان ،چنانکه پیشتر
نیز در همین صفحه به آن پرداختیم ،در شرایط
هولناک ایام استبداد صغیر و با تدبیر تعدادی از
مشروطهخواهان مشهدی ،از جمله ملکالشعرا
بهار،پاگرفتوبهصورتزیرزمینیفعالیتخودرا
آغازکردوصدالبته،توجهبهپیامهاواطالعیههای
علماینجفدربارهمشروطیت،بهشدتدرحوزه
توجهاینروزنامهقرارداشت.
▪اتفاقمبارکفروردین1288

در یکی از روزهــــای فــروردیــن ســال 1288
خورشیدی ،هنگامی که مردم مشهد برای انجام
مناسکروزجمعه،درمسجدگوهرشادجمعشده
و در حالیکه طبق گزارش روزنامه خراسان در
شمارهپنجخود،بالغبرچندهزارنفردراینمکان
مقدس گردآمده بودند ،میرزا مصطفی آقازاده،
فرزند آخوند خراسانی و میرزامرتضی
مجتهد،یکیازشاگردانبرجستهآن
فقیه نامدار ،به قرائت اطالعیهای
از طرف عالم بزرگوار و نیز ،شیخ
عبدا...مازندرانیپرداختندکه
حاصل خامه یکی از اطرافیان
ای ــن دو مــرجــع تقلید حامی
مشروطه ،به نام شیخ اسماعیل
مجتهد محالتی بــود؛ اطالعیهای
که در تقویت مشروطیت،
آن هــم در هنگامه
تسلط همهجانبه
اس ــت ــب ــداد در
ســـــراســـــر

ایران،نوشتهشدهبود؛اطالعیهایباعنوان«برهان
قاطع در وجوب تقویت اساس مشروطیت و
حرمت مخالفت [با] این اساس» .نکته جالب
توجه اینجاست که مکتوب قرائتشده در میان
اجتماع مردم مشهد ،به توصیهنامهای ممهور به
مهر آخوند خراسانی و شیخ عبدا ...مازندرانی
ضمیمه بود که او ًال ،محتوای اطالعیه را تأیید و
ثانی ًا ،روزنامه خراسان را مکلف به انتشار مفاد آن،
بــرای آگاهی عموم مؤمنان میکردند .خطاب
قرارگرفتن مدیران و دسـتانــدرکــاران انتشار
روزنامه خراسان ،از سوی علمایاعالم ،احتما ًال
بامیانجیگریفرزندآخوندخراسانیکهدرجرگه
مشروطهخواهانبهادایوظیفهمشغولبود،انجام
گرفت .در نامه آن دو عالم بزرگ به روزنامه ،آمده
بود«:انشاءا...عموماسالمیاناینمرقومهشریفه
و الیحه صــادره از جناب مستطاب شریعتمدار
صفوهالفقهاوالمجتهدینالمحققینثقهاالسالم
و المسلمین العالم الکامل الباذل آقای آقاشیخ
اسماعیل مجتهد محالتی نجفی دامت برکاته
را بــرای فهمیدن تکالیفی که در حفظ اسالم
در عهده دارنــد مغتنم شمارند و حقیقت احکام
ماها را که مخالفت اساس مشروطیت را بمنزله
محاربه امام زمان ارواحنا فداء دانستیم از بیانات
واضحه ایشان استفاده نموده و متفقالکلمه

برای حفظ دین و دنیای خود این اساس قویم را
استوار نمایند و این مطلب را هم همه بدانند که
فرصت کم و اعادی از اطراف در کمین و چیزی
نمانده که ممالک اسالمیه را بوسیله همین
استبداد دولتیان ببرند و حسرت رکببرکب
بودن سودی نخواهد داشت .ولقد اعذر من انذر
والسالم علی اخواننا المسلمین و رحــمـها ...و
برکاته /مناالحقر عبدا ...المازندرانی  /من
االحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی» .روزنامه
خراسان در تاریخ  18فروردین سال ،1288
ضمن انتشار کامل محتوای این نامه ،با شوقی
زایدالوصف در ادامــه متن آن آوردهاس ــت« :این
دستخط مبارک با دستخطیکه در شماره سابق
مندرج است بعین خط و ُمهر حضرات آی ـتا...
در اداره [روزنامه] موجود میباشد» و سپس با
جمالتی شورانگیز ،جمیع خراسانیان را به دفاع
ازمشروطیتفرامیخواند.بهنظرمیرسدکهاین
اقدام و ارسال نامه ،با خواست دستاندرکاران
متدین
جریده خراسان و نیز ،دیگر عالقهمندان
ِ
مشروطیتصورتگرفتهباشد.
▪مختصریاز«برهانقاطع»

در بخشی از متنی که روزنامه خراسان شماره
 ،5مــورخ  16ربــیـعاالول ( 1327برابر با 18
فروردین  ،)1288از این اطالعیه منتشر کرده،
آمدهاست«:بسما...الرحمنالرحیم/برکافهاهل
دین و عموم اخوان مؤمنین مخفی و مستور نماند
که ّ
ِ
مشروطیت سلطنت و پادشاهی
ملخص مفاد
عبارتاستازمحدودشدناداراتدولتوارادات
سلطنت بحدود و قیودی که عمل کــردن بآنها
بحال مملکت اسالمیه مفید باشد و باعث قوت و
شوکت ملت و دولت گردد و بعبارت دیگر آنکه

مصالح ُملکیه و سیاسات دولت اسالمیه بتمامها
درتحتقانونمضبوطومیزانیمحدوددرآیدکه
بصالحدیدامناءملتوعقالیمملکتمقررشده
باشد ».پس از اشاره به این مضمون و نیز ،شرح
معنایاستبداد،میافزاید«:برهیچعاقلباخبرت
پوشیدهوپنهاننیستکهتنظیممملکتاسالمیه
و سیاسات ُملکیه ما در این ادوار اخیره بدست
کسانی افتاده که نوع غالب آنها بجز خودخواهی
و شهوترانی مقصد و مقصودی ندارند و چیزیکه
اص ً
ال منظور و ملحوظ آنها نیست ،حفظ مملکت
اسالمیهاستازشراشرارداخلهوازتهاجماجانب
واعادیخارجه...اگر[وضع]بدینوتیره(شیوه)
بماند عنقریب است که از دولت اسالمیه و لوای
اســام اثــری نماند و دفع این مفسده بــزرگ که
سوءعاقبت آن ارکــان اسالم را متزلزل خواهد
ساخت بحسب مناسبت وقت و اقتضای این دوره
بغیر از این نشود که جمهور ملت و اعضاء مملکت
بهیئت وحدانیه اتحادیه «کید واحــدة علی من
سواهم»درمقاماسکاتوجبرانآنبرآیند».
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گزارش تاریخی
آیا نویسنده «فراماسونری در ایران»
به قتل رسید؟

راز مرگ اسماعیل رائین
از زبان مظفربقایی

کــســانــی کــه بــه مطالعه
درباره تاریخ معاصر ایران
مـــیپـــردازنـــد و بــهویــژه
عــاق ـهمــنــد بـــه بــررســی
موضوع فراماسونری در
ایــن دوره هستند ،حتم ًا
بـــا ک ــت ــاب ســهج ــل ــدی و
پــر از اســنــاد و اطــاعــات
«فراماسونری در ایران» ،نوشته اسماعیل رائین
آشنایی دارند .رائین یکی از سندپژوهان مشهور
در دوره معاصر محسوب میشود و افــزون بر
کتاب یادشده ،چند اثر فاخر درباره موضوعاتی
همچون بهائیت در کــارنــامــه خــود دارد .با
ای ـنحــال ،طبق اظــهــارات حسین فــردوســت و
ادعــای بسیاری از فعاالن سیاسی و دربــاری
دوره پهلوی ،رائین با ساواک مرتبط بود و اسناد
موردنیاز بــرای آثــارش را از ایــن طریق تأمین
میکرد .او با اسدا ...علم آمد و شد داشت .رائین
در دیمــاه سال  1358درگذشت؛ اما درباره
دلیل مرگ او ،اطالعات دقیقی در دست نبود.
مظفر بقاییکرمانی ،از فعاالن سیاسی دوره
پهلوی ،در گفتوگویی با حبیب الجــوردی که
مسئولیت اجرای پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه
هــاروارد را برعهده داشــت ،به راز مرگ رائین
اشاره کردهاست .بقایی میگوید« :او (رائین) را
کتک زدند و زیر کتک سکته کرد .قب ً
ال دوبار سکته
کرده بود .انتشارات امیرکبیر که [عبدالرحیم]
جعفری رئیس آن بود ،کتابهای او را بیاجازه
تجدیدچاپ میکرد .یک کتاب هم بدون اجازه
چاپ کرده بود و رائین اعالم جرم کرده بود و پنج
میلیون تومان ادعای خسارت کرده بود .بعد یک
روز با وکیلش و بازپرس میروند به دفتر انتشارات
امیرکبیر که دفاتر او را تأمین کنند برای ادعانامه.
ایادی جعفری میریزند سرش و کتک میزنند».
بقایی به این موضوع هم اشاره میکند که کتاب
«فراماسونری» در ایران ،هرچند در ابتدای کار با
حمایت ساواک تألیف شد ،اما مدتی بعد آنها به
خبطی که مرتکب شده بودند ،پی بردند و مانع
از انتشار آن شدند« :از رئیس ساواک در آمریکا
شنیدم که ســاواک دستور داده بــود تمام این
کتابهای فراماسونری در ایران را جمع کنند.
کارمندان ساواک موظف بودند اگر جایی دیدند،
بخرند .ضمن ًا ساواک از رائین التزام گرفته بود
که جلد چهارم فراماسونری در ایــران را چاپ
نکند .جلد چهارم فراماسونری در ایران 120
صفحهاش درباره شریف امامی است».
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