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 مبارز ناآشنا 

  اهللا خالصی در مبارزه با استبداد ضددینی رضاشاه  نقش آیت

  عبدالکریم مالیری 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

.....................................................................................  

حضرت . در آغاز قرن بیستم، علمای شیعه، نقش مھمی در صحنه ھای سیاسی دو کشور ایران و عراق ایفا کردند

اهللا العظمی شیخ محمدمھدی خالصی  رجع عالیقدر حضرت آیتفرزند م) زاده(اهللا العظمی شیخ محمد خالصی  آیت

ش در کاظمین عراق چشم به جھان گشود، و تحصیالت دینی ١٢۶٧وی در سال . ھای مبارز این قرن بود یکی از چھره

 خود را نزد علما و مراجع مبرز زمان سپری کرد و در جوانی به درجه اجتھاد نایل آمد و ھمزمان با اشغال عراق توسط

از این روز در سال . ای را به منصه ظھور رساند میالدی، مبارزات مسلحانه و سیاسی گسترده ١٩١۴انگلیس در سال 

  . فرمانده کل نظامی انگلیس در عراق، به ایران تبعید شد» سرپرسی کاکس«به دستور ) ش١٣٠١(م ١٩٢٢

ھای متنوع مبارزه  اهللا مدرس شتافت و جنبه آیتوی پس از تبعید به ایران و در مواجھه با اقدامات رضاخان، به یاری 

ای از رسوم غلط اجتماعی از طریق وعظ و خطابه، کوشش  وی ضمن اصالح پاره. بیرون از مجلس را عھده دار شد

  . پیگیری برای برھم زدن جمھوری فرمایشی رضاخان به عمل آورد

برد، اما برای پر  شھید مدرس را به سایه می پژوھش آقای عبدالکریم مالیری ھر چند مبارزات اساسی کسانی چون

  .اهللا خالصی در مبارزه بااستبداد ضددیدین رضاشاه، مغتنم است کردن خالء موجود در زمینه نقش برجسته آیت

  

  گذر از مرز

زاده رئیس حزب الوطن به دستور مقامات انگلیسی و  اهللا آقای شیخ محمد خالصی خورشیدی آیت ١٣٠١در شھریور ماه 

عضو » سیدمحمد صدر«لت عراق به دلیل مخالفتش با قیمومیت انگلیس بر عراق پس از یک مبارزه طوالنی ھمراه با دو

ایشان پس از دو ھفته . از طریق خانقین و قصرشیرین به ایران تبعید شد ١مؤثر حزب الوطن و ابراھیم حلمی افندی 

  ٢.انشاه دالیل تبعید خود را تشریح کردای با روزنامه گلشن در کرم اقامت در کرمانشاه در مصاحبه

اهللا خالصی به کرج  به محض ورود آیت. آقای خالصی پس از مدت مدیدی کرمانشاه را به قصد عزیمت به تھران ترک کرد

گروھی از اصناف و مردم به پیشواز وی شتافتند و سرانجام پس از پاسی از شب وارد تھران شد و مورد استقبال 

و گروھی از روحانیان و طالب قرار گرفت و  ٣د بھبھانی، سیدمحمد صدر و میرسیدعلی بھبھانی آقایان میرسیدمحم

  ۴.رسید علی بھبھانی اقامت گزید سپس در خانه می

المتکلمین از مؤسسین این جمعیت طی دیداری با آقای  به ھمراه آقای برھان» جمعیت احرار اسالمی«نمایندگان 

کوھش تجاوزات انگلیس در عراق و تجلیل و تقدیر از مقاومت و مبارزه روحانیان عراق خالصی ضمن خیرمقدم به وی به ن

تأثیر قرار داد  سپس آقای خالصی نطقی شورانگیز ایراد کرد که جمعیت را سخت تحت. به ویژه آقای خالصی پرداخت

م، مرگ بر انگلیس از حضار زنده باد اسالم زنده باد مروجان اسال« چنانکه برخی از آنان گریستند و یک صدا فریاد

  ۵.برخاست

آقای خالصی پس از ده روز اقامت در تھران برای زیارت امام ھشتم عازم مشھد شد و در میان راه قصیده ای با عنوان 

به زبان عربی سرود که آن را در کنار ضریح خواند و خدام آستان قدس قصیده را به خواھش او در داخل » استغاثه نامه«
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  ۶.تندضریح آویخ

وی ضمن . شتافتند از مشھد به تھران بازگشت و مردم از طبقات مختلف به دیدارش می ١٣٠١اهللا خالصی در بھمن  آیت

تلگرافھایی را جھت اعتراض جمعیت نسبت به قرارداد انگلیس و عراق » النھرین جمعیت نمایندگان عالی بین«تشکیل 

پرداخت که در تھران و » جمعیت دعوت اسالمی«و نیز به تشکیل  برای کمال اتاتورک و چند مجمع جھانی مخابره کرد

   ٧.شھرستانھا افراد بسیار به این جمعیت گرویدند و از پیروان صمیمی خالصی شدند

با کوشش و توصیه خالصی از وزارت فرھنگ ایران امتیاز روزنامه » النھرین جمعیت بین« ١٣٠٢در شھریور 

. منتشر شد ١٣٠٢که مورد موافقت قرار گرفت و نخستین شماره آن در چھاردھم آذر را تقاضا کرد » النھرین لواءبین«

طلبانه آزادیخواھان عراق و خواستار استقرار حکومت آزاد و رفع استیالی دولت  النھرین ناشر افکار استقالل لواء بین

ھای خالصی در آن  یاری از خطابهشد و بس این روزنامه با مقاالت فارسی و عربی منتشر می. انگلیس بر این کشور بود

  ٨.شد رسید و به طور کلی زیر نظر وی اداره می به چاپ می

  

  تبعید مراجع به ایران

اهللا حاجی میرزامحمدحسیم نائینی حاج میرزاعلی شھرستانی و آقازاده  اهللا سیدابوالحسن اصفھانی آیت تبعید آیت

. روی داد ١٣٠٢یخ مھدی خالصی با دو فرزندش به یمن در تیر ماه اهللا ش شیرازی از نجف و کربال به ایران و تبعید آیت

خواست او را با اعزاز و  می) پدر ملک فیصل(پادشاه حجاز » سلطان حسین«اهللا خالصی از یمن به حجاز رفت  آیت

  .احترام در مدینه نگھدارد ولی دولت ایران و علما از او دعوت کردند به ایران بیاید

  : مختار انگلیس در تھران در پاسخ اعتراض دولت ایران نوشتوزیر» سرپرسی لورن«

  ٩».آقایان خودشان عراق را ترک کرده اند و فقط خالصی تبعید شده است«

وارد ایران شدند و ھمه جا از سوی دولت علما و  ١٣٠٢اهللا اصفھانی و نائینی ھمراه دیگر علما در ھفدھم مرداد  آیت

  ١٠.رفتند و سپس به قم رفتندمردم مورد استقبال شایان قرار گ

علمای تھران ھمه روزه در مساجد جمعه و سیدعزیزاهللا اجتماع کرده و درباره تبعید آقایان و اوضاع عراق سخنرانی 

  . شد کردند و ھمانند این اجتماع در بیشتر شھرھای ایران برگزار می می

  . خالصی به ایران کوشش ھایی کرد اهللا شیخ مھدی دولت ایران برای آمدن آقای آیت ١٣٠٢از تیر ماه 

اهللا خالصی دعوت ایران را اجابت کرد و در اوایل مھر ماه وارد بوشھر شد  سرانجام بر اثر دعوت و تالش دولت ایران آیت

در ھنگام ورود به ایران شھر یک افسر انگلیسی با اسلحه کمری چھار گلوله به سوی اتومبیل او شلیک کرد که به 

کنسول انگلیس برای معذرت خواھی نزد » ویلن«. ید ولی این رویداد مردم بوشھر را خشمگین کردکسی آسیبی نرس

وزیرمختار » نورمن«دولت ایران ھم در این باره به سفارت انگلیس اعتراض کرد و . خالصی رفت ولی او را نپذیرفت

  : انگلیس ضمن ارسال یک نامه از دولت ایران پوزش خواست و نوشت

  ١١!»که تیراندازی کرده مست بوده استآن افسری «

  

  گردھمایی مسجد سلطانی

با حضور سفیران خارجی و گروھھای  ١٣٠٢مھر  ١٧شھریور و روز  ٢۵اهللا خالصی به ایران روزھای  به مناسبت ورود آیت

از  وی در این مراسم. برگزار شد ١٢مختلف مردم از سوی آقای شیخ محمد خالصی میتینگ بزرگی در مسجد سلطانی

. سلطه انگلیس در عراق و لزوم اتحاد مسلمانان و وظیفه رھبران مذھبی و سران کشورھای اسالمی سخن گفت
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اهللا شیخ مھدی خالصی اجازه خواستند به استقبال او بروند ولی او اجازه  تجمع کنندگان در مسجد سلطانی از آیت

سمت اصفھان حرکت کرد و سی ام مھر از اصفھان به  سپس به. اهللا خالصی تا چھاردھم مھر در شیراز بود آیت. نداد

قم آمد و پس از سی و اندی روز اقامت در قم به عزم مسافرت مشھد راھی حضرت عبدالعظیم شد و ھمه جا با 

  . استقبال و احترمات مقامات دولتی و علما و مردم روبور بود و پس از یک ھفته اقامت در ری به مشھد رفت

اع مسجد سلطانی سخنان تند و انتقادات شیخ محمد خالصی از برخی روحانیان که فقط تکلیف راھپیمایی ھای اجتم

اسالمی خود را در انجام عبادات می دانستند و در برابر مصائب مسلمانان ساکت بودند موجب شده بود که جمعی بر 

  !معرفی کنند» بلشویسم اسالمی«ضد او تبلیغ کرده او را مروج 

پس از ایراد سخنرانی در مسجد سلطانی به مناسبت تبعید علما جمعیتی در حدود  ١٣٠٢تیر خالصی روز ھفدھم 

) فردوسی(به سوی خیابان عالءالدوله ) ناصرخسرو(پانزده ھزار نفر را با پرچم ھای سیاه حرکت داد و از خیابان ناصری 

نامه اعتراض به مظالم انگلیس را  خالصی در آنجا ھم لب به سخن گشود و. پیش رفتند و وارد سفارت بلژیک شدند

تسلیم سفیر بلژیک کرد و جمعیت سپس به طرف سفارتھای آلمان عثمانی آمریکا و شوروی رفتند و در ھر یک از 

ای کوتاه نامه اعتراض خود را به ھر یک  ھا مورد استقبال سفیر و کارکنان سفارت قرار گرفته و با ایراد خطابه سفارتخانه

  ١٣.کردند از سفیران ارائه

چند ماه پس از رویداد فوق در روز اول آبان مردم مجددًا در مسجد سلطانی دور ھم گرد آمدند و پس از شنیدن خطابه 

زار به سوی دروازه دولت و  و الله» ناصرخسرو«پرشور خالصی با در دست داشتن پرچم ھای سیاه از خیابان ناصری 

آموزان مدارس نیز به خیل  اصناف مختلف و مدیران و معلمان و دانش. ندمحوطه مقابل باغ مخبرالدوله به حرکت درآمد

یکی از . مأمورانی از خود جمعیت با بازویند مخصوص وظیفه حفظ نظم را بر عھده داشتند. این جمعیت پیوستند

بود در میان ای مظالم انگلیس را محکوم کرد و سپس قطعنامه ای را که از پیش آماده شده  روحانیان با ایراد خطابه

  ١۴.جمعیت توزیع شد و این مراسم ملی با سخنان خالصی پایان یافت

سومین نمایش اجتماع مسجد سلطانی به خاطر حمایت از ملت افغانستان در برابر تھدیدات نظامی انگلیس علیه این 

  . کشور برپا شد

سفارت افغانستان حرکت کرد و  در پیشاپیش مردم با پرچم ھای سیاه به طرف ١٣٠٢خالصی روز یازدھم دی ماه 

ای در محکومیت مظالم انگلیس آمادگی ملت ایران را برای کمک به افغانستان در صورت تجاوز  ضمن ایراد خطابه

در این مراسم سفیر افغانستان ھم سخنانی بیان داشت و از حمایت مردم تشکر . انگلیس به این کشور اعالم کرد

زاده  روانه شدند و خالصی» سردار سپه«کیه رفتند و از آنجا ھم به سوی خانه سپس جمعیت به سمت سفارت تر. کرد

  .ضمن سخنانی حمایت سردار سپه را از افغانستان خواستار شد

   ١۵.سردار سپه ھم وعده ھمراھی داد بعد ھم جمعیت منزل سردار سپه را ترک گفتند و پراکنده شدند

  

  نقل مکان 

  . الضرب سکونت داشت ای در چھارسو بزرگ اجاره کرد قبًال در خانه حاج امین آقای خالصی خانه ١٣٠٢در مھرماه 

ھای مذھبی و سیاسی او در  از زمان انتقال به منزل جدید اقامه نماز جماعت در مسجد سلطانی و نیز ایراد سخنرانی

النھرین لزوم اتحاد سخنان او بیشتر درباره مظالم انگلیس اوضاع بین . ھر دوشنبه به طور متوالی ادامه داشت

شد  مسلمانان و شناخت اسالم راستین و طرد خرافات و مسایل مربوط به ایران بود که در برخی از مطبوعات چاپ می

  . مندان بسیاری داشت و عالقه
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ھای مختلف فرھنگ اسالمی  آقای خالصی ھمچنین در مسجد سلزانی حوزه درس ھم تشکیل داد و به تدریس رشته

  . پرداخت

  

  ھرات در برابر سفارت انگلیستظا

آقای خالصی پس از اقامه نماز و ایراد یک خطب سیاسی با جمعیتی در حدود بیست  ١٣٠٢روز بیست و پنجم مھر 

ھزار نفر به سوی سفارت انگلیس روانه شد و در برابر این سفارتخانه نطق شدیداللحنی علیه سیاست انگلیس در 

به آرامش دعوت کرده بود از اینرو تظاھرات بدون درگیری به پایان رسید و جمعیت به عراق ایراد کرد، او قبًال مردم را 

در این دوران جمعیت دعوت اسالمی را برای تبلیغ . در این دوران جمعیت به آرامی پراکنده شدند. آرامی پراکنده شدند

شد تا جایی که  جمعیت افزوده می ھر روز بر اعضای این. و شناساندن اسالم راستین و طرد خرافان پایه گذاری کرد

  . شد شمارشان حدود بیست ھزار نفر براورد می

دانست و خرافات و  گفت و آن را وسیله ترقی روحی و فکری بشر می پیرایه را برای مردم باز می خالصی اسالم بی

لیف اسالمی خود عمل کرد که به تکا کرد و برخی از علماء آن زمان را سرزنش می زنی را منع می زنی و قمه سینه

  .این سخنان برای مردم تازگی داشت و ھم توده مردم و ھم روشنفکران را به سوی او می کشانید. کنند نمی

  

  وساطت برای آزادی قوام 

قوام السلطنه به خاطر ھمکاری با عوامل ترور به وزارت . نقشه ترور سردار سپه وزیر جنگ کشف شد ١٣٠٢مھر  ٢٠در 

  . ھمانجا بازداشت شدجنگ احضار و در 

  . ای دارد متوسل شد دانست با سردار سپه رابطه ھمسر قوام به ھر کس که می

شاه ھم موضوع را به ھیئت وزیران ارجاع داد از این . از آن میان خالصی با وزیرجنگ دیدار و تقاضای آزادی قوام را کرد

مھر  ٣٠ساعت توقیف آزاد کردند و سرانجام روز  ۴٨از  روز وزیر جنگ از تعقیب قوام چشم پوشید و دستور داد او را پس

  ١٧.و رھسپار اروپا شد١۶تحت نظر مأموران نظامی ایران را ترک گفت  ١٣٠٢

  

  بیرون راندن پزشکان انگلیسی

گروھی از مجتمعین مسجد سلطانی بر اثر سخنان خالصی به بیمارستان دولتی رفته و پزشکان  ١٣٠٢روز دھم مھر 

گفت پزشک انگلیسی جاسوسی  او می. از چند سال پیش در آنجا اشتغال داشتند بیرون کردند انگلیسی را که

زنم می گیوند  کند و ما خودمان دکترھای تحصیلکرده داریم مفتخواران انگلیسی به من که این حرفھا را می می

  .طلب آشوب

نھی از منکر از اشاعه منکرات که در  مھر پس از ایراد نطقی در مسجد در باب وظایف مسلمانان در ٢٨خالصی روز 

داد سخن گفت و جمعی را برای بستن و به ھم ریختن سالن گراند ھتل تحریک کرد که با  روی می» گراند ھتل«سالن 

این واقعه عالوه بر تشویش مھمانان اروپایی گراند ھتل سبب شد . مقاومت پلیس روبرو شدند و زد و خوردی روی داد

  . ین سالن نمایش بسته شودکه مدت مدیدی در ا

آقای خالصی تشکیل مجلس رقص و باله و کنسرت را در یک پایتخت اسالمی خالف تعالیم اسالم و موجب ترویج فساد 

کردند و او را  از اینرو برخی از مطبوعات عالقه مند به تمدن غرب اینگونه کارھای خالصی را نکوھش می. دانست می

روزنامه ھای معتقد به سنن اسالمی ضمن تجلیل از آقای خالصی افکار و اقدامات . دمرتجع و دشمن تمدن می نامیدن
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  ١٨.دانستند او را کوششی برای پاسداشت شعائر اسالمی و جلوگیری از سقوط جامعه در منجالب فساد می

غایرت خالصی در مسجد سلطانی درباره زیانھای فردی و اجتماعی مشروبات الکلی و م ١٣٠٢در روز سی ام مھر 

پیشنھادی را برای منع تولید و مصرف مشروبات الکلی . تولید و فروش و مصرف آن با قوانین اسالم سخنانی ایراد کرد

در ھمان مراسم ارائه داد و فردای آن روز ھمراه شیخ محمدحسین یزدی و سیدابوالقاسم کاشانی در دفتر نخست 

یم کرد او ھم آن را برای مطالعه و بررسی بیشتر و یافتن راه وزیری آن پیشنھاد را به مشیرالدوله نخست وزیر تسل

  ١٩.عملی آن در اختیار فروغی وزیر دارایی و دکتر میلیسیو وزیر اقتصاد ایران گذاشت

  کنگره اسالمی

در صدد تشکیل یک کنگره بزرگ اسالمی در تھران برآمد و بر آن شد که رھبران دینی تمام  ١٣٠٢خالصی در آبان و آذر 

ای یک گام مھم بردارد و  رھای اسالمی را به تھران دعوت کند و برای اتحاد اسالم و برداشتن اختالفھای فرقهکشو

ھای اسالمی را به اتحاد فراخواند او در این راه بسیار کوشید و از دولت ایران برای امکانات کار یاری خواست  تمام فرقه

سلیمان میرزا که به اسالم . وزیر فرھنگ وقت روبرو شد) دریسلیمان محسن اسکن(اما با مخالفت سلیمان میرزا 

وی . را به راه انداخت» توده ایران«حزب توده ایران را تأسیس کرد و روزنامه  ١٣٢١و در ( چندان اعتقادی نداشت 

ه می باشد خالصی ھم ک) که وزیر فرھنگ است(مدعی بود که تشکیل کنگره باید با موافقت و به دعوت و زیر نظر او 

اندیشید که اگر کنگره زیر نظر سلیمان میرزا باشد نتیجه مطلوب به دست نخواھد آورد تسلیم نظر سلیمان میرزا نشد 

  ٢٠.و سرانجام این کارشکنی مانع تشکیل کنگره اسالمی در تھران شد

  

  زمزمه جمھوری و تغییر رژیم

ھمچنان مقام نخست وزیری را داشته » رالدولهمشی«خواست  احمدشاه از مدتی قبل آھنگ سفر اروپا را داشت و می

در این میان خالصی ھم عالقه مند به ادامه ریاست وزرایی . باشد و جلوی قدرت نمایی سردار سپه وزیر جنگ را بگیرد

مشیرالدوله بود برای اینکه در برابر سردار سپه قدرتی وجود داشته باشد ولی مشیرالدوله حالت ترس داشت و 

  .برای پذیرفتن پیشنھاد شاه و ادامه زمامداری در او اثر نکردسخنان خالصی 

المله ھایی چون مشیرالدوله و مستوفی الممالک برای قبول  احمدشاه که برای رفتن به فرنگ شتاب داشت و از وجیه

دار با سردار سپه را به ریاست وزرایی منصوب کرد و خود پس از دی ١٣٠٢روز پنجم آبان . زمامداری مأیوس شده بود

  . آقایان مراجع در قم یک ھفته بعد رھسپار فرانسه شد

طلبان را برچیده بود پس از  سردار سپه که در مدت دو سال و نیم ارتش نیرومندی به وجود آورد و بساط یاغیان و تجزیه

دادگر حستن  مسافرت احمدشاه به فکر تغییر رژیم و برقراری حکومت جمھوری افتاد کسانی چون تیمور تاش داور ندین

  . کردند این اندیشه را در او تقویت می) مشارالملک(مشار 

ولیعھد » شاھزاده محمدحسن میرزا«توسط  ١٣٠٢بھمن  ٢٢در میان این تنش ھای سیاسی مجلس پنجم در روز 

 گشوده شد بسیاری از نمایندگان با کمک سردار سپه به مجلس راه یافته بودند این مجلسی بود که سرنوشت رژیم

که مطابق قانون اساسی ویژه مقام سلطنت » فرماندھی کل قوا«در آغاز کار این مجلس . کرد ایران را باید تعیین می

به گفته . بود به سردار سپه تفویض شد با تصریح به این که بدون تصویب مجلس این مقام از او سلب نخواھد شد

  ٢١.سیدن به مقام سلطنت برای سردار سپه ھموار کردمخبرالسلطنه تفویض مقام فرماندھی کل قوا راه را برای ر

موضوع تغییر رژیم و استقرار رژیم جمھوری در تمام مراکز دولتی و محافل سیاسی ایران و  ١٣٠٢در بھمن و اسفند ماه 

رژیم در برابر این تبلیغات و کوششھا روحانیان عمومًا با تغییر . در صفحات روزنامه ھا مھمترین مسأله روز کشور بود
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  . مخالف بودند

در مجلس شورای ملی رھبری مخالفان جمھوری را مدرس بر عھده داشت و در خارج از مجلس شیخ محمد خالصی و 

نقش رھبری اصلی را در این باره خالصی بر . کردند حاجی آقا جمال و مالعبداهللا واعظ مخالفان جمھوری را رھبری می

کرد و آن را برای  رفت و شدیدًا با استقرار جمھوری مخالفت می منبر می عھده داشت او ھر روز در مسجد سلطاتی بر

دولت تصمیم گرفت که روز دوم فروردنی در مورد تغییر رژیم و اعالم . دانست ایران نامناسب و مقدمه دیکتاتوری می

  . جمھوری در مجلس رأی گرفته شود

در این روز . شد مخالفان جمھوری دیده میدر مجلس کوشش زیادی از سوی موافقان و  ١٣٠٢اسفند  ٢٩روز 

عالوه بر تالشھای مدرس و یارانش در . کرد سیدمحمد تدین که از طرفداران جدی جمھوری بود جلسه را اداره می

زاده چند روز پیشتر به عنوان مخالفت  بازار با اشاره خالصی. مجلس خالصی و حاج آقا جمال نیز در بازار فعالیت داشتند

رئیس شھربانی ) سرتیپ درگاھی(اسفند پلیس به دستور سرھنگ محمدخان  ٢٩روز . تعطیل شده بود با جمھوری

خالصی که اوضاع را چنین دید عبای خود را در کف . برای جلوگیری از فعالیتھای خالصی درھای مسجد را بسته بود

داد خالصی و حاجی آقا جمال مردم را  ولی سرانجام میان مردم و پلیس درگیری روی ٢٢بازار گسترد و به نماز ایستاد

زاده چندین ھزار نفر را مردم که بیشتر بازاری و از ھمان بھارستان  به دنبال خالصی. به سوی بھارستان دعوت کردند

تدین از مجلس بیرون . در بھارستان طنین افکند و ھیاھوی شدید در گرفت» مرده باد جمھوری«روی آوردند و فریادھای 

  ٢٣ای؟ این چه آشوبی است که برپا کرده: او و خالصی درگیری شد و گفت آمد و میان

در روز یاد شده موافقان و مخالفان به طور . پس از نیمروز دوم فروردین قرار بود مجلس رژیم جمھوری را تصویب کند

ی سلزان آقا جمال و شیخ مھد زاده و حاجی گسترده ای فعالیت داشتند از سوی دیگر در بیرون مجلس خالصی

الواعظین قریب یکصد ھزار نفر مردم را به سوی میدان بھارستان اورده و جلوی مجلس ازدحام مردم و فریادھای مرده 

باد جمھوری نمایندگان طرفدار جمھوری را سخت به وحشت انداخته بود از این رو سردار سپه را به مجلس دعوت 

  . مجلس را محاصره کردندکردند نظامیان فورًا به میدان بھارستان آمدند و 

) درگاھی(سرھنگ محمدخان ) پناه یزدان(سرتیپ مرتضی خان ) خدایار(سردار سپه در حالی که سرتیپ خدایارخان 

وی چوبدستی خود را بر فرق . کردند به مجلس آمد و از میان صف نظامیان گذشت رئیس شھربانی او را ھمراھی می

ای بیرون مجلس مشغول ایراد خطابه و ناسزاگویی بود کوبید و دستور داد ھ شیخ مھدی سلطان الواعظین که روی پله

در این میان از سوی جمعیت کلوخی به سوی سردار سپه پرتاب شد که به پشت گردن رضاخان . او را پایین کشیدند

برخی از مردم . ر گرفتمیان مردم و نظامیان زد و خورد د. او به نظامیان دستور داد که مردم را پراکنده کنند. اصابت کرد

گروھی زخمی شدند به خر حاج جمال گلوله خورد و . تفنگ و شمشیر را از نظامیان گرفتند و کار به تیراندازی رسید

اما در داخل  ٢۴حاج آقا جمال بر زمین افتاد در آن روز به قول مخبرالسلطنه تنھا مقتول حادثه خر حاج آقا جمال بود

شد مدرس جلو سر سرا آمد و سیلی به صورت سردار سپه زد سردار سپه ھم  می مجلس اوضاع طور دیگری سپری

نیز سیلی ) احیاءالملک(با نوک چکمه لگدی به او زد به طوری که او را از پله ھای سرسرا به پایین افکند بھرامی 

ه اعتراض در سرسرا و مجلس جنجال با شد گروھی به مدرس و گروھی به سردار سپ. محکمی به صورت مدرس زد

رئیس مجلس بیرون آمد او مرعوب شده بود خالصی او را تشجیع کرد » مؤتمن الملک«کردند بر اثر ھیاھوی سرسرا  می

شما رئیس مجلسی از چه می ترسی؟ اگر سردار سپه سی ھزار قشون دارد شما ده میلیون قشون : و به او گفت

با بیانات تند و . ور دارند و پیشقراول قشون شما ھستندداری و االن یکصد ھزار نفر آنھا در میدان بھارستان حض

و به سوی سردار سپه رفت و با تندی  ٢۵زاده مؤتمن الملک به خود آمده و به وظیفه خود اندیشید پرھیجان حالصی
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  زنی؟ به چه دلیل مردم را در خانه خودشان می: گفت

  . من رئیس دولتم و نظم مملکت با من است: سردار سپه گفت

» سیدکمال«و به . کنم در محوطه مجلس انتظامات با من است و االن تکلیف شما را معلوم می: من الملک گفتمؤت

ولی مؤتمن الملک چنین دلیری نداشت و این تنھا یک تھدید بود . ناظم گفت زنگ را بزند تا جلسه علنی تشکیل شود

دادند زیرا با  ان به طرفداری سردار سپه رأی میکردند اکثریت نمایندگ شد و رأی گیری می اگر ھم جلسه تشکیل می

در این میان مشیرالدوله و چند تن از متنفذین مجلس با اصرار سردار . کمک او روی کار آمده و با اقدامات او ھمراه بودند

ور گروھی از نمایندگان و نیز مدرس و خالصی و حاج آقا جمال حض. سپه را به اطاق مؤتمن الملک رئیس مجلس بردند

حاال که ملت ال این : او گفت. داشتند پس از یک ساعت گفتگو سردار سپه با آنان روبوسی کرد و آشتی صورت گرفت

سپس به خواھش مؤتمن الملک و مشیرالدوله دستور . کنم جمھوری موافق نیست من ھم از جمھوری صرفنظر می

  ٢۶.داشت شده بودند آزاد کردندداد چندین نفر را که به اتھام شرارت و برھم زدن نظم عمومی باز

  : سردار سپه گفت. در این جلسه میان سردار سپه و خالصی گفتگویی صورت گرفت

  .مردم جمھوری خواستند من ھم گفتم بشود

بر فرض ھر کس ھم بخواھد . شد ولی برخالف افکار ملت است خواست در ھر صورت می اگر ملت می: خالصی گفت

ـ رژیم یک کشوری را بشود تغییر داد در  ٢٧لگراف ـ که کاری به صحت و سقم آن نداریماگر به وسیله چند ت. شود می

این صورت اگر چند تلگراف ھم برسد که مثًال خط آھن از بوشھر تا تھران به انگلیس داده شود تکلیف چیست؟ شما 

به ایران است شما کاری خدمتی کردید قشونی تھیه کردید ما ھمه خوشحال بودیم که این سرنیزه برای متجاوزان 

  .نکنید که سرنیزه به دل ملت فرو رود

  ٢٨.دھم ھیچ جای دیگر اسم از جمھوری نبرند من از جمھوریت صرفنظر کردم و امر می: سردار سپه در جواب گفت

پس از پایان این جلسه سروصدای جمھوری یکباره خاموش شد گرچه برخی از روزنامه ھا ھنوز برای رژیم جمھوری 

  !کردند فرسایی می قلم

روز دھم فروردین سردار سپه برای دیدار مراجع به قم رفت و آنان نیز درباره مسکوت ماندن جمھوری با سردار سپه 

منتشر  ١٣٠٣سردار سپه پس از بازگشت از قم اعالمیه انصراف از جمھوری را در روز دوازدھم فروردین . گفتگو کردند

  . کرد

راء آقایان مراجع نیز روز پانزدھم فروردین اعالمیه ای را صادر کردند و در مطبوعات کشور به به دنبال بیانیه رئیس الوز

  .چاپ رساندند

پروایی و بیانات اتشین خود  به این ترتیب مؤثرترین عامل برای جلوگیری از استقرار رژیم جمھوری خالصی بود، او با بی

ز بازاریان و حتی جمعی از روشنفکران را زیر نفوذ سخن و عقیده که بر روی قوانین اسالمی تکیه داشت گروه بسیاری ا

خود درآورده و با آوردن یکصد ھزار نفر از مردم به عنوان مخالف جمھوری در جلوی مجلس در روز دوم فروردین نقشه 

ی فوق کوشش مدرس و حاجی آقا جمال و چند تن دیگر نیز در بر ھم خوردن نقشه جمھور. جمھوری را نقش برآب کرد

  . العاده مؤثر بود ولی در این رویداد سھم بزرگ از آن خالصی و کوششھای متھورانه او بود

اش را در مخالفت با  خود خالصی که پیش از مسأله جمھوری با سردار سپه رابطه حسنه ای داشت بعدھا انگیزه

  : جمھوری چنین بیان کرد

العنان ایران نماید من  ست خود را تحت این عنوان حاکم مطلقخوا من مخالف جمھوری قالبی بودم و چون رضاخان می«

با او مخالفت کردم و چون تابع قانون اساسی ھستم و قانون اساسی ایران مشروطیت را مقرر نموده است به ھمین 
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ن جھت و به احترام قانون اساسی تابع مشروطیت ھستم و در آن روز حق با من بود کسی از آینده خبر ندارد فقط چو

  ٢٩».کردم با آن مخالفت نمود آن جمھوری را با قیافه مھیب به خاطر مجسم می

او آلت دست خوبی : درباره نقش خالصی در مخالفت با جمھوری نوشت) از طرفداران جمھوری(پرستان  روزنامه میھن

لوای بزرگی را برپا برای سیاستھای مختلف بود چنان که از آغاز دوره پھلوی به بھانه مخالفت جمھوری با اسالم ب

ریزی  آیات و احادیث را از روی ھوا و ھوس خود تعبیر و مردم را تحریک کرد تا شالوده سلطنت دیکتاتوری پی. ساخت

  ٣٠.شد

برخی موافق استقرار جمھوری و برخی مخالف بودند روزنامه ستاره . درباره جمھوری عقاید روشنفکران نیز مختلف بود

شما که عرب ھستید چه قانونی و کدام یک از افراد ملت به شما : طاب به خالصی نوشتبه عنوان موافق جمھوری خ

  ٣١.اجازه داده است که در برابر این نھضت مقدس جمھوری سینه سپر کنید

  : روزنامه سیاست اسالمی از مخالفان جمھوری نوشت

  . تقلید شیعه رجوع کنیم درباره تطبیق حکومت جمھوری با شرع مقدس اسالم به حکم تخصص باید به مراجع

آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری آقای سیدابوالحسن اصفھانی آقای میرزا حسین نائینی و آقای خالصی به چه قاعده 

گویند نه؟ به قاعده تخصصی که در فھم احکام اسالم دارند در مقابل این ذوات مقدس کی ھا  و به چه حق می

پرسیم حتی از یھود و ارمنی و زرتشتی که اگر در  ام سکنه این مملکت میھستند؟ عارف دستی تدین صبا ما از تم

یک قضیه طرف مشورت این ھشت نفر بودند چھار نفر اولی از یک طرف و چھار نفر دومی از طرف دیگر شما به کدام 

  ٣٢شدید؟ طرف متمایل می

  

  اقدامات خالصی برای تعمیر بقیع

در مدینه و تأسیس یک حوزه علمیه در ) ع(میر قبور بقیع و بارگاه ائمه یکی از کارھای دیگر خالصی کوشش برای تع

برای این منظور از بعضی کشورھای اسالمی کمک خواست و سردار سپه به خواھش او نامه ای برای ملک . آنجا بود

شیخ علی برادر  نامه سردار سپه را. ولیعھد عربستان را به این منظور به ایران دعوت کرد ٣٣سعود نوشت و امیر فیصل

فیصل ولیعھد سعودی چندی بعد به ایران آمد ولی خالصی در . خالصی به حجاز برد و به پادشاه سعودی رساندی

  . برد از این رو نتیجه مطلوب از این سفر به دست نیامد تبعید بسر می

  

  داستان تمثال

) سردار سپه(ای تشکرآمیزی به رئیس الوزراء پس از بازگشت به عتبات تلگرافھ) سیدابوالحسن و نائینی(آقایان مراجع 

این تمثال حضرت علی . مخابره کردند و برای قدردانی از خدمات سردار سپه یک تمثال حضرت علی برای او فرستادند

این تمثال که از تمثالھای قدیمی موجود در خزانه آستانه و از ارزش ھنری بسیار برخوردار بود با نامه . برای او فرستادند

سرانجام در بعدازظھر روز . حاجی میرزاحسین نائینی ھمراه ھیئیت به سرپرستی سردار رفعت به ایران فرستاده شد

امیز تمثال  در جشنی با حضور سران دولت و ارتش و جمعی از روحانیان و با ایراد خطابه ھای تملق ١٣٠٣ششم خرداد 

  . به سردار سپه اھداء شد

فته در محافل سیاسی و مذھبی و مطبوعات تھران جریان داشت در این میان تنھا گزارش این مراسم به مدت یک ھ

  .کسی که به مخالفت با این تمثال بازی برخاست خالصی بود

پرستی دانست و سخنان خود را با آیه قران از سوره انبیاء آغاز کرد  او در مسجد شاه بازی تمثال را خالف اسالم و بت



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٩ 
 

به توصیه دولت انگلیس و ملک فیصل این تمثال از آستانه نجف برای : و گفت) م لھا عاکفونما ھذه التمثیل التی انت(

  ٣۴.سردار سپه فرستاده شد

سخنرانی ھای خالصی درباره تمثال و انتقاد و اعتراض از جشن و اھداء تمثال مخالفت او را با سردار سپه آشکارتر 

رفتار مدرس در مخالفت با دولت خالف : نوشت» حیات ایران«زنامه در این میان برخی از روزنامه ھا از جمله رو. کرد

اما این روزنامه ضمن اھانت به خالصی . پوشی است مصالح مملکت است اما به واسطه ایرانی بودنش قابل چشم

  : نوشت

تزلزل چندی است یک عنصری به نام زاده خالصی در این سرزمین وارد شده بدوًا مدتی در تخفیف علماء اعالم و «

ارکان دیانت اسالم می کوشید تا یک مرتبه ھیاھوی جمھوریت و آغاز مخالفت طبقات عوام موقع را برای آقا به خوبی 

ولی جسارت اخیری که نسبت به مقام مقدس مولی الموالی . بینید کرد آنچه مایل بود مناسب نمود و چنانکه ھمه می

موضوع تمثال در این دو روزه داده است دیگر جنبه دیانتی بر ما  ارواحنا فداء و ھمچنین نسبت ھای بی اصلی که در

لوح نشر این مقاله مبادرت و از  اجازه سکوت را نداده و پس از سه سال ناچار به نام حفظ دیانت و ھشیاری عوام ساده

دھند در خانه ما ھمه دولت جدًا تقاضا داریم که بیش از این در این مسائل حیاتی تماشاچی واقع نشده و غیر را اجازه ن

چه باید کرد ابواالعور سلمی ھم در صدر اسالم ھمین نوع مخالفتھا را با . گونه تصرفات مالکانه آن ھم خطرناک بنماید

   ٣۵!کرد؟ حضرت مولی به نام اسالم می

  

  

  اهللا مدرس نامه آیت

  : ع از خالصی زاده نوشتاهللا مدرس این نامه را در دفا آیت» حیات ایران«پس از انتشار مقاله روزنامه 

  الرحیم اهللا الرحمن بسم

جریده حیات ایران شرحی که اخیرًا از آن مسوق شده ام منتشر و با سبک خاصی تعرض نسبت به  ١٢٠در شماره 

زاده نمود چون اسمی ھم در آنجا از من برده شده به اطالع عموم می رسانم آنچه به  مقام موالنا االعظم آقای خالصی

کنم و دوام توفیق ایشان را در خدمت به عالم اسالمیت و عظمت  اند جدًا تکذیب می یر به ایشان نسبت دادهعنوان حق

  . مملکت از حضرت احدیت جلت عظمته خواھانم

  ١٣۴٢فی شھر ذیقعده 

  ٣۶|مدرس

  حادثه سقاخانه و قتل ایمیری ویس کنسول آمریکا 

ای روی داده است بازاریان و  واقع در چھارراه شیخ ھادی معجزهدر تھران شایع شد که در سقاخانه  ١٣٠٣تیر  ٢۵روز 

ویس کنسول سفارت آمریکا ھمراه » ماژورایمبری«کسبه به مناسبت معجزه دو شب بازار و خیابانھا را چراغانی کردند 

ه به سوی برای عکسبرداری با درشک ١٩٢۴) ژوئیه ١٨( ١٣٠٣تیر ماه  ٢٧آمریکایی بعدازظھر روز جمعه » لوین سیمور«

دو نفر پلیس که در آن محل بودند . سقاخانه رفت ولی مردم مانع از عکسبرداری شدند تا کار به خشونت کشید

انکه موفق به گرفتن عکس  را سوار درشکه خودشان کرده برگرداندند بی» سیسمور«و » ایمبری«مداخله کرده و 

افراد جاھل و » !فرنگی در سقاخانه زھر ریخت«: در ھمین لحظه صدایی از میان جمعیت برخاست که گفت. بشوند

حمله ور شدند و ھر دو را به شدت زخمی کردند پلیس آن دو را با درشکه » سیمور«و » ایمبری«متعصب از ھر سو به 

را » ایمبری«زده تحریک شده به ساختمان بیمارستان ھجوم بردند و  به بیمارستان شھربانی برد ولی عوام ھیجان
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  . جان نیمه سالم بدر برد و او تحت مراقبت شدید پلیس به بیمارستان آمریکایی ھا منتقل شد» سیمور« ولی. کشتند

  

سردار سپه خود این توطئه را برای سرکوبی مخالفان طراحی کرده و عامل قتل ایمبری را دو نفر : گفت خالصی می

   ٣٧.کند که بالفاصله اعدام شدند افسر معرفی می

  . تیردر تھران حکومت نظامی برقرار شد ٢٩ه تصویب دولت از روز پس از این حادثه ب

  اقدامات شھربانی و تبعید خالصی

به دنبال رویداد قتل امبری شھربانی به پیگرد و دستگیری متھمان پرداخت و سه نفر به نامھای حسین و علی و 

ی احضار شدند و مورد بازجویی ھمچنین اشخاص مختلف به شھربان. مرتضی که نفر سومی سرباز بود اعدام شدند

بعد از  ١٣٠٣که دولت در مسأله جمھوری و تمثال ھم از او مکدر بود روز سوم مرداد » خالصی«از آن میان . قرار گرفتند

ای قریب پنجاه نفر طلبه و بازاری که از ھمراھانش بودند  گشت با عده نماز عشا در حالی که از مسجد به خانه بازمی

خالصی را انفرادی . به شھربانی بردند و پس از بازرسی روز دھم مرداد ھمه را به خراسان تبعید کردنددستگیر کرده و 

  ٣٨.برده در آنجا زندانی کردند» کالت«زندانی کردند و دیگران را به قلعه » خواف«چھار ماه در قلعه 

ی مبارزات این رادمرد در ایران تا و زندانی شدن و» خواف«اهللا سیدمحمد خالصی به  علیرغم دستگیری و تبعید آیت

ایشان در این مدت لحظه ای از مبارزه بی امان بر ضددشمنان دین و در جھت نشر . ش ادامه داشت ١٣٢٨سال 

معارف اسالمی فروگذار نبود و در این راه ھمواره در تبعید زندان یا تحت اقامت اجباری و زیر نظر شھربانی بسر برد که 

  . ھای وی بوده است د تویسرکان، کاشان، یزد و تھران تبعیدگاهاز جمله شھرھای مشھ

اهللا خالصی زاده به ستوه آمده ایشان  ناپذیر آیت دولت ایران پس از سه دھه مبارزه خستگی ١٣٢٨آبان  ١٣سرانجام در 

  . را به زادگاھش عراق تبعید کرد

ای آرام  و بی عدالتی حاکمان آن کشور لحظه دینی زاده در کشور عراق نیز از مبارزات بر ضدبی اهللا خالصی آیت

وی پس . در برابر رژیم پادشاھی عبدالکریم قاسم که احکام اسالم را به مسخره گرفته بود ایستادگی کرد. ننشست

از یک سخنرانی آتشین بر ضد عفلق و بعثی ھا دچار حالتی شبیه به مسمویت شد و به بیمارستان انتقال یافت و 

دیده از جھان فرو بست و پس از تشییع باشکوھی در صحن ) ش١٣۴٢آذر  ٣٠(ق ١٣٨٣رجب  ١٩خ سرانجام در تاری

  . مطھر کاظمین در دل خاک آرمید

  . خدایش بیامرزد

  .حلمی افندی پس از توقف کوتاه مدت در ایران، به قاھره رفت. ١

  .١٣٠١روزنامه گلشن، نھم مھر ماه . ٢

و نیز پس از شھریور چند دوره  ١٣٢٠ بھبھانی در دوران پیش از شھریور میرسیدعلی بھبھانی فرزند سیدعبداهللا. ٣

  .نماینده مجلس شورای ملی بود

  .١٣٠١روزنامه گلشن، نھم مھر . ۴

  .پیشین، ھمان مأخذ. ۵

  .١٣٠١آذر  ٢۵روزنامه گلشن، . ۶

  .السلطنه ، نامه خالصی به قوام٨ـ ص ١٣٠٢اردیبھشت  ٢١روزنامه اتحاد، . ٧

  .مان مأخذپیشین، ھ. ٨

  .١٣٠٢تیر  ١۶روزنامه کار، /  ١٣٠٢تیر  ١۵مرد آزاد، . ٩
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  .١٣٠٢شھریور  ٢۴ستاره ایران /  ١٣٠٢مرداد  ٢۶روزنامه ایران، . ١٠

  .١٣٠٢مھر  ٢۵روزنامه ایران، .  ١١

  .مسجد امام خمینی بازار تھران. ١٢

  .١٣٠٢تیر  ٢٠ستاره ایران، . ١٣

  .١٣٠٢آبان  ۴اتحاد اسالم، . ١۴

  .١٣٠٢دی  ١١النھرین،  بین لواء. ١۵

وارد تھران شد و در  ١٣٠٨اسفند  ١٢قوام السلطنه پس از شش سال تبعید از رضاشاه اجازه بازگشت گرفت و در . ١۶

  . اقامت جست) پارک سلیمانیه(الدوله  خانه وثوق

ه تاریخ، خاطره عباس خلیلی، ، مھدیقلی ھدایت، در آین٣۵٨خاطرات و خطرات، ص /  ١٣٠٢روزنامه ایران، یکم آبان . ١٧

  . ١۵٨ص 

  .١٣٠٢مھر  ٢٩ستاره ایران، . ١٨

  .١٣٠٢روزنامه کار، دوم آبان . ١٩

از ابراھیم » نمایندگان ملت«بیوگرافی سلیمان میرزا  ٢٣و ص ٢٠مراسله آقای خالصی با احمد قوام السلطنه، ص. ٢٠

  .صفائی

  .٣۶٢خاطرات و خطرات، مخبرالسلطنه ھدایت، ص . ٢١

  .٣۶٣مخبرالسلطنه ھدایت، ھمان مأخذ، ص .٢٢

  .پیشین، ھمان مآخذ. ٢٣

  .٣۶٧مخبرالسلطنه ھدایت، ھمان مأخذ، ص . ٢۴

  .، مقاله خالصی١٣٢٢آذر  ٩روزنامه رعد امروز، . ٢۵

  .٣۶٧مخبرالسلطنه ھدایت، ھمان مأخذ، ص . ٢۶

یر بودم، به دستور رئیس معارف و به اشاره نویسنده در آن زمان خود ده سال و شاگرد کالس چھارم ابتدائی در مال. ٢٧

ای یکی دو بار ما شاگردان دبستان را به صف کرده، به سوی  فرماندار و شھربانی، ناظم و معلمان دبستان ھفته

پیش ) پدر دکتر مسعود ضرابی چشم پزشک معروف(رئیس تلگراف » ضرابی«تلگرفاخانه می بردند، و کسی به نام 

گفت و سپس حضور ما شاگردان دبستان را به عنوان  مان مدرسه چند کلمه سخن میآمد با ناظم و معل می

  . کرد جمھوریخواھی به تھران تلگراف می

  .١٣٠٣خرداد  ٨روزنامه اتحاد اسالم، . ٢٨

  .١٣٢٢مرداد  ٢٣روزنامه ستاره، . ٢٩

  .١٣٢٢مھر  ١٢پرستان،  روزنامه میھن. ٣٠

  .١٣٠٣فروردین  ١٢روزنامه ستاره، . ٣١

  .١٣٠٣فروردین  ١۴روزنامه سیاست اسالمی، . ٣٢

  .٢٠نامه خالصی به قوام السلطنه، ص . ٣٣

  .١٣٠٣خرداد  ١۴روزنامه جارچی ملت، . ٣۴

  .١٣٠٣خرداد  ١٢روزنامه حیات ایران، . ٣۵

  .١٣٠٣خرداد  ٢٢روزنامه سیاست، . ٣۶
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  ٢٩نامه خالصی به قوام، ص . ٣٧

  . ١٣٠٣مرداد  ۴ه ناھید، روزنام/ ٣۵نامه خالصی به قوام، ص . ٣٨

 ١٩۵کیھان فرھنگی شماره : منبع 

  


