
  احمدرضا صدري
زنده ياد س�يد جمال الدين اس�دآبادي دو بار در 
دوران س�لطنت ناصرالدين ش�اه قاجار به ايران 
مس�افرت كرد. به اذع�ان تمام�ي تاريخ نگاران، 
دومين مسافرت وي از جنبه پيامدها و بازتاب ها، 
از اهميت�ي بس�زا برخ�وردار اس�ت. در مقال�ي 
كه پيش روی شماس�ت و به مناس�بت س�الروز 
درگذش�ت وي به ش�ما تقديم مي ش�ود، چند و 
چون اين س�فر مورد بازخواني قرار گرفته است. 

   
  هراس ناصرالدين ش�اه از سيد جمال الدين 

اسدآبادي
پس از س��فر نخس��ت زنده ي��اد س��يد جمال الدين 
اس��دآبادي به اي��ران، عظم��ت ش��خصيت او براي 
ناصرالدين ش��اه -كه مدت ه��ا از دور و نزديك نام و 
نشان وي را در مبارزه با اس��تعمار و استبداد شنيده 
بود- بيش از پيش نمايان ش��د و رجال دولتي نيز از 
سخنان آتشين او احس��اس خطر كردند. آنها منافع 
دنيوي خود را در معرض خطر مي ديدند و تعليمات 
س��يد را بر ضد خواس��ته هاي خود مي يافتند. لذا به 
سعايت و بدگويي از سيد در نزد شاه دهان گشودند. 
دربار قاجار ك��ه در فس��اد و تباني غوط��ه ور بود به 
سهولت كلمات فاسد جمعي جاسوس و جيره خوار را 
پذيرفت. خود ناصرالدين شاه كه از هر صدايي هراس 
داشت، س��خت تحت تأثير كلمات صدراعظم، ميرزا 
علي اصغر خان، قرار گرفت. او به ش��اه مي گفت اگر 
سيد چند صباحي در تهران بماند، بي هيچ ترديدي 
تاج و تخت واژگون خواهد شد و نام قجر از صفحات 

تاريخ محو مي شود!
  سيد در روسيه 

ش��اه به طور محرمانه از حاجي امين الضرب )ميزبان 
س��يد در تهران( خواس��ت ك��ه عذر مهم��ان خود 
را بخواه��د! ازقضا حاج��ي نيز در هم��ان اوقات كه 
مي خواس��ت براي بازديد از معادن آهن به مازندران 
برود، س��يد را همراه خود برد. س��يد نيز -كه بنا به 

دعوت سياستمدار و روزنامه نگار روسي، كاتكوف، به 
مسكو دعوت شد- بهانه به دست آورد و عازم روسيه 
شد. وي در 9 شعبان س��ال 1304 )11 ارديبهشت 
س��ال 1270( در ش��هر والدي قفقاز مهمان محمد 
عليخان كاشي ش��د و به انتظار ورود حاجي نشست. 
وقتي حاجي امين الضرب به سيد ملحق شد، هر دو با 
هم به مسكو رفتند. آنها دو هفته مهمان ميرزا نصراهلل 
اصفهاني بودند. آنگاه حاجي عازم اروپا شد و سيد در 
رويال هتل يك ماه اقامت كرد. روزنامه نگار و دوست 
قديمي سيد جمال، كاتكوف، در اين ايام جان به جان 
آفرين تسليم كرد و سيد در 25 ذيقعده همان سال 
به پايتخت آن زمان روسيه، س��ن پترزبورگ، رفت. 
وي در آنجا دو سال اقامت گزيد و با رجال لشكري و 
كشوري و سران مذهبي روسيه مالقات ها، مصاحبه ها 

و مذاكره ها كرد. 
  پيشنهاد تزار روس به سيد 

در يكي از اين مالقات ها تزار روس��يه از وي تقاضاي 
قبول شيخ االسالمي مسلمانان روس��يه را مي كند، 
ولي س��يد تقاضاي وي را رد و خود را نماينده تمام 
مسلمانان جهان معرفي كرد و خود را مدافع سرسخت 
منافع تمامي مسلمانان دنيا شناساند و به قولي اجازه 

چاپ قرآن را از تزار روس گرفت. 
  دومين دعوت ناصرالدين شاه از سيد 

در اين ايام كه روابط دولت روس و انگليس به تيرگي 
گراييد، سيد ميدان وس��يعي عليه استعمار بريتانيا 
يافت و در نشريات روسيه همهمه اي ايجاد كرد كه تا 
آن روز نظير نداشت. از طرفي ناصرالدين شاه كه براي 
شركت در جش��ن جمهوريت پاريس عازم اروپا بود، 
از طريق روسيه ره سپرد. وي س��يد را در اين كشور 
پهناور چون ياقوت درخشان معروف و مشهور يافت 
و از عزت و جالل وي متعجب ش��د. س��پس در اروپا 
نيز به هر جا مي رفت از شوكت و شهرت سيد جمال 
آثار درخشاني مي ديد و مي شنيد. شاه مي ديد وقتي 
سيد قدم به كشوري مي گذارد بيشتر از يك پادشاه 
قدرتمند مورد توجه رجال ملي و مذهبي، سياس��ي 

و علمي آن كش��ور ق��رار مي گيرد و هم��گان حتي 
دش��منانش از علم و دانش بيكرانش بهره مي گيرند، 
لذا از كرده خود پشيمان ش��د و در صدد دلجويي از 
سيد برآمد. در مالقاتي كه با س��يد در مونيخ دست 
داد، شاه سعي كرد قلب سيد را از خاطره بد گذشته 
برگرداند و ل��ذا وي را براي آمدن ب��ه ايران و اصالح 
وضع سياسي و اقتصادي كشور -كه در حال سقوط 

بود- تشويق مي كرد. 
  سيد دعوت شاه را قبول مي كند 

سيد جمال از عهدش��كني و خيانت شاهان به خوبي 
مطلع بود و ج��واب خدمات امثال مي��رزا تقي خان 
اميركبير را از دست شاه مي دانست. لذا هرچه اصرار 
از شاه زياد مي ش��د وي بر انكار خود مي افزود، لكن 
مسائلي باعث شد سيد به ناچار اين دعوت را بپذيرد. 
يكي از آن مسائل مهم از دست رفتن ايران بود، چون 
در زماني كه اروپا در اوج ترقي صنعتي و تجاري به سر 
مي برد، شاه ايران بدون مالحظه دخل و خرج كشور 
به عيش و خوشگذراني مشغول بود. وي طي سه سفر 
اروپايي و بذل و بخشش هاي بي حساب خزانه دولتي 
را خالي كرد. در س��فر س��وم اروپا قرض هاي بسيار 
س��نگين با بهره هاي كمرش��كن از دول استعماري 
گرفت. به همين دليل اختيار امور را از دست داد و به 
خيال جبران اين نقيصه از تجار و سياسيون داخلي 
و خارجي رشوه مي گرفت و پست و مقام مي فروخت 
يا امتيازهايي به كشورهاي مختلف مي داد، ازجمله 
امتياز بانك شاهي، امتياز اس��تخراج معادن، امتياز 
بهره ب��رداري از رود كارون، امتي��از تنباكو و انحصار 
تجارت آن در ايران و... كه هرك��دام از اين امتيازها 

براي فلج كردن ايران كافي بود. 
در اين ايام روسيه روابط حسنه اي با انگليس نداشت 
و متقاباًل مي خواس��ت امتيازاتي را از اي��ران بگيرد. 
س��يد جمال هم مي خواس��ت ايران را نجات دهد و 
طمع روس ها را طوري از سر ايران برگرداند و متوجه 
خطرات ديگري كند. او به اميد اصالح وضع عمومي 
كش��ور و براي رس��يدگي به ناله ها و اس��تغاثه هاي 
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هرچه حاج سياح و حاجي امين الضرب 
به س�يد جمال الدين اص�رار كردند 
كه مدتي اي�ران را ترك كند، س�يد 
نپذيرفت و سرسختانه مقاومت كرد. 
آن دو حاجي تقاضا كردند كه حداقل 
س�يد چند روزي را به قم مس�افرت 
كن�د، ولي س�يد اي�ن پيش�نهاد را 
هم نپذيرف�ت و چون ميزبان س�يد 
از ط�رف درب�ار تح�ت فش�ار ب�ود، 
س�يدجمال الدين به شاه عبدالعظيم 
 عزيم�ت و در آنج�ا تحص�ن ك�رد

ناصرالدين شاه كه از هر صدايي هراس 
داش�ت، س�خت تحت تأثي�ر كلمات 
صدراعظم ميرزا علي اصغر خان، قرار 
گرف�ت. او به ش�اه مي گفت اگر س�يد 
چند صباحي در تهران بماند، بي هيچ 
ترديدي تاج و تخت واژگون خواهد شد 
و نام قجر از صفحات تاريخ محو مي شود!
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نظري بر آغاز و انجام سفر دوم سيد جمال الدين اسدآبادي به ايران

 انديشه بازگشت روح اسالم 
به كالبد نيمه مرده مسلمانان

  شاهد توحيدي
اثر تاريخي- اخالقي يادمان 
شادروان آيت اهلل حاج شيخ 
احمد زاهدنجفي، در زمره 
زندگينامه هايي است كه 
مي تواند آيينه اي از احوال 
دين و سياست و فرهنگ 
اجتماعي در دوران زيست 
قهرمان خود قلمداد شود. 
فرزند ارجمند مرحوم زاهد حجت االسالم حاج شيخ 

احمد زاهد نجفي در اين باره مي گويد:
»در گذر زمان، انسان هاي بسيار به اين جهان آمده، 
چندي زيسته و سرانجام پس از رسيدن اجل، رخت 
بربسته، به دست فراموشي س��پرده شده اند، ليك از 
ميان آنان انسان هايي واال و تأثيرگذار بوده اند كه كردار 
و منش انساني خود را در ميان دوستان و عالقه مندان 
به يادگار نهاده، نام خود را در صفحات تاريخ و دل هاي 
مشتاقان جاودانه ساخته اند. نام و ياد اين مردان بزرگ 
با گردش روزگار فراموش نمي ش��ود و زنگار نخواهد 
گرفت. اينان ب��ه اقتضاي كارهاي مه��م و رفتارهاي 
شايسته اي كه انجام مي دهند و تأثيري كه در جامعه و 
اطرافيان خود مي گذارند، همواره نامشان با عظمت و 
همراه با ستايش برده مي شود. زندگاني چنين افرادي 
درخور پژوهش و نگاه عميق است و مي تواند سرمشقي 
براي آيندگان و انسان هاي جوياي فيض و فضيلت قرار 

گيرد و آنان را به قرب الهي رهنمون گردد. 
يك��ي از اي��ن فرزان��گان فرهيخته مرح��وم آيت اهلل 
زاهدنجفي است كه در بخش اعظم حيات خويش، با 
رفتار و كردار خود انسان هاي بسياري را تربيت كرد از 
اين رو مي توان گفت هرگز نمرده، بل در يادها ماندگار 
شده اس��ت. عالقه ايشان به گس��ترش مباني دين و 
آموزه هاي ديني سبب جذب حداكثري افراد گوناگون 
به مذهب شد و عالقه مندي آنان به روحانيت و عالمان 
ديني و تقيد به انجام دستورات ش��رعي را به دنبال 
داشت. خدمات اجتماعي او عامل تشويق و دلگرمي 
افراد دلسوز و عاشق خدمت به مردم شد و آنان با حلقه 

زدن بر گرد او به خدمت رساني پرداختند. 
مطالعه خاطرات و زندگينامه هاي بزرگان يك جامعه 

فوايد زيادي براي خوانندگان به همراه دارد كه از آن 
جمله: آش��نايي با تاريخ، ش��ناخت هويت و فرهنگ 
جامعه و ش��يوه صحيح تكامل و ترقي فردي اس��ت. 
در اين مي��ان خاطرات علماي پرهي��زگار كه دو بال 
دانش و پارس��ايي دارند، فوايدي افزون بر آنچه ذكر 
ش��د، دارد. آيت اهلل زاهد با داشتن س��وابق درخشان 
علمي و معنوي، مجتهدي زمان ش��ناس و آراسته به 
ملكات اخالقي ب��ود. وي اين هم��ه را از عبادت هاي 
خالصانه و گريه هاي نيمه ش��ب و محبت به خاندان 
عصمت) ع( و توس��ل به دامان آن بزرگواران داشت. 
َفَعِن االمام  الحسِن العسكري عليه السالم: »ان الوصَل 
الي اهلل عّزوجّل َسَفراليدرك اال بامتطاءِ اللّيِل«: كه سير 
مؤمن براي وصول الي اهلل جز با شب زنده داري ميسر 
نمي شود. پياده روي هاي آن مرحوم از نجف  اشرف به 
كربالي مّعلي و بالعكس، گوياي عشق عميق و ارادت 

وافر او به اين خاندان است. 
براي آشنايي با اين اسوه  پارسايي و دانش دوستي، بر 
آن شدم تا زندگينامه اي تهيه كنم كه كتاب حاضر، 
ثمره تالش ها در اين راستاس��ت. اثري كه هم اينك 
در معرفي آن س��خن م��ي رود، مجموعه اي اس��ت 
گردآمده از دو نوشته و پنج مصاحبه با مرحوم آيت اهلل 
زاهدنجفي... كه در سال هاي مختلف انجام شده است. 
اين مصاحبه ها را اش��خاص حقيقي و حقوقي انجام 
داده اند و از برخي از آنها فيلم و از برخي صدا موجود 
اس��ت. برادر دانش��مندم جناب دكتر علي زاهدپور 
با مطالعه دقيق همه مصاحبه ها و دست نوش��ته ها، 
مطالب تكراري را حذف كرد و مطالب غيرتكراري را 
به رشته تحرير درآورد. اين مصاحبه ها به صورت اول 
شخص بوده، همگي از زبان مرحوم آيت اهلل زاهد است. 
كوشش ش��ده لحن مصاحبه ها نيز از حالت گفتاري 
درآمده، به حالت نوشتاري درآيد. ايشان از افراد متعدد 
و مكان هاي گوناگون ياد كرده اند كه تدوينگر درباره 
هر يك از آنها توضيحي داده اس��ت، ولي متأس��فانه 
در پاره اي موارد، به س��بب بعد زماني و مكاني)نجف 
 اشرف( مطالب مطرح شده و پيدا نكردن منبع، پاره اي 
نام ها بدون توضيح آمده اند. آي��ات و احاديث مطرح 
ش��ده نيز تماماً مأخذيابي و ترجمه ش��ده اند. شايان 
ذكر آنكه تيترهاي زندگينامه، از تدوين كننده است. 
براي تكميل اين مصاحبه ها، مجموعه اي از خاطرات 
فرزندان، دوستان، شاگردان و خويشان نيز افزوده شد. 
همچنين به مناسبت شهادت فرزند حضرت آيت اهلل 
زاهد، بخش��ي هم به بيان زندگينام��ه و ويژگي هاي 
ش��هيد هادي زاهد اختصاص يافت. چن��د مقاله نيز 
برخي از دوس��تان و ارادتمندان آيت اهلل زاهد نوشته 

بودند كه به اين مجموعه اضافه شد.«

 به بهانه انتشار يادنامه 
آيت اهلل حاج شيخ احمد زاهدنجفي
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محرومان وطن ابتدا از ش��اه تعهدها و سوگندها 
گرفت و سپس راهي روسيه شد. تا به نمايندگي 
از طرف ايران با روس ها مذاك��ره و بعد در تهران 

نتيجه را به شاه اعالن كند. 
  سيد نماينده رسمي ايران در روسيه 

س��يد جمال الدين در مح��رم س��ال 1307 وارد 
روسيه شد. وي با ژنرال ها، سياسيون و دولتمردان 
روس��يه مالقات كرد و طي مذاكرات طوالني و با 
استدالل هاي قوي و منطقي كه خاص ايشان بود 
روس ه��ا را راضي كرد كه از خواس��ته هاي نابجا 
دست بكش��ند. س��يد اثبات كرد ايجاد دشمني 
تازه ب��ا اي��ران در اين ش��رايط حس��اس به نفع 
انگليسي ها تمام مي شود. روس ها نيز قانع شدند 
راه حل هاي پيشنهادي را بپذيرند و مقرر شد ادامه 

تفاهمنامه ها در ايران صورت گيرد. 
  آخرين سفر سيد به ايران 

س��يد جمال الدين در 7 ربيع الثاني همان س��ال 
وارد ايران ش��د. وي پيرو قراري كه با شاه داشت 
مي خواست با جديت كار اصالحات را آغاز كند. 
همچنين سفارت روس منتظر بود تا دولت ايران 
ادامه مذاكرات را در تهران از سر گيرد، اما نه تنها 
امين السلطان س��يد را معطل كرد و به مذاكرات 
وي رس��ميت نبخش��يد، بلكه در مقاب��ل انتظار 
طوالني نمايندگان رس��مي روسيه اظهار داشت 
سيد جمال به نمايندگي از طرف ما مذاكره نكرده 
است و سرخود به روس��يه رفت. علت اين تغيير 
روش س��ريع دربار ايران اين بود كه انگليسي ها 
به محض اطالع از س��فر س��يد به روسيه فرصت 
را از دس��ت ندادند و با اهداي هداياي زيادي به 
شاه و درباريان در اروپا زمينه نفوذ نهايي را ايجاد 
كردند و در مراجعت ش��اه به اي��ران نمايندگان 
و جاسوس��ان كاركش��ته بريتانيا به نام تاجر و... 
رشوه هاي هنگفتي به شاه و درباريان دادند. بدين 
ترتيب قرارداده��ا و تفاهمنامه ه��اي نيمه تمام 
را كامل كردند و رسميت بخش��يدند. به همين 
دليل وقتي سيد وارد تهران شد رفتار سرد دربار 
را تش��خيص داد و وقتي شاه پرسيد كه چه وقت 
طرح اصالحات را ش��روع خواهي ك��رد؟ جواب 
داد هر وقت اين مارها و عقرب ه��ا را از دور خود 

بيرون ريختي!
  تيرگي روابط سيد و شاه 

روابط ميان س��يد جمال الدين و دربار روز به روز 
تيره تر ش��د. از طرفي تجمع طبق��ات مختلف از 
مردم ش��هرهاي ايران در تهران ني��ز رو به تزايد 
گذاش��ت و به تب��ع آن بدگويي ها و س��عايت ها 
هم فزوني گرفت و ش��اه از وجود س��يد احساس 

خطر كرد. 
در اين بين اتفاقي افتاد كه شاه آن را بهانه قرار داد 
و از سيد خواست ايران را ترك كند. آن اتفاق اين 
بود كه روزي در ايام ماه مبارك رمضان در مسجد 
مال فيض اهلل تهران جمعيت كثي��ري پاي منبر 
واعظ بزرگ تهران، مال فيض اهلل دربندي، حضور 
داشتند. وي سخنان پرش��وري در مورد عوامل 
عقب افتادگي كش��ور و ظلم و استبداد درباريان 
ايراد كرد. مال فيض اهلل در ضمن سخنراني نامي 
از سيد جمال الدين به ميان آورد. وي از زحمات 
سيد جمال فصلي را تشريح و اشاره به تعليمات آن 
مبارز نستوه كرد. پس از پايان سخنراني چند نفر 
راجع به اوضاع آشفته و بيداد بيش از حد حكام 
صحبت و از علما به عن��وان ناجي ياد مي كردند. 
جاسوسان و چاپلوسان هزار سخن ديگر از خود 
اضافه كردند و ماجرا را به س��مع ش��اه رساندند. 
شاه دس��تور داد س��يدجمال ايران را ترك كند. 
در نشستي كه س��يدجمال با حاج سياح و حاج 
امين الضرب در خانه حاج امين الضرب داشتند، 

دستخط شاه به دستشان رسيد. 
  تحصن سيد در حرم حضرت عبدالعظيم 
وقتي حاجي امين الضرب دس��تور كتبي ش��اه را 
خواند، سيد با ناراحتي جواب داد مگر من بازيچه 
دست آنها هستم كه هر وقت خواستند بياورند و هر 
وقت خواستند بيرون بفرستند؟ هرچه حاج سياح 
و حاجي امين الضرب اصرار كردند كه مدتي ايران 
را ترك كند، سيد نپذيرفت و سرسختانه مقاومت 
كرد. آن دو حاجي تقاضا كردند كه حداقل س��يد 
چند روزي را به قم مس��افرت كند، ولي سيد اين 
پيشنهاد را نپذيرفت و چون ميزبان سيد از طرف 
دربار تحت فش��ار بود، س��يدجمال الدين به شاه 

عبدالعظيم عزيمت و در آنجا تحصن كرد. 
  توقيف، شکنجه و تبعيد سيد 

از آنجا كه روسيه نتوانس��ت در مقابل امتيازات 
بريتاني��ا امتياز مهم��ي را از ايران بگي��رد، دربار 
ايران را سخت تحت فشار قرار داد. هدف روس ها 
اين بود كه امتياز شيالت شمال، بهره برداري از 
مرداب انزل��ي و حضور در اس��تان هاي گيالن و 
مازندران را به شاه ايران تحميل كنند، از طرفي 
بريتانيا هم براي اينكه امتي��ازات دريافت كرده 
را از دس��ت ندهد هر روز بر تعداد جاسوس��ان و 
وابس��تگان در دربار مي افزود. م��ردم نيز با الهام 
از س��خنان بيداركننده و حرارت بخ��ش علما و 
دانش��مندان عليه وضع موجود معترض بودند. 
از سوي ديگر س��يدجمال الدين هر روز مجلس 
س��خنراني داش��ت و از حضرت عبدالعظيم يك 
دژ مقاومت به وجود آورد. تمام��ي ناراضيان در 
حلقه آنان حاضر مي ش��دند. اعالميه هاي تند و 
نامه هاي بدون امضا عليه ش��اه و درباريان صادر 
مي ش��د. اين فش��ار به ناحق خارجي و اعتراض 
بحق داخلي موجب ش��د ش��اه كنترل امور را از 
دست بدهد. وي نمي توانست براي اصالح وضع 
موجود تصميم عاقالنه اي بگيرد. به همين دليل 
جاسوس��ان و عمال باتجربه بريتاني��ا از فرصت 
اس��تفاده و ش��اه را وادار كردند اقدام خطرناك 
توقيف سيد را عملي س��ازد. مختار خان، حاكم 
شاه عبدالعظيم به محض دريافت دستخط شاه 

20 نفر فراش را فرستاد كه سيدجمال الدين را از 
بست بيرون بكشند. يك مشت مأمور نادان سيد 
جليل القدر و عظيم الشأن را كشان كشان از بست 
بيرون كش��يدند و با بي رحمي تمام روي برف ها 
كشيدند و س��وار اس��تر كردند و به طرف غرب 

ايران فرستادند. 
  اضطراب شاه از اخراج سيد 

اين واقعه در 28 جمادي االولي سال 1308 اتفاق 
افتاد و قل��وب ايرانيان بلكه مس��لمانان جهان از 
آن جريحه دار ش��د. ش��اه به اضطراب و تشويش 
افتاد، چون مي ترسيد اين حركت زشت موجب 
شورش و قيام مردم ايران ش��ود. به همين دليل 
دس��تور داد تا مراعات س��يد را بكنند، ولي دير 
شده بود و درباريان انتقام خود را از آن نابغه شرق 

گرفته بودند. 
  تالش سيد عليه استبداد ناصري 

س��يدجمال الدين حت��ي در بي��ن راه و در حال 
اسارت نيز دس��ت از تالش برنداشت و حداقل با 
ارسال نامه به بزرگان اسالم عليه ظلم و استبداد 
ناش��ي از جهال��ت دوس��تان و دانش دش��منان 
اقداماتي انجام داد. وي كه در نيمه اول ش��عبان 
همان س��ال به بصره رسيد، نامه بس��يار مهم و 
سرنوشت س��ازي به آي��ت اهلل ميرزاي ش��يرازي 
مرجع تقليد ش��يعيان جهان نوش��ت. سيد اين 
نام��ه تاريخي را به وس��يله حاج س��يدعلي  اكبر 
شيرازي )فال اسيري( به ميرزاي شيرازي ارسال 
كرد. فال اس��يري عالم مبارز و آگاهي در شيراز 
بود كه مثل س��يدجمال به خارج از ايران تبعيد 
شده بود. سيد از عراق به لندن حركت و از آنجا با 
شدت بيش��تري فضايح دربار ايران را بيان كرد و 
در جرايد اروپايي خطر استبداد را بر ملل مشرق 
زمين توضيح داد. همچنين نامه هاي پي در پي 
به س��ران قبايل و علماي برجس��ته عالم اسالم 
فرستاد كه از جمله نامه اي به علماي ايران تحت 
عنوان »حمله القرآن« ارس��ال كرد. تالش پيگير 
س��يد عليه اس��تعمار به ثمر نشس��ت و باالخره 
ميرزاي ش��يرازي حكم تحريم استعمال تنباكو 
را صادر كرد و درنتيجه دش��من ب��ه زانو در آمد. 
به دنبال اين مبارزات ش��اه ناچ��ار امتياز رژي را 
در جمادي الثاني سال 1309 برابر با 5 دي سال 

1271 لغو كرد. 
  منع انتشار مجله 

در ايامي كه س��يد پس از تبعيد به س��وي عراق 
در لندن اقامت كرد، عالوه ب��ر اينكه با بعضي از 
مديران جرايد مصاحبه به عمل آورد و نطق هايي 
ايراد كرد، دس��ت به انتش��ار نش��ريه اي موسوم 
ب��ه »ضياء الخافقين« زد. اين نش��ريه به دو زبان 
انگليسي و عربي چاپ مي شد. در هر شماره يك 
مقاله در باب مفاسد حكومت و خرابي اوضاع ايران 
با امضاي »السيد« يا »سيدالحس��يني« انتشار 
مي يافت)1(. نخستين ش��ماره اين نشريه در ماه 

رجب سال 1309 انتشار يافت. 
بعد از انتشار هشت ش��ماره ديگر از شماره هاي 
بعدي آن خبري در دس��ت نداريم... وزارت امور 
خارجه انگليس با حيله و نيرنگ و تهديد مقدمات 
تعطيلي چاپخانه اي را كه اين نشريه در آن چاپ 

مي شد فراهم آورد...)2(. 
و س��رانجام پ��س از ممانع��ت از انتش��ار مجله 
ضياء الخافقي��ن و همزمان با س��ختگيري هاي 
بريتانيا عليه سيد جمال الدين رستم پاشا سفير 
عثماني در لن��دن از طرف س��لطان عبدالحميد 
نامه اي درياف��ت مي كند، مبني بر دعوت س��يد 
به آس��تانه ب��راي اصالحات در كش��ور عثماني، 
اما س��يد در ابتدا امتناع مي ورزد، لكن نامه هاي 
پي در پي و اصرار رستم پاشا موجب مي شود اين 
عقاب بلندپرواز آخراالمر به تيررس درآيد و براي 
هميشه در كمين گاه استبداد، سالوس و نيرنگ 

گرفتار شود. 
  در آيينه توصيف اس�تاد شهيد آيت اهلل 

مرتضي مطهري
اس��تاد ش��هيد آيت اهلل مرتضي مطه��ري در اثر 
نهضت هاي اسالمي در 100 س��اله اخير، درباره 
انديشه و عمل سيد داوري هايي خواندني دارد كه 

مي تواند سخن فصل اين نوشتار باشد: 
»بدون ترديد سلسله جنبان نهضت هاي اصالحي 
100 ساله اخير، سيدجمال الدين اسدآبادي معروف 
به افغاني است. او بود كه بيدارسازي را در كشورهاي 
اس��المي آغاز كرد، دردهاي اجتماعي مسلمين 
را با واقع بيني خاص��ي بازگو نم��ود، راه اصالح و 
چاره جويي را نش��ان داد... نهضت س��يدجمال، 
هم فك��ري بود و ه��م اجتماعي. او مي خواس��ت 
رستاخيزي هم در انديشه مسلمانان به وجود آورد 
و هم در نظامات زندگي آنها... سيدجمال در نتيجه 
تحرك و پويايي، هم زمان و جهان خود را شناخت 
و هم با دردهاي كشورهاي اسالمي كه داعيه عالج 
آنها را داشت دقيقاً آشنا شد. سيدجمال مهم ترين 
و مزمن ترين درد جامعه اسالمي را استبداد داخلي 
و استعمار خارجي تشخيص داد و با اين دو به شدت 
مبارزه كرد. آخر كار هم جان خود را در همين راه از 
دست داد. او براي مبارزه با اين دو عامل فلج كننده، 
آگاهي سياسي و ش��ركت فعاالنه مسلمانان را در 
سياست واجب و الزم شمرد و براي تحصيل مجدد 
عظمت از دست رفته مسلمانان و به دست آوردن 
مقامي در جهان كه شايسته آن هستند، بازگشت 
به اسالم نخستين و درحقيقت حلول مجدد روح 
اسالم واقعي را در كالبد نيمه مرده مسلمانان، فوري 
و حياتي مي دانست. بدعت زدايي و خرافه شويي را 
شرط آن بازگشت مي شمرد، اتحاد اسالم را تبليغ 
مي كرد و دست هاي مرئي و نامرئي استعمارگران 
را در نفاق افكني هاي مذهبي و غيرمذهبي مي ديد 

و رو مي كرد.«)3(
*پي نوش�ت ها در س�رويس تاري�خ جوان 
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