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٩٥١٣٩٩٦٧/ م

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنی ایران

مجتمع سنگ آهن سنگان 
(فراخوان مناقصه عمومی عمومی) (نوبت دوم)

 سازمان توسعه و نوساز� معادن و صنا�ع معدن� ا�ران- مجتمع سنگ آهن سنگان (واقع در ٢٨٠ �يلومتر� جنوب 
شرق� مشهد و ٣٦ �يلومتر� شهرستان خواف) در نظر دارد مناقصات ذ�ل را برگزار نما�د.

�ليه اشخاص حقوق� واجد شرا�ط م� توانند با در نظر داشتن شرا�ط و موارد مندرج در اسناد مناقصه نسبت به خر�د اسناد اقدام نما�ند.
١- شرح مناقصات به شرح جدول ذ�ل:

قيمت پا�هشرحرد�ف

١

پروژه راهبر� و انجام عمليات مانور و آرا�ش قطارها جهت بارگير� و حمل 
ساليانه ١٫٥ ميليون تن سنگ آهن و �نسانتره، تعمير و نگهدار� خطوط 

داخل� عالئم و ارتباطات وتاسيسات ال�تر��� و م�اني�� و نگهدار� فضا� 
سبز ا�ستگاه راه آهن اختصاص� مجتمع سنگ آهن سنگان

٢١٫٩٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠واگذار� (نگهدار�) فضا� سبز موجود درمجموعه مجتمع سنگ آهن سنگان٢
٦٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ب�ارگير� و استفاده از لودر و بيل م�اني�� جهت بارگير� مجتمع سنگ آهن سنگان٣

٢- زمان فروش اسناد: اسناد مناقصه همه روزه از تار�خ ٩٥٫٥٫١١ لغا�ت ٩٥٫٥٫١٦ به جز ا�ام تعطيل در ساعات 
ادار� به فروش م� رسد.

٣- محل فروش اسناد: - تهران- خيابان سهرورد� شمال�- خيابان هو�زه شرق�، شماره ٣٣، مجتمع سنگ آهن 
سنگان، تلفن: ٨١٤٩٢١٦٠-٠٢١

- مشهد- خيابان �وهسنگ�- بين �وهسنگ� ١٩ و ٢١- پال� ٣٧٧ تلفن: ٣٨٤٢٧٠٠٨-٠٥١
متقاضيان خر�د جهت هر مناقصه م� با�ست در مهلت مقرر با در دست داشتن معرف� نامه و فيش وار�ز� به مبلغ 
و  معادن  نوساز�  و  توسعه  سازمان  نام  به  مل�  بان�   ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ شماره  حساب  به  ر�ال   ١٫٠٠٠٫٠٠٠

صنا�ع معدن� ا�ران- مجتمع سنگ آهن سنگان به آدرس ها� فوق مراجعه نما�ند.
آخر�ن مهلت ارسال پيشنهادات، پا�ان وقت ادار� روز چهارشنبه مورخ ٩٥٫٥٫٢٧  ٤- مهلت ارسال پيشنهاد: 

م� باشد و پيشنهادات بعد از ساعت و تار�خ مقرر و اعالم� قابل در�افت و پذ�رش نم� باشد.
روز شنبه مورخ ٩٥٫٥٫٣٠ ساعت ١٤ در محل بعدازظهر در تهران- ميدان  ٥- زمان و م�ان بازگشا�� اسناد: 
فردوس�- خيابان سپهبد قرن�- نبش �وچه شر�ف سازمان توسعه و نوساز� معادن و صنا�ع معدن� ا�ران (مجتمع 

سنگ آهن سنگان) 
 مجتمع سنگ آهن سنگان

٩٥١٣٨٣٩٣/ آ

 خبر موفقيت شما در آزمون دکترى 
شيمی را تبر�� عرض نموده، توفيق 

روزافزون شما و مهندس اميد را آرزومند�م.

مسعود ظهيرى و بانو - نيلوفر 
٩٥١٣٥٦٢٧/ م

متخصص قلب و عروق 
 خبر موفقيت شما را در آزمون 

فوق تخصصی تبر�� عرض نموده، توفيق 
روزافزون شما و آ�دا جان را آرزومند�م.

٩٥١٣٥٦١١/ ممسعود ظهيرى و بانو- نيلوفر 

 دختر عزیزمان 

 قبولی ارزشمند شما در مقطع دکترى 
تغذیه دام دانشگاه  فردوسی،

 کسب رتبه ١۵ کشورى
 در کنکور دکترى تخصصی

 و ثبت اختراع علمی
 را تبر�� م� گوئيم.

بدون ش� �سب ا�ن افتخارات توفيق اله� 
و حاصل مجاهدت، پشت�ار و اعتمادبنفس 
شما م� باشد.اميدوار�م در سا�ه عنا�ات 

خداوند شاهد موفقيت روزافزون و خدمات 
ارزشمند شما برا� �شورعز�زمان باشيم.

٩٥١٣٩٦٩٧/ م پدر و مادر
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 وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنی ایران

مجتمع سنگ آهن سنگان 
(فراخوان مناقصه عمومی عمومی) (نوبت دوم)

 سازمان توسعه و نوساز� معادن و صنا�ع معدن� ا�ران- مجتمع سنگ آهن سنگان (واقع در ٢٨٠ �يلومتر� جنوب 
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�ليه اشخاص حقوق� واجد شرا�ط م� توانند با در نظر داشتن شرا�ط و موارد مندرج در اسناد مناقصه نسبت به خر�د اسناد اقدام نما�ند.
١- شرح مناقصات به شرح جدول ذ�ل:

قيمت پا�هشرحرد�ف
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پروژه راهبر� و انجام عمليات مانور و آرا�ش قطارها جهت بارگير� و حمل 
ساليانه ١٫٥ ميليون تن سنگ آهن و �نسانتره، تعمير و نگهدار� خطوط 
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سنگان، تلفن: ٨١٤٩٢١٦٠-٠٢١

- مشهد- خيابان �وهسنگ�- بين �وهسنگ� ١٩ و ٢١- پال� ٣٧٧ تلفن: ٣٨٤٢٧٠٠٨-٠٥١
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و  معادن  نوساز�  و  توسعه  سازمان  نام  به  مل�  بان�   ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ شماره  حساب  به  ر�ال   ١٫٠٠٠٫٠٠٠

صنا�ع معدن� ا�ران- مجتمع سنگ آهن سنگان به آدرس ها� فوق مراجعه نما�ند.
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 مجتمع سنگ آهن سنگان

٩٥١٣٨٣٩٣/ آ

 خبر موفقيت شما در آزمون دکترى 
شيمی را تبر�� عرض نموده، توفيق 

روزافزون شما و مهندس اميد را آرزومند�م.

مسعود ظهيرى و بانو - نيلوفر 
٩٥١٣٥٦٢٧/ م

متخصص قلب و عروق 
 خبر موفقيت شما را در آزمون 

فوق تخصصی تبر�� عرض نموده، توفيق 
روزافزون شما و آ�دا جان را آرزومند�م.

٩٥١٣٥٦١١/ ممسعود ظهيرى و بانو- نيلوفر 

 دختر عزیزمان 

 قبولی ارزشمند شما در مقطع دکترى 
تغذیه دام دانشگاه  فردوسی،

 کسب رتبه ١۵ کشورى
 در کنکور دکترى تخصصی

 و ثبت اختراع علمی
 را تبر�� م� گوئيم.

بدون ش� �سب ا�ن افتخارات توفيق اله� 
و حاصل مجاهدت، پشت�ار و اعتمادبنفس 
شما م� باشد.اميدوار�م در سا�ه عنا�ات 

خداوند شاهد موفقيت روزافزون و خدمات 
ارزشمند شما برا� �شورعز�زمان باشيم.

٩٥١٣٩٦٩٧/ م پدر و مادر

تاریخ دوشنبه  11  مرداد   1395 . 27 شوال 1437 .     شماره    1219316

از اعضای مهم لژ فراماسونری بیداری و از  طرفداران سیاست انگلیس در ایران بود. او با وجود گذراندن تحصیالت حوزوی، مانند تقی زاده، عالقه 
فراوانی به تفکرات غربی داشت. پس از فتح تهران، زنجانی به همراه 12 نفر دیگر که همگی از اعضای لژ فراماسونری بیداری بودند، اداره دادگاه 
فرمایشی شهید آیت ا...شیخ فضل ا... نوری را برعهده داشت و بازجوی اصلی بود. وی به شدت تحت تأثیر اردشیر ریپورتر، جاسوس انگلیس در 

ایران، بود و با حمایت لژ بیداری، مدتی رئیس اوقاف شد.

ابراهیم زنجانی
)1313-1234هـ.ش(

پیشنهاد روزی به نام ابوالحسن بیهقی

نامگذاری روزهایی در تقویم رسمی کشور به نام مفاخر و 
نامداران ایران زمین، سنتی است پسندیده که نه تنها بهانه 
ای است برای بزرگداشت آنان، که فرصتی را برای دست 
اندرکاران امور فرهنگی و علمی فراهم می کند تا با برگزاری 
سخنرانی ها، نشست ها، میزگردها و نیز، انتشار مقاالت و 
یادداشت ها، موجبات شناساندن بیشتر و بهتر این بزرگان 
را، به ویژه برای نسل جوان، فراهم کنند. در روزگار کنونی 
که هجوم فرهنگ های بیگانه از یک سو و فراگیر شدن 
فناوری های نوین از سوی دیگر، جوانان را تا حد زیادی از 
توجه به پیشینه غنی و بالنده فرهنگی خود غافل کرده است، 
این مهم می تواند یکی از راهکارها، برای آشتی دوباره آنان با 
مفاخر و نام آوران ایران باشد. بی تردید یکی از بزرگ ترین و 
نامدارترین دانشمندان سده ششم، در حوزه خراسان بزرگ 
و ناحیه بیهق، ابوالحسن، علی بن زید بیهقی بوده که به "ابن 
فندق" و "فرید خراسان" شهرت یافته است. او بیش از 80 
کتاب در حوزه های مختلف علوم، مانند تاریخ، ادبیات، فقه، 
نجوم، تبارشناسی، حکمت، حدیث و  ...تألیف کرده است 
که متاسفانه، اغلب آنها در گذر زمان از بین رفته و تنها تعداد 
بسیار کمی به دست ما رسیده است. از میان آثار باقی مانده از 
او، کتاب های تاریخ بیهق ، لباب االنساب ، معارج نهج البالغه 
و تتمه صوان الحکمه، تصحیح و منتشر شده که هریک از آنها 
به تنهایی، برای بلندآوازگی فردی همچون او بسنده است.  
تاریخ بیهق یکی از مهم ترین تواریخ محلی است که در میان 
آثار هم ردیف خود، از جایگاهی ویژه برخوردار است .این 
کتاب، درباره تاریخ ناحیه بیهق و شرح حال دانشمندان، 
ادیبان، شاعران، س��ادات، خاندان های مشهور و رجال 
سیاسی و فرهنگی آن خطه است. افزون بر این، مطالبی 
درباره جغرافیای بیهق نیز دارد. بیهقی در این کتاب، عالوه 
بر مشاهدات و آگاهی های شخصی، از منابع تاریخی و دست 
اولی سود برده است که برخی از آنها به دست ما نرسیده و از 

بین رفته است و این خود بر اهمیت تاریخ بیهق افزوده است.
لباب االنساب، کتابی است درباره تبارشناسی خاندان های 
سادات که بیهقی آن را به خواست نقیب سادات بیهق، به رشته 
تحریر درآورده است .این کتاب نیز، حاوی اطالعات یگانه و 
منحصر به فردی است که نمونه آن در جای دیگر یافت نمی 
شود. معارج نهج البالغه شرحی است بر خطبه ها و کلمات 
قصار امام علی)ع (که در دو جلد نوشته شده است . بیهقی 
در این کتاب بر شرح امام احمد بن محمد  و  خوارزمی تکیه 
کرده و در بیش از 70 مورد از آنها نقل قول کرده است.  جالب 
آن که حدود نیم سده پس از درگذشت بیهقی، قطب الدین 
ابوالحسن محمد بن حسین بیهقی کیذری )زنده در سال 
610ه�.ق(  در شرح خود بر نهج البالغه که حدائق الحدائق 
نام دارد، از کتاب بیهقی بهره برده است. تتمه صوان الحکمه 
شرحی است بر کتاب گرانسنگ صوان الحکمه، اثر ابوسلیمان 
سجستانی )م : بعد از 391ه�.ق( که از آثار مهم در تاریخ فلسفه 
و حکمت به شمار می رود. در این کتاب شرح حال 11 نفر از 
حکما ذکر شده که اغلب آنان به نواحی خراسان و ماوراءالنهر 
و اطراف آن منسوبند و در دیگر متون یا از آنان یاد نشده و یا 
کمتر به آنها پرداخته شده است. به نظر می رسد ابوالحسن 
بیهقی در میان نامداران بیهق که شمار آنان اندک هم نبوده 
است، جایگاهی بس بلند و رفیع دارد، اما همواره زیر سایه 
همشهری خود، ابوالفضل بیهقی و کتاب جذاب و خواندنی 
او، یعنی تاریخ بیهقی، قرار گرفته است . حال آن که او، از نظر 
وسعت معلومات و شمار تالیفات و گستردگی آنها، به مراتب از 
همشهری خود برتر بوده و شایسته است دست کم همسنگ 
و همتراز ابوالفضل، به او نیز پرداخته شود .از این رو پیشنهاد 
می دهم روزی در تقویم رسمی کشور به نام ابوالحسن بیهقی 
نامگذاری شود.اگرچه همه مورخان بر درگذشت ابوالحسن 
بیهقی در سال 565 ق اتفاق نظر دارند، اما هیچ کدام، از ماه و 
روز آن سخنی نگفته اند. برعکس، روز، ماه و سال تولد او کاماًل 
معلوم است. یاقوت حموی در کتاب معجم االدباء روز تولد 
بیهقی را شنبه 27 شعبان سال 499 ق )یوم السبت سابع 
عشرین شعبان سنه تسع و تسعین اربعمائه( نوشته است. 
حال آنکه بیهقی، خود در تاریخ بیهق می گوید: »در سال 500 
ق در مکتب خانه درس می خوانده است« )ص 76-77(. 
بنابراین تاریخ ذکر شده در معجم االدباء نمی تواند درست 
باشد. سال ها پیش استاد محمد مشکوة، به این دوگانگی پی 
برد و بر آن شد تا مشکل را برطرف سازد. او با استفاده از جدول 
های تطبیقی و با تاکید بر انطباق 27 شعبان با روز شنبه، 
سال 493 ق را به عنوان سال تولد بیهقی مطرح کرد که از 
آن هنگام از سوی همه صاحب نظران پذیرفته شد. در سال 
2004 میالدی، دانشمند دقیق النظر عراقی، استاد یوسف 
الهادی، در مقدمه ترجمه عربی کتاب تاریخ بیهق، اثبات کرد 
که به دالیل عدیده تاریخی و با توجه به تصحیفات رخ داده در 
متن معجم االدباء، بیهقی در روز شنبه 19 شعبان سال 490 
ق به دنیا آمده است. جالب آنکه سال ها پیش از یوسف الهادی، 
استاد عالمه، زنده یاد محمد قزوینی هم سال تولد بیهقی را 
حدود 490 ق دانسته بود. بنابراین با توجه به مشخص بودن 
روز، ماه و سال تولد بیهقی، پیشنهاد می شود 10 مرداد ماه 
هر سال )که مطابق بوده است با 19 شعبان سال 490 ق و 
31 جوالی 1097 م( به عنوان »روز بزرگداشت ابوالحسن 

بیهقی« نامگذاری شود.

...پاورقی
گروه های چپ در ایران )بخش سی و چهارم(

گنبد منطقه جنگی می شود

در قسمت قبلی اشاره کردیم که چریک ها، پس از تسلط 
بر شهر گنبد، تصمیم گرفتند پاسگاه های ژاندارمری را 
خلع سالح کنند. در پی این تصمیم، تعدادی از هواداران 
سازمان، به سرپرستی »عباس هاشمی«، برای خلع سالح 
گروهان مرزی »مراوه تپه«، راهی این منطقه شدند؛ اقدامی 
که حتی افرادی مانند »نقی حمیدیان«، آن را نکوهش کردند. 
»حمیدیان« بعدها درباره این اقدام گفت:»]حمله به گروهان 
مرزی[ معنایی جز بی دفاع کردن کشور در مناطق مرز اتحاد 
شوروی نداشت که حساسیت کشوری به ماجرا می بخشید 
و حتی می توانست ابعاد جهانی پیدا کند.« آی��ا »عباس 
هاشمی«، با این اقدام، در صدد الحاق بخشی از خاک ایران 
به شوروی بود؟ بعید به نظر می رسد که چنین بوده باشد. 
با این حال، »محمود نادری« در کتاب »چریک های فدایی 
خلق«، می نویسد:»پذیرفتنی است که تحریکات عباس 
هاشمی برای خلع سالح پاسگاه های مرزی به منظور تمهید 
مقدمات الحاق به شوروی نبود، ولی می توانست آن کشور را 
به طرح ادعاهای گزاف تشویق کند.« هر چند »هاشمی« و 
همدستانش موفق به خلع سالح پاسگاه »مراوه تپه« نشدند، 
اما در بازگشت، یک خودرو ارتشی را خلع سالح و اسلحه ها 
را به گنبد منتقل کردند. برای چریک ها که عالقه  فراوانی به 
فعالیت های مسلحانه داشتند، مصادره سالح های ارتش 

گامی مثبت تلقی می شد.

شهر به صحنه نبرد تبدیل می شود ▪ 
گنبد،  شهر  در  اسالمی  انقالب  کمیته های  تشکیل  با 
چریک ها که حاضر به پذیرش فعالیت آنها نبودند، در پی به 
دست آوردن بهانه ای برای دامن زدن به اختالفات قومی 
و ایجاد آشوب بودند. این بهانه به دنبال مشاجره جوانی 
سیگارفروش با مأموران کمیته در یکی از خیابان های 
شهر به وجود آمد و جر و بحثی معمولی، مبدل به جنگی 
خیابانی ش��د. در ای��ن درگ��ی��ری یک نفر به قتل رسید. 
چریک ها که تصمیم به اعالم تحریم رفراندوم جمهوری 
اسالمی گرفته بودند، میتینگی در پارک ملی گنبد برگزار 
کردند. اما این میتینگ نیز، با تحریک چریک ها به خشونت 
کشیده شد و با آغ��از شلیک گلوله از س��وی چریک ها و 
پاسخ مأموران کمیته، کار باال گرفت. با هدایت »محمود 
حسن پور«، هواداران چریک های فدایی خلق در 20 نقطه 
شهر سنگربندی کردند و شهر وضعیت جنگی پیدا کرد. 
همان شب تعدادی از شبه نظامیان ه��وادار چریک ها به 
پاسگاه »اشلی« در 60 کیلومتری گنبد، حمله و ژاندارم ها 
را خلع سالح کردند و اسلحه ها را به شهر انتقال دادند. 
روز 7 فروردین ماه و در حالی که تنها 5 روز به همه پرسی 
نظام جمهوری اسالمی باقی مانده بود، برتعداد نیروهای 
طرفدار سازمان اف��زوده شد و تعدادی از مراکز حساس 
دولتی شهر گنبد به تصرف آنها درآمد. »محمود نادری« 
می نویسد:»با رسیدن خبر درگیری ها به ستاد سازمان 
در تهران، عبدالرحیم پور از نقی حمیدیان می خواهد که 
خود را به گنبد برساند و برای پیشگیری از ادامه درگیری ها 
اع��ت��راض کنندگان به حمیدیان پرخاش  ت��الش کند. 
می کنند که چرا هاشمی را در گنبد تنها گذاشته است؟« 
کادر رهبری سازمان می دانست که اقدام مسلحانه، آن هم 
در آستانه رفراندوم، چهره انقالبی آنها را به شدت مخدوش 
خواهد کرد. به همین دلیل، »نقی حمیدیان« راهی گنبد 
شد؛ اما او به جای فرونشاندن آتش درگیری ها، در آن دمید 

و شرایط را وخیم تر کرد.

 جواد نوائیان رودسری  

ب��ی ت��ردی��د، ش��ه��ادت ش��ی��خ ف���ض���ل ا...ن���وری ی��ک��ی از 
غم انگیزترین وقایع دوران مشروطیت اس��ت. عالمی 
جلیل القدر که به دلیل حمایت از مشروطه مشروعه، پس 
از فتح تهران توسط مشروطه خواهان غربگرا بازداشت شد 
و پس از محاکمه ای فرمایشی، به شهادت رسید. مخالفان 
شیخ شهید، عمومًا او را به دلیل تحریم مشروطیت، با 
اساس مشروطه مخالف می دانند. حال آن که، به گواهی 
تاریخ، شیخ شهید، در آغاز جنبش، از حامیان و مدافعان 
آن بود و اساسًا حضور او در جنبش مشروطه، یکی از دالیل 

حمایت علمای نجف از آن محسوب می شد.

اصل ماجرا چه بود؟ ▪ 
اصفهانی«)متوفی  دّری  »سیدضیاءالدین  زن��ده ی��اد 
1334ه������.ش( اس��ت��اد فلسفه در دان��ش��گ��اه ت��ه��ران، 
می نویسد:»من با آن مرحوم]شیخ ف��ض��ل ا... ن��وری[ 
آشنایی نداشتم. زمانی که مهاجرت کردند به زاوی��ه 
مقدسه، یک روز رفتم وقت مالقات خلوت]خصوصی[ 
از ایشان گرفتم. پس از مالقات، عرض کردم: می خواهم 
علت موافقت اولیه حضرتعالی را با مشروطه و جهت 
مخالفت ثانویه را بدانم. اگر مشروطه حرام است، پس 
چرا ابتدا همراهی و مساعدت فرمودید و اگر حالل و 
جایز است، پس چرا مخالفت می فرمایید؟ دیدم این مرد 
محترم، اشک در چشم هایش حلقه زد و گفت: من، وا... با 
مشروطه مخالفت ندارم؛ با اشخاص بی دین و فرقه ضاّله و 
مضّله مخالفم که می خواهند به مذهب اسالم لطمه وارد 
بیاورند. روزنامه ها را البد خوانده و می خوانید که چگونه 
به انبیاء و اولیاء توهین می کنند و حرف های کفرآمیز 
می زنند؟ من عین ای��ن حرف ها را در کمیسیون های 
مجلس، از بعضی آقایان شنیده ام. از خوف آن که مبادا 
بعدها قوانین مخالف شریعت اسالم وضع کنند، خواستم 
از این کار جلوگیری کنم. لذا آن الیحه]اصل دوم متمم 
قانون اساسی یعنی نظارت علما بر مصوبات مجلس[ 
را نوشتم. تمام دشمنی ها و فحاشی ها از همان الیحه 
سرچشمه گرفته است.« با این حال، برخی از مورخان 
که عمومًا تحت تأثیر جریان روشنفکران غربزده، بوده و 
هستند و آثارشان، بعدها از سوی تعدادی از عالقه مندان 
به تاریخ، به مثابه منبعی غیرقابل تشکیک فرض شد، عمدًا 
یا سهوًا، از بیان این حقیقت تاریخی، خودداری کردند و 
مانع از درک صحیح نسل های بعد نسبت به دیدگاه های 

سیاسی شیخ فضل ا... نوری شدند.

فتح تهران؛ مقدمه ای برای تصفیه حساب ▪ 
با فتح تهران، دوره استبداد صغیر به پایان رسید؛ اما برای 
برخی از فاتحان، هنوز تصفیه حساب به پایان نرسیده بود. 
تعدادی از مشروطه خواهان غربگرا، درپی ضربه زدن به 
مشروعه خواهان و حذف کامل آنها از مناسبات سیاسی 
کشور بودند. یکی از نویسندگان معاصر می نویسد:»فتح 
تهران، بی قربانی صفا نداشت. چه کسی بهتر از شاگرد 
مبرز میرزای شیرازی و فاتح جریان تنباکو؟ چه کسی 
بهتر از علمدار مشروطه مشروعه؟« این چنین بود که سیل 
تهمت و افترا به سوی شیخ شهید سرازیر شد و درحالی که 
بسیاری از خادمان استبداد به راحتی از مهلکه جان به در 
بردند و حتی در دوره جدید، به منصب و مقامات دولتی 
دست یافتند، تنها منزل شیخ فضل ا... ن��وری، مجتهد 
برجسته تهران، محاصره شد و تنها او را محاکمه و محکوم 
کردند. با این وجود، شیخ شهید کوچک ترین نرمشی از 

خود در برابر مخالفان مشروطه مشروعه، نشان نداد.

روایت یک شاهد عینی ▪ 
»مدیر نظام نوابی«، مشهور به »آقابزرگ افسری« که در 
آن زمان مأموریت حفاظت از بیت شیخ شهید را برعهده 
داشته، ضمن بیان حوادثی که در آن ایام روی داده است، 
می گوید:»به خانه شیخ شهید رفتم. ایشان رو به من کرد 
و گفت: من مستحفظ برای چه می خواهم؟ به دستور آقا، 
تفنگچی های محافظ خانه را به باغ شاه فرستادیم. آن روز 
در خانه فقط من ماندم و میرزا عبدا... واعظ، آقاحسین 
قمی، شیخ خیرا... و همین. آقا آن روزها مریض بود. همه 
در اتاق بزرگ جمع شده بودیم. آقایان هریک به عقل 
خودشان، راه عالجی به آقا پیشنهاد می کردند و او هم 
جواب هایی می داد. یک مرتبه آقا رویش را به من کرد و به 
اسم فرمود: آقا بزرگ خان! توچه ]به[ عقلت می رسد؟ من 
خودم را جمع و جور کردم و گفتم: آقا، من دو چیز به عقلم 
می رسد: یکی این که در خانه پنهان شوید و بعد مخفیانه به 
عتبات بروید. آن جا در امن و امان خواهید بود و بسیارند 
کسانی که با جان و دل شما را در خانه شان منزل خواهند 
داد. فرمود: این که نشد. اگر من پایم را از این خانه بیرون 
بگذارم، اسالم رسوا می شود. تازه مگر می گذارند؟ خب! 
دیگر چه؟ عرض کردم: دوم این که مانند خیلی ها تشریف 
ببرید به سفارت. آقا تبسم کرد و فرمود: شیخ خیرا... برو و 
ببین زیر منبر چیست؟ شیخ خیرا... رفت و از زیر منبر یک 
بقچه قلمکار آورد. فرمود: بقچه را باز کن. باز کرد. چشم 

همه ما خیره ماند. دیدیم یک بیرق خارجی است. دهان 
ما از تعجب باز ماند. فرمود: حاال دیدید! این را فرستاده اند 
که من باالی خانه ام بزنم و در امان باشم. اما رواست که 
من، پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسالم سفید 
ک��رده ام، حاال بیایم و بروم زیر بیرق کفر. بعد بقچه را از 

همان راهی که آمده بود، پس فرستاد.«

شیخ شهید در دادگاه ▪ 
چند روز بعد، ده ها نفر مأمور مسلح، منزل شیخ فضل ا... 
نوری را محاصره کردند. مهاجمان حتی فرصت ندادند 
شیخ شهید لباسش را عوض کند. او را به اداره نظمیه 
انتقال دادن��د. قرار بود چند روز بعد، شیخ فضل ا... را 
در کاخ گلستان محاکمه کنند. اما انگار حکم از قبل 
معلوم بود. بساط چوبه دار را همزمان با محاکمه علمدار 
مشروطه مشروعه، برپا کردند. روز 11 مردادماه سال 
1288، مصادف با 13 ماه رجب، شیخ شهید را به کاخ 
گلستان بردند. رئیس دادگاه، شیخ ابراهیم زنجانی بود؛ 
روحانی غربزده  و عضو فراماسونری. بازجویی ها در جلسه 
دادگ��اه، بیشتر بر تحصن شیخ شهید در حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( متمرکز بود و شیخ به همه پرسش ها، 
قاطعانه پاسخ داد. در ضمن بازجویی، وقت ادای نماز 
ظهر شد. شیخ شهید از دادگ��اه خواست تا به او اجازه 
خواندن نماز بدهند؛ اجازه دادند؛ اما پس از ادای نماز 
ظهر، دیگر اجازه اقامه نماز عصر به شیخ شهید داده نشد. 
»مدیر نظام نوابی« که خود شاهد این بازجویی بوده است، 
می گوید:»در ضمن سواالت، یپرم]رئیس نظمیه تهران[ 
از در پایین آهسته وارد تاالر شد و پنج شش قدم پشت سر 
آقا برای او صندلی گذاشتند و نشست. آقا ملتفت آمدن او 
نشد. چند دقیقه ای که گذشت، یک واقعه ای پیش آمد که 
تمام وضعیت تاالر را تغییر داد. در این جا من یک قدرتی 
از آقا دیدم که در تمام عمر ندیده بودم. تمام تماشاچیان 
وحشت کرده بودند. تِن من می لرزید. یک مرتبه آقا از 
شما  از  کدام یک  یپرم  پرسید:  مستنطقین]بازجوها[ 
هستید؟! همه به احترام یپرم از سر جایشان بلند شدند و 
یکی از آنها با احترام، یپرم را که پشت سر آقا نشسته بود، 
نشان داد و گفت: یپرم خان ایشان هستند. آقا همین طور 
که روی صندلی نشسته و دو دستش را روی عصا تکیه 
داده بود، به طرف چپ نصفه دوری زد و سرش را برگرداند 
و با تغّیر گفت: یپرم تویی؟! یپرم گفت: بله. شیخ فضل ا... 
تویی؟! آقا جواب داد: بله منم! یپرم گفت: تو بودی که 

مشروطه را حرام کردی؟! آقا جواب داد: بله من بودم و 
تا ابدالدهر هم حرام خواهد بود. مؤسسین این مشروطه 
همه المذهبین هستند و مردم را فریب داده اند. آقا رویش 
را از یپرم برگرداند و به حالت اول خود درآورد.« شجاعت 
شیخ شهید، در آن لحظات حساس، کم نظیر بود. تمام 
جلسه دادگاه بیش از یک ساعت و نیم طول نکشید. وقتی 
بازجویی تمام شد، شیخ فضل ا... را به نظمیه برگرداندند؛ 
جایی که در میدان مقابل آن، یعنی میدان توپخانه، چوبه 
دار برپا شده بود. »مدیر نظام نوابی« می گوید:» ناگهان یکی 
از سران مجاهدین که غریبه بود و من او را نمی شناختم، به 
سرعت وارد نظمیه شد و راِه پله های باال را پیش گرفت. 
آقا سرش را از روی دست هایش برداشت و به آن شخص، 
آرام گفت: اگر من باید بروم آنجا )با دست میدان توپخانه 
را نشان داد( که معطلم نکنید. آن شخص جواب داد: االن 
تکلیف معین می شود و با سرعت رفت طبقه باال و بالفاصله 
برگشت و گفت: بفرمایید آنجا! )میدان توپخانه را نشان 
داد(. آقا با طمأنینه برخاست و عصازنان به طرف در نظمیه 
رفت. جمعیت، جلوی در را مسدود کرده بود. آقا زیر در 
مکث کرد. مجاهدین مسلح مردم را پس و پیش کرده، راه 
را جلوی او باز کردند آقا همان طور که زیر در ایستاده بود 
نگاهی به مردم انداخت و رو را به آسمان کرد و این آیه را 
تالوت فرمود: »َو ُاُفِوُض َاْمری ِاَلی اهلل ِاَن  اهلَل َبصیٌر باْلِعباد« 

و به طرف دار به راه افتاد.«

آخرین سخنان علمدار مشروطه مشروعه ▪ 
ظهر روز 11 مردادماه سال 1288 ه���.ش فرا رسید. 
جمعیت در میدان توپخانه تهران موج می زد. ناگهان هوا 
منقلب شد و باد شدیدی برخاست. »مدیر نظام نوابی« می 
گوید:»آقا هفتادساله و محاسنش سفید بود. همین طور 
عصازنان و با آرامش و طمأنینه، به طرف دار می رفت و 
مردم را تماشا می کرد. یک مرتبه به عقب برگشت و صدا 
زد: نادعلی! نادعلی]خادم شیخ شهید[ فورًا جمعیت را 
کنار زد و خودش را به آقا رسانید و گفت بله آقا! مردم که 
جار و جنجالی جهنمی به راه انداخته بودند، یک مرتبه 
ساکت شدند؛ می خواستند ببینند آقا چه کار دارد؟ 
حاال  بکند.  می خواهد  وصیتی  مثاًل  می کردند  خیال 
همه منتظرند ببینند آقا چه کار می  کند. دست آقا رفت 
توی جیب بغلش و کیسه ای درآورد و داد نادعلی و گفت: 
نادعلی! این ُمهرها را خرد کن! ا...اکبر! ببینید در آن 
ساعت بی صاحب، این مرد ملتفت چه چیزهایی بوده 

است! نمی خواست بعد از خودش، مهرهایش به دست 
دشمنانش بیفتد تا سندسازی کنند. نادعلی همانجا چند 
تا مهر از توی کیسه درآورد و جلوی چشم آقا خرد کرد. آقا، 
بعد از این که از خردشدن مهرها مطمئن شد، به نادعلی 
گفت: برو و دوباره راه افتاد و به پای چهارپایه دار رسید.« 
حاضران در میدان، هیاهو را از سر گرفتند. ولوله ای برپا 
بود. شیخ شهید، با گام هایی مطمئن و آرام، از پله های سکو 
باال رفت. »مدیر نظام نوابی« می گوید:»]شیخ فضل ا...[ 
اول عصایش را  میان جمعیت پرتاب کرد؛ قاپیدند؛ عبای 
نازک مشکی تابستانی روی دوشش بود. عبا را درآورد و 
همان طور، میان مردم پرتاب کرد؛ قاپیدند. زیر بغل آقا 
را گرفتند و رفت روی چهارپایه؛ رو به بانک شاهنشاهی 
و پشت به نظمیه. قریب]نزدیک[ ده دقیقه برای مردم 
صحبت کرد. چیزهایی که از حرف های او به گوشم خورد 
و به ی��ادم مانده اس��ت، این ها هستند: خدایا تو خودت 
شاهدی که من آنچه را که باید بگویم، به این مردم گفتم. 
خدایا تو خودت شاهد باش که من برای این مردم به قرآن 
تو قسم یاد کردم، گفتند قوطی سیگارش بود! خدایا، 
تو خودت شاهد باش در این دم آخر، باز هم به این مردم 
می گویم که مؤسسین این اساس، المذهبین هستند که 
مردم را فریب داده  اند، این اساس، مخالف اسالم است 
... محاکمه من و شما مردم بماند پیش پیغمبر محمدبن 
ع��ب��دا...)ص(. بعد از ای��ن که ح��رف هایش تمام شد، 
عمامه اش را از سرش برداشت و تکان داد و گفت: از سر 
من این عمامه را برداشتند، از سر همه برخواهند داشت. 
این را گفت و عمامه اش را میان جمعیت پرتاب کرد. در 
این وقت، طناب را به گردن او انداختند و چهارپایه را از زیر 
پای او کشیدند ... « به این ترتیب، شیخ فضل ا... نوری، به 

شهادت رسید.
زنده یاد جالل آل احمد، در کتاب معروف »غربزدگی« به 
شهادت مظلومانه شیخ فضل ا... نوری اشاره می کند و 
می نویسد:»و روحانیت نیز که آخرین برج و باروی مقاومت 
در قبال فرنگی بود، از همان زمان مشروطیت چنان در 
مقابل هجوم مقدمات ماشین در الک خود فرورفت و 
چنان دِر دنیای خارج را به روی خود بست و چنان پیله ای 
به دور خود تنید که مگر در روز حشر بدرد؛ چرا که قدم 
به قدم عقب نشست. این که پیشوای روحانی طرفدار 
مشروعه، در نهضت مشروطیت ب��االی دار رف��ت، خود 
نشانه ای از این عقب نشینی بود و من با دکتر تندرکیا]نوه 
شیخ شهید[ موافقم که نوشت شیخ شهید نوری، نه به 
عنوان مخالف »مشروطه« که خود در اوایل امر مدافعش 
بود، بلکه به عنوان مدافع  »مشروعه« باالی دار رفت و من 
می افزایم ... من نعش آن بزرگوار را بر سِر دار، همچون 
پرچمی می دانم که به عالمت استیالی غرب زدگی، 
پس از دویست سال کشمکش، بر باِم سرای این مملکت 
افراشته شد و اکنون در لوای این پرچم، ما شبیه به قومی 

از خود بیگانه ایم.«
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