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توقيف حبل المتين و تبعيد مؤيداالسالم
�  سجاد جمشيديان*

�  نادر پروانه**

چكيده
 موضوع اين مقاله، استعمارس��تيزی روزنامه حبل المتين و تعبيد مديرش سيدجالل حسينی 
ملقب به مؤيد االسالم، از هند است. حبل المتين كلكته يكی از روزنامه های فارسی زبان خارج 
از كشور بود كه به مسائل سياسی ايران و اتحاد جهان اسالم می پرداخت. رويكرد اين روزنامه 
در سياس��ت بين الملل، انتقاد از سياس��ت روس و انگليس و نشر افكار روشنگرانه و كمك به 
بيداری ايرانيان در برابر استعمار بود. در واقع، گردانندگان روزنامه در هند، طعم تلخ استعمار 
را چش��يده بودند. و به همين خاطر مقاالت ضداستعماري متعددی را در شماره های مختلف 
آن به چاپ رساندند. و با آنكه چاپخانه روزنامه زيرسلطه انگليسی ها بود اما روزنامه دست از 
افشاگری و مبارزه عقيدتی خود بر ضد استعمار و به ويژه استعمار انگليس، نكشيد. از اين رو 
»بايرلی« رئيس اداره سياسی حكومت انگليسی بنگاله هند، خواهان اخراج مؤيداالسالم از هند 
و توقيف روزنامه حبل المتين گرديد. اين چهل و سومين و آخرين بار بود كه روزنامه به دست 
حكومت انگليسی هند و به دليل انتقاد از سياست های استعماری انگليس درباره ايران و ساير 

كشورهای اسالمی، توقيف مي شد. 
در اين پژوهش كوشيده ايم كه با روش اسنادی- كتابخانه ای و با رويكرد توصيفی- تحليلی و 
با استفاده از اسناد مجلس شورای اسالمی، يادی از توقيف روزنامه حبل المتين و تبعيد مرحوم 

مؤيداالسالم از هند كنيم.

مقدمه
 مطبوعات از اصلی ترين اركان اطالع رس��انی و آگاهی بخش��ی هر دوران به شمار می روند و 
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نقش مهمی در روشنگری مردم دارند. از جمله ويژگی های مطبوعات، درج ديدگاه ها و نظرات 
متفاوت و گاه متضاد در آنهاست، روزنامه ها قادرند مسايلی را كه جامعه با آن مواجه بوده است 
به نس��ل هاي بعدی انتقال دهند. بنابراين، يكی از كاركردهای مطبوعات، عالوه بر اطالع رسانی 
رويدادها و گسترش آگاهی در بين اقشار مختلف جامعه، روايت كردن تاريخ برای نسل هاي آينده 
اس��ت. حبل المتين از جمله روزنامه هايی اس��ت كه خارج از ايران و به دور از تنش های خاص 
داخلی، در هند به چاپ می رس��يد. اما خوانندگانش تنها ايرانيان نبودند بلكه می توان اثرگذاری 
آن را در حوزه گس��ترده جهان اسالم نيز بررسی كرد. اين روزنامه افزون بر مسائل ايران، اوضاع 
سياس��ی- اقتصادی... افغانستان، تركيه، عراق، عربستان، بحرين، كويت... را منعكس می كرد. در 
اين پژوهش به مقاالتی از حبل المتين درباره ايران و كشورهای ديگر مي پردازيم كه نشان از بينش 

ژرف گردانندگان اين روزنامه دارد.

حبل المتين و استعمارستيزی 
 روزنامه حبل المتين با مديريت س��يدجالل الدين حس��ينی كه بعدها لقب مؤيداالس��الم را از 
مظفرالدين شاه گرفت، قريب سی و نه سال و چهار ماه در شهر كلكته هند منتشر شد.1 نخستين 
شماره آن در دهم جمادی اآلخر 1311 درآمد.2 حبل المتين همواره در 24 صفحه به قطع وزيری 
بزرگ، با چاپ س��ربی، روزهای دوش��نبه هر هفته در مطبعه حبل المتين به طبع مي رسيد و سه 
ش��نبه توزيع می ش��د. در اوايل، از هر ش��ماره آن حدود 1500 نس��خه به طبع می رسيد ولی در 
دوره مشروطيت، شمارگان روزنامه به بيست و پنج هزار نسخه از هر شماره نيز رسيد. واپسين 
شماره هاي حبل المتين، شمارگانی در حد دو هزار نسخه داشت. و اين زمانی بود كه دختر دوم 
مؤيداالس��الم با عنوان »دبير ثانی« يا جانشين سردبير، اداره روزنامه را برعهده داشت.3 مدير اين 
روزنامه در نتيجه عمر طوالنی روزنامه نگاری و خصوصيات ترقی خواهانه ثابت و استوار خويش، 
ناش��ر مطبوعات متعدد و بانی مؤسس��ات مفيد ديگری نيز بوده است. از آن جمله كتب سودمند 
و گوناگون فارس��ی اس��ت كه به همت مطبعه حبل المتين با چاپ س��ربی طبع و انتشار يافته و 
نيز روزنامه فارس��ی مفتاح الظفر4، در كلكته اس��ت كه به وسيله حبل المتين پديد آمده بود5 و در 
س��ال 1327 روزنامه آزاد6 كه هفته نامه اي سياس��ی بود، به مديريت ميرزاسيدحس��ن منتشر شد. 
مؤيداالسالم سپس روزنامه كلكته را به زبان اردو نشر داد و در سال 1321 هفته نامه »ُملك و ملت« 

را به زبان انگليسی برای مردم هند منتشر نمود.
 س��يدجالل الدين ملقب به مؤيداالسالم فرزند س��يدمحمدرضا مجتهدكاشانی در سال 1280 
هجری قمری برابر با 1242 شمس��ی در كاش��ان زاده ش��د. پس از خواندن مقدمات برای ادامه 
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تحصيل به اصفهان رفت و پنج س��ال آنجا درس خواند. وی س��پس رهسپار عراق گرديد و در 
س��امرا به محضر درس آيت اهلل ميرزاحسن شيرازی راه يافت. بعد از سامرا به بندرعباس رفت و 
هنگامی كه سيدجمال الدين اسدآبادی در سال 1304 قمری برابر با 1265 خورشيدی وارد بوشهر 
شد و از آنجا عازم تهران گرديد، او نيز به همراه سيدجمال به تهران آمد. وی چندی بعد به عمان 
رفت و سپس در سال 1308 وارد بمبئی هند شد و در پی آن از بمبئی عازم كلكته گرديد و آنجا 

به تجارت مشغول شد.7
 به نوشته كتاب تاريخ جرايد ايران، پس از ارتباطاتی كه در سال 1311قمری ميان مؤيداالسالم، 
س��يدجمال الدين اسدآبادی و ميرزاملكم خان برقرار ش��د، آنان در پي مكاتبات گوناگون به اين 
نتيجه می رس��ند كه ايرانيان برای برون رفت از وضعيت موجود به يك انقالب فكری نياز دارند 
كه جز با جرايد آزاد، امكان پيدايش ندارد. اين همفكری و هماهنگی باعث انتش��ار حبل المتين 
در كلكت��ه و »قانون« در لندن به مديريت ميرزاملكم و »عروة الوثقی« در پاريس گرديد.8 روزنامه 
حبل المتين خدمت بزرگي به برقراری اساس مشروطيت و آزادی ايران نمود. احمد كسروی در 
تاريخ مشروطه می نويسد: »اما حبل المتين می بايد از آن جداگانه سخن رانيم. اين نامه هفتگی از همه 
روزنامه های آن زمان بزرگتر و به نام تر می بود و در هندوس��تان چاپ ش��ده و آزادی برای سخن رانان 
می داش��ت«9 و مهدی ملك زاده فرزند ملك المتكلمين در مورد اين روزنامه می نويس��د »روزنامه 
حبل المتين را رهبر آزادی و يكی از پايه های كاخ مشرطيت ايران بايد دانست و نام نويسنده آن در 

سرلوحه مردان اصالح طلب و وطن خواه ايران جای دارد.«10
 حبل المتي��ن عالوه ب��ر اينكه اخبار داخل ايران و اخبار سياس��ی و اقتصادی ممالك غربی را 
مي نوشت، به شيوه هاي مختلف از اوضاع اجتماع ايران نيز انتقاد می كرد و می گفت كه پيشرفت 
ايران بسته به استقرار حكومت قانونی است.11 نگاه مؤيداالسالم نه تنها به ايران بلكه جهان اسالم 
بود. از اهداف پيگيرانه روزنامه وی، اتحاد اسالم و وحدت شيعه و سنی را می توان نام برد. اين 
موضوعات، بخش كالنی از صفحات و ستون هاي حبل المتين را پر مي كرد و شايد همين سبب 
ش��د تا حبل المتين از حمايت سلطان عبدالحميدخان عثمانی هم برخوردار گردد كه او نيز قويًا 
ادعای انديش��ه اتحاد اسالم را داشت.12 ادوارد براون نيز درباره حبل المتين گفته كه »اين روزنامه 

قهرمان اتحاد اسالمی است.«13 
 به گفته كس��روی اين روزنامه، مطالب زيادی راجع به گرفتاری های سياسی ايران می نوشت 
و دلس��وزی ها و راهنمائی های بس��يار می كرد. در واقعه اخذ وام از روس مقاالت  انتقادی تندی 
به چاپ رس��انيد. به همين سبب چهار س��ال از آمدن آن به ايران  جلوگيری شد و بارها پيشنهاد 
قانون و حكومت مشروطه يا مشروعه نمود و مردم دلبستگی بسيار به اين روزنامه پيدا كردند.14 
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كس��روی همچنين مدعی اس��ت يكی از چيزهايی كه مايه رواج اين روزنامه گرديد آن بود كه 
حاجی زين العابدين تقی اف15 پول بسياری فرستاد تا روزنامه برای علمای نجف و ديگر جاها به 
رايگان فرستاده شود. وی كه از تجار سرمايه دار قفقازی بود با خريد دو كشتی سريع السير باعث 

رسانيدن هر چه سريعتر روزنامه به مردم و علما در ايران می شد.
 از مهم ترين داليل اثرگذاری حبل المتين را می توان پيوستگی انتشارش دانست؛ اين روزنامه تا 
سی و هشت سال، جز در زمان هايی كه توقيف می شد يا مشكالت مالی در ميان بود، بی وقفه به 
چاپ رسيد. حبل المتين تا آخرين روزهای انتشارش، كيفيت علمی و شكل ظاهری خود را حفظ 
كرد و حتی صفحاتش كاهش نيافت و همچون شاهكاری در تاريخ جرايد ايران جاودانه شد.16 
حبل المتين در تمامی سال های انتشارش رويكردی ضداستعماری و بيگانه ستيز داشت به همين 
دليل چهل و سه بار توقيف شد و مؤيداالسالم نيز بارها تبعيد يا زندانی گرديد.17 وی ده بار عزم 
رفتن از هندوستان كرد اما حكومت هند ممانعت می نمود. و چندين بار نيز حكومت انگليسی هند 
او را تبعيد كرد.18 و 19 در دوره دوم صدارت امين الس��لطان چون روزنامه حبل المتين، صدراعظم 
رابه سبب دريافت وام از روسيه تزاری درسالهاي 1900 و 1902م، نكوهش كرده بود امين السلطان 
در صدد انتقام برآمد.20 حبل المتين و صاحبش اگر چه مورد التفات مظفرالدين شاه بودند و همين 
پادشاه بود كه لقب مؤيداالسالم را به سيدجالل الدين داد؛ و با اين لقب شهره شد، اما، دربار ايران 
بارها و بارها به وي بدگمان گرديد. ورود روزنامه حبل المتين به ايران به دس��تور امين الس��لطان، 
چهار س��ال ممنوع ش��د.21 رويهم رفته رابطه حبل المتين با امين السلطان بسيار بد بود. آنگونه كه 
»بعد از توقيف جرايد فارسی منتشر خارج توسط امين السلطان به سال 1318 )1901( و مساعی 
مبذوله توسط حبل المتين در راه انفصال مشاراليه« حكم علمای نجف به تكفير امين السلطان را اين 
روزنامه منتشر كرد.22 حبل المتين در اين رابطه نوشت »وظيفه ما گفتن است، اگرچه می دانيم شنيده 
نخواهد شد؛ بلكه برای شنيدن اين سخنان بود كه در ايران حبل المتين را توقيف نموديد و برای 
بلند نشدن همين صداها به لغت فارسی است كه سعی می نماييد در كلكته نيز اداره حبل المتين 
مسدود شود. هميشه گفته و باز هم می گوييم در آينده نيز توفيق گفتن از خدا می خواهيم.«23 يك 
مرتبه هم دولت هندوستان از انتشار حبل المتين كلكته برای مدت هشت سال جلوگيری كرد. آغاز 
اين توقيف بظاهر در سال 1295 شمسی بوده و در اوايل سال 1303 شمسی از توقيف خارج و 

مجدداً منتشر گرديده  است.
 حبل المتين هوادار اتحاد مس��لمانان و ضد دخالت  بيگانگان - به ويژه روس ها- است. با اين 
وصف انگليس��ی ها نيز دل خوشي از اين روزنامه نداشتند. اهميت و ارزش كار حبل المتين و به 
خصوص مدير آن، مؤيداالس��الم هنگامی بيشتر روشن می گردد كه بدانيم مديريت چاپخانه اين 
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روزنامه در شهر كلكته و زير نظر انگليسی ها بوده است ولی هيچ گاه حبل المتين دست از افشاگری 
و مبارزه عقيدتی خود در برابر استعمار و بخصوص استعمار انگليس نكشيد و چنانكه گفته شد 
در اين مدت س��ی و نه س��ال بارها اين جريده توقيف يا مدير آن دستگير و روانه زندان گرديد. 
حبل المتين در ش��ماره های متعدد و با مقاله های گوناگون به انتقاد از دخالت ها و سياس��ت های 
انگليس در ايران پرداخت. اين روزنامه با اشاره به دست اندازی های روس و انگليس به ايران در 
وقايع مختلفی مانند مشروطيت، قرارداد 1907، ماجرای شيخ خزعل، و ديگر رويدادها به سياست 
اين دو كشور در ايران اعتراض كرد. اين نكته نيز اهميت دارد كه حبل المتين در كشور بيگانه اي، 
منتشر مي شد كه دولت مستولی بر آنجا يعنی انگليس نسبت به زبان و فرهنگ مؤيداالسالم دشمنی 
مي ورزيد و نمی خواست كه زبان و فرهنگ ملت ايران، برجسته تر از زبان و فرهنگ انگليسی در 

شبه قاره هند، باشد.
 اين روزنامه سال ها پيش از انعقاد قرارداد 1907 نوشت »سال های دراز بين سياسيون انگليس و 
روس مسئله وسط آسيا موضوع رقابت بوده و هر يك در پيشرفت مقاصد خود مساعی جميله به 
كار برده و می برند. انگليسيان در اين ايام كه روس در اقتصاد شرق به فشار سرپنجه قدرت ژاپون 
دچار اس��ت چهار اس��به به اجرای مقاصد خود پرداخته و به قدری خياالت خود را پيش برده كه 
در تصور نبود و نيز به اندازه]اي[ كه افغان از كله ش��قی خود در اين معامله فائده حاصل كرده و 
خواهند كرد؛ ايرانيان از خضوع و خشوع خويش نقصان برده و خواهند برد«24 و در ادامه می نويسد 
»اين اتحاد حتمی الوقوع است ولی ساعتی كه اين اتحاد بسته شود تا وقتی كه اثرات خود را كاماًل 
برما ظاهر سازد بيست سالی آخرين فرصت ماست. چه سرايت سموم اين اتحاد در جسم ملك 
و مل��ت و دولت ما تدريجی خواهد بود. ه��ر روز بندی از بندها و هر ماه عضوی از اعضا و هر 
س��ال ركنی از اركان جس��م مقدس ما فاسد و كاسد و بيكار نموده. پس رجال دولت عّليه راست 
كه به خويش آمده از عاقبت همگنان و گذشتگان از همقطاران عبرت گرفته، نگذارند چنان روزی 
نصيب دولت و ملتشان بشود.«25 در شماره بعد نيز می نويسد: »هيچ جای شبهه نيست كه اگر اين 
اتحاد ملحوظه قائم و ما سدی در جلوی آن نبنديم تا قرون عديده سلطنت قومی و استقالل ملی، 
ايران را وداع خواهد گفت و ملت ايران مانند ساير ملل... خوار و زبون و ذليل و محروم از لذت 
حريت كه اعظم لذايذ اس��ت، خواهند گرديد.«26 و در ادامه برای روشنگری و بيداری مردم ايران 
می نويسد: »در اتحاد انگليس و روس مخابرات رسميه جاری است خاصه در امور متعلقه با دولت 
عثمانی و ايران و افغانستان و تبت، و تا يك درجه پيشرفت اين اتحاد شده. هرگاه انتخاب وزارت 
حكومت روسيه به قانون جديد كامياب شود اين امر هم به تكميل خواهد پيوست... در شمال و 
جنوب ايران دولتين روس و انگليس نفوذ بالمساوات را تا صحرای نمك زار مقرر داشته اند.«27 و 
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در جای ديگر برای جلوگيری از انعقاد اين قرارداد و هوشياری مردم، تحت عنوان »ما را چه بايد 
كرد« می نويسد: »اول اقدامی كه در زوال قوميت ما بنمايند همانا سعی در خرابی لغتمان خواهد بود. 
در مدارس و محاكم و عدالتخانه ها زبان خود را الزم خواهند ش��مرد و ما را از همه چيز قوميت 
محروم خواهند ساخت«28 و با اشاره به يغمای منابع و ثروت های طبيعی ايران و در اختيار گرفتن 
تجارت، از روحانيان و مردم تقاضای اتحاد و جلوگيری از اين معاهده را دارد.29 در واقع گردانندگان 
روزنامه با تجربه تلخ استعمار انگليس در هند از نزديك آشنا بودند و سعی بر آن داشتند كه با انتشار 

انديشه های روشنگرانه از افتادن ايران به دام استعمار انگليس و روس جلوگيری كنند.
 اين روزنامه در مورد سياس��ت اختالف افكنی انگليس، ميان كش��ورهای مسلمان می نويسد: 
»خرافات اخبارات انگليسی درباره ايران: اخبار حبل المتين در شش و بش گرفتار شده از هر طرف 
اخبارات انگليسی حمله به ايران و ايرانيان می نمايند و يكی اخبار ديگری را تأييد می نمايد. اگر 
جواب آنها را نگوييم اهالی، همه مقوالت آنها را وحی آس��مانی تصور خواهند كرد، اگر جواب 
گوييم يك اخبار حبل المتين تا كی از عهده برآيد... اخبارات انگليسی را سه امر علت شده كه حمله 
به ايران نمايند. اول اتحاد محكم دولتين عثمانی و ايران كه اين نكته هم كاماًل بر خالف آنهاست. 
ولی نمی توانند عالنيه مذمت اين مسئله نمايند. دوم خياالتی را كه بعضی سياسيون انگلستان من 
باب كشيدن راه آهن از انگلند به هند دارند. كويت بايد يكی از آن ايستگاه های راه آهن مقرر شود 
و تا آنكه تصرفات كامل در سواحل خليج فارس پيدا نمايند ولو به اجازه باشد اين امر هم صورت 
نخواهد گرفت. دولت عثمانی مشكل است كه اين امر را قبول كند ولی ايران يحتمل به دام افتد. 
از اين رو می خواهند اخبارات انگليس��ی افق سياست ايران را مكدر قرار داده، شايد گليم از آب 
درآرند. سوم می خواهند كه اسباب تدبير و حكمت عملی اين صفای باطنی دولت عثمانی و ايران 
را مكدر نمايند لهذا از اين رو بحث می كنند كه كويت متعلق به ايران است و می خواهند دولت 
عليّه ايران را مدعی كويت سازند. تا وقتی كه كويت در تصرف دولت عثمانی باشد، امر بر مرام 

نيست ولی اگر بدست ايران آيد به هر تدبير باشد ممكن است به قبضه آرند«.30
 اين روزنامه در شماره 28 سال چهارم مورخه دوشنبه 5 محرم  الحرام سنه 1315 در صفحات 
دوم و س��وم خود با اش��اره به جنگ عثمانی با دولت يونان به س��خنان لرد سالس��بوری درباره 
پايبندی اش به معاهدات گوناگون اش��اره می كند و با ريشخند حرف های وی، دولت انگليس را 
مسبب اصلی اين جنگ می شمارد. در ادامه با پيش كشيدن معاهدات دولت انگليس و فتحعلی 
شاه قاجار و مسئله افغانستان می نويسد »تمام دول و عامه ملل، دولت انگليس را به عهدشكنی و 
سست پيمانی نامزد می كنند و صدراعظم دولت انگليس تمجيد از پايبندی به عهود می كند. اين 
تعريف و تمجيد و تش��ويق و ترغيب دول و پايبندی عهود هم خالی از پولتيك نيس��ت... بدون 
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اغراق حرف روزمره اهالی انگلستان كه به زن و اوالد خود هم می  زنند، بيرون از پولتيك وخارج 
از سياس��ت نيست«31 اين جمله ها، تنها گوشه ای از مبارزات و افشاگری های حبل المتين بر ضد 

سياست های انگليس در ايران بود كه به خاطر آنها، ساليان چندی از خطر توقيف در امان نماند.
حبل المتين سبك مخصوص خود را در نگارش داشت و بيشتر از استعاره و كنايه در نوشته های 
خود استفاده می كرد و ميانه چندانی با شعر نداشت، ولی هرجا كه اقتضا مي كرد از شعر نيز بهره 
می گرفت32 مؤيداالسالم ظهر روز 19 آذر 1309 شمسی در دفتر كارش در كلكته دچار حمله قلبی 
گرديد و در شب 24 آذر درگذشت. جسد وی را طبق وصيتش پس از يك سال به ايران منتقل 
كردند و در مشهد دفن گرديد33 سيدجالل در كلكته هند ازدواج كرده بود و پنج دختر و يك پسر 

داشت كه دختر دومش در اواخر عمر پدر، دبير ثانی حبل المتين بود. 

اشتباه مطبوعاتي
 مؤيداالس��الم مردی مبارز بود و همه عمر خود را صرف پش��تيبانی از اصالحات ايران نمود. 
اما بزرگترين اشتباه در كارنامه مطبوعاتی وی دفاع از رضاشاه بود. اين روزنامه كه تا سال 1309 
منتش��ر مي شد، در چند سال آغازين حكومت رضاش��اه از اقدامات او دفاع مي كرد و حمايت از 
متحدالشكل كردن اجباری لباس مردم ايران، تأييد اقدامات سركوبگرانه رضاشاه، چشم فروبستن از 
تخلفات گسترده در انتخابات مجلس شورای ملی، بي گناه جلوه دادن رضاشاه در فسادهای اداری، 
از جمله حمايت هاي يك سويه حبل المتين از رضاشاه در اين دوره است. و به همين دليل بود كه 
شمارگان حبل المتين در آن ايام به دو هزار نسخه كاهش يافت. شايد نابينايی مؤيداالسالم در اين 
دوره سبب شده بود كه آگاهی چندانی از مطالب روزنامه نداشته باشد و مديريت حبل المتين را  

در سال هاي پايانی انتشار آن، به دخترش واگذاشته بود.

توقيف حبل المتين و تبعيد مؤيداالسالم
 حبل المتين كه ساليان درازی را به بيدار كردن ايرانيان و مبارزه با سياست های بيگانگان سپری 
كرده بود بارها به بدگمانی مخالفان و مقامات داخلی و خارجی گرفتار آمد. اين روزنامه چند مرتبه 
توقيف گرديد و يكی از طوالنی ترين دوره هاي توقيفش در واپسين سال های انتشار آن بود؛ كه به نظر 
می رسد آخرين دفعه توقيف نيز بود. اين بار اتهام چنان شديد بود كه دولت انگليس مؤيداالسالم را 

از هندوستان تبعيد كرد؛ اگرچه سيدجالل خود نيز مي خواست كه هندوستان را ترك كند.
 به گواهی اس��ناد، حكومت مستعمراتی هند در تاريخ 23 دسامبر 1924 از طريق اداره سياسی 
حكومت بنگاله هند، ش��كايتی را از نوشته های روزنامه حبل المتين شماره 20 سال 32 مورخ 26 
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ربيع الثانی 1343ق )24 نوامبر 1924م( با موضوع دخالت های انگليس در ايران و قضيه شيخ خزعل، 
به اداره اين روزنامه تسليم می كند كه با جوابيه مؤيداالسالم قضيه مسكوت می ماند. 13 ماه بعد يعنی 
در تاريخ 12 ژانويه 1926 مجدداً معاون حكومت بنگاله هند با ارسال نامه ای به اداره اين روزنامه و 
با اشاره به اخطار قبلی، خواهان اخراج مؤيداالسالم و توقيف روزنامه حبل المتين می گردد. »بايرلی« 
معاون حكومت بنگاله در اين نامه به مقاالت مندرج در شماره 29 مورخ 11 سپتامبر 1925، شماره 
30 مورخ 18 سپتامبر 1925، شماره 31 مورخ 25 سپتامبر 1925، شماره 42 مورخ 29 دسامبر 1925 

و شماره 2 مورخ 12 ژانويه 1926، معترض و خواهان توقيف اين روزنامه می گردد.34
 حكايت اين بود كه حبل المتين با پيشينه بلندي از مبارزات ضداستعماری و حب وطن در عمر 
طوالن��ی روزنامه نگاری خود؛ بعد از رئيس الوزرايی رضاخان و در ماجرای طغيان ش��يخ خزعل، 
و دخالت های دولت انگليس در اين قضيه، ش��ماره های بسياری را به انتقاد از سياست انگلستان 
در منطقه و بخصوص همين قضيه اختصاص داد. اين روزنامه در 11 شماره پياپی خود يعنی از 
ش��ماره 19 سال 32 برابر با دوشنبه 19 ربيع الثانی 1343 تا شماره اول سال 33 برابر با دوشنبه 16 
جمادی الثانی 1343 )12 نوامبر 1925م( به ذكر اخبار و انتقاد شديد از سياست های دولت انگليس 
در اين ماجرا پرداخت و در شماره 15 خود تحت عنوان »بازی تازه با سياست كهنه هرات« به قضيه 
خوزستان و سركشی های تازه شيخ خزعل اشاره كرد و نوشت »شك نيست ما قلباً راضی نيستيم 
به خونريزی ابنای وطن و جنگ های داخلی ولی هرگز هم راضی نتوانيم شد كه نماينده يك دولت 
بيگانه دخالت - ولو به اسم مصلحت هم باشد - در امور داخلی ما بنمايد. عالوه بر اين در اين موقع 
مصلحت يعنی چه؟ آيا سفير انگليس مايل است كه تمركز دولت مرتفع گردد؟ آيا می خواهد مجدداً 

ملوك الطوايفی در كليه ايران حكم فرما آيد. چه چيز ايشان را محرك برای صلح آمده؟...«
 حبل المتين در اين ش��ماره با اشاره به جنگ هرات و عبرت از اين جنگ و دخالت نيروهای 
انگليس��ی و دولتمردان اين كش��ور در امور داخلی ايران و هشدار به آنها می نويسد: »با آن اظهار 
مساعدت و دوستی كه ظاهراً بين دولتين ايران و انگليس قائم گرديده چرا نماينده دولت مشاراليها 
حاضر گرديده اس��ت كه تمركز دولت ما را متزلزل سازد و چرا بايد به استقالل و تماميت ايران 
لطمه وارد آورد؟ آيا در هيچ دولت و ملت مختصر و ضعيفی هم نمايندگان خارجی حق وساطت 
و دخالت در معامالت داخلی آن را دارند؟ آيا هيچ دولت نيمه مختاری هم به يك نماينده خارجی 
اجازه می دهد كه با يكی از حكام متمرد از در مش��ورت و مصلحت درآيد؟ اگر اين خواهش ها 
را دولت ايران كرده خطايی از اين باالتر در تاريخ ايران نشده و نخواهد شد و. .. هيچ جنايت و 

خيانتی باالتر از توسل به خارجه تصور نمی شود.«35
 اما در شماره بيست كه اوج حمالت اين روزنامه به سياست بازی دولت انگليس در ايران است 
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و همين شماره باعث اولين اخطار كتبی دولت انگليس به مدير اين روزنامه می شود در مقاله ای به 
نام »نعل واژگون يا بازی سياسی« به سياست بازی بيگانگان در خوزستان می پردازد و می نويسد: 
»اين امر مسلم است كه رجال انگلستان، نفت جنوب ايران را مواد حياتيه خود گفته... معلوم است 
كه سياس��يون انگلستان همواره در موضوع بدست آوردن اين سرمايه حيات از هيچ گونه اقدامی 
دريغ نخواهند داش��ت... سرپرسی لورن با جنرال قنسول انگليس در بنادر خليج، عاشق چشم و 
ابروی خزعل نيس��ت. گرد منافع خود می گردد نقشه شان اين بود كه اگر خزعل پيشرفت كند و 
خوزستان مستقل آيد؛ قبض خزعل قابل اعتنا نيست مثل شيوخ و امرای ساير نقاط، گوشش را 
گرفته از خوزستان خارجش كرده خود مالك مطلق آن می شويم ولی در صورتی كه دولت ايران 
قبض بر خوزس��تان ماند، تصرف مالكانه در معدن نفط خوزس��تان ممكن نيست. از اين رو در 
موقع تمرد خزعل آقايان به دست و پا افتاده بدواً خواستند به اسم ميانجی گری و مصالحت، يك 
گونه استقاللی به خزعل در خوزستان بدهند.«36 و دوباره در انتقاد از سياست انگليس در منطقه 
می نويسد: »آيا اين خبط و خطا است كه دولتی بخواهد يك نفر ياغی و متمردی را سركوب نموده 
و حقوق از ميان رفته دولت و ملت خود را مس��ترد دارد؟ می گويند ساعی هستيم قراردادی بين 
طرفين برقرار داريم؟ خيلی مضحك است هنوز كسی آنها را به دايگی نشناخته، خود را از مادر 
مهربانتر معرفی می كنند. در اموراتی كه به هيچ وجه مربوط به آنها نيست می خواهند مداخله نمايند. 
هنوز مضحك تر اين است كه می گويند قرارداد، شرافتمندانه خواهد بود و آن اين است كه دولت 
ايران بايد خزعل را به رسميت شناخته تمام حقوق و امتيازاتی كه از دولت و ملت ايران غصب 
كرده تصديق كند. و مال و جان او و اعقابش را ضمانت كند... البته اين منويات آنهاست. ولی آيا 
دولت ايران هم تن به همچون ننگ ابدی در تواند داد؟ نه ايران سيادت و قيوميت انگليسی ها را 
قائل شده و نه خوزستان متعلق به آنهاست. انگليس به هيچ وجه من الوجوه حق ادنی مداخله در 

اين امر خطير ندارد و اگر فضولی كند بايد به آنها جواب داد«.37
 پس از انتشار اين مطالب و نيز مطالب شماره های پيش، اداره سياسی حكومت بنگاله هند از 
طريق آقای بايرلی در اخطاريه ای به شماره 3662 مورخ 23 دسامبر 1924م به سيدجالل حسينی 
مدير روزنامه متذكر می گردد: »با توجه به انتش��ار مقاله ای تحت عنوان »مداخالت انگلس��تان در 
ايران« مندرج در ش��ماره 20 سال 32، دوش��نبه 26 ربيع الثانی سنه 1343، برابر با 24 نوامبر سنه 
1924م، چنانچه از نش��ر مقاالت بر ضد انگلستان يا با لهجه انتقاد و تكذيب خودداری نگردد و 
مقاالت ديگری با اين لحن و بيان انتشار يابد دولت بر حسب قانون 1864 راجع به اتباع خارجه 

از اخراج شما خودداری نخواهد كرد«.38
 مؤيداالس��الم در پاس��خ اين اخطاريه با نامه ای به ش��ماره 969 مورخ 6 ژانويه 1925م به اداره 
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سياسی حكومت بنگاله اعالم می كند كه گمان نمی رود مقاله مورخ 24 نوامبر حبل المتين به هيچ 
وجه مخالف دولت انگلستان باشد و اين سوءظن دراثر نارسايی ترجمه و در نتيجه سوءتفاهمی 
پيش آمده است: »بی مناسبت نمی داند كه برای استحضار خاطرتان اظهار شود كه در مدت سی و سه 
سالی كه اين بنده حبل المتين را اداره كرده ام همواره روی يك اصل كه ترقی ايران است كار كرده و 
به بيان ديگر احساس وطن پرستی نسبت به ايران و نژاد ايرانی كه از جانم عزيزتر است، داشته ام و 
در طول اين مدت برخالف اين اصل رفتار نشده است و عالوه در طول اين مدت هيچ گاه بر عليه 
دولت انگليس نبوده و مقاصد من باعث بر ايجاد نفرت و تحريكاتی برضد دولت انگلستان در امور 
ايران نبوده است«.39 وی به قدردانی دولت انگليس از حبل المتين در دوران جنگ دوم جهانی نيز 

اشاره می كند و اين پيشينه روزنامه اش را دليلی بر بي مورد بودن شكايت انگليسی ها می خواند.40
 در تاريخ 12 ژانويه 1926 مجدداً اداره سياس��ی حكومت بنگاله در نامه ای به شماره 432 پ 
خطاب به مؤيداالسالم با ذكر اخطاريه قبلی خواهان خروج وی از هند می شود و بدون اشاره ای 
به روزنامه حبل المتين و نوش��ته های اين جريده خواستار توضيحات مؤيداالسالم »در خصوص 
خصومت دائمی و بد وانمود كردن سياست انگليس در ايران و نيز خصومت شخصی با دولت 

انگلستان و يا مقامات رسمی انگليس« می گردد.41
 در تاريخ 18 ژانويه 1926م مؤيداالسالم در پاسخ حكم حكومت هند و اتهام ياد شده به اين 
نكته اشاره مي كند كه وی هرگز غرض شخصی و خصومتی با دولت انگليس و يا مقامات رسمی 
آن در ايران ندارد و خواهان مقاالت و نوش��ته هايي مي گردد كه سوءظن دولت هند را برانگيخته 
اس��ت. وی در پايان معتقد است»كه نمی تواند حبل المتين را بعد از تعقيب رويه معلوم و معينی 
كه بهبودی و سعادت ايران است و در عمر 34 ساله خود ادامه داده است، متروك سازد و چنين 
اقدامی موجب زوال نفوذ حبل  المتين در عالم اسالمی و نيز خسرانی به منافع دولت بريتانی و ايران 

در بعضی پيشامدها است.«42
 اداره سياسی دولت هند نيز در نامه شماره 840 مورخ 15 ژوئن 1926 به توضيح درباره مقاالتی 
مي پردازد كه حبل المتين در شماره های مختلف به طبع رسانيده و مورد اعتراض دولت انگليس 

قرار گرفته است:
 الف: سرمقاله حبل المتين شماره 29 سال 33 مورخه جمعه 21 صفر 1344 برابر با 11 سپتامبر 
1925م ك��ه در اين نوش��تار، دولت انگلي��س را با انتقاد از سياس��تش در جريانات خاورميانه و 
كشورهای اسالمی و قضيه ابن سعود و تصرف حجاز به دست اين خاندان و حمايت های انگليس 
از آنان و نيز دست اندازی های اين كشور در امور عراق و فلسطين، محكوم و خواهان همفكری 
بيش��تر كشورهای مسلمان در اين موضوع شده است و دولت سياسی هند خواستار توضيحات 
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حبل المتين در اين زمينه است.43
 ماجرا اين بود كه حبل المتين در ش��ماره های مختلف، موضوع خانواده ابن س��عود و تسلط 
آنان بر سرزمين عربستان و كنار زدن خانواده شريف حسين با نفوذ انگليسی ها را دنبال كرده و 
دخالت های انگليس در موضوع عراق و حرمين شريفين و سرزمين قدس را پی می گيرد در اين 
شماره نيز با مقاله ای طوالنی خطر استيالی ابن سعود بر سرزمين عربستان را به تمامی مسلمانان 
گوشزد كرده و می نويسد: »امروز دولتی كه دست بروی عرب انداخته همانا انگلستان است كه 
با هزار زبان و بيان می فرمايد من دخالت در امور عرب نمی كنم و اماكن متبركه مسلمانان بايد به 
اختيار خودشان باشد. بيانات پلتيكی غير از عمليات سياسی است. از طرف ديگر می بينيم مكه و 
مدينه را به شريف حسين و جانشينانش سپرده و همه گونه هم دخالت و تأييدات سری در كار 
داشته و دارند و فلسطين كه يكی از مقامات مقدسه اسالم است، او را هم در قبضه غيرمستقيم 
خود گذارده كربال و نجف و غيره نيز معلوم است كه در قبضه كيست اميرفيصل و امير عبداهلل 
و ش��ريف حسين و ش��ريف علی همه از يك آل اند. با اين مناسبات همچه تصور می شود كه 
دولت بريتانيا حامی شريف زادگان است و مسلم است همين كه حامی آنها شناخته آمد و موافق 
با مخالفين آن نتوان بود«44 و در ادامه مطلب، از دخالت های انگليس در منطقه می نويسد: »باز 
می بينيم كه با ابن سعود قرارداد بسته و در كار بستن هم هستند چنانچه روزنامه الف با مطبعه 
شام مواد قرارداد جديدی را بين دولت انگيس و ابن سعود اشاعه می دهد از روی اين قرارداد 
گويا قبل از وقت با ابن س��عود قرار داده شده است كه هروقت مشاراليه مكه و مدينه را قبضه 
كرد، دولت انگليس پادشاهی وی را بر عرب تسليم نمايد. ... پس می توان گفت هر حكومتی 
كه بر حجاز استيال جويد خواه ابن سعود باشد يا اميرعلی، دولت انگليس با وی دوست خواهد 
بود... خواه مخواه هر يك كه بر روی كار آيد تابع يك دولت خارجی كه آن هم انگلستان است 
خواهد ماند. هزار بگويند ابن سعود تابع انگلستان نيست و يا نخواهد بود اين سخن اباطيل و 
غلط اس��ت«45 و در ادامه به چاپ مراسله مابين دولت انگليس و ابن سعود بر سر تصرف مكه 

و مدينه، ترجمه از روزنامه الف چاپ دمشق، می پردازد.
 ب: شكايت بعدی دولت انگليس از مقاله مندرج در شماره 3 سال 33 مورخه جمعه 28 صفر 
1344 برابر با 18 س��پتامبر 1925 در موضوع عراق و قيموميت آن است كه به موضوعاتی چون 
حل مناقشه بر سر عراق بين ايران و تركيه و دخالت های انگليس در اين قضيه و تعيين حاكمی 

دست نشانده برای عراق و حق حاكميت هميشگی ايران بر كشور عراق پرداخته است.46
 حكايت آن بود كه حبل المتين، در سر مقاله خود با عنوان سرپرستی ايران بر عراق می نويسد: 
»مقتضيات طبيعی را جلوگيری نتوان نمود چنانچه در چند هفته قبل مسجل داشتيم عراق از روی 
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جغرافيای اقتصادی و سياسی مجبور است كه خويشتن را در دامان مادر خود ايران بپروراند و هيچ 
دولت و ملتی ولو هرقدر قوی و پر ثروت باشد تا آخر با عراق همراهی نتواند كرد. سابقاً نگاشتيم 
كه عراق از حيث نفوس و ثروت طبيعی بدون كمك خارجی نمی تواند بر روی پای خود بايستد 
و اين را هم نوشتيم كه مقتضيات سياست امری است ديگر. انگلستان كه عراق را قبضه نموده و 
صدها ميليون لير در او ريخت برای پيشرفت مقاصد سياسی ديگر بود واال عراق باالصاله آن قدر 
و قيمت را دارا نيست كه آن مبالغ هنگفت برای قبضه وی صرف گردد... اما تركان را كه سال های 
دراز بر عراق حكومت داش��تند نمی توان مثال برای امروز عراق قرار داد. اوضاع سياس��ت دنيا و 
اقتصاديات عالم تغيير نموده امروزه مصارف مستقالنه عراق به اندازه ای زياد گرديده كه انگلستان 
با آن ثروت زياد دارد فرار می كند تركی كه جای خود دارد... باز هم تكرار می كنيم كه مسئله ايران 
و عراق غير از مس��ئله تركيه و عراق و انگليس و عراق اس��ت. ايران از روی جغرافيای سياسی، 

اقتصادی از روی مذهبی، ناچار است به كشيدن بار عراق به دوش خود.«47
 حبل المتين با اشاره به قرارداد آتی مابين تركيه و انگليس بر سر استقالل عراق و كشاندن پای 
ايران به اين قرارداد از سوی آن دو كشور می نويسد: »بر فرض كه ما و انگلستان هم توام ضامن 
استقالل عراق گرديم در اين موقع هم، چون ايران متصل به عراق و تركيه است بيشتر محل تصادم 
واقع خواهد گرديد و در موقع تخلف از قرارداد، اول قدمی كه تركان بردارند، ايران بايد جلوگيری 
نمايد. و هر زيانی هم كه وارد آيد، بدواً به ايران وارد خواهد آمد؛ چه انگلستان هزاران فرسنگ از 
عراق و تركی دور است و اگر سياست انگلستان اقتضا كند ممكن است در مقابل تركی كمكی به 
ايران داده شود ولی برعكس؛ وقتی دست ما را در حنا گذاردند با هزار بازی های سياسی معاذير 
عليحدگی تواند تراشيد ولی ايران كه در قدم اول شامل خواهد بود و ناچار است كه امر را به آخر 
رساند. دور از سياست است فراموش كنيم قراردادهايی را كه ما سابق با انگلستان نموده بوديم و 
وعده هايی را كه به ما داده بودند. اول سفير ايران ميرزا ابوالحسن خان كه به لندن رفت در مسئله 
استرداد قفقاز از روسيه چه وعده ها به ما دادند نتيجه اين دوستی همان بازی سياسی بر سر هرات 

شد كه در اينجا از ذكر آن صرف نظر می نماييم.«48
 موضوع باال و اشاره به برخوردهای انگليس با ايران در زمان فتحعلی شاه در جنگ های ايران و 
روس، سبب شكايت از اين روزنامه گرديده بود. حبل المتين در پايان مقاله از دولت ايران خواسته 
به شرطی وارد اين قرارداد شود كه كليه حقوقی را كه ايران در عراق دارد در اين قرارداد ذكر كنند 

و در هر پيشامدی، دولت های تركيه و انگلستان حقوق ايران در عراق را ضايع نگردانند.49
 ج: موضوع ديگري كه اداره سياس��ي دولت هند به آن اعتراض كرد، مقاله مندرج در ش��ماره 
31 سال 33 مورخ جمعه 6 ربيع االول 1344 برابر با 25 سپتامبر 1925م و يادداشت خبرنگار اين 
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روزنامه درباره كشته شدن كارگران ايراني شركت نفت دولت انگليس در مسجدسليمان بود كه آن 
را تشويش اذهان عمومي توسط اين روزنامه دانسته و ذكر قطعه شعري به همان مناسبت را باعث 

تشويش بيشتر اوضاع شمرده بودند.50
 ماجرا آن بود كه حبل المتين در صفحه 16 اين ش��ماره خود، مقاله ای با عنوان »قربانی مسجد 
سليمان« درج كرده و در آن به منافع كمپانی انگليسی تاخته و به حادثه كشته شدن چند جوان كارگر 
ايرانی در ش��ركت نفت مسجدسليمان اشاره كرده و نوشته است: »از اول عبادان ]آبادان[ گرفته تا 
مسجدسليمان رنجبران ايرانی چه روز سياهی دارند... جمعی از جوانان رنجبر فعال ايرانی به واسطه 

محترق شدن اتومبيل شهيد گرديدند. اين واقعه يك ساعت و در يك محل واقع شده است«51
 در ادامه با اش��اره به قرارداد كمپانی انگليس��ی با دولت ايران و ذكر اين نكته كه كارگران اين 
كمپانی بايد از ايرانيان باشند و كمپانی حق استخدام كارگر خارجی را ندارد، به انتقاد از استخدام 
كارگران غيرايرانی ش��اغل در ش��ركت نفت می پردازد و در پايان نيز با آوردن شعری، بر قربانيان 
حادثه نوحه سرايی می كند: »اوالً تا يك اندازه مسبوق از آن امضای شوم ميرزاعلی اصغرخان در 
امتياز كمپانی هس��تيم. قرار چنان داده شده كه كمپانی حق دارد استخراج كنندگان ]نفت[ را وارد 
نمايد و جزئی هم برای ياد دادن ايرانيان، عمله هندی باشد. باقی بايد از مسلمان ايرانی عملجات 
كمپانی باشد. ليكن امروز نتيجه برعكس شده عالوه از كارگران هندی، هركجا از مملكت ترك كه 
خداوند رحمت كند مرحوم انوربيگ را و از قفقاز و داغستان و گرجستان و تركستان و از داخله 
مملكت ايران تمام ارامنه آنجا جمع شده از عبادان گرفته تا مسجد سليمان و اهواز و ساير منطقه 
]فعاليت[ كمپانی، از زن و مرد و دارای چندين كلوپ هستند، از ميرزا و منشی و مترجم گرفته تا 
عمله مشغول هستند. فقط چيزی كه برای ايرانيان باقی مانده حمالی، آن هم با حقوق كم و آنچه 

هم كه شهيد می شود، ايرانی است... اين است اوضاع ايرانيان بدبخت«52
وگر دم در كشم ترسم كه مغز استخوان سوزد مرا درديست اندر دل اگر گويم زبان سوزد 
كه هفتاد و دو قرباني به يك دم ناگهان سوزد نه عاشورا نه روز عيد قربان بود اي م�ردم  

كه جشم رنجبر چون صفحه برگ خزان سوزد نمي دانم دگر تا كي به خواب غفلت اي ملت 
كه گر برهم زنم سطح ورق كلك و بنان سوزد بت�رس اي خ�ائن بي�دادگر از خ�انه و دفت�ر 
كه جان دوستانشان در وطن پروانه سان س�وزد نم�ي س�وزد دلت اي بي م�روت ب�ر غريباني 
ولي ترسد كه دخلش نزد صاحب مستران سوزد53 يقين س�ردارخ�ان س�وز دلش بر بختياريه�ا 

 د: موضوع بعدي كه اداره سياسي دولت هند به آن اعتراض كرد، به نوشته هاي اين روزنامه در 
شماره 42 سال 33 مورخ سه شنبه 12 جمادي الثاني 1344 برابر با 29 دسامبر 1925م بازمي گردد 
كه در مورد كشت ترياك در ايران و تعيين كميسيوني از سوي جامعه ملل و دخالت هاي انگليس 
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در اين قضيه و مخالفت انگليس با اين هيأت است.54
 قصه آن بود كه حبل المتين در صفحه 3 اين شماره خود به انتشار خبری درباره اعزام هيأتی 
از سوی جامعه ملل، زير نظر »ديالنو« آمريكايی برای تحقيق در امر كشت خشخاش و ترياك در 
ايران و جايگزينی زراعتی ديگر به جای كشت خشخاش و دعوت دولت ايران به منع كشت اشاره 
می كند و سپس در ادامه می نويسد »مسئله تعيين كميسيون از جانب جامعه ملل برای تحقيقات 
وس��ائل ترك زراعت ترياك در ايران از مس��ائل مهمی است كه مدت ها می باشد ايران را به سر 
زبانها انداخته و در ميانه ملل دنيا به ترياك فروشي معرفی نموده است. مانع بزرگ فرستادن چنين 
كميسيون به ايران، نماينده انگلستان بود كه عاقبت نماينده ايران در جلسه علنی اكثريت حضور 
يافت و چون نماينده انگليس هم در اين كمس��يون موجود است ممكن است خيلی برای ايران 
اشكال تراشی شود.«55 حبل المتين در ادامه مقاله با اشاره به بدنامی اين زراعت در ميان جهانيان 
و بي منفعت بودن كش��ت اين ماده زراعی و س��ودی كه دولت انگليس از راه فروش اين زراعت 
در ايران و دول خارجه می برد، اظهار نظر می كند كه به همين دليل نماينده انگليس خواهان ادامه 
كشت اين گياه در ايران و مخالف با اعزام هيأت است. »بيشتر اشكال ما در اين است كه مدعی 
بزرگ كه نماينده انگلستان بوده در اين كمسيون شامل آمده بر فرض هم كه بر فرانس و آمريك 
شامل آمده بر نماينده انگلستان اكثريت يابند با اتفاق نمايندگان هفت گانه انگلستان در جامعه ملل، 
كاميابی نماينده ايران مسئله آسانی به نظر نمی آيد... دولت ايران بايد در اطراف اين مسئله اقتصادی 
خيلی باريك شده با نمايندگان ژاپون و چين كه شايد تاكنون هم در طهران باشند در اين موضوع 
قرار و مداری بدهند كه در اين مدت آخر عمر ترياك، ايران هم بتواند جزئی استفاده بنمايد. آنچه 
انگلستان با كمال خوشنامی از تجارت ترياك فايده برمی گيرد عشر عشير آن را ايران فايده نگرفته 
بلكه نمی تواند برگيرد. ولی بدنامی نام ترياك فروش بر ما نهاده شده نه بر روی انگلستان. چرا؟ 
آنها دارای انتظام صحيح اند. بند و بست كامل در كار دارند. ترياك ايران در ممالك خارجه هر چه 
رفته و می رود در حقيقت به طريق قاچاق است و همين نكته سبب عمده بدنامی ايران آمده. ما 
گمان نداريم كه نمايندگان انگلستان بگذارند ايران از جامعه ملل تأييد يافته وسائل ترك زراعت 
ترياك را فراهم كنند. ايران بايد مس��تقيماً كوش��ش نموده بتدريج وسائل ترك زراعت ترياك را 
فراهم نمايد.«56 حبل المتين در ادامه به انتقاد تندی از دولت انگليس و منافع اين كشور از كشت 
خشخاش در جهان می پردازد و می نويسد »عمده زراعت ترياك در هند است و انگليس ها منفعت 
هنگفت از اين ممر می برند. هر سال هنگام اجتماع عمومی، چندين نفر نّطاق و متخصص حقوق 
به امر اجزای هيأت نمايندگی هند به جامعه ملل می فرس��تند و دستورالعمل ش��ان اين است كه 
انگليس را در تجارت ترياك معصوم به قلم بدهند و در انظار عالم تمام تقصير را به گردن ايران 
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وارد نمايند... در هند، انگليس��يان، انحصار فروش ترياك را دارند و به هر قيمت كه می خواهند 
از زارع می خرند و به هر قيمت كه بخواهند می فروشند و شهرت دارد كه سال گذشته از همين 
انحصار ترياك هشتاد ميليون نفع برده اند. عالوه بر منفعت مالی، پولتيك انگليس مقتضی است كه 
هندی ها ابدالدهر مشغول كيف ترياك بشوند و كله هاشان هميشه از بخار كيف ترياك خالی نماند. 
چون اگر چندين ميليون اهالی هند از خواب ناز ترياك بيدار شوند، ممكن است به خيال آزادی 
و استقالل بيفتند و انگليسيان را به زحمت بياندازند. از اين رو می ترسند اگر كمسيون تحقيق در 
ايران كاری از پيش ببرد و موفق بشود كه زراعت ترياك را مبدل به زراعت ديگر بكند آن وقت 

آمريكايی و سايرين در يخه انگليس پيچيده تقاضای اعزام كمسيون ديگر را به هند بكنند.«57
 و: آخرين موضوعي كه اداره سياس��ي دولت هند به آن معترض بود مقاله اي است در شماره 
دوم از سال 34 مورخ 26 جمادي الثاني 1344 برابر با 12 ژانويه 1926م درباره مجلس مؤسسان و 
تغيير سلطنت و انتخاب رضاخان به پادشاهي ايران. دولت انگليس به مندرجات اين مقاله و ذكر 
همراهي انگليس با دولت پهلوي، معترض گرديده و نيز به مطلبي ديگر در همين مقاله اعتراض 
كرده كه حبل المتين آس��ايش ايران را در گرو ماده 6 قرارداد 1921م ايران و ش��وروي دانسته كه 
مي گويد اگر دولت ثالثي بخواهد به ايران حمله نظامي كند؛ دولت شوروي از ايران حمايت و از 
حمله كشور خارجي جلوگيري نمايد. در حقيقت مي توان گفت كه شكايت دولت انگليس از اين 
مقاله بدين دليل بوده است كه حبل المتين زيركانه اظهار كرده بود اگر اين ماده از قرارداد 1921م 
بين ايران و دولت سوسياليستي شوروي نبود، چه بسا كه انگلستان تاكنون خاك ايران را به توبره 

مي كشيد و آسايش ايران مرهون اين ماده از قرارداد است.58
 حبل المتين كه اين ش��ماره از روزنامه را به مجلس مؤسسان و انتخاب رضاخان به پادشاهی 
اختصاص داده است؛ در صفحه 3 روزنامه در مقاله ای با عنوان »خصوصی از طهران« به موضوع 
جلسه مجلس مؤسسان می پردازد درباره انتخاب رضاخان می نويسد »فشار برای انتخاب پادشاه 
آينده ايران بر دو قس��م است. فشار داخله و فشار خارجه... تمايالت خارجه چيز ديگری است 
عجب تر اينكه عمده ايرانيان را عقيده بر اين است كه انگليسيان متمايل به پادشاهی ايران بوده اند. و 
روسها برخالف آن و حال آنكه چنين نبوده است. انگليسی ها شخص پهلوی را خوب شناخته اند... 
چه آنها خيلی ماهرند كه از اوراق بی شيرازه استفاده كنند... در حقيقت پهلوی از چند سال به اين 
طرف پادشاه بود. حتی در مسئله خوزستان و هم بحرين ديديد كه اگر ايران استفاده از ماده ششم 
قرارداد با روس ننموده بود به اين آرامی و سكون پيشرفت نمی نمود. يكی از پلتيك های بزرگ اين 

است و همواره هم انگليسيان به كار می برند... و توليد سوء ظن در مخالفين می نمايد.«59
 در پی ش��كايت اداره سياس��ی هند از مندرجات روزنامه حبل المتين، سيدجالل الدين كاشانی 
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مويداالسالم در تاريخ اول ژوئن 1926م با ارسال جوابی به رفع اين اتهامات پرداخته و گفته است 
در ترجمه از زبانی به زبان ديگر غالباً معانی حقيقی كلمات از بين می رود و ش��ايد ترجمه اشتباه 
اين مقاالت باعث ايجاد اين سوء ظن گرديد است. وی همچنين می نويسد: »هر روزنامه آبرومندی 
دارای رويه خاصی است كه همواره و بطور دائمی مقيد به آن می باشد. نظر به عدم مقدرات تغيير 
رويه مديران شركت حبل المتين، موقتاً انتشار آن را در حين جنگ بين الملل موقوف و ثانياً كه بر 
حس��ب خواهش حكومت در تحت شرايط معلومه حبل المتين انتشار يافت. برحسب خسارات 
كلی معادل دو لك روپيه برای ش��ركا گرديد. تقريباً س��ی و چهار سال است كه حبل المتين يك 
مرام را تعقيب نموده و آن ترقی و سعادت ايران و منافع اسالمی است و هيچ گاه نظر خصوصی و 
خصومت با ملتی اعمال نكرده است. مرامی را كه عنوان كرده كمال مطلوب و مقصود حياتی من 
بوده و تاكنون از آن كناره گيری نكرده ام و مطمئنم كه چنانچه در سابق مجبور به ترك آن نشده ام در 
اين قضيه نيز مجبور به اين كار نخواهم شد.«60 وی در ادامه دفاعيه با اشاره به اينكه با دولت انگليس 
هيچ گونه خصومت ش��خصی ندارد و اگر انتقادی نيز گرديده با لحن ماليمی بوده است و اظهار 
عقيده به معنای خصومت نيست و يك كمپانی و يا يك شخص، نمی تواند به معنای يك حكومت 
باشد. و انتقاد از يك شخص و يك كمپانی، انتقاد از يك دولت نيست، در ادامه می نويسد: »چنانچه 
نظری به روزنامه های هندوس��تان چه به زبان انگليسی و چه به زبان بومی بشود، مشهود خواهد 
شد كه حمالتی كه آن ها به دولت انگليس و ساير قوای خارجی می كنند در تعقيب مرام خود در 
ممالك اس��المی خيلی سخت تر از آن است كه حبل المتين نموده و قابل تعجب است كه دولت 
بريتانی مخصوصاً اين روزنامه را مورد ش��كايت قرار داده است. من تشخيص می دهم حكومت 
بريتانی نمونه ای از حكومت مشروطه است كه در آنجا مطبوعات آزاد و اظهار عقيده نيز آزاد است 
و همواره ساعی بوده ام كه در تحريرات خود رعايت اصول و قوانين، مطبوعات سياست و ساير 
قوانين اين مملكت را نموده و هرگز در نگارشات خود چيزی كه مخالف اصول حكومت باشد 
به هيچ وجه به كار نبرده ام. و به طوری كه سابقاً اظهار شد حاضرم در اين كهولت سن و علی رغم 

نقص و كوری، مطيع اوامر حكومت بوده و به آنچه ميل خود او است رفتار كند.«61
 بعد از اعالن حكم تبعيد مؤيداالس��الم از س��وی اداره سياسی دولت هند و تصميم وی برای 
ترك هندوس��تان، روزنامه ها و مردم بس��ياری به طرفداری از حبل المتين و مؤيداالسالم، لب به 
اعتراض گش��ودند. روزنامه های گوناگون در ش��ماره های مختلف به دفاع از مؤيداالسالم و اين 
جريده پرداختند و حركت اداره سياس��ی دولت هند را نكوهش كردند. بعد از اين مراس��الت و 
نامه نگاری ها و انتشار اين خبر در ميان مردم و روزنامه نگاران، روزنامه »انگليش من« در مقاله خود 
به تاريخ 5 ژوئيه 1926م برابر با 17 خرداد 1305 با عنوان »عدم تغيير رويه و تصميم مدير ايرانی« 
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نوشت، مدير هفته نامه معروف حبل المتين كه سی و چهار سال قبل در كلكته شروع به انتشار كرده 
است، در نتيجه مراسالتی از طرف حكومت هندوستان، هندوستان را ترك می كند.« اين روزنامه 
س��پس با اشاره به مؤيداالسالم و آوردن زندگی نامه كوتاهی از وی، وضعيت نامناسب جسمانی 
ايشان، اخبار مكاتبات و نامه های ارسالی از طرف دولت هند و جوابيه های مؤيداالسالم، می نويسد 
»س��يدجالل مصمم بر ترك هندوستان گرديده زيرا مايل نيست مرام و رويه ای را كه حبل المتين 
تعقيب می كرده از دست دهد و عالوه مدعی است كه هيچ گاه نظر خصوصی و دشمنی نسبت به 
هيچ ملتی اعمال نكرده است و انتشار حبل المتين در كلكته در آتيه، مربوط به پيش آمد است ولی 

بالشك از اظهار عقيده راجع به مسائل مربوط به ايران خودداری نمی كند.«62
 همين روزنامه در مقاله ديگری با عنوان »اعتراض مدير مس��ن، عاقبت روزنامه بزرگ ايرانی، 
احتم��ال ترك كلكته«به تاريخ 8 ژوئيه 1926م دوباره تصميم مؤيداالس��الم برای ترك كلكته را 
بازگ��و می كند و بعد از ذكر گوش��ه ای از خصوصيات اين روزنامه می نويس��د: »اين روزنامه در 
كلكته طبع ولی در بخارا و روس��يه جنوبی نفوذ كاملی داش��ته و خوانندگان آن در اس��المبول و 
پكن و در نيويورك و الجزيره و به طور حقيقت در همه ممالك اسالمی يافت می شد. و نيز در 
تمام ش��هرها و واليات ايران و نه تنها راجع به ممالك اسالمی و ايران بحث می كرد بلكه گاهی 
موقعيت مهمی برای حكومت هند داشته است... هيچ دولتی قادر بر جلوگيری احساسات وطنی 
مشاراليه جز مرگ نيست و زمين گذاشتن قلم وی ضرر غيرقابل ترميمی به عالم روزنامه نگاری 

وارد می آورد.«63
 روزنام��ه »ف��وروارد« چاپ كلكته نيز در تاريخ 9 ژوئي��ه 1926م در اين زمينه و در مقاله ای با 
عنوان »شكار ديگر« نوشت: »در فهرست طوالنی شكارهای امپرياليزم انگلستان اسم ديگری اضافه 
می شود. سيدجالل الدين حسينی مدير مسن و كور روزنامه معروف و هفتگی حبل المتين به جرم 
وطن خواهی ناچار از ترك هندوس��تان است... بزرگترين گناه مؤيداالسالم وطن خواهی اوست و 
اين شخص دارای صفات عاليه است و در اين سن با حالت كوری حاضر است كه خود را فدای 
هر زحمتی در لقای وطن خواهی نمايد. هند انگلستان اليق اين مرد نيست.«64 حبل المتين در زمينه 
تبعيد مؤيداالسالم و همدلی و همراهی روزنامه های مختلف با وی می نويسد: »در موضوع تبعيد ما، 
مسلمانان هندوستان احساساتی ابراز داده كه مافوق تصور بود. هفتاد و پنج ميليون نفوس اسالميه 
يك دل و يك زبان كمال همدردی نموده و منتها درجه ابراز نفرت از اين حكم نمودند. تمام جرايد 
هندوستان از انگليسی و بنگالی و گجراتی و اردو، مقاالت شديداللهجه متعدده برخالف اين حكم 
نگاشته حتی جرايد نيمه رسمی انگليسی هم در مقاالت عديده خود اين حكم را عاقالنه ننگاشتند. 
با مناقشات كنونی هندو و مسلمانان، كليه جرايد امت »برهما« منتهای صميميت هم قلمی را ابراز 
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داشتند. الحق بيش از آنچه حيثيت و قابليت ما بود جميع طبقات هندوستان مهمان نوازی و اظهار 
قدردانی كردند. به قول يكي از جرايد معتبره آنچه را دو هزار جرايد مختلف االلسنه هند در اطراف 
تبعيد مدير حبل المتين نگاشته، جمع شود چندين مجلد ضخيم ترتيب توان داد.«65 همچنين درباره 
حمايت مردم از اين جريده و همراهی مردم می نويسد: »الحق بيش از آنچه حيثيت و قابليت ما بود 
جميع طبقات هندوستان مهمان نوازی و اظهار قدردانی كردند. انجمن های مختلفه و اقوام متشتته 
نيز به طريق خصوصی قدردانی نموده موادی چند برخالف اين حكم از اتفاق آرا گذرانده به نقاط 
مربوطه فرستادند. مسلمانان كلكته از جميع احزاب در عمارت عالی »ناژن هال« كه راجع به بلديه و 
گنجايش ده هزار جمعيت دارد مجتمع آمده نطق های آتشين برخالف اين حكم داده و موادی چند 
از اتفاق آرا گذراندند... الحق زبان ما از شكر، قدردانی و بروز احساسات اسالمی برادران هندوستانی 
خود خصوصاً مسلمانان كلكته الكن است. می توان اين دوره را تا يك درجه دوره بيداری اسالم 
خواند. چه عالوه بر قدردانی مسلمانان هند، قدردانی دول اسالميه نيز از اين خادم اسالميت بسی 
قابل تقدير و تشكر است... الحق اين قدردانی بزرگ دول و ملل اسالميه باالترين جبران صدمات 
و بزرگترين صله ای است كه در ازای خدمات چهل ساله اين پير خادم اسالميت داده شده است.«66 
بعد از تصميم مؤيداالس��الم برای ترك هندوس��تان، حبل المتين به صورت جسته و گريخته و به 
صورت نامنظم به چاپ می رسيد. و موضوع اين توقيف و ماجرای تصميم مؤيداالسالم برای ترك 
هندوس��تان نزديك به 15 ماه به طول انجاميد و در اين مدت از تاريخ 24 دی ماه 1304 كه حكم 
توبيخ كتبی و اخراج مؤيداالسالم به وی اعالم می گردد، تا اول آذرماه 1305 كه رفع كامل توقيف 
از اين روزنامه شد تنها 20 شماره از اين روزنامه به طبع می رسد و از هنگام تصميم مؤيداالسالم 
برای خروج از هندوستان يعنی از تيرماه 1305 تا آذرماه 1305 نيز تنها 4 شماره از اين روزنامه – 
شماره های 19 تا 22 سال 34- به چاپ می رسد؛ كه مابين شماره های 19 و 20 اين روزنامه يك 
ماه و پانزده روز و بين ش��ماره های 20 و 21 يك ماه و 11 روز و مابين ش��ماره های 21 و 22 نيز 
تقريباً دو ماه )1 ماه و 26 روز( فاصله می افتد و اين بی نظمی و اختالف را مؤيداالسالم در شماره 
20 سال 34 سه شنبه 22 مرداد 1305 برابر با غره صفر 1344 و مصادف با 10 اگست 1926، مربوط 
به امالك اين روزنامه و توقيف آن از س��وی اداره سياس��ی دولت هند می داند و در هيچ شماره ای 
از اين روزنامه به داليل واقعي توقف انتشار اين جريده اشاره ای نمی شود و تنها دليل اين توقف 
را مصادره امالك اين اداره می داند و در ادامه دليل انتشار بی ترتيب روزنامه را اين گونه می نويسد: 
»بالجمله تبديل اداره و مطبعه و تدارك خانه نشيمن برای ما سخت و دشوار و مستلزم تعويق اخبار 
گرديد. مسئله تبعيد ما ابداً مربوط به تعويق اشاعه حبل المتين نبوده و نخواهد بود. چه همه حرفها 
بر سر ما است نه حبل المتين. ممكن است كه ما هندوستان را وداع گفته و حبل المتين جاری بماند 
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چون ما نمي خواهيم فعاًل داخل در بحث اين مسئله شويم به همين قدر اكتفا می نماييم كه تعويق 
اشاعه حبل المتين را علل ديگر پيش بوده و نظر به اينكه امور اداره تاكنون منظم نيامده ممكن است 
چند شماره ديگر حبل المتين هم بدون ترتيب اشاعه يابد.«67 مؤيداالسالم بعد از تصميم بر ترك 
هندوس��تان وارد بمبئی می ش��ود و در خانه رئيس التجار دهدشتی ساكن می گردد و در آنجا مورد 
استقبال مسلمانان اين شهر و بزرگان آن قرار می گيرد و از سوی »ميرزا اسداهلل خان بهنام« سركنسول 
ايران در هند و نيز سركنسول افغانستان آقای »بازمحمدخان« نيز پذيرايی می شود و آنان پناهندگی 

مؤيداالسالم به كشورهای متبوع خويش را به وی پيشنهاد می نمايند.68
 اما با تصميم اداره سياس��ي هند براي بخش��يدن مؤيداالس��الم و تبعيد نكردن وي،69 و اطالع 
مؤيداالسالم از اين تصميم و نيز به سبب درخواست هاي مكرر مردم كه ادامه اقامت ايشان در هند 
را مي خواستند، او ماندن در هند را بر خروج از اين كشور ترجيح مي دهد و 25 اكتبر 1926م برابر 
با 7 آبان ماه 1305 بمبئي را به مقصد كلكته ترك مي نمايد و اولين شماره بعد از تبعيد خويش و 
توقيف روزنامه را در اول آذرماه 1305 برابر با 23 نوامبر 1926 يعني شماره 22 سال 34 را به طبع 

مي رساند و تا لحظه مرگ وي، ديگر اين روزنامه از انتشار باز نماند.

نتيجه گيري
 حبل المتين در كشوری بيگانه منتشر می شد، كه دولت زورمند انگليس با زبان و فرهنگ فارسی 
و ايرانی مؤيداالس��الم، مدير روزنامه، دش��منی نشان می داد. اگرچه تبعيد مؤيداالسالم و توقيف 
روزنامه اش حتی اعتراض روزنامه های انگليس��ی را در پی داش��ت اما نشان نيز داد كه سياست 

استعماری انگليسی ها در جلوگيری از بيداری ايرانيان و جهان اسالم بر چه پايه و منطقی است.

پانوشتها
*كارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمی

** كارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمی
1- گلبن محمود، سيدحسن كاشانی و روزنامه حبل المتين و محاكمه او، پيك نور، ضميمه زمستان 1384، ص 73؛ سپهر 

عبدالحسين، مرآت الوقايع مظفری، زرين، تهران، بي تا، ص 86.
2- صدر هاشمی محمد، تاريخ جرايد و مجالت ايران، ج 2، اصفهان، كمال، چ دوم، 1363، صص 201- 200؛ در نسخه 

موجود از اين نشريه در كتابخانه ملی، شماره منتشر شده در يكم رجب 1311 به عنوان اولين شماره ثبت شده است.
3- مؤيداالسالم در ده سال پايانی عمرش از نعمت بينايی محروم بود و با راهنمايی و نظارت بر كار فرزندش به انتشار 

روزنامه همت گماشت.
4- اين روزنامه بيشتر حاوی مقاالت رياضی و علمی بود و گويا چند مقاله سياسی نيز در آن به چاپ رسيده است. اين 
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روزنامه اگرچه توسط مؤيداالسالم تأسيس گرديد اما مديريت آن برعهده ميرزاسيدحسن كاشانی، برادر سيدجالل الدين 
بود كه در سال 1315 در كلكته به چاپ می رسيد.

5- براون ادوارد، تاريخ ادبيات و مطبوعات ايران در دوره مشروطه، ترجمه محمد عباسی، معرفت، تهران، 1337، ص 334.
6- اين روزنامه اگرچه توس��ط مؤيداالس��الم تأس��يس گرديد اما مديريت آن برعهده ميرزاسيدحس��ن كاش��انی، برادر 

سيدجالل الدين بود كه در سال 1315 در كلكته به چاپ می رسيد.
7- بامداد مهدی، شرح رجال ايران، ج ششم، چ ششم، انتشارات زوار، تهران، 1387، صص 71-72.

8- صدر هاشمی محمد، همان، ج 2، ص 200.
9- كسروی احمد، تاريخ مشروطه ايران، انتشارات نگاه، تهران، 1389، ص 51.

10- ملك زاده مهدی، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، انتشارات علمی، تهران، 1363، ص 164.
11- شجيعی زهرا، نمايندگان در بيست و يك دوره قانون گذاری، ج 1، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی، تهران، 

1344،ص 43.
12- ططری علی و روشن افسانه، نامه ای نويافته از مؤيداالسالم؛ مدير حبل المتين كلكته، فصلنامه پيام بهارستان، دوره 2، 

سال 2، شماره 5، پاييز 1388، ص 989.
13- قسمتی از حبل المتين هميشه به مواضع مذهبی اختصاص دارد و قهرمان )اتحاد اسالمی( به شمار می رود. بنگريد به 

براون ادوارد، همان، ص330.
14- كسروی احمد، همان، ص 52.

15- حاجی زين العابدين تقی اف از سرمايه داران و كارخانه داران بزرگ باكو در دوران پيش از انقالب اكتبر 1917 بود. بعد 
انقالب تمام دارايی ها، اموال و كارخانه های وی توسط حكومت كمونيستی مصادره شد.

16- ططري علي و روشن افسانه، همان، ص 989.
17- ايران پرست، نوراهلل، شرح حال آقاي مؤيد مدير روزنامه حبل المتين، مجله ارمغان، س 10، شم  5- 6، مرداد- شهريور 
1308، ص 281، گوئل كهن، تاريخ سانس��ور در مطبوعات ايران، ج 1، انتش��ارات آگاه، تهران، 1363ش، ص 165 و 

صدرهاشمي، محمد، ج 2، همان، ص 207.
18- دستگردي، وحيد، ارمغان، س 10، شم  5-6، مرداد و شهريور 1308ش، ص 275.

19- رابينو ه . ل، روزنامه های ايران، از آغاز تا سال 1329ه . ق تا 1289ه . ش، ترجمه و تدوين جعفر خمامی زاده، انتشارات 
اطالعات، چ 2، تهران، 1380، ص 37.

20- روزنامه حبل المتين در س��ال های توقيف و منع ورود به ايران نيز توس��ط بازرگانان به ايران وارد می شد. روزنامه در 
بيشتر اوقات در كيسه های چای قرار داده می شد و از اين طريق با كمك بازرگانان تعداد اندكی به ايران وارد می شد.

21- براون ادوارد، همان، صص 334-335.
22- حبل المتين، س 11، شم  2، دوشنبه 21 جمادی الثانی 1315، ص 20.
23- حبل المتين، س 12، شم  45، دوشنبه 1 جمادی الثانی 1323، ص 3.

24- حبل المتين، س 13، شم  12، دوشنبه 15 رمضان 1323، ص 2.

25- حبل المتين، س 13، شم  13، دوشنبه 22 رمضان 1323، ص 1.
26- حبل المتين، س 13، شم  37، دوشنبه 1 ربيع االول 1324، ص 22.

27- حبل المتين، س 13، شم  13، دوشنبه22 رمضان 1323، صص 1و2.
28- حبل المتين، س 13، شم  13، دوشنبه 22 رمضان 1323، صص 1و2.

29- حبل المتين، س 4، شم  18، دوشنبه 27 شوال 1315، ص 6.
30- نمره 28، س چهارم، دوشنبه 5 محرم سنه 1311، صص 2-3.

31- دستگردی، وحيد، ارمغان، س 10، ش 5-6، مرداد و شهريور 1308 ش، ص 275.
32- مجله ارمغان، نوراهلل ايرانپرست، س 12، ش 9، آذر 1310ش، صص 611-612.

33- مجموعه اسناد كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 6/54/25/1/7 برگه های 1-4.
34- حبل المتين، س 32، شم  15، دوشنبه 13 ربيع االول 1343 برابر با 13 اكتبر 1924، ص 1.
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35- حبل المتين، س 32، شم  19، دوشنبه 19 ربيع الثانی 1343، برابر با 17 نوامبر 1924م، ص 1.
36- حبل المتين، س 32، شم  20، دوشنبه 26 ربيع الثانی 1343، برابر با 24 نوامبر 1924م، ص 2.
37- حبل المتين، س 32، شم  20، دوشنبه 26 ربيع الثانی 1343، برابر با 24 نوامبر 1924م، ص 8.

38- مجموعه اسناد كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 6/54/25/1/7 برگه 1.
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42- مجموعه اسناد كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 6/54/25/1/7 برگه 7.
43- مجموعه اسناد كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 6/54/25/1/7 برگه 7-8.

44- حبل المتين، س 33، شم  29، جمعه 21 صفر 1344 برابر با 11 سپتامبر 1925، صص 1-2.
45- حبل المتين، س 33، شم  29، جمعه 21 صفر 1344 برابر با 11 سپتامبر 1925،صص 3-4.

46- مجموعه اسناد كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 6/54/25/1/7 برگه 8.
47- حبل المتين، س 33، شم  30، جمعه 28 صفر 1344 برابر با 18 سپتامبر 1925، صص 1-2.
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58- مجموعه اسناد كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 6/54/25/1/7 برگه 9-10.

59- حبل المتين، س 34، شم  2، 26 جمادی الثانی 1344 برابر با 12 ژاويه 1926، ص 4.
60- مجموعه اسناد كتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت 6/54/25/1/7 برگه 10-12.
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65- حبل المتين، س 34، شم  21، سه شنبه 4 مهر 1305 برابر با 20 ربيع االول 1344 مصادف با 28 دسامبر 1926، ص 1.

66- حبل المتين، همان، ص 1.
67- حبل المتين، س 34، شم  22، سه شنبه 1 آذرماه 1305 برابر با 17 جمادی االول 1344 مصادف با 23 نوامبر 1926، ص 1.
86- حبل المتين، س 34، شم  22، سه شنبه 1 آذرماه 1305، برابر با 17 جمادي االول 1344 مصادف با 23 نوامبر 1926، ص 1.

69- حبل المتين در همين شماره، چگونگی بخشودگی حكم تبعيد ايشان توسط اداره سياسی دولت هند را اينگونه تشريح 
می نمايد: »پس از آنكه جناب مستر كبيرالدين ببرسنر ايت ال كه يك از اعضای شورای فرمانفرما می باشد چنين اعالم 
نمودند كه در شورای فرمانفرما به جواب سئوال ايشان كه آيا حكومت اعالن خواهد نمود كه از تبعيد مدير حبل المتين 
مؤيداالسالم جالل الدين حسينی صرف نظر نموده است؟ مستر دنيز بری نماينده حكومت چنين اظهار داشت من با 
اعضای محترم ش��ورای فرمانفرما ايقان می دهم كه مدير حبل المتين ولو هرچه كرده باش��د حكومت هند او را تبعيد 
نخواهد نمود«. حبل المتين، س 34، ش��م  22، سه ش��نبه 1 آذرماه 1305 برابر با 17 جمادی االول 1344 مصادف با 23 

نوامبر 1926، ص 1.
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