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بسيج مردم در برابر بيگانگان

جن��گ جهانى اول در ماه رمضان  1332برابر با اوت  1914م .آغاز ش��د و در پى آن،
سرزمين اس�لامى عراق ،مورد تجاوز قواى نظامى انگليس��ى قرار گرفت .آیة اهلل سيد
محمد كاظم طباطبايى يزدى يكى از مراجع بزرگ نجف با صدور نامهها و فتواهايى،
مردم عراق را براى دفاع از س��رزمين اسالمى ،بس��يج كرد .او نامههایی خطاب به شيخ
خزعل ،حاكم منطقه خوزس��تان نوش��ت و از وى خواس��ت كه عشاير منطقه را بر ضد
نيروهاى اش��غالگر ،آماده نمايد .همچنين نامهه��ای ديگرى به همين مضمون ،خطاب

به سران عش��اير در ناصريه فرس��تاد و نامههای ديگرى نيز براى عشاير زيرچ و شطره،
1
ارسال كرد.
آن فقيه بزرگ در يكى از نامه هايش خطاب به خيون العبيد يكى از رهبران و ش��يوخ
عشاير ،چنين مینويسد:
ام��ا بعد ،همان طورى كه هجوم كفار به كش��ورهاى اس�لامى و نيز
محاصره بصره توسط آنان را خبردار شدى« ،يريدون أَن ُیطف ِ ُؤا نور
اهلل بافواه��م و ي��أ بى اهلل اِلاّ ان يتم نوره» ،لذا بر تو و جميع مس��لمين
تحت امر تو واجب میكنم براى دفع كفار به سوى بصره روى آورى.
اين امر بر تو و كس��انى كه كالم من به آنان میرسد ،واجب است كه
با مال ،جان ،اس��لحه ،مردان و اسب هايشان ،دفاع كنند .هيچ مسلمان

متم ّكن ،عذرى ندارد .حكومت و س��اير مس��لمانان ،فرقى ندارند و در
دفاع از اسالم ،همه مساوى هستند.
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عالم��ان ،اس��تادان و طالب زيادى در خط مقدم اين جبهه حاضر ش��دند و با دش��من
جنگيدند .در اين نبرد ،آیة اهلل س��يد محمد تقى خوانسارى به اسارت دشمن در آمد و
به كشور هند برده شد .سيد محمد يزدى پسر بزرگ آیة اهلل سيد محمد كاظم يزدى در
نبرد تن به تن با اشغال گران ،به شهادت رسيد و كشور عراق به تصرف كامل نيروهاى
انگليس��ى در آمد .س��ران نظامى و سياس��ى دولت انگليس در تالش و تكاپو بودند تا
مرجع تقليد شيعه را هر طور شده ،به آرامش و سكوت وا دارند و به اشغال گرى خود
ادامه دهند و براى اين كار ،به ترفند رشوه و تأليف قلوب ،روى آوردند.
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بر تو و جميع مسلمين تحت امر تو واجب میكنم براى دفع كفار
به س�وى بص�ره روى آورى .اي�ن امر بر تو و كس�انى كه كالم
من به آنان میرس�د ،واجب اس�ت كه با مال ،جان ،اسلحه ،مردان
و اس�ب هايشان ،دفاع كنند .هيچ مس�لمان متمكّن ،عذرى ندارد.
حكومت و ساير مسلمانان ،فرقى ندارند و در دفاع از اسالم ،همه
مساوى هستند.
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ب�ه اعتق�اد من ،تنها چيزى كه س�يد به آن اعتنايى نداش�ت ،مال
دنيا بود .اگر وى به مال دنيا دل بس�ته بود ،بايد در برابر پول،
آن هم به شكل محترمانه كه هيچ گونه توهم رشوه و طعنه در
آن نبود ،خض�وع میكرد و آن را میپذيرفت .اين روحيهای بود
كه در هيچ جايى از ممالك اسالمى ،يافت نمیشد و وجود چنين
شخصيتهای معنوى ،بسيار بعيد بود. ...

ديدار َسر رونالد با آيةاله سيدمح ّمدكاظم يزدى

س��ر رونالد استورز يكى از مأموران سرشناس انگلس��تان كه اطالعات جامعى پيرامون
مردم مسلمان مش��رق زمين ،به ويژه كشورهاى عربى داشت و به زبان عربى هم كام ً
ال
مس��لط بود ،در س��ال 1917م .برابر با 1336ق .جهت ديدار با آیة اهلل سيدمحمدكاظم
يزدى در نجف ،عازم اين شهر شد .او اين رخداد تاريخى را چنين نقل میكند:
 ...روز بيستم ماه مه سال  1917م .دو ساعت و چهل دقيقه بعدازظهر

از كوفه به نجف آمديم .پس از كمى استراحت در هواى خنك زيرزمين

(سرداب) ،همراه سيد عباس كليدار ،در حدود ساعت پنج بعدازظهر و

نيز به همراه «كاربت» ،يكى از مأموران كميسارياى انگليس در بغداد،
براى مالقات س��يد محمد كاظم يزدى كه كالمش از عراق تا اصفهان
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نافذ است ،حركت كرديم.

وى چندان احس��اس خوبى نس��بت به ما نداش��ت؛ حتى هديهای را كه
به مبلغ دويس��ت ليره قب ً
ال به او تقديم ش��ده بود ،قبول نكرده و آن را
برگش��ت داده بود .3كاربت اين مرتبه دس��تور داشت كه با مبلغ هزار
ليره به او نزديك شود و با نااميدى از اين كه بتواند سيد را مجبور به

پذيرفتن آن مبلغ بنمايد ،از من خواهش كرد كه در اين كار ،به او كمك

كنم .من با كم��ال احتياط ،اين مأموريت را قبول كردم و پاكت محتوى
اس��كناس را در جيب خود گذاشتم و همراه كاربت به طرف منزل سيد

ش��تافتم .چند دقيقه در حياط منزل س��يد منتظر شديم؛ سپس طلبهای

موقر به جايگاه او رفته ،ورود ما را خبر داد .سيد كه بسيار پير بود و

عمامه كوچك و سياهى بر سر داشت و محاسن و ناخن هايش با حناى

قرمز خيلى خوبى رنگ ش��ده بود و درخشندگى خاصى داشت ،بيرون
آمد و با كمال س��ردى و بى اعتنايى به ما خوش آمد گفت و ما را روى

حصيرى كه در بيرون اتاقش افتاده بود ،نشاند .من متوجه نفوذ زياد و
حسن شهرت او بودم .در خطوط صورت او ،قوه جاذبهای وجود داشت

و در وجود نحيف و خس��ته او ،قدرت و نفوذى خارق العاده موجود و
بيانش بسيار س��حرآميز بود و من كمتر در كشورهاى اسالمى ،نظير

آن را ديده بودم .پس از سالم و تعارفات معمول گفتم :هر فرمايشى كه
داشته باشيد ،انجام آن مورد اطاعت خواهد بود .او جواب داد :به عتبات
مقدسه توجه كنيد .تصور كردم منظور او از عتبات مقدسه ،آقايان علما

و مجتهدين است و بعد لزوم استخدام شيعيان در شهرهاى شيعه نشين
عراق را گوشزد نمود و دستور داد كه بايستى دكتر مظفربيك و جهان
بابا ،دو تن از ش��يعيان را كه در بغداد توقيف بودند ،آزاد كنيد و ميرزا

محم��د را به فرماندارى نجف تعيين كني��د ...من گفتم :اوامر عالى را به
4

كميسر عالى انگلستان در عراق ،اطالع خواهم داد. ...

گذش��ت ،من عزم خداحافظى و

بازگش��ت به منزل كردم و بار
ديگ��ر ه��زار ليره را خواس��تم
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در همين حال ،س��ر رونالد ،به بهانه اين كه تعداد
بسيارى از شيعيان فقير از دولت انگليس تقاضاى
ي��ارى كردند ،پاكت پول را جل��وى مرجع تقليد
بزرگ نجف گذاش��ت؛ اما س��يد خيلى صريح و
قاط��ع ،آن را رد كرد و مأم��وران انگليس مجبور
شدند تا موضوع بحث را تغيير دهند.
او در ادامه میگويد:
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تقديم س��يد كنم؛ ولى او با كمال ادب و احترام ،عذر خواس��ت و من
از من��زل بيرون آمدم .»...ب��ه اعتقاد من ،تنها چيزى كه س��يد به آن
اعتنايى نداش��ت ،مال دنيا بود .اگر وى به مال دنيا دل بسته بود ،بايد

در برابر پول ،آن هم به ش��كل محترمانه كه هيچ گونه توهم رشوه و

طعن��ه در آن نبود ،خضوع میكرد و آن را میپذيرفت .اين روحيهای
بود كه در هيچ جايى از ممالك اس�لامى ،يافت نمیشد و وجود چنين
5

شخصيتهای معنوى ،بسيار بعيد بود. ...

دفاع از مردم نجف
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وقتى اشغال گران انگليسى در تطميع و دادن رشوه رسوا شدند ،راه خشونت و اذيت را
در پيش گرفتند .يك روز حاكم انگليس��ى نجف به منزل آیة اهلل يزدى آمد و خطاب
به وى گفت :دولت انگليس از شما میخواهد كه شهر نجف را ترك كنيد و به كوفه
برويد؛ چون در نظر داريم اهالى نجف را تنبيه و تأديب كنيم .آیة اهلل يزدى در پاسخ با
آرامش كامل فرمود :من به تنهايى خارج شوم يا با اهل بيتم؟ او گفت :البته با اهل بيت.
س��يد جواب داد :مردم نجف ،همه اهل بيت من هس��تند؛ بنابراين ،من خارج نمیشوم؛
بگذار آن چه به اهل بيت من میرسد ،به من نيز وارد شود.6
فقيه نجف تا آخرين لحظات عمر ،با ع ّزت زيست و هرگز به اشغال گرى بيگانگان در
عراق تن نداد و اعتراض خود را به اش��غال گران اع�لام نمود؛ تا اين كه در ماه رجب
سال  1337ق .به گونهای مشكوك ـ و با احتمال مسموميت ـ چشم از جهان فرو بست.
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