
  كاظم خراساني آخوند مال محمد

ترين رھبر سیاسي عصـر مشـروطیت در  كاظم خراساني مرجع تقلید شیعه و برجسته آخوند مال محمد
حسین واعظ ھراتي بود كــه  ترين پسر مال وي كوچك. رود قرن سیزدھم و چھاردھم ھجري به شمار مي

یش  محمد. ق در مشھد متولد شد 1255در  كاظم در دوازده سالگي وارد حوزه علمیه مشھد گرديد و ب
 1277در . از شش سال به فراگیري ادبیات عرب، منطق و اصول فقه نزد استادان آن حوزه مشغول شد

ق براي تكمیل تحصیالت؛ مشھد را به قصد نجف ترك كرد، ولي در سبزوار به مدت سـه مــاه در محضـر 
نده در علــم و دانـش «: حكیم سبزواري درباره او گفــت. حاج مالھادي سبزواري فلسفه خواند وي در آي

نابغه خواھد شد و از انوار نبوغ او ھزاران نفر به بزرگي خواھنـد رسـید و از فرمـان او سرنوشــت ملتـي 
وي نزد . ھاي مدرسه صدر سكني گزيد سپس به تھران سفر كرد و در يكي از حجره» .تغییر خواھد كرد

بعـد از گذشـت سـیزده مـاه و . مالحسین خويي و میرزا ابوالحسن جلوه به تحصــیل فلسـفه ادامـه داد
تا  1279در . بیست روز به نجف اشرف رفت ضي انصـاري وارد شـد و  ق به درس فقه و اصول شیخ مرت

 .زمان درگذشت استاد از درس او استفاده نمود
حسن شیرازي سید علي شوشتري، شیخ راضي نجفي  عالوه بر شیخ انصاري، در دروس میرزا محمد

صول . مھدي قزويني نیز شركت جست و سید او بیش از سیزده سال نزد میرزا حسین شیرازي فقه و ا
 .ترين شاگردان او گرديد آموخت و از زبده

آخوند نیز ھماننـد بیشـتر . ق حوزه درسي خود را از نجف به سامرا انتقال داد 1291میرزاي شیرازي در 
شت و  اما پس از مدتي، به توصیه. شاگردان میرزا، ھمراه ايشان به سامرا رفت ي مـیرزا بـه نجـف بازگ

ھا را بـه اسـتفاده از درس وي تشـويق  سـتود و طلبـه میرزا، آخونـد را بـه فضـل مي. به تدريس پرداخت
پس از رحلت میرزا حسن شیرازي، آخوند خراساني به عنوان جانشین وي مشــخص گرديـد و . كرد مي

به سـوي نجـف روي آوردنـد و در مجلــس درس وي شـركت جسـتند . علما و فضال از ھمه نقـاط جھـان 
ي  ايـن تعـداد را در آخـرين دوره. سابقه بوده است كنندگان در درس اصول او تا آن زمان بي تعداد شركت

تن از  درسي اصول وي، از ھشتصد تا ھزار نفر ھم گفته قوال گونــاگون بیــش از چھارصـد  نابر ا اند كــه ب
 .اند ايشان، مجتھد مسلّم بوده

محتواي درس و بیان دلپذير او در طول بیش از چھل سال تدريس، موجب شد كه برخي از شـاگردان او 
حوزه علمي نجف اشـرف . چند دوره در درس وي شركت كنند) الغطاء حسین كاشف مانند شیخ محمد(

دردوره مرجعیت و اقتدار آخوند خراساني از باالترين درجه اعتبار سیاسي در بین شھرھاي كشــورھاي 
 .اسالمي برخودار و تأثیرگذار بود

كه بـه آمـوزش دانش ضرورت بنیانگـذاري مدارسـي  يد و زبان در آن زمان  ھـاي اروپـايي ماننـد  ھـاي جد
آخوند خراساني ھمراه تعدادي از علما با تأيید . شد فرانسوي و انگلیسي ھمت بگمارند، احساس مي

نان و ديگـران تشـكیل داد ايـن . خود، اين امر را تسريع نمود و يك ھیئت علمي متشكل از علما و بازرگا
ي مصـرف كــردن وجـوه  بالندگي گرفت و ايشان اجازه» رضوي«و » علوي«حركت با تأسیس دو مدرسه 

مود نه سـاختن مدرسـه . شرعي براي ايـن مـدارس را صــادر ن ّـر ھزي ھمچنیـن برخـي از پیشـگامان خی
یه علمیه كه بــه  اي را به آخوند دادند كــه وي بــا ھمــت واال مدرسـه علم » مدرسـه بـزرگ آخونـد«اي را 

َيش«ق در محله  1321معروف شد، در  و ُ ي آخونـد »مدرسه وسـطي«ھاي  و دو مدرسه ديگر به نام» ح
ھا  در ايـن مدرسـه. بنیـان نھـاد» بـراق«ق در محلـه  1328را در » مدرسه كوچـك آخونــد«ق و  1326در 

یات فارسـي نـیز تــدريس مي لوم متـداول ديـني، ادب ھمچنیـن او بـه منظـور گسـترش . شـد عاله بـر ع
النجف، نجف كمك نمود و تـا آنجـا  ھاي سیاسي و فرھنگي، به انتشار مجالت اخوت، العلم، دره آگاھي

در راستاي اين ھدف مبلغاني بـه روسـتاھاي . كه توانست با خرافات و جمود فكري شیعیان مبارزه كرد
 .ھا و عشاير فرستاد تا آنھا را با فرھنگ اصیل و پربار اسالم آشنا سازد دور افتاده و به میان ايل
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ق به دعوت تني چند از علماي ايران، ھمراه با گروھـي ديگـر از مراجـع تقلیـد فتواھـايي در  1315او در 
تحريم كاالھاي خارجي و حمايت از كاالھاي داخلي و به منظور رفع نیاز كشور به بیگانگان صادر نمود و 

نیـازي از بیگانگـان در اصــفھان تأسـیس  كه با حمايت از صنايع داخلــي و بي» شركت اسالمیه«در تأيید 
الـدين اصــفھاني واعـظ  شده بود، عالوه بر خريد منسوجات آن، بر كتاب لباس التقوي، تألیف سید جمال

را از تـن بـیرون كننـد و لبـاس ] تولید خارج[بر مسلمان الزم است كه لباس ذلت «: ھم تقريظي نوشت
شاه، او را بـه حمايـت از ايـن  ھمچنیـن در نامـه» .را بپوشـند] سـاخت داخـل[عزت  لدين  اي بـه مظفرا

 .شركت تحريض نمود
توان به ابـراز مخـالفتش بــا  از اقدامات سیاسي ديگر او در مسائل مربوط به ايرانِ قبل از مشروطیت مي

ھايش در روشن ساختن اذھان مردم نسبت به  اخذ وام توسط مظفرالدين شاه از روسیه تزاري و تالش
ھايش و  براي خالفكاري) نوژ بلژيكي(پیامدھاي اين گونه اقدامات با درخواست اخراج رئیس گمرك ايران 

ران ارسال نامه به سید عبدهللا بھبھاني براي آگاه ساختن اولیاي دولت از عملكردھاي نامطلوب كــارگزا
 ).ق 1323االول  ربیع(اشاره كرد 

شھرت آخوند به عنوان رھبر سیاسي، از ابزار شجاعت و نفس جسارت در مخالفت با رژيم اسـتبدادي 
شد و مساعي بي بزرگ . شمارش در جنبش مشروطیت ايران آغاز  وي بـه ھمـراه دو تـن از مجتھـدان 

ھا و  معاصر خويش حاج میرزا حسین خلیلي تھرانــي و حـاج شـیخ عبـدهللا مازنـدراني، بـا ارســال نامـه
ھاي روشنگرانه، نسبت بـه رويـدادھاي  ھايي براي رھبران ديني و سیاسي ايران و نشر اعالمیه تلگرام

 .نمودند گیري مي سیاسي و اجتماعي موضع
نگريستند و شركت  اي براي تحديد ظلم مي آخوند و ياران ھمراھش به نظام مشروطه به عنوان وسیله

مه مسـلمانان واجـب مي ايشـان ھمچنیــن تقريظـي بـر كتـاب . شـمردند در جنبش مشروطیت را بـر ھ
صول مشـروطیت را از شـريعت «االمه و تنزيه المله میرزاي نائیني نوشت و ضمن آن  تنبیه مأخوذ بودن ا

 .اعالم كرد» محقه
ضر  با وجود صدور فرمان مشروطیت و انتخابات مجلس شوراي ملي، پادشاه جديد محمد علي شاه، حا

شروطه خـواه  از اينرو برخي از علما و مشروطه. به قبول مجلس و مصوبات آن نبود خواھان، از مراجـع م
كرر . نجف و در رأس آنھا، آخوند خراساني استمداد كردند آخوند خراساني نـیز در پاسـخ اسـتفتاھاي م

در يكـي . آنھا، تالش آزاديخواھان ايراني را براي تثبیت مجلس شورا و حفاظت از آن مورد تأيید قـرار داد
به ... «: ھاي ايشان آمده است از پاسخ اقدام كردن به ايستادگي در برابـر مجلــس قانونگـذاري مـذكور 

كه در . منزله اقدام به ايستادگي در برابر احكام دين حنیف اسالم است پس بر مسلمانان واجب است 
 .»....برابر ھر نوع حركتي علیه آن مجلس ايستادگي كنند

لم از توده ھـاي  پشتیباني آخوند از مجلس و حكومت قانون در ايـران بـه منظـور برقــراري عـدل و رفــع ظ
 .اي خاص و معین مظلوم و محروم بود و نه منافع دسته

وي بـه ھمــراه آيـات . اي، گشـايش مجلــس را تبريـك گفـت آخوند پس از افتتاح مجلس شورا طي نامـه
عظام حاج میرزا حسین خلیلـي و حـاج شـیخ عبـدهللا مازنـداراني پیوسـته بــا صــدور احكـام و فرامینــي 

شـد،  آن احساس مي دستورات الزم را به نمايندگان مجلس براي تھیه و تصويب قوانین مھمي كه لزوم 
از جمله قــانون مربـوط بـه نظـام وظیفـه و تشـكیل يـك ارتــش مجھـز، قــانون تأسـیس . نمودند صادر مي

سیس بانــك ملـي قانون تأ ین در . مدارس نوين و تعلیم براساس علـوم جديـد، و  ذيحجـه  28وي ھمچن
ھاي كشور  اي، نمايندگان مجلس شورا را به اجراي قوانین اسالمي، پرداخت بدھي ق طي نامه 1325

 .و فقرزدايي سفارش نمود
كه نگـران كارشـكني خواه نجف مراجع مشروطه ھـاي  ھا و مخالفت اشرف بـه رھـبري آخونــد خراسـاني 

ضرورت حفـظ شـكل  اي به ملت ايران مي علي شاه بودند، انحالل مجلس را ضربه محمد دانسـتند و بـر 
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قانوني دولت و ايستادگي در برابر ھر حركتي براي تعطیلي مجلــس شـورا تأكیـد داشـتند و از ايـنرو در 
ــه قــوانین مجلــس، ضــرورت پشــتیباني از آن را اعــالم  ھا و تلگرام نامــه ــا تأكیــد بــر الــتزام ب ھــاي خــود ب
 .كردند مي

اي  علي شاه براي انحالل مجلس، آخونـد خراسـاني اندرزنامـه دھگانـه پس از روشن شدن قصد محمد
گريزي و استعمارستیزي، بسط رفاه عمومـي و  براي شاه فرستاد و او را به قانونگرايي اسالمي، بیگانه

االول  جمـادي 23علي شـاه بــا حمايـت روسـیه در  امـا محمــد.  اجتماعي و تاريخنگري دعوت كرد عدالت
ق به اقدامي گستاخانه دست زد و مجلس را به توپ بست و نظام نوپاي مشـروطه را در كشـور  1326
 .برچید

كرد و برخـي اقـدامات  ي شديد آخوند خراساني در نامه اللحني به اقدام او در براندازي مشروطه حمله 
ّي وي را فــاش ســاخت ــابودي  خواه نجــف، اقــدام محمــد از نظــر مراجــع مشــروطه. ســر علي شــاه در ن

یم اراده بیگانـه بــر  مشروطیت تنھا بازگشت به استبداد نبود، بلكه برنامـه اي اسـتعماري بـا ھـدف تحك
علي شـاه  لـذا آخونـد فتوايـي صـادر و اعـالم كــرد كـه محمــد. رفـت كشورھاي اسـالمي بــه شـمار مي

ي  در ادامـه. ھـاي خـارجي نـدارد ھیچگونه حقي براي دريافت مالیات و يا امضاي ھیچ قراردادي با دولت
 اسدهللا ممقاني را به استانبول فرسـتاد تـا بـا آزاديخواھـان ايرانـي سـاكن آنجـا  اين اقدامات، وي شیخ

 .مذاكره كرده و آنھا را به مبارزه با استبداد تشويق نمايد
با آغاز قیام مردم آذربايجان به رھبري ستارخان براي بازگرداندن نظام مشروطه، آخوند كـه نفـوذ زيـادي 

اي  ق نامـه  1326ذيقعـده  20در میان مسلمانان باكو داشت، به ھمراه حاج شیخ عبدهللا مازنــدراني در 
ھمچنین بـا ارسـال . براي مسلمانان روسیه فرستاد و از آنان درخواست كمك به انقالبیون تبريز را نمود

ھا و فرامین روشنگرانه متعدد، قیام ضد استبدادي مردم تبريز را تأيید نمود و بر تداوم آن تـا  ھا، پیام نامه
 .پیروزي نھايي تأكید كرد

ھاي شجاعانه آخوند خراساني، او را بـه سـرعت در سراسـر جھـان  گیري ھاي مترقیانه و موضع انديشه
كالم او در میــان دربـار و دولـت عثمانـي . اسالم معروف ساخت از اينرو آزاديخواھان عثماني كه از نفوذ 

ید، پادشـاه عثمــاني را  آگاھي داشتند، با ارسال نامه ھايي به وي، از او خواستند تــا سـلطان عبدالحم
 .وادار به امضا و اجراي قانون اساسي عثماني نمايد و او نیز چنین كرد

علي شاه ارتش روسیه را براي سركوب قیـام رو بــه گســترش مـردم تبريـز بـه  ق محمد 1327در محرم 
با دول  پس از ورود آنھا به ايران و افزايش احتمال حركت.  ايران فراخواند ھادي، شـاه بـه رايزنــي  ھاي ج

 .روسیه و انگلستان پرداخت
برسر مسائل داخلي ايران بـه تفـاھم رسـیده  1907ھاي روسیه و انگلستان كه براساس قرارداد  دولت

شروطه خواه نجـف، از يــك  بودند، براي جلوگیري از گسترش قیام مردمي آذربايجان به رھبري مراجـع م
علي شاه را به قبول نوعي مشروطیت صوري وادار كردند و از سوي ديگر ھمه تالش خـود را  سو محمد

ند یدان فعالیــت سیاسـي بـه كــار برد طي . براي دور ساختن مراجـع مـذكور از م لت  از ايـنرو ھــر دو دو
خواه مقیم عـراق خواسـتند كـه فعالیـت  يادداشت مشتركي، از آخوند و ساير رھبران روحاني مشروطه

ــه میانــه ھــاي مشــروطه  سیاســي خــويش را متوقــف كــرده و رھــبران گروه روي  خواه داخــل كشــور را ب
 .فراخوانند

كرد و تلگراف ھـايي خطـاب بـه مراجـع  شاه ناگزير اعالم نمود كه نظام مشروطه را دوباره برقرار خواھد 
عراق فرستاد و قرآني را كه امضا كرده و به آن سوگند خورده بود كه بـه مشـروطیت وفـادار بمانـد، نـزد 

پاسخ آخوند و ديگر علماي نجف به اين تلگراف بسـیار ھوشـمندانه و متیـن و در . ايشان ارسال داشت
كه ھمگـي  به دنبال آن تلگراف. عین حال محكم بود ھايي از نقاط مختلف ايران به علماي نجـف رسـید 

از اينرو آخوند تلگرافي به شاه مخابره كــرد . ترس، ناامني، حبس، تبعید و تعطیل داشت خبر از وحشت،
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يالت ايران، و در آن با تندي او را مورد عتاب قرار داد و در تلگراف آنـان را  ھاي ديگري به علما و عشاير و ا
 .به جد وجھد در استحكام اساس مشروطیت فراخواند

علي شاه قصددارد با گرو گذاردن جواھرات سلطنتي، از دولت روسـیه  ھنگامي كه آخوند دريافت محمد
كه توسط گروھي از ايرانیان آزاديخـواه » انجمن سعادت ايرانیان«وامي دريافت كند، طي تلگرامي براي 

ً » به توسط سفرا و جرايـد رسـمیه دول معظمــه«در استانبول تشكیل شده بود، از آنان خواست  رسـما
گونــه معاھــده و  ، دولــت ايــران حــق ھیچ»قــانون اساســي« 25و  24اعــالم دارنـد كــه بــه موجــب اصــل 

استقراض، بدون امضاي پارلمان را ندارد و نیز جواھرات موجـود در خزانــه تھـران متعلـق بـه مـردم ايــران 
گاه وامـي بـه محمــد ھد شـمرد و در برابـر آن  است و ھر علي شـاه داده شـود؛ ملــت آن را معتــبر نخوا

 .مسئولیتي نخواھد داشت
كه شــاه  به دنبال آن آخوند خراساني تلگرام ھايي به برخي از دول خارجي مخـابره كــرد و از تجـاوزاتي 

ھي حــاج شـیخ عبــدهللا  مستبد قاجار بر مردم خود روا داشته بود، پـرده برداشـت و پـس از آن بـا ھمرا
به تمام ملــت «: اي را علیه حكومت محمدعلي شاه صادر كردند مازندراني و میرزا حسین خلیلي بیانیه

ســعي در دفــع ايــن ســفاك جبــار و دفــاع از نفــوس و آبــروي ... كنیم  ايــران حكــم خداونــد را اعــالم مــي
ــات اســت ــروز از اھــم واجب ــز و ســاير . »...مســلمانان، ام ــان تبري ــج آزاديخواھ ــراف باعــث تھیی ــن تلگ اي

به آنــان  از سوي ديگر، به دلیل حضور قشون روس در ايران وپشت. خواھان گرديد مشروطه گرمي شـاه 
تواي جھـاد  جھت سركوب آزاديخواھان، علماي مشروطه خواه نجف اشرف به رھبري آخوند خراساني ف

ھد بــه سـوي ايــران  ھاي مردمـي مجا بر ضد روسیه را صادر و اعالم داشتند كه ھمراه گروھـي از نیرو
. وي ھمچنین عشاير عراق را به اين جھاد فراخواند كه آنان نیز پاسـخ مثبـت دادنـد. حركت خواھند كرد

كاظمین، اخبــار عقب ھاي روس از خـاك ايـران و  اما پیش از رسیدن علمـا و مجاھـدان بـه  نشـیني نیرو
 .و انتخاب احمد شاه، به عراق رسید) ق  1327الثاني  جمادي(علي شاه  سقوط محمد

در اين زمان آخوند ضمن پیامي به مردم ايران، اعالم داشـت كـه حكـم عــدم پرداخـت مالیـات برداشـته 
نگ،  السـلطنه، وزارتخانـه ھمچنیـن بــه ناصــرالملك نايب. شده و آنان بايد مقررات را رعايت كننـد ھاي ج

ھدت داخله و رياست مجلس تلگراف ھدان و عمـوم طبقــات  ھايي ارسـال و از مجا ھاي سـرداران و مجا
به مسـئوالن كشـور سـفارش تشـكیل و تجھــیز قـواي نظــامي، : ھايي از قبیــل مردم ايران تشكر كرد و 

، آزادي زنـدانیان سیاسـي،  المال، عفو عمومي آور، ھزينه شايسته بیت پرھیز از ايجاد ادارات زايد و زيان
 .را نمود... ھاي فساد، كوتاه كردن دست اجانب از مداخله در امور ايران و  برچیدن خانه

... «: السـطنه نوشـت اي مھـم بـه نايب وي در تأكید بر شرعي بودن قوانین مصوبه در مجلس طي نامه
في  ً بـه مجلـس محـترم معر قوانین مملكتي را به كلي با حضور ھیئت مجتھدين عظام نظّار كـه سـابقا
مال شـدت و  شدند مطابق قانون اساسي عاجالً مترصد و از منكـرات اسـالمیه و منافـات مـذھب بـه ك

 »].فرمايید[سختي جلوگیري 
ھـاي  اما پس از تشكیل مجلس دوم، گروھي از نمايندگان لیبرال و اعضاي وابسته كابینه كه بـا حمايت

ھـاي روســیه و انگلســتان بـر سـر كـار آمـده بودنـد، ديگــر اھمیــتي بـه نصــايح و دســتورات آخونـد  دولت
اين امر موجب نگراني آخوند شـد، لـذا او از عملكـرد . دادند خواه نمي خراساني و ديگر علماي مشروطه

شیخ عبدهللا مازندراني  اي كه به امضاي حاج سران سیاسي مشروطیت به شدت انتقاد نمود و در نامه
شد  1328الثاني  جمادي 29نیز رسید و در  ق براي ناصرالملك ارسال گرديد، مـوارد و اصـولي را متـذكر 

ظام مشـروطیت  كه حاوي انتقاد جدي از روند آزادي بي یت عناصـر وابسـته در رأس ن حـد و مـرز، حاكم
 علمـا و  البته بـديھي اسـت، تمــام زحمـات و مجاھــدات... «: آمده است در بخشي از نامه او . ايران بود

خواه و طبقـات ملـت ايـران در اسـتقرار اسـاس  امرا و سرداران عظام ملي و مجاھدين دين پرست وطن
ي سعادت، براي حفظ دين و احیاي  قوم مشروطیت و اين ھمه بذل نفوذ و اموال در تحصیل اين سرمايه
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ّ ابواب حیـف و میــل  وطن اسالمي و آباداني مملكت و ترقي ملت و اجراي احكام و قوانین مذھب و سد
یل چنـد نفـر  مواد تعـدي و تحم در مالیه و صـرف آن در قـواي نظامیـه و سـاير مصـالح مملكــتي و قطـع 

به اسـم  ، اداره...پرست خودخواهِ خودرأي استبداديه نفس ي استبداديه ديگري از مواد فاسده مملكـت 
مشروطیت يا طرفداري كاركنان و نحو ذلك، ھمدسـت شـوند و ھمــديگر را در جمیـع ادارات داخـل و بــه 

ي نظامي كه اھم تكالیف فوريه و مايه نجات مملكت از مھالك و قطع تشبثات  جاي تشكیل قواي حربیه
اجانــب اسـت، بــه تكثــیر ادارات مضـره و توسـیع دوائـر مفســده و صــرف مالیـه مملكـت در ايـن مصــارف 

ِ اجـراي تمــدن  ھـاي خطـیره از مـال ملــت مظلومـه دربــاره معاش. بپردازيد ي ھمـديگر برقـرار، و در عـوض
ي ايـن  ي حفـظ ايـن مملكـت و جامعـه وحیـده اسالمي كه به اتفاق تمام عقالي عالم، وسیله منحصره

مت گمارنـد و در ھتـك نـوامیس دينیـه و  ضديت مـذھب و اعـدام جامعـه ملیـت ھ ً بـه  ملت است، علنا
 .»...ي منكرات اسالمیه از بذل مجھود فروگذاري نكنند اشاعه

سـید (عبدهللا بھبھاني و شھادت او كه به مباشـرت يكـي از نماينـدگان تنـدرو و الئیـك  پس از ترور سید
لس » فساد مسلك سیاسي«اي ضمن اعالم  صورت گرفت، آن دو طي نامه) زاده حسن تقي او، از مج

 .ايران خواستند كه وي را از نمايندگي عزل كنند
ھايي از ايران مبني بر انجام اعمال ناشايست و خالف اسالم برخي افراد فاسد به  به دنبال وصول نامه

كه مشـروطیت و آزادي ايـران عبــارت  نام مشروطه، آخوند و مازندراني در پیامي به مردم ايران نوشتند 
. عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبق بر اسالم و اجراي عدالت و حفظ منــافع مسـلمانان: است از

در فصل دوم قانون اساسي ھم آمده اسـت كـه قــوانین مصـوب مجلــس نبايـد بـا احكـام شـرع مخالـف 
به مجلـس بفرسـتند كـه بـه ديــن و مملكـت . باشد مردم در انتخاب نمايندگان دقت كنند كه افــرادي را 

 .خیانت نكنند
اما اختالف نظر میان گروھي از نمايندگان الئیك و لیبرال و دولتمردان وابسته كه به دنبال استقرار نظام 

تر و  خواھان مـذھبي روز بـه روز وسـیع مشروطه غیر مذھبي به سبك اروپايي بودند با علما و مشروطه
 .شد آشكارتر مي

خـالف «اي به حكم قصاص، جسـارت و آن را  خود طي مقاله 121ھنگامي كه جريده ايران نو در شماره 
طي » سیاست و حكمت ني و ھشـدار،  شمرد آخوند خراساني به شدت واكنــش نشـان داد و بـا نگرا
قــانون وزارت داخلــه در منــع  264بعــد از اعــالم فصـل ... «: الــوزرا اعــالم داشــت كــه  تلگرافــي بــه رئیس

شده منسـوخ و منكـرات، اشـد از اول  نوز مجـرا ن كه ھ مسكرات اسالمیه و مجازات مرتكب، چه شـده 
ند نفـر ال مـذھب و مـزدوران اجانـب،  شیوع يافت، مگر خداي نخواسـته اولیـاء امـور را در تحـت ارادت چ

ین مـواد  چنین مقھور و يا از حفظ دين گذشـته، از مملكـت اسـالمي ھــم چشـم پوشـیده اند كـه در چن
 .»...گذارند مھمه، تسامح و مفاسد مترقبه را وقعي نمي

صحنه قضـاوت براسـاس قـانون اساسـي در   19ھمچنین در پاسخ به طرح موضــوع حـذف مجتھـدان از 
الحكـم  مرافعات شـرعیه بايـد رجـوع بـه مجتھـدان نافذ«: اي به مجلس نوشت طي نامه 1329االول  ربیع
 ».در احكام مجتھدان حق رجوع استیناف براي كسي نیست. شود

ي حفظ منافع تجاري و مال و جان و اتبــاع خـود در بحبوحـه قیـام ملـت ايـران  نیروھاي روس كه به بھانه
وارد كشور شده بودند و پس از گذشت ده ماه از افتتاح مجلس دوم، به ھیچ روي حاضر به تـرك كشـور 
تادن خـروج آنـان از كشــور گاليــه  نبودند، آخوند را به ارسال تلگرافي به مجلس واداشت و از به تأخیر اف

شور را تحـريم كـرد توا عكس. نمود و طي فتوايي، استفاده از اجناس روسـي در داخـل ك العمـل  ايـن ف
روسیه را برانگیخت و اين كشور توسط قنسول خود در عراق، مراتب نگرانـي دولـت روس را از اقـدامات 

ھاي . آخوند به اطالع وي رساند آخوند ھم در جواب با قاطعیت و در عین نزاكت و اسـتدالل پاسـخ ادعا
 .پوچ آنھا را داد
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پس از آن، دولت روس به بھانه استخدام شوستر آمريكايي به عنوان مستشار مالي ايــران، اولتیمــاتوم 
اي براي اخراج او از ايران داد و اعالم كرد كه بعد از اين، دولت ايران در صورت نیاز  چھل و ھشت ساعته

ھم در  ند و اتبـاع كشـورھاي ديگـر  به مستشار خارجي ابتدا بايد از اتباع روس و انگلیـس اسـتخدام ك
ھمچنین ايران بايد براي حضـور چنديــن . صورت تأيید وزراي مختار اين دو كشور در ايران استخدام شوند

 .ي قواي روس در ايران به اين كشور خسارت بپردازد ماھه
ق وار كشور گرديد و تا قزوين پیشروي كرد و  1329به دنبال اين اولتیماتوم، قواي روس در اوائل ذيحجه 

مود. تھران مورد تھديد واقع شد در ھمیــن . وزارت خارجه انگلیس ھـم يادداشـت دولـت روس را تأيیـد ن
ھـا را  حال دولت انگلیس نا امني جنوب را بھانه كرد و تا سه ماه به دولت ايران فرصت داد تـا امنیـت راه

 .را تشكیل خواھد داد» پلیس جنوب«برقرار سازد، در غیر اين صورت 
ق تلگرافي بـه دولـت انگلیـس مخـابره نمودنــد و در آن  1329ذيقعده  8آخوند خراساني و مازندراني در 

بطالن داعیه آزاديخواھي و دفاع از حقوق بشر انگلیس را با اشغال جنوب ايـران در ھمدسـتي بـا روس 
َ رشادت. متجاوز، اعالم داشتند ◌ً ھا و آزادگي و عدم تمكیـن مـردم ايـران از اجانــب و  ھا و شجاعت ضمنا

دفاع روحانیت اسالم از حوزه مسلمین را يادآور شدند و به دولـت انگلیـس اعـالم كردنــد كـه از متابعـت 
ند و ايـن  پس از مشـروطیت را درك ك اعمال حق شكنانه دولت روس دست برداشته و موقعیــت ايــران 

 .كشور را در دفاع از حقوق خويش آزاد بگذارد
یل كـرد و بــه  آخوند به نشانه اعتراض و مخالفت با اقدامات روس و انگلیس در ايـران، درس خـود را تعط

 :جويي پیرامون حوادث پیش آمده، جلسات متعددي تشكیل داد و تصمیمات زير گرفته شد منظور چاره
 .مراجع و علماي نجف و طالب و عشاير عرب براي جھاد به سوي ايران حركت كنند) 1
به وسیله تلگراف به رؤساي عشاير و ايالت امر كنند كه در مقام حفظ استقالل ايران برآمـده و خـود ) 2

 .را براي نبرد و دفاع از خاك میھن آماده سازند
به عموم مسلمانان جھان از ھند و قفقاز و غیره دستور دھند كه در تمام ممالك در يـك روز ھمـه بـا ) 3

ند و رفـع تعـديات روس و  ماع كن ھم دست از كسب و كار كشیده و به عنـوان ھمـدردي در يـك جـا اجت
 .انگلیس به ايران را بخواھند

به عموم دول كه در بغداد نمايندگي دارند تلگراف شود و حقانیت و مظلومیت دولـت و ملــت ايـران و ) 4
 .ھا را به جھانیان نشان دھند ستمگري و خونخواري روس

رئیس مجلس شوراي ملي (آنگاه آخوند فتواي مشھور جھاد خود را علیه روس خطاب به مؤتمن الملك 
ارسال و اعالم نمود كه خود ھمراه با مجاھدان عازم ايــران خواھـد شـد تـا در ايـن جھـاد مقـدس ) وقت

مود و حكمــي  ھمچنین در نامه. شركت كند اي به علماي تبريز آنان را بـه ضـرورت آمـوزش سـالح امـر ن
 .مبني بر تحريم قطعي خريد و فروش كاالھاي روسي صادر كرد

اي نزد ايشان فرستاد تـا  آخوند مطلع شد توسط قنسول خود نماينده ھنگامي كه دولت روس از تصمیم 
ً : او را از اين تصمیم بازدارد، اما آخوند در پاسخ گفت باَ◌ سد تـا كت به قنسول بگـو اگـر مطلـبي دارد بنوي

اي براي وي فرستاد و ضمن بیان علت ورود نیروھاي روس  قنسول روس در بغداد نامه. جواب داده شود
آخونـد در پاسـخ تنـدي، . نشـیني خواھنـد كــرد تأكید كرد در صورت قبول شروط خود از خـاك ايـران عقب

ھاي ديپلماتیك ابراز كرد  تأسف خود را از نقض عھد روسیه با ايران و تكیه به روش نظامي به جاي روش
و روسیه را تھديد نمود كه چنانكه از شروط خود دست بر ندارد و خاك ايران را ترك نكند، سرزمین ايــران 

 .ھا مجاھد رنگین خواھد شد از خون میلیون
موم امـرا و  آخوند، پس از اشغال شمال و جنوب كشور، با ارسال تلگراف ھايي به مجلس، مجتھدان، ع

زدن بــه اسـتقالل  ھاي خانگي را سبب ضربه سرداران، رؤساي عشاير و طبقات مردم، اختالفات و جنگ
مملكت و اسالم دانست و مردم را به وحـدت و يكپـارچگي در مقابـل دشـمن بیرونـي فراخوانـد و طــي 
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اعالمیه مشتركي اتفاق نظر ھمه مذاھب اسالمي را در صیانت از اسالم و دفع تجاوز دشمنان اســالم 
 .اعالم داشت

كـه ) لیبي(ھمزمان با اشغال شمال ايران توسط قواي روس، اشغالگران ايتالیايي نیز به طرابلس غرب 
ناه آنجـا، آن سـرزمین را  از متصرفات عثماني بود حمله ور شدند و پس از كشتار ھزاران نفر از مردم بیگ

صدور فتـواي جھـاد بـر ضـد . تصرف كردند آخوند خراساني ھمراه با مازندراني و شـريعت اصـفھاني، بـا 
 .آنھا فراخواندند اشغالگران ايتالیايي و روس، مسلمانان را به مقابله با 

لت و  سرانجام آخوند تصمیم گرفت تا براي بـیرون رانـدن روس ھـا از كشـور و نظـارت نزديــك بــه امـور دو
فر از مجتھــدان و علمـاي طـراز اول  پانزده ن مجلس و جلوگیري از انحرافات پیش آمده بـه ھمـراه حـدود 

يران حركــت نمايـد سوي ا ھدان بـه  طور . نجف و در رأس گروه كثـیري از مجا امـا صـبح روز حركـت بـه 
مرگ او طبیعي تلقي نشد و گفته شد عوامل ) ق1329ذيحجه  20. (ناگھاني در نجف اشرف درگذشت

 .روس و انگلیس او را به شھادت رساندند
كه  ھاي سیاسي ـ اجتماعي مـردي قـاطع و نافـذ كاظم خراساني در صحنه آخوند مال محمد الكالم بـود 

او به عنوان مرجـع و رھــبر ديـني، خواھـان . كرد براساس ايمان و باورھاي استوار ديني خود حركت مي
قطع ايادي خارجي از كشور، رواج صنايع و دانش ھاي نوين، فقرزدايي و تـأمین رفـاه عمومـي، تحصـیل 

تأمین عدالت اجتماعي بر پايه قوانین شرعي اسالمي با نظارت فقیھان بـر  خودكفايي ملي در اقتصاد، 
 .ھاي روز بود تا از كیان كشور پاسداري كند اسالمیت آنھا و ايجاد ارتش نیرومند به سالح

ھا  كتاب درسي طلبه(اند، كفايه االصول   مھمترين اثر او كه بیش از صد مجتھد بر آن حاشیه نوشته: آثار
. است كه حاصل تبحر و نوآوريش در فــن اصـول و سـبب شـھرت علمــي اوسـت) ي سطح در پايان دوره

ً پايه تعلیقـه علــي المكاسـب، : ديگـر آثـار او عبارتنـد از. ي كار مدرسان خارج اصول است اين كتاب غالبا
ررالفوائد في شرح الفرائد، الفوائد الفقھیه و االصولیه، تكمله التبصره، شرح تكمله التبصره، االجتھاد و  ُ د

 .التقلید و كتاب في الوقف
الغطاء، شــیخ   مــیرزا ابوالحســن مشــكیني، شــیخ محمــد حســین كاشــف: ي او از شــاگردان بلنــد آوازه

آبادي، سید محسـن امیــن عـاملي،  علي شاه جواد بالغي، آقا ضیاءالدين عراقي، آقا شیخ محمد محمد
مد ابوالحسن اصفھاني، حاج آقا سید تقي خوانسـاري، سـید عبدالحسـین  آقا حسـین قمـي، سـید مح

صفھاني  حسن مـدرس، شـیخ محمد حجت، سید  آقـا  ، سـید صـدرالدين صـدر، حاج)كمپـاني(حسـین ا
مد شـاھرودي و آقـا بــزرگ  حسین بروجردي، سید عبدالھادي شیرازي، سید محسن حكیم، شـیخ اح

 .توان نام برد تھراني را مي
حسن رجبي، مركز اسناد انقالب اسالمي ايران علماي مجاھد، محمد: منبع

 آدرس
 منبع در
يافت فايل
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