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از جــور رضــاشاه کـجا داد کـنيم؟ زين ديـو بـِر کـه نـاله بـنياد کـنيم؟

١. ديوان امام . تهران٬ مؤسسه نشر آثار امام٬ ١٣٧٤. فصل ضميمه.

آن دم که نفس بود ره نـاله بـبست اکنون نفسي نيست که فرياد کنيم ١

مقدمه
کودتاي اسفند ١٢٩٩ با تحقق انقالب اسالمي در سال ١٣٥٧ مورد نفي و انکار قرار
گرفت. آن حرکت٬ سرآغاز سرکوب انديشه هاي ديني و سنتي و اين انقالب سـرآغـاز
احياي دين و تقويت آن در جامعه ايراني بود. رهبر انقالب اسالمي٬ تحوالت از کودتا به
بعد را با تمام وجود تجربه کرده و ابعاد آن را دريافته بود. بـه هـمين دليـل٬ آگـاهيهاي
مستقيم و تجربه هاي عيني قابل مالحظه اي از آن روزگار داشت. براي روشن شدن زمينه

بحث يک مقدمه بسيار کوتاه الزم است:
يکي از پيامدهاي مهم فکري و سپس عملي مشروطه٬ تالش در حذف دين و مذهب
و روحانيت از يک سو و سرخوردگي خود آنان به علت ناهماهنگيها و بـروز اخـتالف
مشربها در ميان خودشان٬ از سوي ديگر بود. بدين معنا که هم مشروطه خواهـان ــ يـا
دست کم آنان که قدرت را به تدريج به دست گرفتند ــ خواستار کم شدن محدوده نفوذ
روحانيت بودند؛ و هم خود روحانيت احساس کرد در جرياني وارد شده است که قادر به
هدايت و کنترل آن نيست؛ نه به لحاظ سياسي و نه به لحاظ فکري و فرهنگي. سه تن از
رهبران روحاني مشروطه در تهران٬ به سرعت به نـزاع بـا يکـديگر بـرخـاستند. هـمين
اختالف به نجف هم رسيد و در تمام شهرهاي ايران به نوعي خود را نشان داد. هر سه
نفر طي سالهاي ٬١٣٢٧ ١٣٢٨ و ١٣٢٩ درگذشتند. شيخ فـضل اهلل نـوري بـه شـهادت
رسيد٬ سيدعبداهلل ترور شد و سيدمحمد طباطبايي درگذشت. در اين ميان کشتن شيخ



تا

لطمه زيادي به حيثيت روحانيت زد. طي يک دهه بعد٬ اوضاع ايران٬ باز هم آشفته تر شد
اگرفت. و افزون بر بحرانهاي سياسي٬ بحران فرهنگي نيز جامعه را فر

بازگشت روحانيت از صحنه سياست به مدرسه و مسجد٬ بازتاب آن وضعيت بود. در
اين اوضاع و احوال تصميم گيري سياسي در اختيار مشتي سياستمداران کهنهکـار دوره
اخير قاجاري بود که سخت مرعوب قدرتهاي خارجي و اسير دست سياستهاي منطقه اي
و بين المللي بودند. زماني که انگليسيها نتوانستند قرارداد ١٩١٩ را عملي سازند به کودتا
روي آورده زمينه روي کار آوردن رضاخان را فراهم کردند. در اين رخدادها مرجـعيت
شيعه تقريبًا نقشي نداشت؛ اما شماري از روحانيان درجه دو و سه٬ به نوعي درگير اين

ماجراها بودند و بين مخالفت تا بي طرفي و حتي موافقت گام برمي داشتند.
امام خميني چهار سال پيش از مشروطه چشم به جهان گشود (اول مهر ١٢٨١/ ٢٠
جمادي الثانيه ١٣٢٠ق). بنابراين٬ امام هيجده سـال دوره جـوانـي را تـا کـودتاي ١٢٩٩
سپري کرده و يک دوره آشفته را که همراه با ناامني براي منطقه خود و حتي کشته شدن
پدرش بوده ــ گرچه آن را به خاطر نمي آورده ــ درک کرده است. البته٬ در همين زمان٬
امام از آشنايي خود با تفنگ و سنگر ياد مي کند و مي گويد در برابر خانهايي که منطقه را

٢. آيت اهلل روح اهلل موسوي خميني. صحيفه نور . تهران٬ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خـميني٬ ج ٬١٠ ص ٤٣٠؛
ج ٬١١ ص ١٢.

ناامن کرده بودند ايستادگي مي کرده است. ٢
امام در سال ١٣٣٩ قمري براي ادامه تحصيل عازم سلطان آباد (اراک) شد که حوزه
علميه آن را حاج شيخ عبدالکريم حائري اداره مي کرد. پس از مهاجرت مرحوم حائري
در سال ١٣٤٠ق به قم٬ امام هم به اين شهر عزيمت کرد و در خـدمت ايشـان و سـاير
استادان به تحصيل و تدريس ادامه داد. آگاهيم که در اين دوره٬ حوزه علميه قم٬ بسيار
ساده و بي آاليش بوده و با وجود همه فشارهاي رضاخاني٬ به ويـژه پس از درگـذشت
مرحوم حائري (م ١٣١٥ش)٬ به حيات خود ادامه داد. نيمه دوم دوره حکومت رضاخان٬
که پس از طرح مسئله کشف حجاب و برداشتن لباس روحانيت است٬ بـراي مـتدينين
سخت تر از گذشته است و امام نيز اين دوره را٬ که دوران حرارت جواني ايشان در عين
بلوغ فکري است٬ با يک تجربه بسيار تلخ٬ پشت سر گذارد. پس از آن٬ با رفتن رضاخان٬
حوزه جاني تازه مي گيرد٬ اما به هر روي٬ آثار فرهنگ رضاخاني همچنان ادامه دارد و باز

هم امام شاهد اين وضعيت است.
باتوجه به نمونه هاي تاريخي اي که امام از اين دوره بـه دست داد و تکـيهکـالمهاي
تاريخي ايشان بر اين نمونه ها٬ مي توان اهميت دوره يادشده را در تکـوين انـديشه هاي
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حاج شيخ عبدالکريم حائري

اگـرفته٬ در ايـن فـضاي سياسي امام دريافت. در واقع٬ امام٬ بجز آنچه که از اسـالم فـر
سياسي٬ مسائل مختلفي را تجربه کرده و تجربه هاي يادشده٬ در شکل گيري مؤلفه هاي
اساسي تفکر تاريخي ـ سياسي و سپس بر مواضع ايشان در برابر پهلوي٬ تأثـير عـميق

گذاشته است.
نخستين مورد برخورد امام با دولت رضاخان٬ سـه سـال پس از سـقوط ايـن دولت
است. امام در ١٥ ارديبهشت سال ١٣٢٣ش اطالعيه اي انقالبي صادر و ضمن آن مردم و
روحانيان را دعوت به قيام براي خدا و مبارزه با بدعتها و ظلمهاي رضاخاني کرده است.
در اين اعالميه٬ فهرستي از تالشهاي ضدمذهبي دشمن و راه مبارزه با آنها آمـده و بـه
فحشا و فساد٬ از بين بردن مدارس ديني و موقوفات آنان٬ تـرويج کـتابهاي ضـدشيعي
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٣. بخشي از اعالميه امام٬ پس از اشاره به قيام براي خدا چونان موساي کليم٬ چنين است: قيام براي شـخص
است که يک نفر مازندراني بيسواد ــ رضاخان ــ را بر يک گروه چند ميليوني چيره مي کند که حرث و نسل آنها
را دستخوش شهوات خود کند. قيام براي نفع شخصي است که االن هم چند نفر کودک خيابانگرد را در تمام
کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قيام براي نفس اماره است که مدارس علم و دانش
اکز علم قرآن را مرکز فحشا کرده٬ قيام براي خود است که موقوفات را تسليم مشتي کودک ساده کرده و مر
مدارس و محافل ديني را به رايگان تسليم مشتي هرزهگرد کرده و نفس از هيچ کس درنمي آيد. قيام براي نفس
است که چادر عفت را از سر زنهاي عفيف مسلمان برداشت و االن هم ايـن امـر خـالف ديـن و قـانون در
مملکت جاري است و کسي بـر عـليه آن سـخني نـمي گويد... هـان اي روحـانيين اسـالمي! اي دانشـمندان
ديندار!... امروز شماها در پيشگاه خداي عالم چه عذري داريد؟ همه ديديد کتابهاي يک نفر تبريزي ــ احمد
کسروي ــ بي سروپا را که تمام آيين شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشيع به امام صـادق و امـام
غايب ــ روحي له الفداء ــ آن همه جسارتها کرد و هيچ کلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذري در محکمه

خدا داريد؟ ... يازده جمادي االولي ١٣٦٣ق. صحيفه نور . ج ٬١ صص ٢١-٢٣.

کسروي و... اشاره شده است. ٣
امام درباره تجربه هاي خود از آن دوره٬ با تأکيد بر اينکه شاهد آن مسائل بوده٬ بارها

سخن گفته؛ ازجمله مي گويد (دي ٥٦):
اين خونريزيهايي که در اين پنجاه سالي که ما ياد داريم و چه تلخيها در ذائـقه مـا
هست از اين پنجاه سال٬ و کسي از شما٬ يا هيچ يک از شما٬ تمام اين قضايايي که در
[ به ياد ندارد...]  . اين پنجاه سال سلطنت غيرقانوني اين روسياهها منعقد شده است
مان به کهولت رسيده است٬ مُشاهِد اين سياه بختيهاي مردم و اين جنايات ما٬ که سنّ
[ بوديم]  . از اول که آن و اين کشتارهايي که اين قداره بندهاي غيرصالح انجام دادند
 کودتاي اول واقع شد٬ و ما آن وقت در اراک بوديم٬... نمي توانيم تلخيهاي آن روزها
را براي شما تشريح کنيم. اينها به طور اطمينان در تواريخ محفوظ است و ان شاءاهلل به
انقراض اين دودمان سياهرو تاريخها بيرون مـي آيد و نـوشته ها بـيرون مـي آيد؛ و
ان شاءهلل شماها ببينيد؛ و اگر ماها و شماها نديديم نسلهاي بعد خواهند ديد٬ اگر
بتوانند تشريح کنند آن جناياتي که آن مرد کرد؛ چه خونها ريخت٬ چقدر علما را اسير
کرده؛ چقدر به اسم اتحاد شکل به اين ملت بيچاره فشار آوردند٬ و چقدر مظلومها را
کتک زدند٬ و چقدر علما را هتک حرمت کردند و چقدر عمامه ها را از سر اهل علم

٤. همان٬ ٩/٣-٢٩٨.

برداشتند. ٤

تحليل امام از سياست کلي رضاخان بر اين پايه است که وي مزدوري بوده است که
انگليسيها وي را به قدرت رساندند. به اعتقاد امام٬ وي ابتدا کوشيد تا از طريق سالوسي
و رياکاري عامه مردم را به خود جذب کند و پس از آنکه قدرتش مستحکم شد به مبارزه



با دين و مذهب پرداخت. امام در اين باره مي فرمايد (١٨ شهريور ٦٠):
[ مـقدس] و عـالقه بـه اسـالم٬ عـالقه بـه روضـه حـضرت ابتدا با ظاهر مـقّدسي
سيدالشهداء٬ اين طور عالقه را به او نشان دادند و او هم خوب عمل کرد... ابتدائًا با
[ را] که اين سالح وارد شد در کشور ما؛ يعني آوردندش در کشور ما. با قلدري٬ آنها
مراکز قدرت بودند کنار گذاشت و عشاير را و کساني را که قدرتي در ايران داشتند٬
آنها را با قلدري و نقشه شکست داد... نقشه دوم اين بود که اسالم را هر چه مي تواند
از آن قيچي کند... روحانيون را منزوي کردند و از هر جا هم که يک صدايي از آنها

٦. همان٬ ٥.٣٨٤/٣. صحيفه نور ٬ ٢٠٨/٥.

بلند مي شد و يک قيامي مي کردند آن را خفه مي کردند. ٥

براي دريافت درست مفهوم تجربه سياسي امام از دوره رضاخاني٬ الزم است مروري
بر فرمايشهاي امام داشته باشيم. به طور کلي٬ سه مـوضع گيري از طـرف امـام در نگـاه

تاريخي ايشان به اين دوره قابل توجه است:

١. وابستگي رضاخان به بيگانگان
باتوجه به مداخله قدرتهاي خارجي در امور ايران٬ به ويـژه در نـيمه دوم حکـومت
قاجاري٬ مي توان تصور کرد کـه هـر آزاده اي از ايـن وضـعيت نگـران بـوده است. امـام
مشروطه را نديده بود٬ اما از نفوذ خارجي در آن آگاه شده و مطالبي شنيده بود. آنچه را
که امام تجربه کرد٬ درست زماني بود که روسها پس از انقالب اکتبر ١٣٣٦/١٩١٧ق پاي
خود را از مداخله در امور ايران بيرون کشيدند و انگليسيها يکه تاز ميدان شدند. ابتدا از
طريق قرارداد ١٩١٩ و سپس از طريق برکشيدن رضاخان به قدرت٬ براي تحقق اهداف
خود٬ اقدام کردند. تجربه روي کار آوردن رضاخان باتوجه به عـدم کـفايت وي و آلت
دست بودن او٬ بيش از پيش٬ انسان آزاده اي چون امام را خشمگين کرد و از اينکه٬ يک
شاه را بيگانگان بر کشوري تحميل کرده باشند٬ سخت متأثر گرديد. ايشان در اين باره

مي فرمايد (٢٣ ارديبهشت ٥٧):
از آن روزي که رضاشاه به امر انگلستان حمله کـرد بـر ايـران و کـودتا کـرد٬ اولش

اشخاص با اطالع مي فهميدند؛ و بعد هم شروع کرد به اراذلي و اوباشي... ٦

و در مورد ديگر (١٧ مهر ٥٧):
[ و در اين عصري که من درک کردم ــ و گمان دارم هيچ يک از آقايان درک نکرده ايد ــ
عصر] ابتالي به رضاخان است که انگيسيها آن وقت رضـاخان را آوردنـد و کـودتا



[ او] مأمور اجراي مقاصد اجانب درست کردند و مسلّط کردند رضاخان را بر ملّت.

٩. همان٬ ٨.٢٩٨/٣. همان٬ ٧.٤٨٢/٤. همان٬ ٤٩٠/٣.

[ چه] کشيديم... ٧ بود... و خدا مي داند در زمان آن پدر

امام در مورد ديگر٬ سياستهاي فرهنگي رضاخان را هم در ارتباط با وابستگي او به
اجانب مي داند:

آن روز که رضاخان با دستياري اجانب روي کار آمد٬ مأموريت يافت که با سرنيزه و
قلدري تمام مراسم اسالمي را تعطيل کرده احکام نوراني قرآن و آثار رسالت را محو

و نابود سازد. ٨

امام در جاي ديگري با اشاره به وابستگي اش به انگليسيها از مظالم او ياد مـي کند:
(دي ٥٦)

رضاخان را اول انگليسهاي جنايتکار٬ انگليسهاي غيرصالح که اسلحه در دسـتشان
بود٬ رضاخان را اسلحه دار کردند؛ و اين آدم ناشايسته بي اصل را با اسلحه آوردند و
مسلط کردند بر مردم؛ و چه جناياتي٬ چه جناياتي در اين مدتي که آن مرد سياهرو

[ واقع شد که] نمي شود تشريح کرد. ٩ روي کار بود

و در جاي ديگري مي فرمايد (٢٩ بهمن ٥٦):
از آن طرف٬ در اين پنجاه سالي که ما ياد داريم٬ در اين پنجاه سال عزاي ايران٬ در اين
پنجاه سال مصيبت ايران که از اين خاندان روسياه به اين ملت وارد شد٬ اين انگلستان
بشردوست دمکراِت امضاکننده اعالميه حقوق بشر٬ به حسب اقرار خودش٬ رضاشاه
را به سلطنت رساندند و قريب بيست سال ماها در زحمت بوديم و ملت اسالم در
زحمت بود؛ و محو آثار شريعت را مي خواست بکند. البته موفق نشد اما بنا بر اين

 ١١. همان٬ ١٠٢٠٨/١٥. همان٬ ٣٣٣/٣.

بود. ١٠

و در مورد ديگر (١٨ شهريور ٦٠):
شما٬ شايد کم از شما باشد که زمان رضاخان را درک کرده باشد. قضيه آمدن رضاخان
به تهران و کودتاي رضاخان يک امر عادي نبود که مِْن باب اتفاق يک نفر آدم ــ مثًال
عامي لشکري ــ بيايد و کودتا کند و دنبالش هم آن طور اعمال باشد... ابتدا اين را
آوردند و کلمه به کلمه٬ آن طور که انسان حدس مي زند٬ به او برنامه دادند و راه نشان

دادند. ١١



اما
 

امام خميني در اوايل طلبگي (حدود بيست سالگي)

و در مورد ديگر (٢٣ تير ٥٨):
رضاخان را آن وقت انگليسيها آوردنـد٬ چـون آن وقت زور آنـها بـيشتر بـود. آنـها
رضاخان را آوردند؛ چنانچه جنگ عمومي که پيدا شد٬ در راديو دهـلي انگـليسيها
اعالم کردند به اينکه ما رضاخان را آورديم و به سلطنت رسانديم و چون خـيانت

١٢. همان٬ ٢٠٨/١٥.

کرد٬ او را برديم. ١٢

چنين اعترافي از راديوي لندن مطلبي است که ديگران هم نقل کرده اند. از جمله در
گزارشي آمده است:

راديو لندن (بخش فارسي) پس از سوم شهريور ١٣٢٠ صريحًا اقرار کرد که دولت

Administrator



انگليس در کودتاي سوم حوت ١٢٩٩ و تقويت سردارسـپه دست داشـته است و
اظهار داشت: پس از آن که ديديم ملت ايران نسبت به قرارداد ١٩١٩ بدبين است و آن
را مبني بر غرض فاسد مي داند٬ قرارداد را الغا کرديم و در عوض آن٬ دولت ايران را
تقويت و مساعدت کرديم که نظم و اقتدار را در کشور ايـران بـرقرار نـمايد. تـمام
مساعدت ما از رضاشاه پهلوي روي اين اصل بود و بايد انصاف داد که در چند سال
اول زمامداري پهلوي به اصالح امور کشور پرداخت و ما از او راضي بوديم؛ ليکن
متأسفانه آن پادشاه٬ به مرور زمان٬ هر چه قدرتش بيشتر مي شد از راه صحيح بيشتر
منحرف مي شد و به کارهاي بي قاعده دست زد تا وقتي که باز ديديم شيطنت آلمانها
و غفلت شاه منافع ما را در خطر مي اندازد؛ اين بود که برخـالف مـيل خـودمان از

١٣. نصراهلل سيف پور فاطمي. «رضاشاه و حوادث نيم قرن تاريخ سلطنت پـهلوي در ايـران»٬ رهـاورد ٬ ش ٬١٥
١٤. صحيفه نور ٬ ٦١/٥.تابستان ١٣٦٦.

ناچاري اين اقدام را کرديم و رضاشاه را از سلطنت برداشتيم. ١٣

٢. عدم مشروطيت پهلوي به دليل برقراري نظام کودتايي و سرنيزه
امام کودتا را به دليل نوع برخوردش با مردم٬ که براساس قلدري و تکيه بر سـرنيزه
بود٬ نمي پذيرفت و طبعًا تبعات آن را هم که انحالل قاجاريه و تشکيل دولت پهلوي بود٬
قبول نمي کرد. در واقع٬ امام اساس نظام پهلوي را بر پايه قلدريهاي رضاخان مي دانست و

به همين دليل آن را رد مي کرد. امام در اين باره مي گويد (٣٠ آبان ١٣٥٧):
اول که رضاخان آمد روي کار٬ با کودتا آمد و تهران را گرفت و هـمه کـارهايي کـه
رضاخان کرد کارهاي سرنيزه اي بود. اصًال به ملت کسي اعتنا نداشت؛ چنانچه حاال
هم به ملت٬ اينها اعتنا ندارند. از اول که او آمد روي کار٬ آن را من يـادم هست٬ از
وقتي که او آمد٬ شايد شما هيچ کدام يادتان نباشد ــ اکثرًا البته ــ لکن خوب٬ من
شاهد قضايا بودم. من يادم هست همه را. ايشان کودتا کرد و آمد تهران؛ و ابتدا هم
[ مي کرد] و در ماه محرم در شبهاي ماه محّرم خيلي اظهار ديانت و اظهار اسالميت
گاهي مي گفتند پابرهنه اين طرف٬ آن طرف مـي رود بـراي عـزاداري؛ و هـمه ايـن
تکيه هايي که در تهران برپا بود ايشان مي رفت اين تکيه ها٬ و پيش صاحب تکيه ها
اظهار اسالميت و اظهار ايمان مي کرد٬ تا وقتي که پايش يک قـدري مسـتقر شـد.
ابتدايش اين طور بود تا وقتي که حکومتش يک حکومت مستقري شد. آن وقت که
حکومت مستقر شد٬ دست به نيزه و سرنيزه برد و کوبيد همه اقشار مـلت را... بـا
سرنيزه آمد و با سرنيزه مجلس درست کـرد بـدون ايـنکه مـلت اصـًال اطـالعي از

وکاليش داشته باشد. ١٤



امام در ادامه٬ درباره عدم مشروعيت حکومت سرنيزه اي پهلوي که همچنين با زور
سرنيزه٬ مجلس مؤسسان را براي تغيير سلطنت درست کرد٬ مي گويد (٣٠ آبان ٥٧):

[ و] بـرخـالف پس٬ آن مجلسي که او درست کرد يک مجلس غيرقانوني٬ غيرملي٬
قانون اساسي بود. آن مجلس برخالف قانون اساسي آمد رضاشاه را نصب کرد بـه
[ قاجاريه را] خلع کرد؛ يعني مجلس مؤسسان درست کردند٬ آن هـم بـا سلطنت و
سرنيزه. سلسله پهلوي را به سلطنت نصب کرد و خلع کرد سلطنت سابق را. اين طرز

١٧. همان٬ ١٦.١٣٩/٤. همان٬ ٨/٣-١٥.٤١٧. همان٬ ٦٣/٥.

آمدن سلسله پهلوي روي کار و اصل اساس سلطنت پهلوي. ١٥

و در جاي ديگر (٢ خرداد ٥٧):
[ قانون اساسي] درست شد و اينها را به اين ما شاهد قضيه بوديم که اين موادي که
سلطنت منحوسه رساند با سرنيزه بود٬ با سرنيزه رضـاخان بـود. نـه ايـنکه مـردم
مجلسي درست کردند و يک چيزي و... مردم اختياري نداشتند؛ سرنيزه اين کارها را

درست کرد. ١٦

و در جاي ديگر (٢ آبان ٥٧):
مجلس ما که از اول هم مجلس نبود. خوب٬ ما تاريخ اينها را داريم؛ من خودم تاريخ
اينها هستم. من يادم هست از آن وقتي که رضاشاه آمد و کودتا کرد تا حاال؛ همه اين
مسائل من يادم هست. مجلس مؤسسانتان را من يادم هست که با سـرنيزه درست

شد! ١٧

و در مورد ديگر (٢٦ آبان ٥٧):
همه آن باب٬ با سرنيزه بود؛ با سرنيزه٬ مجلس درست کردند؛ با سرنيزه٬ حکم کردند
 که بايد خلع کنيد قاجاريه را؛ با سرنيزه گفتند بايد نصب کـنيد رضـاشاه را. قـضيه

١٨. همان٬ ٧/٥.

همه اش سرنيزه بود. ١٨

٣. انتقاد سخت از دين ستيزي رضاخان
رضاخان پس از کودتا براي٬ فريب عامه مردم٬ خود را بسيار مذهبي و متدين نشان
مي داد و با شرکت در مجالس روضه خواني٬ آن هم به صورت پابرهنه٬ تالش مي کرد تا



آثار حرکت سرنيزه اي خود را تعديل کرده حمايت توده هاي مردم را به خود جلب کند٬
اما پس از رسيدن به قدرت٬ تحت تأثير کساني کـه مـي بايست سـياست فـرهنگي او را
تدارک ببينند٬ به مبارزه با مذهب پرداخت. امام بارها از اين حرکت رياکارانه رضاخان
يادکرده و روي آن به عنوان نوعي نفاق سياسي تکيه کرده است. طبعًا آنچه اهميت بيشتر
دارد٬ اقدامات ضدمذهبي رضاخان است که سبب خشم امام شده و مي توان باتوجه به
موقعيت امام٬ به عنوان يک روحاني و اعتقادي که به روحانيت دارد٬ مقدار تأثـير ايـن
برخورد رضاخان را در روحيه امام دريافت. امام درباره سـياست مـزورانـه رضـاخان و

برخورد دوگانه اش با مذهب مي فرمايد (٣ دي ٥٨):
در محرم روضه داشت. در يک جايي بود که روضه خواني داشت٬ و خـودش هـم
حاضر مي شد. دستجات از ارتشـيها راه مـي انـداخت٬ کـه مـن او را خـودم ديـدم.
دستجات مختلفي از ارتشيها راه مي انداخت. و آن وقت معروف بود که خود او در
ماه محرم تکيه هايي که در تهران بود٬ مي گفتند که مي رود. بعضيها مي گفتند که پياده
مي رود همه تکيه ها را در اين شبهاي محرم... تا آن وقتي که قدرتش مستقر شد. با
اسلحه ديانت آمد تا آن وقتي کـه قـدرتش مـحکم شـد. آن وقت کـه مـحکم شـد

٢٠. همان٬ ١٩.٣٩٢/٤. صحيفه نور . ٣٩٥/١١.

مأموريتش را شروع کرد؛ و مهم مأموريتش يکي اين بود که روحانيون را بکوبد. ١٩

امام بارها و بارها از اين سياست رضاخاني يـاد کـرده و از جـمله مـي فرمايد (آبـان
:(١٣٥٧

از زمان رضاشاه اين نقشه ها بود که بايد اين ملت را عقب نگه داشت٬ بايد اين ملت را
از ديانتش منفصل کرد. اينها اين چيزي که اعتراض است و آن چيزي که محرک مردم
و جامعه مي تواند باشد قرآن کريم است و آنهايي که از قرآن متابعت مي کنند. از زمان
[را بايد] رضاشاه اين مطلب پيش آمد که اسالم را و خدمتگزاران به اسالم را٬ هر دو
کوبيد. يک خطابه در تمام ايران نبود؛ يک منبر در تمام ايران نبود؛ همه منابر تعطيل
بود که سر تا ته ايران در ماه محرمش٬ در ماه رمضانش٬ هيچ چيز نبود. هر آخوندي از
منزل درمي آمد٬ گرفتار شده بود... و مي بردند او را به کالنتري. همين طور عبايش را

مي بريدند با جامه اش مي گفتند برو بيرون. ٢٠

روشن نيست که رضاخان دقيقًا چه ديدگاههايي راجع به اصل اسالم داشته است؛ اما
آنـچه مسـلم است از مـظاهر اجـتماعي ديـن بـه شـدت مـتنفر بـوده و نـوعي نگـرش
تجددگرايانه٬ به سبک آنچه که در ترکيه در جريان بود٬ داشته است. نـقل يک خـاطره
درباره برخورد رضاشاه با مسائل مذهبي٬ به گونه اي که اعتقاد دروني وي را نشان دهد٬



بي مناسبت نيست. سپهبد اميراحمدي نقل مي کند:
يک روز رمضان به دربار رفتم. سرلشکر سردار رفعت و سرلشکر خدايار نيز حضور
داشتند. رضاشاه قدم مي زد و قدري هم عصباني به نظر مي آمد. سردار رفعت براي
خود شيريني گفت: قربان ديشب با سپهبد به مسجد رفتيم نماز خوانـديم. خـيلي
دعاي اعليحضرت کرديم. مردم که شب زنده داري مي کردند عمومًا بـه دعـاگـويي
اعليحضرت مشغول بودند. يک مرتبه شاه متغير شد و گفت: کدام مسجد؟ سردار
رفعت گفت: مسجد٬ مسجد. آن وقت رو به من کرد و گفت: آقاي سپهبد! من حاال
مي فهمم که اشکال کار در کجاست؟ من آخوندبازي را مي خواهم از بين ببرم. گفته ام
که فرشها را جمع کنند و ميز و صندلي بچينند٬ ولي سپهبد ارتش مي رود و جانماز
پهن مي کند و روي زمين پهلوي آخوندها مي نشيند. اين پيرسگ هم مي گويد رفتيم و

٢١. خاطرات نخستين سپهبد ايران . به کـوشش غـالمحسين زرگـري نژاد. مـؤسسه پـژوهش و مـطالعات فـرهنگي.
صص ٤٠٨-٤٠٩.

اعليحضرت را دعا کرديم. چرا رفتيد؟ ٢١

مقايسه رضاخان با قاجاريه
امام در يک تقسيم بندي تاريخ معاصر را به سه دوره و با احتساب پس از سقوط رژيم

پهلوي به چهار دوره تقسيم مي کند:
اين صد سال اخير سه قطعه دارد: از اول٬ صد سال تـا زمـان مشـروطه؛ و بـعد از

٢٢. در اصل٬ سخنراني محمدرضاخان است که طبق فرمايشات بعدي امام٬ بايد رضاخان صحيح باشد.

مشروطه تا زمان رضاخان ٢٢ يک قطعه حساب بکنيد... يک قطعه هم در زمان رژيم؛
از زماني که رضاخان کودتا کرد تا زماني که رژيم از بين رفت؛ قدرتش از بين رفت.

[ يک قطعه هم از بعد از رفتن اين رژيم٬ يا در حال شکست اين رژيم... تا حاال]  .

امام سپس به مقايسه ميان اين دوره ها٬ به ويژه با تأکيد بر مسئله آزادي پرداخـته و
مي گويد دوره پهلوي به مراتب از دوره قاجارها بدتر بوده است. در اين دوره فـحشا و

منکر آزاد بوده؛ اما مردم آزادي واقعي نداشته اند.
دوره سابق هم دوره قجر بود و آنها هم فاسد بودند٬ اما نه به فساد اينها. اين قدر که

٢٣. صحيفه نور . ١٨٧/١٠.

اينها٬ اين پدر و پسر٬ اينها رکورد فساد را شکستند. ٢٣

امام در مقايسه ميان رضاخان با برخـي از شـاهان قـاجاري٬ ازجـمله آقـامحمدخان
قاجار٬ دو مفهوم را به کار مي برد. يکي خيانتکار و ديگري جنايتکار. از نظر امام٬ خيانت



سخنراني امام

مهم تر از جنايت است. کسي که ملتش را به ديگران مي فروشد٬ پست تر از کسي است که
جنايتي مرتکب مي شود. امام در اين باره مي فرمايد (٣٠ ارديبهشت ٥٨):

ايران٬ در اين مدتي که خودمان يادمان هست... اين است که از آن اولي که رضاخان
آمد و در ايران کودتا کرد تا حااليي که بحمداهلل غلبه حاصل شد٬ در طول اين پنجاه
سال٬ که شايد سخت ترين ايام بود بر ملت ايـران٬ ايـنها اگـر جـنايتکارتر از هـمه
سالطين سابق نبودند٬ خيانتکارتر بودند. ممکن است کسي بگويد که آغامحمد قجر
هم مثل آنها جنايتکار بوده؛ اما آغامحمد قجر مثل اينها خيانتکار نـبود. در تـاريخ
نيست که محمدخان قجر براي مملکت ديگري٬ منافع مملکت خودش را داده باشد.
جنايتکار بود٬ اما خيانتکار نبود. همين طور سالطين سابق جنايتکار بودند همه شان٬
همه بد بودند اما خيانت مثل اين عصر فاسد٬ هيچ يک از سالطين ايـران خـيانت
اين جوري نکردند... سالطين سابق خيانت به اين معنا کم داشتند٬ شايد در قاجار بود

٢٤. صحيفه نور ٬ ٣٩٠/٧.

يک قدري٬ اما کم بوده است. ٢٤



 سخنراني امام

برخورد منفي رضاخان با روحانيت
از ميان مسائلي که در دوره رضاخان مورد توجه امام قرار گرفته٬ طبعًا٬ بنابه اهميت
آن براي امام به عنوان يک روحاني و عميقًا معتقد به روحانيت٬ تالش حکومت رضاخان
و بقاياي جريان روشنفکري و مارکسيستي براي از بين بردن دين و نفوذ روحانيت است

که وسيله حفظ و نگهداري دين است.
در اين دوره٬ و پس از روي کار آمدن رضاخان و با حمايت او٬ همه عناصر موجود٬
اعم از وابستگان به سياست روس و انگليس و يا مليون و روشنفکران و مارکسيستها٬ به
دليل توجهي که به تجدد در اروپا و بعدًا در روسيه داشتند٬ در اين نکته متفق و همرأي
بودند که عامل اصلي انحطاط ايران٬ دين و روحانيت است و براي رهـايي از انـحطاط
مي بايست دست روحانيان را از تسلط بر جامعه قطع کرد. اين موضوع٬ نـقطه مشـترک

حکومت و اين قبيل گروهها بود.
در ميان اين جريانها٬ حاکميت رضاخاني٬ به دليل در اختيار داشتن قدرت سياسي و
امکانات مالي٬ بيشترين تالش را در اين جهت کرد و از فعاليت هيچ گروهي بر ضد دين



ممانعت به عمل نياورد سهل است خود با تمام وجود بر ضد دين وارد ميدان عمل شد.
فشار چند ساله رضاخان سبب شد حوزه علميه به شدت افت کند. افزون بر آنکـه
طلبه جديدي بر آن افزوده نشد بسياري از افـراد مـوجود نـيز آن را تـرک کـردند. امـام

مي گويد (٢ دي ١٣٥٠):
آن روزي که مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالکريم ــ رضوان اهلل عليه ــ فوت شد در ...
[ قم] بيش از صد نفر طلبه مي گفتند هست؛ اما طلبه ورشکسته اي که در همه چيز... و

٢٦. صحيفه نور ٬ ٣٢٩/١٢-٢٥.٣٢٨. همان٬ ٢٠٧/٢.

طولي نکشيد آنکه ظالم بود رفت و حوزه شد يک حوزه پنج هزار نفري. ٢٥

و در جاي ديگر (١٠ دي ١٣٥٠):
ما سابقًا ديديم حوزه قم به هم خورد٬ چه به هم خوردني. عده معدودي پـريشان
حال٬ که هميشه تحت فشار و آزاد بودند٬ استقامت کردند. طولي نکشيد کـه ورق
[هم] ريخته آن روز٬ به صورت حوزه پنج ـ برگشت؛ ظالم سابق را بردند و حوزه به

شش هزار نفري امروز درآمد.

و در جاي ديگري با تفصيل بيشتر مي فرمايند (٣ خرداد ٥٩):
من بايد يک تاريخچه اي براي شما آقايان که درک زمان رضاشاه را نکرديد عرض کنم
تا بفهميد که اين دستهايي که در کار است چه دستهايي است. رضاخان بعد از اينکه
کودتا کرد و آمد تهران را گرفت به صورت يک آدم مقدس اسالمي خدمتگزار به ملت
درآمد؛ حتي جلسه هايي که در محرم انجام مي گرفت٬ در تکيه هاي زيادي که در تهران
بود آن وقت٬ مي گفتند او مي رود و شرکت مي کند؛ و دستجاتي کـه از نـظاميها در
تهران بيرون مي آمد٬ من خودم ديده ام و مجلس روضه اي که از طرف خود رضاخان
با شرکت خودش تأسيس مي شد ــ من يکي اش را خودم ديده ام ــ اين بود تا وقتي
که حکومتش مستقر شد اغفال کرد مردم را٬ اغفال کرد همه قشرها را تا اين که جاي
پايش محکم شد. وقتي که جاي پايش محکم شد هدف اول و آن چيزي که در رأس
برنامه اي بود که براي او تنظيم کرده بودند تضعيف روحانيت بود. شروع شد برنامه
به تضعيف اين قشر. برنامه اين بود که اين قشر در بين ملت حيثيت خـودش را از
دست بدهد... اين مدرسه فيضيه را که مالحظه مي کنيد٬ که آن وقت شايد ششصد ـ
هفتصد نفر طلبه در خود مدرسه فيضيه ساکن بود٬ روز نمي توانسـتند در مـدرسه

باشند؛ و فرار مي کردند به باغات شهر و آخرهاي شب مي آمدند... ٢٦



سختيهايي که خود امام به عنوان يک روحاني تحمل کرده٬ همراه با تجربه هايي که از
رفقايش شنيده٬ سخت بر روي ذهن امام تأثير گذاشته است. ايشان مي فرمايد:

شروع کردند به سربازي بردن٬ شروع کردند عمامه ها را برداشتن. و به طوري که مـا
شايد مثًال قبل از آفتاب٬ چه وقت که خلوت باشد٬ مي رفتيم در يک جايي. رفقا يک
چند نفري که بودند آنها يکي يکـي مـي آمدند. و آنـجا بـوديم کـه نـمي توانسـتيم
بيرون برويم براي اينکه تعّرض مي کردند. و يک درسي من داشتم. يک روز ديدم که
[ کو] رفقاتان؟ گفت: اينها قبل از يک نفر آدم ــ جمعي بودند ــ يک نفر آمد. گفتم:
آفتاب مي روند توي باغات. براي اينکه مأمورين مي آيند توي مدرسه ها مي گردند٬

٢٧. همان٬ ٣٩٦/١١. نيز براي حکايت اخير بنگريد: همان جا٬ ٤٢١/٦؛ ٩٤/٨.

معممين را مي برند. ٢٧

امام مبارزه با روحانيت را به عنوان يک مأموريت براي رضاخان وصف مي کند (٢٧
خرداد ٥٨):

راجع به مسجدومنبر و روحانيت٬ مأمورشان٬ که رضاخان بود٬ آمد و شايداکثر شما
يادتان نباشد که چهکرد؛ تمام مـنابرتعطيل شـد؛ تـمام مساجد نـيمه تعطيل؛ تـمام
مجالس روضه خواني همه ازبـين رفت... عـمامه هارا بـرداشـتند٬ لبـاسهارا ازتـن آنها
کندند. تغيير دادند. منبري٬ محرابي٬ کوچک و بـزرگ هـمه در تـحت فشـار واقـع

٢٨. همان٬ ١٨٥/١٢.

شدند. ٢٨

داليل مبارزه رضاخان با روحانيت از ديد امام
١. يک عامل مهم از نظر امام٬ مقاومت روحانيت در برابر مطامع رضاخان و افکـار
تجددخواهانه او بود. رضاخان شخصي قدرت طلب بود که کارش را از سربازي آغاز کرد
و به شاهي رساند؛ و در طول دوره شاهي خود٬ در يک نظام مشروطه٬ کم ترين فرصت
اظهارنظر براي ديگران را در اختيار آنان نگذاشت. در اين ميان٬ تـنها نـيروي مـعنوي ـ
سياسي اي که مي توانست در برابر او بايستد روحانيت بـود٬ روحـانيتي کـه بـاتوجه بـه
سوابق خود٬ اعتماد به نفس کافي داشت و به منابع قدرت خودش متکي بود. مـدّرس
يک نمونه برجسته است که امام مکرر از او ياد مي کند و از جرئت او که در اوج قدرت
رضاخان در برابرش مي ايستاد و مي گفت: «زنده باد خودم٬ مرده باد رضاخان»٬ ستايش
مي کرد. امام تأکيد بر اين دارد که حرکت اصفهان و مبارزه حاج آقانوراهلل و آمدن آنها به
قم٬ تجربه اي بود که رضاخان از روحانيت داشت و مي دانست با قلع و قمع کردن آنها



يک نيروي اجتماعي ـ سياسي مهم را از صحنه رقابت با خود حذف کرده و چنين هم
کرد. روحانيت که در دوره مشروطه دست کم يک نيروي بسيار جدي در صحنه سياست

بود٬ در پايان عصر رضاشاه تبديل به عنصري منزوي و گوشهگير شده بود.
٢. از نظر امام فشار خارجيها در برخورد با روحانيت مؤثر بود. اين چيزي است که از
چند جهت قابل بررسي است. اوًال در اينکه رضاخان را انگليسيها سر کار آوردند٬ هيچ
ترديدي نيست. آنان ابتدا کوشيدند تا قرارداد ١٩١٩ مشهور به قرارداد وثوق الدوله را بر
ايران تحميل کنند که علما و مردم مخالفت کردند. بعد از آنکه مخالفت را جدي ديدند آن
طرح را مسکوت گـذاشـتند و از طـريق روي کـار آوردن يک قـلدر مسـتبد مـتجدد بـه
اهدافشان رسيدند. مهم ترين هدف فرهنگي آنها قلع و قمع نيروي مقاوم سنتي بود که
هنوز اتکاي به نفس گذشته را داشت و چشم و دلش در پي غربي کردن همه چيز نبود؛ آن

هم درست در موقعيتي کامًال نابرابر که غربي کردن به معناي باختن همه چيز بود.
امام اين حرکت را تالشي از سوي خارجيها مي داند که رضاخان کوشيد به توصيه آنها
دست روحانيت را از امور جاري مملکت قطع کند. اسـاسًا تـوصيه هـم نـياز نـداشت؛
جهت گيري کلي سياست مملکت پس از مشروطه همين بود. الزم نيست کسي مستقيمًا
اجير بيگانه باشد؛ همين که به لحاظ فکري وابسته شد٬ با افتخار اين کار را انجام مي دهد

و حتي جانش را سر اين راه مي دهد. امام مي فرمايد:
اجانب٬ قدرتهاي بزرگ٬ که مطالعات زيادي در اين کشور دارند٬ مالحظه کردند که
يکي از گروههايي که مي تواند مردم را بسـيج کـند در مـقابل قـدرتهاي خـارجـي٬
روحانيت است. ابتدا شروع کردند با اينها دست و پنجه نرم کـردن٬ يـعني ايـنها را
کوبيدن. اگر شـما هـم مـطبوعات آن وقت را و رسـانه هاي گـروهي آن وقت را و
نويسندگان و گويندگان آن وقت را درنظر بگيريد٬ يا آن مقداري که از آنها باقي مانده
است مطالعه کنيد٬ مي بينيد که تمام رسانه هاي گروهي و تمام مطبوعات کشور و
راديو٬ سينما٬ تئاتر و تمام اينهايي که در يک کشوري مي تواند کار صحيحي بکند٬
همه آنها در خدمت اجانب و در خدمت اين رژيم فاسد٬ به ضديت بـا روحـانيت

٢٩. صحيفه نور ٬ ١٧٧/١٦.

برخاستند. ٢٩

وقتي روحانيت قلع و قمع شد ديگر نيروي مقاومتي در مقابل بيگانگان نبود. زماني
که نيروهاي خارجي در جريان جنگ دوم جهاني وارد اين کشور شـدند روحـانيت بـه
قدري تضعيف شده بود که حتي يک فتوا هم بر ضد آنها صادر نشد٬ چون ديگر کسي
نمانده بود تا فتوا صادر کند. مرجعيت به قدري محدود و منکوب شده بود که فقط به



رضاخان٢٣ سلطنت و خميني  امام

[٧٠٨-٨ ] مجلس پنجم دوره نمايندگان از جمعي و مدرس حسن سيد

Administrator



فکر نجات خودش بود تا بتواند پس از بيست سال٬ در اين فضا نفس راحتي بکشد. تازه
اگر فتوايي هم صادر مي کرد٬ با وجود آن فضاي روشنفکري و تجددمآبانه کاري از پيش
نمي برد. البته روحانيت به مرور فعاليت خودش را آغاز کرد و از سال ١٣٢٢ شمسي به
اين سو آيت اهلل قمي و کاشاني٬ با تحت فشار گذاشـتن دولت٬ آن را مـجبور کـردند تـا
دستور متحدالشکل کردن لباسها و برداشتن حجاب را لغو کند. با اين حـال٬ بـه عـلت
ضرباتي که بر روحانيت و دين به عنوان عامل وحدت بخش ملي وارد آمده بود سبب شد

تا کسي در برابر خارجيها مقاومت نکند.
٣. دليل ديگر براي مبارزه با روحانيت اين بود که تجدد با وجود قشر روحانيت دست
کم به اين شکل و صورت تحقق پذير نيست. ايـن چـيزي بـود کـه مـتجددان از جـريان
مشروطه خواهي به ارث برده بودند. در اين زمان٬ تنها چيزي که از مشروطه به ارث مانده
بود٬ نه آزادي و دمکراسي و انتخابات آزاد و مجلس٬ که همه از بـين رفـته بـود٬ بـلکه
روشهاي خاص فکري و روشنفکري آن٬ در مـبارزه بـا سـنتها و در رأس آن بـا ديـن و

روحانيت بود.
به عبارت ديگر٬ مي توان گفت که از مشروطه دو چيز مرتبط با هم مانده بود. نخست
تجدد با تعريف خاص آن که چيزي جز غرب زدگي نبود و البته اصطالح «غربزدگي»٬ از
آن اصطالحاتي است که مورد تمسخر مـتجددها بـوده٬ و بـه بـاني و بـاعث آن فـحش
مي دهند. ديگري موضع ضدآخوندي که الزمه همان گونه تجدد بـود. در واقـع٬ اعـدام
شيخ فضل اهلل پايان دوره نفوذ روحانيت در حد مرجعيت بود. بـعد از آن٬ تـحت فشـار
موقعيِت به وجود آمده٬ مرجعيت خود را از سياست کنار کشيد و پس از برطرف شدن

آشوبهاي سياسي و آمدن رضاخان٬ عصر تجدد آغاز شد.
روحانيت پايگاه انديشه هاي معنوي و سنتي بود و حفظ و نگهداري آن٬ مانع از غلبه
متجددان غربگرا مي شد. البته راجع به اين تجدد هيچ انديشه جدي وجود نداشت و از
هر دو طرف٬ افراط و تفريطهايي صورت مي گرفت٬ و گاه برخي از روحانيان نيز در نتيجه
بدبينيهايي که به متجددان داشتند٬ بي دليل در برابر برخي از اصالحات مي ايستادند؛ اما
به هر روي٬ حاکميت با اخذ صورت تجدد غربي ــ از همان نوعي که در ترکيه بوده و
اصل الئيک بودن را پذيرفته و آن را الزمه تجدد مي دانست ــ براي حذف روحـانيت و
محدود کردن کار آنها تالش مي کرد. در يکي از اسناد٬ وقتي سخن از «تجدد نسـوان و
کشف حجاب» شده٬ از حاکم سرحدي آستارا که با اين اقدامات مخالف بوده٬ به عنوان
کسي که «اساسًا منکر عوالم تجدد و تربيت بوده و به طور کلي فاقد روح تمدن مي باشد»



٣٠. بنگريد: تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد٬ ص ٢٧٦.

ياد شده است. ٣٠
امام مي فرمايد (٢١ فروردين ٦١):

اول هدفي که رضاخان درنظر گرفت کوبيدن روحانيت بود به اسم اينکه مي خواهم
اصالح بکنم. تمام کارهايشان از اول تا آخر به اسم اصالح و به اسم ترقي دادن کشور

 ٣٢. همان٬ ٣٢٩/١٢-٣١.٣٢٦. صحيفه نور ٬ ١٧٧/١٦.

بود. ٣١
و در جاي ديگر مي فرمايد:

وقتي که جاي پايش محکم شد٬ هدف اول و آن چيزي که در رأس برنامه اي بود که
براي او تنظيم کرده بودند٬ تضعيف روحانيت بود. شروع کرد به تضعيف اين قشر٬
برنامه اين بود که اين قشر در بين ملت٬ حيثيت خودش را از دست بدهد تا ايـنکه
بتوانـد آن کـارهايي کـه مـي خواهـند انـجام بـدهند. روزنـامه نويسهاي آن وقت و
رسانه هاي گروهي آن وقت و قلمداران آن وقت مجهز شدند و همه به ضد روحانيت

مشغول کار شدند. ٣٢

انديشه تجّدد از آن روشنفکرها و همراه با فشار خارجيها بود که طرفدار اصالحات
بودند. اين حرکتي بود که از چند دهه قبل از آن در عثماني پياده شده بود و فشار براي
اصالحات به صورت سياست جاري از اروپاييها در ارتباط با دولت عثماني درآمده بود.
امام تأکيد داشت که اين اقدامات نمي توانست از سوي خود رضاخان باشد٬ چرا که او

ان از ديدگاه امام خميني . به کوشش سيدمحمد هاشمي تروجني ـ حميد بصيرت منش٬ تهران٬ ٣٣. تاريخ معاصر اير
نشر عروج٬ ٬١٣٧٨ ص ١١١.

نمي دانست «حاء» روحانيت با «هاء هوز» است يا «حاء حطي». ٣٣ ايشان مي فرمايد:
نمي توانيم باور کنيم که اين اساس از مغز خشک خود رضاخان بود؛ زيرا که اين يک
شالوده متفکرانه بود که بي دستور مدبرانه ديگران انـجام نـمي گرفت و اکـنون هـم

ان از ديدگاه امام خميني. ص ٬١١٠ (از کشف االسرار٬ ص ١٨٩). ٣٤. تاريخ معاصر اير

پيروي از آن نقشه٬ کمک به خرابي مملکت است. ٣٤

امام که خود مدافع اصالحات بود و بارها فرموده بود که با مسائل تمدني مخالفتي
ندارد٬ نظرش اين بود که جدا کردن روحانيت از بدنه تجدد٬ يک ضربه اساسي به قواي

مادي جامعه است. ايشان با اشاره به اين مطلب مي فرمايد:
خطاي ديگر آنها بدبين کردن توده جوان به روحانيت بود کـه دولت بـا تـمام قـوا



کوشش در آن مي کرد که به واسطه آن تفکيک قوه روحيه و ماديه از يکديگر گرديد و
زيانهاي کمرشکن به کشور وارد شد از دست دادن ايـن قـوه مـعنوي و مـادي کـار

ان از ديدگاه امام خميني. ص ١١٠ (از کشف االسرار٬ ص ١٨٩). ٣٥. تاريخ معاصر اير

مملکت را عقب انداخت و تا اين دو قوه را برنگردانيم به همين حال هستيم. ٣٥

رضاخان اين انديشه تجدد را از برخي ميراث خواران مشروطه برگرفته و پس از آنکه
شاهد فعاليتهاي آتاتورک در ترکيه شد کوشيد تا کامًال اداي وي را درآورد٬ اين مطلبي

است که امام بارها بر آن تکيه کرده اند. از جمله مي فرمايند:
اين مرد بي صالحيت وقتي که به ترکيه رفت٬ آنجا ديد که آتاتورک يک همچو کارها
و همچو غلطهايي کرده است؛ از همانجا٬ از قراري که آن وقت مي گفتند٬ تـلگراف
[ کار دوم او به تـقليد از کرده است به عمال خودش که مردم را متحدالشکل کنيد.
[ بود] با آن فضاحت. خدا مي داند که به اين ملت ايران آتاتورک] قضيه کشف حجاب

٣٦. صحيفه نور ٬ ٢٩٩/٣.

چه گذشت. ٣٦

امام در کشف االسرار ٬ که آن را در دهـه بـيست نگـاشته٬ هـمين انـديشه ها را دربـاره
رضاخان و استعمار داشته است. ايشان ابتدا اشاره مي کند که استعمارگران «قبل از بيست
سال ديکتاتوري٬ نقشه هاي خود را نسبتًا با نزاکت و آرامش مي خواستند عملي کنند. با
[ مي آمد] » اما پس از آن در دوره رضاخان روزنامه ها و تبليغات که از قفقاز و کلکته و مصر
فعاليت خود را بيشتر کرده از طريق عامل خود رضاخان فعاليت خود را به شيوه جديد
آغاز کردند. رضاخان و آتاتورک نقشه هاي استعمار را «به طور اجبار٬ با سرنيزه و اجبار

عملي کردند» و از طرف ديگر:
مردم را با تبليغات و کاريکاتورهاي روزنـامه ها٬ و از طـرفي بـا فشـار سـخت بـه
روحانيين و خفه کردن آنها در تمام کشور و از طرفي با شايع کردن اسباب عشرت و
ساز و نواز و سرگرم کردن مردم به کشف حجاب و کاله لگني و مجالس سينما و تَاتر
و بال و آن چيزها که مي دانيد و گول زدن آنها را به اينکه اين گونه بازيها تمدن و تعالي
[ مانع] ترقيات کشور و اسـاس کشور است و دينداران مانع از آن هستند٬ پس آنها
زندگي هستند٬ با اين حيله ها و صدها مانند آن٬ آن توده را از روحاني دلسرد .... کردند
و عالقه به دين دنبال آن از بين رفت. کارمندان دولت هم که عضو مؤثر کشورند٬ يک
دسته کمي از آنها که تا اندازه اي ملتفت قضايا بودند٬ بـه واسـطه گـرفتن پسـتهاي
حساس٬ دست پيمان به اجانب داده٬ بر عليه مصالح کشور قيام و اقدام کردند و يک



زمان تأليف کشف االسرار

دسته زياد گول آنها را خورده و با ساده لوحي٬ ترقيات کشور را بـه ايـن بـازيچه ها
پنداشتند و هر چه اسم تجدد روي آن آمد٬ بدون سنجش پذيرفتند و از کلمه ارتجاع
به طوري آنان را ترسانيدند که هر قدر مفاسد يک موضوعي را ديدند٬ براي آنکه به
آنها نگويند کهنه پرست يا فناتيک چشم از مصالح کشور پوشيدند و ننگ خيالي اين

٣٧. کشف االسرار ٬ صص ٣٣٠-٣٣١.

کلمه موهوم را به خود نخريدند. ٣٧

برخوردهاي جسارت آميز با روحانيت
امام٬ افزون بر آنکه خود ناظر بسيار از برخوردهاي زننده مأموران رضاخاني نسبت
به روحانيت بود٬ دوستان زيادي نيز از آن دوره داشت که هر کدام به نوعي در جريان



برخوردهاي مأموران رضاخان آزار و اذيت شده بودند. اين خاطرات و داسـتانها بـراي
ايشان بسيار دشوار بود و نمونه هايي از آنها را در مطاوي سخنرانيهاي خود ابراز و حتي

مکرر از آنها ياد مي کردند.
اصوًال براي حاکميت پهلوي٬ به ويژه در دوره رضاخاني که کارش را از قزاقخانه آغاز
کرده بود٬ زور مهم ترين ابزار بود. به فرمايش امام٬ رضاخان گفته بود که يک سرباز دزد
ارزشش براي او بيشتر از تمام معارف ايران است. رضـاخان مـعتقد بـود کـه مـي بايد و
مــي توان٬ بـه زور سـرنيزه٬ هـمه چـيز را حـل کـرد. بـراي اصـالحات نـيز٬ کـه شـامل
متحدالشکل کردن لباس مردم٬ برداشتن عمامه از سر روحانيان و کم کردن شمار آنان و
مهم تر از همه برداشتن حجاب٬ تعطيل مجالس روضه خواني بود٬ همه ايـنها در درجـه
نخست به وسيله زور و با قدرت شهرباني بايد از ميان مي رفت و البته کنارش مجالس
اده٬ پيرنيا و ديگران توجيهي نيز٬ که تئوريسين آنها محمود جم٬ علي اصغر حکمت٬ تقي ز
بودند٬ در هر اداره و شهري برگزار مي شد. اما نيروي اصلي٬ پاسبانهاي شهرباني بودند

که چادر را از سر زنها مي کشيدند و لباس روحانيت را از تن علما به در مي آوردند.
اين برخورد٬ سبب شدت گرفتن فـضاي اسـتبدادي کشـور و آزار هـمه مـردم شـد.
مردمي که رضاخان را به خاطر تأمين امـنيت در ايـران دوست مـي داشـتند٬ يک مـرتبه
مواجه با ناامني از طرف خود مأموران دولتي شدند. همه جا تحت کنترل آنها بود. هيچ
حمامي حق نداشت که زني را با چـادر راه دهـد٬ بـلکه زنـان مـي بايست بـا کـاله وارد

مي شدند.
اين برخورد خشن٬ که خاطرات تلخ آن را همه زنان و مردان آن روزگار به ياد دارند٬
چيزي است که به شدت بر ذهن امام تأثير گذاشته و ايشان بارها در سخنرانيهاي خود از
فشاري که در قم بر مرد و زن و به ويژه٬ به دليل مرکزيت روحانيت اين شهر٬ بر روحانيان

٣٨. تاريخ معاصر ٬ صص ١١٤-١١٥.

بوده و آنان مجبور بودند از صبح تا شام در باغات اطراف قم باشند٬ سخن گفته اند. ٣٨
امام در اين باره خاطراتي دارد که برخي از آنها را در سخنرانيها مکررًا نقل مي کند.
ازجمله اينکه مجالس روضه در خانه برخي از علما ــ مانند آيت اهلل صدوقي ــ پيش از
نماز صبح برگزار مي شد تا دور از چشم مأموران دولتي باشد. برداشتن عـمامه بـه زور
يکي از روشهاي عادي پاسبانهاي شهرباني بود. همان طور که کشف حجاب به مـعناي

برداشتن چادر از سر زنان کاري عادي بوده است. امام مي فرمايد:
[ را] که نمي خواهم اسمش را ببرم٬ بردند در کالنتري و بعضي از محترمين معممين



همانجا با چاقو عبا و قبايش را بريدند به شکل اينکه کت و شـلوار بـايد بـاشد و

 ٤١. همان٬ ٤٠.٣٨/٥. همان٬ ٥٠٩/٩؛ ٣٩٢٢٤/٤. صحيفه نور ٬ ١٢٠/١٠.

رهايش کردند. ٣٩

برخوردهاي فرهنگي و تبليغي بر ضد روحانيت
عالوه بر برخوردهاي خشن استبدادي٬ انجام دادن کارهاي فرهنگي ـ تبليغي براي
تضعيف وجهه احکام دين و موقعيت روحانيت در جامعه٬ کاري بود که نه تنها حکومت
بلکه همه روشنفکران غربگرا و مارکسيست به آن توجه داشتند. در واقع٬ آنان دشـمن
اصـلي خـود را مـظاهر ديـني جـامعه مـي دانسـتند و ايـن هـم نـاشي از هـمان نگـرش
تجددگرايانه بود که صحبتش رفت. اينان در نوشته ها و سخنرانيها و مطبوعات روحانيت
را به صورتهاي مختلف به تمسخر مي گرفتند و در اين کار٬ با يکديگر هماهنگ بودند. در
واقع همزمان با شدت يافتن نگرش تجددگرايانه در ايران که محصول انديشه هاي وارد
شده از غرب٬ پيش و پس از مشروطه٬ بوده و در دوره رضاخان به اجبار به صحنه عمل
وارد شده بود٬ روحانيت٬ به عنوان چهره ضد توسعه و تجدد٬ سخت مورد تمسخر بود.
پشتوانه اصلي اين تبليغات آن بود که عقب افتادگي اين ملت از روحانيت است و بايد آنها

را قلع و قمع کرد.
اين تبليغات ميان عامه مردم تأثير زيادي گذاشته بود؛ و٬ بـه ويـژه٬ يک جـهت ايـن
تأثيرگذاري بر مردم٬ سخت بر ذهن امام اثر گذاشته بود٬ چنان که چند بار آن را تکـرار

کردند.
در اين باره امام دو خاطره دارند. يکي نقلي از دوستشان مرحوم حاج شيخ عـباس
تهراني است که سخت قلب امام را آزار داده و در اين باره مي فرمايد (٢٢ شهريور ٥٨):
... همه مسائل را من شاهد بودم... اين قصه را من کرارًا گفتم و چون در قلب من يک
امر ناراحت کننده اي بوده حاال هم عرض مي کنم. مرحوم حاج شيخ عباس تهراني ــ
رحمه اهلل تعالي ــ ايشان فرمودند که من از اراک مي خواسـتم بـيايم قـم٬ رفـتم کـه
اتومبيلي سوار بشم٬ کرايه کنم و بيايم. آن شوفر اتومبيل گفت که ما عهد کرده ايم که

دو طايفه را سوار اتومبيل نکنيم: يکي آخوندها را و يکي هم فواحش را. ٤٠

مورد ديگر که براي خود امام رخ داده بود٬ اين بوده است که ماشيني که ايشان در آن
سوار شده٬ در نيمه راه سوختش تمام شده و شوفر ماشين٬ آن را گردن شيخي گذاشته که
در ماشين بوده است. امام مي گويد: چون من سيد بودم به من چـيزي نگـفتند. ٤١ امـام

درباره تأثير اين تبليغات گسترده مي فرمايد (٩ بهمن ٥٧):



تبليغاتشان طوري در ملت تأثير کرد که ملت هم٬ بسياري از آنـها٬ البـته نـه هـمه٬

٤٤. صحيفه نور ٬ ٤٣.٣٩٥/١١. همان٬ ٤٢.٢١٢/١٥. همان٬ ٣٩٤/٧.

بسياري از قشرهاي ملت هم مخالف شدند با روحانيت. ٤٢

طبيعي بود که وقتي آن همه تالش در اين ارتباط صورت مي گرفت٬ ميان مردم نـيز
تأثير مي کرد:

جّديت کردند با دست عمال خودشان٬ با روزنامه نويسها٬ با همه بوقهاي تبليغاتي٬
که اين جمعيت را از مردم جدا کنند و يک وقت همه عـمامه ها را بـايد بـردارنـد.
عمامه ها را برداشتند؛ طلبه ها نمي توانستند در خيابانها بـروند. در زمـان رضـاخان

اين طور بود. ٤٣

در تحليلهاي آنها عقب ماندگي ايران از آمدن و نفوذ اسالم به ايران دانسـته شـده و
روحانيت به عنوان ابزار نشر اسالم مورد تحقير جمعِي نحله روشنفکري و متجّدد از هر

نوع و قشر قرار گرفت.
در اين باره مطلب ديگري که بر ذهن تاريخي امام اثر گـذاشـته٬ بـرخـورد شـعراي
وابسته به نحله روشنفکري ــ اعم از موافق و مخالف دولت پهلوي ــ است که با تـمام
وجود در اشعار خود روحانيت را مورد استهزا قرار دادند. دايره اين مـطلب بـه قـدري
وسيع بوده است که اگر مجموعه آنچه به طنز و شعر و داستان و لطيفه و غيره که درباره

روحانيت گفته شده٬ جمع آوري شود کتاب پرحجمي خواهد شد.
امام پس از شرحي از سياست رضاخان بر ضد روحانيت مي فرمايد (٣ دي ٥٨):

[ رضاخان] روحانيون را آن طـور کـوبيد کـه تـبليغات راه انـداخـتند شـعرا بـر ضـد
روحانيون؛ دستگاه تجهيز شدند بر ضد روحانيين. به طوري که قشرهاي ناآگاه هم

برگشتند از روحاني. ٤٤

و در جاي ديگر (٢٦ ارديبهشت ٥٨):
از جمله چيزهايي که در زمان رضاخان به تبع آتاتورک انجام گرفت يکي اتحاد شکل
بود و يکي کشف حجاب. آن وقت اين اتحاد شکل و اين کشف حجاب را در بوق و
سرنا بلندگوهاي آنها چه تعريفهايي کردند؛ چه مـداحـيهايي کـردند؛ از آخـوند کـه
مخالف با اين مسائل بود٬ چـه تکـذيبهايي کـردند؛ چـه شـعرهايي گـفتند. شـايد



شعرهايش را بعضي اش را شنيده باشيد. چه شعرهاي هجوي مي گفتند کـه گـفتني

 ٤٦. همان٬ ٣٩٥/٩. و بنگريد: ٤٥.٣٨٩/١٢. همان٬ ٣٣٣/٧.

نيست. ٤٥

يکي از چيزهايي که امام به خاطر دارد٬ اشعار عارف قزويني است که البته امام اسم
او را نمي آوردند و فقط اشاره به شعر او دارند و اينکه شعرش را هـم حـفظ بـوده انـد.

تحليل امام در اين ارتباط جالب است:
از آن طرف هم نويسنده هايي که از خودشان هستند يا بدتر از خودشان هستند به اين
مسائل کمک مي کردند. يکي از شعراشان٬ در هـمان عـصر ــ مـضمون شـعرش را
مي گويم٬ شعرش هم يادم هست ــ مي گويد تا آخوند و قجر در اين مملکت هستند٬
اين ننگ را کشور دارا به کجا ببرد. اين ننِگ اينکه آخوند در اين مملکت هست٬ کشور
دارا اين ننگ را به کجا ببرد. آن وقتي که رضاشاه غلبه کرد٬ شاعر اينها منطقش اين

بود که ننگي است؛ روحانيون در اينجا ننگ است. ٤٦

شعري که امام از آن ياد کرده٬ شعري از عارف قزويني بود که در ديوانش هم چاپ

٤٧. ديوان عارف قزويني . به کوشش سيف آزاد. تهران٬ انتشارات جاويدان٬ ١٣٦١.

شده است. ٤٧
تــا کـه آخـوند و قـجر زنـده در ايـرانـند اين ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد
ديوان عارف مـملو از ايـن قـبيل اشـعار ضـدآخوندي و يکـي از سـندهاي جـنايت
روشنفکرزده ها بر ضد اين نيروي معنوي ـ ملي در ايران است که بـه شـهادت حـافظه
موجود در تاريخ ايران٬ هم ضد استعمار بوده و هم ضد استبداد و هميشه از منافع مردم

دفاع مي کرده؛ و البته بي عيب و نقص فقط خداست.
اين عارف که روزگاري نداي ميهن پرستي و ملي گري مـي داد٬ مـانند بسـيار و بـلکه
بيشتر روشنفکران عصر مشروطه٬ در خدمت اهداف تجدد رضاخاني درآمد. اين قبيل
افراد٬ خط ده اصلي اين دولت بودند و زمينه هاي فرهنگي روي کار آمدن و بقاي آن را

فراهم کردند. عارف در سال ١٣٤١ قمري در آستانه سلطنت رضاخان مي گويد:
تــرک حـجاب بـايدت اي مـاه رو مگـير در گــوش وعــظ واعــظ بـي آبرو مگـير
بــاال بــزن بــه ســاعد سـيمين نـقاب را گر هرچه شد به گـردنم٬ آن را فـرو مگـير

٤٨. همان٬ ص ٢٧٣.

چون شيخ مغز خالي پر حرف و البه گوي ايراد بي جهت سر هر گـفت وگـو مگـير ٤٨
در خور ذکر است که عارف قزويني يک شاعر ملي و وطن پرست در مشروطه بود که



در دولت رضاخان محبوبيتش را حفظ کرد و در آخر در تشييع جنازه اش هم تمام دولتيها
شرکت داشتند. او يک روز براي مشروطه روز ديگر براي جمهوري و عاقبت هم براي
رضاخان ستايش نامه نوشت؛ کسي است که در راه تـجدد بـه هـر دري زد. در يکـي از

 ٥٠. ديوان٬ ص ٥٢٣ .٤٩. ديوان عارف قزويني ٬ همان٬ ص ٤٢٣.

تصنيفهاي او چنين آمده: ٤٩
شکم ز آخوند همچو سفره پاره تو همچو مال اوقاف کن بـبينم
در اتالف نفوس جـنس آخـوند به حکم عقل اتـالف کـن بـبينم
وقتي راجع به خداشناسي از اين عارف قزويني پرسشي مي پرسند٬ مي گويد:

البته انسان در هر حالي که هست بايد يک رابطه معنوي با خداي خـودش داشـته
باشد؛ اما الزم نمي دانم که حتمًا آن رابطه را بايد از راه نماز شب خواندن پيدا کرد؛
خير٬ بلکه برخالف آن عقيده دارم. به خاطرم هست ايام جواني اغلب در دل شب يا
نزديک سحر از خواب برخاسته با جام سماور شراب مي خوردم و در آن حال مستي

و تنهايي با خداي خويش مشغول راز و نياز و سوز و گداز مي شدم. ٥٠

الحق که بايد گفت عارف٬ عارف بوده است!!
يکــي از اسـاسي ترين کـارهاي تـبليغي حکـومت رضـاخان از بـين بـردن مـجالس
[اين بود روضه خواني بوده است. امام مي فرمايد: در آن وقت يکي از حرفها که رايج بود

٥٢. صحيفه نور ٬ ٥١.٣٠٠/٣. تاريخ معاصر از ديدگاه امام خميني ٬ ص ١٢٣

که] گفتند: ملت گريه٬ براي اينکه مجالس روضه را از دستشان بگيرند. ٥١ اين هم يکي از
روشهاي مبارزه با مظاهر ديني و روحانيت بود که به هر حال در اين مجالس مي توانست
با مردم سخن بگويد و اعتراض خود را نسبت به حکومت در قالب بـيان تـاريخ کـربال
اظهار کند. امام بر تعطيل کردن مجالس روضه خواني خيلي تکيه کرده و آن را نکوهش

نموده است؛ ايشان در بيان فعاليتهاي رضاخان بر ضد مذهب مي فرمايد:
يک رشته هم جلوگيري از منابر و جلوگيري از روضه خواني و خطابه٬ به هر عنوان
[ بود]  . شايد اتفاق مي افتاد که عاشورا يک مجلس نداشت. بعضي از در تمام ايران
اشخاص که يک قدري جرئت داشتند نصف شب٬ آخر شب٬ سحر مجلس داشتند که

اول اذان تمام بشود. ٥٢

در واقع نه تنها مجالس روضه خواني که مدارس ديني هم از ميان رفت. بسـياري از
مدارس ديني به مدارس دولتي تبديل شد و برخي از آنها به صورت کاروانسرا و انباري
اکزي که روحـانيت براي اجناس بازاريها درآمد. امام با اشاره به برخورد رضاخان با مر



کارت پستال امام در سال ٬٤٢ در زمان اوج مبارزه عليه شاه

مي توانست از آن طريق وظايف خود را انجام دهد مي فرمايد:
تبليغات روحاني در آن بيست سال که ممکن بود انجام بگيرد٬ مجالس تبليغ آنها٬
حکم ترياک قاچاق يا بدتر از آن پيدا کرده بود. مدارس علمي را٬ که سرچشمه اين
منظور بود٬ در تمام کشور از آنها گرفته يا بستند و يا مرکز فحشاي مشـتي جـوان
تازه رس قرار دادند. مدرسه مروي را٬ که از آن هزاران عالم روحاني بيرون آمده بود٬
جايگاه مشتي ارامنه کردند. مدرسه سپهساالر را به مشتي جوانها که با نام مدرسه٬
موقوفات آن براي پشت ميز نشستن تربيت مي شد واگذار کردند و امروز ــ يعني پس
از رضاخان ــ هم به همان حال باقي است. گويندگاني به نام «وعظ و خطابه» از پيش
خود انتخاب نمودند که بعضي از آنها به جاي دعوت به دين٬ دعوت به مقاصد شوم



٥٣. کشف االسرار ٬ ص ٣٣٢.

رضاخان که مقاصد اجانب بود٬ مي کردند. ٥٣

نوع ديگري کار فرهنگي وجود داشت که اساس دين را هدف قرار داده و ايـن نـيز
سخت مورد توجه امام بود. در اين اقدام٬ همه نيروهاي مخالف دين شرکت داشتند؛ اما
ــ دو سه فعال ترين آنها٬ گروههاي کمونيستي بودند که پس از انقالب اکتبر در سال ١٩١٧
سال پيش از روي کار آمدن رضاخان ــ در ايران فعال شـدند. راه نـفوذ آنـها جـمهوري
آذربايجان و از آنجا به سوي رشت و تبريز بود. بسياري از سوسياليستها و روشنفکران
چپ ايراني در آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي با اين قبيل انديشه ها آشنا شده بودند.

در تبليغات کمونيستها دين افيون توده ها دانسته مي شد و روحانيان از هر جهت عامل

٥٤. اصوًال کلمه ارتجاعي٬ يک مفهوم مارکسيستي و در دايره وسيع تر مربوط به فلسفه هاي تکاملي است.

تــخدير و بــه عــنوان يک گــروه ارتـجاعي ٥٤ مـعرفي مـي شدند. ايـن حـرکت٬ بـراي
مارکسيستهاي انقالبي به اين معنا بود که روحانيت مانع انقالب توده هاست؛ اما شگفت
آنکه نوشته هاي آنها بر ضد دين به راحتي منتشر مي شد و تا وقتي بوي تحزب و سياست
نداشت مخالفتي با آن صورت نمي گرفت. امام با اين تبليغات کامًال آشنا بود و به حساب
حساسيتي که روي دين داشت در اين زمينه نيز حساس شده بود. امام از قول آنان نقل

مي کند که مي گفتند:
اينها ــ يعني روحانيت ــ با وعده بهشت و با وعده ايـن طور چـيزها مـردم را آرام
مي کنند٬ الاليي مي گويند براي مردم٬ مردم را بيهوش مي کنند و قدرتمندها مردم را
مي چاپند؛ در صورتي که اگر هر منصفي به تاريخ انبيا مراجعه کند٬ مي بيند که انبيا

٥٦. صحيفه نور ٬ ٥٥.٣٩٤/٩. صحيفه نور ٬ ٤٤/٧.

بودند که توده ها را بيدار مي کردند بر ضد دولتها. ٥٥

روشنفکران غرب زده و مستفرنگ هم هـمين حـرفها را در سـراسـر دوره رضـاخان
مي زدند. قشر جديدي که پس از مشروطه تربيت شده بود٬ با همين اهداف شکل گرفته

بود. امام از قول آنها نقل مي کند که مرتب مي گفتند:
اسالم کهنه شده است؛ ديگر حاال وقت عصر نويني است٬ حاال عصر تجّدد است٬

حاال عصر موشک است. در عصر موشک ديگر اسالم نبايد مطرح بشود. ٥٦

بدنام کردن روحانيان٬ به صورتهاي ديگري هم بود. ازجمله اينکه زماني انگـليسي
شدن لکه ننگ بود. با اينکه همه کارگزاران اصلي دولت رضاخاني از وابستگان به ايـن
سياست بودند٬ اما براي اينکه از ذهنيت بد مردم نسبت به انگليسيها بر ضد روحانيت



استفاده کنند آخوندها را متهم به انگليسي بودن مي کردند. امـام روي ايـن نکـته تکـيه

٥٨. صحيفه نور ٬ ٤٦٧/١٢؛ و بنگريد: ٥٧.٣٩٤/٤. تاريخ معاصر ٬ ١٢٧.

زيادي کرده و در چندين مورد آن را گوشزد کرده است. ٥٧ از جمله در موردي با توجه به
سياست فرهنگي پهلويها در ميان عوام مردم مي فرمايد (تير ٥٩):

[ روحانيت] عمال انگليسها هستند. اين را من خودم با گوشم در اينها مي گفتند: اينها
يک اتومبيلي که در تهران يک وقت نشسته بودم٬ ديدم که آن يکي به آن مي گويد ــ
ما سه نفر بوديم که معمم بوديم ــ گفت من مدتهاست اين٬ اين هيکلها را نديده ام.

اينها را انگليسها درست کردند در نجف و قم براي اينکه ملت ما را چه بکنند. ٥٨

تعبير ارتجاع و کهنه پرست براي روحانيان٬ ابزاري بود که در سراسر دوره پهلوي اول
و دوم به کار مي رفت. در اين دوره٬ حتي کساني که اظهار تـدين مـي کردند٬ بـه نـوعي
مي کوشيدند تا خود را روشنفکر جلوه دهند و اين زمينه را براي نشر انديشه هاي غربي

در دل تفکرات اسالمي فراهم کرد.

متحدالشکل کردن و مسئله کشف حجاب
از ديد امام يکي از کارهاي زشت و ضدملي و اسالمي اين دوره کشـف حـجاب و
متحدالشکل کردن لباسها بود. به ياد داريم که پس از پيروزي انقالب هم امام بالفاصله
روي مسئله حجاب حساسيت نشان داد؛ طبيعي است که اين مسئله٬ به عنوان يک حکم

قرآني٬ چنين حساسيتي را هم داشته باشد.
امام دريافت درست و آگاهانه اي از قضاياي کشف حجاب داشت. نخستين مسئله که
امام روي آن حساسيت داشت تقليد رضاخان از آتاتورک بود که کوشيد هرچه در عثماني

صورت گرفته در اينجا نيز پياده کند. امام در اين باره مي گويد (دي ١٣٥٦):
بهانه دومي که باز به تقليد از آتاتورک بي صالحيت ــ آتاتورک مصلح غيرصالح ــ باز
[ بود] با آن فضاحت. خدا مي داند که به اين ملت چه انجام داد٬ قضيه کشف حجاب
گذشت در اين قضيه کشف حجاب. حجاب انسانيت را پاره کردند اينها. خدا مي داند
که چه مخدراتي را اينها هتک کردند٬ و چه اشخاصي را هتک کردند. علما را وادار
کردند با سرنيزه که با زنهايشان در مجالس جشن٬ يک همچو جشني که با خون دل

٥٩. همان٬ ٢٩٩/٣.

[ شرکت کنند]  . ٥٩ مردم با گريه تمام شد



انديشه احمقانه رضاخان٬ مانند آتاتورک٬ اين بود که لباسهاي سنتي و محلي مـانع
تجدد است و بايد از بين برود. به همين دليل طرح متحدالشکل کردن لباسها را داد و به
زور سرنيزه شروع به اجراي آن کرد. در اين زمينه البته گاه تغيير عقيده نيز داده مي شد.

امام در جايي مي فرمايد:
آن روز که کاله پهلوي سر آنها گذاشتند همه مي گفتند مملکت بايد شعار ملي داشته
باشد. استقالل در پوشش٬ دليل استقالل مملکت و حافظ آن است. چند روز بعد
کاله لگني گذاشتند سر آنها؛ يک دفعه حرفها عوض شد٬ گفتند: ما با اجانب مراوده

ار٬ ص ٢٢٣). ان از ديدگاه امام خميني ٬ ص ١٣٢؛ (از کشف االسر ٦٠. تاريخ معاصر اير

داريم بايد همه همشکل باشيم تا در جهان باعظمت باشيم. ٦٠

آگاهيم که تا سال ١٣١٤ شمسي کاله پهلوي يعني کـاله يک لبـه رسـم بـود. پس از
بازگشت رضاخان از ترکيه٬ عقيده وي تغيير کرد و کاله شـاپو بـاب گـرديد تـا بـه قـول

رضاخان٬ اختالف ظاهري ايرانيها با اروپاييها برداشته شود.
مخبرالسلطنه هدايت مي نويسد:

[ شاپوي] مرا برداشت و گفت حاال اين چطور است؟ گفتم در مالقات٬ روزي شاه کاله
[ پهلوي] که داشتيم اسمش بهتر في الجمله از آفتاب و باران حفظ مي کند؛ اما آن کاله
[ اروپـاييها] بود. آشفته چند قدمي حرکت فرمودند٬ گفتند: آخر مي خواهم همرنگ
شويم که ما را مسخره نکنند. گفتم البته مصلحتي درنظر گرفته اند. در دلم گفتم زير

٦٢. صحيفه نور ٬ ٦١.١٣٧/١٦. خاطرات و خطرات ٬ ص ٤٠٧.

کاله است که مسخره مي کنند و تقليدهاي بي حکمت. ٦١

بحث کشف حجاب که با زور و تحميل دنبال شد سخت در ذهنيت تاريخي امام اثر
کرده٬ آن را به عنوان يک اقدام ضد اسالمي آن هم با روشهاي خشـن مـورد سـرزنش
فراوان قرار داده و ظلمي نابخشودني در حق زنان ايراني دانسته است. ايشان از اين هم
که علما به رضاخان اعتراض کردند و او پاسخ رد داده و گفته بود که شما مشغول کـار

خودتان باشيد٬ سخت ناراحت بوده اند. ٦٢
ايشان درباره برخورد خشن مأموران٬ اشارات فراواني دارد. در يک مورد٬ از رئيس
نظميه اي ياد مي کند که دماغش خون افتاده بود و نشسته بود. در اين وقت٬ زني را با چادر

٦٣. صحيفه نور ٬ ٤٢٢/٦.

يا روسري ديد٬ «اعتنا به خون نکرد و پريد به او». ٦٣ در مورد ديگري مي فرمايد (٤ آبان
:(٥٨



در طول اين مدت هم گرفتاريهاي همه جانب ملت ما را٬ چه مـردها و چـه زنـها٬
مي دانيد. شايد بسياريش را يادتان نباشد که من يادم است که اينها در زمان رضاخان
به اسم اتحاد شکل٬ به اسم کشف حجاب٬ چه کارها کردند٬ چه پرده ها دريدند از اين
مملکت٬ چه زورگوييها کردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حـمله هايي کـه ايـنها

٦٥. تاريخ معاصر ٬ ص ١٤١ (از کشف االسرار ٬ ص ٣٣٣).٦٤. صحيفه نور ٬ ٤٩٠/١٠.

مي کردند به زنها که چادر از سرشان بکشند. ٦٤

اصالحات ديني
مطلب ديگري که در انديشه تاريخي امام در آن روزها تأثير گذاشته و ايشان را نگران
کرده بود حمايت دولت پهلوي از برخي از روحانياني بود که تحت عنوان اصالح در دين
فعاليت مي کردند. يک نمونه شريعت سنگلجي (١٢٦٩-١٣٢٢) بوده است کـه داعـيه
اصــالح ديـن و مـذهب را داشـته است. احـمد کسـروي٬ مـورخ مـعروف٬ نـيز داعـيه
اصالحگري داشته و در زمينه مبارزه با تشيع و دين٬ فعاليتهاي فراواني از خود نشان داد.
در برابر اين افراد٬ دولت هيچ گونه مخالفتي نداشت و اجازه چاپ کتابهاي ضـدديني و
مذهبي کسروي را صادر مي کرد٬ آن هم درست در دوره اي که شـديدترين سـانسورها

اعمال مي شد.
امام دراين باره مي فرمايد:

در اين ميان چند تن آخوند... که از علم و تقوا يا دست کم تقوا عاري بودند٬ به نام
روحانيت ترويج کردند و با نام اصالحات٬ برخالف دين٬ آنها رابه نوشتن و گـفتن
وادار کردند و کتابهاي آنها را با اجازه اداره مطبوعات با خرج خود يا کساني که گول
خورده بودند٬ به طبع مي رساندند و اگر کتابي بر ضد آن نوشته مي شد٬ طبع آن را
اجازه نمي دادند چنانکه کتاب اسالم و رجعت که نوشته شد٬ يکي از روحانيان قـم
کتاب ايمان و رجعت را نوشت و دروغپردازي و خيانتکاري شـريعت سـنگلجي را

آفتابي کرد و نگذاشتند چاپ بشود. ٦٥

امام کتاب کشف االسرار خود را در برابر اين قبيل اصالحگريهاي به ظاهر ديني که از

٦٦. رساله هاي ديگري هم در رد بر اسرار هزار ساله نوشته شد که از آن جمله رساله پاسخنامه اسالمي رد بر اسرار
هزار ساله ٬ اثر آيت اهلل شيخ محمدعلي همت آبادي است که به سال ١٣٦٤ق در تهران چاپ شده است.

مي زاده در رساله اسرار هزار ساله نوشته شده بود٬ تأليف کرد. ٦٦ سوي شخصي با نام َحکَ
اين اثر نمونه بسيار جالبي از انديشه هاي امام نسبت به تبليغات سوئي است کـه در آن
زمان بر ضد مذهب جعفري صورت مي گرفت. تأليف کتاب کشف االسرار نشان مي دهد که



امام تا چه اندازه در مورد اين حرکت اصالح ديني حساس بوده و موضع انتقادي نسبت
به آن داشته است.

ايرانگرايي
امام بـه تـفکر ايـرانـيگري و بـاستانگرايـي دوره رضـاخان نـيز٬ کـه آن هـم سـاخته
روشنفکران و متجددان بوده٬ توجه داشته است. در اين زمينه نيز يک رخداد٬ سـخت
امام را تحت تأثير قرار داده و آن مجلسي بوده که در آن براي حمله اسـالم بـه ايـران و

ضررهاي آن٬ روشنفکران گريه کرده اند:
يک مجلسي درست کردند در همان زمان آن شخص ــ شايد در اواخر زمان او ــ که
در آن مجلس نمايش غلبه اسالم بر ايران بود که لشکر عرب آمد و غلبه کرد و... ايران
[ جزو] اينجا بود. آنجا دستمالها را درآوردند به را گرفت و آن وقت عربستان هم جزء
گريه٬ گريه اينکه اسالم آمد و ايران را اسالميش کرد٬ گريه کـردند در يک مـجلس
[ را] از اسالم همچنين بترسانند که اسالم آمد و به عمومي... براي اين بود که مردم

٦٨. ديوان عارف ٬ همان٬ صص ٤٧٩-٦٧.٤٨٠. صحيفه نور ٬ ٣٩٥/٩.

کلي اوضاع را به هم زد. ٦٧

همه شعرا و خطبا و نويسندگان وابسته اين قبيل تحليلها را مطرح مي کردند. از اواسط
اده٬ اين روضه خواني را براي ايران به راه انداخته و با زمان قاجار ميرزا فتحعلي آخوندز
زردشتيهاي يزد براي از دست رفتن ايران ساساني اظهار همدردي مـي کرد. شـاعرانـي
مانند عارف قزويني (م ١٣١٢ش) هم که از شاعران آزاديـخواه و در واقـع تـجددخواه

بودند٬ همين حرفها را در اشعارشان تکرار مي کردند. عارف مي گويد:
آن روز تــــــــا روزگـــــــار عــــرب کــه شـد بـر عـجم روز چـون تـيره شب از
هــــــــمه خـــــاندانــــهاي واالتــــبار از ايــــران ســــوي هــــند بســتند بــار
از ايــن خــانه بـيرون بـه خـواري شـدند فــراري بــه صــد ســوگواري شــدند ٦٨

٦٩. ديوان عارف ٬ همان٬ صص ٢٦٢-٢٦٣.

تا که شد پاي عرب باز در ايران ز آن روز خـبر خـرمي از کشـور سـاسان نـرسيد ٦٩

براي همين اشعارش در دفاع از زردشتيها بود که زردشتيهاي هند از او دعوت کردند
تا نزد آنها بـرود کـه نـرفت و مـي گفت اي کـاش رفـته بـود و آن وقت ايـن شـرح را در
روزنامه هاي اجنبي مي نوشت که: «مني که راضي نشدم استخوان پدر خود را به خـاک
اجنبي روانه کنم و برخالف وصيت پدر رفتار کردم٬ عاقبت اين خـاک اجـنبي پرست و



محيط و مملکت من کاري کرد که مرا٬ با آن همه عالقه٬ از خـود دور نـمود؛ رفـتم کـه

٧١. صحيفه نور ٬ ٧٠.٢٤/١٢. ديوان ٬ ص ٤٦٦.

استخوان خود را در خاک بيگانه خاک کنم. ٧٠ اشاره اش به ترک وصيت پدرش در انتقال
جنازه او به عتبات است.

تالش فرهنگي حاکميت مشترک پهلوي و شرکاي روشنفکر٬ آن بود که پس از حذف
اسالم٬ ايدئولوژي جديدي جـايگزين کـنند کـه ايـن ايـدئولوژي چـيزي غـير از تـفکر
ملي گرايي نبود؛ البته چون عنوان وطن پرستي داشت٬ زمينه مقبوليت هم داشت. امام در

اين باره مي فرمايد:
اساس اين بود که اسالم را از بين ببرند. تاريخ اسالم را به اسم اينکه ما خودمان يک
کذايي هستيم٬ تاريخ اسالم را مي خواست از بين ببرد٬ موفق نشد... همه چيز را اينها
مي خواستند از بين ببرند؛ اسالم را ضعيفش کنند و مردم را از آنهايي که کـار بـراي
اسالم مي کردند يا کارشناس اسالم بودند جدا کنند٬ بـه اسـم ايـنکه ايـنها مـرتجع

هستند. ٧١

حمله به اسالم و دفاع از زردشتيگري٬ يکـي از اسـاسي ترين کـارهاي مـتجددان و
نوگرايان ضداسالم و عرب بود که٬ با قلمهاي زهرآگين خود٬ بي پروا بـه اسـالم حـمله
مي کردند و خواسته يا ناخواسته فرهنگ سنتي خود را مورد حمله قرار مي دادند. براي
نمونه مي توان به ابراهيم پورداود اشاره کرد که در نوشته هاي پـژوهشي و ادبـي خـود٬
فراوان به اين مسئله اشاره دارد. برخي از اشعار او که در منظومه يزدگرد شهريار آمده٬

چنين است:
از آن روز گــلزارهـا خـار گشت از آن روز شد واژگون بخت زند
سيه چادر افکند و شد شوم تن هنر خوار گشت و خرد تيره شد

* در اين باره و ديدگاههاي او بنگريد: دانشنامه جهان اسالم ٬ مدخل پورداود؛ آراء و ديدگاهها ٬ ج ٬٥ ص ٧٨٨.

ـْه يـاد کـرد ز مزداپـرستان بـر آمـد غـريو * نيارست کس ديـِن بِ

حتي شاعراني مانند ملک الشعراي بهار که در مرز سنت گرايي و تجدد ايستاده بودند٬
در شمار نظريه پردازان ايرانگرايي به شمار مي رفتند. آگاهيم که بهار تا چه اندازه به دين و
مذهب تشيع احترام مي نهاد و چه مقدار شعر در ستايش امامان سرود؛ با اين همه٬ در
شعري که به سال ١٣١٠ش براي کودکان دبستاني تحت عنوان «سرود مدرسه» سرود٬

هويت ايراني را براي کودک ايراني چنين ترسيم مي کند:
مــا هــمه کــودکان ايــرانـيم مـــادر خــويش را نگــهبانيم



همه از پشت کيقباد و جـميم هــمه از نسـل پـور دسـتانيم
زاده کــــورش و هــخامنشيم بــــچه قــــارن و نــريمانيم
پســــر مــهرداد و فــرهاديم تــــيره اردشــير و ســاسانيم

* ديوان ملک الشعراء بهار . تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٤٤. ج ٬١ ص ٥٤٩.

ملک ايران يکي گلستان است ما گـل سـرخ ايـن گـلستانيم *

مبارزان اين دوره
امام٬ به عنوان يک شاهد صادق از آن دوره٬ تنها مخالفان رضاخان را علما مي داند.
دليلش هم روشن است؛ علما به سبب ايستادگي رضاخان در برابر دين در برابرش قيام
کردند. عالوه بر آن٬ روحانيان مشروطه خواهي مانند حاج آقانوراهلل و مدرس٬ رضاخان
را ضدمشروطه و مجلس مي دانسـتند چـون نـه تـنها سـلطنت قـاجار را مـنحل کـرده و
جمهوريخواه شده بود بلکه پس از روي کار آمدن٬ مجلس را هم به بازي گرفت و يک

سلطان مستبد و البته متجدد شد.
در اين ميان٬ متجددان رضاخان را باور کـردند؛ چـرا کـه آنـان مشکـل اول ايـران را
محروميت از تجدد مي دانستند و با رفتاري که رضاخان از خود نشان داد٬ اميد داشتند که
وي کليد حل اين مشکل باشد. پس از يک دوره پانزده ساله که از مشـروطه گـذشته و
اديخواهي همه چيز را به هم ريخته بود٬ متجددان براي نيل به اهداف خود٬ آزادي و آز
به استبداد متجددانه روي آوردنـد و تـجسم و آمـال و آرزوهـاي خـود را در رضـاخان
مشاهده کردند. تقي زاده با آن دانش و تجدد خود٬ در اين دوره تا حد آلت فعل تنزل مقام
داده بود. اينان چيزي را که با قانون و مجلس مشروطه نتوانستند عملي کنند بـه دست

استبداد رضاخاني در پي تحقق بخشيدن به آن بودند.
انتقاد امام از نيروهاي ملي آن بود که بـا رضـاشاه مـبارزه نکـردند و ايـن بـا داعـيه
مشروطه خواهي آنان سازگار نبود؛ اما حقيقت آن است که روشنفکران اين عهد٬ تجدد
صوري مي خواستند و اين با استبداد هم عملي مي شد که شد. در اين موقعيت٬ با وجود
استبداد رضاخاني٬ چيزي به نام مجلس وجود نداشت و شهرت داشت که رضاخان گفته
بود: لوايحي که به مجلس مي فرستم بايد امضا کنند واال دستور مي دهم دِر اين طويله را
ببندند. به هر حال٬ ميراث داران و ميراث خواران مشروطه٬ رنج مبارزه با رضاشاه را براي

آنچه سالها براي تحققش مبارزه کرده بودند٬ به خود راه ندادند. امام مي فرمايد:
از وقتي که رضاخان آمد تا امروز چند مرتبه قيام شد٬ کي قيام کرد؟ از اين طبقات
ديگر مردم٬ از روشنفکرش بگير٬ از نمي دانم نويسنده اش بگـير و از ايـنها در ايـن



عکس امام خميني و حاج آقا مصطفي

قيامهاي برضد٬ کي بود که قيام کرد. قيام آذربايجان را کي کرد؟ عـلماي آذربـايجان
مرحوم آميرزا صادق آقا٬ مرحوم انگجي٬ ديگران کردند. قيام اصـفهان را کـي کـرد؟
مرحوم حاج آقا نوراهلل... قيام خراسان را کي کرد؟ علماي خراسان٬ مـرحـوم آمـيرزا

٧٢. صحيفه نور ٬ ٣٩٩/٩؛ و بنگريد عين همين تحليل را در: ٢١٧/٤.

يونس و مرحوم آقازاده و امثال اينها... ٧٢

امام در مورد ديگر٬ با اشاره به انگ ارتجاعي زدن به روحانيت که از زمان رضاخان به
بــعد مـطرح بـوده ــ و پس از انـقالب هـم گـروهکهاي الحـادي و مـنافق آن را مـطرح

مي کردند ــ مي فرمايد (٤ تير ٥٩):
در تمام مدتي که رضاخان آمد و کودتا را به پا کرد تا آخر٬ آن که ايستاد مقابلشان و
مشتش را گره کرد همين٬ همين مرتجعين بودند؛ همين آخوندهاي مرتجع بـودند؛

٧٣. همان٬ ٤٦٧/١٢.

همينها قيام کردند بر ضد او٬ همينها روشنگري کردند براي مردم. ٧٣



و در مورد ديگر (٣ خرداد ٥٩):
گروهي که فقط قيام کرد در مقابل رضاخان٬ همان روحانيان بودند. يک دفعه از تبريز
علماي تبريز٬ يک دفعه از خراسان علماي خراسان٬ يک دفعه از اصفهان که اين از

 ٧٦. همان ٬ ٧٥.٢٠٩/١٥. همان ٬ ٢٥٠/٧-٧٤.٢٤٩. همان ٬ ٣٢٩/١٢.

همه دامنه اش زيادتر بود. ٧٤

و در مورد ديگر (٢٢ ارديبهشت ٥٨):
شما مي دانيد که در ظرف پنجاه و چند سال در ايران چه گذشت. مسلمًا همه شما
شاهد نبوديد از باب اينکه جوان هستيد اغلب؛ لکن من از همان زمان٬ از کودتاي
رضاخان تا امروز٬ شاهد همه مسائل بوده ام... روحانيين را در هر جا که بودند يا به
حبس کشيد يا بعضي را تلف کرد٬ کشت. و در همان وقت آنهايي که قيام کردند بر
ضد رضاشاه٬ روحانيان بودند؛ که يک دفعه مشهد قيام کرد و قضيه مسجد گوهرشاد
پيش آمد و قتل عموم٬ قتل عامي که در مسجد گوهرشاد واقع شد؛ و يک دفعه از

تبريز قيام شد... و بعدش علماي اصفهان قيام کردند... ٧٥

امام در جاي ديگري با ياد از قيام مشهد٬ تبريز و قم٬ در مورد برخورد خشونت آميز
حکومت با رهبران روحاني اين نهضتها مي فرمايد (١٨ شهريور ٦٠):

مرحوم آقازاده را با يک شبکاله از توي خيابان مي بردند به دادگاه براي محاکمه؛ يک
نفري که درخراسان آن قدر قدرت داشت٬ اين قدر او را تحت سلطه آوردند. و اين
يک مسئله اي نبود که رضاخان با آقازاده مخالف باشد؛ نه٬ مسئله اسـاسي ايـن بودکه
بايد آخوند نباشد. زور٬ تبليغات دامنه دار و اشعار اشـخاصي که مـنحرف بـودند و

هکذا. ٧٦

البته دکتر مصدق در مجلس پنجم مخالف تـغيير سـلطنت قـاجار بـود٬ امـا بـا ايـن
استدالل ــ و شايد در ظاهر ــ که رضاخان که شخصًا فردي کارآمـد است٬ در صـورت
رسيدن به سلطنت٬ آن کارآيي را نخواهد داشت! بعد از آن هم کناره گرفت؛ هـيچ گونه
همکاري اي با رضاخان نکرد چنانکه هيچ مبارزه اي هم بـا رژيـم پـهلوي در آن مـقطع
نداشت اين شبهه هم وجود داشت که وي به سبب نسبتي که با قاجار داشت٬ از عـدم

تغيير سلطنت دفاع کرد.

مدرس شخصيت ممتاز اين دوره
امام به همان اندازه که در مشروطه تحت تأثير شخصيت ضدفرنگي شيخ فـضل اهلل



نوري است٬ در دوره رضاخان تحت تأثير و اعجاب شخصيت سيد حسن مدرس است.
البته امام بارها از مبارزات علمايي مانند حاج آقانوراهلل اصفهاني و علماي تبريز و مشهد
که بر ضد رضاخان فعاليت کردند٬ ياد کرده٬ اما از مدرس خيلي متأثر است و ستايش
زيادي از او دارد. امام که بي اندازه از رضاخان به عنوان عامل تمامي اين مفاسد٬ متنفر
است٬ از اينکه مي بيند يک روحاني يا به تعبير ايشان «سـيد خشکـيده الغـر بـا لبـاس

٧٩. همان ٬ ٩//٧٨.٢٩٤. همان ٬ ٧٧.٤١٥/٧. صحيفه نور ٬ ٤٥١/١٦.

کرباسي» ٧٧ در برابر رضاخان قلدر ايستاده٬ سخت اظهار شعف مي کند. به همين دليل
است که در فرمايشات امام٬ جمالت فراواني در ستايش مدرس نقل شده و مي توان گفت
به صورت يک اسوه براي امام مطرح شده است. امام از اراده و شجاعت مدرس خيلي
ستايش مي کند٬ از اينکه با جسارت در برابر رضاخان ايستاد و نترسيد. «مدرس مثل يک
گروه است». ٧٨ اين برگرفته از همان تعبير قرآني است که ابراهيم را امّت مي داند. امـام

درباره ترس رضاخان از مدرس مي فرمايد (٢٧ مرداد ٥٨):
رضاشاه از مدرس مي ترسيد؛ آن قدري که از مدرس مي ترسيد از دزدهاي سرگردنه
نمي ترسيد٬ از تفنگدارها نمي ترسيد. از مدرس مي ترسيد که مـدرس مـانع بـود از

اينکه يک کارهاي زشتي را انجام بدهد. ٧٩

عالقه امام به مدرس به حدي بود که طي حکمي در ٧ آذر ١٣٦٤ فرمودند:
سزاوار است که اولين اسکناس که در ايران به طبع مي رسد عکس اولين مرد مجاهد

 ٨٢. همان٬ ٨١.٣٦٨/٤. همان٬ ٨٠.٢٢٢/٤. همان٬ ٤٣١/١٩.

[ روي آن] چاپ شود. ٨٠ در رژيم منحوس پهلوي

و در مورد ديگر:
آن روزي که رضاشاه آمد و آن همه کارها را کرد٬ باز يک آخوند بود که توي مجلس٬

به اسم مدرس ــ رحمه اهلل ــ مقابلش مي ايستاد و مي گفت: نه. ٨١

امام يکي از اشتباهات تاريخي اي را که آن زمان رخ داد٬ چنين خاطرنشان مي سازد
(١٦ آبان ٥٧):

يکي از اشتباهات اين بود که مردم٬ يا آنهايي که بايد مردم را آگاه کنند٬ پشتيباني از
مدرس نکردند. مدرس تنها مرد بزرگي بود که با او مقابله کرد و ايستاد و مخالفت

کرد. ٨٢



برخورد با عشاير
يکي از انتقادهاي مهم امام به دولت رضاخاني در مورد سرکوب عشاير بود. امام از
همان جواني در اين زمينه نظر داشتند و خودشان مي فرمودندکه در کشف االسرار مطلبي در
اين باره داشته اند که آن جمله را قبل از چاپ دستور حذفش را داده اند (١٩ فروردين ٥٨):
يکي از خيانتهاي رضاشاه به ملت ما اين بود که مأمور شده بود عشاير ما را سرکوب
کند. من در يک کتابي راجع به اين مطلب نوشتم٬ لکن نگذاشتند آن جمله باشد. اين

٨٤. صحيفه نور ٬ ٨٣.٣٦٥/١٠. همان٬ ٥١٢/٦.

عشاير ما در اطراف ايران٬ پشتوانه هاي استقالل ايران بودند. ٨٣

با اينکه امام خود از وجود خانها آسيب ديده و حتي پدرش در همين قضايا کشـته
شده است. با اين حال٬ برخورد رضاخان با عشاير را به زيان استقالل ايران دانسته است.

(٥ آبان ٥٨):
پدر اين محمدرضا ــ رضاخان ــ که آمد٬ دستور اين را ظاهرًا داشت که اين عشاير را
تضعيف کند. البته بعضي از خانهايي که در آن وقت بودند٬ تعديات داشتند؛ لکـن
رضاخان نه از اين باب تضعيف کرد آنها را٬ بلکه شايد دستوراتي داشت که نباشند
اين کساني که مي توانند از کشور خودشان دفاع کنند٬ و نمي گذارند ديگران تـجاوز

کنند. ٨٤

تحليل امام اين بود که عشاير در مرزها حافظ استقالل کشور بودند و خارجيها٬ کـه
حضور عشاير را مانع کار خود مي ديدند٬ شاه را وادار کردند تا آنها را از ميان بردارد. امام

مي فرمايد:
از خيانتهايي که رژيم سلطنتي پهلوي به اسالم کرد و به ايران٬ تخته قاپو کردن عشاير
بود... عشاير و ايالت ما را خواست به شکست برساند تا وحدت ملي ما از دست

 ٨٦. همان٬ ٨٥.٥١٩/١٣. همان٬ ٣٢٨/٧؛ تخته قاپو کردن يعني يکجانشين کردن عشاير.

برود٬ تا وحدت اسالمي ما از دست برود. ٨٥

امام توجه دادند که اين کار را به هدف ايجاد قدرت مرکزي کردند٬ اما برخـورد بـا
عشاير که «پشتوانه اي براي ملت بودند»٬ ضربه اي به بدنه دفاعي کشور بود. امام٬ براي

مثال٬ به ضربه اي که انگليسيها از تنگستانيها خورده بودند٬ توجه داده اند. ٨٦

خوشحالي مردم از رفتن رضاشاه
امام مکرر بر اين نکته تأکيد داشتند که حکومتي که به اتکاي خارجي و با زور سرنيزه



سر کار بيايد٬ پايگاه مردمي نخواهد داشت و اگـر سـقوط هـم بکـند٬ حـتي بـا حـمله
خارجي٬ مردم از آن حمايت نمي کنند و از سقوطش شادمان هم مي شوند.

نيروهاي متفقين وارد ايران شدند و رضاخان به دستور انگليسيها ايران را ترک کرد.
در وقت ورود نيروهاي متفقين تنها سه ساعت مقاومت شده بود و بعد هم که رضاخان

رفت همه ابراز شادماني کردند. امام در اين باره مي فرمايد (٣ مهر ٥٧):
خوب اين يک مصيبتي بود که به ملتي وارد شد که اجانب وارد مملکتش شدند. اين
هم با آن حال جنگ وارد شدند و مي خواستند که عبور کنند٬ و يعني استقرار پيدا
بکنند؛ و در جنگي که با آلمان داشتند اينجا پل پيروزي٬ به اصطالح خودشان٬ باشد.
به جاي اينکه اين مملکت ما٬ ملت ما٬ عزادار باشد٬ خدا مـي دانـد کـه خـوشحال

 ٨٩. تاريخ معاصر ٬ ١٦٦-٨٨.١٦٧. همان٬ ٤٠١/١٢-٨٧.٤٠٠. همان٬ ١١٢/٤-١١١.

شد. ٨٧

و در مورد ديگر (١٥ خرداد ٥٩):
من از اول آمدن رضاخان به تهران و کودتا کردن تا حاال شاهد مسائلي که بر اين ملت
گذشته است٬ تا حدودي٬ بوده ام. در زمان رضاخان٬ سرکوبي هر چه بود٬ سرکوبي
ملت بود... وقتي اين قواي ثالث ــ انگلستان و شوروي و آمريکا ــ از سرحّدات ما
آمدند و هجوم کردند به ايران٬ از قراري که گفتند٬ يکي از صاحب منصبهاي آن وقت
گفته بود ــ يعني٬ رضاخان از او پرسيده بود ــ که مقاومت چقدر بود؟ گفته بود: سه
ساعت. آن هم دروغ گفته بود... اينها که آمدند من خودم شاهد اين بودم از سرحّدات؛
وقتي که اين اجنبيها وارد شدند در تهران٬ صاحب منصبها گذاشتند و فـرار کـردند؛

يعني تمام پادگانها را رها کردند... ٨٨

و در جاي ديگر:
رضاشاه٬ که همه اش ملتش را سرکوب کرده بود٬ وقتي خارجيها آمدند هيچ حامي

[آنها] در عرض سه ساعت از همه نقاط مرزي وارد ايران شدند. ٨٩ نداشت؛ و در

و در جاي ديگر (١١ آبان ٥٧):
در آن وقت که هجوم کردند اين خارجيها به ايران٬ قواي متفقين به ايران٬... آن وقت
ظرفا مي گفتند که: «آن يکي که دو نداشت» آن عبارت از آن چيزي بود که راجع به
جنگي که اينها مي خواستند بکنند و حفظ بکنند سرحدات را٬ اعـالميه اول بـود٬



٩١. همان٬ ٩٠.٣٦٨/٤. صحيفه امام ٬ ٢٧٣/٤.

ديگر دومي نداشت! آن سه ساعت طول کشيده بود. ٩٠

تحليل امام در اين مورد اين است که رضاشاه با در پـيش گـرفتن روش اسـتبدادي٬
قدرت ملت را از ميان برد؛ مردمي که پشتوانه مملکت بودند٬ سرکوب شدند. در اين باره
پس از اشاره به همان نکته سابق دربـاره عـدم مـقاومت ارتش ايـران در بـرابـر مـتفقين

مي فرمايد (١٦ آبان ٥٧):
براي اينکه سرکوب کرد همه را... اين سرکوبيها٬ سرکوبيهاي قدرت خود ملت بود. در
[ اشاره به عشاير] هم متعدي بودند٬ زمان رضاشاه قدرتهايي ملت داشت؛ البته آنها

لکن پشتوانه ملت بودند. ٩١




