
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 ناتوی فرھنگی در عصر رضاخان 

  زواره  غالمرضا گلی

  يمالسا بالقنا دانسازكرم

..................................................  

  ١٣٢٠شھریور سالروز سقوط دیکتاتوری رضاخان در سال  ٢٠به مناسبت /

ھا و شعائر مذھبی و روحانیت  رضاشاه پس از آنکه به قدرت رسید سیاست واقعی خود را نسبت به ارزش: اشاره

ترین راه  د مھمکر آشکار کرد و به صراحت اعالم نمود، دیانت و موازین شرعی مخالف تمدن و تجدد است او که تصور می

. ھای اسالمی پرداخت ترقی و توسعه کشور تقلید ازغرب و اشاعه فرھنگ اروپایی است به مبارزه با تمامی سنت

ھا از  ھا که او را روی کار آورده بودند یعنی انگلیسی توسط ھمان ١٣٢٠شھریور  ٢۵ای سیاه در  سرانجام او با کارنامه

  .قدرت عزل گردید

  روزگار سیاه ستم

ش در تاریخ ایران سرآغاز فصل نوینی از یک فرھنگ و زندگی تحمیلی بیگانه محسوب  ١٢٩٩سوم اسفند سال  شب

الدوله به دخالت غیر قانونی و حضور  م وثوق١٩١٩خواستند در ضمن قرارداد معروف  طلبان خارجی می شود، سلطه می

ای  اهللا سید حسن مدرس و مبارزات عده ید ایتنامشروع خود در امور و مسائل ایران رسمیت بخشند اما پایداری شھ

  .دیگر از نگھبانان فرھنگ و دیانت از سنگر مجلس بر سطور ناحق نوشتة آن قرارداد گونه، خط بطالن کشید

نشینی ظاھری شیوة نفوذی دیگر را برای تسخیر و تصرف ایران در پیش گرفتند که نخستین  استعمارگران ضمن عقب

آنان . کارگرفتن نیروھای قزاق ایران برداشته شد از طریق به ١٢٩٩نوین در شب سوم اسفند گام عملی شیوة مرموز 

ھا و ایجاد تمرکز اداری، سربازان و نظامیانی را که به نام دیویزیون قزاق در قزوین  به بھانة پایان بخشیدن به ھرج و مرج

دار گمنامی به  رغ شده بودند به سرکردگی درجهرحمانه و خونین نھضت جنگل فا اقامت داشتند و تازه از سرکوبی بی

شد، شبانه وارد تھران کردند و اعالن  نام رضاخان میرپنج که از طایفة پاالنی فیروزکوه و روستای آالشت محسوب می

آنگاه از احمدشاه برای او لقب سردار سپه را ھدیه گرفتند و تمامی قوای مسلح را . کودتا و حکومت نظامی نمودند

رمان او درآوردند ولی بعدھا به این لقب اکتفا نشد و نام خانوادگی پاالنی وی تبدیل به پھلوی گردید در ظاھر این تحت ف

گرفت ولی در حقیقت سرچشمه اصلی این  ای ایرانی و از روی غیرت و حمیت ملی صورت می قضایا به دست عده

  )١.(بازی در سفارت انگلستان در تھران قرارداشت شب خیمه

ای به  ماده واحده ١٣٠۴از آنکه عّمال بریتانیا اذھان عموم مردم را به سود رضاخان آماده کردند سرانجام در سال  بعد

صورت طرح در مجلس عنوان گردید که در آن خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده 

ع قاجاریه، مجلس مؤّسسان برای تغییر چند ماده از قانون بینی شده بود که پس از خل بود، در این ماده واحده پیش

اساسی تشکیل خواھد شد و تکلیف سلطنت را تعیین خواھد کرد، چھار نماینده مجلس که شھید مدرس در رأس آنان 

  )٢. (بود به این طرح رای ندادند ولی بقیه موافقت کردند

د رضاخان رفت و طی یادداشتی از سوی دولت انگلیس وی ده روز بعد از خلع احمدشاه از سلطنت، سفیر انگلستان نز

را به رسمیت شناخت، فردای ھمان روز سفیر شوروی سابق به حضور رضاخان رسید و به رسمیت شناختن 

ش مجلس مؤّسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز ١٣٠۴سرانجام در سال . سلطنتش را اعالم کرد

  )٣. (اش موروثی اعالم کرد پادشاھی ایران انتخاب و سلطنت را در خانوادهبحث و گفتگو رضاخان را به 

رضاخان را آورده بودند برای اینکه این را تشخیص داده بودند که یک آدم قلدری «: اند امام خمینی در این باره فرموده
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نش کردند و خود این را را ھمراھش آوردند و بعد ھم او را بیرو)۴(نویس را، سیدضیاء است و اول ھم یک روزنامه

داند و ثانیًا  تواند کارھا را انجام بدھد، اوًال سواد ندارد، چیزھای سیاسی را نمی گذاشتند که یک آدم قلدری است، می

  )۵...) (کند  آدم قلدری است، ھرکاری به او بگویند می

در رادیو ... ھا آوردند  ین را انگلیسیاز اول که رضاشاه آمد اینجا ا«: اند امام در جای دیگر چنین گوھرافشانی کرده

رضاخان را ما آوردیم در ایران و بعد به ما ] گفت[ھا بود من خودم شینیدم که  انگلیسی] اختیار[دھلی که آن وقت تحت 

  )۶(» ....خیانت کرد، بردیم آن را 

  نمایش نفاق

ھای بیگانه بود، روش واحدی را  ترضاخان در دورانی که برای رسیدن به قدرت و تثبیت حکومت خویش مجری سیاس

در عرصه مذھب و فرھنگ دنبال نکرد و مشی مذھبی وی قبل از سلطنت و بعد از آن کامًال متفاوت بود و اصوًال یکی از 

دالیل موفقیت او برای رسیدن به حکومت و کنار گذاردن و مدعیان، ریاکاری، تظاھر به دینداری و حفظ ظاھری شعایر 

این وسیله توانست نظر مساعد بسیاری از مردم و نیز روحانیون داخل و خارج را نسبت به خود جلب مذھبی بود و به 

بنا به گفتة عبداهللا مستوفی این شیوه . ھای تزویرگونه اوست ای از این نمایش شرکت در عزاداری ماه محرم نمونه. کند

حسن )٧. (حانیت محبوبیت زیادی بدست آوردموجب گردید سردار سپه نزد عالقمندان به خاندان عصمت و جامعة رو

ھای محرم نوشته  ھای منافقانة سردار سپه و شرکت وی در مراسم سوگواری اعظام قدسی پس از اشاره به نمایش

  :است

باور خالی از تأثیر نبود و شخص وزیر جنگ از این پس بین اقشار گوناگون یک شخص  مشاھدة این حال در مردم خوش«

به حدی که بعضی از وعاظ و . مندند معرفی شد پایبند به عزاداری که ایرانیان خیلی به آن عالقه مذھبی و مخصوصًا

  )٨(» .ھا از او تعریف و برایش دعا می کردند خوان روضه

داد نظر مساعد  ھایی که رضاخان برای بازگردانیدن نظم و امنیت به کشور انجام می تظاھرات مذھبی در کنار تالش

ھایی از روحانیان را نسبت به وی به دنبال داشت و اصوًال او برای کسب نفوذ بیشتر  مردم بویژه بخش عدة زیادی از

توانست در برابر حریف خود،  بایست حمایت روحانیون را به ھمراه داشته باشد در غیر این صورت ھرگز نمی می

آرایی کند، دیدارھای رضاخان با  صف احمدشاه قاجار که از حمایت برخی علمای مبارز چون مدرس برخوردار بود،

  )٩. (گرفت ھا صورت می ھای مذھبی قم و عتبات عراق و نیز زیارت اماکن مذھبی در راستای ھمین ریاکاری شخصیت

ھای دینی و  سر نھادن سالیان اولیه و تثبیت قدرت سیاسی به طور کلی نگرش جدید نسبت به ارزش  با پشت

ددگرایی بود به ظھور رسید و نتیجة طبیعی حاکمیت سکوالریسم، سلب نفوذ و ھای مذھبی که متأثر از تج سنت

اختیارات روحانیون بود، آنان از نفوذ اجتماعی خلع شدند و از اموری چون مناصب قضایی، آموزش و پرورش، امور 

ند، با کنترل اوقاف، از تبلیغی، فرھنگی و ارشادی، البته نه به طور صد در صد، اما تا حد بسیار زیادی کنار گذاشته شد

قدرت اقتصادی روحانیت کاسته شد و باالتر از ھمه اینھا با اجرای قانون متحدالشکل بسیاری از آنان ناگزیر به ترک 

لباس روحانیت شدند، دروس حوزوی در غالب نقاط رونق قبلی را از دست داد، تخریب و بسته نمودن مدارس علوم 

ھای  دن با برگزاری امتحانات از رفتارھای ضد دینی رضاخان بود، در مقابل، از نظامش دینی و سختگیری در امر طلبه 

آوردن به اصالحات با کنار  ھا برای اداره امور استفاده شد، وضع قوانین جدید و روی  حقوقی، آموزشی و قضایی غربی

  )١٠. (وی بود ھای مخّرب ھای مذھبی و تضعیف روحانیت از سیاست ھای دینی و کانون نھادن بنیان

جایگزینی قوانین غربی به جای قوانین مذھبی و تھدید تدریجی مرجعیت شرعی و : جوزف ام آپتون نوشته است

ای برای آیین تشیع به عنوان یک نیروی مسلط اجتماعی به  مذھبی در مورد مسائلی نظیر ازدواج، طالق، تھدید بالقوه
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بھانه مبارزه با خرافات، محدودیت برای مراسم سوگواری، ترحیم و  جلوگیری از شعائر مذھبی به)١١. (رفت شمار می

ھای شادی، حذف اوقات شرعی، لغو استفاده از تقویم  نماز ماعت، رواج منکرات خالف شرع، به راه انداختن کارناوال

ان و تقویت ھای مذھبی و توجه به اوضاع اجتماعی و رفاھی آنان، احیای فرھنگ ایران باست قمری، حمایت از اقلیت

گری میدان دادن به روشنفکران بیمار، جریان ھای انحرافی و منحرفانی چون احمد کسروی و شریعت  زرتشتی

سنگلچی، بھائیان به رسمیت شناخته شدند و رضاشاه با آنان روابط حسنه برقرار کرد، به کوشش نویسندگان وابسته 

فر به جای تعلیمات اصیل قرآن و عترت و فرھنگ ائمه  زاناصغر حکمت، قاسم غنی و فرو به دربار چون فروغی، علی

  .ھدی نوعی صوفیگری افراطی ترویج گردید که از دیگر اقدامات ضد دینی در این دوران بود

و قربان » بله قربان«شوند و جز  آری ھمین که رضاخان به قدرت رسید و اطمینان یافت که سرھا در پیش او خم می

ھای مذھبی ھویت  رسد یکباره از نیروی معنوی و توانمندی از خدمتگزاران به گوش نمی شود دیگر سخنی اطاعت می

ارزشی جامعه فاصله گرفت و پنداشت که دیگر نیازی به تایید و حمایت از ھیچ سویی ندارد و حتی قدرت عظیم 

به این فکر باطل رسید که  مذھب و معنویت قادر نیست او را از این موقعیت و اقتداری که به دست آورده، تنزل دھد و

کرد وقتی جامعه ایران خود را  جاھالنه فکر می. پروری و شیوع تنبلی خاصیتی ندارد مذھب مانع ترقی است و جز خرافه

گیرد و از این روی  ای پایدار را پیش می از قید و بندھایی که دیانت برایش بوجود آورد، راه سعادت و ترقی و توسعه

ه ریشه مذھب را قطع کند اما با این حرکت غلط اوًال جامعة ایرانی را به سوی دیکتاتوری و تیشه به دست گرفت ک

اختناق و یک زندگی توأم با تھدید و عاری از امنیت سیاسی و روانی سوق داد و آرامش، اعتماد به نفس و خودباوری 

  )١٢. (ھای سقوط خود را فراھم ساخت را از ایرانیان بازستانید و زمینه

ارن دورة ششم مجلس، رضاخان اقدامات ضد اسالمی را با عنوان اصالحات اجتماعی شروع کرد و این روند مق

ای بین روحانیت و او را سامان داد، نقطه برخورد مسئله نظام اجباری بود که به ترتیبی که این خودکامه دنبال  مبارزه

ای اصفھان و شیراز و در رأس آنان آقا نوراهللا اصفھانی و گردید، علم ھای علمیه تلقی می گرفته بود اقدامی علیه حوزه

ھایی از دیگر شھرھا به قم آمدند تا با ھماھنگی الزم و در میان گذاشتن نظرات خود با مؤسس حوزه،  نیز شخصیت

کردند و  ھایی به مرکز مخابره آنان در وھله اول تلگراف. حاج شیخ عبدالکریم حائری، جلو این اقدامات مخّرب را بگیرند

زای رضاخان اعالم کردند، مخبرالسلطنه رئیس الوزراء و  ھای خویش را نسبت به اصالحات آسیب طی آنھا اعتراض

تیمورتاش وزیر دربار به نمایندگی از شاه به قم آمدند تا اوضاع را مورد بررسی قرار دھند و در برابر مواضع محکم علما 

وازین اسالم را رعایت کنند و در قانون نظام اجباری تجدیدنظر شود و پنج نفر از ای شدند که م ناگزیر به تنظیم تعھدنامه

علمای طراز اول در مجلس شرکت نمایند و در تمامی والیات از جانب روحانیان ناظر امور شرعی معین گردد اما این 

  )١٣. (تعھد توسط رضاخان نقض گردید

  وقایع وقیح

اهللا خان پادشاه این سرزمین پس  حجاب از بانوان کرد افغانستان بود امان نخستین کشور اسالمی که اقدام به کشف

از مسافرتی به اروپا به محض ورود به پایتخت اعالم کرد که زنان باید بدون حجاب باشند و اقداماتی را برای پوشیدن 

شرمی واکنش  ین بیلباس غربی آغاز کرد و نخست با ھمسر خود بدون حجاب در محافل و مجالس ظاھر گردید که ا

اهللا خان ناچار به استعفا و  داشت و مقاومت آنان چنان استمرار یافت که امان ھای مذھبی و علما را در پی  شدید کانون

  .ترک افغانستان شد

مصطفی کمال پاشای آتاتورک ھم که نظام دولت اسالمی عثمانی را در ھم کوبید به نظام الئیکی و تفکیک دین از 

کرد به  در ھمین ایام محمدعلی فروغی که تالش می)١۴. (ورد و به تغییر لباس و کشف حجاب پرداختآ سیاست روی
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ھای مذھبی و ھویت بومی را به سرعت پیش ببرد مقدمات سفر رضاشاه  اصطالح مدرنیزه کردن ایران و سیز با سنت

آتاتورک را نوعی پیشرفت جلوه دھند و به خواستند اقدامات ضد ارزشی کمال  را به ترکیه فراھم آورد، اطرافیان وی می

او بقبوالنند که بعد از بازگشت از ترکیه اقداماتی شبیه به آن در ایران آغاز گردد، شاه خودباخته و وابسته به استعمار 

محسن )١۵. (گفت ما ھم باید کارھای آتاتورک را در ایران به اجرا درآوریم غربی این طرح را پذیرفت و مرتب می

: نویسد ھای مھمی را تصاحب کرده بود می ھای فراوانی در حکومت رضاشاه و فرزندش مقام شراف که سالصدراال

رضاشاه بعد از مسافرت ترکیه در اغلب اوقات ضمن اشاره به پیشرفت سریع کشور ترکیه از رفع حجاب زنھا و آزادی «

یه را علت مصمم شدن رضاشاه در اقدام عیسی صدیق در خاطرات خود سفر ترک)١۶. (کرد آنان صحبت و تشویق می

  )١٧. (برای کشف حجاب ذکر کرده است

شود بر حسب  ق صورت گرفت، یادآور می ١٣۴۶رمضان  ٢٧/ ش  ١٣٠۶نخستین حرکت در اولین روز فروردین سال 

اشاه کنند، در آن سال ھمسر رض ھا ساعت تحویل سال نو را در اماکن مذھبی سپری می سنتی دیرین برخی خانواده

جا  فرا رسیدن سال جدید را در آن) س(ای از ھمراھان به قم رفت تا در صحن مطھر حضرت فاطمه معصومه با عده

بگذارند، او حرمت این جایگاه مقدس را آن ھم در ماه مبارک رمضان رعایت نکرد و نسبت به وضع حجاب خود کم 

سیدناظم به گوش عالم مجاھد شیخ محمدتقی خوانی به نام  توجھی کرد، وقتی این منکر از طریق شخص روضه

بافقی رسید به خود حق داد که برای عملی ساختن اصل امر به معروف و نھی از منکر نسبت به این وضع زبان به 

درنگ  مذمت بگشاید و بر ھمسر شاه پرخاش کند و او و زنان ھمراھش را به رعایت حجاب ملزم سازد، ملکه پھلوی بی

ای بود به سوی قم آمد و در  انة مقدس قم ماجرا را به آگاھی شوھرش رسانید، او که در پی بھانهاز طریق متولی آست

ھا را کتک زد و تنی چند را با عصا و لگد مضروب ساخت و شیخ محمدتقی بافقی را  ای از طلبه صحن حرم مطھر عده

این . ر تھران فرستادش و در شھرری تبعیدش نموددستگیر و بعد از این که با تازیانه او را مجروح کرد، به زندان نظمیه د

  )١٨. (واقع اولین مخالفت آشکار و حتی اسانة ادب از سوی رضاخان نسبت به باورھای مذھبی بود

ھای دولتی چند صباحی دنبال کرد ولی  رضاشاه تشویق و تبلیغ استفاده از لباس و کاله جدید را ھمراه با دستورالعمل

جویی  قانونی در این باره سیاست مذکور از پشتوانه فرھنگی برخوردار شود و جلو ھرگونه بھانه الزم بود تا با تصویب

  )١٩. (گرفته شود

ش قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل کشور به تصویب مجلس  ١٣٠٧بنابراین در ششم دی ماه 

در : الول ساتن نوشته است)٢٠. (صویب رسانیدش دولت ھم آن را به ت ١٣٠٧که در جلسة سوم بھمن . ھفتم رسید

م دستور ١٩٢٨ھا، شاه ایران در سال  آمیز جدید شرقی دربارة متحدالشکل شدن لباس مندی جنون تعقیب عالقه

مرحله اول تغییر لباس مردان ایرانی که از ابتدای سال )٢١. (اجباری شدن لباس متحدالشکل را برای مردان صادر کرد

ش نسبتًا عملی گردید، در طرح بعدی به گفتة مخبرالسلطنه فرمان صادر گردید که  ١٣٠٩تا سال  ش اجرا شد ١٣٠٨

دار ھمانند کاله پھلوی از  بر سر گذارند، استفاده از کاله لبه) لگنی(ش مردھا کاله فرنگی ١٣١۴از اول فروردین سال 

مر صادر گردید که زنان ھم چادر را ترک کنند ولی در ھمین ایام ا)٢٢. (اعضای کابینه دولت و نمایندگان مجلس آغاز شد

ھای طراحی شده از سوی وزیر معارف در مدارس و تبلیغات علیه حجاب در مطبوعات مردم ایران در برابر  با وجود برنامه

  .گرفت ھا مطابق میل شاه دیکتاتور صورت نمی دادند و برنامه تغییر پوشش تعصب به خرج می

  گسترش شرارت

در : تبلیغات کارگزاران رژیم پھلوی در مورد کشف حجاب به اوج خود رسید صدراالشراف می نویسد ١٣١۴ال با آغاز س

ش رضاشاه ھیئت دولت را احضار کرد و گفت ما باید صورتًا و سنتًا غربی بشویم، باید شروع به رفع  ١٣١۴اوایل خرداد 
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ای  نند شما وزرا و معاونین باید پیشقدم شوید و ھفتهھا نمود و چون برای مردم دفعتًا مشکل است اقدام ک حجاب زن

اصغر حکمت دستور داد در مدارس زنانه معلمان و  ھای خود در کلوپ ایران مجتمع شوید و به علی یک شب با خانم

مخبرالسلطنه ھدایت )٢٣.(دخترھا باید بدون حجاب باشند و اگر زن یا دختری امتناع کرد او را در مدارس راه ندھند

ھا  پلیس دستور یافت روسری از سر زن... کاله اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر عفت را : ذکر گشته استمت

ھا دوام داشت و بسیار  مدتی زد و خورد بین پلیس و زن. بکشد و روسری ھا پاره شد و اگر ارزش داشت تصاحب گردید

برّزین محل مجالس ترتیب بدھند و زن و مرد محل را دعوت کنند که ھا را شنیدم که از خانه بیرون نیامدند، امر شد م زن

  )٢۴. (اختالط عادی شود

رضاشاه در تھران و سپس در شھرھای شمال و آنگاه در سایر شھرھا در راه کشف حجاب اقدام کرد روز ھفدھم دی 

خترانش بدون حجاب در این در دانشسرای مقدماتی جشنی برپا شد که رضاخان در آن حضور یافت و زن و د ١٣١۴ماه 

برنامه شرکت کردند، زنان وزرا و وکال نیز از خانوادة شاه تبعیت کردند و با چنین وضعی در یک مجلس رسمی حاضر 

  )٢۵. (شدند

غالمحسین تبریزی از مردم  ھای شدیدی آغاز گردید، آقا شیخ ھای ضد دینی رضاخان مخالفت در تبریز نسبت به برنامه

اکبر مخالفت خود را با این اقدامات نشان دھند که البته با ایات محترم انگجی و آقامیرزا صادق  نگ اهللادعوت کرد با با

  )٢۶. (تبریزی ھمگامی داشت

ش وزیر  ١٣١٣ھـ ق برابر  ١٣۵٣حجه سال  ھای جمعه ذی چند ماه قبل از قیام مردم مشھد یعنی در یکی از شب

یراز کرد و به مناسبتی مجلس جشنی که از پیش تدارک آن دیده مسافرتی به ش) اصغر حکمت علی(معارف وقت 

پس از ایراد سخنرانی و نمایش در خاتمه . کنند که عدة زیادی از اقشار مردم در آن حضور می یابند شده بود، برپا می

نوازد و  می گیرند و ارکستر آھنگ رقص ای از دختران بر روی صحنه آشکار گردیدند و ناگھان نقاب از چھره برمی عده

ای از حاضران به عنوان اعتراض از آن جا خارج  در این ھنگام عده. شند حجاب مشغول پایکوبی می دختران به حالت بی

. نمایند گردد و عدة زیادی از مردم در مسجد وکیل اجتماع می شوند، روز بعد این خبر موجب سروصدای مردم می می

کند و اعمال جشن را  رود و سخت اعتراض می وذ شیراز بود به منبر میالدین فالی که از علمای پر نف سید حسام

رسد، الجرم دستور گرفتاری این روحانی مبارز  تقبیح و محکوم می کند، خبر خیزش شیراز و تعطیل بازار، به تھران می

ا و طالب این خبر گرفتاری فالی به حوزه علمیة قم، مشھد و تبریز رسید و خشم علم. شود صادر و او زندانی می

شھرھا را برانگیخت، در تبریز دو مرجع مورد توجه ایات مکرم سیدابوالحسن انگجی و آقا میرزاصادق آقا به ماجرای 

کنند که از تھران دستور تعقیب آن صادر و آن دو بزرگوار توقیف و به سمنان تبعید  کشف حجاب و تغییر لباس اعتراض می

سخنان خود خطاب به مردم گفته بود شاید دولت مرکزی راضی به این قضایا نبوده  گویا فال اسیری در)٢٧. (گردند می

است از این رو در مراسم جشنی که در تھران برپا شد وزیر معارف تصریح کرد اقدامات انجام گرفته در شیراز از 

  )٢٨. (خودسرانه نبوده و رای شاه است که کشف حجاب باید صورت پذیرد

ش تحت عنوان قیام گوھر شاد قّلة مقاومت مردم مسلمان ایران به ١٣١۴ردم مشھد در تیرماه اما حماسة شکوھمند م

اید قلة پر صالبتی که اگر چه جویبارھای  ھای ضد ارزشی رضاخان به حساب می رھبری علمای شیعه در برابر سیاست

ھا را شکوفا نمودند، از سوی  ھای تشنه جاری شدند و ارزش ھا به سوی دشت خونینی از آن جاری شد اما این خون

  )٢٩. (ای خروشان را پدید آوردند که بساط استبداد را در ھم پیچیدند ھا بھم پیوستند و رودخانه دیگر ھمین خون

  :ھا نوشت پی

  .٣٧٣و  ٣٧٢ـ سیرة صالحان، ابوالفضل شکوری، ص ١
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  .١٧٢ – ١٧٣ـ شھید مدرس ماه مجلس از نگارنده، ص ٢

  .٨۴ – ٨٣گروھی از نویسندگان، ص ـ تاریخ معاصر ایران، ٣

وزیر کودتا و مدافع  ش، نخست١٢٩٩ـ سیدضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و یکی از عوامل اصلی کودتای ۴

  .وزیری عزل و از ایران خارج شد م بود و پس از سه ماه نخست١٩١٩قرارداد 

  .٧٧ – ٧٨ص ، )تاریخ معاصر از دیدگاه امام خمینی(ـ تبیان، دفتر بیستم ۵

  .۵٢، ص ۵ـ بیانات امام در دیدار با وکالی دادگستری، صحیفه نور، ج ۶

  .۴۶١ – ۴۶٢، ص ٣ـ شرح زندگانی من، عبداهللا مستوفی، ج ٧

  .۵١ـ خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، حسن اعظام قدسی، ص ٨

  .١١٣ـ علما و رژیم رضاخان، حمید بصیرت منش، ص ٩

  .۶٠ – ٨٨، ص ٢آوری، ج  ، پیتهتاریخ معاصر: ـ نک١٠

  .٩۴ـ نگرشی بر تاریخ ایران نوین، جوزف ام آپتون، ترجمه یعقوب آژند، ص ١١

  .٢٨ – ٢٩، ص »شکیب«اهللا قاضی  ـ علل سقوط حکومت رضاشاه، نعمت١٢

  .٣۵ـ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پھلوی، دکتر علیرضا امینی، ص ١٣

  .٣٧ص . ـ ھمان، ماخذ١۴

  .١٣۴ـ تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاه، محمود حکیمی، ص ١۵

  .٣٠٢ـ خاطرات صدراالشراف، محسن صدراالشراف، ص ١۶

  .٣٠١، ص ٢ـ یادگار عمر، عیسی صدیق، ج ١٧

  ٢٩ – ٣٠ـ علل سقوط رضاخان، ص ١٨

  .٣٨و  ٣٧ـ رضاشاه و تحوالت فرھنگی ایران، ابراھیم صفایی، ص ١٩

  .۶٢شف حجاب، ص ـ واقعة ک٢٠

  .٣٧۵ـ رضاشاه کبیر یا ایران نو، الول ساتن، ال پی، ترجمه عبدالعظیم صبوری، ص ٢١

  .۵١٩خان ھدایت، ص  ـ خاطرات و خطرات، مھدیقلی٢٢

  .٢٠٢ـ خاطرات صدراالشراف، ص ٢٣

  .۴٠٧ـ خاطرات و خطرات، ص ٢۴

  .٢۵ـ پایان پادشاھی، محمدحسن صنعتی، ص ٢۵

  .ـ ھمان٢۶

  .٢٨١، ص ۶یست ساله ایران، حسین مکی، ج ـ تاریخ ب٢٧

  .۴۵٣ـ علما و رژیم رضاخان، ص ٢٨

 .معرفی گردیده است ١٣٧٨ـ این قیام در پیام زن تیر ماه ٢٩

  


