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Analysis of the causes and grounds of Imam Khomeini's opposition to Reza Shah's reforms

Abstract
The Pahlavi government of reza Khan launched a coup d'etat and by implementing the
modernization policies of the army was able to achieve the relative unity of the Qajar elites
who were suffering from unstable post-constitutional situation. Thus, the Pahlavi government
was initially a purely military government to achieve Bringing his social status required him to
show himself a religious person so that he could not face opposition from scholars in the
evolution of his power from prime minister to monarchy. But after he came to power and during
his reign he applied several reforms, some of which were culture. It had targeted the traditional
and religious society of Iran. This was criticized by many religious scholars of the society.
Since Imam Khomeini is the greatest indicator of Islamic thought in the contemporary era. This
article has tried to examine Reza Shah's reforms according to Imam Khomeini's views through
descriptive research and analysis and to determine to what extent Reza Khan's reforms were
contrary to Imam Khomeini's principles of Islam. Despite these objections, Imam Khomeini
Reza Shah To what extent did it lose its social base among the religious strata of society?
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چکیده
دولت پهلوی رارضا خان با کودتا به رو کار آورد و با اجرای سیاست های مدرن سازی ارتش توانست وفقاق نسبی نخبگان
قاجار را که از اوضاع بی ثبات بعد از مشروطه در رنج بودند بدست آورد .بنابراین حکومت پهلوی یک دولت کامال نظامی در

تحول قدرتش از رئیس وزرای تا پادشاهی مواجهه نشود .ولی پس از اینکه قدرت را بدست گرفت و در عصر پادشاهیش
اصالحات متعددی بکار بست که برخی از آن ها فرهنگ سنتی و مذهبی جامعه ایران را هدف قرار داده بود این امر مورد نقد
و نکوهش بسیاری از ادنیشمندان مذهبی جامعه قرار گرفت .از آنجا که امام خمینی بزرگ ترین شاخص اندیشه اسالمی در
عصر معاصر است .این مقاله تالش نموده است اصالحات رضا شاه را با توجه به نظرات امام خمینی با شیوه تحقیق تفسیری-
کیفی بررسی کند و به این سوال پاسخ دهد که اصالحات رضا خان تا چه اندازه با از نظر امام خمینی با مبانی اسالم مغایر
بود؟و با وجود مخالفتهای امام خمینی ،رضا شاه تاچه اندازه پایگاه اجتماعی خود رادربین قشر مذهبی جامعه ازدست داد؟
واژگان کلیدی :امام خمینی ،اصالحات  ،آموزش نوین  ،رضاشاه  ،مدرنیسم .
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ابتدا بود برای بدست آوردن پایگاه اجتماعی وی نیاز داشت خود را فردی مذهبی نشان دهد تا بتواند با مخالفت علماء در سیر
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مقدمه
دوره زماداری رضا شاه بیشترین حمالت به جایگاه روحانیت وارد گشت این امر بواسطه ان بود که ساختار ایجاد شده پهلوی
اول بر خالف حکومت قاجار مبتنی بر تمرکز قدرت سلطنت در تمام امور بود .ساختار حاکمیت قاجار به نوعی از تفاهم ناگفته
در نظام اجتماعی در مدیرت معنوی و علمی جامعه حول محور روحانیت بود .زیرا ساختار حاکمیتی قاجار به علت نداشتن
نیروی نظامی متمرکز و مدرن ،نداشتن نظام اموزشی و قضایی نوینی که به شکل موثری بتواند پاسخگو نیاز جامعه باشد نیازمند
حمایت روحانیت وقت در اعالم بسیج عمومی ،امر قضاوت و آموزش عمومی بودند و از نگاه روحانیت سالطین قاجار از
جانب آنها مشروعیت حکومت بر ممالک محروصه ایران را می یافتند .اگر چه روحانیت نحوه حومت مداری قاجاریه چندان
ورد قبول نداشتند اما تعهد نسبی قاجار به حفظ مملکت و مبارزه با ترویج عقاید التقاطی چون فرق صوفیانه بابیت بهاییت
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،حکومت قاجار توانسته بود مشروعیتی محدود به عنوان بازو اسالم در ذهن روحانیت و بزرگان آنها را به وجود آورد .به عبارتی
دیگر نوعی تقیسم قدرت در حوزه معنویت مادیت میان حکومت و علما ء تعریف گشته بود که امروزه در نظر علمایی علم
سیاست بر مبنایی نظریه امارت دو گانه تدوین می شود.حمایت علمایی قاجار در هنگامه جنگ های ایران روس از حکومت و
جنگ های متداول با عثمانی بر مبنایی همین دلیل بوده است .در عصر مشروطه افکار مبتنی بر سکوالریسم و ملی گرایی و طرد
اسالم از سوی قشری خاص از روشنفکران مطرح گردید .و از طرفی نیاز به ارتش ملی و حکومت مرکزی مقتدر و سرکوب
اشرار و جدائی طلبان زمینه ساز ظهور رضاخان و پایه ریزی دولت مقتدر وی گشت روحانیت که بواسطه ترویج افکار
کومونیستی و سکوالر در جامعه در انزوا قرار گرفته بودند به رضاخان که داعیه دین داری می کرد نگاه مثبتی داشتند و شهید
مدرس جزو علمایی محدودی بود که با نگاه تیز بین خود خدعه رضاخان را دریافته بود .
ضرورت بیان مسئله نقد منابع مرتبط
در باره اصالحات رضاشاه در دوره رضاخانی و بعد رضاشاهی نظرات متفاوت و متناظر متعددی می باشد که برخی وی را
معمار ایران مدرن و برخی وی را عامل انحطاط فرهنگی جامعه می دانند.اما باقضاوتی منصفانه شاید بتوان گفت برخی اقدامات
وی شایسته تحصین بوده اما نحوه اجرای این سیاست ها که با مشت آهنین اجرا گشته لطمات فرهنگی و اجتماعی متعدد به
ساختار مذهبی و سنتی جامعه ایران وارد آورده که این امر چون میراثی شوم تا روزگار ما امتداد یافته شده است .در بین نظر
صاحب نظران و بزرگان دین در باره اصالحات و سیاست های اصالح گرانه وی نظرات متنقدانه مهمی بر این شیوه از اصالحات
افکنده اند سوال اینجا است که آیا روحانیت با تمام اصالحات وی مخالف بوده اند ؟یا ان دسته از اصالحات که بافت مذهبی
و دینی جامعه را مورد هجوم قرار داده مخالفت می نمودند.با توجه بر اینکه نظرات امام خمینی بیشترین جهت دهی را بر نگاه
جامعه مذهبی و روحانیت داشته است شایسته است تا در این مقاله ولو به اختصار به بررسی نگاه امام در باره اصالحات پهلوی
اول نظر افکند و بنای مخالفت علمایی شیعه را با این اصالحات و نحوه اجرایی آن دریافت.
اولین موضع گیری امام

•
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اولین موضوع امام نسبت به رضا شاه امام به حکومت پهلوی اول سه سال پس از خلع وی از سلطنت در 15

اردیبهشت  1323بوده است که در این باره اعالمیه ای صادر نمودند و ملت و علماء را دعوت به قیام برای خدا و مبارزه با
بی دینی های حکومت پهلوی نمود(.امام خمینی 1368،ج )21-1،23در سال  ،1322خمینی اولین کتاب خود را با نام کشف
اسرار منتشر کرد و به سکوالریزاسیون موجود در دولت رضاشاه حمله کرد و به دفاع از قدرت خدا برای ایجاد و نابودی دولتها
پرداخت .
«ابتدا با ظاهری مقدس و عالقه به اسالم ،عالقه به روضه خوانی حضرت سیدالشهدا ،این طور عالقه را به او نشان دادند و او
هم خوب عمل کرد ...ابتدا با این سالح وارد شد در کشور ما ،یعنی آوردندش در کشور با قلدری ،آنها را که مراکز قدرت بودند
کنار گذاشت و عشایر را و کسانی که قدرتی در ایران داشتند .آنها را با قلدری و نقشه شکست داد ...نقشه دوم این بود که اسالم
را هرچه می تواند از آن قیچی کند ...روحانیون را منزوی کردند و از هر جا هم که یک صدایی از آنها بلند می شد و یک قیامی

نظر امام در باره موضع گیری پهلوی اول حول سه محور قابل بررسی است:
1ـ ایشان وی را فردی وابسته به اجانب دانسته که مهم ترین آن را حمایت انگلستان در کودتا سیاه جهت روی کار آمدن وی
می دانسند:
«از آن روزی که رضاشاه به امر انگلستان حمله کرد به ایران و کودتا کرد ،اولش اشخاص به اطالع می فهمیدند و بعد هم
شروع کرد به اراذلی و اوباشی( »...امام خمینی ،1368،ج  ،3ص )384
2ـ نگاه امام در نقد روکار آمدن رضاخان
امام نحوه روی کار آمدن پهلوی اول را به صورت غصبی و با زور تفنگ دانسته که بواسطه این زور مجلس شورایی ملی را
وادار به کرنش نموده و در این بین افراد محدودی چون شهید مدرس مخالف بودند.امام خمینی در این باره بیان می کند:
«یک مجلسی را درست کرد یک مجلس غیرقانونی ،غیرملی ،برخالف قانون اساسی بود .آن مجلس برخالف قانون اساسی آمد
و رضاشاه را نصب کرد به سلطنت و [قاجاریه را] خلع کرد .یعنی مجلس مؤسسان درست کردند آن هم با سرنیزه ،سلسله
پهلوی را به سلطنت نصب کرد و خلع کرد سلطنت سابق را ،این طرز آمدن سلسله پهلوی روی کار و اصل اساس سلطنت
پهلوی( ».امام خمینی ،1368،ج  ،5ص )63
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می کردند آن را خفه می کردند( ».همان ،ج  ،5ص )208
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از آن طرف،در این پنجاه سالی که ما یاد داریم،در این پنجاه سال عـزای ایـران،در اینپنجاه سال مصیبت ایران که از این خاندان
روسیاه به این ملت وارد شـد،ایـن انـگلستانبشردوست دمکرات امضاکنندۀ اعالمیۀ حقوق بشر،به حسب اقرار خودش،رضا
شاهرا به سلطنت رساندند و قـریب بـیست سـال ماها در زحمت بودیم و ملت اسالم درزحمت بود؛و محو آثار شریعت را
میخواست بـکند.البـته موفق نشد اما بنابراین بود(همان)3،298،
خلع سالح عشایر
ارتباط رضاشاه با عشایر چه در دوران قدرتگیری و بخصوص در دوران پادشاهی و بخصوص در دوران پادشاهی وی اهمیت
ویژهای در شناخت تاریخ معاصر ایران دارد چرا که از مهمترین اقدامات او خلع سالح عشایر بوده است .در طول تاریخ ،عشایر
و ایالت همیشه مسلح بودهاند و این یک امر طبیعی و ضروری برای آنان بوده است و تصور اینکه روزی این اسلحه از آنان
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گرفته شود برای آنان غیرقابل باور بوده است و داشتن اسلحه برای یک ایلیاتی برای مقابله با تعرضات و تجاوزات اجانب در
درجه اول و در مراحل بعد برای مبارزه و دفاع بر سر منافع قبیلهای با دیگر عشایر و ایالت و حفظ امنیت طایفه ضروری بوده
است .کمکم داشتن اسلحه و تقید به آن جزئی از سنتها و باورهای اصیل ایالئی ها گشت و آنان اسلحه را چون ناموس خویش
از خود جدانشدنی میدانستند .البته آنچه مسلم است و به حق جلوه میکند این است که برای تثبیت قدرت دولت مرکزی و
بسط آن در تمامی اجتماع ایران به ویژه جامعه عشایری و استقرار امنیت و آرامش و برچیدن قدرتهایی که تمایل به گریز از
مرکز دارند مهمترین عامل خلع سالح میباشد« .پادشاه جدید از ابتدا تصمیم گرفت قدرت خود را در تمام والیات ایران تثبیت
نموده و ایالت را خلع سالح کرده و نظم و قانون را برقرار سازد( .شیخاالسالمی  ، 1368 ،ص ).98البته فکر خلع سالح عشایر
در دوران وزارت جنگ و نخست وزیری رضاخان وجود داشته و تا دوران پادشاهی نیز ادامه یافت« .نخستین فرمانی که به ما
افسران ابالغ فرمودند تأمین قدرت دولت مرکزی و سروسامان دادن به ارتش بود تا به اصول خان خانی و ملوک الطوایفی پایان
داده شود و خوشبختانه با آن قدرت تصمیمگیری و اراده آهنین که خاص خودشان بود به تمام آن نابسامانی ها پایان بخشیدند
و عشایر خلع سالح شدند ( ».شعبانی ـ 1355ص  .- .173لوایوانویچ میروشینکف ،1344 ، ،ص)78سرپرسی لورن نامه ای به
لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در سال 1922م (1301ه.ش) در مورد سیاست رضاخان در رابطه با تثبیت قدرت دولت
و خلع سالح چنین مینویسد «گمان میکنم منویات رضاخان را بتوان چنین خالصه کرد .مادام که سراسر کشور تحت سلطه
بی چون و چرای یک قدرت واحد که لزوماً باید حکومت ملی باشد درنیاید و مادام که خلع سالح عمومی به عمل نیامده و
کلیه قدرتها در دولت تمرکزنیافته است کشور ایران هرگز به معنای واقعی مستقل و منظم نخواهد شد و مسئولیت حفظ جان و
مال بیگانگان باید دولت باشد و نه خوانین محلی و غیره»( .بهاروند ،سکندر 1360 :.ص )241نکتهای که قبالً به آن اشاره شد
و قابل یادآوری است دلبستگی عشایر به سالحهایشان میباشد و در دوره پهلوی بدون توجه به عوامل خاص اجتماعی و روانی
به ایلیائی گفته میشود باید اسلحه خود را به کناری بگذارد و این امر آنقدر برای عشایر سخت بود که یکی از جنگجویان لر
هنگام تحویل اسلحه خود به مأمورین نظامی میگوید «تا این لحظه ما مرد بودیم ولی از این پس مانند زنان زندگی خواهیم
کرد» (البصری ،1335، ،ص )39رضاشاه خود در یادداشتهایش چنین ذکر میکند« :من امر خلع عشایر را دادم و همانطور که
اسلحه صفحات شمالی را جمع اوری کردم عشایر جنوب را هم گفتم خلع سالح کنند تصمیم گرفتم چنانچه مناطق شمالی را
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امن و امان نمودم در جنوب هم امن و آرامش را مستقر سازم الکن مشاغل من زیاد و ناچار خلع سالح جنوب به تأخیر افتاد و
موکول به فرصت مناسبی گردید( ».امیری بویراحمدی  ،1331 ،ص)5
با اینکه امـام خـود از وجود خانها آسیب دیده و حتی پدرش در همین قضایا کشتهشده است.با این حال،بـرخورد رضـا خان
با عشایر را به زیـان اسـتقالل ایران دانـسته اسـت 5(.آبـان )58
پدر این محمد رضا-رضا خان-کـه آمـد،دستور این را ظاهرا داشت که این عشایر راتضعیف کند.البته بعضی از خـانهایی کـه
در آن وقت بودند،تعدیات داشتند؛لکنرضا خـان نه از این باب تـضعیف کـرد آنها را،بلکه شاید دستوراتی داشـت کـه نباشنداین
کسانی که میتوانند از کشور خودشان دفاع کنند،و نمیگذارند دیگران تجاوزکنند(امام خمینی )325، 10، 1386،
امام توجه دادند که این کار را بـه هـدف ایجاد قدرت مرکزی کردند،اما بـرخورد بـاعشایر کـه«پشـتوانهای بـرای ملت

خمینی )13،519، 1386،
سیاست دینی پهلوی اول
رضاخان در دوران سردار سپه بودنش سیاست مذهبی در چارچوب جذب روحانیت را در پیش گرفته بود وی با برگذاری دسته
جات عزاداری قزاق ها خود را فردی متدین و متشرح نشان می داد این سیاست رضا خان در جذب ابتدای روحانیت تا حدی
موثر بود این امر بواسطه بروز مسائلی بود که بعد از انقالب مشروطه باعث سرخوردی طیف وسیعی از روحانیت از رژیم
مشروطه گشته بود .زیرا تسلط مشروطه طلبان الئیک بر امور مشروطه باعث راندن روحانیت از مشروطه گردید و کسانی چون
ایت اهلل نائینی تالش نمود تا آثار خود در باره حمایت از مشروطه جمع نماید .هرج و مرج و نامامنی و بر افراشتن پرجم
استقالل خواهی در چهار گوشه ایران چون خیابانی در اذربایجان  ،میرزا کوچک خان در گیالن  ،اسماعیل آقا سیمیقو و شیخ
خزعل در جنوب کشور را از حالت اتحاد بیرون در آورد و نیاز به ارتش ملی و نیز حکومت مقتدر را در ذهن برخی روحانیون
به وجود آورد .رضا خان توانست از این زمینه مساعد در زمینه چینی قدرت سیاسی خود بهره گیرد حمایت وی از ایجاد حوزه
علمیه قم و جلب حمایت ایت اهلل حائری یزدی و جلب حمایت آیت اهلل ناینی که از مشروطه طلبان بیذار گشته بود و نیز
استقبال از روحانیون رانده از عراق در زمره تالش های رضاخان برای کسب مشروعیت بود.
«درحـــالیکـــه توســـعۀ اغتـــشاشات محلـــی و منطقـــه ای و خودســـریهـــای مـلـوکالطـوایفی و خـودمـداریهـای
روحـانیون در پیونـد بـا نقـش قـدرتهـای بیگانه  ،زمینه های داخلی فروپاشـی تمامیـت ارضـی ایـران را بـه طـرزی مهلـک
فراهم ساخته بود ،میهن دوستان ایران چشم به راه یک منجی بودند تا به نجـات ایران کـمـر هـمـت بـسته و بـا ایجـاد یـک
مرکزیـت توانـا و قدرتمنـد ،اسـتقالل و موجودیت ایران را دوام بخشند .این منجی ،در قالـب رضـاخان میـرپنج ظهـور کرد
و نقش خود را به منزلۀ رهاییبخش ملـت ایـران و تـأمین کننـدە اسـتقالل و تمامیت ارضی آنان ایفـا کـرد» (فـردوست :1370 ،
)160
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بودند»،ضـربهای بـه بدنۀ دفاعی کشور بود.امام،برایمثال،به ضربهای که انگلیسیها از تنگستانیها خورده بودند،توجه دادهاند(.امام
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نقد امام بر سیاست دینی رضا شاه
.امام خمینی بادرکی درست سیر تحول ریا کارانه سیاست مذهبی پهلوی اول که در ابتدا خود را مدافع مذهعب دانسته و بعد از
ثبات سلطنت معترض مذهب و مذهبیون گشته بیان می دارد:
«در محرم روضه داشت ،در یک جا بود که روضه خوانی داشت ،و خودش هم حاضر می شد .دستجات از ارتشیها راه می
انداخت که من او را خودم دیدم و دستجات مختلفی از ارتشیها راه می انداخت و آن وقت معروف بود که خود او در ماه محرم
تکیه هایی که در تهران بود ،می گفتند که می رود  .بعضیها می گفتند که پیاده می رود .همه تکیه ها را در این شبهای محرم...
تا آن وقتی که قدرتش محکم شد ،مأموریتش را شروع کرد و مهم مأموریتش یکی این بود که روحانیون را بکوبد( ».امام خمینی

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل چهﺎرم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ)16زﻣستﺎن1400

 ،1368،ج  ،11ص )395
چرایی نظر مساعد برخی از روحانیت معاصر رضا شاه به وی
انچه مسلم است برای حفظ شریعت و انجام حدود فقهی و شرعی نیازمند بر قراری نظم در نظام اجتماعی بود که این امر توسط
دولتهای مشروطه به سامان نرسید و عما ضرورت ایجاد حکومت مقتدر را حتی اگر ظالم باشد را از بی حکومتی بهتر دانستند
و انرا به حدیثی به نقل از امام اول شیعیان دانسته که حکومت ظالم بهتر از بی حکومتی و عدم نظم و هرج مرج است بـه گونه
ایکه :
«سندی در دست است که آیت اهلل حائری وساطت بین حکومت و مردم را انجام مـیداده است  .این سند ،جـوابیۀ آیت اهلل
حـائری اســت بـه فـردی جدیداالسـالم کـه در آن عـالوهبـر معرفی وی به یکی از علمای مورد اعـتماد جـهت آگاهی و
چگونگی عمل به قـوانین اسـالم ،مشکل شغلی وی را با سفارش به سرتیپ فرجاهلل خان (فرجاهلل خـان آقـاولی) کـه از رؤسـای
نظامی دولت بود ،حل نمودهاند »(فیاضی)81 :1378 ،
در نگاه امام رضا شاه اگر از همه سالطین قاجار سنگ دل و جنایت کار تر نبود اما از همه آنها خیانت بیشتر نموده بود::
«ایران در این مدتی که خودمان یادمان هست ...این است که از آن اولی که رضاخان آمد در ایران کودتا کرد تا حاالیی که
بحمداهلل غلبه حاصل شده در طول این پنجاه سال که شاید سخت ترین ایام بود بر ملت ایران ،اینها اگر جنایتکارتر از همۀ
سالطین سابق نبودند ،خیانتکارتر بودند .ممکن است کسی بگوید آغامحمد قاجار هم مثل آنها جنایتکار بوده ،اما آغامحمد قجر
مثل اینها خیانتکار نبود ،در تاریخ نیست که محمدخان قجر برای مملکت منابع مملکت خودش را داده باشد .جنایتکار بود اما
خیانتکار نبود( »...امام خمینی ،1368،ج  ،10ص )187
اقدامات پهلوی اول در برخورد با روحانیت از نظر امام
پهلوی اول با اعالم سربازی گیری بخش وسیعی از طالب را به سربازی فرستاد و نیز با اعالم اینکه هر می خواهد لباس
روحانیت را به تن کند می بایست یا امتحان دهد یا از سوی چند عالم معروف به عنوان مجتهد شناخته شود به همین دلیل
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تعداد کسانی که از جامعه روحانیت که امکان پوشیدن لباس را یافتند قشری محدود بود.البته این امر را نیز باید خاطر نشان
نمود که بسیاری از کسانی که برخی از افراد که خود را عالم دین معرفی می کردند در عصر قاجار در برخی از مناطقی که عالم
معرفی وجود نداشت افرادی سود جو با استفاده از محدویت فهم عامه با ادعای عالم دین بودن مردم را اغفال می نمودند.به
عبارتی دیگر این اقدام رضاشاه در بر قراری امتحان و نظرات بر جامعه روحانیت که تا ان روز ساختاری بر نظارت خود نداشت
سنجیده بود اما نحوه اجرایی این سیاست در قالبی غلط و امتقام گیرا نمود واقعی پیدا نمود .زیرا اگر رضا شاه می خواست
جلوی سواستفاده گران از لباس روحانیت را بگیرد ابزار این کار را در دست بزرگان آن روز جامعه روحانیت قرار می داد و نه
وزارت معارف که با برخوردی خارج از حوزه فقاهت به جنگ روحانیت برود.چناچه امروزه نیز پوشیدن این لباس بدون اجازه
یا مدرسه علمیه جرم بوده است و کسانی که امروزه سطح یک حوزه را گزرانده اند و باقی شرایط از جمله حسن اخالق عدم

«اجانب ،قدرتهای بزرگ که مطالعات زیادی در این کشور دارند مالحظه کردند که یکی از گروههایی که می تواند مردم را
بسیج کند در مقابل قدرتهای خارجی ،روحانیت است .ابتدا شروع کردند با اینها دست و پنجه نرم کردن ،یعنی اینها را کوبیدن.
اگر شما مطبوعات آن وقت را و رسانه های گروهی آن وقت را و نویسندگان و گویندگان آن وقت را در نظر بگیرید یا آن
مقداری که از آنها باقی مانده است مطالعه کنید می بینید که تمام رسانه های گروهی و تمام مطبوعات کشور و رادیو و سینما
و تئاتر و تمام اینهایی که در یک کشوری می تواند کار صحیحی بکند ،همه آنها در خدمت اجانب در خدمت این رژیم فاسد،
به ضدیت با روحانیت برخاستند( »...امام خمینی  ،1368،ج  ،16ص )177
واقیت کالم امام در حافظه تاریخی ایران این ادعا را تصدیق می نماید زیرا انگلستان در قیام تنباکو و مسئله مسیو نوز بلژیکی
و انقالب مشروطیت دریافته بود هر گاه که روحانیت بخواهد از قیامی مردمی حمایت کند امکان شکست آن وجود نداشته
است .برای شکست مقاومت توده ها ابتدا بایست جایگاه روحانیت را در بین مردم از بین برد .اگر چه اجرایی دادگستری نوین
و مدارس به سبک جدید امری پسندیده محسوب می گشت اما نحوه اجرایی آن با عقب نگه داشتن روحانیت از این عرصه ها
که تا آن روز در قلمرو خدمات آنها بود نوعی کودتا در برابر روحانیت محسوب می گشت زیرا در نظام اموزشی جدید توجه
چندانی به بحث آموزش دینی نشده بود و نیز در نظام قضایی نیز بیشتر در بحث احکام طالق ازدواج و ارث به فقه توجه شده
ودر دیگر امور به احکام دول غربی اقتباس گشته است .حضرت امام در این خصوص می فرمایند:
«اول هدفی که رضاخان در نظر گرفت کوبیدن روحانیت بود به اسم اینکه می خواهم اصالح بکنم تمام کارهایشان از اول تا
آخر به اسم اصالح و به اسم ترقی دادن کشور بود( »...امام خمینی،1368،ج،16ص)177
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عضویت در گروهای معاند انقالب امکان ملبس شدن را دارند،حضرت امام در این خصوص می فرمایند:
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امام به درستی به عقبه فکری رضا شاه اشاره می کند کسانی چون فروغی که روشنفکر بود و جزو اژ ماسونی ایران بود یا داور
از بزرگ ترین حامیان فکری رضا شاه بودند.زیرا حضرت امام خود از رهبران اندیشه اصالحات بودند و با جدا کردن روحانیت
از بدنۀ تجدد به شدت مخالفت می کردند .ایشان معتقد بودند که جدایی علما از مدرنیسم ضربه مهلک به مملکت بار می آورد.
پهلوی دوم تفکر «تجددخواهی» را از برخی میراث خواران مشروطه چون تقی زاده قرض گرفته بود .بعد از بیان محرک های
داخلی باید ذکری از دول سکوالر همسایه ایران بود چناچه امان اله خان پادشاه افغانستان با زن بی حجاب خود در سفری
رسمی به ایران و به دربار پهلوی رفت و دولت بعدی دولت آتا تورک در ترکیه بود که خط عربی را منسوخ و خط التین را
برگزیده بودند.و روحانیت را خلع لباس نموده بود و از همه مهم تر زنان را کشف حجاب نموده بود رضا شاه بعد از سفر به
ترکیه عزم خود را در قانون اجباری نمودن کشف حجاب اعالم نمود:

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل چهﺎرم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ)16زﻣستﺎن1400

«این مرد بی صالحیت وقتی که به ترکیه رفت ،آنجا دید که آتاتورک یک همچو کارها و همچو غلط هایی کرده است ،از
همانجا از قراری که آن وقت می گفتند تلگراف کرده است به عُمال خودش که مردم را متحدالشکل کنید ...بهانه دوم او به تقلید
از آتاتورک قضیه «کشف حجاب» بود با آن فضاحت .خدا می داند که به این ملت چه گذشت( ».امام خمینی  ،1368،ج  ،3ص
)299
کشف حجاب
از آنجا که"کشف حجاب"زیر پا گذاردن یـکی از احـکام مـصرّح قرآن کریم بود،بارزترین سیاست ضداسالمی حکومت رضا
شاه محسوب میشد.نحوۀ برخورد روحانیان با ایـن سیاست،بخش مهمی از کارنامۀ عملکرد آنان را در دوران سلطنت رضا شاه
رقم میزند.مخالفت روحانیان بـا کشف حجاب،که از مـهمترین خـواستهای غربگرایان در کشورهای اسالمی به شمار
میآمد،امری بدیهی به نظر میرسد.علما،به عنوان سنگربان انشریعت،همواره خود را موظف میدیدند که با طرح و تبلیغ این
امر در سطح جامعه برخورد شدید کنند.کشف حجاب،بـا وجود تمامی توجیهاتی که دربارۀ آن صورتمیگرفت،از چنان حساسیتی
برخوردار بود که طیفهای مختلف روحانیان،با اندیشهها وعملکردهای متفاوت سیاسی،در این قضیه موضعگیری نسبتا مشابهی
داشتند.دردوران رضا شاه در پی از بین رفتن نظم حـاکم بـر رابطۀ دین و دولت،شعارهای غربگرایانه برخالف دورۀ قاجار از
حمایت و پشتیبانی حکومت برخوردار شد.
روند کشف حجاب با زمینه چینی اجتماعی در جامعه سنتی ایران همراه بود .تبلیغات درمورد آزادی زنان بهتدریج از صـراحت
بیشتری برخوردار گردید و دربرخی از نشریات دراینزمینه اشارههایی میشد.در سال  1306در روزنامۀ حبل المتینن د الیلی بر
وجوب رفع حجاب درج شد( .حبل المتین ،س،35ش47و(47آبان)30،1306حـمایت دربـار از کـشف حجاب موجب تشویق
غربگرایان میشد.ترویج دکلته و منع چادرنماز از سوی ملکه،حـضور خـانوادۀسلطنتی با وضع زننده در قم در عید نوروز
،1307مسافرت امان اللّه خان افغان به همراهه مسرش ثریا به ایران و تـعدادی از زنـان افـغانی که در مهمانیها رعایت حجاب
رانمیکردند و در بازگشت به افغانستان نیز با لباس و کـاله اروپایـی از شـهرهای ایران عبورکردند،از نشانههای گرایش دربار
به رفع حجاب و حمایت از آن بود.عالوهبراین،درکلوپ ایـران تـیمور تـاش،وزیر دربار،اختالط زنان و مردان خانوادههای
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اشراف امری عادی بود و این اختالط در خـانوادههای نـظامیان و کارمندان ردۀ باال تشویق میشد.دراین زمان رضا شاه،مسلما
به توصیۀ نخبگان وابـسته،آمـاده بـود که کشف حجاب را درایران اعالم کند،لیکن چند عامل مانع از این اقدام بود:هراس از
مـخالفت روحـانیان،درگیر بودن حکومت با شورشهای عشایری سالهای  1307و  1308و نیز وقوعشورشهایی در افغانستان که
مـنجر بـه عـزل امان اللّه خان شد (.مهدیقلی هدایت.خاطرات و خطرات، .ص )519
تجددگرایان از تئاتر و سینما به عنوان ابزاری در جهت ترویج بیحجابی سودمیجستند.در  17تیرماه «1305جمعیت تمدن
نسوان»در صدد برآمد که به بهانۀ«ترویج معارف و بسط افکار و تـهذیب اخـالق و تـرقی زنان»،تئاتری با عنوان«تـمدننسوان»بـه
مـعرض نمایش بگذارد.در لوای این شعارها،عادیسازی حضور زنان درمجالس و سست کردن اعتقادات آنان و بهخصوص
تحریک آنان به بیحجابی موردنظر بود.به دنبال انتشار ایـن خـبر،علمای سرشناس تهران،از جمله آیت اللّه سید حسن
مدرس،آیت اللّه فیروزآبادی،سید محمد بهبهانی و میرزا هاشم آشتیانی،در نامهایخطاب به رئیـس الوزرا،مـستوفی
المـمالک،خواستار جلوگیری از این نمایش شدند( .سازمان اسناد ملی ایران ،اسناد کامپیوتری ،ش).210000299

االسرار که در ایام جوانی نگاشته اند نسبت به سیاست هایپهلوی اول و استعمارگران بیانتای فرموده بودند:
«مردم را با تبلیغات و کاریکاتورهای روزنامه ها و از طرفی با فشار سخت به روحانیین و خفه کردن آنها در تمام کشور و از
طرفی با شایع کردن اسباب عشرت و ساز و نواز و سرگرم کردن مردم به کشف حجاب و کاله لگنی و مجالس سینما و تأتر و
بال و آن چیزها که می دانید و گول زدن آنها را به اینکه این گونه بازیها تمدن و تعالی کشور است و دینداران مانع از آن هستند.
پس آنها [مانع] ترقیات کشور و اساس زندگی هستند .با این حیله ها و صدها مانند مانند آن ،آن توده را از روحانی دلسرد...
کردند و عالقه به دین دنبال آن از بین رفت .کارمندان دولت هم که عضو مؤثر کشورند ،یک دستۀ کمی از آنها که تا اندازه ای
ملتفت قضایا بودند و به واسطۀ گرفتن پُست های حساس ،دست پیمان به اجانب داده ،بر علیه مصالح کشور قیام و اقدام کردند
و یک دستۀ زیاد گول آنها را خورده و با ساده لوحی ترقیات کشور را به این بازیچه ها پنداشتند و هرچه اسم تجدد روی آن
آمد ،بدون سنجش پذیرفتند و از کلمۀ ارتجاع به طوری آنان را ترسانیدند که هر قدر مفاسد یک موضوعی را دیدند ،برای آنکه
به آنها نگویند کهنه پرست یا فناتیک ،چشم از مصالح کشور پوشیدند و ننگ خیالی و این کلمۀ موهوم را به خود نخریدند».
(امام خمینی ،کشف اسرار ،ص)330
یکی از اساسی ترین اقدامات رضاخان در ممنوعیت برگزاری مجالس روضه خوانی بوده است که حضرت امام بارها آن را
نکوهش کرده است .ایشان در این خصوص می فرماید:
«یک رشته هم جلوگیری از منابر و جلوگیری از روضه خوانی و خطابه ،به هر عنوان در تمام ایران [بوده] شاید گاهی اتفاق
می افتاد که عاشورا یک مجلس نداشت .بعضی از اشخاصی که یک قدری مثالً جرأت داشتند نصف شب ،آخر شب ،سحر،
مجلس داشتند که اول اذان مثالً تمام بشود( ».امام خمینی ،ج،11ص)395
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امام خمینی ،کشف حجاب را گناهی نابخشودنی که قداست جامعه زیر پا گذاشته می دانست ،امام قبالً نیز در کتاب کشف
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در کنار تعطیلی روضه خوانی ،مدارس حوزه علمیه تعطیل شد یا تبدیل به مراکز آموزشی جدید شد:
«تبلیغات روحانی در آن بیست سال که ممکن بود انجام بگیرد ،مجالس تبلیغ آنها ،حکم تریاک قاچاق یا بدتر از آن پیدا کرده
بود .مدارس علمی را که سرچشمه این منظور بود در تمام کشور از آنها گرفته یا بستند و یا مرکز فحشای مشتی جوان تازه رس
قرار دادند ،مدرسۀ مروی را که از آن هزاران عالم روحانی بیرون آمده بود ،جایگاه مشتی ارامنه کردند ،مدرسۀ سپهساالر را به
مشتی جوانها که با نام مدرسه ،موقوفات آن برای پشت میز نشستن تربیت می شد واگذار کردند و امروز یعنی پس از رضاخان
هم به همان حال باقی است .گویندگانی به نام وعظ و خطابه ،از پیش خود انتخاب نمودند که بعضی از آنها به جای دعوت به
دین ،دعوت به مقاصد رضاخان که مقاصد اجانب بود می کردند( ».کشف االسرار ،ص )332
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از دیگر اقدامات اقدامات رضاخان در تخریب چهره دینی و روحانیون ،آزادی عمل دادن به کمونیست ها بود.:
«کمونیست معتقد بودند] روحانیت با وعدۀ بهشت و با وعدۀ این طور چیزها مردم را آرام می کنند الالیی می گویند برای
مردم ،مردم را بیهوش می کنند و قدرتمندها مردم را می چابند ،در صورتی که اگر هر منصفی به تاریخ مراجعه کند ،می بیند که
انبیاء بودند که توده ها را بیدار می کردند بر ضد دولتها( ».امام خمینی ،1368،ج)44 ،7
کشف حجاب و عکس العمل امام
یکی از اقدامات پهلوی اول کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباسهای عموم مردم بود .نخستین موردی که حضرت امام روی
آن حساسیت نشان دادند تقلید رضاخان از آتاتورک بود که کوشید لباسهای سنتی و محلی را برچیند و با فرض بر اینکه لباسهای
سنتی مانع تجدد است و باید از بین برود ،طرح متحدالشکل کردن لباسها را داد و به زور سعی در انجام این طرح داشت .کشف
حجاب در ذهنیت تاریخی امام بسیار منفی است و آن را به عنوان یک اقدام ضددینی مورد سرزنش قرار داده و ظلمی نابخشودنی
به جامعه دانسته اند:
«در طول این مدت هم گرفتاریهای همۀ جانب ملت ما را چه مردها و چه زنها همه می دانید .شاید بسیاریش را یادتان نباشد
که من یادم است که اینها در زمان رضاخان به اسم اتحاد شکل ،به اسم کشف حجاب ،چه کارها کرده اند ،چه پرده ها دریدند
از این مملکت ،چه زورگوییها کردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حمله هایی که اینها می کردند به زنها که چادر را از سرشان
بکشند( ».امام خمینی ،1368،ج ،10ص  490ـ ) 489
باستان گرای وتالش برای تغییر فرهنگ مذهبی ایران
رضا شاه با بر قرای حکومت پهلوی تالش نمود تا حکومت مرکزی قدرتمند را پایه گذاری کند اما یکی از مانع های پیش روی
ان جامعه سنتی ایران بود که شامل قومیت ها و فرهنگ های متعددی بود و از طرفی دیگر بافت جامعه مذهبی ایران اجازه
تمرکز قدرت مادی و معنوی را به شاه نمی داد زیرا روحانیت در زمان قاجار حاکم بال منازع معنویت و شریعت جامعه بود و
محاکم شرع و ازدواج و نظام آموزشی از طریق مکتب خانه ها بودند این قلمرو خدمات اجتماعی مقبولیت و نفوذ اجتماعی

نفوذ نا پذیری را برای روحانیت در عصر قاجار تا مشروطه فراهم آورده بود و به خاطر همین پادشاهان با آنکه خود را حاکم
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بالمنازع ایران می دانستند ،همیشه در برخورد با حوزه قدرت روحانیت جنبه احتیاط را در پیش می گرفتند.پهوی اول تالش
نمود با مهم جلو دادن میراث باستانی ایران و توجه به مفاخر باستانی این مرز بوم در مقابل میراث ایران اسالمی که عقبه فرهنگی
روحانیت را شامل می شد در کنتورل قدرت روحانیت و پیش برد سکوالر نمودن حکومت باستان گرایی را ترویج نموده و تا
بدین طریق ناستوده قرابت فرهنگی مردم و روحانیت را در غالب فرهنگ باستانی ایران بگستلد.یکی از پایه فرهنگ اسالمی
تلفیق زبان فارسی با عربی بود که پهلوی تالش نمود این همگرایی دو زبان را در فرهنگ جاریه ملت جدا کند.
شخص رضا پهلوی نیز در خصوص زبان فارسی تعصبی ویژه داشت و از روزگار پیش از پادشاهی ،از زمان وزارت جنگ ،به
ضرورت اصالح و تقویت زبان توجه داشت .چنان که بر پایه ماده  4حکم  14دی ماه  1300ش پاره ای اسامی و اصطالحات
نظامی اروپایی رایج در زبان فارسی به اسامی و اصطالحات فارسی و عربی تغییر یافت .در سال  1303ش نیز به فرمان رضا
پهلوی انجمنی با مشارکت و همکاری وزارتخانه های جنگ و معارف تشکیل شد تا در خصوص وضع واژه ها و نامها

تندروی هایی که سره خواهان در جعل و وضع واژه های فارسی در برابر واژه های بیگانه و تعصبی که در زدودن واژه های
عربی به خرج می دادند .پاره ای از دانشمندان و فضالی ایرانی را نسبت به آینده زبان فارسی ،و خطرها و زبانهایی که از جانب
جنبش افراطی سره نویسی متوجه آن شده بود ،نگران و بیمناک کرده .از آن جمله تقی زاده که در آن زمان در خارج از کشور
به سر می بدر ،جرات به خرج داد و مقاله ای با عنوان «جنبش ملی ادبی» نوشت که در مجله تعلیم و تربیت که ماهنامه رسمی
وزارت معارف بود به چاپ رسید .خود تقی زاده درباره این مقاله در خاطرات خود چنین گفته است:
«....آن را بر ضد فرهنگستان که لغت تازه می ساختند نوشتم .گفتم این کار بیخود است و فارسی را خراب می کنند .آنجا
یک چیزی هم نوشتم که حکم شده این عبارات و لغات را استعمال بکنند .می گفتند به تصویب همایونی رسیده .لغت درست
می کردند و می بدرند به شاه نشان می دادند .آن وقت همه چیز این طوری شده بود ...من در آن مقاله نوشته بودم این کار اهل
علم است که از این مقوله بصیرتی داشته باشند و این با حکم و اینها نمی شود .گفتم که از قدیم گفته اند که شمشیر در کار
قلم نباید مداخله کند ( »....تقی زاده ،1372 ،ص )256-257
نظر امام در باره سیاست های فرهنگی و مذهبی پهلوی
ترویج «اصالح گری دینی» از دیگر سیاست های رضاخان و پسرش محمدرضا بود که از سوی تعدادی از غربزدگان و آخوندهای
روشنفکرمأب تبلیغ و ترویج می شد .حضرت امام در کشف االسرار می فرمایند:
«در این میان چند تن آخوند ...که از علم و تقوا دست کم تقوا عاری بودند به نام روحانیت ترویج کردند و با نام اصالحات،
برخالف دین ،آنها را به نوشتن و گفتن وادار کردند و کتابهای آنها را با اجازه اداره مطبوعات با خرج خود یا کسانی که گول
خورده اند به طبع می رساندند و اگر کتابی بر ضد آن نوشته می شد طبع آن را اجازه نمی دادند چنانکه کتاب «اسالم و رجعت»
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واصطالحات فارسی کار کند.
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که نوشته شد ،یکی از روحانیون قم کتاب «ایمان و رجعت» را نوشت و دروغپردازی و خیانتکاری شریعت سنگلجی،را آفتابی
کرد و نگذاشتند چاپ بشود( ».کشف اسرا ،ص)333
حضرت امام بارها در کتاب کشف االسرار در مقابل سیاست های به اصطالح «اصالح دینی» حساسیت های تندی نشان دادند.
از دیگر سیاست های دوران رضاخان گسترش «ملی گرایی و باستانگرایی» بوده است که یکی از اهداف این سیاست ضربه زدن
به دین مبین اسالم بود .حضرت امام در مقابل این سیاست می فرمایند:
«یک مجلسی درست کردند در همان زمان آن شخص ،شاید حاال اواخر زمان که در آن مجلس ،نمایش غلبۀ اسالم بر ایران
بود ،که لشکر عرب آمد و غلبه کرد و ...ایران را گرفت؛ آن وقت عربستان هم جزو اینجا بود ،آنجا دستمالها را درآوردند و به
گریه ،گریه [برای] اینکه اسالم آمد و ایران را اسالمیش کرد ،گریه کردند در یک مجلس عمومی ...برای این بود که مردم را از
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اسالم همچو بترسانند که اسالم آمد و اوضاع کلی را به هم زد( ».امام خمینی ،1368،ج،9ص)395
مدرس
مدرس به عنوان فقیهی که خبردار از زمانه بود و مدرنیسم کنترل شده اعتقاد داشت از انجا که به نقش های رضا خان واقف
بود هرگز نمی خواست که ساختار سنتی حکومت تغییر یاید زیرا بر اساس نظریه امارت بود زیرا رابطه ای سنتی میان پادشاهان
قاجار و فقهای شیعه بر قرار بود اگر چه این رابطه همیشه در چالش های متعددی قرار داشت اما هر گاه که حفظ کیان دین
توسط دگر اندیشان به خطر می افتاد یا حدود ماللک محروصه ایران در خطر تجاوز و دست اندازی بیگانه بود همکار و تعامل
بین این دو نهاد بر قرار می گشت .زیرا حکومت به مدد فتوا های روحانیت امکان بسیج نیرو ها را فراهم می دید و نیز به قوه
حکومت بود که فرقه ای نوظهور و بدعت گذار سرکوب می شدند .اما رضا خان در نظر مدرس با اعالم جمهوری قصد آن
داشت این تعامل پایدار با حکومت را بر هم زند.
چنانچه مجلس پنجم که طرف داران دولت رضا خان اکثریت آن را تشکیل می دادند و مدرس در اقلیت آن به سر می برد،با
تعجیل خاصی تالش می کرد تا قبل از سپری شدن سال ( 1302ش) طرح تغییر رژیم را (از قاجار به پهلوی)در مجلس تصویت
کند  .در این شرایط مدرس با طرح برنامه ای منظم،عملیات خود را برای خنثا کردن این طرح است آغاز نمود .اولین برنامه او
این بود که با اعتبارنامه چند تن از وکال مخالفت کند تا مجلس را از اکثریت ساقط نماید بحث درباره طرح مذکور را به بعد از
نوروز (1303ش) بکشاند .به همین منظور وی با اعتبارنامه برخی از افراد همچون موتمن الملک که همواره از ملیون به حساب
می آمد ،عمداً به مخالفت برخاست (.بهشتی سرشت.)360 _359 ،1380 ،
امام خمینی در دورۀ رضاخان نیز از اهمیت و تأثیر سیدحسن مدرس سخن می گفت چنانکه بارها در فرمایشات ایشان جمالت
فراوانی در تکریم مدرس نقل شده است .در جایی می فرمایند:
«رضا شاه از مدرس می ترسید ،آن قدری که از مدرس می ترسید از دزدهای سرگردنه نمی ترسید ،از تفنگدارها نمی ترسید،
از مدرس می ترسید که مدرس مانع بود از اینکه یک کارهای زشتی را انجام دهد( ».همان،ص)24

با این سیاست های غلط که رضاخان در مبارزه با مظاهر دینی و پیش گرفتن روشهای استبدادی و از بین بردن قدرت ملت
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داشت ،پشتوانۀ مردمی را کالً از دست داد و در دوران بحران نه تنها کسی از او حمایتی نکرد بلکه مردم از رفتن او شادیها
کردند.
نتیجه گیری
نگاه امام به شخص رضا شاه مبتنی بر عنصری بیدادگر که توسط اجانب روی کار آمد ن و با زور سر نیزه مجلس شورای ملی
را به اطاعت خود در آورد .امام خمینی اصالحات صورت گرفته در عصر رضا شاه را ماحصل اندیشه خشک وی ندانسته بلکه
این تفکر را هدایت شده از جانب انگلستان و روشنفکران وابسته به غرب و فراماسون چون فروغی بوده است .امام با تاسیس
وزارت دادگستری یا ارتش ملی ،یا دانشگاه تهران مخالف نبوده اما با این امر که ابزار تمدن مدرن در غالب سالحی مخرب در
برابر جامعه و ارزش های آن در آیند مخالف سریع دانسته و آنرا خیانتی برزگ به ملت ایران می دانستند.چراین نحوه اجرایی
خود تهی نموده بوده است .
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مدرنیسم و اصالحات ماحصلی جز نابودی میراث های فرهنگی و مذهبی جامعه نداشته است .و جامعه ایران را از ارزش های
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پی نوشتها:

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل چهﺎرم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ)16زﻣستﺎن1400

•

بدر الملوک بامداد()1347زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سـفید.تـهران:ابـن سینا.

•

بدال ،حسین)1378(،هفتاد سال خاطره آیت اهلل بلدا ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.

•

البصری ،علی )1335(.یادداشتهای رضاشاه ترجمه محمدحسین استخر چاپ مطبوعات تهران.

•

بصیرت منش)1368( ،علما و رژیم رضا شاه ،تهران :عروج.

•

بهاروند امان الهی  ،سکندر )1360(.کوچنشنینی در ایران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران.

•

پهـلوی محمد رضـا(.)1348مأموریت برای وطنم.تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 7.تقی زاده ،سید حسن )1372(،زندگی طوفانی ،تهران،علمی.
•

حبل المتین ،س،35ش47و(47آبان)30،1306

•

خمینی روح اهلل )1378(،کشف االاسرار ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره

•

خمینی روح اهلل() 1368صحیفه امام خمینی ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

•

سازمان اسناد ملی ایران ،اسناد کامپیوتری ،ش.210000299

•

شعبانی رضا )1355 ( .طراح کودتا،تهران ،امیرکبیر.

•

شکیب نعمت اهلل  )1372(،علل سقوط رضا شاه ،تهران :انتشارات آگاه.

•

شیخاالسالمی جواد  )1368(،سیمای احمدشاه قاجار پس از گذشت هفتاد سال، ،تهران :انتشارات گفتار.

•

طهماسبی ،عبداهلل )1355(،تاریخ شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه پهلوی ،تهران :دانشگاه تهران.

•

فرودست حسین  )1370(،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج ،2تهران ،اطالعات.

•

فیاضی عمادالدین  )1378(،حاج شیخ عبدالکریم حائری ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،1378 ،

•

لوایوانویچ میروشینکف)1344( ،ایران در جنگ جهانی اول.

•

محبوبی اردکانی حسین )1357( ،موسسات تمدنی جدیدتهران ،دانشگاه تهران ،ج.2
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•

مریت هاکس.ایران)1368(،افسانه و واقـعیت(خـاطرات سـفر به ایران).ترجمه محمد حسین نظرینژاد،محمد تقی

اکبری و احـمد نمایی.مشهد،معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
•

مکی حسین ،مدرس قهرمان آزادی بنگاه نشر ترجمه کتاب ،ص.108

•

هدایت مهدی قلی )1385(، ،مخبرالسلطنه ،خاطرات و خطرات ،تهران :زوار.
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