
  محمدرضا کائینی
روزهايي که ب�ر ما مي گ�ذرد، تداعي گر س�الروز 
فاجع�ه کش�تار در مسجدگوهرش�اد آس�تان 
قدس رضوي اس�ت. تبلیغ�ات دامن�ه دار و البته 
بي محتواي دشمنان نظام اس�امي و نیز ناآگاهي 
نس�ل س�وم و چهارم انقاب از ماوق�ع، ضرورت 
بازخواني روايت ها درباره دس�تیازي رضاخان به 
فرهنگ و لباس ايرانیان را ناگزير س�اخته اس�ت. 
آنچه پیش روي شماس�ت، خوانش�ي تحلیلي از 
اين روايت هاس�ت که ب�ه اين مناس�بت تاريخي 
به ش�ما تقديم مي ش�ود. امید آنکه مقبول افتد. 

   
  آيت اهلل سیدعزالدين زنجاني: سفر به ترکیه 

رضاخان را به کشف حجاب مصمم کرد
لعظم��ي  هلل ا يت ا آ

عزالدي��ن  س��يد 
حس��يني زنجاني از 
مراجع تقلي��د مقيم 
ش��هر مش��هد و از 
شاهدان بس��ياري از 
وقايع روزگار خويش 
بود. ع��اوه ب��ر اين، 
وي فرزن��د مرح��وم 
آيت اهلل سيدمحمود 
امام جمعه زنجاني ب��ود که در مبارزه ب��ا رضاخان يد 
طواليي داشت. وي در گفت وشنودي، درباره زمينه هاي 
فکري و عملي کش��ف حجاب رضاخان��ي مي گويد:» 
اقدامات رضاخان به الزام مردم در پوشيدن لباس هاي 
متحدالش��کل و پس از آن کش��ف حجاب مقدماتي 
داشت که سعي مي کنم به آنها اش��اره کنم. مي دانيد 
که رضاخان در آغاز س��لطنتش زياد تظاهر به مذهب 
و عاقه به علم��ا مي کرد، ام��ا به  مرور و پ��س از آنکه 
پايه هاي سلطنتش تحکيم ش��د، باطن خود را نشان 
داد. عاوه بر اين، يکي دو تا اتفاق هم موجب ش��د که 
او خباثت بيشتري از خود نشان بدهد. يکي از آنها سفر 
به ترکيه بود که آتاتورك روي او تأثير زيادي گذاشت، 
چون او قبًا در آنجا همين کارها را کرده بود. خاطرم 
هست عده اي از مؤمنين که بعدها به نجف و به ديدن 
آيت اهلل حکيم آمده بودند، نقل مي کردند که در ترکيه 
قبرهاي چند طبقه اي هست که مربوط به علماست و 
آنها کساني هستند که حاضر نشدند زير بار قانون لباس 
متحدالشکل بروند و آتاتورك کاه شاپو را با ميخ بر سر 
آنها کوبيد و جمع زيادي از علما را به اين شکل شهيد 

کرد که االن مقابر آنها هس��ت. هنگامي که رضاخان 
از آن س��فر برگشت، سلس��له اقداماتي از جمله اجبار 
لباس متحدالشکل و کشف حجاب را ش��روع کرد. او 
در اين مورد هم مي خواست براي خودش مستمسکي 
درست کند و حرف هايي هم مي زد و مي گفت دين به 
لباس نيست و به دل آدم است و از يکي دو نفر آدم هاي 
دين فروش هم مجوزهايي را دريافت کرد. سيدالعلمايي 
در تبريز بود که تا آن تاريخ  آدم محترمي بود. خاطرم 
هست يك بار که او مي خواست از زنجان عبور کند، اکثر 
مردم زنجان به استقبالش رفتند. رضاخان چون خودش 
در زمينه هاي گوناگون و به خصوص مسائل ديني شعور 
نفي و اثبات نداشت، از او سؤال کرده بود که آيا حجاب 
در قرآن يا سنت هست يا نه؟ او هم به خاطر اينکه از اين 
فرصت اس��تفاده و جايگاهي پيدا کند، براي خوشامد 
رضاخان گفته بود که ما سندي براي ضرورت حجاب 
نداريم. رضاخان هم به فتواي اين گونه افراد اس��تناد 
مي کرد. هميش��ه آدم ها و گرو ه هايي که مي خواهند 
با دين س��تيزه کنند، نمي آيند بگويند ما با اصل دين 
مخالف هستيم، بلکه به حرف هاي شاذ و نادر اين سنخ 
افراد استناد مي کنند. خاطرم هست که وقتي از پدرم در 
مورد رضاخان استفتا کردم، ايشان حکم به ارتداد او داد، 
چون حجاب از ضروريات  دين است و رضاخان منکر آن 
و بنابراين مرتد بود. آن روزها جو وحشتي سايه انداخته 
بود و برخي از روي مصلحت سنجي  يا اشکاالتي که در 
ذهنش��ان بود، از پدرم درباره اين فتوايي که داده بود، 
سؤال پرسيدند. ايشان گفتند: »من در ارتداد رضاخان 
ش��ك ندارم، بلکه شك دارم در کس��ي که در ارتداد و 
کفر رضاخان ش��ك داشته باش��د.« اين فتواي ايشان 

بازتاب هايي هم داشت.«
  عامه بهلول گنابادي:آيت اهلل اصفهاني گفت 

به مصاف رضاخان برو!
عام��ه  زنده ي��اد 
تقي  ش��يخ محمد
ي  د ب��ا ل گنا بهلو
از فع��االن مب��ارزه 
رويکرده��اي  ب��ا 
ن��ه  يا ا د يت ز هو
رضاخاني اس��ت که 
نام او با واقعه تاريخي 
مسجد گوهرشاد گره 
خورده است. او آغاز 
مصاف خويش با حاکميت وقت را انگيزه شخصي و 
توصيه مرجع خويش آيت اهلل العظمي سيدابوالحسن 

اصفهاني مي دان��د و در اين ب��اره مي گويد:»وقتي 
همراه با مادرم براي اولين بار به زيارت عتبات رفتم، 
در کربا، مرجع بزرگ وقت آيت اهلل اصفهاني که هر 
س��ال از اول تا پانزدهم ش��عبان به کربا مي آمدند 
و در حرم امام حس��ين)ع(، صح��ن باب القبله نماز 
مي خواندند، از من دعوت کردند که در آن 15 شب 
منبر بروم. ايشان خودش��ان هم در جلسات حاضر 
مي شدند و به س��خنراني هاي من گوش مي دادند. 
بعد از پانزدهم ماه شعبان هنگامي که آقاي اصفهاني 
خواستند به نجف برگردند، از من خواستند با ايشان 
به نجف و در آنجا هم منبر بروم و به اتفاق ايشان به 
نجف رفتيم. در يکي از روزها که در محضر ايش��ان 
بودم از من پرس��يدند: به عراق آم��ده اي که زيارت 
کني يا ادامه تحصيل بدهي؟ گفتم: در حال حاضر 
براي زيارت آمده ام، اما به  زودي به ايران برمي گردم 
و سپس براي ادامه تحصيل به نجف مي آيم و درس 
خارج را ادامه مي دهم. ايشان بافاصله پرسيدند: از 
چه کسي تقليد مي کني؟ عرض کردم: از حضرتعالي. 
فرمودند: من فت��وا مي دهم حضور ش��ما در درس 
خارج، حتي براي رس��يدن به اجتهاد حرام اس��ت. 
االن منب��ر رفتن ش��ما و تش��ويق و تحريك مردم 
به ايس��تادگي در مقابل رضاش��اه و اعمال و قوانين 
ظالمان��ه اش واجب عيني اس��ت. م��ا مجتهد زياد 
داريم، اما مبلّغ مبارز کم داريم. تا هنگامي که شما 
مجتهد بشوي، رضاشاه چيزي از دين و مذهب باقي 
نگذاشته و ديگر مسلماني نمي ماند تا از شما تقليد 
کند! گفت��م: آمادگي اين کار را دارم و اساس��اً چند 
وقت است که اين کار را ش��روع کرده ام. ايشان در 
ادامه توصيه کردند: در آغاز، ش��يوه تبليغ شما بايد 
با لحن آرام باش��د و مردم را با محبت به وظايفشان 
در نماز و روزه و حج و ديگر واجبات و محرمات آشنا 
کنيد. فعًا هيچ کس را به خاطر نداشتن حجاب يا 
استعمال مسکرات و س��اير محرمات مورد تعرض 
قرار ندهيد. اولويت در مبارزه با حاکم جبار اس��ت! 
من چون تصميم گرفته بودم به ش��کلي وس��يع به 
جهاد عليه رضاخان بپ��ردازم و الزمه اين کار تردد 
بين شهرهاي مختلف براي برانگيختن و شوراندن 
مردم بود، دائماً نگران همسرم بودم که زني با ايمان 
بود. بخشي از اين نگراني براي تنهايي او بود و بخشي 
هم از اين واهمه داشتم که مقامات حکومتي براي 
تحت فش��ار قرار دادن م��ن ب��ه آزار او بپردازند. به 
همين خاطر به او گفتم: آيا موافقي همان گونه که 
با رضايت و دوستي با هم ازدواج کرديم، حاال هم با 

عامه بهلول گنابادی: آيت اهلل اصفهانی 
از م�ن پرس�یدند: از چه کس�ي تقلید 
مي کني؟ عرض ک�ردم: از حضرتعالي. 
فرمودند: من فتوا مي دهم حضور شما 
در درس خارج، حتي براي رس�یدن به 
اجتهاد ح�رام اس�ت. االن منبر رفتن 
ش�ما و تش�ويق و تحري�ك م�ردم به 
ايس�تادگي در مقابل رضاشاه و اعمال 
و قوانین ظالمانه اش واجب عیني است
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 مروري بر زمینه ها و چگونگي دست يازي رضاخان 
به فرهنگ و لباس ايرانیان در آيینه روايت ها
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  شاهد توحیدي
تاري��خ، طرف��ه حکايتي 
اس��ت که راويان صادق و 
امين آن اندکند و ناقان 
پرگوي بي مايه آن بسيار 
و اين خود ناشي از جهت 
نگ��رش ب��ه آن و عل��ت 
نگارش آن اس��ت، چه در 
قاموس کساني، تاريخ جز 
ش��رح احوال شاهان قدر 
قدرت و ساطين ستيزه جوي نيست و در بينش برخي 
جز در قالب جزميتي گنگ و جبري کور نمي گنجد و... 
در اين ميان معدودي هستند که با الهام از فرهنگ الهي 
به تصوير و تحليل وقاي��ع مي پردازند و تاريخ حقيقي 
را در رن��ج روزانه انبوه مردمان و ت��اش تعالي جويانه 
انسان و صيرورت معنوي و بالندگي فکري او مي نگرند 
و مي نگارند. اينان نان را به ن��رخ روز نمي خورند و در 
حفظ حرمت تاريخ بسا بوده است که بر رسن دار بوسه 
نيز زده اند. باري تاريخ حقيقي، تاريخي که مورد قبول 
قرآن است و در نظر اس��ام ارج و اعتبار دارد، تاريخي 
است که دل را در دين استوار مي سازد، در آن ذکر حق 
مي ش��ود، موجب موعظه و تذکر مؤمنان است و مايه 
 تفکر و عبرت آموز اولوااللباب اس��ت. نظري اين گونه

 �  و تنها اين گونه نظر� بر گذشته چاره ساز حوادث واقعه 
و چراغ راه آينده خواهد بود، واال ف��ا؛ بنا به فرمايش 
اميرالمؤمنين علي)ع(: همان��ا هر آن را که عبرت هاي 
حاصل از حوادث ايام پيش رو باشد، تقواي الهي او را از 

افتادن در دام شبهات باز مي دارد. 
اکنون که به برکت برپايي نظام اسامي امکان بررسي 
واقع بينانه آنچه بر مردم اين ديار در گذشته هاي دور و 
نزديك رفته اس��ت، ضرورت حياتي تحقيق و تدوين 
حوادث تاريخي کشور اس��امي مان به طور دقيق و به 
دور از هر گونه تخطئه و تحريف به نحو بارزي احساس 
مي ش��ود، به ويژه انگيزه و جهت اي��ن تحقيق احياي 
ميراث عظيم فرهنگي و بازيافتن هويت اصيل اسامي 
باشد. در پرتو اين پژوهش هاست که بسياري از زوايا و 
خفاياي انقاب اعجاب آميز اسامي � که ريشه در تاريخ 
پرفراز و فرود انسان و اسام دارد� آشکار مي شود و هم 

دستمايه اي گرانقدر براي تداوم رشد انقاب از يك سو 
و هدايت ساير حرکت هاي اصيل آزادي بخش از سوي 
ديگر فراهم خواهد آمد. مطالعه هر چند مختصر تاريخ 
حرکت ها و قيام هاي غرورآفرين و خونيني که در طول 
سيطره طاغوت و به ويژه در سال هاي سياه ستمشاهي 
معاصر در اين ديار صورت گرفته است، مباني و مايه هاي 
مکتبي نقش پيشتاز و هدايتگر روحانيت اصيل و بيش از 
همه حضور ايثارگرانه و همه جانبه مردم مسلمان در اين 
حرکت ها را بر هر محقق منصف تاريخ معلوم مي کند. 
تبيين مستند و تحليل مبتني بر مدارك و شواهد اين 
امور تعهدي اس��ت که هر تاريخ نگار شرافتمندي بايد 
در خود احساس کند، تعهدي که ديدگاه هاي غرب و 
شرق زده کم و بيش اگر نگوييم به کلي عاري از آن است. 
به رغم اذعان همه محافل فرهنگ��ي و همه محققان 
معاصر به اين نياز اساسي، متأس��فانه بايد گفت هنوز 
حرکتي جدي و پرتوان در اين زمينه انجام نشده است. 
  اثر»قيام گوهرشاد« بنا بر بينش فوق و در جهت تحليل 
يکي از قيام هاي مقدس مردم مسلمانمان در مخالفت 
و مبارزه با طرح ننگين و استعماري کشف حجاب در 
اوج اقتدار رضاخان قلدر تدوين ش��ده است. اين قيام 
گرچه دامنه گسترده اي داش��ت، اما اوج شور و شکوه 
آن حماس��ه اي بود که مردم مبارز مش��هد در مسجد 
گوهرشاد آفريدند و با نثار قريب به 4هزار شهيد غرور و 
غيرت اسامي را در حمايت از حريم دين و ناموس خود 

به زيباترين شکل به نمايش گذاشتند. 
اين تحقيق ارزشمند که توس��ط جناب سينا واحد و به 
همياري همسرشان خانم ش��يوا خالدي صورت گرفته 
است، اولين بار در اسفندماه 1359 در دو شماره پياپي در 
مجله سروش منتشر شد و لزوم و نشر آن به صورت کتاب 
موجب گشت که انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
به نشر آن اهتمام ورزد. با اين همه سال هاست که اين اثر 
ارجمند از سوي انتشارات مذکور مورد بازنشر قرار نگرفته 
و پژوهندگان جوان تاريخ از ابتياع و مطالعه آن محروم 
گش��ته اند. اميد مي بريم که اين نقيصه به زودي جبران 
گردد. نويس��نده اثر در مقدمه آن آورده است: »سخنان 
حضرت امام در باب مسجد گوهرش��اد و اشارات مکرر 
ايشان بي گمان نخستين الهام بخش ما براي پژوهش و 
تحقيق درباره اين کشتار و چگونگي وقوع آن در دوران 
سلطه جبارانه رضاخان بوده است، اما آن توصيه اي که ما 
را در کارمان راسخ تر و اهميت ژرف آن را به ما گوشزد کرد، 
پيشنهاد استاد محمدرضا حکيمي مکتب شناس ارزشمند 
و نويسنده متعهد و مسئول بود. از آن رو که ايشان خود 
زاده آن ديار هس��تند و همچنين بعضي از دوس��تان و 
آشنايان خود شاهد عيني قضايا بودند، اهميت واقعه را 

تذکر دادند و راهنمايي هايي هم فرمودند.« 

 نظري بر پژوهشي روايي 
درباره  »قیام گوهرشاد«
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 يک نفر در کسوت روحانيت
 منکر وجوب حجاب شد!

کمال رضايت از هم جدا شويم؟ او گفت: به خاطر 
جهاد در راه خدا، هر تصميمي که تو بگيري من 
موافقم. البته اين تصميم برايم بس��يار س��خت 
بود، اما براي انجام هدف بزرگم که مبارزه در راه 
خدا بود، آن را عملي کردم. بعد از طاق به اين 
نتيجه رسيدم که اگر بعد از جدايي از او بخواهم 
به مبارزه با رژيم ادامه ده��م، باز هم دولت او را 
راحت نمي گذارد، لذا پس از سپري شدن مدت 
عده ش��رعي، او را به ازدواج يکي از دوستانم در 
سبزوار درآوردم. اين شخص در بافندگي فرش و 
سجاده کار مي کرد و همسرش مدتي قبل فوت 

شده بود.«
  استاد س�یدهادي خسروشاهي: به علما 

عمداً مجوز عمامه داده نمي شد!
آي��ت اهلل اس��تاد 
ي  د ها س��يد
خسروشاهي فرزند 
مرح��وم آيت اهلل 
تضي  مر س��يد
خسروشاهي است 
ک��ه در مخالف��ت 
ب��ا سياس��ت هاي 
 ، ن��ي خا ضا ر
مدت ها به ش��هر 
سمنان تبعيد ش��ده بود. وي درباره زمينه هاي 
فرهنگ زدايي رضاخان از جامعه ايراني و واکنش 
علما و مردم بدان مي گويد:»قبل از جريان کشف 
حجاب و اقدامات ضداس��امي و غير مش��روع 
رضاخان، مي دانيم که او پابرهنه و گل به س��ر 
و س��ينه ماليده، در جلوي دسته هاي عزاداري 
حرکت مي ک��رده و به س��ينه زني مي پرداخته 
اس��ت ولي پس از تثبيت پايه هاي س��لطنت و 
قدرت، به کمك بيگان��گان، کم کم به اقداماتي 
دس��ت زد که برخاف موازين مسلم شرعي يا 
سنت هاي مش��روع و مرس��وم مردم مسلمان 
ايران بود. او حوزه هاي علميه را محدود و براي 
عمامه گذاري علما شرايطي را تعيين کرد، به اين 
معنا که علما براي داشتن عمامه، مي بايست از 
شهرباني کل مجوز مي گرفتند! و البته به اغلب 
آنها هم اين مجوز داده نمي شد.در واقع برنامه 
خلع لباس علما عم��ًا به مورد اجرا گذاش��ته 
شد و از سوي ديگر تش��کيل مجالس عزاداري 
حسيني و روضه خواني ممنوع گرديد. رضاخان 
پس از س��فر به ترکيه و ديدار با آتاتورك، براي 
ايجاد تمدني بزرگ!، به متحدالش��کل ساختن 
اجباري لباس مردان و گذاش��تن کاه پهلوي 
پرداخت تا زمينه براي کش��ف حج��اب آماده 
ش��ود. در مراحل پيش��ين، در همه باد ايران، 
کم و بيش مقاومت هايي از س��وي علما و وعاظ 
و مردم مسلمان به عمل آمده بود. در تبريز هم 
آقايان علم��ا از جمله آيت اهلل آق��ا ميرزا صادق 
آقا و آيت اهلل آق��اي انگجي ب��زرگ و پدر بنده، 
در رهب��ري و اداره اي��ن مقاومت ه��ا، هر کدام 
به نوبه خود، نقشي داش��تند و به همين دليل 
مورد غضب! رضاخان��ي واقع ش��ده بودند. در 
مورد مسئله کشف حجاب که مخالفت رسمي 
با موازين اسامي و مس��ائل قطعي شرعي بود، 
مخالفت ها ش��ديدتر ش��د و اوج گرفت و چون 
اين اقدامات کم کم در همه باد ايران گسترش 
مي يافت، رضاخان براي سرکوب حرکت، علماي 
تراز اول چند ش��هر بزرگ مانند: مشهد ، تبريز 
و...  را دس��تگير و تبعيد يا زنداني کرد، از جمله 
مرحوم آيت اهلل آقا ميرزا صادق آقا را به قم تبعيد 
نمود ، آيت اهلل آقاميرزا ابوالحس��ن انگجي را در 
يکي از روستاهاي اطراف سنندج، تحت اقامت 
جبري قرار داد و مرحوم آيت اهلل س��يد مرتضي 
خسروشاهي را هم همراه عده اي ديگر از علماي 
تبريز از جمله آقاميرزا احمد مجتهد تبريزي و 
آقا ميرزا عبدالعلي مجتهد تبريزي که هر دو از 
برادران آقا ميرزا صادق آقا بودند، دستگير کرد 
و به زنداني در سمنان فرستاد. اتهام اين آقايان، 
تحريك مردم عليه حکومت قانوني! و به اصطاح 
اقدام عليه امنيت ملي بود و فرزند رضاخان هم 
بعدها، با توسل به اين اصطاح، افراد را دستگير 
و زنداني يا تبعيد مي کرد. ظاهراً اين تبعيد مدت 
مديدي طول کشيده بود و پس از آنکه علماي 
تبعيدي باد، اجازه يافتند که به شهرهاي خود 
بازگردند، مرحوم ابوي هم به تبريز بازگشتند، 
ولي علماي ديگ��ري چون والد محت��رم مقام 
معظم رهبري، آيت اهلل آقا س��يد جواد تبريزي، 
آيت اهلل س��يد يونس اردبيلي و آيت اهلل ش��يخ 
غامحس��ين تبريزي که خود به خراسان آمده 
بودند، در مش��هد مقدس مقيم شدند و به باد 

خود بازنگشتند.«
  آيت اهلل محمد واعظ زاده:مبارزه با رضاخان، 

از بدنه حکومت او نیز حمايت مي شد!
زنده ي��اد آي��ت اهلل 
حاج ش��يخ محم��د 
واعظ زاده خراساني، 
مرح��وم  فرزن��د 
م  س��ا ال حجت ا
والمس��لمين حاج 
مه��دي  ش��يخ 
واعظ خراس��اني از 
فعاالن قيام مسجد 
ب��ود.  گوهرش��اد 
گذشته از اين مهم، آن فقيد سعيد، خويش در دوران 
خردسالي از شاهدان اين حرکت به شمار مي رفت 
و از آن خاطراتي داش��ت. وي درباره نسبت فعاالن 
حرکت گوهرش��اد با برخي از افراد در بدنه حکومت 
رضاخان مي گويد:» پدرم عقيده اش اين بود که در 
جريان مسجد گوهرش��اد در خود دستگاه کساني 
بودند که بهلول را تأييد مي کردند؛ يعني با معترضين 
مسجد گوهرشاد، هم عقيده بودند. البته بعدها اسدي 
را متهم کردند که او از بهلول حمايت مي کرده است. 
ايشان مي گفت: بهلول آمد و منبر رفت و مردم دور او 
را گرفتند؛ بعد يك روز او را دستگير کردند و به جاي 
اينکه از مسجد بيرون بفرستند، به کشيك خانه صحن 
کهنه بردند و پشت شيشه نشاندند و بعد هم ظاهراً 
برخي عمال دولت و حضار، مردم را جمع کردند که 
بياييد برويم او را آزاد کنيم و رفتند و اين کار را کردند و 
به منبر بردند. خود اين جريانات در آن وقت غيرعادي 
بود، واال اگر به او مي گفتند برو، مي رفت و احتياجي 
به اين کارها نبود. از اين قبيل شواهد در اين جريان 
ديده مي شد. هم خود من بعداً متوجه شدم و هم پدرم 
مي گفت که در اين رخداد، کساني بوده اند که از طرف 
دولت او را تأييد مي کردند و مي خواستند اين حادثه 
اتفاق بيفتد. شايد خود رضاشاه هم با انگيزه اي کامًا 
مخالف با معترضين، همين  را مي خواسته، چون او هم 
از اين اجتماع و اعتراض، عصباني بود و مي خواست آن 
را سرکوب کند. هنوز کشف حجاب نشده بود. آنهايي 
که اين کارها را مي کردند، مي خواستند به نوعي در 
برابر رضاشاه بايستند. برخاف تصور عده اي داستان 
مسجد گوهرشاد هم براي اعتراض به کشف حجاب 
نبود، براي مبارزه با متحدالشکل شدن لباس ها بود. 
رضاخان دستور داده بود که همه لباس هاي مختلفي 
که مردم ايران دارند، يك شکل شود. او کاهي مثل 
کاه هايي که االن فرانسوي ها دارند، درست کرده بود 
به نام کاه پهلوي. به دليل مخالفت با اين کار رضاخان 

بود که حادثه مسجد گوهرشاد شکل گرفت.« 
  استاد علي دواني: بهلول مي گفت تاش 

کردم تا افراد بیشتري کشته نشوند
پ��اره اي از بحث و 
س��خن ها درب��اره 
مس��جد  فاجع��ه 
گوهرشاد، معطوف 
به عملک��رد عامه 
بهلول  محمدتقي 
گناب��ادي اس��ت. 
استاد علي دواني، 
مورخ فقيد معاصر 
پس از آزادي بهلول 
و سفر وي به عراق، او را در منزل آيت اهلل العظمي 
سيد عبداهلل شيرازي ماقات کرد. طبيعي بود که 
استاد دواني از وي پي جوي برخي شايعه افکني ها 
درباره واقعه مسجد گوهرشاد شود. بهلول در پاسخ 
به وي گفته بود:  »من تعجب مي کنم که دستگاه 
رضاخان مرا متهم کرد که وابس��ته به انگليسي ها 
بوده ام و انگليسي ها مرا بردند، در صورتي که خاف 
و دروغ بودن آن بسيار روشن است. جريان اين بود 
که وقتي خبر به مشهد رسيد، حاج آقا حسين قمي 
که آن روز در مش��هد مرجع بزرگ ب��ود و از طرف 
علماي مش��هد رفته بود به تهران بلکه رضاخان را 
از دستوري که براي اتحاد شکل داده بود، منصرف 
سازد که رضاخان گفته بود ايشان را در همان باغ 
سراج ملك در حضرت عبدالعظيم محصور کنند و 
وقت ماقات نداده بود. من با مش��ورت مرحوم آقا 
ش��يخ مرتضي آش��تياني و آيت اهلل زاده خراساني 
بناي مقاومت گذاش��تيم و گفتيم تا آيت اهلل قمي 
آزاد نشود، دس��ت از تحصن در مسجد گوهرشاد 
برنمي داريم. در يك حمله مأموران به مردم، 22 نفر 
کشته و 67 نفر زخمي شدند. هفت نفر سرباز هم 
به مردم پيوستند. در اين حمله سربازان شکست 
خوردند و عقب نشستند و 170 تفنگ از سربازان 
به غنيمت گرفتيم. 15- 10 تفنگ ديگر را هم مردم 
برداشتند. خبر رسيد که جمعيت زيادي از خارج 
شهر به کمك مي آيند. ما که ديديم سربازان دست 
به قتل عام مردم مي زنند، بنا گذاشتيم فرار کنيم 
تا افراد بيشتري کشته نشوند، من تعجب مي کنم 
چطور درباره من ترديد کرده اند، چون خود مأموران 
پس از کشتار مردم مرتب فرياد مي زدند: مردم، از 
مسجد خارج شويد. من هم عمامه و قبا را درآوردم 
و البه الي جمعيت از دري خارج شدم. با هفت نفر از 
همراهان به در خانه اي رسيديم. زني در را باز کرد و 
ما را که شناخت، برد به خانه و پس از هفت، هشت 
س��اعت از کوچه پس کوچه ها عبور داد و به بيرون 
شهر رساند. خواستم به روسيه بروم، ديدم دولتش 
کافر اس��ت. قصد کردم به افغانستان بروم که يك 
دولت متعصب اسامي بود، به اميد اينکه مرا تحت 
حمايت خود قرار خواهد داد. در مرز دستگير شدم و 
چون مرا به داخل افغانستان بردند، خودم را معرفي 
کردم و گفتم من براي دفاع از اسام قيام کرده ام و از 
شما تقاضاي پناهندگي سياسي مي کنم، ولي آنها 
ترتيب اثر ندادند و مرا زنداني کردند. جمعاً 31 سال 
در زندان هاي مختلف افغانستان به سر بردم. آزاد 

که شدم، به مصر رفتم.«

آي�ت اهلل س�ید عزالدي�ن زنجانی: 
رضاخان از سفر ترکیه که برگشت، 
سلس�له اقداماتي از جمل�ه اجبار 
لباس متحدالشکل و کشف حجاب را 
شروع کرد . سیدالعلمايي در تبريز 
بود که تا آن تاريخ  آدم محترمي بود. 
رضاخان  از او سؤال کرده بود که آيا 
حجاب در قرآن يا سنت هست يا نه؟ 
او هم به خاط�ر اينکه از اين فرصت 
استفاده و جايگاهي پیدا کند، براي 
خوش�امد رضاخان گفته بود که ما 
سندي براي ضرورت حجاب نداريم!


