
مدرنيسم دانست كه بر اقتدارگرايي، اصالحات از باال، 
ناسيوناليس��م ايراني، مركزيت سياس��ي، مدرنيسم 
فرهنگي، عقالنيت مدرنيس��تي، توس��عه صنعتي و 

سكوالريسم تكيه داشت. 
مخبرالس��لطنه هداي��ت، نخس��ت وزير رضاخان در 
خاطراتش مي نويسد: به ش��اه يادآوري كرده بود كه 
تمدن ها دو نوع هستند؛ تمدن هاي بلواري و تمدن هاي 
البراتواري. تمدن مفيدي كه بايد از آن تقليد كرد تمدن 
البراتواري و كتابخانه است، اما تمدني كه در ايران مورد 
تقليد قرار گرفت، تمدن بلواري بود كه به درد كافه هاي 

الله زار مي خورد و مطلوب آدم هاي بي بند و بار بود. 
در سال هاي 1313 و 1314 ه�. ش تبليغات وسيعي 
براي آماده كردن افكار عمومي ب��راي پذيرش قانون 
كش��ف حجاب صورت گرفت و به تدري��ج حجاب و 
پوش��ش اس��المي در مدارس و مراكز دولتي ممنوع 
ش��د. كمي بعد علي اصغرخان حكم��ت، كفيل اداره 
معارف به رضاخان پيشنهاد كرد براي جا افتادن قانون 
كشف حجاب، او به همراه زنان خانواده، بدون پوشش 
و حجاب اسالمي در جشن فارغ التحصيلي دانشسراي 
عالي ك��ه در 14دي 1314 ه�. ش برگزار مي ش��د، 
شركت كند. رضاخان هم به زن و دخترانش دستور داد 

با پوشش فرنگي در اين جشن شركت كنند. 
با تصويب قانون كش��ف حجاب مأموران ش��هرباني و 
ژاندارمري مكلف شدند در شهرها و روستاها با دختران 
و زنان با حجاب در معابر برخورد جدي كنند و اتفاقات 
ناگواري رخ دادند. از جمله رئيس شهرباني كاشمر به 
مأمورانش دس��تور داده بود به هر زني كه با چادر در 
معابر حاضر مي شد، با اسب حمله و چادرش را پاره و 
او را دستگير كنند. كتك زدن زنان محجبه و توهين 
به آنها به صورت وظيفه اول مأم��وران انتظامي رژيم 
رضاخاني درآمده بود و غالباً شوهرها و برادران اين زنان 
هم به كالنتري احضار و زنداني مي شدند و عليه آنها به 

جرم اقدام عليه امنيت كشور پرونده سازي مي شد. 
  محافل مذهبي و آگاهي به طرح فريب!

روحاني��ون و متدينيني كه رياكاري ه��اي مذهبي 
رضاخان قب��ل از تثبيت قدرت، فريبش��ان داده بود 
تالش كردند تقصير را به گ��ردن ديگران بيندازند و 
شاه را از اين گونه اعمال مبرا بدانند، اما هنگامي كه 
نمادهاي بي حجابي افزايش پيدا كردند و حكام محلي 
به افشاي عملكرد فرهنگي دولت پهلوي پرداختند � 
از جمله آقا ميرزا صادق آقا و سيدابوالحسن انگجي در 
تبريز كه به دليل اعتراض به دستگيري زنان محجبه 
دستگير و تبعيد ش��دند. چند س��ال قبل هم شيخ 
غالمحسين تبريزي )پدر محمدمهدي عبدخدايي( 
در اعتراض به كاله پهلوي به مشهد تبعيد شده بود �  
تازه متوجه شدند كه چه كاله گشادي بر سرشان رفته 

و تمام كارهاي متظاهرانه رضاخان براي دستيابي به 
حكومت بوده است. رضاخان براي پيشبرد برنامه هاي 
خود اين بار مش��هد را نش��انه گرف��ت و تالش كرد 
بي حجابي را آنجا ترويج كند. آيت اهلل حاج آقا حسين 
قمي و عده اي از علماي مشهد تالش كردند با صحبت 
و استدالل، رضاخان را از اين كار منصرف كنند، اما 
جز توهين به آيت اهلل قمي حاصلي نداشت و رضاخان 
وي را به عتبات تبعيد كرد. در پ��ي اعتراض مردم و 
علما فاجعه مسجد گوهرشاد پيش آمد؛ عده زيادي 
كشته و مجروح شدند و علماي بزرگي چون آيت اهلل 
سيديونس اردبيلي، آيت اهلل شيخ آقا بزرگ شاهرودي، 
آيت اهلل آقازاده و... تبعيد شدند و حوزه علميه مشهد 
هم تعطيل شد. مدارس ديني نواب و باقريه به اداره 
فرهنگ واگذار شد و مدرس��ه عباس قلي خان را به 
محل نگهداري از گدايان اختصاص دادند. مدرس��ه 
ميرزا جعفر هم در اختيار آس��تان قدس قرار گرفت. 
در پي اين اقدامات تعداد نمايندگان روحاني مجلس 
از 24 نفر در مجلس پنجم به شش نفر در مجلس دهم 
تقليل پيدا كرد. رضاخان برگزاري مراسم عزاداري در 
ماه محرم را ممنوع كرد و بست نش��يني و تحصن در 
اماكن متبركه را لغو و رفتن شيعيان به مكه، مدينه و 

عتبات را ممنوع اعالم نمود. 
در پي تضعيف حوزه هاي علميه در سال 1313 ه�. ش، 
دانشكده معقول و منقول )الهيات( با هدف ايجاد نهادي 
به موازات حوزه علميه افتتاح شد. قرار بود اين دانشكده 
افرادي را در زمينه علوم ديني تربيت كند، بي آنكه به 
نهاد روحانيت وابسته باشند. هدف ديگر از تأسيس اين 
دانشكده، جذب طالب از نظام حوزوي به نظام آموزشي 

جديد دانشگاهي بود. 
امام علت ضديت رضاخان با مذهب را قدرت بس��يج 
توده ها توس��ط روحانيون مي دانستند و معتقد بودند 
بيگانگان به درس��تي اين نكته را دريافته اند كه هيچ 
مرجعي غير از روحانيت نمي تواند مردم را عليه منافع 
آنان بس��يج و متحد كند، لذا تالش كردند اين نهاد را 
تخريب كنند. بدين ترتيب رضاخان به سرعت پايگاه 
ملي و مردمي خود را از دست داد و هنگامي از خواب 
غفلت بيدار شده بود كه متفقين از شمال و جنوب به 

كشور حمله و بخش هايي را اشغال كردند. 
رضاش��اه در كنار سياس��ت برخورد با روحانيت، به 
اجراي سياس��ت هاي باس��تان گرايي عالقه مند بود. 
تاج المل��وك در اين رابطه گفته اس��ت: »رضا خيلي 
به تاريخ و گذشته ايران عالقه پيدا كرده بود و مرتب 
مي گفت پس چرا كار اين مملكت و اين ملت به اينجا 
كشيده شد؟«. بر اين اساس در اقداماتي اغراق آميز 
فرهنگ و سياست ايران باستان مورد حمايت رضاشاه 
قرار گرفت و بس��ياري از اقليت هاي زرتش��تي نيز از 

حمايت خاص و ويژه رضاشاه برخوردار شدند. اولين 
و مهم ترين توجه رضاخان به فرهنگ ايران باس��تان 
انتخاب نام خانوادگي »پهلوي« بود كه طبق ابالغيه 
منتشر ش��ده در روزنامه »شفق س��رخ« مورخ 10 
ارديبهشت 1304 صورت رسمي يافت. سياست هاي 
باستان گرايي رضاشاه، گاه در اشكال انحرافي، فرهنگ 
و مذهب اسالمي را مورد تحقير و حمله قرار داده بود. 
در اي��ن دوره زرتش��ت به عنوان مظهر ملي، اوس��تا 
به عنوان يادگار مهم باس��تاني و اهورا مزدا به عنوان 
نشان ايراني گري با تبليغات فراوان به ميدان آمدند و 
حضور زرتشتيان در جشن هزاره فردوسي نيز بسيار 
پررنگ شد. باستان گرايي كه در افكار رضاشاه به نوعي 
برگرفته از توهمات او نسبت به شخصيت خود و ايجاد 
كشوري به سبك ايران باستان و البته سياست هاي 
غرب بود در عمل چيزي جز بدبيني مردم و قشرهاي 
مذهبي جامعه نسبت به او را به دنبال نداشت. با اين 
حال فرزند او محمدرضاشاه نيز در اوج قدرت، تالش 

نمود به احياي فرهنگ باستان گرايي بپردازد. 
  نگاه امام به پيدايش و حاكميت رضاخان

امام يك س��ال و چند ماه پس از كودت��اي رضاخاني 
وارد شهر قم ش��دند. ايش��ان از همان ابتدا حكومت 
رضاخان را ب��ر مبناي س��فارش بيگان��گان و قلدر و 
زورگو مي دانس��تند و هرگز حكومتش را به رسميت 
نش��ناختند و به همين دليل هم مب��ارزه با خاندان 
پهلوي را سرلوحه زندگي خود قرار دادند. از نظر امام 
جدي ترين اشكال و ضعف حكومت رضاخاني انديشه 
جدايي دين از سياس��ت ب��ود. به اعتق��اد امام هدف 
رضاخان شكستن اسالم و خرد كردن روحانيت بود، 
زيرا فقط اس��الم و روحانيت بودند كه در طول تاريخ 
در مقابل بيگانگان سد ايجاد كرده بودند. امام هرگز با 
اصالحات و تمدن مخالفت نكردند، اما معتقد بودند 
كه جدا كردن روحانيت از بدنه تجدد، به ريش��ه هاي 
اصلي معنويت جامعه آس��يب مي رساند. امام اشتباه 
بزرگ ديگر رضاخان را بدبين كردن مردم به روحانيت 
مي دانس��ت. امام در عين حال كه به وضعيت موجود 
و اوضاع زمانه و حكومت رضاخاني و تداوم س��اختار 
سياس��ي قدرت اعت��راض داش��تند، از جمود فكري 
و عدم تح��رك روحانيون و انفعال سياس��ي آنان در 
حوزه علميه نيز گاليه مند بودند. به همين دليل افكار 
امام همواره چند گام از ديگ��ران جلوتر بود و همين 
برجس��تگي ش��خصيت امام روز به روز بر محبوبيت 
ايش��ان در بين مبارزان ديني و طالب انقالبي افزود. 
امام همواره پيامدهاي خطرن��اك اقدامات رضاخان 
را به علماي حوزه گوش��زد مي كردند، اما متأس��فانه 
روحانيت ايران در پي شكست در نهضت مشروطه و 

اقدامات رضاخاني دچار ركود و انزوا شده بود. 

امام در عين حال كه به وضعيت موجود و 
اوضاع زمانه و حكومت رضاخاني و تداوم 
ساختار سياسي قدرت اعتراض داشتند، 
از جمود فكري و عدم تحرك روحانيون 
و انفعال سياس�ي آنان در حوزه علميه 
نيز گاليه مند بودند. به همين دليل افكار 
امام همواره چند گام از ديگران جلوتر 
بود و همين برجستگي شخصيت امام 
روز به روز بر محبوبيت ايش�ان در بين 
مب�ارزان ديني و ط�الب انقالبي افزود
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خوانشي از تحليل امام خميني از آغاز و انجام حكومت رضاخاني

انتقادبهسكوتوركودحوزهها
دربرابرديكتاتوريقزاق

  محمدرضا كائيني 
بي ترديد خوانش 
روي��داد عظي��م 
انقالب اس��المي 
بدون تحقيق در 
باب انديشه و عمل 
امام خميني ناتمام 
است. از اين روي 
مراكز تاريخ پژوهي 
كش��ور، به اندازه 
توان خويش از اين مهم غفلت نورزيده و آن را 
از جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار داده اند. 
در زمره اينگونه موارد، اثري اس��ت كه تحت 
عنوان»تاكتيك هاي مبارزاتي امام خميني« 
از سوي مركز اسناد انقالب اسالمي روانه بازار 
نشر شده است. ناشر در ديباچه اين تحقيق در 

باب ضرورت آن چنين آورده است:
»وجود س��ه عنصر رهبري، حض��ور مردم و 
ايدئولوژي انقالبي براي هر انقالبي الزم است. 
در انقالب اس��المي ايران ني��ز پيوند عميق و 
آگاهانه  رهبري و مردم براساس مكتب تشيع 
عامل محركه  انقالب بود. ام��ام خميني)ره( 
روحاني مجاهد و مرجع تقلي��د مبارزي بود 
كه با الهام از س��يره  نبي گرامي اس��الم)ص( 
و امامان ش��يعه و در س��ايه  درس آم��وزي از 
تاريخ اس��الم و كس��ب تجربه از رويدادهاي 
زندگي، مبارزه با ظلم و جور سلس��له  پهلوي 
را تكليف ش��رعي و الهي دانس��ته و ابتدا در 
يك فرايند نس��بتاً طوالني با ت��وكل بر خدا و 
اخالص در اعمال و رفت��ار خويش، با تبليغ و 
ترويج اسالم ناب محمدي)ص( مردم و فضاي 
فكري حوزه هاي علميه را ب��ا جريان مبارزه 
همراه نمود. سپس در قامت يك احياگر ديني 
تبيين ت��ازه اي از مفاهيم و مضاميني چون » 
عدالت«، »شهادت« و » حكومت« ارائه كرد 
و با طرح تئوري واليت فقيه، مشروعيت نظام 
شاهنش��اهي را زير سؤال برد. ايش��ان بعد از 

قيام15 خرداد42 مورد توج��ه آحاد جامعه  
ايران قرار گرفت و با افش��اي جنايات خاندان 
پهلوي و وابس��تگي آنان به اجانب، سرنگوني 
حكومت را اولويت اصلي مبارزه ش��مرد و در 
وطن و تبعيد، همه  آزادي خواهان را به ياري 
فراخواند. امام در نهايت نيز به لطف الهي و در 
سايه  وحدت اقشار مختلف جامعه و استفاده 
از تاكتيك هاي��ي چون تظاه��رات خياباني، 
اعتصاب و دعوت از س��ربازان و افسران ارتش 
براي فرار از پادگان ها و پيوستن به موج انقالب، 
موفق به سرنگوني نظام شاهنشاهي و استقرار 
جمهوري اسالمي در ايران شد كه  اين اثر در 
راستاي تبيين تاكتيك هاي مبارزاتي ايشان 

تهيه شده است.« 
 دكتر حسين احمدي كه اين اثر را تأليف كرده 
است نيز در ديباچه خويش برآن سعي دارد تا 
چند و چون خوانش خويش از»تاكتيك هاي 
مبارزاتي امام خميني« را م��ورد تبيين قرار 
دهد. وي در مقدم��ه آورده اس��ت: »انقالب 
اس��المي ايران يكي از پديده هاي ش��گفت و 
تحسين برانگيز تاريخ معاصر جهان است كه هم 
بررسي چگونگي وقوع آن و هم شيوه  رهبري 
عالمانه  حضرت امام خمين��ي)ره( به عنوان 
رهبر آن مورد توجه و مطالعه  جامعه شناسان 
و انديشمندان سياسي قرار گرفته است. افراد 
و گروه هاي مختل��ف با افكار متف��اوت و گاه 
متناقض، روند رهبري و راهبردهاي مبارزاتي 
امام را در طول دوران مب��ارزه با رژيم پهلوي 
مورد بررس��ي و تحقيق و توجه قرار داده اند، 
اما حقيقت آن است كه بيش��تر تحقيقات و 
تأليفاتي ك��ه در اين زمينه به رش��ته  تحرير 

درآمده اند، دو نقيصه  مهم و اساسي دارند:
الف( بخش زيادي از اين نوش��ته ها بر مبناي 
پارادايم فكري انس��ان غربي درباره رهبري و 
انقالب تدوين شده است و انطباق دقيق آن با 
شخصيتي مانند امام و شكل سيادت و رهبري 
ايشان، به يك پارادوكس نظري و علمي منتهي 

مي شود. تقريباً همه  آثاري كه خارج از ايران 
راجع به انقالب اس��المي و امام نوش��ته شده 
است در اين طيف قرار مي گيرند. حتي برخي 
از نوشته ها و كتب داخلي نيز كه با الگوبرداري 
از بينش و فلسفه  غرب يا شرق تحرير و تدوين 

شده است در همين دسته قرار مي گيرند. 
ب( در بس��ياري از كتب و نوشته هايي كه به 
بررسي ش��يوه  رهبري امام در فرايند مبارزه 
پرداخته اند، نكات و مطالبي درباره  استراتژي 
مبارزاتي و تمهيدات جهادي امام بيان ش��ده 
اس��ت. اما اين نوش��ته ها پراكنده و منفصل 
هستند و تقريباً در بيشتر آثاري كه به بررسي 
ش��كل مبارزه  امام با رژيم پهل��وي پرداخته، 
كاركرده��اي رهب��ري در كن��ار راهكارهاي 
مبارزاتي ايش��ان مورد توجه نبوده اس��ت. از 
حيث تاريخ ن��گاري، مي ت��وان تاكتيك هاي 
مبارزاتي امام در ط��ول دوران مبارزه با رژيم 

پهلوي را به چند مرحله تقسيم نمود:
ال��ف( انتق��اد از عملك��رد سياس��ي و اعمال 
ضداسالمي محمدرضا در زمان مطرح شدن 

اليحه  انجمن هاي ايالتي و واليتي. 
ب( تأكيد بر وابس��تگي روحي محمدرضا به 
عناصر باستان گرايانه و دلبستگي فكري وي 

به اجانب بعد از انقالب سفيد. 
پ( حمله  مس��تقيم به شخص ش��اه و انتقاد 
شديد از وي بعد از حمله  دژخيمان پهلوي به 

مدارس علميه در قم و تبريز. 
ت( طراحي و ترسيم يك مبارزه  فرهنگي تمام 
عيار براي مقابله با انحراف��ات فكري و روابط 
نامشروع سياسي رژيم پهلوي در دوران تبعيد 

در تركيه و عراق. 
ث( بهره گيري مناس��ب از ش��رايط زماني و 
مكاني ايجاد ش��ده در مدت اقامت در فرانسه 
براي افشاي جنايات و خيانات خاندان پهلوي. 
ج( بازگشت به ايران و به كارگيري راهبردهاي 
سياس��ي و اقتصادي مناسب براي فلج كردن 
اركان و ساختار اداري رژيم همراه با پرهيز از 

مشي مسلحانه. 
اما نگارنده در اين نوشته براي ترسيم سيماي 
كل��ي رهنموده��اي مبارزاتي حض��رت امام 
خميني)ره( از شيوه  موضوع نگاري بهره برده و 
بر اين باور است كه براي شناخت راهبردهاي 
انقالبي و مبارزاتي معمار كبير انقالب اسالمي، 
ابتدا بايد ب��ه خوبي چارچوب ه��اي نظري و 
فكري ايشان را مورد توجه و مطالعه قرار داد، 
زيرا بدون درك صحيح و عالمانه از مفاهيمي 
چون ت��وكل و تكليف، مرجعي��ت و زعامت 
ديني، عدالت و ش��هادت و... نمي توان مشي 
و منش و مس��لك و مرام يك رهب��ر ديني را 
كه خود را مقيد و مزي��ن و مروج اين مفاهيم 
و مضامين مي داند، توصيف و تحليل و تفسير 

و تأويل نمود. 
بر همين مبنا بخش اول اين نوش��ته در قالب 
س��ه فصل به بررس��ي ويژگي هاي مهم قيام 
اين مرجع عاليقدر اختصاص يافته اس��ت و 
در اين بخش تأثير تربيت ديني و خصوصيات 
ش��خصيتي و عرفاني امام و نقش ايش��ان به 
عنوان يك احياگر ديني مورد توجه قرار گرفته 
و كارك��رد رهبري وي در س��ه زمينه  تدوين 
ايدئول��وژي، فرمانده مب��ارزه و بنيان گذاري 
يك نظام سياس��ي جديد بررسي شده است. 
بخش دوم تحقيق كه با عنوان دامنه و گستره  
مبارزاتي امام در سه فصل ارائه شده است، در 
واقع بيان كننده  اس��تراتژي مبارزاتي ايشان 
در يك فاصله  زماني از ابتداي ورود به ميدان 
مبارزه تا تبعيد به فرانس��ه اس��ت. گو اينكه 
در البه الي س��طور اين بخش ني��ز از برخي 
تاكتيك ها و راهبرده��اي رهبري آن بزرگوار 
سخن به ميان آمده است. بخش سوم نوشته 
نيز كه در حقيقت هسته  اصلي تحقيق را شامل 
مي ش��ود، در چهار فصل به توصيف، تبيين، 
تفس��ير تاكتيك ها، راهكاره��ا و راهبردهاي 
مبارزاتي امام در چهار حوزه فرهنگ، سياست، 

اقتصاد و عرصه  نظامي پرداخته است.« 

»تاكتيك هاي مبارزاتي امام خميني« در آئينه يك پژوهش نو انتشار

حق طلبي و سازش ناپذيري 

    بهمن 1357. امام خمينی در يكی از ديدارهای عمومی در مدرسه علوی تهران
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  نيما احمدپور
روزهاي پي�ش رو مصادف اس�ت با س�الروز كودتاي 
رضاخ�ان و از آن پ�س تس�لط تدريج�ي وي ب�ر 
كانون هاي قدرت بر كش�ور تا نيل به مقام پادشاهي. 
از س�وي ديگر از روزه�اي پيروزي انقالب اس�المي 
ب�ه رهب�ري ام�ام خميني)ق�ده( فاصل�ه اي چندان 
نگرفته اي�م و اين هردو، فرصتي اس�ت ت�ا از تحليل 
امام خمين�ي از آغ�از و انج�ام حكوم�ت رضاخاني 
خوانش�ي داش�ته باش�يم. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفي�د و مقبول افتد. 

   
براي بازخواني ديدگاه رهبر كبير انقالب اسالمي از كارنامه 
رضاخان سوادكوهي، نخست الزم است بر تاريخ بركشيدن 
وي نظري كوتاه داشته باشيم. به واقع اين بخش از مقال، 

پيش نياز نيل به هدف اصلي آن است. 
  رضاخان و دو نوع مواجهه با مسئله مذهب

در بهم��ن س��ال 1303 ه���. ش مجلس ش��وراي ملي 
فرماندهي كل قوا را از احمدش��اه گرفت و به سردار سپه 
تفويض كرد. در آبان 1304 ه�. ش هم سلس��له قاجار با 
مصوبه مجلس منقرض و زمام امور به رضاخان س��پرده 
شد و شوروي و انگلس��تان هم بالدرنگ حكومت موقت 
رضاخان را به رسميت شناختند. روس ها حتي پا را از اين 
هم فراتر گذاشتند و نمايندگي خود در تهران را به سفارت 

كبري ارتقا دادند. 
ش��يوه برخورد رضاخان در قبال مذهب، قب��ل و بعد از 
رس��يدن به قدرت و تثبيت حاكميت، در تضاد كامل با 
يكديگر بود. بي تردي��د يكي از داليل موفقي��ت او براي 
دستيابي به حكومت، تظاهر به دينداري و تأكيد بر حفظ 
شعائر مذهبي بود، زيرا او توانست از اين طريق بسياري از 
مردم و عده اي از روحانيون را به خود عالقه مند كند،چون 
او كاماًل از نفوذ روحانيت در جامعه ايران خبر داش��ت و 
مي دانس��ت چنانچه نيات ضدديني خ��ود را برمال كند، 
رس��يدن به قدرت برايش ناممكن خواهد بود، به همين 
دليل هم بود كه پس از انقراض سلسله قاجار، فعاليت ها 
و تبليغات طراحي ش��ده و س��ازمان يافته اي را در جهت 
حمايت از احكام و قوانين اسالمي به موقع اجرا گذاشت 
تا از اين طريق حمايت روحانيت را كسب و در دل مردم 
نفوذ كند و جايگاه و پايگاه اجتماعي ممتازي را به دست 
آورد. او قبل از تثبيت قدرت و حكومتش ادعا كرد دو هدف 
بزرگ در زندگي دارد و بي ترديد آنها را محقق خواهد كرد: 
دستيابي به صلح و امنيت براي مردم و اجراي احكام شرع 
مقدس اسالم. رضاخان در دوره اي كه وزير جنگ بود، در 
ايام عاشورا در قزاقخانه تكيه و تعزيه برپا مي كرد و در حالي 
كه كاه بر سر مي ريخت، جلوي دس��ته جاِت سينه زني، 
پابرهنه راه مي افتاد و سينه مي زد و در شب شام  غريبان، 
شمع به دس��ت مي گرفت و به مس��اجد و تكايا مي رفت. 
در ماه رمضان هم روزه مي گرفت و ب��ه تمام نظامي ها و 
كاركنان دولتي دس��تور مي داد روزه بگيرند و دستورات 
مذهبي را اجرا كنند. اين رفتارها سبب شد رضاخان نزد 
متدينين و عالقه مندان به اهل بيت)ع( محبوبيت زيادي 

كسب كند. 
  رضاخان و تعقيب اوليه بهائيان!

رضاخان براي خلع احمدش��اه و منزوي كردن مخالفان 
خود و از همه مهم تر آيت اهلل مدرس و كسب پايگاه مردمي 
و محبوبيت نزد علماي قم، سه بار به آنجا سفر و با علماي 
برجسته و سرشناس حوزه مالقات كرد. ظاهراً در همين 
ش��هر بود كه همراه با دو تن از علماي برجس��ته، بيانيه 
مش��تركي را امضا و اعالم كرد در دين اسالم، جمهوري 
حرام است! او براي جلب نظر اكثر علما، دستور تعقيب و 
آزار بهائيان را صادر كرد. تظاهر به دينداري و رياكاري هاي 
رضاخان حتي علماي نجف را هم تحت تأثير قرار داد، به 
گونه اي كه براي تقدير از او برايش تمثال حضرت علي)ع( 
را فرستادند! او هم براي نشان دادن كمال دينداري خود 
براي وزارت معارف، ناظر شرعيات تعيين كرد تا موازين 
شرع به دقت رعايت شوند. اين نوع اقدامات سبب گرديد 
روحانيون به عكسي كه احمدشاه با كاله حصيري در كنار 
زنان فرانسوي انداخته بود، اعتراض و اصناف تبريز اعتصاب 
كنند و از مجلس بخواهند رضاخان را جانشين احمدشاه 
كند، وگرنه آنها آذربايج��ان را از ايران جدا خواهند كرد. 
رضاخان چاره اي نداشت جز اينكه نظر روحانيون را جلب 
كند، وگرنه حريف احمدشاه كه از حمايت برخي  علماي 
مبارز از جمله مدرس برخوردار بود، نمي ش��د. رضاخان 
براي نيل به اي��ن مقصود بود كه مكرراً ب��ه قم مي رفت و 
با علماي برجس��ته حوزه مالقات و گفت وگو مي كرد و با 
تظاهر به نيات خيرخواهانه اسالمي با علماي صاحبنامي 
چون آيت اهلل حائري، آيت اهلل كاشاني، آيت اهلل سيدمحمد 

بهبهاني و... حشر و نشر داشت. 
  س�قوط منحني دين خواهي رضاخ�ان پس از 

قدرت يابي
اما پ��س از روي كار آمدن رضاخ��ان و تثبيت حاكميت 
او، مش��اوران اصلي او كه كنار گذاش��تن سنت ها و روي 
آوردن ب��ه فرهنگ غرب��ي را مهم ترين عامل پيش��رفت 
كشور مي دانستند، پس��ت هاي اصلي كشور را در دست 
گرفتند و سياست مدرنيزاس��يون را در تمام ابعاد اداري، 
 اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي آغاز كردند. اولين مرحله 
اين سياست، تغيير پوشاك مردان بود. طبق قانون سال 
1307 همه مردان ايراني غير از روحانيون، مكلف شدند 
لباس متحدالشكل بپوشند و كاله پهلوي بر سر بگذارند. 
اين قانون بالفاصله در ادارات دولتي و خصوصي و شهرهاي 
پرجمعيت اجرا شد و به تدريج از تعداد افرادي كه اجازه 
داشتند لباس روحانيت بپوشند كاسته شد. رضاخان در 
12 خرداد 1313 ه�. ش سفري به تركيه داشت و در آنجا 
س��خت تحت  تأثير اقدامات كمال آتاتورك در مدرنيزه 
كردن تركيه قرار گرفت. مخصوصاً تغيير پوشاك و كشف 
حجاب زنان به عنوان نخستين نشانه نوگرايي مدنظر او 
قرار گرفت، به طوري كه به سفير ايران در تركيه گفت: »ما 
خيلي عقب هستيم و بايد با تمام قوا و با حداكثر سرعت، 
مخصوصاً در مورد زنان اقدام كنيم!« به همين دليل هم 
هنگامي كه از تركيه برگشت، دستور داد كاله پهلوي به 
كاله شاپو تبديل ش��ود. هدف او از باب كردن كاله شاپو، 
غير از ريشه كن كردن هويت قومي و ملي، ايجاد زحمت 
براي نمازگزاران مسلمان هنگام سجده در نماز بود. بدين 
ترتيب مي توان گفتمان غالب در عصر رضاخاني را گفتمان 


