
  نيما احمدپور
روزهايي ك�ه بر ما مي گذرد، تداعي گر س�الروز 
كشتار معترضان به سياس�ت هاي دين ستيزانه 
رضاخان در مس�جد گوهرش�اد آس�تان قدس 
رضوي)ع( و به دستور اوست. از اين روي بازخواني 
زمينه ها و پيامدهاي مواجهه رضاخان با نهاد دين 
و روحانيت مناسبت يافته است. مقالي كه در پي 
مي آيد با چنين هدفي به نگارش در آمده است. 

   
  يك خوشبيني ناپايدار

با توجه به آش��فتگي و هرج و مرج��ي كه بر اوضاع 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در دوره قاجار 
وجود داشت، همگان آماده پذيرش يك حاكميت 
مقتدر بودند. به همين دليل بخش هايي از جامعه از 
به قدرت رسيدن رضاخان احساسي مثبت داشتند و 
برخي روحانيون در كسوت سردمداران حركت هاي 
اجتماعي در ابتداي ام��ر از وي حمايت كردند. به 
همين دليل ش��ركت مس��تمر رضاخان در مراسم 
مذهبي، يكي از عوامل تحكيم ق��درت و موقعيت 
او بود. رضاخان با اينكه با حمايت و تأييد روحانيت 
سر كار مي آيد، اما بنا به مأموريت تاريخي خود كه 
ضديت با دين و عالمان ديني است، اين رابطه ديري 
نمي پايد و او به زودي خصومت و دشمني خود را با 

روحانيون آغاز مي كند. 
روزنامه »ستاره ايران« از خط مش��ي رضاخان در 
ابتداي رس��يدن به مقام نخس��ت وزيري در قبال 
روحانيون گ��زارش مي ده��د: »در ميدان مش��ق 
چادر بزرگي برافراش��ته و در آنج��ا مجلس وعظ و 
تبليغ احكام اس��امي برگزار ك��رده بودند و همه 
اعضاي قش��ون و نظامي ه��ا در آن مجلس حضور 
داش��تند. همچنين رئيس ال��وزرا و اعضاي كابينه 
او  و بعضي از رؤس��اي ادارات هم در مجلس ش��ب 
قدر ش��ركت مي كردند و قرآن به س��ر مي گرفتند! 
رضاخان با تكرار اين رفتاره��ا اينطور وانمود كرده 
بود كه به احكام شرع پايبند است، طوري كه وقتي 
علماي نجف ب��راي او تمثال حض��رت علي)ع( را 
فرس��تادند، فرمان داد جشن بگيرند و براي رعايت 
دقيق موازين شرع و نش��ان دادن وفاداري خود به 
احكام ش��رعي و دين، به وزارت معارف دستور داد 
يك ناظر شرعيات را تعيين كند. همه اين رفتارها 
نش��ان مي دهد رضاخان به قدرت بي بديل مذهب 
براي جذب توده ها آگاه ب��ود و از اين عامل مهم به 
بهترين نحو براي رسيدن به قدرت استفاده كرد و 
توانست حمايت جامعه مس��لمان و به ويژه علماي 
نامدار را جلب كند. او با رندي تمام نس��بت به علما 
اظهار ارادت مي كرد و هر چند پيروي از دستورات 

آنها برايش دش��وار بود، اما براي رسيدن به قدرت 
مي پذيرفت. رضاخان تا مدت ها بعد از رس��يدن به 
مقام ش��اهي س��عي كرد همچنان رابطه خود را با 
علما مخصوصاً مرحوم آيت اهلل العظمي حاج ش��يخ 
عبدالكريم حائري مؤسس حوزه علميه قم و مرجع 
بزرگ زمان - ك��ه رهبر مذهبي ش��يعيان ايران و 
بس��يار بانفوذ بود- حفظ كند تا بتواند در ش��رايط 
دشوار، با استفاده از حمايت ايشان جاده ترقي خود 

را هموار سازد.« 
  نمايان شدن روي ديگر سكه!

رضاخان كه ب��ا حمايت متدين��ان و عالمان ديني 
به قدرت رس��يده بود، پس از تثبيت سلطنت خود 
ماهيت واقعي اش را آش��كار كرد و بناي ستيزه را با 
دين و عالمان ديني گذاش��ت. نخستين رويارويي 
رضاخان با حكم حجاب در عيد نوروز سال 1307 
ه�. ش در حرم حض��رت معصومه)س( اتفاق افتاد. 
در آن روز همسر و تني چند از اعضاي خانواده وي 
به قم رفتند. آنان حجاب اسامي و شئون حضور در 
صحن مطهر را رعاي��ت نكردند و همين امر موجب 
گرديد كه واعظي به نام س��يدناظم  باالي منبر به 
بي��ان روايات و احاديث��ي در باب حج��اب و امر به 
معروف و نهي از منكر بپردازد و مردم را تحريك كند 
كه جلوي بي حجابي را بگيرند. آيت اهلل حاج ش��يخ 
محمدتقي بافقي مباشر مرحوم آيت اهلل العظمي حاج 
شيخ عبدالكريم حائري اين صحبت ها را مي شنود و 
به ملكه و همراهانش لزوم رعايت حجاب را گوشزد 
مي كند. ملكه و همراهانش به منزل توليت آستانه 
قم مي رون��د و تلفني مطلب را ب��ه رضاخان اطاع 
مي دهن��د. رضاخان با ش��نيدن اين خبر، س��ريع 
خودش را به قم مي رساند، در صحن حرم چند طلبه 
را كتك مي زند و چند نفر را هم با عصا و لگد زخمي 
مي كند. بعد هم دستور مي دهد كه شيخ محمدتقي 
بافقي را دستگير كنند و ش��اق بزنند و سپس به 
نظميه تهران بفرستند. اين اولين برخورد صريح و 
تند رضاخان نسبت به مذهب و علماي دين بود كه 
گروهي از مردم متدين را برآشفت و تصميم گرفتند 
اعتراض خود را ب��ه عرض مرجع ب��زرگ آن زمان 
آيت اهلل العظمي ش��يخ عبدالكريم حائري برسانند. 
ايشان كه به خوبي از نيت رضاخان براي به تعطيلي 
كشاندن حوزه و محو آثار ديني اطاع داشت، براي 
جلوگيري از تعرض او به روحاني��ت فتوايي به اين 
مضمون صادر كرد: »مذاكره درباره اتفاقي كه درباره 
شيخ محمدتقي بافقي پيش آمده، خاف شرع انور و 
مطلقاً حرام است!«هر چند اين موضوع با صاحديد 
آيت اهلل حائري به ش��كل موقتي مسكوت ماند، اما 
تنش هاي بين متدينين و رضاخان از همين نقطه 

به شكل جدي آغاز شد. 
  آغاز قلع و قمع گسترده نيروهاي مذهبي

رضاخان از آن پس در كنار سركوب سران قبايل و 
رؤساي عشاير ايات، به سركوب نيروهاي مذهبي 
نيز پرداخت و با وضع قوانين متعدد س��عي داشت 
ق��درت تص��رف روحاني��ت را در ام��ور اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و به ويژه سياس��ي  تا جايي كه 
ممكن است محدود كند. برخي از اين قوانين از نظر 
علما خاف شرع محسوب مي شدند و بيش از پيش 

به تضاد بين روحانيت و حاكميت دامن مي زدند. 
رضاخان پس از ماجراي آيت اهلل ش��يخ محمدتقي 
بافقي و فتواي آيت اهلل حائري، زمينه را براي تاخت 
و تاز خود آماده ديد و با صدور اباغيه اي، روحانيت 
را از مخالفت و آشوب طلبي برحذر داشت و گفت به 
كسي اجازه نخواهد داد تحت عنوان نهي از منكر و 
به بهانه تبليغات ديني، در وحدت ملي رخنه ايجاد 
و اذهان مردم را دچار ش��بهه و نفاق كند! برخاف 
تصور رضاخان صدور چني��ن اباغيه هايي به جاي 
ايج��اد ترس و وحش��ت در رهبران دين��ي و مردم 
متدين، عزم آنان را براي مبارزه با رضاخان راسخ تر 
كرد و همواره مترصد فرصتي بودند تا قيامي مردمي 
را عليه او به راه بيندازند و م��ردم را عليه رضاخان 

بسيج كنند. 
  مخالفت علما و مردم با قانون نظام وظيفه 

عمومي 
يكي از عواملي كه مردم و علما را به مقابله با رضاشاه 
برانگيخت، قانون نظام وظيفه يا به قول مردم نظام 
اجباري بود. براس��اس اين قانون، تمام افراد واجد 
شرايط بايد به خدمت سربازي مي رفتند. بعضي از 
خانواده ها تنها نان آورشان جواني بود كه حاال بايد 
به حكم اين قانون به سربازي مي رفت و خانواده را 
بدون درآمد و س��رگردان باقي مي گذاشت. مردم 
براي حل اين مش��كل ب��ه روحانيون پن��اه بردند، 
مخصوصاً كه درباره فساد افس��ران ارتش و محيط 
نامساعد ارتش شايعات بس��يار نگران كننده اي بر 
سر زبان ها بود. مردم اصفهان به سردمداري آيت اهلل 
حاج آقا نوراهلل اصفهاني در اعت��راض به اين قانون 
به طرف قم حركت كردند و به مردم س��اير شهرها 
هم پيغام دادند كه آنه��ا را همراهي كنند. آيت اهلل 
حاج آقا نوراهلل اصفهاني مورد عاقه و احترام علما 
و متدينين بود، از همين روي ع��ده زيادي به اين 
دعوت لبي��ك گفتند و به اين ترتي��ب مبارزه عليه 
رضاشاه آغاز ش��د، اما متأس��فانه با رحلت حاج آقا 
نوراهلل اين حركت عقيم ماند! با اين همه اين حركت 
نتيجه بسيار مهمي داشت و آن هم اينكه رشته بين 
رضاخان و روحانيت يكسره گسسته شد و رضاخان 

مهم تري�ن روي�داد اعتراض�ي دوره 
رضاخ�ان، واقعه مس�جد گوهرش�اد 
است. رضاخان در جهت انجام اقدامات 
تجددمآبانه و دين ستيزانه خود، قانون 
كش�ف حجاب اجباري را اجرا كرد. در 
پي اعتراض به اين قانون، يكي از علماي 
ش�هير مش�هد به نام آيت اهلل العظمي 
حاج آقا حس�ين قمي ب�ه تهران رفت 
تا ب�ا رضاخ�ان مالق�ات و او را مجاب 
كند كه دس�ت از اي�ن اقدام ب�ردارد، 
اما رضاخ�ان ايش�ان را زندان�ي كرد! 
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نظري بر زمينه ها و پيامدهاي مواجهه رضاخان با نهاد دين و روحانيت

نماديازيك»تالشبيفرجام«
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  محمدرضا كائيني
از اقدام��ات ني��ك مركز 
اس��ناد انقاب اس��امي 
در س��ه دهه اخير ضبط، 
تدوين و انتشار خاطرات 
رجال سياسي و مذهبي 
معاصر است. اين عناوين 
از كتاب ها - كه هم اكنون 
به 70 جلد بالغ گش��ته- 
دس��تمايه مناسبي براي 
پژوهش و تاريخ نگاري محققان فراهم س��اخته است. 
آنچه هم اينك در معرفي آن س��خن مي رود، يكي از 
همين طيف آثار اس��ت كه خاطرات زنده ياد آيت اهلل 
حاج سيدمحمدتقي ش��اهرخي خرم آبادي را در خود 
دارد. ناش��ر در يادداش��تي بر اين كتاب درباره اين اثر 

چنين آورده است:
»پيروزي انقاب اسامي ايران مديون فداكاري علما و 
بزرگان است كه با شروع نهضت امام خميني به جرگه  
ياران ايشان پيوستند و در تمامي  امور حامي و پشتيبان 
ايشان بودند. در زمان تبعيد امام گروهي در داخل عليه 
رژيم فعاليت مي كردند و شماري نيز در خارج از وطن 
بودند كه فعاليت هر دو طيف گام ب��ه گام نهضت را به 
پيروزي نزديك كرد. مركز اس��ناد انقاب اسامي در 
راستاي شناس��اندن هر چه بهتر اين مبارزان به چاپ 
خاطرات اين شخصيت ها اقدام كرده است تا از البه الي 
گفته هاي آنان بتوان تصويري روشن از مراحل نهضت 
امام، جانفشاني ياران ايشان و در نهايت پيروزي انقاب 

ترسيم كرد. 
خاطرات آيت اهلل شاهرخي  خرم آبادي به دليل دارا بودن 
ويژگي هاي خاص از اهميت زيادي برخوردار اس��ت: 
توضيحات ايشان از محيط پرورش و تحصيل در حوزه 
و به خصوص مراجع عظام وقت، چگونگي پيوستن به 
نهضت امام خميني بعد از سال1342 و حتي حركات 
و فعاليت هاي وي براي مبارزه با رژيم بس��يار جالب و 
شنيدني است. خاطرات ايشان از دوران زنداني شدن در 
زندان هاي رژيم و مباحثات وي با افرادي از طيف چپ 

حاوي نكات آموزنده و درس گرفتني است. بنابراين، 
اين كتاب تصويري روش��ن از نحوه  مبارزه  علما براي 
س��رنگوني رژيم ارائه مي دهد كه مطالعه  آن مي تواند 

خواننده را به درك آن مجاهدات رهنمون سازد.« 
آيت اهلل حاج سيدمحمدتقي شاهرخي خرم آبادي در 

آغاز اين اثر، خويشتن را اينگونه معرفي كرده است: 
»اينجان��ب س��يدمحمدتقي ش��اهرخي فرزن��د 
مرح��وم س��يدعلي نقي، از س��ادات ش��اهرخي كه 
يك��ي از هف��ت قبيل��ه  س��ادات لرس��تان از نس��ل 
محمد بن عبداهلل بن موس��ي بن جعفر)ع( اس��ت. 

محمد بن عبداهلل  موس��ي بن جعفر)ع( پس از شهادت 
حضرت رضا)ع( همراه عمويش سيداحمد  شاهچراغ 
براي جمع آوري ني��رو و نبرد با بني عب��اس به طرف 
جنوب ايران حركت كردند. در بين راه خبر شكس��ت 
قطعي سادات به آنها رسيد و آن دو از هم جدا شدند. 
سيداحمد  شاهچراغ به طرف ش��يراز رفتند و اكنون 
مقبره  ايش��ان در اين ش��هر، زيارتگاه عاقه مندان به 
خان��دان عترت و طهارت اس��ت و س��يدمحمد از راه 
لرستان به س��مت مدينه حركت كردند. در محلي به 
نام دره س��يد، حاكم منطقه ب��ه نام»خليل اطرش« 
يا»خليل كر« از ايشان دعوت كرد تا براي هدايت مردم 
آن سامان در اين محل اقامت گزيند و ايشان پذيرفتند. 
حاكم منطقه دخترش را به عقد ايشان درآورد و زميني 
را كه به دره سيد معروف است به وي بخشيد. دره سيد 
زميني است سرسبز و داراي درختان و چشمه سارها 
و چشمه هاي نمك و معادن گچ و آهن. آرامگاه ايشان 
و فرزندش س��يدعلي در اين س��رزمين واقع اس��ت. 
فرزندان ايشان كه هفت قبيله هستند در كل لرستان 
از بروجرد تا خرم آباد و پلدختر و نيز انديمشك، دزفول، 
اهواز، قم و برخي ش��هرهاي ايران پخش هستند و به 
نام هاي شاهرخي، طاهري، خلفي، نادري، شهنشاهي، 

سبزواري، بهرامي و... معروفند.« 
وي در بخش ديگري از خاطرات خوي��ش، از احترام 
مردم لرس��تان به س��ادات نيز س��خن به ميان آورده 
اس��ت: »از ابتدا س��ادات از احترام وي��ژه اي در ميان 
مردم لرس��تان برخوردار بودند. لرس��تان يك منطقه  
عشايري اس��ت و گاهي اوقات طوايف مختلف آنجا با 
يكديگر مي جنگيدند و زد و خوردهاي خونيني ميان 
آنان رخ مي داد. گاه چنان وضعيت بحراني مي شد كه 
قواي دولتي نيز نمي توانستند جنگ داخلي لرستان 
را خاموش كنند. در برخي موارد، مأموراني از ارتش و 
ژاندارمري نزد سادات منطقه مي آمدند و با پادرمياني 
آنان مسئله حل و فصل مي شد؛ بدين ترتيب كه تني 
چند از سادات مزبور وسط ماجرا مي آمدند و وقتي دو 
طايفه اي كه با هم مخاصم��ه و تير اندازي مي كردند، 

سادات را مي ديدند، دست از جنگ مي شستند.« 

نظري بر خاطرات نو انتشار آيت اهلل 
حاج سيدمحمدتقي شاهرخي 

خرم آبادي

روايتي ديگر از نشو و نماي 
نهضت اسالمي
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به ش��كل علني تصمي��م گرف��ت روحانيون را 
سركوب كند. 

  غربي شدن به سبك آتاتورک
در پ��ي اقدامات س��ركوبگرانه رضاخان، وي به 
دعوت مصطفي كمال پاش��ا )آتاتورك( سفري 
به تركيه رفت و  آنجا با تغيير سبك زندگي كه 
توس��ط وي در تركيه صورت گرفته بود، آشنا 
ش��د و پس از مراجعت به ايران س��عي كرد آن 
تغييرات را كه عمدتاً مبتني بر مخالفت با دين و 
احكام ديني بود در كشور اجرا كند. اين اقدامات 
رضاخان اعتراضات گسترده مردمي را به دنبال 
داشت. رضاخان براي كاس��تن از نفوذ و قدرت 
روحانيت، بسياري از مسئوليت هاي آنان را به 
نهادهاي دولتي منتقل كرد  و بسياري از اموري 
را كه مردم ب��ه كمك نيروه��اي مذهبي اداره 
مي كردند، به دستگاه هاي رسمي حكومت سپرد 
تا از اين طريق از نفوذ روحانيت بكاهد و بر قدرت 
دولت بيفزايد و بتواند بر تمام جنبه هاي زندگي 
مردم احاطه داشته باش��د. او با الهام از اقدامات 
آتاتورك، ابتدا سعي كرد نهادهاي سنتي را به 
تدريج از زندگي مردم خارج و نهادهاي مدرن را 

جايگزين آنها كند. 
از ديگر اقدامات رضاخان براي كاهش قدرت و 
نفوذ روحانيت اين بود ك��ه به تدريج مجلس را 
از حضور روحانيون خالي كرد تا اين سنگر مهم 
را كه براي دفاع از حقوق مردم ايجاد شده بود، 
از نمايندگان واقعي آنها تهي س��ازد و بتواند از 
ابزار مجلس در جهت تحقق رؤياهاي خود بهره 
بگيرد. نكته مهم اين است كه با وجود ايجاد جو 
پليس��ي و خفقان حاكم، روحانيون به سادگي 
تسليم رأي رضاخان نمي ش��دند. آنان با وجود 
محروميت از بسياري از اهرم هاي سنتي قدرت 
همچنان توانايي بس��يج توده ها را داشتند و در 
برهه هاي مختلف با آگاهي بخشي به توده هاي 
مردم، خيزش ه��اي اعتراضي هر چند كوچكي 
را ش��كل مي دادند، از جمله مقاوم��ت در برابر 
كش��ف حجاب و تغيير لب��اس و كاه پهلوي و 
س��اير مواردي كه به عنوان نوس��ازي ايران بر 
مل��ت تحميل مي ش��د. يكي از ش��اخص ترين 
چهره ه��اي روحاني ك��ه تمام قام��ت در برابر 
رضاخان قد برافراشت و در برابر زورگويي هاي 
او ايس��تاد، ش��هيد آيت اهلل سيدحسن مدرس 
بود كه سرانجام نيز به دست عمال رضاخان به 

شهادت رسيد. 
  و س�رانجام واقع�ه خوني�ن مس�جد 

گوهرشاد
مهم ترين رويداد اعتراضي دوره رضاخان، واقعه 
مس��جد گوهرش��اد اس��ت. رضاخان در جهت 
انجام اقدامات تجددمآبانه و دين ستيزانه خود، 
قانون كش��ف حجاب اجباري را اج��را كرد. در 
پي اعتراض به اين قانون، يكي از علماي شهير 
مش��هد به نام آيت اهلل العظمي حاج آقا حسين 
قمي به تهران رفت تا با رضاخ��ان ماقات و او 
را مجاب كند كه دس��ت از اين اق��دام بردارد، 
اما رضاخان ايش��ان را زنداني كرد! هنگامي كه 
خبر به مشهد رسيد، مردم به عنوان اعتراض در 
حرم امام رضا)ع( جمع شدند و »بهلول« واعظ 
مع��روف آن دوران به س��ازماندهي معترضان 
پرداخت و با س��خنراني هاي پرشور، مردم را به 
مقابله با قانون كشف حجاب و اعتراض نسبت به 
زنداني شدن آيت اهلل قمي تهييج كرد. مأموران 
رضاخاني به حرم ريختند و كش��تار فجيعي  به 
راه انداختند. بهل��ول از معركه گريخت و از مرز 
افغانستان به آنجا رفت و نزديك به 30 سال در 

آن كشور زنداني بود. 
  كشتار در آستان در آئينه يك روايت

آيت اهلل حاج ميرزاحس��ين فقيه س��بزواري از 
عالمان صاحب عنوان مشهد به شمار مي رفت. 
صرف نظر از برخي نكات در باب مشي سياسي 
وي، روايت او از واقعه كشتار در مسجد گوهرشاد 
در خور تأمل به نظر مي رسد. وي درباره مذاكره 
خود با استاندار وقت خراسان پيش از آغاز كشتار 
مي نويسد:  »رأي بر اين قرار گرفت كه حقير با 
آقاي حاجي ش��يخ مرتضي آشتياني برويم نزد 
اس��تاندار كه در آن وقت پاكروان بود. درشكه 
حاضر ش��د و به اتفاق رفتيم و وارد استانداري 
شديم . پاكروان اتاق باال بود و آن هنگام تقريبا 
ساعت شش از ش��ب بود. آقاي آشتياني بدون 
هيچ گون��ه  توجهي از پله ه��ا باال رف��ت . اتفاقاً 
پاكروان با همسر خود در حجره نشسته بودند. 
يكمرتبه آقاي آشتياني پرده را كنار  زد  و همسر 
پاكروان كه از مملكت ايتاليا بود، وحش��ت  كرد 

و فرياد  زد. آقاي آش��تياني بر گش��ت به محلي 
كه من حقي��ر بودم . پاكروان زي��اده غضب آلود 
  ش��د و به تعجيل  آمد حجره پايين و  گفت شما 
اين نصف ش��ب آمده ايد چ��ه كار داريد؟ آقاي 

 آشتياني فرمودند سه مطلب داريم .
 اول: آن كه دستور بدهيد دسته سينه زن بيايند 
به بازار و صحن . دوم: دستور بدهيد مردم لباس 
فرنگي نپوشند و كاه دوره دار لباس كفر است . 
سوم: آن كه حجاب از سر زن ها برداشته نشود. 
پاكروان با كمال تعرض گفت : مس��ئله سينه 
زدن خودتان با آقاي حاجي آقا حس��ين قمي  
تقاضا كرديد كه در صحن س��ينه بزنند و حال 
هم بروند در ايام عاشورا در صحن سينه بزنند 
و اما كاه دور  دار جهت حفظ از آفتاب ضرري 
ندارد. ش��ما كه كاه پهلوي را قبول و دور جلو 
را قبول كرديد، خوب )اس��ت ( كه دور عقب را 
هم قبول كنيد و اين اجتماع را كه شما آورديد 
متفرق كنيد.  اما مسئله حجاب ، اگر يك كلمه 
از پهلوي ، ش��ما مدركي آورديد كه حكم رفع 
 حجاب نموده اس��ت هرچه بخواهيد به ش��ما 
داده خواه��د ش��د. حقير ماحظه ك��ردم كه 
آقاي آش��تياني مثل اينكه مطلب را گم كرده ، 
رو به پاك��روان كردم و گفت��م : دو عرض دارم . 
گفت : شما كيستيد؟ گفتم : من آقاي سبزواري 
هستم . گفت : بسيار خب ، شنيده ام شما به منبر 
رفتيد و مردم را امر به آرامش كرديد. گفتم : بله . 
گفت : بگو. گفتم : غرض  از آمدن بنده و حضرت 
آشتياني از اين اس��ت كه اين مردم اجتماعي 
كرده اند، با حق يا باطل . بايد به هر نحو هست 
آنها را قانع كرد تا متفرق ش��وند. جواب گفت : 
ش��ما كه اينها را جمع كرديد متف��رق كنيد. 
ج��واب دادم كه ما جمع نكرديم . گفت : ش��ما 
براي چه مس��جد آمديد؟ ج��واب دادم  براي 
اصاح و شايد بتوانم كاری كنم كه خونريزي 
نش��ود. گفت : بكنيد. ج��واب دادم راه فكر ما 
مسدود است . ش��ما استاندار هس��تيد. گفت : 
فكري ندارم . من گفتم : يك راه داريم و آن  اين 
 است كه صورت تلگرافي جعلي دروغ االن به من 
بدهيد كه بروم مسجد و مردم را متفرق كنم . 
جواب داد: چه تلگراف باشد؟ گفتم : تلگراف آن 
كه اعليحضرت عفو كرده و شما مردم متفرق 
ش��ويد. جواب داد كه بد رأيي نيس��ت . اتفاقاً 
اس��دي آمده بود و در حجره فوقاني با طهران 
به وسيله بيس��يم لشكر مش��غول مذاكره  بود. 
پاكروان رفت حجره فوقاني نزد اسدي . فاصله 
نشد برگشت و گفت كار از دست من و اسدي 
خارج شده و خود اعليحضرت با لشكر مخابره 
مي كند كه دستور داده  به هر نحو هست مردم 
را متفرقه كنيد و سه دقيقه ديگر وقت نداريم 
و پاكروان به اس��دي گفته بود كه  فاني رأي 
خوبي داده و به هر تقدير شد سه دقيقه گذشت 
كه صداي مسلسل بلند شد و فرياد مردم به يا 
علي يا علي بلند شد به نحوي كه صدا به مسجد 
كامًا مي  رسيد. قريب نيم ساعت  طول كشيد 
و صدا آرام شد و خرده خرده صبح طلوع كرد. 
برگشتيم به دارالتوليه و از آنجا متفرق شديم 
و دو روز بود كه به كلي صحن،مس��جد و حرم 
بس��ته بود و معلوم نش��د كه چند نفركشته و 
مردم متفرق شدند و دس��تور آمد كه مسجد، 
صحن و حرم باز شود و سرتاسرشهر امن شد و 
قضيه كاه هم بعد از چندي روزي عملي شد 
و بعد از چند روز شش نفر از علما را به طهران 
تحت الحفظ بردند. حاجي سيدهاش��م نجف 
آبادي ، حاجي شيخ حبيب  ملكي ، آقا سيدزين 
العابدين سيستاني ، شيخ آقا بزرگ شاهرودي 
و حاجي شيخ هاشم قزويني  مدتي زندان قجر 
زنداني بودند و بعد مرخص ش��دند و آقا ميرزا 
يونس اردبيلي كه در نوقان  مخفي بود او را هم 
گرفتند و طهران بردند و مدتي در زندان بود.  
بعد از بازرسي هاي زياد اس��دي نيابت توليت 
محكوم به اعدام شد در ش��ب 26 ماه مبارك 
رمضان 1354 بعد از طل��وع  فجر. اين خاصه 

حادثه مسجد بود.« 
  ح�وزه علميه ق�م كانون مب�ارزه عليه 

رژيم پهلوي
با تاش ه��اي مرح��وم آيت اهلل العظمي حائري 
و صبر تحسين برانگيز ايش��ان سرانجام حوزه 
علميه قم به پايگاه مهم آموزش احكام و معارف 
اسامي و مركز و محور مبارزه عليه رژيم پهلوي 
تبديل ش��د. ايش��ان تا آخر عمر رهبر بي چون 
و چ��راي كل حوزه ب��ود و ب��راي جلوگيري از 
تعطيلي حوزه و خشونت عليه طاب، سياست 
معتدلي را در قبال رضاخان اتخاذ كرد. سكوت 
ايش��ان در قبال رفتارهاي رضاخ��ان بي ترديد 
در جه��ت تأمين مصال��ح كلي ح��وزه و حفظ 
آن در دوره ديكتاتوري خودكامه رضاش��اهي 
بود كه كوچك تري��ن اقدام نامناس��بي او را به 
نابودي حوزه كه فكر و ذكر دائمي اش بود سوق 
مي داد. رضاخان با تشكل ها و انجمن هاي ديني 
هم مش��كل داش��ت و آنها را به شدت سركوب 
مي كرد و به آنها بي اعتماد بود. او حتي مدارس 
و اجتماعات آموزش ديني را ه��م كانون نفوذ 
بيگانگان مي دانس��ت. رضاخان از اس��تحكام و 
تأثير حوزه علميه اطاع كافي نداشت و قدرت 
مذهب را در جامعه مسلمان ايران نمي شناخت، 
وگرنه قطعاً با درايت بيشتري با مسئله برخورد 
مي كرد. او متوج��ه نبود روحانيون به ش��كلي 
مخفي در حال آموزش طاب هستند و سپس با 
اعزام آنها به مناطق دورافتاده، در واقع به شكلي 
بطئي و فوق العاده مؤثر در آگاهي بخشي توده ها 
و بس��يج آنها براي قيام عليه نظام ستمشاهي 
مشغول كارند؛ روندي كه س��رانجام به انقاب 

شكوهمند اسامي در سال 57 منجر شد. 

از جمله اقدام�ات رضاخان براي 
كاهش ق�درت و نف�وذ روحانيت 
اين بود ك�ه به تدري�ج مجلس را 
از حضور روحاني�ون خالي كرد تا 
اين س�نگر مهم را كه براي دفاع 
از حق�وق مردم ايجاد ش�ده بود، 
از نماين�دگان واقع�ي آنه�ا تهي 
س�ازد و بتواند از ابزار مجلس در 
جهت تحقق رؤياه�اي خود بهره 
بگيرد. نكته مهم اين اس�ت كه با 
وجود ايجاد جو پليسي و خفقان 
حاك�م، روحاني�ون ب�ه س�ادگي 
تس�ليم رأي رضاخان نمي شدند


