
  محمدرضا كائيني
حاج آقارض�ا رفيع معروف ب�ه »قائم مقام الملك 
رفيع« از كارگ�زاران دوران حكوم�ت رضاخان 
و فرزن�دش ب�ه ش�مار م�ي رود. او دوره اي در 
سلك روحانيت بود و س�پس با آغاز موج تغيير 
لباس، آن را ب�ه كناري نهاد. در اواخر س�لطنت 
رضاخان مغضوب شد و پس از دوره اي زندان، به 
شمال كش�ور رفت. در آغاز حكومت محمدرضا 
پهلوي، وي او را مجدداً به حضور طلبيد و از وي 
استمالت كرد. او در دوره پهلوي دوم هم نقشي 
ش�اخص داش�ت كه بارزترين آن، تنظيم رابطه 
ش�اه با مرجعيت و روحانيت بود. او در س�اليان 
پايان�ي حيات، به داليلي گوشه نش�ين ش�د كه 
مقال پي�ش رو، در تحلي�ل عل�ل عزلت گزيني 
اوس�ت. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان معاص�ر و 
عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د.

   
محمدرضا پهلوي پس از نيل به س��لطنت، در صدد 
برآمد مغضوبان پدر را مورد دلجوي��ي قرار دهد. او 
در پي آن بود كه از آثار مخرب انزواي آنان بكاهد و 
پايه هاي حكومت خويش را استوار دارد. حاج آقا رضا 
رفيع مع��روف ب��ه قائم مقام الملك رفي��ع، در زمره 
اينگونه چهره ها بود. او ك��ه در دوران كودكي للگي 
محمدرضا را بر عهده داش��ت، دعوت وي را لبيك 
گفت و در عداد مقربان درگاه درآمد! بعد از رويداد 
28 م��رداد س��ال 1332، قائم مقام المل��ك رفيع، 
همچنان ش��يخوخيت خود را در دربار حفظ كرده 
بود و ش��اه كه تازه به كشور برگش��ته بود، از نقش 
بس��يار مؤث��ر او در قضيه هيئت هش��ت نفری حل 
اختالف دولت مصدق و دربار ابداً دل خوشی نداشت 
و ديگر آن توجه سابق را به او نشان نمی داد. با وجود 
اين ظاهراً او با وساطت ملكه مادر توانست بار ديگر 
مورد توجه شاه قرار بگيرد و در دوره های دوم و سوم 
مجلس سنا، از طرف شاه برگزيده شود و چند سالی 
در مجلس حضور داش��ته باش��د. او در مجلس هم 
شيخوخيت خود را حفظ كرد و شاه دوباره نسبت به 
او خوش بين شد، به همين دليل اكثراً می شد او را در 
دربار ديد كه گاهی بدون كاله و گاهی با كاله شاپو 
انتظار شاه را می كشيد و وقتی با او مالقات می كرد، 
با يادآوری خاطرات دوره جوانی ش��اه، او را خشنود 

می ساخت.
  سخن تاريخي قائم مقام به شاه در سفر حج

در س��ال 1336 ش��اه فرمان داد كنگره مجلسين 

تش��كيل و در متمم قانون اساس��ی تغييراتی داده 
شود. بعد هم قرار ش��د دوره هر دو مجلس به چهار 
س��ال تغيير پيدا كند. اولين جلس��ه كنگره در 17 
ارديبهش��ت 1336 با حض��ور 12 نماينده مجلس 
سنا و 12 نماينده مجلس ش��ورا تشكيل شد و پس 
از بررس��ی ها و مطالعات الزم دوره هر دو مجلس به 
چهار سال افزايش پيدا كرد. مناسبات حاج آقارضا 
رفيع در فاصله س��ال های 1332 تا 1340 با دربار 
بسيار دوستانه و گرم بود و حتی شاه در سفر حج او 
را به عنوان ملتزم ركاب با خ��ود همراه برد. در آنجا 
حاج آقا رفيع در كنار خانه كعبه دست شاه را گرفت 
و او را قسم داد كه بيشتر به فكر مردم محروم و فقير 
ايران باشد. رفيع در اين سال ها كدورت قديمی خود 
از س��يدضياء طباطبايی را كنار گذاشت و گاهی به 
ديدنش می رفت يا  در مهمانی ها كنار او می نشست 
و ب��ا او عكس می گرف��ت. او هر چه پيرتر می ش��د، 
بامحبت تر و مهربان تر می شد. او همه ساله 30  پوت 
از برنج شاليكاری های خود در گيالن را ميان فقرايی 
كه به خانه اش مراجعه می كردند، تقس��يم می  كرد. 
شاه هم حدود 66 پوت برنج در اختيار او می گذاشت 
كه بين فقرا تقس��يم كن��د. حاج رض��ا رفيع گاهی 
در حمايت از محرومان به اي��ن و آن تلفن می زد و 
سفارش می كرد و در حل گرفتاری های مردم اهتمام 
تمام داش��ت. او به مطالعه مجالت و نشريات عالقه 
زيادی داش��ت و آنها را می خريد و يا خود نشريات 
برايش می فرس��تادند. مدير ي��ك مجله هفتگی در 
خاطراتش نوشته اس��ت كه كاريكاتوريست مجله 
از حاج رضا رفيع كاريكاتوری ش��بيه بز كشيد، ولی 
او به جای اينكه برنجد، به دفت��ر مجله زنگ زد و از 
كاريكاتوريست تشكر كرد. به هر حال در سفر حج 
و اردن و لبنان، ش��اه لحظه ای از حاج آقارضا رفيع 
غافل نبود و هميشه او را به حضور می خواست و با او 

صحبت می كرد.
  انتقادات س�خنرانان از حكومت در روضه 

منزل قائم مقام
در طول سال های پس از ش��هريور 1320 و پس از 
كودتای 28 مرداد، حاج آقارضا به طور مس��تمر در 
ماه های سوگواری مراسم روضه خوانی و سخنرانی 
در منزلش برگزار می كرد. در اين مجالس كه بی وقفه 
برگزار می شد، س��خنران ها و وعاظ اجازه داشتند 
آزادانه از ام��ور انتقاد كنند. حت��ی در اين مجالس 
تيمور بختيار، رئيس س��اواک هم ش��ركت می كرد 
و اين انتقادات را می ش��نيد. در يكی از گزارش های 

س��اواک آمده اس��ت كه در منزل آقای قائم الملك 
رفيع آقايان علما و مستش��اران ديوان عالی كشور و 
عده ای از بزرگان حضور داشتند و آقای اسالمی منبر 
رفت و گفت ما نمی توانيم حقاي��ق واقعه كربال را از 
راديو برای مردم دنيا پخش كنيم و امثال دلكش ها 
و مرضيه ه��ا، خوانن��دگان معروف كه از دس��تگاه 
دولت پول می گيرند، مجالی برای ما نگذاش��ته اند 
كه اين حرف ه��ا را بزنيم. روزنامه ه��ا و مجالت هم 
كه پر از مطالب مزخرف و مبتذل هس��تند و جايی 
برای انتشار اين گونه مطالب نيست. آقای نوربخش 
دبير دبيرستان های تهران می گفت كه امثال آقای 
اس��المی مزه منب��ر را از بين برده ان��د و منبر جای 
اين جور بحث های سياس��ی نيس��ت و ما خودمان 
بيش��تر از اين حضرات به امور سياسی وارد هستيم 
و ضرورت��ی ندارد آنها ب��ه ما ياد بدهند. س��رهنگ 
قلقسه، مسئول امور بخش دينی ساواک هم گزارش 
داده بود كه در منزل آق��ای قائم مقام الملك رفيع، 
شيخ عباس��علی اس��المی در دهه محرم منبر رفت 
و با صراحت يا كنايه از دستگاه دولت بدگويی كرد. 
در س��اير گزارش های س��اواک هم درباره روزها و 
شب های ايام سوگواری، دائم از مراسم منزل ايشان 
صحبت شده اس��ت. در يكی از اين گزارش ها آمده 
كه در روز هش��تم محرم، آقای سبزواری منبر رفته 
و درباره عظمت اسالم در گذش��ته صحبت كرده و 
خطاب به جمعيت گفته مسلمان نبايد خوار و ذليل 
باشد و اگر ما ذليل هس��تيم به دليل آن است كه به 
احكام اسالم عمل نمی كنيم كه اگر عمل می كرديم، 
گرفتار اين همه بدبختی نمی شديم. در اين گزارش 
از جلسات منزل آيت اهلل كاش��انی هم انتقاد شده و 
آنها را جلس��ات حزبی ناميده و گفته وعاظ فقط به 

فكر هوچی گری بودند.
  ن�گاه قائم مق�ام ب�ه آزادي منابر ب�ه مثابه 

سوپاپ اطمينان
در هر حال س��خنرانان مذهبی در من��زل حاج آقا 
رفيع آزادی عمل داش��تند و روی منبر به انتقاد از 
اوضاع می پرداختند و كسی هم ممانعت نمی كرد. 
اين رويكرد بيشتر به برداش��ت درست و منطقی او 
از دوران مش��روطه برمی گش��ت كه معموالً دولت 
به وعاظ و سخنرانان مذهبی كاری نداشت و اجازه 
می داد آنها گاليه های مردم كوچه و بازار را روی منبر 
نقل كنند. اين رويكرد بيشتر شبيه سوپاپ اطمينان 
بود و جلوی انفجار ديگ بخ��ار جامعه را می گرفت. 
منبر هميشه در ايران محلی برای انعكاس خواسته ها 

در اوايل سال 1340، پس از سقوط كابينه 
شريف امامی و آغاز دوران نخست وزيری 
دكت�ر امينی، غالب�اً با او مالق�ات و او را 
راهنمايی می كرد. ش�ايد ب�ه توصيه او 
بود ك�ه امينی ب�رای خود يك مش�اور 
روحانی انتخاب كرد كه رابط او با علمای 
قم باش�د. حاج آقا رفيع يك�ی دوبار هم 
امينی را برای مالقات با مراجع و علمای 
قم به آنجا برد و حتی يك بار موفق شد 
امين�ی را به دي�دن امام خمين�ی ببرد
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قائم مقام الملك رفيع و منحني افول در دوره پهلوي دوم
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  نيما احمدپور
عال��م مجاه��د و مرجع 
واالمقام زنده ياد آيت اهلل  
العظمي  س��يدعبداهلل 
شيرازي از اعالم نامدار 
شيعه در عصر حاضر به 
شمار مي رفت. او عالوه 
ب��ر مرات��ب علم��ي، از 
دوران نوجواني تا پايان 
حي��ات، در حال مبارزه 
با استعمار انگليس و ايادي آن در ايران و عراق بود. 
در روزهاي اخير بخش فرهنگی مؤسس��ه علمی و 
خيريه امام اميرالمؤمنين)ع( اقدام به انتشار يادماني 
مختصر براي آن ب��زرگ كرده اس��ت. در ديباچه 
نخست اين دفتر چنين آمده است: »كتابی كه در 
دسترس می باشد، نگرشی است كوتاه به گوشه هايی 
از زندگان��ی يكی از فقه��اي اهل بي��ت عصمت و 
طهارت سالم اهلل عليهم و اس��اطين و پشتوانه های 
حوزه های علميه  شيعه و مجاهدی فی سبيل اهلل و 
مدافعی استوار از حريم مقدس اهل  البيت سالم اهلل 
عليه��م يعن��ی مرحوم مغف��ور آي��ت اهلل العظمی 
حاج سيدعبداهلل شيرازی )رضوان اهلل تعالی عليه(. 
اين كتاب به وسيله بخش فرهنگی مؤسسه علمی 
و خيريه امام اميرالمؤمنين)ع( تنظيم ش��ده تا در 
اختيار عموم برادران و خواهران ايمانی قرار گيرد و 
بدين وسيله آنان با گوشه هايی از جوانب زندگانی 
يكی از مراجع معظم تقليد ش��يعه و خدمتگزاران 
صديق و راستين به اس��الم و مكتب اهل البيت)ع( 
و نواب عام امام زمان )عج( آش��نا شوند و مصداقی 
باش��د برای فرمايش معص��وم صلوات اهلل عليه كه 
می فرمايد: احيوا امرنا رح��م اهلل من احيا امرنا، زيرا 
بدون ترديد احي��ا و زنده نگه داش��تن نام فقهاي 
اهل البيت صلوات اهلل عليهم و ن��واب عام امام زمان 
)عج( و مجاهدين فی س��بيل اهلل و يادآوری س��يره  
عملی آنان، مرتبه نازله ای از احياي امر ائمه اطهار 
)ع( كه همانا احياي دين خداس��ت می باشد. الزم 

می دانيم از قائمي��ن به اين ام��ر و بخش فرهنگی 
مؤسسه علمی و خيريه امام اميرالمؤمنين)ع( كمال 

تقدير و تشكر به عمل آيد«.
در دومين ديباچه اين بزرگداشت نامه، مقدمه نگار 
آن تالش ك��رده در باب موض��وع آن توضيحاتي 
بيشتر بدهد: »سخن ما در اين كتاب درباره يكی 
از بارزترين چهره های آش��نای جامعه روحانيت و 
فقهای خاندان عصمت و طهارت سالم اهلل عليهم 
و مجاهدان راستين راه خدا و حق و عدالت و يكی 
از سرشناس ترين مراجع تقليد شيعه، عصاره زهد 
و ورع و تق��وی و خالصه علم و فضيل��ت و جهاد، 
مرحوم آيت اهلل العظمی حاج سيدعبداهلل شيرازی 
قدس سره اس��ت كه نمونه ای بارز از فرهيختگان 
دانشگاه عالی قرآن و مكتب مقدس فقه جعفری 
می باشد. او كه در خاندانی اصيل در علم و فضيلت و 
تقوی و ورع و جهاد و مبارزه، از پدری فقه و مجاهد 
و مادری نمونه در پاكدامن��ی و عفت و عصمت و 
قداست چشم به جهان گش��وده، آنچنان پرورش 
يافت كه با گذش��ت مدت زمانی كوتاه نه تنها به 
عنوان فقيه��ی جامع الش��رايط و عالمی مجاهد و 
مبارز در شيراز و نجف  اش��رف قد علم نمود، بلكه 
در ابع��اد و جوانب مختلف، نمونه ای بارز و منش��أ 
آثاری ف��راوان و موجب تحوالت��ی عظيم گرديد، 
تا آنج��ا كه در بع��د فقاهت، ش��خصيتی علمی و 
مرجعی بزرگ، در بعد تربيت و پرورش ش��اگرد، 
اس��تاد و معلمی نمونه، و در بعد جهاد و مبارزه و 
ستيز با ظالمان و طاغيان و دشمنان خدا، مصداقی 
برای آيه  ش��ريفه اش��دا علی الكفار ب��ود و در بعد 
خدمات اجتماعی، پدری مهربان برای امت. باشد 
تا حوزه های علمي��ه، مجامع علم��ی و روحانی و 
رهروان علم و دانش و جوانان دلير و به پا خاس��ته 
ما با مروری بر اين كتاب، ب��ا نگاهی الهام گيرنده 
به چهره ربانی و ملكوتی پرنشاط اين قبيل كهن 
آزادمردان كه بس��ان كوهی اس��توار و محكم در 
نش��يب و فرازها و جنگ و گريزهای مداوم تاريخ، 
همواره استقامت و پايمردی از خود نشان داده اند، 
روحی تازه و روان��ی آرام و اراده ای آهنين و عزمی 
راسخ تر بيابند و مصمم برای دستيابی به پيروزی 
نهايی و تحقق كامل حكومت عدل اس��المی گام 
بردارند؛ آنچنان كه پيشوايان ما عمل كردند و ما را 

نيز بدان حركت های سازنده رهنمون شدند«.

حاشيه اي بر انتشار يادماني جديد براي 
آيت اهلل العظمي سيدعبداهلل شيرازي

 بازخواني 
حيات مجاهدي بزرگ

و گرفتاری ه��ای مردم ب��ود و حت��ی در دوران 
استبداد س��الطين قاصد هم، گاهی منبری ها 
مطالبی را بيان می كردند كه شاه و اطرافيانش 
خوشش��ان نمی آمد اما عم��ل می كردند. نكته 
جالب اين اس��ت كه در دوره مظفرالدين ش��اه، 
هنگامی كه اطرافي��ان او كه از تبريز همراه او به 
تهران آمده بودند، خواس��تند جلوی حرف های 
سخنرانان و منبری ها را بگيرند، اصطكاک بين 
حكومت و مردم شروع شد و نهايتاً به درخواست 

عدالتخانه و مشروطه ختم شد.
در دوره رضاخان��ی و پ��س از س��ال 1306، 
س��خنرانی های آزادانه محدود ش��د و رضاشاه 
سخنرانان مذهبی را سخت تحت فشار قرار داد و 
به تشكيالت نظميه )شهربانی( در سراسر كشور 
دس��تور داد حرف هايی را كه در مس��اجد بيان 
می شوند، به شدت سانسور كنند. اين وضعيت 
14 س��ال ادامه پيدا كرد و با وج��ود اعتراضات 
س��خنوران مذهبی و اه��ل منبر، مس��اجد در 
س��كوت و انزوا فرورفتند اما با سقوط رضاخان 
در سال 1320، وضعيت به حال سابق برگشت و 
اهل منبر درست از فردای رفتن رضاخان انتقاد 
از كش��ف حجاب و اقدامات رضاخان را ش��روع 
كردند و نفوذ آنها مانند دوران مش��روطه روز به 
روز بيشتر شد. بعد از 28 مرداد 1332 و تثبيت 
وضعيت حكومت ش��اه، يك��ی از وظايف عمده 
س��اواک، تحت نظر گرفتن مجال��س مذهبی و 
حرف ها و پيام ه��ای وعاظ ب��ود. مخصوصاً بعد 
از ترور نافرجام حس��ين عالء نخست وزير وقت 
در سال 1334 به دس��ت فدائيان اسالم، دولت 
واكنش شديدی نش��ان داد و فدائيان اسالم كه 
تا آن موقع دولت با آنها با احتياط رفتار می كرد، 
به سرعت تحت تعقيب قرار گرفتند و بازداشت 
شدند. سپس در دادگاه نظامی محاكمه و چهار 
تن آنان اعدام و بقيه به زندان های كوتاه مدت و 
درازمدت محكوم شدند. قم در برابر اين رويدادها 
واكنش نشان نداد و حتی نتوانست احكام اعدام 
را به حبس ه��ای درازمدت تبدي��ل كند. فقط 
آيت اهلل كاش��انی كه حكومت، ايش��ان را جزو 
محركين اصلی ترور رزم آرا می دانس��ت، بعد از 
مدت كوتاه��ی از زن��دان آزاد و تعقيب پرونده 

ايشان لغو شد.
گزارش هاي ساواک از آن سال ها نشان می دهد 
عم��ده اعتراضات مذهبيون به نف��وذ روزافزون 
بهايی ها در وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی 
و آزاد گذاش��تن آنها برای تبليغ مرام خود بوده 
است. يكی از موضوعاتی كه مذهبيون به شدت 
به آن اعتراض كردند، تأسيس شركت پپسی كوال 
با سرمايه گذاری ثابت پاسال بهايی و همين طور 
تأسيس تلويزيون خصوصی با س��رمايه او بود. 
متدينين معتقد بودن��د تلويزيون در واقع محل 
تجمع بهايی ه��ا و تبليغ بهائيت اس��ت. مراجع 
تقليد در قم دائم در اين زمينه ها به دولت تذكر 
می دادند و برای ش��اه پيغام می فرس��تادند، اما 
بهايی ها با حمايت های همه جانب��ه امريكا، در 
همه جا رخنه كرده بودن��د و اين اقدامات عماًل 
فايده ای نداشت كما اينكه وقتی در پی حوادث 
سال 1324 حضيره القدس بهايی ها تعطيل شد، 
با توجه به نفوذ بهايی ها در مراكز مهم اقتصادی 
كشور و نفوذ نامرئی، اما بس��يار تأثيرگذار آنها 
در مراكز قدرت و سياس��ت، مدت زيادی طول 
نكش��يد كه حضيره الق��دس را پ��س گرفتند و 
تلويزيون آنها هم توانست هشت سال بدون هيچ 

رقيبی به فعاليتش ادامه بدهد.
بهايی ها روی بسياری از شركت های اقتصادی 
دست گذاش��ته و اراضی بسيار وس��يعی را در 
شمال شرقی تهران در منطقه سوهانك تصرف 
و ديواركشی كرده بودند و به اين ترتيب نفوذ و 
قدرت خود را به رخ مردم مسلمان می كشيدند.

آي��ت اهلل بروجردی ط��ی اطالعي��ه ای مصرف 
پپس��ی كوال را حرام اعالم كرد و از اوليای امور 
خواست اجازه ندهند آنتن های تلويزيون ثابت 
پاسال بر سر بام های قم نصب ش��وند. ايشان از 
تبليغات گس��ترده بهايی ها به وسيله تلويزيون 
ثابت پاسال به شدت نگران بودند و برنامه های 
اي��ن تلويزي��ون هم ط��وری بود ك��ه موجبات 

نارضايتی اغلب مردم را فراهم آورده بود.
در هر حال در ساواک بخش ويژه ای در مورد امور 
مساجد و تكايا و مجالس سخنرانی ايجاد شد كه 
وظيف��ه آن تهيه گ��زارش از مجال��س مذهبی 
بود. در س��ال 1339 رئيس وقت ساواک به فكر 
دلجويی از متدينين، از جمله حاج آقا رفيع افتاد 

و به افراد سرشناس مذهبی توجه نشان داد.

  گزارش ساواك درباره شركت قائم مقام 
در جلس�ه س�خنراني در من�زل آيت اهلل 

كاشاني
گزارشگر ساواک در گزارش 8 فروردين 1339 
می نويسد حاج آقارضا رفيع در ساعت 11 صبح 
روز 6 فروردين 39 به منزل آيت اهلل كاشانی در 
پامنار رفته و در آنجا با حاج علی ش��الچی، حاج 
شيخ عباسعلی اسالمی، ش��يخ جعفر شجری، 
اميرناصر قندی و سيدباقر كاشانی مالقات كرده 
است. او درباره س��فر خود در ايام عيد به مشهد 
با آيت اهلل كاشانی صحبت كرد و ايشان خطاب 
به حاضرين گفت: دل��م دارد از غصه اين مردم 
می تركد! آخر اين چه وضعی اس��ت كه مشتی 
دنياپرست برای مردم درست كرده اند؟ نرخ گران 
گوشت و خواروبار مردم را به تنگ آورده. مردم 
از احتياجات اوليه خود هم محروم هستند. فعاًل 
در اين مملكت فقط به يك مشت دزد و دروغگو 
و رقاص خوش می گذرد و به علما كوچك ترين 
توجهی نمی شود. حاج شيخ عباسعلی اسالمی 
گفت چند روز پيش ك��ه در قم خدمت آيت اهلل 
بروجردی بوده، ايش��ان ه��م از اوض��اع اظهار 
نارضايتی و نگرانی كرده بود. حاج علی شالچی 
گفت كه ظاهراً قرار اس��ت كراي��ه اتوبوس های 
شركت واحد چهار ريال بشود. حاج آقارضا رفيع 
هم گفت در اين كه اوضاع زندگ��ی مردم رو به 
راه نيست شكی نيست ولی مردم خودشان هم 
تقصير دارند كه كوركورانه دنبال بعضی از كارها 
می روند. بعد آيت اهلل كاشانی گفت در اين دوره 
خيال دارند كس��انی را كه به درد كش��يدن آب 
حوض ه��م نمی خورند به مجلس بفرس��تند و 
انتخابات اين دوره با اي��ن آدم های كثيف، واقعاً 
ديدنی است. حاج شيخ عباسعلی اسالمی گفت 
در مدارس به جای ق��رآن و اح��كام، به بچه ها 
موس��يقی درس می دهند. گزارشگر ساواک در 
تيرماه 1339 فهرست اس��امی كسانی را كه در 
منزل حاج آقارضا رفيع منبر رفتند به س��اواک 
گزارش داده، از جمله آيت اهلل بهبهانی، آيت اهلل 
نوری، آيت اهلل چهل ستونی، آقای سيدضياءالدين 

استرآبادی و... 
بختي��ار كه بعد از رياس��ت س��اواک، س��ودای 
نخست وزيری را در سر می پروراند، در آن روزها 
برای كسب وجهه اجتماعی در بعضی از مجالس 
مذهبی شركت می كرد. او از ارديبهشت 1334 
كه حجت االس��الم محمدتقی فلسفی، حمالت 
شديد خود را به بهايی ها آغاز كرد و فرمانداری 
نظامی به دستور ش��اه، حضيره القدس بهايی ها 
در خيابان حافظ را اشغال كرد، سعی داشت به 
متدينين نزديك ش��ود، به همين دليل چندی 
بعد گنب��د آنجا را برداش��ت و حضيره القدس را 
تبديل به ستاد فرمانداری نظامی كرد و بيش از 

پيش مورد توجه متدينين قرار گرفت.
  در سراشيب انزوا

همان گونه كه پيش تر اش��ارت رفت، قائم مقام 
الملك  رفيع با وجود برگزاری مجالس مذهبی 
در منزل و آزاد گذاش��تن وعاظ ب��رای انتقاد از 
حكومت كه به نظ��ر او س��وپاپ اطمينان بود، 
در فاصله س��ال های 1331 تا 1340 همچنان 
در دربار محبوبيت داش��ت و در اغلب سفرهای 
داخلی ش��اه ملتزم ركاب او بود.دربار اغلب از او 
دعوت می كرد و حتی ش��اه گاهی برای شركت 
در مراسم روضه خوانی به منزل او در كوچه برلن 
می رفت اما بعد از سال 1339 اوضاع تغيير كرد. 
حاال ديگر رفيع سناتور نبود و تصميم گرفت از 
گرگان برود تالش نماينده ش��ود، اما شاه ديگر 
نظر چندان موافقی نس��بت به بازگش��ت او به 
مجلس نداش��ت. او می خواس��ت هالكو رامبد، 
عضو حزب مردم را به مجلس بفرستد. به همين 
دليل به وزارت كشور دس��تور داده شد نام او از 
صندوق های رأی بي��رون بيايد ام��ا از آنجا كه 
حاج آقارضا رفي��ع در محل طرف��داران زيادی 
داشت، مردم زير بار نتايج انتخابات نرفتند و كار 
به زد و خورد و تيراندازی كشيد و پرونده مفصلی 

تشكيل شد!
در اواي��ل س��ال 1340، پس از س��قوط كابينه 
شريف امامی و در دوران نخس��ت وزيری دكتر 
امينی، حاج آقارضا رفيع همچنان منزلت خود را 
در دربار حفظ كرد و به خاطر روابط صميمانه ای 
كه با دكتر امينی داش��ت، غالباً با او مالقات و او 
را راهنمايی می كرد. ش��ايد به توصيه او بود كه 
امينی برای خود يك مشاور روحانی انتخاب كرد 
كه رابط او با علمای قم باشد. حاج آقا رفيع يكی 
دوبار هم امينی را برای مالقات با مراجع و علمای 
قم به آنجا برد و حتی يك بار موفق ش��د امينی 
را به ديدن امام خمينی بب��رد. قائم مقام الملك 
رفيع به دليل سابقه طوالنی دوستی با آيت اهلل 
كاشانی بعد از وقايع 25 مرداد، به رغم مغضوب 
واقع ش��دن ايش��ان، همچنان به رفت و آمد به 
خانه آيت اهلل كاش��انی ادامه داد و اين ديدارها 
را تا آخرين روز حيات آيت اهلل كاشانی در سال 
1340 قطع نك��رد. او در روزه��ای آخر زندگی 
آيت اهلل كاشانی، شاه را ترغيب كرد كه به عيادت 
ايشان برود و از ايشان دلجويی كند. چند روز بعد 
از اين ديدار بود كه حال آيت اهلل كاش��انی رو به 
وخامت گذاشت و ايشان را به بيمارستان طرفه 
منتقل كردند. آيت اهلل كاشانی در بامداد روز 23 

اسفند 1340 در بيمارستان درگذشت.
س��اواک در گ��زارش خ��ود به حضور مس��تمر 
قائم مقام الملك رفيع در مراسم تشييع و ترحيم 
آيت اهلل كاشانی اش��اره می كند و او را پای ثابت 
مراسم می داند. او از همين سربند و به دليل ادامه 
شيوه ديرين خود، رفته رفته از چشم پهلوي دوم 
افتاد و خانه نشين ش��د تا جايي كه مرگ او نيز 

بازتاب سياسي و مطبوعاتي چنداني نداشت.
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حاج آقارض�ا رفي�ع مع�روف ب�ه 
»قائم مقام الملك رفيع« از كارگزاران 
دوران حكوم�ت رضاخان و فرزندش 
به شمار مي رود. او دوره اي در سلك 
روحانيت بود و س�پس ب�ا آغاز موج 
تغيير لب�اس، آن را به كن�اري نهاد. 
در اواخر س�لطنت رضاخان مغضوب 
ش�د و پ�س از دوره اي زن�دان، ب�ه 
شمال كش�ور رفت. در آغاز حكومت 
محمدرض�ا پهل�وي، وي او را مجدداً 
به حضور طلبي�د و از وي اس�تمالت 
كرد. او در دوره پهلوي دوم هم نقشي 
شاخص داشت كه بارزترين آن، تنظيم 
رابطه شاه با مرجعيت و روحانيت بود


