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  اسالم ستیز یا اسالم گرا: شاه
افراد و گروه ھای زیادی بھ دنبال اسالم ستیز قلمداد کردن رضا شاه و محمد رضا شاه پھلوی بوده و : طرح مسألھ 

است،اما تبلیغ این ) نھ قابل توجیھ(تبلیغ این مدعا در دوران قبل از انقالب توسط روحانیت ضد شاه قابل فھم . ھستند
  .فراد و گروه ھا در شرایط کنونی نھ قابل فھم است و نھ قابل توجیھمدعا توسط برخی ا

ایران قلمداد شود، یا ھمھ ی مسائل  علت العلل مسائل و مشکالتالبتھ اگر قصد این باشد کھ اسالم و تشیع بھ عنوان 
مھم تر . قعًا چنان نبوداما شاه وا. و مشکالت بھ اسالم و تشیع فروکاستھ شوند، این رویکرد تبلیغاتی قابل فھم می شود

از خود بھ تصویر می کشد، نھ  - پاسخ بھ تاریخ - خصوصًا در آخرین کتابش قبل از مرگ - از این، چھره ای کھ شاه
تنھا چھره ی یک پاسدار اسالم و تشیع است، بلکھ مدعی ارتباط ویژه ای با ائمھ شیعیان می شود کھ حتی مرجع 

  . ھیچ گاه چنان مدعیاتی مطرح نساختھ بود - خمینیآیت اهللا  - تقلید مسلم و مدرس عرفان

البتھ اسالم و تشیع . مقالھ نھ تنھا مدعای اسالم ستیزی شاه را رد می کند، بلکھ شاه را اسالم گرا بھ شمار می آورد
 بخش اول نوشتار ناظر بھ اسالم و تشیع شاه، بھ روایت محمد رضا. شاه، اسالم بنیادگرایانھ یا ایدئولوژیک نبود

شاه چھ تصویری از اسالم و تشیع و مسلمانی خود و پدرش ارائھ می کرد؟ : پرسش یا مسألھ این است. پھلوی است
  او چھ روایتی از اسالم ھای رقیب بر می ساخت؟

" بدانند"آنان بدون آن کھ . در این زمینھ و پیامدھای آن است - بھ اقتفای او فرح پھلوی - بخش دوم ناظر بھ رفتار شاه
بود، اما  57آیت اهللا خمینی رھبر انقالب . را پدید آوردند 1357، زمینھ ھا و بسترھای انقالب اسالمی " واھندبخ"و 

و  "ضد غرب"" گفتمان"محمد رضا شاه پھلوی نھ تنھا بسترھای اجتماعی آن را آماده کرد، بلکھ در پدید آوردن 
شریعتی و آیت اهللا خمینی و دیگر نیروھای مذھبی زمین را آنان شخم زدند تا  .نقش آفرین بود "ایرانی اسالم"

  .را در آن بکارند" انقالب اسالمی"بذرھای 

از سوگندی کھ یاد . شاه ابتدآ بھ آغاز سلطنت خود باز می گردد: حافظ تشیع و مجری تعالیم عالیھ ی اسالم  - یکم
  :کرده  و عمل بھ این سوگند در تمام مدت پادشاھی اش سخن می گوید

کھ پس از استعفای پدرم بھ سلطنت رسیدم، من نسبت بھ حفظ و صیانت قانون اساسی و مذھب شیعھ ی  ھنگامی"
اثنی عشری سوگند یاد کردم و از آن پس ھمواره در ایفای تعھد خود کوشیدم و انحرافی از اجرای تعالیم عالیھ ی 

  ].1"[حافظ و راھنمای خود دانستماسالم مبنی بر عدالت و صداقت و رأفت نداشتم و ھمیشھ خداوند متعال را 

مدعی است کھ حفاظت و صیانت از تشیع و اجرای تعالیم عالیھ ی اسالم، در تمام آن مدت، تحت حفاظت و 
  :شاه می افزاید. راھنمایی خداوند متعال قرار داشتھ است

عھ ی اثنی عشری است و آیا الزم است یادآور شوم کھ طبق قانون اساسی ایران، پادشاه حافظ و نگاھبان مذھب شی"
من ھرگز از انجام تعھد و سوگند خود در حفظ ...من ھمواره در این زمینھ کوشا و بھ سوگند خود سخت پایبند بوده ام

  ].2"[و صیانت مذھب شیعھ ی اثنی عشری و دفاع از آن در مقابل حمالت مادی گرایان، باز ننشستم
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او بھ شدت از شوروی و کمونیست ھای . طابق با واقع استاین مدعای او، بھ توضیحی کھ گفتھ خواھد شد، م
اسالم و تشیع را سد مستحکمی در برابر ھجوم . ھراسان بود - کھ آنان را عوامل شوروی بھ شمار می آورد - ایرانی

  .آنان بھ شمار می آورد

" معتقد بھ اصول دیانت"و " عمیقًا خداشناس"نیز چھره ای  - رضاشاه - شاه از پدر خود:  پدر معتقد بھ اسالم - دوم
مقام واالی "مدعی است کھ در زمان رضا شاه، ھیچ لطمھ ای در ساختار سیاسی بھ . اسالم بھ تصویر می کشد

  :می گوید. وارد نیامد" جامعھ ی روحانیت

بود،  معتقد بھ اصول دیانتو  عمیقًا خداشناسوی . پدرم با روحانیون قشری و مرتجع مخالف بود، نھ با روحانیت"
در زمان او بھ اعتبار و نفوذ معنوی و اخالقی جامعھ ی روحانیت و مقام واالی آن در نظام . چنان کھ من ھستم

رضاشاه با روشن بینی و اعتقادات مذھبی کھ داشت می دانست کھ نقش یک رھبر ...مملکتی لطمھ ای وارد نیامد
  ].3"[ی ماندتنھا سازندگی مادی نیست و جامعھ بدون ایمان و اخالق پایدار نم

البتھ منظور او ایمان بھ خدا و موجودات ". جامعھ بدون ایمان و اخالق پایدار نمی ماند:"بھ این دیدگاه شاه توجھ کنید
  :در جای دیگری درباره ی نیاز بھ دین می گوید .رازآلود است

ی گرایی شود، با اعتقادات عمیق مذھبی، اساس زندگی معنوی و اخالقی ھر جامعھ است کھ اگر دستخوش ماد"
ایمان بھترین و موثرترین ضامن سالمت فکری جوامع بشری است کھ باعث . مخاطرات بسیار روبرو خواھد شد

می شود انسان ھا بھ مراتب و مدارج عالی روحانی و معنوی دست یابند و از بند مادیات و خودپرستی رھا 
  ].4"[شوند

بھ . ی بھ امام رضا داشت" احترام و اعتقاد خاص"کھ پدرش  شاه می گوید: ارادت رضاشاه بھ امام رضا  - سوم
  :ھمین دلیل

رضاشاه، اسم کوچک ھمھ ی پسران خود را با ترکیبی از نام رضا، امام ھشتم شیعیان کھ مورد احترام و اعتقاد "
اھش کوشش می رفت و در مرمت و تزیین بارگ امام جلیلاو غالبًا بھ زیارت مرقد این . خاص وی بود، انتخاب کرد

  ].5"[ھای بسیار کرد و آن را از حال ویرانی نجات داد

بھ نقل از حسن زعیم نوشتھ است کھ بھ " ستاره"روزنامھ ی . این مدعای شاه از سوی دیگران نیز تأیید شده است
رضاشاه خیلی ناراحت بوده چون حال محمد رضا . اصرار قوام الدولھ صدری ، روزی بھ دیدار رضاشاه می روند

رضا شاه بھ آن دو می گوید، وقتی . خوب نبوده و بیماری سرماخوردگی او را تا بیھوشی پیش رانده بود) ولیعھد(
  :تب محمد رضا خیلی باال می رود

دیگر طاقت نیاوردم، بھ اطاق مجاور رفتم و چون اعتقادم بھ حضرت رضا زیاد است و پیوستھ توسلم بھ اوست، "
ساعتی بعد یکی از پرستارھا آمد و مژده داد کھ رفع خطر شده، فوری سجده ی . دمدر این مورد ھم بھ او متوسل ش

در اینجا شاه مثل این کھ می . شکر بھ جا آوردم و چون بھ بالین او رفتم، دیدم شفا یافتھ و بھ کلی خطر جستھ است
بھ گفتھ ی من عمل می اگر یقین داشتم کھ بچھ ھای من : خواھد رفع خستگی کند، نفسی طوالنی کشیده، فرمودند
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کنند، در وصیت خود قید می کردم کھ نسل بعد از نسل در جلو یا عقب اسم اوالدھای خودشان نام رضا بگنجانند و 
  ].6"[ھرگز از توسل بھ آن حضرت غفلت ننمایند

محمد رضا بھ روایت  - یکی از دالیل دفاع رضا شاه از اسالم:  دفاع رضاشاه از اسالم در برابر مادی گری - چھارم
  :می گوید. مبارزه ی با مادی گرایی در جامعھ ی ایران بود  - شاه

مساجد را با "پدرم نیز عقیده داشت کھ باید از مذھب در مقابل ھجوم مادی گرایی و افکار کسانی کھ می خواھند "
عی معدودی از اما نھ بھ قیمت بازگشت بھ قرون گذشتھ و قبول ادعای ھای ارتجا. دفاع کنند" خاک یکسان کنند

  ].7"[روحانیون کھ با ترقی و پیشرفت اجتماعی و فرھنگی بھ ھر صورت مخالف بودند

  :ملک الشعرای بھار در این خصوص نوشتھ است. رضاخان در ابتدای کار در مراسم عزاداری شرکت می کرد

ھیأت و نظم و  دستھ ی عزاداری قزاق ھا با یک: خورشیدی  1300مطابق با شھریور  1340روز دھم محرم "
خود سردار سپھ نیز در حالی کھ سر خود را برھنھ کرده بود و کاه روی و ...تشکیالت مخصوصی بھ بازار آمده

سایر افسران قزاق ھم عقب سر مشارالیھ بھ عزاداری مشغول . سر خود می پاشید در جلوی دستھ دیده می شد
خود سردار سپھ سر ازار آمد، شام غریبان گرفتھ بودند و ھمچنین شب یازدھم محرم دستھ ی قزاق خانھ بھ ب...بودند

و مسجد جامع تھران و مسجد شیخ عبدالحسین کھ بزرگ ترین مجالس روضھ  و پای برھنھ شمع بھ دست گرفتھ
  ].8"[خوانی آن روز بود، آمدند و یک دور، دور مجلس گردش کردند

قدرت در این زمان از اسالم استفاده ی ابزاری می کرده  البتھ برخی محققان گفتھ اند کھ رضاشاه برای دست یابی بھ
در ماجرای جمھوریت رضا شاه وقتی با مخالفت تمام عیار روحانیت مواجھ شد، بھ قم رفت و در جلسھ ای با . است

( یآیت اهللا نائینی، آیت اهللا اصفھانی، حاج آقا حسین طباطبایی قمی،آقا عبدالحسین شیرازی، آقا میرزا مھدی خراسان
من خود را من ھیچ داعیھ ای ندارم، :"و حاج عبدالکریم حائری،خطاب بھ آنان گفت کھ) پسر بزرگ آخوند خراسانی

در گام بعد، در بیانیھ ای کھ در نفی جمھوری خواھی و پایان بخشیدن بھ ]. 9"[خادم شریعت مقدس اسالم می دانم
  :آن صادر کرد، نوشت

و استقالل ایران و رعایت کامل  حفظ و حراست عظمت اسالمین روز یگانھ مرام و مسلک شخصی من از اول"
محافظت و صیانت ابھت من و کلیھ ی افراد و آحاد قشون از روز نخستین ...مصالح مملکت و ملت بوده و ھست

اسالم روز بھ را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده و ھمواره در صدد آن بوده ایم کھ  اسالم
  ].10"[وز بھ ترقی و تعالی گذاشتھ و احترام مقام روحانیت کامًال رعایت و ملحوظ گرددر

محمد رضا شاه مدعی است کھ پدرش سرمشق او در باورھای دینی و : رضاشاه سرمشق مذھبی بودن - پنجم
  :می گوید. عبادات بوده است

ت و تأثیر اعتقادات مذھبی و راز و نیاز با بھ پیروی از سرمشق و نمونھ ی پدرم بود کھ من از نوجوانی بھ اھمی"
  ].11"[خداوند،البتھ تنھا بھ صورت جمالت تکراری و اجباری ، پی بردم
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رضاشاه میان تجدد اما . ممکن است گفتھ شود کھ پدر فقط سرمشق راز و نیاز با خداوند برای فرزند خود بوده است
، در مراسم عید غدیر در کاخ گلستان، خطاب بھ 1315بھ عنوان نمونھ در زمستان  .و اسالم تعارضی نمی دید

  :زمامداران کشور گفت

خیلی ھا در اشتباه ھستند و تصور می کنند معنی تجدد و اخذ تمدن امروزی دنیا این است کھ اصول دیانت و شرایع "
در حال  بزرگ اسالممقنن را رعایت ننمایند و یا کسب تجدد و تمدن مغایرتی با دین و مذھب دارد و حال آن کھ اگر 

موافق بودن اصول شرایع حقھ ی خود را با وضعیت و تشکیالت حاضر در مقابل این ترقیات عالم وجود داشت 
؛ متأسفانھ آن افکار روشن و بزرگ بھ مرور زمان وسیلھ ی سوء استفاده ی اشخاص تمدن امروز نشان می داد

در سیزده قرن کھ ھر قرن می بایستی کشور تکان بزرگی برای قرار گرفت و بالنتیجھ کشور را بھ قھقرا کشانیدند و 
ترقی و تکامل بھ خود بدھد ساکت و عقب ماند و ما اکنون در برابر نواقص گذشتھ قرار گرفتھ و باید این خمود 

  ].12"[گذشتھ را جبران نماییم

تشیع نیست، او خود را مورد مدعای شاه محدود بھ اعتقاد بھ اسالم  و دفاع از : شاه  رویاھایمعجزات و  - ششم
بھ موارد زیر . این عنایت ویژه، از دوران کودکی نصیب او شده است. توجھ ویژه ی ائمھ ی شیعیان قلمداد می کند

  :بنگرید

اندکی بعد از تاج گذاری پدرم، من مبتال بھ حصبھ شدم و در اوج : " دیدار با امام علی و نجات یافتن توسط او - 6- 1
شبی علی بن ابی طالب را بھ خواب دیدم، با وجود خردسالی می دانستم کھ علی، در دست راست بیماری بود کھ 

خود شمشیر دو دم معروفش ذوالفقار را داشت و در دست چپش جامی محتوی یک مایع کھ بھ من داد تا بنوشم و من 
  ].13"[فردای آن شب تب من فرو نشست و حالم رو بھ بھبود رفت. چنین کردم

اندکی بعد، در تابستان ھنگامی کھ بھ زیارت مرقد امامزاده داود می : "ات از مرگ توسط حضرت عباس نج - 6- 2
در حال . ولی حتی خراشی برنداشتم. ھمراھان تصور کردند مرده ام. رفتیم، از اسب بھ زیر افتادم و بیھوش شدم

  ].14"[را گرفتھ حفاظتم می کند سقوط  از اسب بود کھ شمایل حضرت عباس بن علی را مشاھده کردم کھ دستم

چندی بعد در کاخ تابستانی تصویر امام . بھ این دو واقعھ، اتفاق دیگری را باید افزود: "دیدار با امام زمان  - 6- 3
این قبیل رویاھا و اندیشھ ھای اسرارآمیز، طبیعتًا برای کسانی کھ از اعتقادات مذھبی . دوازدھم، امام غایب را دیدم

  ].15"[دار نباشند، قابل تصور و فھم نیستعمیقی برخور

شاه پس از ذکر این موارد، تأکید می کند کھ این نوع امور رازآلود و اسرارآمیز، برای آنان کھ فاقد اعتقادات عمیق 
تکلیف بی دینان . بدین ترتیب، راه ھرگونھ انکاری پیشاپیش بستھ خواھد شد. مذھبی ھستند، قابل تصور و فھم نیست

اما افراد مذھبی منکر، بھ . ن بدون بحث روشن است، برای این کھ  آنان اساسًا بھ این گونھ امور باور ندارندو ملحدا
  .دلیل عمیق نبودن اعتقاداتشان، نھ فھمی از این امور دارند و نھ می توانند چینین تجربھ ھایی داشتھ باشند

ایمان عمیق خاص الھی شامل حال من شد و  اقًال در چھار مورد تفضالت: "نجات از سانحھ ی ھوایی  - 6- 4
نجات خود از یک سانحھ ی ھوایی بھ ھنگام پرواز در حول و حوش اصفھان و بازدید از . یاری داد مذھبی مرا

فعالیتھای احداث تونل کوھرنگ کھ ھواپیمایم در یک ناحیھ ی خطرناک دامنھ ی کوھستان سقوط کرد اما آسیبی بھ 
  ].16"[فقط مرھون رحمت خداوندی می دانم و بس...ندنم رامن نرسید و نیز زنده ما
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، در مراسم جشن سال روز دانشگاه تھران، ناصر 1327بھمن  15در بعدازظھر  :نجات معجزه آسا از ترور - 5- 5
چند گلولھ بھ سوی من شلیک کرد کھ چھارتای آن بھ من اصابت کرد و خراش ھایی در ناحیھ ی گردن "فخرآرایی، 

ایمان بھ این کھ از تفضالت و شکست معجزه آسای این سوء قصد و نجات من، مرا در ...د آوردو صورت وار
  ].17"[، استوارتر کردعنایات خاص خداوندی برخوردار ھستم

شاه نھ تنھا خود را حافظ دائمی اعتبار و حیثیت اسالم معرفی می کند، : انقالب سفید براساس تعالیم اسالمی  - ھفتم
  :می گوید. کھ انقالب سفید براساس تعالیم اسالمی مبتنی بوده استبلکھ مدعی است 

عالوه ی بر اعتقاد شخصی، در مقام رئیس مملکت من ھمواره بھ ضرورت حفظ و صیانت و حیثیت و اعتبار آن "
 تمدنی کھ بر پایھ ی خدانشناسی و عدم رعایت اصول اخالقی و معنوی استوار باشد، فاقد اصالت و. کوشا بوده ام
کھ مورد احترام ھر خانواده ی ایرانی  انقالب سفید ما نیز کامًال براساس تعالیم اسالمی مبتنی بود. رسالت است

  ].18"[است

شاید این حرکت یکی از شواھد او در تأیید . را صادر کرد" سپاه دین"فرمان تأسیس  1350مرداد  24شاه در 
  :شاه در فرمان خود نوشت". می مبتنی بودانقالب سفید براساس تعالیم اسال"مدعایش باشد کھ 

پیوستھ مورد توجھ  حفظ معنویت جامعھو  ترویج احکام دینو  شعائر دین مقدس اسالمنظر بھ این کھ بزرگداشت "
خاص ما بوده است و معتقدیم کھ جامعھ ی ایرانی باید در زمینھ ھای مادی و معنوی ھماھنگ پیشرفت کند، بھ 

از مشموالن خدمت وظیفھ ی عمومی کھ در رشتھ ھای دینی و علوم و  سپاه دینداریم  موجب این فرمان مقرر می
مسئوولیت اجرای این فرمان و . معارف اسالمی تحصیل کرده اند تشکیل شود و بھ اجرای وظایف خود بپردازد

  ".اداره ی سپاه دین بھ عھده ی سازمان اوقاف خواھد بود

:عمل شاه را ھم طی بیانیھ ای ، توطئھ ای استعماری قلمداد کرد و نوشت این 1350آبان  21آیت اهللا خمینی در 

 اسالمی  پیكره بھ یپیگیر یھا ضربھ روز ھر جبار دستگاه كھ شود یم ساز یشرایط در "دین سپاه"ی  نغمھ"
.  است بازگذاشتھ ایران ینظام و یسیاس ی،اقتصاد شئون تمام در را اسرائیل جنایتكار دست و ،كند یم وارد
 تحت و تبعید ،زندان در ایران شریف ملت و یاسالم علوم محصلین ،عظام یخطبا ،اعالم یعلما از یبسیار

 آنھا اعدام و محاكمھ مقدمات یا و شوند یم تیرباران و اعدام ،خواه وطن غیور جوانان و ،برند یم سر بھ شكنجھ
 دشمنان و اجانب یایاد ،نخواستھ یخدا اگر كھ كنم یم خطر اعالم ایران محترم ملت بھ اینجانب...شود یم فراھم
 و ،زده كنار را اسالم مروجین و وعاظ و اعالم یعلما اوال ،كنند پیدا توفیق كمرشكن و شوم مقصد این در اسالم

 جمیع ،استعمار خدمت در باید كھ نامیمون سپاه این خطر. نمایند یم نابود و محو را آن یآسمان احكام و اسالم ثانیا
 آن با اعالم یعلما آنھا راس در و مسلمین كھ است یخطر بزرگترین ،كند تاویل و توجیھ آنھا نفع بھ را اسالم قحقای

 كرده كوتاه را مبلغین و اعالم یعلما دست خود باطل خیال بھ تا اند كشیده را خطرناكی  نقشھ این...اند شده مواجھ
 تمام كردن قبضھ كھ خود مقصد بھ تا برچینند را دیانت اساس و دھند قرار بازیچھ خود عمالی  وسیلھ بھ را اسالم و

 خصوص و غیور مسلمین بر ینكا...دارند نگھ استعمارزده و مانده عقب را مسلم ملت و ،برسند است كشور ذخایر
ی  فریبنده نام با...كنند تنفر اظھار خانمانسوز ناموزونی  نغمھ این از جدیت كمال با كھ است روشنفكر جوان نسل

  . ]19"[كنند پایمال را كشور استقالل و دین خواھند یم "دین سپاه"
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شاه مدعی است کھ عظمت یافتن حرم امام رضا و جھانی شدن آن در :  بھ عظمت رساندن مرقد امام رضا - ھشتم
  :می گوید.  دوران او صورت گرفتھ است

و اعتال رسید و در شمار  در زمان سلطنت من، آستان قدس رضوی و مرقد حضرت رضا بھ اوج عظمت"
نوسازی آستان قدس رضوی مرھون نذور و وجوھی بود کھ . مھمترین بنیادھای مذھبی جھان اسالم قرار گرفت

  ].20"[شیعیان، از جملھ خود من، بھ این بنیاد تقدیم می داشتند

ص مخالفت یکی از وظایف شورای نگھبان جمھوری اسالمی ، تشخی: مخالف صریح اصول مقدس اسالم  - نھم
اصول مقدس "فقیھان خود را مکلف بھ اجرای . قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی با اصول مقدس اسالم است

اما شاه قبل از این کھ چنین نھادی بھ . می دانند و اساسًا ھدف جمھوری اسالمی را ھمین قلمداد می کنند" اسالم
  :وجود بیاید می گوید

آرزومندم کھ این اشخاص ھر چھ ...صریحًا مخالف اصول مقدس اسالم استود آنچھ امروز در ایران انجام می ش"
انقالب امروز ایران در راه خدا و قرآن زودتر متوجھ خطاھای خود بشوند و بھ راه راست بازگردند و دریابند کھ 

ان حرفھ ای آنھا بھ روشنی می بینند کھ اکنون ھمھ ی آشوبگر. ، بلکھ در خدمت بدکاران و بداندیشان استنیست
  ].21"[مخالفین دیانت و اسالم بھ اردوی آنان پیوستھ اند

فقط . شاه مدعی است کھ روحانیت ھمیشھ پشتیبان حکومت او بوده است: حمایت روحانیت حقیقی از شاه  - دھم
ان عرضھ البتھ شواھد و قرائن زیادی برای این مدعای شاه می تو. تعداد اندکی روحانی دستھ دوم مخالف او بوده اند

  :بھ عنوان نمونھ می گوید. کرد کھ در ادامھ بدان اشاره خواھیم نمود 

برای زیارت مرقد امام ھشتم شیعیان بھ مشھد رفتم، جمعی کثیر از روحانیون وفاداری  1357ھنگامی کھ در بھار "
  ].22"[شدم و پشتیبانی خود را نسبت بھ من ابراز داشتند و در این شھر مقدس با استقبالی عظیم روبرو

شاه روحانیتی کھ پس از انقالب زمامداری سیاسی را در دست :  روحانیت حاکم، روحانیت درجھ دوم است - یازدھم
  :می گوید. گرفت، روحانیت درجھ دوم و فاجعھ آفرین بھ شمار می آورد

ایران حکم می رانند،  کسانی کھ بھ نام جامعھ ی روحانیت بر. میان رھبران جامعھ ی تشیع، اتحاد نظر وجود ندارد"
اقلیتی کوچکتر از روحانیون متعصب و درجھ دوم بیش نیستند کھ بھ کلی از آرمانھا و تعالیم مقدس اسالم بھ 

ارعاب و وحشت و تفتیش عقاید و آرأ مانع آن شد کھ مراجع روحانی علنًا در مورد فجایعی کھ بھ نام اسالم ...دورند
  ].23"[نندصورت می گیرد اظھار نظر و قضاوت ک

بھ گفتھ ی شاه، اعمال آیت اهللا خمینی زیان آور و مخالف :  دل نگران اصول و تعالیم دین مقدس اسالم - دوازدھم
خمینی ایران ضامن صلح و امنیت خاورمیانھ را ویران می سازد و . صریح اصول و تعالیم دین مقدس اسالم است
  :این امر برای کل جھان اسالم زیان آور است

ممکن است برای دین اسالم بھ طور کلی، بھ خصوص مذھب شیعھ " آن شخص"تگی کامل و خونین ورشکس"
ویرانی یک کشور توانای اسالمی کھ ضامن صلح و امنیت خاورمیانھ . زیانھا و مخاطرات بسیار در پی داشتھ باشد

توری خمینی کھ بھ یاری تنی چند بود، چگونھ می تواند برای دنیای اسالم زیان آور نباشد؟ افکار مالیخولیایی دیکتا
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کامًال و صریحًا مخالف اصول و تعالیم دین مقدس اسالم از ھمدستانش اکنون بر ایران حکومت می کنند 
  ].24"[است

را برای " مارکسیستھای اسالمی"شاه در اواخر دھھ ی چھل و پنجاه عنوان :  مارکسیستھای اسالمی - سیزدھم
در اینجا شروع این پدیده را بھ حرکت اعتراضی خرداد . برگزیده بود - چریکیخصوصًا گروه ھای  - مخالفان خود

باز گردانده و مدعی است کھ این برساختھ ی التقاطی طی ده سال بعدی درست شد ، رشد کرد و در نھایت با  1342
  :می گوید. بر کشور مسلط شد  1357انقالب 

برای ھر مسلمان معتقد این . در ایران پدیدار شد" میمارکسیسم اسال"در ده سال متعاقب این حوادث بود کھ "
ترکیب غیر قابل تصور است زیرا مارکسیسم مکتبی است مبتنی بر مادی گرایی مطلق و نفی و انکار وجود 

خوشبختانھ در میان روحانیون فقط آشوبگران و متفکران . می خواند" افیون و مخدر ملتھا"پروردگار و دین را 
رسالت معنوی و روحانی و اخالقی خود در ت نمی شود، بسیارند آنھایی کھ جدًا و صمیمانھ بھ مالیخولیایی یاف
اما این گروه نتوانستند مانع فعالیت مارکسیستھای اسالمی بشوند کھ تصور می . ، عمل می کنندھا اعتالی انسان 

ی توان بر اندیشھ ھای مالیخولیایی و چگونھ م...کنند می توان میان کمونیسم و اسالم تلفیق و تألیفی بھ عمل آورد
را ھم تراز نوشتھ ھای  سخنان پیامبر خداعوام فریبانھ ی کسانی کھ می خواھند کمونیسم را با اسالم تلفیق کنند و 

  ].25"[ضد دیانت قرار می دھند، صحھ نھاد

خوانش "ی توان آن را در این کھ سازمان مجاھدین خلق ایدئولوژی ای برساختھ بود کھ در ھمدالنھ ترین شکل م
آن زمینھ ھا در نھایت بھ  تغییر ایدئولوژی سازمان  و . نام نھاد، شک و تردیدی وجود ندارد" مارکسیستی اسالم

 - گفتمان چپ، گفتمان مسلط بود و نواندیشان دینی آن دوره. ترور جمعی از ھمرزمان مسلمان سازمان منتھی شد
اما دو خطا در سخن شاه وجود دارد، نھ ھمھ ی . عرضھ می داشتندروایت ھایی چپ از اسالم /تفسیر - عموما

قلمداد کرد، نھ آیت اهللا خمینی و طرفدارانش کمترین نظر مثبتی بھ " مارکسیستھای اسالمی"مخالفان او را می توان 
  :شاه باز در این مورد می گوید. کمونیسم داشتند

ر تلفیق میان معنویت مذھبی و مادی گرایی مطلق برای من کھ عمیقًا خداپرست و متدین ھستم، حتی تصو"
مگر نھ این است کھ لنین و پیش از او . مارکسیسم اسالمی چیزی نیست جز جمع اضداد. مارکسیسم میسر نیست

چھ طور می توان قبول کرد کھ انقالبی ھم از مرام اشتراکی الھام ...مارکس مذھب را افیون توده ھا می خواندند
انت مقدس اسالم کھ مادی گری را بھ ھر شکل و ھر نوع و ھر صورت محکوم می کند؟ چطور بگیرد و ھم از دی

می توان آیات مقدس قرآن و سخنان پیامبر اسالم را با نوشتھ ھای متفکرینی کھ ھدفشان مبارزه ی با دین و اشاعھ ی 
  ].26"[مادی گری بوده است در یک سطح قرار داد

پس از محاکمھ ی خسرو گلسرخی بسیار در رسانھ ھای " سیست ھای اسالمیمارک"واقعیت این است کھ اصطالح 
بھ اتھام سوء قصد بھ  - از جملھ خسرو گلسرخی و کرامت اهللا دانشیان - این گروه دوازده نفره. رژیم شاه متداول شد

. ردیدمحاکمھ ی آنان از تلویزیون ملی پخش می گ.  محاکمھ شدند 1353جان شاه، فرح و ولیعھد در دی ماه 
لنینیست ، در دفاع شجاعانھ ای کھ بھ قیمت جانش تمام شد،اسالم و مارکسیسم  - گلسرخی بھ عنوان یک مارکسیست

لنینیست ھستم برای نخستین بار عدالت  - من کھ یک مارکسیست: "را بھ نوعی با یکدیگر ترکیب کرد و گفت
او ضمن مقایسھ ی خود با امام حسین، او را . "اجتماعی را در مکتب اسالم جستم و آن گاه بھ سوسیالیسم رسیدم
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نخستین سوسیالیست "از حضرت علی بھ عنوان . در مبارزه ی با یزید نامید" شھید بزرگ خلق ھای خاورمیانھ"
  :یاد کرد و گفت" جھان

 زندگی موال حسین نمودار زندگی اکنونی ماست کھ جان بر کف، برای خلق ھای محروم میھن خود در این دادگاه"
ھر چند . او ایستاد و شھید شد. و یزید، بارگاه، قشون، حکومت و قدرت داشت. او در اقلیت بود. محاکمھ می شویم

یزید گوشھ ای از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچھ کھ در تداوم تاریخ تکرار شد، راه موال حسین و پایداری او بود، نھ 
بدین گونھ است کھ در یک جامعھ . ی کنند، راه موال حسین استآنچھ را کھ خلق ھا تکرار کردند و م. حکومت یزید

و ما نیز چنین اسالمی را اسالم حسینی، و اسالم . ی مارکسیستی، اسالم حقیقی بھ عنوان یک روبنا قابل توجیھ است
  ].27"[علی را تأیید می کنیم

ز اصطالح مارکسیست ھای اسالمی بخوبی ا - و نوشتھ ھای سازمان مجاھدین خلق - شاه با استناد بھ چنین سخنانی
، بارھا بدان استناد  پاسخ بھ تاریخحتی در آخرین روزھای عمرش، در . برای کوبیدن مخالفان خود استفاده کرد
بر ایران حاکم شده و راھگشای تسلط شوروی بر " مارکسیست ھای اسالمی"کرد و تا آنجا پیش رفت کھ مدعی شد 

  .ایران خواھند بود

اسالم قرن ھا پیش از کشورھای توسعھ یافتھ حقوق زنان را بھ :  حقوق زنانرعایت م ضامن اسال - چھاردھم
اجباری کردن چادر در ایران پس از انقالب نیز عملی . رسمیت شناخت و حقوق زیادی برای زنان قائل شد

  :مجاز بھ این عمل باشندنارواست، باید زنان در پوشش آزاد باشند و اگر زنانی مایل بھ چادر بر سر نھادن بودند، 

اسالم و قرآن، برخالف آنچھ غاصبان کنونی حکومت و قدرت در ایران تصور و عمل می کنند، مخالف احترام و "
از جملھ ی این . حقوق زن در اسالم، بھ مراتب بیش از آن است کھ غالبًا تصور می شود. رعایت حقوق زنان نیست

ق اداره ی ثروت و دارایی شخصی است کھ تا این اواخر در بسیاری از حقوق مسلم، یکی استقالل کامل مالی و ح
ما با الھام از فرھنگ و تمدن کھن ایرانی کھ برای زنان مقامی . ممالک مترقی اروپایی بھ طور کامل وجود نداشت

برای زنان ایرانی  واال قائل شده و با الھام از فلسفھ و معنویت اسالم، عقیده داشتیم کھ باید در جامعھ ی نوین ایران
دین مقدس اسالم نیز مخالفتی با ...سھم و مقامی فراخور تعداد و امکانات آنان بھ وجود آورد، و بھ این راه رفتیم

اکنون بار دیگر چادر در ایران عمًال اجباری بھ خواھران و مادران ما تحمیل ...حقوق سیاسی و اجتماعی ندارد
نھ بخواھند چادر بھ سر کننند، امری طبیعی است و من ھرگز مخالف آن نبوده اگر بعضی از زنان، خود آزادا...شده

  ].28"[ام

درباره ی زنان یک اختالف اساسی میان آیت اهللا خمینی و شاه بھ وجود آمد کھ گذشت زمان نشان داد حق با شاه 
آیت اهللا خمینی ھر . ابات بودشاه بھ دنبال تصویب حق زنان بھ عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده ی در انتخ. بود

اما پس از انقالب، ھر دو را بھ . اعالم کرد" برخالف ضروری قرآن و اسالم و شریعت محمدی"دو را ده ھا بار 
نشان دادن شاه در " اسالم ستیز"این یکی از مھمترین موارد و بھانھ ھای . رسمیت شناخت و عین اسالم اعالم کرد

بود، و " استفاده ی ابزاری روحانیت از اسالم علیھ شاه"این امر یا نشان دھنده ی  بود،اما 1343و  1342سال ھای 
  .یا نشانگر تحول فکری بعدی فقیھان کھ ھر دو را بھ فرمان ایت اهللا خمینی پذیرفتند
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بنابر ادعای شاه، آن چھ آیت اهللا خمینی و : و معنویت  اسالم، دین عدالت و انصاف و رحمت و مروت - پانزدھم
شاه تفاوت اسالم حقیقی و اسالم آیت اهللا خمینی را بھ . نیست" اسالم واقعی"گر فقیھان در ایران بھ اجرا نھاده اند، دی

  :شرح زیر بازگو کرده است

در حکومت اسالمی امروز ایران، نھ از عدالت نشانی . اسالم، دین عدالت و انصاف و رحمت و مروت است"
ھیچ ارتباطی با معنویت ھرچھ ھست نفرت و انتقام و کشتار است کھ . رحمتاست، نھ از انصاف و نھ از عفو و 

ھم چنان کھ دوران تفتیش . نظام امروزی ایران صریحًا خالف شرع مقدس و مخالف اسالم است. دین اسالم ندارد
. زیان اسالم باشدافکار و عقاید، بھ زیان مذھب کاتولیک تمام شد، متأسفانھ این خشونتھا و جنایتھا نیز ممکن است بھ 

من تردید ندارم کھ اسالم واقعی ، احترام بھ تعالیم مقدس دین حنیف است، نھ خشونت و تعصب و بی اعتنایی بھ 
آیا سلب آزادی و حقوق زنان و تجدید تعدد زوجات را می توان مواففق روح اسالم دانست؟ برعکس، آزادی . عدالت

توافق  اصول واقعی اسالمبھ شئون اجتماعی و انسانی آنان است کھ با  زنان و برابری حقوق آنان با مردان و حرمت
آیا تازیانھ زدن و سنگ باران کردن و دست بریدن، بھ این بھانھ کھ از قرون وسطا رایج بوده، اسالمی است و . دارد

  .]29"[کوشش برای اعتال و تربیت انسان ھا و اتخاذ سیاست عفو و گذشت و جوانمردی ، مخالف اسالم

شاه تا آنجا پیش می رود کھ کھ تفسیر خود از اسالم را متکی بر متون معتبر دینی بھ شمار آورده و تفسیر آیت اهللا 
  :می گوید. خمینی و پیروانش از اسالم را منفعت طلبانھ، و تبدیل دین بھ بازیچھ  قلمداد می کند

آیت اهللا [است، حال آن کھ شخص حاکم بر قم  بوده دقیق و مستند بھ متون معتبربرداشت من از اسالم، ھمواره "
ایران دین را بھ نفع شخصی و مادی و اغراض و ھوی و ھوسھای خود " روحانیون"و بعضی دیگر از ] خمینی

نص صریح قرآن و روح و معنویت اسالم شدیدًا کینھ و نفرت و انتقام و . تفسیر و بھ بازیچھ ای تبدیل نموده اند
. تاکنون بر ایران نگون بخت حکومت دارد محکوم می کند 1357را کھ از زمستان  آدمکشی و غارت و دزدی

و انقالب شاه و ملت کھ برای تحقق عدالت اجتماعی و  اساس عصاره ی اسالم چیزی جز عدل و انصاف نیست
  ].30"[مستقیمًا از اصول و تعالیم اسالم الھام گرفتھ استمشارکت ملی بنیان نھاده شد، 

برخالف آنان کھ ھمھ ی مسائل و مشکالت تاریخی ایرانیان را : زندگی ایرانیان در سایھ ی اسالم  بخت - شانزدھم
بھ حملھ ی اعراب بھ ایران و مسلمان شدن ایرانیان تقلیل می دھند،  از نظر شاه، اسالم آوردن ایرانیان عامل فالکت 

  :می گوید. میشھ از این منبع کسب فیض کرده اندآنھا نبوده، بلکھ بخت با ایرانیان یار بود کھ اسالم آوردند و ھ

بخت بزرگ ایرانیان این بود و ھست کھ در پرتو روحانیت و معنویت تعالیم مقدس و مترقی اسالم زندگی می کنند "
ھمھ ی کسانی کھ برای . و در مراحل دشوار زندگی اجتماعی و تاریخ خود ھمواره از این منبع کسب فیض کرده اند

فت انقالب اجتماعی و ملی کوشیدند، می دانستند و می دانند کھ تالش آنھا دقیقًا منطبق با تعالیم عالی تحقق و پیشر
  ].31"[اسالم و ملھم از آن بوده است و باید از این جھت مفتخر و سربلند باشند

 اسالم ایرانینوان تا حدی کھ من اطالع دارم ھانری کربن اولین فردی بود کھ تشیع را بھ ع: اسالم ایرانی  - ھفدھم
با افرادی چون داریوش شایگان، سید حسین نصر و عالمھ ی . کربن بھ ایران رفت و آمد داشت. مطرح ساخت

بر من  . گفت و گوھایی میان او و طباطبایی صورت گرفت کھ  بعدھا منتشر شد.  طباطبایی نیز رابطھ داشت
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، تشیع را پاسخ بھ تاریخاما او در . آنان اطالع داشت تا چھ اندازه از این نظریھ و مباحث روشن نیست کھ شاه
  :می گوید. برساختھ ای ایرانی بھ عنوان سپری در برابر تھاجم اعراب معرفی می کند

اما . میالدی اعراب بھ ایران حملھ کردند و تسلط آنان بر کشور ما در حدود دویست سال طول کشید 652در سال "
ایرانیان از یک سو اصالت فکری خود را با . ت نفوذ و سلطھ ی خود در آوردنددر حقیقت ایرانیان اعراب را تح

و از پذیرفتن استیالی خلفای عرب سرباز زدند و از طرف دیگر فرھنگ  دتدوین اصول مذھب شیعھ عنوان کردن
  ].32"[غنی ایرانی را از دستبرد و تسلط خارجیان نجات دادند

مدعای او این است . ساندن ایرانیان بھ خاندان پیامبر اسالم سخن گفتھ استشاه در ادامھ از نوع دیگری از یاری ر
  :می گوید. کھ ایرانیان بنی امیھ را سرنگون ساختھ و خاندان بنی عباس را جایگزین آنھا کردند

، خاندان در زمینھ ی سیاسی، نقطھ ی آغاز تجدید استقالل ایران، قیام ابومسلم خراسانی بود کھ با سپاھی از ایرانیان"
" عباسی را کھ از احفاد پیامبر اسالم بودند، بجای بنی امیھ بر تخت خالفت نشاند و بغداد را پایتخت آنان قرار داد

]33.[  

  :شاه در توضیح تاریخ ایران بھ تھاجم مغول ھا بھ ایران پرداختھ و توضیح می دھد کھ در دوران تسلط آنھا

مغوالن آداب و سنن زندگی مدنی و فرھنگ . را منھدم گردید میایرانی و اسالبخشی بزرگ از میراث علمی "
  ].34"[را از میان بردند ایرانی و اسالمی

  .در کنار یکدیگر است" ایرانی و اسالمی"نکتھ ی مھم در سخن او، ھمراه آوردن دو عنصر 

محمد رضا . برده بودنداقوام مھاجم یکپارچگی و وحدت ایران را از بین  :تشیع عامل یکپارچگی ایرانیان - ھجدھم
  : - نخستین پادشاه صفوی - پھلوی می گوید کھ شاه اسماعیل

و بھ منظور تأمین یکپارچگی سیاسی و معنوی ایرانیان تشیع را بھ عنوان ...تحقق بخشید وحدت ایرانبار دیگر بھ "
  ].35"[مذھب ایران اعالم و برقرار کرد

  .و یکپارچگی ملی ایران از سوی شاه ھستیمباز ھم شاھد تبیینی مثبت از نقش تشیع در وحدت 

شاه این سخنان را وقتی بیان کرد کھ خود از قطعی بودن مرگ خود بھ دلیل :  معجزه، نھ توھم و خیال - نوزدھم
چھ . مدت ھا از زمانی کھ امید بھ بقا را از دست داده بود می گذشت. ابتالی طوالنی بھ بیماری سرطان آگاه بود

  وی را بھ دروغ گفتن برای مذھبی نشان دادن خود در وقت مرگ وادار کند؟دلیلی می توانست 

یا حاصل " دروغ گویی محض"برای فرد یا گروھی کھ ھمھ ی امور را بھ ماده تقلیل می  دھند، این نوع مدعیات 
باور نخواھد اما لزومًا یک انسان مذھبی یا مسلمان یا شیعھ نیز ھمھ ی این نوع مدعیات را . خواھد بود" توھمات"

روبرو شده بود،  - در گفت و گوی با او - شاه کھ خود بھ این امر وقوف داشت و با انکارھای اوریانا فاالچی. کرد
  .بھ شمار می آورد" خیال"و " توھم"رویاھای خود را معجزات واقعی، نھ 
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 ھمان. کنند نمی حس را آن دیگران کھ شوم می ھمراھی دیگری نیروی ی وسیلھ بھ من چون ، نیستم تنھا کامال من"
 ھستم مذھبی خیلی خیلی من و مذھبی ھای پیام.  کنم می دریافت نیز ھایی پیام ھمچنین من و من، در مرموز نیروی

 واقعا من آه!  کردیم می خلق ار او کھ بودیم مجبور ما نبود، خدا اگر کھ ام گفتھ ھم ھمیشھ و دارم ایمان خدا بھ من و
 کھ زمانی از خدا با من. کنید زندگی خدا بدون توانید نمی شما.  متاسفم ، ندارند ایمان خدا بھ کھ ھایی بیچاره برای
 پدرم حتا. ندارند عقیده آن بھ مردم از خیلی...ام داشتھ رویاھایی من کھ داند می ھرکس...داد من بھ را رویاھا آن خدا
 - مردم از خیلی حال ھر بھ. خندید می مورد این در ھھمیش او. نکرد قبول را آن وقت ھیچ او.  نداشت قبول را آن ھم

 خیر من جواب.  است نبوده خیال و وھم ھا آن کھ ھستم مطمئن آیا کھ کردند می سوال من از -  محترمانھ اگرچھ
 یک کھ شده انتخاب خدا ی وسیلھ بھ من کھ حقیقت این بھ.  دارم ایمان خدا بھ من کھ این برای ، خیر. است

 من سلطنت دوران. اند داده نجات را کشور کھ اند بوده ھایی معجزه من رویاھای. مبرسان پایان بھ را ماموریتی
 و تصورم ی پایھ بر ، مذھبی ھای خواب...بوده کنارم در خداوند کھ بوده این خاطر بھ این و بخشیده نجات را کشور
 شما بھ توانم نمی من.  افتاد خواھد اتفاقی چھ دهآین ماه سھ یا دو در کھ بود این بھ مربوط دیدم می من کھ ھایی خواب
 در ھا آن. شوند مربوط من شخص بھ کھ نبودند چیزھایی لزوما ھا آن. بودند موردی چھ در ھا خواب این کھ بگویم
 احساس" "خواب" لغت جای بھ من اگر شاید. بمانند باقی محرمانھ باید بنابراین و بودند کشورم داخلی مسایل مورد

 نوع این من.  دارم عقیده ھا احساس نوع این بھ من.  کنید درک بھتر مرا حرف شما.  ببرم کار بھ را "وقوع زا قبل
  .]36"[باشید داشتھ ایمان معجزات بھ باید شما...دارم مرتبا را ھا احساس

نمایند، بھ وسیلھ ی ھم اکنون اگر در کشور ما فقیھان یا احمدی نژاد و تیم ھمفکرانش مدعیاتی از نوع بند ششم بیان 
اگر آیت اهللا خامنھ ای مدعی . بھ تمسخر گرفتھ خواھند شد - خصوصًا مخالفان جمھوری اسالمی - اکثر رسانھ ھا

اما شاه در رژیمی . دیدار با امام دوازدھم شیعیان شود،جنجالی رسانھ ای علیھ او از سوی ھمگان بھ راه خواھد افتاد
بود، بارھا و بارھا رویاھا و مکاشفات و  تمدن بزرگوان پادشاھی کھ بھ دنبال بود، بھ عن" تجدد آمرانھ"کھ مدعی 

  .معجزات شخصی اش را بازگو کرد
وارد شھر قم شد و بدین  1301حاج شیخ عبدالکریم حائری در نوروز  :ارتباط با مراجع تقلید و روحانیت: بیستم

، دولت طرحی برای حل مسائل ایرانیان مقیم 1304در سال . ترتیب، مرکزیت دینی یافتن این شھر آغاز گردید
  :بند اول این طرح بھ شرح زیر بود. عراق تھیھ کرده بود

ترغیب آقایان حجج اسالمیھ بھ تبدیل محل مراجع تقلید از عتبات عالیات بھ حضرت معصومھ ی قم یا مشھد "
  ].37"[مقدس

پس از . یعیان با ایشان بود کھ در عراق اقامت داشتبا این حال تا وفات آیت اهللا سید ابوالحسن اصفھانی مرجعیت ش
روز زنده بود و طرفدارانش کوشیدند تا ایشان  95، آیت اهللا حاج آقا حسین قمی بھ مدت  1325درگذشت او در سال 

با درگذشت آیت اهللا قمی، بھ مرور مسألھ ی . مقام مرجعیت را در دست گیرد کھ با درگذشت او این مسألھ منتفی شد
البتھ تا زمانی کھ حاج عبدالکریم حائری زنده بود، مھمترین مجھتد داخل . عیت آیت اهللا بروجردی مطرح شدمرج

حاج عبدالکریم حائری در سیاست دخالت نمی کرد و معموًال در ). خورشیدی 1315وفات (ایران بھ شمار می رفت
رضاشاه کشف حجاب اجباری را  1314  تا این کھ در سال. برابر تجددگرایی آمرانھ ی رضاشاه سکوت می نمود

  :آیت اهللا حائری طی نامھ ای بھ رضاشاه نوشت. بھ اجرا نھاد
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عرض می شود، بنده با این کھ تاکنون در ھیچ کاری دخالت نداشتم، ...پیشگاه مبارک اعلی حضرت ھمایونی"
قانون اسالم دارد کھ دیگر اکنون می شنوم اقدام بھ کارھایی می شود کھ مخالفت صریح با طریقھ ی جعفریھ و 

  ].38"[االحقر عبدالکریم حائری. خودداری و تحمل برایم مشکل است

رضاشاه بھ شدت . در جای دیگری درباره ی بیگانھ ھراسی رضاشاه و محمد رضا شاه پھلوی توضیح داده ایم
دم ایران را نامتمدن و بھ ھیچ وجھ حاضر نبود کھ آنھا مر. نسبت بھ تحقیر ایرانیان توسط بیگانگان حساس بود

بیش از ھر چیز ناشی از این متغیر بود،  - ھمانند غربیان - پروژه ی ھمشکل کردن لباس ایرانیان. وحشی قلمداد کنند
اگر تمسخر بیگانگان نبود، ھرگز دست بھ . نداشت - خصوصٌا کشف حجاب زنان - وگرنھ او اعتقادی بھ این امر

  :در یادداشت ھای علم در این خصوص آمده است. زندگی ترجیح می داد چنان کاری نمی زد و مرگ را بر آن نوع

دی  و آزادی بانوان  17یکی صحبت . صحبت ھای مختلف شد، ولی دو قسمت بسیار مھم پیش آمد. سر شام رفتم"
کھ علیا حضرت ملکھ ی پھلوی تعریف کردند روزی کھ رضا شاه مرا از اندرون برداشتند و بدون حجاب با خود 

من امروز مرگ را بر این زندگی ترجیح می دادم کھ : دانشسرای عالی بردند ، در بین راه در اتومبیل بھ من گفتندبھ 
عقب و  وحشی، ولی چھ کنم کاری است کھ برای کشور الزم است وگرنھ ما را  زنم را سر برھنھ پیش اغیار ببرم

  ].39"[می دانند افتاده

عقده "کرده کھ رضاشاه احساس می کرد کھ لباس اروپایی ممکن است سبب  عیسی صدیق نیز این داستان را بازگو
گمان می کرد کھ . مھمترین متغیر در تصمیم گری اجباری او بود" عقده ی حقارت.  "در ایرانیان گردد" ی حقارت

یعنی  - 1314ھم تیر در ھفد. از ایرانیان قلمداد کنند" برتر"با تغییر لباس ایرانیان، دیگر غربیان نمی توانند خود را 
  :بھ نمایندگان مجلس گفت - روز صدور فرمان برسر گذاردن کاله اروپایی

سابقًا کسانی کھ آن را سر می گذاشتند فکر می کردند . کاله جدید ربطی بھ مذھب ندارد، اما با ملیت سر و کار دارد"
ما نمی خواھیم دیگران فکر کنند . بخشدمی  برتریکھ این سرپوش بھ آن ھا نسبت بھ کسانی کھ آن را بھ سر ندارند 

  ].40"[بھ خاطر یک تفاوت کوچک در سرپوش بر ما برتری دارندکھ 

گفت کھ قصدش از این کار این است کھ ایرانیان ھم مانند  - ھدایت - در مالقات خصوصی بھ نخست وزیر پیشینش
ھ ذھنم خطور کرد کھ آنچھ باعث تمسخر ھدایت می گوید در آن لحظھ ب. غربیان باشند تا کسی آنھا را مسخره نکند

  ].41[ما می شود، باورھا و دیدگاه ھای ماست، نھ پوششی کھ بر سر می نھیم

نوشت و نسبت بھ  - نخست وزیر - نامھ ای بھ فروغی 1320مھر  17پس از تبعید رضاشاه، آیت اهللا کاشانی در 
: فروغی در پاسخ او نوشت. اعتراض کرد اقدامات رضاشاه در از بین بردن مدارس دینی و کشف حجاب اجباری

  ]. 42"[در باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است کھ متعرض نباشند"

نوشت کھ از جملھ  - نخست وزیر وقت - نامھ ای بھ سھیلی. ، آیت اهللا حاج آقا حسین قمی بھ ایران آمد1322در سال 
. و در ھیأت وزیران طرح شد و خواستھ او بھ تصویب رسیدنامھ ی ا. مطالبات آن، لغو کشف حجاب اجباری بود

  :نخست وزیر بھ او این گونھ پاسخ داد
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. در جواب تلگرافی کھ از مشھد مقدس مخابره فرموده بودید، محترمًا زحمت می دھد: حضرت آیت اهللا قمی "
جع بھ حجاب زنان آنچھ را - 1: تلگراف در ھیئت وزیران مطرح و تصویب دولت بھ شرح زیر اشعار می شود

در موضوع  - 2. تذکر فرموده اند، دولت عمًال این نظریھ را تأمین نموده است و دستور داده شده کھ متعرض نشوند
ارجاع موقوفات خاصھ ی اوقاف مدارس دینیھ بھ مصارف مقرره ی آن از چند ماه قبل دولت تصمیم گرفتھ است کھ 

آید و ترتیب این کار ھم داده شده و این تصمیم دولت نیز تعقیب خواھد  بر طبق قانون اوقاف و مفاد وقفنامھ ھا عمل
در باب تدریس شرعیات و عمل بھ آداب دینی برنامھ ھای آموزشی با نظر یک نفر مجتھد جامع الشرایط ،  - 3. شد

رند در چنانچھ در قانون شورای عالی فرھنگ قید شده، منظور خواھد شد و راجع بھ مدارسی کھ عنوان مختلط دا
  ].43"[اول ازمنھ، مکان پسران از دختران تفکیک خواھند شد

او کھ . منتشر کرد 1322مھر  - را در شھریور اسرار ھزارسالھدر چنین شرایطی علی اکبر حکمی زاده کتاب 
، از اصالحات )آیت اهللا حائری در بدو ورود بھ قم در منزل ایشان سکنی گزید(فرزند روحانی صاحب نامی بود

بعد نوبت بھ کسروی رسید . بھ شمار نیاورد" ضعف تقوا"رضاشاه در این کتاب دفاع بھ عمل آورد و آنھا را باعث 
 کشف االسرارآیت اهللا خمینی دست بھ کار شد و بھ سرعت در . را بھمن ماه ھمان سال منتشر کرد شیعی گریکھ  

کسروی در . روحاینت و دولت،صدای معترضانی را در آورد روابط جدید. بھ انتقادھای حکمی زاده پاسخ گفت
  :نوشت 1323اواخر سال 

در این سھ سال دیدیم کھ چھ پشتیبانی ھا بھ مالیان می . راست است می بینیم دولت ھای ما با مالیان نیک ساختھ اند"
آقا حسین قمی از نجف آھنگ دیدیم ھنگامی کھ حاجی . نمایند و چھ نقشھ ھایی برای چیره گردانیدن آن ھا می کشند

راه . ایران کرد، رادیوی ایران تا مرز عراق بھ پیشواز او رفت و تو گفتی قھرمان لنین گراد را بھ ایران می آورد
دیدیم کھ دولت بھ او رسمیتی داد، رسمیتی کھ ما تاکنون معنایش را نفھمیده ایم و . پیمایی او را گام بھ گام آگاھی داد

دیدیم کھ پسر آقای حاجی . ا درباره ی چادر و چاقچور بھ رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی دادپیشنھادھای او ر
برای گردش بھ ایران آمد و آقای ساعد نخست وزیر آن زمان بھ ھمھ ی فرمانداران و ] اصفھانی[ابوالحسن

دیدیم در . در دست ماستاستانداران دستور فرستاد کھ پذیرایی ھای بسیار با شکوه از او کنند کھ رونویس نامھ ھا 
. این سھ سال رادیوی ایران یک دستگاه مالیی گردید کھ کم کم روشان باز شد و پارسال و امسال روضھ ھم خواندند

و خانواده ھا باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و . اگر جلوگیری نشود ھر آینھ سال آینده نوحھ نیز خواھند خواند
  ].44"[د و ترجیع ھای نوحھ را خوانندبھ ھوای آن سینھ کوبن

اما خوب یا بد، روابط محمد رضاشاه پھلوی با . شده بودند" رضاشاه زدایی"گویی حکمی زاده و کسروی شاھد 
شاه با مراجع . مانند روابط دوران پایانی سلطنت رضاشاه نبود - اگر چھ از مراحل گوناگونی گذر کرد - روحانیت

اگر .  حاج عبدالکریم حائری یزدی و آیت اهللا بروجردی در سیاست دخالت نمی کردندآیت اهللا. تقلید رابطھ داشت
شاه پس از . مسألھ ای پیش می آمد کھ مراجع نظری داشتند، با واسطھ نظر خود را بھ اطالع شاه می رساندند

اختیارات خود از موقعیت پدید آمده استفاده کرد و با تشکیل مجلس موسسان بر  1327بھمن  15ماجرای ترور 
محمد رضا پھلوی،  . در این زمان شایع شده بود کھ شاه قصد دارد اصول مربوط بھ اسالم را تغییر دھد. افزود

دکتر . و قائم الملک رفیع را جھت رفع سوء تفاھم و کسب موافقت ایشان بھ قم فرستاد - وزیر کشور - منوچھر اقبال
ریبون رفت و گزارش مذاکرات و رفع سوء تفاھم را بھ اطالع مجلس پشت ت 1328اردیبھشت  8اقبال در جلسھ ی 

طی نامھ ای از آیت اهللا بروجردی  - از جملھ آیت اهللا خمینی - در ھمان زمان چند تن از علما. نمایندگان مجلس رساند
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 فرمان ھمایونی صادر شد، برای:"آیت اهللا بروجردی در پاسخ خود توضیح داد کھ . در این خصوص سئوال کردند
شاه ھر چند وقت یک بار بھ قم رفتھ و با آیت اهللا ". این کھ مبادا تغییراتی در مواد مربوط بھ امور دینیھ داده شود

  .بروجردی دیدار می کرد

، یکی از فقیھانی بود کھ )فرزند آقا سید عبداهللا بھبھانی، از رھبران انقالب مشروطھ(آیت اهللا سید محمد بھبھانی
بھ ھمین دلیل . ، علیھ مصدق و در کنار شاه بود1332مرداد سال  28در کودتای . اه داشتبھترین روابط را با ش

کھ شاه می خواست کشور را ترک کند، آیت  1331در نھم اسفند . دربار و رسانھ ھا بسیار او را حرمت می نھادند
بار رفت، با شاه خصوصی در رأس گروھی از طالب و بازاریان بھ د - سید جعفر - اهللا بھبھانی بھ اتفاق فرزندش

در ھمان روز  - در تعارض شدید با مصدق - آیت اهللا ابوالقاسم کاشانی. دیدار کرد و او را از رفتن منصرف ساخت
  :او خطاب بھ شاه نوشت.  نامھ ای بھ شاه نوشت کھ آن ھم در منتفی کردن سفر ثأثیر بسیار داشت

ی موجب شگفتی و نگرانی فوق العاده ی قاطبھ ی اھالی خبر مسافرت غیر مترقبھ ی اعلحضرت ھمایون شاھنشاھ"
پایتخت شده و ھیأت رییسھ ی مجلس شورای ملی، با استحضار آقایان بھ عرض می رساند کھ در موقع کنونی بھ 
ھیچ وجھ مصلحت و صواب نمی داند کھ اعلیحضرت ھمایونی مبادرت بھ مسافرت فرمایند، زیرا ممکن است در 

بھ این لحاظ از پیشگاه ھمایونی استدعا می شود کھ قطعًا در این . عمیق و نامطلوب حاصل نمایدتمام کشور تأثیرات 
رئیس مجلس شورای . مورد، تجدید نظر فرموده و تصمیم بھ مسافرت را بھ موقع دیگری در سال آینده تبدیل فرمایند

  ".ملی، سید ابوالقاسم کاشانی

مرداد در برپایی تظاھرات علیھ مصدق نیز فعال بوده و افراد مرتبط  28وز آیت اهللا بھبھانی و آیت اهللا کاشانی در ر
در عین حال . پس از انجام کودتا شاه از رم پیامی بھ زاھدی ارسال کرد. با خود را بھ اعتراض کنندگان وصل کردند

  :بھ پیام شاه نوشت بھبھانی در پاسخ. ، دو پیام دیگر برای آیت اهللا بروجردی و آیت اهللا محمد بھبھانی فرستاد

با آمدن تو بھ ایران دین و امنیت در مملکت حفظ خواھد ... ھمھ انتظار زیارت پادشاه محبوب معظم خود را دارند"
  ".شد

  :در ھمان دوران آیت اهللا محمد بھبھانی کھ قصد داشت بھ زیارت امام رضا رود، طی تلگرافی بھ شاه از او خواست

قول داده است، در تعطیل کارخانھ ھای مشروب سازی و ممنوعیت ) د زاھدیسپھب(ھمان طور کھ نخست وزیر"
  ".فروش مشروبات الکی اقدام گردد

شاه در پاسخ خود،از او خواست کھ از امام رضا بخواھد تا وی بتواند کشور را اداره کند و در رفع نیازھای 
  .ر داده الیحھ ی قانونی بھ مجلس برنددر مورد مشروبات الکلی توضیح داد کھ بھ دولت دستو. محرومان بکوشد

مراجع نجف و قم کارھایشان با شاه را از طریق وی . آیت اهللا بھبھانی رابطھ ی ویژه ای با آیت اهللا بروجردی داشت
  .درگذشت - سالگی 92در   - 1342آبان  20او در . انجام می دادند

پس از فروپاشی حکومت پیشھ وری ، شاه بھ . رابطھ ی آیت اهللا شریعتمداری با شاه نیز رابطھ ی خوبی بود
آیت اهللا شریعتمداری کھ در آن دوران در مدرسھ ی . آذربایجان سفر کرد و با تعدادی از  روحانیون دیدار نمود

:در مجلس شاه حاضر شد و طی نطقی گفت 1326خرداد  6طالبیھ ی تبریز اقامت داشت ، در 
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". شوند واقع ملوکانھ توجھ مورد خدمتشان مقام تناسب کھ دارند تقاضا و انتظار فقط دینی علوم طالب ، اعلیحضرتا"
 متأسف نھایت بی:"بھ ھمین دلیل آقای شریعتمداری بھ شاه می گوید. گفتھ اند کھ علما آن مجلس را تحریم کرده بودند

  ].45"[کنند لحاص شرفیابی افتخار اند نتوانستھ کھ رسیده خبر دیر ھم آقایان بھ قھرا و ھستیم شرمنده و

در دوران نھضت اعتراضی اوائل " دارالتبلیغ اسالمی" یکی از طرح ھای آیت اهللا شریعتمداری ، اقدام بھ تأسیس 
رابطھ ی آیت اهللا خمینی و آیت اهللا شریعتمداری بر سر تأسیس این . بھ رھبری آیت الللھ خمنینی بود 1340دھھ ی 

یا حداقل بھ موافقت  - بھ شدت مخالف این موسسھ بود و آن را کار شاهروحانیت انقالبی . موسسھ  بھ شدت تیره شد
آیت اهللا خمینی و طرفدارانش مدعی بودند کھ طرح چنین موضوعی در آن شرایط ، انحراف از .قلمداد می کرد - شاه

 مراسم. آغاز بھ کار کرد 1344مھر  15زده شد و در  1343اردیبھشت  11کلنگ این موسسھ در . مبارزه است
با تمامی تبلیغاتی کھ آیت . افتتاحیھ با سخنرانی آیت اهللا شریعتمداری ، صدر بالغی و امام موسی صدر برگزار شد

اهللا خمینی و طرفدارانش علیھ آیت اهللا شریعتمداری و بنیادش بھ راه انداختند، در این موسسھ افراد زیر درس می 
  :م مرجعیت دینی دست یافتنددادند کھ چند تن از آنان در جمھوری اسالمی بھ مقا

  .اصول عقاید، تفسیر قرآن: آیت اهللا جعفر سبحانی

  .اخالق، بررسی ادیان: آیت اهللا مکارم شیرازی

  .درایھ و حدیث: آیت اهللا سید موسی شبیری

  .فلسفھ: آیت اهللا مطھری 

  .تاریخ اسالم، فن خطابھ: صدر بالغی

  .تراجم و احوال، فن نویسندگی: دوانی

بھ دنبال انقالب نبود، بلکھ خواستار اصالحات در . شریعتمداری با مشی انقالبی آیت اهللا خمینی مخالف بودآیت اهللا 
مطابق یکی از شنودھای ساواک ، یکی از اعضای دفتر آیت اهللا شریعتمداری از سوی . چارچوب رژیم موجود بود

عضو دفتر بھ آقای قاضی می . و کرده استبا آیت اهللا قاضی طباطبایی تلفنی گفت و گ 29/1/1357وی در تاریخ 
  :گوید

دنبال  - یعنی آقای خمینی - آنھا. آقای خمینی حرفھایش طوری نیست کھ توی بشقاب بگذارد و جلوی کسی بگیرد"
تغییر رژیم می گردند، آن ھم عملی نیست، اگر چند ھزار نفری ھم در اجرای منویات ایشان بمیرند، منویات ایشان 

. و اگر منویات آقای شریعتمداری اجرا شود، خون ریزی نمی شود و سی نفر ھم کشتھ نمی شود عملی نخواھد شد
از ...منویات آقای شریعتمداری جنبھ ی اصالح دارد و افکار عمومی چھ در داخل و چھ بین المللی آن را قبول دارند

در می کند، ھیچ گونھ اھانتی نھ بھ صا] یعنی شریعتمداری[اینھا کاری ساختھ نمی شود، ولی اعالمیھ ھایی کھ آقا
  ].46"[اعلی حضرت و نھ بھ قانون است و تغییر حکومت ھم نمی خواھد

ھوشنگ نھاوندی گفتھ است کھ از طرف شاه در یک سال آخر سلطنت او بھ طور مداوم با آیت اهللا شریعتمداری 
بھ عنوان نمونھ آیت اهللا شریعتمداری در . دیدار کرده و در واقع نقش واسطھ ی میان طرفین را انجام می داده است
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اولین مالقات پیشنھاد می کند کھ شاه برای زیارت بھ قم بیاید و دیداری بین آن دو در حرم حضرت معصومھ 
 - در دیدار بعدی ، آیت اهللا شریعتمداری بھ پزشک بھایی شاه]. 47[صورت گیرد و این آغازی برای آشتی ملی باشد

اشاره کرده و می گوید این حق شاه است کھ ایادی پزشک او باشد، ولی چرا شاه او را با  - سپھبد دکتر کریم ایادی
خود را زیارت امام رضا برد؟ سپس بھ طور مبسوط بھ اقدامات اشرف پھلوی اعتراض می کند و از نھاوندی قول 

]. 48[ح پھلوی اطالع می دھدنھاوندی ھم نظرات آیت اهللا را بھ شاه و فر. می گیرد کھ این نکات را بھ شاه بگوید
در . در دیدار بعدی آیت اهللا شریعتمداری خواھان این می شود کھ شاه مطابق قانون اساسی سلطنت کند، نھ حکومت

  ].49[ضمن وقت آن است کھ نخست وزیری را بھ سیاستمدار برجستھ ای مانند علی امینی بسپارد

گران تمام شد و نیروھای مذھبی بھ خوبی از آن علیھ رژیم  برای رژیم شاه 1356داستان جشن ھنر شیراز در سال 
با توجھ بھ سابقھ ی سال گذشتھ چھ می . و اوج گرفتن اعتراض ھای مردمی بود 1357سال . شاه استفاده کردند

دوراندیشانھ "آیت اهللا شریعتمداری بھ او زنگ زد و پیشنھاد  1357بایست کرد؟ نھاوندی می نویسد کھ در شھریور 
  :آیت اهللا شریعتمداری می گوید. شد" تحسین روشن بینی اش"و " شگفتی"در این زمینھ کرد کھ باعث  "ای

می دانید، من چیزی از این برنامھ ھا . بھ من گفتھ اند کھ قرار است تصمیمی برای جشن ھنر شیراز گرفتھ شود"
ولی بھ . م کھ حرفم را خوب بفھمیدامیدوار. نمی دانم ولی قضیھ ی پارسال تکان دھنده بود و غیر قابل تحمل

. لغو برنامھ ی جشن ھنر شیراز اشتباه بزرگی استاعلیحضرت یا ھر کسی کھ بھ او مربوط می شود، بگویید کھ 
بنابراین از این بھ . تحول اوضاع چنان است کھ ھر عقب نشینی یا امتیازدادنی، نشانی از ضعف تلقی خواھد شد

با این ...آیا نخست وزیر از این چیزھا آگاه است. را نشان دھد و قدرت نمایی کندبعد، حکومت باید استحکام خود 
. چند برنامھ ی سنگین و بھ ویژه ایرانی را حفظ کنند. برنامھ ھا را سبک کنند. حال شھبانو نباید بھ شیراز برود

بروند و دولت ] دمھرداد پھبل[محسن فروغی، وزیر فرھنگ کھ مرد محترمی است و یا شوھر خواھر اعلیحضرت
  ].50"[جشنواره را کوتاه و خالصھ کنید، ولی مراقب باشید کھ لغوش نکنید. را نمایندگی کنند

اما آنھا در آن شرایط تصمیم بھ . نھاوندی نظرات آیت اهللا شریعتمداری را بھ ملکھ و نخست وزیر اطالع می دھد
مداری نھ تنھا بھ دنبال انقالب و سرنگونی رژیم نبود، بدین ترتیب، آیت اهللا شریعت. لغو جشن ھنر شیراز می گیرند

ھدف او رعایت ظواھر شرعی و . بلکھ شاه را بھ ایستادگی در برابر مخالفان و عدم عقب نشینی دعوت می کرد
این دیدگاه ھا و رقابت با آیت اهللا خمینی، سرنوشت ناگواری پس از . زمامداری شاه در چارچوب قانون اساسی بود

  .برای او رقم زدانقالب 

اردشیر زاھدی در روزھای آخر طرحی تھیھ کرده بود کھ . رابطھ ی آیت اهللا خویی با شاه نیز ھیچ گاه تنش زا نبود
نھاوندی مدعی است کھ . شاه او را نخست وزیر سازد و وی مانند پدرش نظم و سازمان شاھنشاھی را باز گرداند

آیت اهللا خویی انگشتر عقیق سبز خود را برای زاھدی .گرفتھ بود برای این طرح موافقت آیت اهللا خویی را ھم
ادعا . ، فرح پھلوی بھ نجف بھ دیدار آیت اهللا خویی می رود 1357آبان  17در . فرستاده و او آن را تقدیم شاه می کند

جز مقابلھ ی  عناییماین عمل در اوج انقالب، . کرده اند کھ در این دیدار آیت اهللا خویی از شاه حمایت بھ عمل آورد
یک روز پس از انفجار دفتر حزب جمھوری اسالمی  - 1360تیر  8آیت اهللا خمینی در . با آیت اهللا خمینی نداشت

طی یک سخنرانی ، بدون ذکر نام ، این داستان و اھدای انگشتر توسط آیت اهللا خویی  - توسط سازمان مجاھدین خلق
  :بھ شاه را ذکر کرد و گفت
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 در ایستادگی و محمدرضا مقابل در یعنی اند، شده دیوانھ ھا ایرانی کھ بود گفتھ ھا این از یسرشناس شخص یک"
 از این بوده گفتھ سرشناس آقای آن …کرد معرفی سرشناس اشخاص از یکی،  دیوانگی تعبیر با را ظلم مقابل

 سرشناس آقای ھمان و تدبایس مسلسل روبروی خیابان در رود نمی کھ آدم ،]انقالب شھدای[ است بوده خریتشان
 سالمت برای انگشتر شدند، می کشتھ ھا خیابان در ما جوانان کھ وقتی آن و آمده بیرون ساواک از اش پرونده

 این کھ کند می تعبیر ھا این از علیھ اهللا سالم امیر حضرت قول بھ کھ طور این دستھ یک ،بود فرستاده محمدرضا
 می علیھ اهللا سالم سیدالشھدا حضرت وقتی و بودند اشخاص این زا اسالم صدر در…است علفشان ھمشان ھا

 ھستید، جا این شما چھ؟ برای کھ کردند می نصیحت ھا این از بعضی عظیم، سفر این بھ کنند مسافرت خواستند
  ].51"[بخوابید و بخورید و بنشینید وخالصھ. مأمونید

شد، حمایت آیت اهللا خویی از شاه و مخالفتش با انقالب عمیق اگر آن چھ آیت اهللا خمینی بازگو کرده مطابق با واقع با
  .تر از اطالعات مکتوب ماست

. رژیم شاه اقدامات عدیده ای در جھت اسالمی سازی انجام می داد: برخی موارد اسالمی سازی - بیست و یکم
  :تبرخی از موارد بھ شرح زیر اس

 1325در سال . بھ تصویب مجلس شورای ملی رسید 1321ی تدریس متون دینی در مدارس دولتی در سال  الیحھ
آیت اهللا بروجردی گفتھ اند :فلسفی بھ شاه می گوید  .بھ دیدار شاه می رود - از سوی آیت اهللا بروجردی - آقای فلسفی

بھ دستور  داد تا این مصو - وزیر فرھنگ - شاه نیز بھ شایگان. در کنار تعلیمات ابتدایی، تعلیمات دینی را ھم بگنجانید
  :خطاب بھ دکتر اقبال نوشت 1327/ 10/4ھژیر در  .بھ اجرا در آید

بنا بھ مذاکراتی کھ در موقع طرح برنامھ ی دولت در باب تعلیم مسائل شرعیھ و احکام امور دینی و اصول اخالق "
 در مدارس مملکت در مجلس شورای ملی بھ عمل آمد،الزم است بھ فوریت کمیسیونی مرکب از اشخاص بصیر و
صالح دعوت شوند تا ھرچھ زودتر پروگرام مدارس مختلفھ در ھر درجھ کھ باشند تجدید نظر نموده و منظور 

  ".نمایندگان مجلس شورای ملی را تأمین نمایند

، بھ افرادی اشاره کرد کھ باید برای این کار  ، نخست وزیر، طی نامھ ای  خطاب بھ وزیر فرھنگ30/4/1327در 
  :دعوت شوند

 س، مھند ، محمد تقی سبزواری ، سحابی ، شعرانی ، مشکوة ، شھابی ، راشد ا دارد از میان آقایان فلسفیاقتض"...
  ".بازرگان ، ھر چند نفر را مصلحت می دانید دعوت فرمایید و این جانب را نیز از نتیجھ مستحضر سازید

بعدھا، این کار . زش قرار گرفتبدین ترتیب دروس دینی برای مدارس دولتی تھیھ و بھ صورت اجباری جزو آمو
محول گشت کھ آنھا کتاب ھای دینی مدارس را تھیھ می  و بھشتی  گلزاده ی غفوری ،بھ افرادی چون برقعی، باھنر

  .کردند

فلسفی در خاطرات . ، فلسفی مجددًا بھ نمایندگی از سوی آیت اهللا بروجردی بھ دیدار شاه می رود1327در آذر ماه 
  :فتھ استخود در این مورد گ
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در پی تصمیم دولت مبنی بر تخریب مسجد مادر شاه و مطلع شدن آیت اهللا بروجردی و ارسال پیغامھای مکرر "
معظم لھ برای  1327ایشان، دولت ھای وقت در جھت جلوگیری از این کار و بی پاسخ ماندن آنھا، در آذر ماه 

،  عالقمندی ایشان بھ حفظ موقعیت سلطنتمن بیان اینجانب نامھ ای مرقوم فرمودند کھ شاه را مالقات کنم و ض
و اثر نامطلوب خواھد  بھ ضرر مقام سلطنت نیز ھستکھ  - تأثیر سوء بی توجھی مقامات دولتی را نسبت بھ این امر

او نیز بھ دولت . از دفتر مخصوص وقت مالقات گرفتم و پیام آیت اهللا بروجردی را بھ شاه گفتم. بگویم - گذاشت
بھ دنبال این امر مسجد ارک کنونی در . تخریب مسجد توقیف شود و آن را در اختیار معظم لھ قرار دھنددستور داد 

  ].52"[ھمان محوطھ بنا گردید

، بھ خاطر نگرانی از فعالیت ھای حزب توده، رژیم شاه دستور اجرای اجباری 1332مرداد  28پس از کودتای 
  .ا صادر کرداقامھ ی نماز در دبستان ھا و مدارس دولتی ر

  .کلنگ آغاز ساختن مسجد دانشگاه تھران را بھ زمین زد 1344در سال شاه 

در دانشکده ی الھیات دانشگاه تھران حضور  - مرتضی مطھری، بھشتی و مفتح، ھر سھ از شاگردان آیت اهللا خمینی
کده ی الھیات درس در ھمین دانش - از شاگردان و یاران آیت اهللا خمینی - ناطق نوری و مھدی کروبی. داشتند

بدین ترتیب، شاه دانشکده ی دینی ای بھ راه انداختھ بود کھ شاگردان مشھور آیت اهللا خمینی ، استاد و . خواندند
  .دانشجوی آن بودند

رادیو و . شراب فروشی ھا در ایام محرم و رمضان تعطیل می گردید .این لیست را می توان بھ ھمین نحو ادامھ داد
  .م مذھبی با تعطیل کردن برنامھ ھای عادی ، اقدام بھ پخش برنامھ ھای دینی می کردندتلویزیون در ایا

دادستان دیوان عالی (محمد ھمایون، مرتضی مطھری ، ناصر میناچی و عبدالحسین علی آبادی 1344وقتی در سال 
ل کشور، ساواک بھ عنوان اعضای موسس درخواست تأسیس حسینیھ ی ارشاد را ارائھ کردند، شھربانی ک) کشور

شریعتی . این نھاد بعدھا بھ مرکز ترویج افکار علی شریعتی تبدیل شد. و دیگر نھادھا با تأسیس آن موافقت نمودند
چند سال در حسینیھ ی ارشاد، اسالمی را بر می ساخت و می آموخت، کھ اسالم راھگشای . استاد دانشگاه مشھد بود

اما فشار بی امان مراجع . شریعتی تا جایی تحمل شد. می نامیدند" م انقالبمعل"بی جھت نبود کھ او را . انقالب بود
برای تعطیل کردن سخنرانی ھا و درس ھای شریعتی از یک ...) آیت اهللا احمد خوانساری ، آیت اهللا میالنی ، و(تقلید

نیست، از " میمارکسیسم اسال"سو، و رسیدن شاه بھ این مدعا کھ اسالمی کھ شریعتی بر می سازد، چیزی جز 
اغلب مارکسیست ھای اسالمی سر نخ : می گویند، شاه گفتھ بود. سوی دیگر، باعث تعطیلی حسینیھ ی ارشاد شد

ریشھ ی مارکسیسم شاه جدًا بھ این نظر رسیده بود کھ ]. 53[شان از ھمان حسینیھ ی ارشاد سرچشمھ می گیرد
در گزارش جدیدی بھ شاه می نویسد کھ  - یس ساواکرئ - نصیری]. 54[اسالمی بھ حسینیھ ی ارشاد باز می گردد

پس از تعطیلی حسینیھ ی ارشاد، بازداشت تعدادی از عناصر نامطلوب، نابودی بخشی از جزوات مضره؛ اینک 
  :شاه پاسخ می دھد. فرصت برای بازگشایی این موسسھ با ترکیبی تازه مھیا شده است

بھ عالوه شما نیستید کھ در مورد . خیانت بزرگی بھ کشور کرده اندزیرا باید تمام این اشخاص را شدیدًا تنبیھ کنید؛ "
  ].55"[الزم است موضوع را دقیقًا پیگیری و نتیجھ را بعدًا گزارش دھید. افتتاح و یا عدم افتتاح تصمیم بگیرید
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انجمن تبلیغات "، 1321در فروردین ماه  :مبارزه ی با بھائیت، بھانھ ای برای دور کردن از سیاست  - بیست و دوم
مدیران اصلی و بعدی این انجمن افراد . توسط عطاء اهللا شھاب پور و حشمت اهللا دولتشاھی تأسیس شد" اسالمی

شیخ محمود توالیی مشھور بھ حلبی، سید رضا آل رسول، سید محمد حسین عصار، سید حسین سجادی : زیر بودند
  ".ھر نوع فعالیت سیاسی در داخل آن ممنوع بود"نجمن، مطابق اساسنامھ ی ا. و غالمحسین حاج محمد تقی تاجر

این انجمن یک سازمان سیاسی نیست و دولت نیز آن را " - 10/10/1349متعلق بھ  - مطابق یکی از اسناد ساواک
کار اصلی انجمن مبارزه ی با ]. 56"[شاھنشاه آریامھر ھم از تشکیل آن ابراز رضایت فرموده اندتأیید نموده و 

مدیرکل اداره ی سوم  - ، مقدم27/8/1351در . د و بھ ھمین دلیل بھ انجمن ضد بھائیت ھم مشھور بودندبھائیت بو
  :طی دستورالعملی می نویسد - ساواک

مسئول انجمن تبلیغات اسالمی در مرکز بھ منظور مبارزه ی علمی و منطقی با . درباره ی انجمن تبلیغات اسالمی"
با اعالم خواستھ ی مسئول انجمن . این زمینھ مساعدت ھای الزم بھ عمل آورد بھائیان تقاضا نموده است ساواک در

مزبور، خواھشمند است ضمن تماس با عوامل یاد شده در منطقھ بھ آنھا تفھیم گردد کھ اقدامات آنھا نباید جنبھ ی 
  ].57"[تحریک و اخاللگری داشتھ باشد

او در حوزه ی مشھد فقھ . تأسیس شد) 1280 - 1376(توسط شیخ محمود حلبی 1332انجمن خیریھ حجتیھ در سال 
در رادیو مشھد سخنرانی ھای دینی ایراد می کرد کھ بعدھا بھ صورت  1328در سال . و اصول و فلسفھ خوانده بود

ضدیت با بھائیت و تبلیغ امام . بعدھا از فلسفھ دست کشید و علیھ صوفیھ ھم بھ فعالیت پرداخت. کتاب منتشر شد
بھ گفتھ ی طاھر احمدزاده، حلبی گفتھ بود کھ امروز امام زمان جز مبارزه ی با بھاییان . صلی آنان بودزمان کار ا

انجمن حجتیھ بھ روش ھای گوناگون و با استفاده ی از ابزارھای متفاوت اسالم و . انتظار خدمت دیگری از ما ندارد
  .برگزاری مراسم جنش نیمھ ی شعبان بودمھمترین و با شکوه ترین مراسم آنان، . تشیع را تبلیغ می کرد

رھبری آن، با رژیم شاه ھماھنگ بود و اسالم نوع . انجمن حجتیھ در سراسر کشور فعاالنھ اسالم را تبلیغ می کرد
، ساواک درباره ی سفر آقای حلبی بھ بندرعباس و 1350بھ عنوان مثال، در آبان ماه . آیت اهللا خمینی را رد می کرد

  :نوشتھ بودمذاکرات آنھا 

گانھ ی  140اخیرًا حاجی آقا حلبی ، رھبر انجمن ھای . حاجی آقا حلبی، رھبر انجمن ھای ضد بھایی: موضوع "
سراسر مملکتی بھ منظور توسعھ و تعمیم انجمن مزبور در این استان بھ بندرعباس آمده و عده ای از اعضای انجمن 

حاجی محمد زمانیان سرپرست انجمن . درعباس وارد شده اندکرمان، سیرجان و رفسنجان برای دیدن ایشان بھ بن
نفر دستگیر شده اند کھ عده ای از آنھا وابستھ بھ  25در رفسنجان حدود : کرمان ضمن بحث کلی بھ آقای حلبی گفتند

 اصوًال گفتھ شده در رفسنجان بیشتر رویھ ی آیت اهللا خمینی پیروی می شود و این دستگیری بھ. انجمن بوده اند
دنبال آتش زدن سینما و اتومبیل رئیس پلیس صورت گرفتھ و رھبر انجمن رفسنجان بھ اطالعات شھربانی 

اینھا از مدت ھا قبل با ما ایاب و ذھاب نداشتند و طبق تعھدی کھ داده اند، مسئول : فراخوانده شده و ایشان گفتھ اند
ما را ساواک می : بھ شدت ناراحت شده و افزوده آقای حلبی از این رویھ . کارھای انجام شده ی خودشان ھستند

شناسد و ھدف ما را می داند و بھ طور کلی ما باید از جنجال ھای سیاسی دور باشیم و از رویھ ی آیت اهللا خمینی 
  .و طرفداران کوتاه فکرش ھم ابراز تأسف کنیم



20

  ].58..."[مخالف استآقای حلبی با ھرگونھ وابستگی سیاسی و فعالیت سوء انجمن : نظریھ ی شنبھ

رئیس ساواک تھران پس از چند جلسھ دیدار با آقای حلبی، بھ ریاست کل ساواک نوشتھ کھ وی بھ او گفتھ است کھ 
  :سال فعالیت انجمن حجتیھ در سراسر کشور، تحت رھبری او 18طی 

این کھ بھ روحیھ  با تمام قوا کوشش نموده کھ کوچکترین مسألھ ی سیاسی در جلسات مطرح نشود حتی بھ علت"
ی جنجالی روحانیون و وعاظ آشنایی دارد، اجازه ی ورود یک نفر از روحانیون را بھ جلسات، و دخالت آنان را 

مشارالیھ اضافھ نمود کھ انجمن تاکنون خدمات زیادی بھ دستگاه نموده؛ حتی قبل از . در این زمینھ نداده است
کسب امتیاز جھت شناسایی خود را داشتھ اند، اقدامات موثری بھ  سالھ کھ بھاییان قصد 2500برگزاری جشن ھای 

عمل آورده کھ بھ طور حتم بھ شرف عرض رسیده است؛ زیرا تیمسار اویسی فرمانده ی کل ژاندارمری وقت در 
ھ داده، چنانچھ دستگاه مصلحت نداند کھ این انجمن بھ کار خود ادامھ دھد بھ فعالیتش خاتم: جریان بوده اند و ادامھ داد

، ضمن این کھ مذاکرات الزم در مورد مراقبت از جلسات  ولی مراتب را بھ شرف عرض ھمایونی خواھد رسانید
انجام شده، اقدامات مراقبتی نیز بھ عمل آمده و بھ  نفوذ احتمالی افراد خرابکار و براندازبھ منظور جلوگیری از 

بدیھی است ھرگونھ خبر واصلھ بھ موقع بھ عرض خواھد . تمنابع مربوطھ آموزش الزم در این زمینھ داده شده اس
  ].59"[رسید

بھ گفتھ ی محمد رضا حکیمی، شیخ محمود حلبی در ماه ھای اول انقالب مدعی بود کھ توده ای ھا ، رھبران مذھبی 
از کشتار اما پس . را گول زده و جلو انداختھ اند تا شاه را سرنگون سازند و خود رھبری کشور را در دست گیرند

، آقای حلبی با 1358پس از پیروزی انقالب، در اول فروردین . ، گویی نظر او تغییر کرده بود1357شھریور  17
سپس، انجمن حجتیھ طی اصالحیھ ای . صدور بیانیھ ای خواستار شرکت در رفراندوم جمھوری اسالمی شد
اقای حلبی قانون اساسی  1358در آذر  .خواھان اضافھ شدن اصل والیت فقیھ بھ پیش نویس قانون اساسی شد

آیت اهللا خمینی در دوران پس از انقالب، چندین بار بھ انجمن حجتیھ بھ . مصوب جمھوری اسالمی را تأیید کرد
اعالم مواضع مکرر آنان درباره ی باور بھ والیت فقیھ و تبعیت از آن سود نبخشید و انجمن . طور علنی تاخت

  . تعطیل شد 1362حجیتیھ رسمًا در سال 

در نیمھ . فعالیت تشکیالتی و گسترده ی این گروه در سراسر ایران و اسالمی کھ تبلیغ می کرد، مورد تأیید شاه بود
نمایشگاه کتابی درباره ی امام زمان برگزار کرد کھ مورد بازدید و تأیید مکتوب مطھری، بھشتی،  1355ی شعبان  

  .و محیط طباطبایی قرار گرفتمھدی بازرگان، یحیی نوری، محمود عنایت 

از یک سو بھ مخالفان جدی بھاییان فرصت فعالیت علیھ . نحوه ی مواجھھ ی شاه با بھائیان بھ گونھ ای متعارض بود
در تخریب مرکز . آنان می داد، و از سوی دیگر متھم بود کھ بھاییان را بھ سمت ھای باال منصوب کرده است

 - در مراسم تخریب مرکز بھاییان، سپھبد باتمانقلیج. نقش فعال داشت - فلسفیخصوصًا آقای  - بھاییان، روحانیت
و فرماندار نظامی تھران شرکت داشتند کھ این امر بدون اجازه و دستور مستقیم شاه امکان پذیر  - رئیس ستاد ارتش

را بھ آیت اهللا  ، طی  تلگرافی این عمل1334پس از این واقعھ، آیت اهللا محمد طباطبایی، در اردیبھشت . نبود
  .بھ شمار آورد" ارتش اسالم"بروجردی و شاه تبریک گفتھ و ارتش ایران را 
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 - متھم بود کھ نخست وزیر بھایی - خصوصًا مذھبیون انقالبی - اما از سوی دیگر، شاه از طرف نیروھای مذھبی
و پارسا وزیر آموزش و اسداهللا صنیعی وزیر جنگ ، روحانی وزیر آب و برق، فرخ ر(و وزیرانی بھایی  - ھویدا

شاه در پاسخ آیت اهللا شریعتمداری بھ ]. 60[در دربار دارد) دکتر عبدالکریم ایادی(و مشاوری بھایی) پرورش
ما نھ کسی را بھ . توجھ بھ یک نکتھ ضروری است. بھابیی بودن ایادی، او را خداناباور قلمداد کرده بود، نھ بھایی

بھاییان نیز ھمچون . یی بودن را جرم و بدین ترتیب الزم بھ مجازات می شماریمبھایی بودن متھم می سازیم، نھ بھا
  .ھمھ ی افراد دارای حقوق شھروندی ھستند و سرکوب برنامھ ریزی شده ی آنان، باید بھ شدت محکوم گردد

 ، آیت اهللا خمینی در جلسھ ای1362پس از تعطیل کردن تشکیالت عظیم و گسترده ی انجمن حجتیھ در سال 
در جنگ بر ". منحل"کرده بود، نھ " تعطیل"خصوصی آن کنش را بی فایده خواند ، برای این کھ انجمن خود را 

منزلت در جمھوری اسالمی، ھمیشھ موضوع انجمن حجتیھ حاضر بوده /معرفت/ثروت/سر منابع کمیاب قدرت
م می شد کھ دفتر رئیس جمھور در در زمانی کھ آیت اهللا خامنھ ای رئیس جمھور بود، از سوی مخالفان متھ. است

نفوذ انجمن ) چپ ھای مذھبی سابق(در اوائل دھھ ی ھشتاد، برخی از اصالح طلبان. اختیار حجتیھ ای ھا قرار دارد
رئیس جمھور شد، آیت  1384وقتی محمود احمدی نژاد در سال . حجتیھ در برخی از ارکان نظام را مطرح ساختند

  :گفت - یت اهللا خمینیاز اعضای دفتر آ - اهللا توسلی

مشغول شوند و در مقابل نھضت ) ع(شاه بھ انجمن حجتیھ آزادی داده بود تا عده ای بھ مسألھ ی حضرت بقیة اهللا"
مسلمًا افرادی با تفکر انجمن حجتیھ در حال دخالت در امور ھستند و در بعضی جاھا نفوذ کرده . امام بایستند

  ].61"[اند

با  - ، عماد افروغ 1389در آبان ماه . طالعات از خطر نفوذ انجمن حجتیھ سخن گفتوزیر ا 1389در مھرماه سال 
در آخرین مورد، سایت بنیاد تاریخ پژوھی کھ . از زنده شدن انجمن حجتیھ یاد کرد - اشاره بھ اطرافیان احمدی نژاد

کھ سراسر انتقاد و منتشر کرده  1390بھ سید حمید روحانی تعلق دارد، سخنان وی را بھ مناسبت دھھ ی فجر 
 بھ این...زدند خنجر پشت از یرھبر مقام بھ یآفرین فتنھ و منزل در ینشین  بست با"بدگویی از احمدی نژاد است کھ 

 سد را حضرت آن ظھور راه یروح یھا یپلید و ھا یطلب جاه ھا، یخودپرست یرو از كھ ھستند ھا ی خود اصطالح
 در اسالم دشمنان با زنند، ی م خنجر پشت از امام نایب بھ سو آن از و زنند ی م زمان امام از دم سو این از...اند كرده
  :اما نکتھ ی کلیدی مدعای او این است". نشینند ی م مذاكره بھ پرده پشت

 تا داد گسترش را فساد باید" یشیطان تز با است كرده جاخوش جمھوری ریاست دفتر در اكنون كھ حجتیھ انجمن"
 گسترش شدیدتر ھرچھ را یاقتصاد و یاخالق فساد و المال بیت بھ دستبرد و رشوه اختالس، "ندك ظھور زمان امام

 و بكشد چالش بھ را یاسالم یجمھور نظام تا زند ی م دامن را یاقتصاد مرج و ھرج و تورم و یگران و دھد ی م
  .]62"[شود فراھم) انگلیس ـ امریكا( زمانشان امام ظھور یبرا زمینھ تا بشوراند نظام این ضد را ھا توده

اما وقتی . شاه ھرگز گمان نمی کرد کھ امکان فعالیت دادن بھ انجمن حجتیھ، چھ پیامدھایی می تواند داشتھ باشد
انجمن حجتیھ ، . نھادی گشوده شد و بسط یافت، بھ مرور زمان، امکانات بالقوه ی خود را بھ فعلیت خواھد رساند

اگر چھ با سیاست کاری . اری را جذب خود کرد و آنھا را با اسالم آشنا ساختنھاد مھمی بود کھ جوان ھای بسی
را وعده می داد ، اما وقتی امام زمان نایبی زمینی  یافت ،  آیت "ظھور امام زمان"و " ضدیت با بھائیت"نداشت و 

ی اسالمی پیوستند بسیاری از اعضای انجمن و آموزش دیدگان در آن موسسھ، بھ جمھور. اهللا خمینی مصداق آن شد
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پیامدھای ناخواستھ ی "بررسی . و چھره ھای مشھور بسیاری وجود دارند کھ در آن موسسھ با اسالم آشنا شدند
  .، یکی از مھمترین وظایف جامعھ شناسان است"عمل

شرط "سکوالریسم بھ معنای تفکیک نھاد دین از نھاد دولت :  قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی - بیست و سوم
برخی اما مدعای ستبر و بالدلیل دیگری را مطرح . نظام دموکراتیک ملتزم بھ آزادی و حقوق بشر است "الزم

مدعای آنان این است کھ دین بھ ھیچ وجھ نباید در قلمرو عمومی حضور داشتھ باشد و . ساختھ و از آن دفاع می کنند
دیگری آورده ایم، این مدعا،  بھ توضیح مبسوطی کھ در جای. شخصی است/محدوده ی آن، حوزه ی خصوصی

نیست کھ وقتی از خانھ )  لباس اندرونیپیرجامھ یا (دین مانند زیرشلواری]. 63[است" نامطلوب"و " ناممکن"
. وارد قلمرو عمومی می شویم  لباس بیرونیبرون می آئیم، آن را در آورده، بر جالباسی آویزان کرده، و با 

باورھای دینی از . فرا می گیرد، او ھرجا کھ رود، دین و ایمانش ھمراه اوستدینداری یا ایمان، سراپای مومن را 
مگر می توان بھ فرد آتھ ایست یا ماتریالیست گفت کھ این اعتقادات . این جھت با دیگر اعتقادات آدمیان تفاوتی ندارند

محل . نظری نیست است؟ اما محل نزاع نوشتار کنونی این بحث - یعنی خانھ - شخصی/متعلق بھ حوزه ی خصوصی
  نزاع این است کھ شاه چگونھ فکر و عمل می کرد؟

استفاده ی شاه از اسالم و . اگر چھ او سلطانی مستبد و سکوالر بود،اما از دین در قلمرو عمومی استفاده می کرد
  .تشیع در قلمرو عمومی را اگر فقط و فقط بھ اعتقادات او تقلیل ندھیم، حداقل معلول دو علت بود

  .استفاده ی از دین در مقابل کمونیست ھا کھ مبلغ مارکسیسم بلشویکی در ایران بودند - الف

بھ تعبیر . برساختن نوعی روایت از اسالم کھ با اسالم ایدئولوژیک و انقالبی امثال آیت اهللا خمینی متفاوت بود - دوم
  .بود" اسالم آیت اهللا خمینی"، رقیب "اسالم شاه"دیگر، 

  :درست کند" سپاه دین"اعالم کرد کھ قصد دارد  1349شاه در بھمن ماه 

ھم ایجاد کنیم تا اگر بین طالب علوم دینی کسانی باید بھ خدمت نظام  سپاه دینبعید نیست کھ در آینده ما یک "...
  ].64..."[وظیفھ بروند، این خدمت را انجام دھند

زنامھ ی اطالعات در مطلبی تحت عنوان رو. سپس بھ سراغ فقیھان ھمراه رفتند تا طرح شاه را تأیید کنند
  :، آورده بود"روحانیان از تشکیل سپاه دین استقبال می کنند"

حضرت آیت اهللا حاج میرزا خلیل کمره ای از روحانیون تراز اول تھران، امروز در پاسخ خبرنگار اطالعات "
بع و توزیع می گردید در جامعھ ط قرآن آریامھردر چند سال پیش کھ مصادف با ماه مبارک رمضان بود و : گفت

ی روحانیت تھران این بحث بھ میان آمد کھ بردن این قرآن بھ شھرھا و روستاھا و مراکز پرجمعیت با تشریفات 
خاصی صورت گیرد و طالب علوم دینی  قرآن ھا را بھ مناطق ببرند کھ طبعًا این کار با استقبال مأموران دولتی و 

ین توجھ افکار عمومی را بھ مسألھ ی مذھب بھ طور کامل جلب می کرد، در آن موقع مردم روبھ رو می گردید و ا
نظر جامعھ ی روحانیت بھ این ترتیب بود کھ پس از بردن قرآن بھ ھر منطقھ ، در آنجا حوزه ی تفھیم و خواندن 

کمیل فھم قرآن در قرآن تشکیل شود و فرد روحانی منطقھ نیز عھده دار اجرای این امر شده و مسئول تحصیل و ت
این اقدامات نیکویی است کھ باید اجرا شود و بی تردید مردم از این طریق ارشاد شده و در ...آن منطقھ بھ مردم باشد
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این بسیار نیکوست کھ جوانان و طالب علوم دینی موقعی کھ بھ سن ...آیت اهللا نوری گفت. رفاه بھ سر خواھند برد
  ]. 65"[اه مذھبی برای تبلیغ مذھب و گسترش دین بھ اقصی نقاط مملکت بروندخدمت وظیفھ می رسند بھ عنوان سپ

فرمان تشکیل سپاه دین را صادر کرد، آیت اهللا خمینی  1350مرداد  24در بند ھفتم توضیح داده شد کھ وقتی شاه در 
ودی اسالم و روحانیت بیانیھ ای تند علیھ آن صادر کرد و این طرح را استعماری و با مقصود ناب 1350آبان  21در 

. تن دارای مدرک تحصیلی لیسانس آغاز شد 29با اعزام  1351اولین دوره ی اجرای این طرح در آبان . قلمداد کرد
  :بھ این طرح شاه حملھ کرد و نوشت 1352فروردین  20آیت اهللا خمینی مجددًا در پیام 

م و نابسامانی ھای ملت اسالم مواجھ ما در عصر حاضر با ضربات سنگین و روزافزون وارده ی بر اسال"
آن روز کھ رضاخان با دستیاری اجانب روی کار آمد و مأموریت یافت کھ با سرنیزه احکام نورانی قرآن و ...ھستیم

طرح  باآثار رسالت را محو و نابود سازد ولی از آنجا کھ دیدند با سرنیزه نمی توان مردم را از اسالم دور ساخت 
اسم سپاه دین و غیره می خواھند بھ مقاصد پلید خود دست یابند و مساجد و تکایا را تحت  استعماری جدید بھ

  ].66"[نظارت سازمان ضد اسالمی اوقاف قرار داده اند

اما پس از انقالب او و جانشینش، . تشیع مخالفت می ورزد/اسالم/در اینجا آیت اهللا خمینی بھ نوعی با دولتی شدن دین
  .تبدیل کردند" آخوندھای درباری"اکثر روحانیون را ھم بھ . ی ساختنددین را کامًال دولت

بھ دنبال تأسیس . شاه مجموعھ طرح ھای زیادی داشت کھ ھمھ ی آنھا متعلق بھ اسالم و تشیع در قلمرو عمومی بود
  . بود کھ با مخالفت شدید آیت اهللا خمینی مواجھ شد" دانشگاه اسالمی"
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