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طـی یـک دهـۀ اخیـر افسـانه های عجیـب و غریبـی در مـورد عملکـرد رضاخـان
میرپنـج و نقـش او در تاریـخ معاصـر ایـران ،در سـطح جامعه و به ویـژه در فضای
مجـازی نقـل و نشـر می شـوند .برخـی رسـانه ها ،بـه ویـژه کانال هـای تلویزیونـی
ماهـواره ای از جملـه شـبکه های مـن و تـو ،ایران اینترنشـنال ،بی بی سـی فارسـی،
صـدای آمریـکا ،رادیـو فـردا و دیگـر کانال هـا و سـایت ها و رسـانه ها کارزار
تبلیغاتـی برنامه ریـزی شـده و دامنـه داری را بـه منظـور مطـرح کـردن نـام خانوادۀ
پهلـوی در اذهـان جامعـه بـه راه انداخته انـد.
بخشـی از جامعـه بـا انگیزه هـای مختلـف و بـه مراتـب و درجـات گوناگـون بـا
بقایـای خانـدان پهلوی سـمتگیری کرده و نسـبت به آن ها ابراز ارادت و هم سـویی
می کننـد .ایـن مسـاله پس از خیزش دی مـاه  1396و آغاز فصل نوینـی از مبارزات
مـردم و کارگـران و زحمتکشـان علیـه جمهوری اسلامی ابعاد تبلیغاتی تـازه ای به
خـود گرفـت .علاوه بـر شـبکه های ماهـواره ای ،سـایت های اینترنتـی ،کانال های
متعـدد و پـر مخاطـب تلگـرام ،صفحـات اینسـتاگرام و فیس بوک و کاربـران توئیتر
هـم بـه شـکل وسـیعی دسـت بـه کار پمپـاژ کـردن دروغ و بزرگ نمایـی در مورد
عملکـرد رضاخـان و جانشـینش و پیامدهـای اقدامـات و فعالیت هـای آن هـا طـی
ِ
پـردازی سـازمان یافته ای
بیـش از نیـم قرن سـلطنت پهلوی ها شـدند .نهضت دروغ
که هدفش باز کردن راه برای گسـترش خط سیاسـی و ایدئولوژیک سـلطنت طلبی
در جامعـۀ ایران اسـت.

چرا پهلوی ها ،چرا اکنون؟
ایـن کـه چـرا بخش هایـی از مـردم ایـران یک صد سـال پـس از انقالب مشـروطه
( 1285ش) و مبـارزه و جنبـش و انقلاب بـرای دسـت یافتـن به رهایـی ،آزادی و
برابـری ،بـه تقدیـس شـخصیتی مانند رضاخـان می پردازنـد ،موضوعی اسـت قابل
تأمـل و البتـه قابـل تأسـف .اما تأسـف نه بـه کار مبارزۀ آینـده می آید و نـه به فهم
امـروز کمکـی می کنـد .از ایـن رو بایـد به بررسـی و تحلیل در این مـورد پرداخت
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علـل مختلفـی باعـث اتخاذ چنیـن رویکردی نسـبت به رضاخان و محمدرضا شـاه
و دوران سـلطنت پهلوی هـا در میـان بخش هایـی از مـردم طـی دهۀ اخیر شـده اند.
از شکسـت انقلاب  ۵۷و وضعیـت فالکت بـار اقتصـادی و سیاسـی کـه جمهوری
جهـل و جنایـت اسلامی در این چهل سـال برای اکثریـت مردم به ارمغـان آورده،
تـا احسـاس بی آیندگـی ،ناامنـی عمومـی و هـراس اجتماعـیِ ناشـی از ناکارآمدی
دولـت در مدیریـت و حـل بحران هـای طبیعـی ،اقتصـادی و مالی .از ناسیونالیسـم
کـورِ برخاسـته از احسـاس تحقیرشـدگی در منطقـه و جهان تا ناآگاهـی تاریخی و
ِ
مجـازی بـی در و پیکـر و هـر
رواج یاوه هـای عوام فریبانـه و همه پسـند در فضـای
کـی هـر کـی اینترنتی یـا تبلیغـات دروغین سفارشـی از قماش مسـتند رضاشـاه از
شـبکۀ من و تو.
امـا در مقدمـۀ ایـن نوشـته بایـد به ایـن سـوال پرداخت که چـرا بخشـی از جامعۀ
ایـران از جملـه تحصیل کـردگان و حتی پژوهشـگران ،امروزه به طرفـداری از نقش
و عملکـرد رضاخـان می پردازنـد؟ ایـن بخـش از جامعه را چه شـده اسـت که یک
قـرن پـس از انقلاب مشـروطه برای افسـون زدایی از قدرت سیاسـی و چهل سـال
پـس از ایلغـارِ برآمـده از جمهوری اسلامی و «امام» و ولی فقیهش ،همچون سـال
 ۵۷کـه عـده ای عکـس خمینـی را در مـاه می دیدنـد ،این بـار سـیمای «پرشـکوه و
مقتـدر» رضاخـان و یـک «مسـتبد مصلـح» دیگـر را بـه عـرش می برند؟ آیـا مردم،
محکـوم بـه تکـرار دور باطـلِ رفتن زیر بـال و پر یکـی از نماینـدگان و چهره های
طبقـات سـتمگ ِر حاکـم بـا پوشـش و فیگورهای مختلـف از خمینیِ «ساده زیسـت»
تـا رضاشـاه «مقتـدر» و از میرحسـین «مظلـوم» تـا جـورج بـوش و دونالـد ترامپ
«آزادی سـتان» هسـتند؟ چـرا نگاه هـا عمدت ًا رو به گذشـته اسـت و انتخـاب از بین
مرتجعیـن ،مسـتبدین و فاشیسـت ها و نـه نـگاه بـه آینده و مسـیر و راه حـل واقعی
و مطلـوب ،یعنـی انقالب کمونیسـتی و جامعۀ سوسیالیسـتی نوین در مسـیر رهایی
همـه مـردم و همـه بشـریت؟ توهمـات و باورهـای خیالـی مـردم دربـارۀ علمکرد
رضاخـان و سـال های سـلطنت او را بایـد بـه چالـش کشـید و واقعیـت آن را پیش
چشم شـان کشاند.
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نخسـتین انگیـزۀ تقدیـس دوران پهلـوی اول و دوم ،رویـای رفـاه اقتصادی اسـت.
افسـانه ای کـه فقـط مربـوط بـه چنـد سـال آخـ ِر سـلطنت محمد رضاشـاه بـود و
نـه همـه مقاطـع سـلطنت پهلوی هـا .رفـاه نسـبی کـه وابسـته بـه رشـد ناگهانی و
حباب گونـۀ قیمـت نفـت بـود و نه یـک توسـعۀ پایـدار و همه جانبۀ اقتصـادی .آن
1
هـم فقط بـرای «هزار فامیل» اشـراف نزدیک به دربار و قشـری از خرده بورژوازی
متوسـط شـهری و نـه بـرای همـه مردم شـهر و روسـتا .تکـرار چنین افسـانه ای به
دسـت تخـم و ترکـۀ رضاخـان در اوضـاع اقتصـادی و سیاسـی حاکم بـر منطقه و
جهـان تقریبـ ًا ناممکـن اسـت و در صـورت تکرار فقـط محدود به قشـر خاصی از
جامعـه اسـت و در دل خـودش بحران هـای اقتصادی و سیاسـی مجـدد را پرورش
خواهد داد.
ایـن ماهیـت و ویژگـی اقتصاد سـرمایه داری اسـت که مـدام چرخه ای از اسـتثمار،
بیـکاری ،بحـران ،گرسـنگی ،جنـگ و نابـودی محیط زیسـت را بازتولیـد می کنـد.
ِ
دولـت حامـی روابط سـرمایه داری ،شـیخ باشـند یا شـاه،
فـرق نمی کنـد حاکمـان
دمکرات باشـند یا مسـتبد ،عامی باشـند یـا تحصیل کرده ،لیبرال باشـند یا سوسـیال
دمکرات ،الئیک باشـند یا اسلام گرا .سـرمایه با هر پوشـش و دولتی ،یک سیسـتم
تولیدی-اجتماعـی ضـد مردمـی و ویرانگـر اسـت .فقـط یـک اقتصـاد برنامه ریزی
شـدۀ سوسیالیسـتی و روابـط اجتماعـی و سیاسـی برآمده از آن اسـت کـه می تواند
2
سـیکل رنـج آور فقـر ،بحران ،فسـاد و بیـکاری را ریشـه کن کند
حـس فرسـایندۀ زندگـیِ همـراه بـا سـرکوب و خفقـان سیاسـی و اجتماعـی در
 -1خرده بـورژوازی بـه اقشـار میانـی و متوسـط جامعـۀ سـرمایه داری گفتـه می شـود کـه دارای
مالکیت هـای کوچـک هسـتند .خرده بورژواهـا نه ماننـد سـرمایه داران بـزرگ (بورژواهـا) دارای
مالکیت هـای بزرگ هسـتند کـه از طریق اسـتثمار نیـروی کار دیگـران در مقابل دسـتمزد زندگی
کننـد ،و نـه ماننـد کارگرانـی کـه چیـزی جز نیـروی کارشـان بـرای فـروش و زندگـی کردن
ندارنـد .خرده بورژواهـا شـامل دکانـداران ،کارمنـدان ،مدیـران رده های متوسـط ،روشـنفکران و
غیـره می شـوند.
 -2در مورد اقتصاد سوسیالیستی ن .ک به :لوتا ()1386
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ایـران تحـت حاکمیـت جمهوری اسلامی و ناامیـدی از آینده و احسـاس بی ثباتی
اقتصـادی و طبقاتـی ،یکـی دیگـر از علـل رجعـت ارتجاعـی بخش هایـی از مـردم
بـه سـوی سـلطنت ،حضـور یـک شـخصیت «مقتـدر و مدیـر توانمنـد» آن هـم با
ً
کاملا جعلـی و یوتوپیایـی از دورۀ پهلـوی اسـت .سـلطنت در هـر
یـک تصویـر
شـکلش اعـم از مشـروطه یا مطلقـه ،امپراتـوری هخامنشـی یا شاهنشـاهی پهلوی،
امـری مربـوط بـه انسـا ِن گذشـته اسـت و روابـط ارباب-رعیتـی و شـبان-رمه گی
سـاختارهای (فرماسـیون) اجتماعـی و تاریخـی بـرده داری و فئودالـی اسـت و نـه
شایسـتۀ انسـان های آزاد امـروز و آینـده .همـۀ مـردم ،صالحیـت یک زندگـی آزاد
و پویـا و حـق اِعمـال اراده بـر تمام سـطوح زندگی شـان بـر پایـۀ جهان بینی علمی
و کشـف و پژوهـش حقایـق جهـان و در سـایۀ روابـط اجتماعی غیر اسـتثماری و
مبتنـی بـر هم زیسـتی و تعـاون متقابـل را دارنـد .مردم نیاز بـه هیچ ژ ِن خـوبَ ،ف ّره
ایـزدی ،والیـت فقیـه ،سـایۀ شاهنشـاه ،اعلی حضـرت و علیاحضرتی بـرای زندگی
ندارند.
مـا نیازمنـد یـک سیسـتم حکومتـی و جامعـۀ سوسیالیسـتیِ نویـن هسـتیم .نظام و
جامعـه ای کـه بـر اسـاس یـک رهبـری مبتنـی بـر علـم کمونیسـم و سـاز و کار
دمکراتیـک اعمـال ارادۀ مـردم ،بر بسـتری از جوشـش و جدل و مبـارزۀ اجتماعی،
فکـری ،سیاسـی ،علمی و هنـری ،زمینه های مـادی و ذهنی حاکمیت بر سرنوشـت
و زندگـی خودمـان را بـا هـدف بالفعـل کـردن توانایی هـای همـه مـردم و رهایـی
همـه بشـریت را فراهـم کنیـم .چنین جامعـه ای را نه طبقـه و تفکری کـه رضاخان
نمایندگـی می کـرد می توانـد بـه وجود آورد و نـه طبقه و تفکـر و راه کاری که رضا
پهلـوی یـا هـر سیاسـتمدار سـرمایه دار دیگری خواهان بـه وجود آوردن آن اسـت.
سـیمایی از ایـن جامعـه و چارچوبـۀ اقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگـی آن
بـرای ایران ،در سـند قانون اساسـی جمهوری سوسیالیسـتی نوین ایـران (پیش نویس
پیشـنهادی) 1توسـط حـزب کمونیسـت ایـران (مارکسیسـت لنینیسـت مائوئیسـت)
 -1حزب کمونیست ایران (م ل م) ( )1397قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران پیش نویس
پیشنهادی .انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) نشر اینترنتی
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مسـتند شـده است.
ِ
احسـاس عـدم امیـد به آینده و سـرخوردگی از زندگـی امروز در شـکل دیگری از
تقدیس و سـتایش گذشـته یعنی رشـد ایدئولوژی ناسیونالیسم باسـتان گرا هم بروز
پیدا کرده اسـت .احسـاس یـأس ،ناتوانی و انفعـال ،حس تحقیرشـدگی ،بی اهمیتی
و توهیـن گاهـی در بیـن بخش هایی از مردم به شـکل سـتایش گذشـته های جعلی
و سـاختگی و «دوران طالیـی ملـت مـا» خـود را نشـان می دهند .روزی در شـکل
احیـای «عظمـت تمـدن اسلامی» و یـک روز تجدید «شـکوه و بزرگـی امپراتوری
«سـر َوری نـژاد ژرمـن» و یک بار در لباس فرشـگرد
هخامنشـی» ،یک بـار بـه هیئت َ
و رسـتاخیز «نژادگـی و پاک خونـی آریایـی» .امـا ایـن پـرورش احسـاس برتـری
ِ
«دیگـری» عرب ،ترکُ ،کـرد ،افغانسـتانی و غیره،
نـژادی ،ایـن مرزکشـی خرافـی با
ایـن خـود برتربینـی از موضـع «ملـت برگزیـده» ،چیـزی جـز واپس گرایی نیسـت
و هیـچ پایـۀ علمـیِ بیولوژیـک ،انسان شناسـانه و تاریخـی نـدارد .مـا بـرای رهایی
و یـک زندگـی بهتـر نیازمنـد حـس برتـری و تحقیر نسـبت بـه دیگران و کشـیدن
خطـوط تمایـز جعلیِ ملـی ،جغرافیایی« ،نـژادی» ،دینی و غیره نیسـتیم .رهایی همۀ
بشـریت نیازمند رشـد و درونی شـدن ایدئولوژی انترناسیونالیسـم کمونیستی است
کـه هدفـش نـه «ملت مـن»« ،زبان مـن»« ،طبقۀ من»« ،جنسـیت مـن»« ،فرهنگ من»
و «هویـت مـن» ،بلکه رهایی همه بشـریت اسـت.
جامعـه ای کـه در چنبـرۀ سـتایش مسـتبدین و مرتجعیـن ،یـک روز خمینـی و یک
روز رضاخـان گرفتـار شـود ،راهـی بـه رهایـی و آینده نـدارد .در فصـول مختلف
ایـن کتـاب خواهیـم دید که نگرشـی علمـی و بی غرض بـه تاریخ ایرا ِن سـال های
 1299تـا  1320نشـان خواهـد داد کـه رضاخـان ،خـط و مشـی و عملکـردش،
جامعـه ای کـه سـاخت ،ایدئولـوژی و نگاهـش بـه انسـان و جهـان ،رژیـم طبقاتی
و نیمه مسـتعمراتی که تأسـیس کـرد ،اسـتبداد و دیکتاتوری اش ،دزدی و فسـادش،
نـگاه پدرسـاالرانه اش بـه زنـان ،نـگاه نژادپرسـتانه اش به ملـل غیر فـارس ،الگوی
توسـعۀ معـوج و ناکارآمـدش ،فاقـد عناصـر تأثیرگـذار و مانـدگار مثبت و پیشـرو
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بـود .بـرای آزادی و بنـای یـک جامعـۀ بـه واقـع رهاشـده و شایسـتۀ انسـان قـرن
بیسـت و یکـم ،بـه علم کمونیسـم زمانـۀ ما یعنی سـنتز نوین کمونیسـم 1ایدئولوژی
و اخالقیـات رهایی بخـش کمونیسـتی ،و بنـای جمهـوری سوسیالیسـتی نویـن
نیازمندیـم .تحقـق ایـن جمهـوری از طریـق سـرنگونی انقالبـی رژیـم جمهـوری
اسلامی بـا یـک انقلاب کمونیسـتی ممکـن اسـت و برنامـه 2و اسـتراتژی 3تحقق
چنیـن انقالبـی و پیش نویـس پیشـنهادی قانـون اساسـی جامعـۀ برآمـده از ایـن
انقلاب توسـط حـزب مـا در اختیـار همـگان قـرار گرفته اسـت.

علیه افسانه و دورغ
تصویرسـازی جعلـی از شـخصیت ،ماهیت و عملکـرد تاریخی رضاخـان و کارزار
خلـق افـکار پیرامـون ویژگی هـا و «دسـتاوردهای خانـدان ایران سـازِ پهلـوی» در
گرایـش و هم سـویی بخش هایـی از جامعـه بـه عملکـرد و جایـگاه رضاخـان در
تاریـخ معاصـر ایـران ،نقـش مهمی داشـته اسـت .مـا در مـورد رضاخان هـم مانند
برخـی چهره هـای دیگـر از جمله کورش هخامنشـی ،بـا یک تصویر غیـر تاریخی،
اغراق آمیـز و تحریـف شـده روبـه رو هسـتیم .تصویـری که بـدون در نظـر گرفتن
واقعیت هـای اوضـاع جهـان و ایـران در آن مقطـع تاریخـی و بـدون توجـه بـه
ِ
بلندمـدت سیاسـت ها و اقدامـات رضاخـان ،بـه افسـانه بافی در مـورد
پیامدهـای
سـیمای «باشـکوه رضاشـاه بزرگ» مشـغول اسـت.
مقابلـۀ فکـری و علمـی بـا جعلیـات و خرافـات غیرتاریخـی ایـن جریـان ،دارای
اهمیـت سیاسـی و فرهنگـی قابـل توجهـی اسـت .چـرا کـه این مبـارزه نه بر سـر
 -1دربـارۀ سـنتز نویـن کمونیسـم نـگاه کنیـد به :حـزب کمونیسـت انقالبـی آمریـکا ( )2008و
آواکیـان ()1397
 -2حزب کمونیسـت ایران (م ل م) ( )1396مانیفسـت و برنامه انقالب کمونیسـتی در ایران .انتشـارات
حزب کمونیسـت ایران (م ل م) .نشـر اینترنتی
 -3حـزب کمونیسـت ایـران (م ل م) ( )1397اسـتراتژی راه انقلاب در ایـران .انتشـارات حـزب
کمونیسـت ایـران (م ل م) .نشـر اینترنتـی
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گذشـته و تاریـخ بلکـه بر سـر آینـده و بدیل هایـی (آلترناتیوهایی) اسـت که از هم
اکنـون بـه جدال و هماوردی برخاسـته اند .نبرد بر سـر جلوگیری از کشـیده شـدن
پتانسـیل مبارزاتـی بخشـی از مـردم به زیربـال و پر یـک بَدیل ارتجاعیِ بخشـی از
طبقـۀ سـرمایه داران (بورژواهـا) بیـرون از قدرت یعنی جریان سـلطنت طلب اسـت
در ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت بـا اسـتناد بـه منابـع دسـتۀ اول ،اسـتفاده از
پژوهش هـای تاریخـی متعـدد و متنـوع و بـا بـه کار بـردن روش علمـی مطالعـۀ
تاریـخ و جامعـه یعنـی ماتریالیسـم تاریخـی بـه تحلیل و تشـریح اوضـاع و احوال
بین المللـی و داخلـی کـه بـه برآمـدن و قـدرت گرفتـن رضاخـان منجـر شـد ،بـه
تحلیـل ماهیـت تاریخـی دولـت او و قضـاوت علمـی و واقع بینانـه از عملکـردش
ِ
پژوهـش فشـرده ،همچنین فاصلـه اش را با تاریخ سـازی های جعلی
بپردازیـم .ایـن
دسـتگاه ایدئولوژیـک جمهـوری اسلامی در مـورد رضاشـاه حفـظ کـرده اسـت.
تمامـی فصـول ایـن جـزوه پیشـتر در سـیزده شـماره نشـریۀ آتـش از شـماره 79
(خـرداد  )1397تـا شـماره ( 91خـرداد  )1398بـا عنوان رضاشـاه و تشـکیل دولت
متمرکـز نیمه مسـتعمراتی در ایـران بـه چـاپ رسـیده اند .متـن حاضـر نسـبت بـه
مجموعـه مقـاالت قبلـی دارای تغییـرات چنـدی اسـت .حجـم مقاالت در نشـریۀ
آتـش بـا محدودیـت صفحه و تعـداد کلمه رو به رو بـود و ناچار از آوردن بسـیاری
از فاکت هـا و مسـتندات تاریخـی و مباحـث بایـد صـرف نظـر می شـد .امـا کتاب
فاقـد چنیـن محدودیتـی اسـت ،به همین علـت رویدادهـای مورد بحث بـا تفصیل
بیشـتر و فاکت هـای تاریخـی مضاعـف همـراه شـده اند.
چنـد نکتـه کوچـک به صـورت رفع ابهـام و نقد از سـوی خوانندگان نشـریۀ آتش
ِ
پیـش رو تصحیح شـده و تغییر
و رفقایـم در حـزب گوشـزد شـدند کـه در نوشـتۀ
کرده انـد .یکـی از انتقـادات ایـن بـود کـه چـرا در بخش مربـوط به الگوی توسـعۀ
رضاشـاهی (خانـه ای از شـن و مـه) ،ایـرا ِن سـال های  1918تـا  1941بـا چیـن
سوسیالیسـتی ( )1976 -1949و الگـوی توسـعۀ مائوئیسـتی مقایسـه شـده اسـت
و نـه اتحـاد شـوروی سوسیالیسـتی ( .)1956-1917پاسـخ ایـن که؛ روسـیۀ تزاری
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یـک قـدرت اقتصـادی و نظامـی امپریالیسـتی بـود کـه اگرچه بـه شـکل ویرانه ای
پـس از جنـگ جهانـی اول بـه بلشـویک ها رسـید ،اما بسـیاری از زیرسـاخت های
یـک کشـور توسـعه یافتـه و ثروتمنـد را داشـت و مقایسـۀ آن بـا ایـران بـه عنوان
یـک کشـور تحت سـلطۀ امپریالیسـم ،قیـاس دقیقی نبـود .اما چینِ پیـش از انقالب
 ،1949کشـوری نیمه مسـتعمره و عقـب نگاه داشـته شـده مثـل ایران بـود و از این
نظـر شـباهت های بیشـتری میـان دو کشـور وجـود داشـت و قیـاس بیـن آن هـا،
منصفانـه و دقیق تـر بـه نظـر می رسـد.
ایـن جـزوۀ فشـرده ،ادعای طـرح تمـام رویدادهای سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگی
جامعـه ایـران در فاصلـۀ سـال های  1299تـا  1320را نـدارد و از ایـن نظـر یـک
کتـاب تاریخـی یـا حتـی پژوهشـی همه جانبـه در مـورد تاریـخ سـال های پهلوی
اول نیسـت .امـا خـط سیاسـی ،چارچوبـۀ تئوریـک و روش تحقیـق مورد اسـتفادۀ
آن ،بـرای تحلیـل و فهـم خطـوط عمـدۀ واقعیت هـای تاریخـی جامعـۀ ایـران در
سـال های بـه قـدرت رسـیدن و سـلطنت رضاخان درسـت و قابل اسـتناد هسـتند.
مقـاالت ایـن کتـاب بـا راهنمایـی و یـاری رفقـای نشـریۀ آتش نوشـته شـدند و با
مسـاعدت آن هـا بـه صـورت کتـاب بـه چـاپ رسـیدند .بـا ایـن وجود مسـئولیت
هرگونـه اشـکال ،خطـا و کمبـودی در متن کتاب بر عهـدۀ نگارنده اسـت .در پایان
از تمامـی رفقایـی کـه در ایـن تحقیق و در مراحـل مختلف نـگارش و چاپ کتاب
از تهیـه اسـناد و منابـع تـا نمونـه خوانـی ،ویرایـش ،صفحه بنـدی و طراحـی جلد
کمـک کرده اند سپاسـگذارم نویسـنده ،از هرگونه نقد علمی و انتقاد روش شناسـانه
نسـبت بـه مسـائل طرح شـده در ایـن متن اسـتقبال کـرده و عالقه منـدان می توانند
نقطـه نظـرات خـود را در فضای مجازی بـا چهار آدرس زیر در فیـس بوک ،توئیتر
و ایمیـل به دسـت من برسـانند.
Instagram: siyamak.saboori
twitter: @SiyamakSaboori
facebook: siyamak.saboori

فصل دوم
«من رضا ،تو رضا ،ملت ایران رضا»

فصل دوم

11

کارل مارکـس دربـارۀ لوئـی ناپلئـون بناپـارت (ناپلئـون سـوم ،) 1نوشـت« :نشـان
می دهـم کـه مبـارزۀ طبقاتـی در فرانسـه چگونـه اوضـاع و احـوال و وضعیتـی بـه
وجـود آورد کـه در نتیجـۀ آن ،آدم کم مایـۀ دلقک مأبـی توانسـت قیافـۀ قهرمـان به
خـود بگیـرد» (مارکـس  .)4 :1378چنیـن تعبیـری را در مـورد عـروج رضاخـان و
رونـدی کـه منجـر بـه قـدرت گرفتـن او شـد نیـز می تـوان بـه کار برد.
رضاخـان میرپنـج بـر ویرانه هـای شکسـت انقلاب مشـروطه و سـرخوردگیِ
اجتماعـی ناشـی از آن بـه قـدرت رسـید .انقالب ضد اسـتبدادی و ضد اسـتعماری
مشـروطه ،توسـط ائتالف ارتجاعی اشـراف قاجـار ،فئودال ها ،بخشـی از روحانیون
و امپریالیسـم روسـیۀ تزاری سـرکوب شـد و به بن بسـت کشـانده شـد .آرزوهای
مـردم بـرای آزادی ،حکومـت قانـون و برابـری اجتماعـی بـا خلع سلاح و کشـتار
رهبـران جنـاح انقالبـی مشـروطه خواهان؛ امثـال سـتارخان و بازگشـت مجـدد
فئودال هـا و سـرمایه داران فرصت طلبـی همچون سـردار اسـعد بختیـاری (-1236
 )1296بـه مجلـس و بـه قـدرت ،بـه ناامیـدی تبدیل شـد.
آتـش جنـگ جهانـی اول ( )1297-1293 /1918-1914بـه ایران نیز کشـیده شـد.
دو قـدرت امپریالیسـتی انگلسـتان و روسـیه تزاری کشـور را به مناطـق تحت نفوذ
خـود تبدیـل کردنـد .حاصـل ایـن وضعیـت ،فروپاشـی اقتصـادی جامعـه ،ناامنـی
وسـیع ،شـیوع انواع بیماری هـای واگیردار همچـون آنفوالنزای اسـپانیایی و قحطی
گسـترده ای بـود کـه بـه مـرگ تعـداد زیـادی از مـردم (بنا بـه روایاتی یـک چهارم
جمعیـت) منجر شـد( .کـدی )130 :1369
جمعـی از مشـروطه خواهان و مبـارزان به صـورت خودجوش در کرمانشـاه ،تبریز،
گیلان و خراسـان بـه ایـن وضعیـت واکنش نشـان داده و دسـت بـه مقاومت های
سیاسـی و نظامی علیه انگلسـتان و روسـیه و مجریان داخلی آن ها زدند .معروفترین
آن هـا قیام شـیخ محمـد خیابانـی در تبریز (فروردین تـا شـهریور  )1299و جنبش
 -1لویـی ناپلئـون بناپـارت (ناپلئون سـوم) ( )1873-1808که پـس از انقالب فرانسـه ابتدا
رئیـس جمهـور و بعد امپراتور شـد.
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میـرزا کوچک خان در گیلان ( )1300-1293بود.
امپراتـوری تـزاری روسـیه در سـال  1917طی دو انقلاب فوریه و اکتبر سـرنگون
شـد .سـقوط امپریالیسـم روس و روی کار آمدن یـک دولت انقالبی سوسیالیسـتی
در ایـن کشـور ،بـر سیاسـت و جامعـۀ ایـران تأثیـرات عمیقـی گذاشـت .دولـت
تـازه تأسـیس شـوروی ،کلیـۀ معاهـدات اسـتعماری میـان روسـیه تـزاری و ایـران
را لغـو کـرد و پیـروزی انقلاب بلشـویکی 1باعـث خیـزش جنبشـهای انقالبـی و
سوسیالیسـتی در نقـاط مختلـف جهـان از جملـه ایران شـد.
میـرزا کوچک خـان کـه جنبشـش تـا پیـش از ایـن ماهیتـی ضـد اسـتعماری،
رفرمیسـتی و مشـروطه خواهانه داشـت ،بـا انقالبیون کمونیسـت و چپگـرا که فرقۀ
کمونیسـت ایـران را تأسـیس کرده بودند ،متحد شـد .بـه این ترتیـب جنبش جنگل
بـه یـک جنبـش انقالبی ،ضـد امپریالیسـتی و چپگـرا تبدیل شـد .اتحـاد جنگلی ها
و کمونیسـت های ایرانـی در خـرداد  1299بـا حمایت و کمک های مسـتقیم دولت
تازه تأسـیس شـوروی ،جمهوری شـوروی سوسیالیسـتی ایـران را اعلام کردند.
تـا پیـش از انقالب اکتبـر ،توازن قوا میـان دو قدرت امپریالیسـتی روس و انگلیس،
سـاختار قـدرت سیاسـی در ایـران را شـکل مـی داد .با از بیـن رفتن روسـیه تزاری
ایـن موازنـه بـه طور کامـل به نفـع بریتانیا تغییـر کرد .بـا این تفاوت کـه خطر یک
انقلاب سوسیالیسـتی در کل منطقـه و از جملـه در ایـران ،بیـخ گوش انگلیسـی ها
قـوت گرفتـه بـود .لندن تصمیـم گرفت با قـرداد  )1298( 1919رسـم ًا ایـران را به
مسـتعمرۀ خـود تبدیـل کنـد 2.امـا ایـن قـرارداد بـا مخالفـت شـدید اکثریـت مردم
 -1بلشـویک ( )Bolsheviksدر زبـان روسـی بـه معنـای اکثریت اسـت و منظور جنـاح انقالبی
حـزب سوسـیال دمکرات روسـیه (بعدهـا حزب کمونیسـت) به رهبـری والدمیر لنین اسـت که در
انقلاب اکتبـر  1917روسـیه موفق به اسـتقرار دولت سوسیالیسـتی در این کشـور شـدند.
 -2ایـن قـرارداد میـان دولت بریتانیـا با دولت وقـت ایران پس از هفـت ماه مذاکـره پنهانی با
وثـوق الدوله ( 1329-1259ه .ش) و با پرداخت رشـوه بسـته شـد .بر اسـاس این قـرارداد تمامی
امـور کشـوری و لشـکری ایران زیر نظر مستشـاران انگلیسـی و بـا مجوز آن ها صـورت می گرفت.
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ایـران ،دولـت تازه تأسـیس شـوروی و حتی قدرت های امپریالیسـتی رقیـب بریتانیا
یعنـی فرانسـه و ایـاالت متحـده آمریـکا رو بـه رو شـد .انگلسـتان ناچـار شـد راه
دیگـری پیـدا کند.
در سـوم اسـفند  1299بـا طراحـی ژنـرال انگلیسـی ادمونـد آیرونسـاید-1860( 1
 ،)1959چهـار هـزار نیـروی مسـلح قـزاق بـه فرماندهی سـرهنگ گمنـام رضاخان
وارد تهـران شـدند و ضمـن انجام یـک کودتا ،سـیدضیاءالدین طباطبایـی (-1268
 )1348را بـه نخسـت وزیری نشـاندند .رضاخـان پـس از کودتـا بـه مقـام وزارت
جنـگ کابینـۀ سـیدضیاء رسـید .در فصـل بعـد بیشـتر بـه رویـداد کودتـای اسـفند
 1299و چگونگی رابطۀ رضاخان و انگلسـتان طی این سـال ها تا تشـکیل سلسـلۀ
پهلـوی خواهیـم پرداخـت .فعلا بـه ذکـر ایـن نکتـه بسـنده کنیم کـه امپریالیسـم
انگلیـس پـس از ناکامـی قـرارداد  ،1919بـه تدریـج بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه
رضاخـان و تشـکیل یـک دولـت متمرکـز نیمه مسـتعمراتی ،2بهتریـن حافـظ منافع
آن هـا در ایران هسـتند.
مهم تریـن وظیفـۀ دولـت کودتـا و شـخص رضاخـان ،سـرکوب جنبش هـای ضـد
انگلیسـی ماننـد جنبـش جنـگل ،قیـام ُکلنـل محمدتقـی خـان پسـیان در خراسـان
( 3)1300و کودتـای ابوالقاسـم الهوتـی در تبریـز ( ،4)1300جلوگیـری از قـدرت
گرفتـن جنبش هـای کمونیسـتی و انقالبـی در سـایر نقـاط کشـور و حفظ سـاختار
دولـت و نظـام فئودالـی در ایـران بـود .رضاخـان بـا این هـدف ،دو نیـروی نظامی
1- Edmund Ironside

 -2نیمه مسـتعمره ( (semi-colonyاصطالحـی اسـت در مـورد کشـورهایی در جهـان سـوم که به
طـور کامل مسـتعمرۀ یک قـدرت امپریالیسـتی نبودند« ،دولت خودشـان» را داشـته و از اسـتقالل
حقوقـی برخـوردار بودنـد .امـا جهـت عمـدۀ سیاسـت و اقتصـاد در آن هـا توسـط قدرت هـای
امپریالیسـتی تعییـن و تحمیل می شـد.
 -3در مورد قیام کلنل پسیان نگاه کنید به( :کرونین )1393
 -4در مورد قیام الهوتی نگاه کنید به( :بیات )1393
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قـزاق 1و ژاندرمـری را ترکیـب کرد و یک ارتش واحد سـاخت و بعدها با رسـیدن
بـه مقـام فرماندهـی کل قـوا ،نفـوذ معنوی و سیاسـی خـود را در این ارتـش تثبیت
کرد.

رضا پاالنی از برآمدن تا وزارت و سلطنت
رضاخـان در اسـفند  1256در آالشـت سـوادکوه و در ایـل پاالنـی بـه دنیـا آمـد.
در جوانـی بـه فـوج قـزاق پیوسـت و بـه مـرور بـه مراتـب بـاالی نظامی رسـید و
توانسـت نظر مسـاعد آیرونسـاید بـرای فرماندهی نظامـی کودتـای  1299را جلب
کنـد .اوضـاع ویـژۀ سیاسـی و مبـارزۀ طبقاتـی در ایـران ،بیـن سـال های  1293تـا
 1304و سـه عامل ارتش ،امپریالیسـم انگلسـتان و مجلس شـورای ملی شـرایط را
بـرای بـه قـدرت رسـیدن و تثبیـت موقعیـت او فراهـم کردند.
عـروج ایـن چهـرۀ گمنـام در سـپهر سیاسـی آن روزهای ایـران و صعود سـریعش
از نردبـان قـدرت ،محصـول ترکیبـی از تصادفـات سیاسـی داخلـی و بین المللی و
نقشـه ها و انتخابهایـی بـود کـه در دل آن وضعیـت پیچیـده و ضرورت های ناشـی
از آن صـورت گرفـت .اگـر امپراتوری تزاری روسـیه سـقوط نکرده بـود ،اگر روند
جنـگ جهانـی اول بـه نحـوی دیگـری پیـش می رفـت ،اگـر انقلاب مشـروطه به
سرنوشـت دیگری دچار می شـد و حتی اگر مرگ و میر ناشـی از قحطی و شـیوع
بیماری هـای ویروسـی در ایـران اتفـاق نیافتـاده بـود ،شـاید رضـا پاالنـی تـا پایان
عمـر بـه نگهبانـی در اصطبل سـفارت هلنـد در تهران مشـغول بود.
مبـارزۀ طبقاتـی در ایـران و جـدال قدرت پس از شـروع جنگ جهانـی اول ،در دو
سـطح جریان داشت:
 -1قـوای قـزاق (کازاک) نیـروی نظامـی ویـژه ای بـود کـه در سـال ۱۲۵۸ش بـه درخواسـت
ناصرالدیـن شـاه قاجـار در پـی قـراردادی بیـن ایران و روسـیه تزاری تشـکیل شـد .ایـن نیرو،
تحـت فرماندهـی افسـران روس قرار داشـت .قـوای قزاق بـرای چندیـن دهۀ مهم تریـن نیروی
نظامـی ایـران بـه شـمار می رفتنـد و نقـش مهمـی در فضـای سیاسـی آن مقطع ایفـا کردند.
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نخسـت جـدال میـان دو قطـب انقالبی و ارتجاعی کـه در چندین نقطه و مشـخص ًا
در جنـگ میـان جمهـوری شـوروی ایـران (جنبـش جنـگل) بـا حکومـت مرکزی
تبارز داشـت.
دوم رقابـت میـان شـخصیت ها و جناح هـای طبقـات حاکمـه یعنـی فئودال هـای
بانفـوذ و بزرگ مالکان و سـرمایه داران جدید و وابسـته به نظام جهانی امپریالیسـتی
کـه بـه دنبال کسـب موقعیـت بیشـتر در اقتصاد و سـاختار قـدرت بودند.
امـا تـوازن قـوای جهانـی و داخلـی به شـکلی بود کـه هیچکـدام از ایـن قدرت ها
قـادر بـه حـذف طـرف مقابـل و برتـری کامـل بـر دیگـران نبودنـد .نـه انگلسـتان
توانسـت بـا قـرارداد  1919ایـران را مسـتعمرۀ خـود کـرده و بـه ایـن نبـرد قدرت
خاتمـه دهـد و نه اتحاد شـوروی بـه علت درگیـری در جنگ داخلـی اش (-1918
 )1923و محاصـرۀ اقتصـادی و سیاسـی امپریالیسـت ها ،قـادر بـود انقلاب جنگل
در ایـران را تـا فتـح تهـران و سـپس حفـظ آن یـاری کند.
جمهـوری شـوروی سوسیالیسـتی ایـران بـه دلیـل چندیـن رشـته از اشـتباهات
و کمبودهـای سیاسـی و تشـکیالتی و بیـش از همـه فقـدان یـک خـط سیاسـی-
ِ
ایدئولوژیـک روشـن و انقالبـی و اسـتراتژی و رهبـری واحـد ،قـادر بـه گسـترش
انقلاب بـه سـایر نقـاط کشـور ،فتح تهـران و متحـد کـردن سـایر جنبش های ضد
جنـاح جنبش جنگل
انگلیسـی نشـد .ایـن جمهـوری نهایت ًا با بـروز جدایـی در دو
ِ
یعنـی جنـاح راسـت بـه رهبـری میـرزا کوچک خـان و جنـاح چـپ بـه رهبـری
کمونیسـت های ایرانـی و قطـع حمایـت شـوروی تضعیـف شـد و در آتـش
1
گلوله هـای قزاقـان رضاخـان و امپریالیسـم انگلیـس در خـون غـرق شـد.
شکسـت جمهوری شـوروی سوسیالیسـتی ایـران ،نقطه عطفـی در چرخش توازن
قـوا بـه ضـرر قطـب انقالبـی و مردمـی جامعـه و بـه نفـع سـران قدیـم و جدیـد
طبقـات حاکـم بـود .بـه اعتـراف ملک الشـعرای بهـار بـدون حمایـت انگلسـتان،
 -1در مورد جنبش جنگل نگاه کنید به( :گیلک ( )1371فخرایی  )1376و (یقیکیان )1386
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رضاخـان قـادر بـه شکسـت نظامـی جنبـش جنـگل نبـود( .بهـار .1327 .ج.1
 )123شکسـت جمهـوری سوسیالیسـتی ایـران و وقایـع بعـدی که به شـکل گیری
دیکتاتـوری اسـتبدادی رضاخـان منجر شـد ،بیانگر آن اسـت که اگر کمونیسـت ها
قـادر بـه انجام وظایـف تاریخی خـود برای سـازماندهی مردم و رهبـری انقالب و
کسـب قـدرت نباشـند ،نیروهـای مرتجع و وابسـته بـه امپریالیسـم از دل فرصت ها
و تضادهـای اجتماعـی برخواهنـد آمـد و یـک فقـرۀ دیگـر فاجعه و وحشـت را به
مـردم و جامعـه تحمیـل می کننـد.
همچنیـن بـه مدافعین امـروزی رضاخان کـه مدعی اند برآمـدن او «بهتریـن رویداد
ممکـن» در آن مقطـع تاریخـی بـود ،بایـد یـادآوری کـرد هرگونـه مقایسـه میـان
عملکـرد و برنامـۀ جمهـوری سوسیالیسـتی ایـران (گیلان) بـا آن چه کـه رضاخان
طـی سـال های سـلطنتش بـر سـر مـردم آورد ،نشـان می دهـد کـه ظرفیت هـای
سیاسـی و اجتماعـی جامعـۀ ایـران در همـان مقطع و بـرای بنای یک جامعـۀ بهتر،
بسـا بیشـتر از اسـتبداد رضاخانـی و دولـت نظامـی و نیمه مسـتعمراتی او بـود .بـه
عنـوان مثـال برخـی از مطالبات جنگلی ها و کمونیسـت های ایـن جمهوری عبارت
بـود از :تشـکیل مجلـس مؤسسـان بـر اسـاس حـق حاکمیـت ملی برای در دسـت
گرفتـن امـور ،آزادی بیـان و مطبوعـات و اجتماعـات و اتحادیه هـا ،اصالحـات
ارضـی ،اهـدای زمیـن به دهقانـان بی زمیـن ،تسـاوی زن و مرد ،جدایـی روحانیت
از امـور حکومتـی ،توقـف شـکنجۀ متهمیـن ،ممنـوع بـودن کار کـودکان ،حداکثـر
هشـت سـاعت کار در روز بـرای کارگـران ،گسـترش خدمـات بهداشـتی رایـگان
و عمومـی( .رائیـن ( )385-381 :1355گیلـک  )529-527 :1371در فصـول ایـن
کتـاب خواهیـم دیـد کـه عملکـرد رضاخان میرپنـج در رابطه بـا اکثر ایـن مطالبات
چقـدر تاریـک و تبهکارانـه بود.
بن بسـت سیاسـی در جـدال قـدرت به همـراه تضعیـف اقتصادی و سیاسـی دولت
مرکـزی ،باعـث عـروج و قـدرت گرفتـن خان هـا و شورشـیان محلـی همچـون
شـیخ خزعـل ( )1315-1242متحد انگلسـتان و حاکم ُم َح َمره (خرمشـهر امروزی)
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و اسـماعیل آقا سـمکو (سـیمیتقو) ( )1309-1266رئیـس ایـل ُکـرد شـکاک در
مناطـق شـمال کردسـتان شـد .رضاخـان بـا کمـک انگلیسـی ها توانسـت شـورش
شـیخ خزعـل در  1303را خامـوش کنـد .سـفارت انگلسـتان در ایران ،میـان متحد
وفادار و محلی شـان در عربسـتان (خوزسـتان امـروزی) و یک حاکـم مقتدر جدید
در سراسـر ایـران ،دومـی را انتخـاب کردنـد .آن هـا شـیخ خزعـل را بـه مصالحه با
سـردار سـپه متقاعـد کردند.
مقابلـه بـا راهزنـان در معـدود جاده هـای برخـی شـهرهای ایـران و خـروج
از وضعیـت بحـران مطلـق ،بـه شـهرت و محبوبیـت نسـبی رضاخـان در جامعـه
منجـر شـد .فروپاشـی اقتصـادی و سیاسـی و ناکارآمـدی دربـار احمدشـاه قاجـار
و نخسـت وزیران بی خاصیتـش ،مـردم را نسـبت بـه هـر فـرد یـا جریانـی کـه
می توانسـت قـدرت را در دسـت گرفته و نظـم و ثبات اجتماعـی و اقتصادی ایجاد
کنـد ،خوشـبین و همـدل می کـرد.
رضاخـان بـا حمایـت ارتـش ،تبلیغـات احـزاب و روزنامه هـای طرفـدارش ماننـد
حـزب تجـدد توانسـت ایـن خوشـبینی را هـم در میـان جامعـه و هـم رجـال
جناح هـای مختلـف سیاسـی آن وقـت ایجـاد کنـد .مبلغین سـردار سـپه بـه تدریج
کوشـیدند ترانـه و رِ ِ
نـگ «مـن رضـا ،تو رضـا ،ملت ایران رضـا» را ِورد زبـان مردم
کوچـه و خیابـان کننـد .ترانه ای کـه مدعی محبوبیـت رضاخان در میان همۀ اقشـار
جامعـه بود.
اعتبـار سـردار سـپه در ایـن مقطـع ،در میـان رجال سیاسـی هم امری تثبیت شـده
ِ
ِ
مصـدق لیبـرال تا
مـدرس محافظـه کار و محمد
بـود .تـا آنجـا کـه از سـید حسـن
ِ
اسـکندری سوسـیال-دمکرات و بسـیاری دیگر از روشـنفکران وقت
سـلیمان میرزا
قائـل بـه «خدمـات» او در دادن نظـم و امنیـت بـه کشـور بودنـد .احسـاس یأس و
سـرخوردگی پس از شکسـت انقالب مشـروطه و شکسـت جنبش جنگل و ناامنی
و فروپاشـی اجتماعـی ،شـرایطی را ایجـاد کـرد که گویـی افکار و نظرات بسـیاری
در جامعـه ،مصـداق ایـن شـعر مهدی اخـوان ثالـث بودند که:
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کاوه ای پیدا نخواهد شد امید

کاشکی اسکندری پیدا شود

آن هـا در چکمه هـای رضاخـان ،سـیمای یـک رهبـر مقتـدر کـه قـادر بـه خاتمـه
دادن بـه هـرج و مـرج اسـت را رویـت می کردنـد .در اوضـاع و احـوال آن مقطـع
جامعـه ،دو مسـاله بـه هم پیوند خـورد و باعث عـروج رضاخان در قدرت شـدند:
یکـی میـل شـخصی رضاخان به بازگشـت به اسـتبداد مطلـق و خروج از سـلطنت
مشـروطه و دیگـری تمایـل جامعـه و خصوصـ ًا سیاسـیون بـه ایجـاد یـک دولـت
متمرکـز و توانمنـد .در ایـن شـرایط بـود که سـمفونی خفقـا ِن رضاخانی نوشـته و
اجرا شـد.

ِ
ائتالف چکمه و نعلین
دفن آرمان جمهوری زیر
رضاخـان در آبـان  1302بـا حکـم احمدشـاه بـه مقـام نخسـت وزیری رسـید و
بـا سـفر شـاه بـه اروپـا ،هرچـه بیشـتر بـر نفـوذش افـزود .امـا مهم تریـن رویـداد
سیاسـی ایـن مقطـع ،جنبـش جمهوری خواهـی بود .جنبشـی کـه رضاخـان ابتدا با
آن همراهـی کـرد امـا در ادامـه منصـرف شـده و بـه دشـمن آن تبدیـل شـد.
یـک گرایـش جمهوری خواهانـۀ قـوی در ایـن سـال ها در میـان نخبـگان سیاسـی
و روشـنفکران ایـران بـه وجـود آمـده بـود کـه هـم ضـرورت نیازهـا و تحـوالت
جامعـه پـس از شکسـت انقلاب مشـروطه بـود و هـم متأثـر از وقایـع پـس از
پایـان جنـگ جهانـی اول یعنـی سـقوط سـلطنت ها و امپراتوری هـای بـزرگ از
خانـدان ُرمانوف هـا در روسـیه تـا تغییـر امپراتـوری عثمانی به جمهـوری ترکیه در
1
سـال.1302/1923
ائتلاف شـکنندۀ روشـنفکران سـکوالر ،روحانیون شـیعه و تجـار و بازاریان که هر
کـدام بـا انگیـزه ای در انقالب مشـروطه شـرکت کـرده بودنـد ،به بن بسـت ،تجزیه
ً
عملا رو در روی یکدیگـر قـرار گرفتنـد.
و انشـعاب رسـید و اضـداد تاریخـی
 -1در مـورد فـراز و فـرود جنبـش جمهوری خواهـی نـگاه کنیـد بـه( :رحمانیـان  )1379و
(مصلی نـژاد )1398
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تشـکیل نظـام جمهـوری و گـذار از سـلطنت بـرای انجـام هرگونـه حرکـت رو به
جلویـی ،بـه یـک ضـرورت تبدیـل شـده بـود و هر شـخصیت یـا جریان سیاسـی
کـه خواهـان نقش آفرینـی جـدی بـود را بـه موضع گیـری وا می داشـت .همچنیـن
بـا پایـان یافتـن جنـگ جهانـی اول چندین سلسـلۀ پادشـاهی و امپراتـوری بزرگ
همچـون امپراتـوری تـزاری روسـیه ،امپراتـوری اتریش-مجارسـتان ،1امپراتـوری
آلمـان و امپراتوری عثمانی سـرنگون و تجزیه شـدند و کشـورهای تازه تأسـیس و
بـه ویـژه رژیم هـای جمهـوری در جماهیر شـوروی ،فنالند ،ترکیـه ،جمهوری های
بالـکان و غیـره بـه وجود آمدنـد .این جنبـش جمهوری خواهیِ جهانـی تأثیر مهمی
بـر ذهنیـت سیاسـی روشـنفکران و آزادی خواهان ایران گذاشـت.
تبلیغـات جمهوری خواهی رضاخان در زمسـتان سـال  1302و نـوروز 1303به اوج
خـود رسـید .امـا جنبش جنـگل پیش از این ،ایـدۀ جمهوری را مطـرح و اجرا کرد.
یـک سـال پیـش از تبلیغـات جمهوری خواهانـۀ مطبوعـات رضاخانـی ،جمهـوری
شـوروی سوسیالیسـتی ایـران اعلام موجودیت کـرده بـود .تبلیغات سوسیالیسـتی
و کمونیسـتی ،افـکار را تـا حـدی بـرای یـک انقلاب جمهوری خواهانـه در ایران
آمـاده کردنـد( .رحمانیان )26
در مـورد دیگـری همزمـان بـا قیـام کلنـل پسـیان در خراسـان ،حزب جدیـدی به
 -1امپراتـوری اتریش-مجارسـتان پادشـاهی دوگانـه ای بـود کـه از سـال  ۱۸۶۷تـا  ۱۹۱۸در
اروپـای مرکزی سـیطره داشـت .این کشـور از اتحـاد امپراتوری اتریش و پادشـاهی مجارسـتان در
سـال  1867بـه وجـود آمـد .این سـازش ،آلمان های سـاکن اتریـش و مجارهـا را به هـم نزدیک
کـرد امـا موجب رضایـت خاطـر رومن هـا ،اسلاوها و ایتالیایی هـای سـاکن امپراتوری کـه با هم
اکثریـت سـکنه مملکـت را تشـکیل می دادنـد ،نشـد .ایـن ملـل بـا اصـرار تمـام هواخـواه ایجاد
حکومـت فدرالیسـتی بودنـد .در روز  ۲۸ژوئن  1914ولیعهد اتریش-مجارسـتان و همسـرش در
سـارایوو به دسـت یـک ملی گرای صِرب کشـته شـدند .در نتیجـه در  ۲۸ژوئیه همان سـال اتریش
بـه صربسـتان اعلان جنـگ داد که باعـث آغاز جنـگ جهانی اول شـد .با شکسـت اتحـاد آلمان،
اتریش-مجارسـتان و عثمانـی در جنـگ جهانی اول و با حمایـت متفقین ،ایـن امپراتوری طبق دو
معاهدۀ سـنت ژرمـن ( )Saint-Germain-en-Layeدر  10سـپتامبر  1919و تریانون ))Trianon
در  4ژوئـن  1920رسـما ً منحـل شـد و بـه پادشـاهی ها و جمهوری های متعدد تقسـیم شـد.
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نام حزب ملیون خراسـان در مشـهد تشـکیل شـد که گرایشـات بلشـویکی داشت و
تأسـیس نظـام جمهـوری در خراسـان و کل ایـران یکـی از آرمان هـای اصلی آن ها
بـود( .میـرزا صالح ( ،)140 :1370بیـات  )192-190 :1370و (مهـرداد بهار :1369
 )96-95بنا بر ایـن جنبـش جمهوری خواهـی در ایـرا ِن آن وقـت ،موجـود بـود و
رضاخـان سـعی کـرد خود را بـه آن نزدیـک کند.
وقتـی رضاخـان به نخسـت وزیری انتخاب شـد ،احزاب و روزنامه هـای طرفدارش
بـرای مقطعـی بـه جمهوری خواهـی گرایـش پیدا کـرده و بحث ریاسـت جمهوری
مادام العمـر او را مطـرح کردنـد .مسـالۀ جمهوری خواهـی رضاخـان حتـی
باعـث خوشـبینی مقامـات سـفارت و دولـت اتحـاد شـوروی نسـبت بـه نقـش و
ماهیـت او شـد .ملک الشـعاری بهـار می گویـد رضاخـان نـه تنهـا در داخـل ایـران
روزنامه نگارانـی را اجیـر کـرده بـود تـا در دفـاع از جمهـوری و انقـراض قاجاریه
قلـم بزننـد بلکـه افـرادی را بـه اروپـا و کشـورهای همسـایۀ ایـران فرسـتاد تـا بـا
صاحبـان جرایـد ارتبـاط گرفتـه و بـا پـول آن هـا را متقاعـد کننـد تـا بـه نهضـت
جمهوری خواهـی مـورد نظـر او یـاری برسـانند( .بهـار  :1371ج)166-165 2
دربـارۀ عیـار واقعی جمهوری خواهـی رضاخان هنوز بین مورخیـن و تاریخ پژوهان
اختالف نظـر و جـدل وجـود دارد .امـا بیشـتر آن هـا بـر ایـن باورنـد کـه رضاخان
اعتقـاد عمیقـی بـه جمهوری خواهـی نداشـت ،بلکه سـعی کرد بـا همراهـی با این
جنبـش ،اهـداف سیاسـی خـود را پیـش ببـرد .رضاخـان در پروژۀ کسـب قدرتش،
خواهـان متحـد کـردن اقشـار مـدرن و خلع سلاح کمونیسـت ها و جنگلی هـا در
ایـن مـورد بـا شـعار جمهـوری بـود .او بیـش از آن کـه خواهـان اسـتقرار نظـام
جمهـوری دمکراتیـک باشـد ،بـه دنبال انقراض سلسـلۀ قاجار بـود .همچنین بر این
بـاور بـود که نظـام جمهـوری و ریاسـت جمهوری مادام العمر او به پـروژه و هدف
تشـکیل دولـت متمرکـز کمـک خواهـد کـرد .حتـی محققینـی کـه نظر مسـاعدی
نسـبت بـه رضاخـان و عملکـرد سیاسـی او دارنـد هم این مسـاله را تأییـد می کنند
کـه جمهوری خواهـی وی بیشـتر بـرای پیگیری منافع شـخصی اش در بـاال رفتن از
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نردبـان قـدرت و پیـش بـردن پروژه های سیاسـی اش بـود .به عنوان مثال سـیروس
غنـی ( )1394-1308می نویسـد:
ً
کاملا با روند صعود سیاسـی
رئیـس جمهـور و احـراز برترین مقام کشـور
او می خوانـد .چـه بسـا در آن هنـگام تصـور می کـرد بـا اصـل و نصـب
حقیـرش نمی تواند شـاه بشـود و کناره گیـری قیصر از سـلطنت در آلمان و
برانـدازی حکومـت پادشـاهی در روسـیه و عثمانـی نیز نشـان داده بود که
مـردم ،جمهـوری را بهتـر می پذیرند( .غنـی )328 :1378
نخسـتین دفاع علنی خود شـخص رضاخان از جمهوری در روز  3اسـفند  1302و
در دیـدار بـا جمـع بزرگـی از نمایندگان تازه انتخاب شـدۀ مجلس بود .سردارسـپه
در ایـن دیـدار برنامـۀ قانون گـذاری دورۀ چهـارم مجلـس (1302-1300ش) را بـا
آن هـا در میـان گذاشـت کـه مهم تریـن بنـد آن تغییـر قانـون اساسـی و جمهـوری
کـردن ایـران بـود .اکثریـت مجلـس چهـارم طرفـدار ایـدۀ جمهـوری بودنـد و
رضاخـان امیـدوار بـود تـا پیـش از سـال جدید ،کلـک سلسـلۀ قاجـار را بکند.
امـا بالفاصلـه بلوکـی از مخالفـان جمهـوری در درون مجلـس و همچنیـن در بیـن
روشـنفکران شـکل گرفـت .مهم تریـن مخالـف جنبـش جمهـوری ،سـید حسـن
مـدرس بـود و برخـی روشـنفکران ماننـد میـرزاده عشـقی و ملک الشـعرای بهـار
هـم بـه ضدیـت بـا جمهـوری خواهـی پرداختنـد .در  27اسـفند حسـین بهرامـی
(احیاءالسـلطنه) یکـی از نماینـدگان عضو حزب تجـدد در صحن مجلس به مدرس
سـیلی زد که بهانۀ مناسـبی به فراکسـیون ضـد جمهوری مجلس و طرفـداران آن ها
در بیـرون از مجلـس داد .در روزهـای  28تـا  30اسـفند 1302جمعیتی از کسـبه و
بـازار در اعتـراض بـه ایـن مسـاله جلوی مجلـس جمع شـدند .اما درگیـری اصلی
روز  2فروردیـن بـود کـه جمعیـت زیـادی خواهـان ورود بـه مجلـس بودنـد و
شـعارهایی علیـه جمهـوری سـر می دادنـد .امـام جماعت هـای مسـاجد و واعظان
تکیه هـای محلات مختلـف سـازمان دهندگان اصلی تظاهـرات بودند و مـردم را تا
شکسـت کامـل جنبـش جمهوری خواهـی تحریـک می کردنـد( .مکـی  .1359ج:2
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 )500-499شـعارهای اصلـی عبـارت بودنـد از« :مـا دیـنِ نبی خواهیـم /جمهوری
نمی خواهیـم»« ،مـا تابع قرآنیم /جمهـوری نمی خواهیم»( .همان  )500و (مسـتوفی
 .1371ج)597 :3
پـس از ایـن واقعـه ،رضاخـان از ایدۀ جمهـوری صرف نظر کـرد و خواهان متوقف
کـردن تبلیغـات جمهوری خواهانـه از سـوی هوادارانش شـد .در عوض با سـفر به
قـم و دیـدار بـا مراجـع شـیعه ،از تعهد خود به دیانت و اسلام سـخن گفت .او در
 21فروردیـن  1303اعالمیـه ای صادر کـرد و در آن گفت:
اولیـای دولـت هیچوقـت نبایـد با افـکار عامه ضدیّـت و مخالفـت نمایند..
چـون یگانـه مرام و مسـلک شـخص مـن از اولیـن روز ،حفظ و حراسـت
عظمـت اسلام و اسـتقالل ایـران و رعایـت کامـل مصالـح مملکـت بوده.
 . .و نظـر بـه ایـن کـه در ایـن موقـع افـکار عامه متشـتت و اذهان مشـوب
گردیده . . .چون من و کلیۀ آحاد و افراد قشـون از روز نخسـتین محافظت
و صیانـت ابهـت اسلام را یکـی از بزرگ ترین وظایـف و نصب العین خود
قـرار داده و همـواره در صـدد بودیـم کـه اسلام روز بـه روز بـه ترقـی و
تعالـی گذاشـته و احتـرام و مقام روحانیـت کام ً
ال رعایـت و محفوظ گردد.
لهـذا در موقعـی کـه بـرای تودیـع آقایـان حجج اسلام و علمـای اعالم به
حضـرت معصومه (ص) مشـرف شـده بودم ،بـا معظم لهم در باب پیشـامد
کنونـی تبـادل افـکار نموده و باالخـره چنین مقتضی دانسـتیم کـه به عموم
نـاس توضیـح نماییم عنـوان جمهوری را موقوف . . .سـازند . . .این اسـت
کـه بـه تمـام وطن خواهـان و عاشـقان آن منظـور مقدس نصیحـت می کنم
کـه از تقاضـای جمهـوری صرف نظـر کـرده( . . .بهـار  :1371ج)26 .2
(مکـی  :1359ج)520 .2
اعالمیـه ای کـه بـا اسـتقبال روحانیـون قم مواجه شـد .به ایـن ترتیـب رضاخان که
توانسـته بـود در میـان سـتیزهای محافظـه کاران و رادیکال هـای مجلـس چهـارم،
طرفدارانـی از هـر دو جنـاح پیـدا کند ،بـا ضدیت بـا جمهوری خواهـی و وفاداری
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بـه اسلام و مرجعیـت توانسـت روحانیـون شـیعه را نیز بـا خود متحـد کند.
عقب نشـینی از شـعار و خواسـت جمهـوری ،یکـی از اقدامات ارتجاعـی رضاخان
در تاریـخ ایـران بـود .جنبـش جمهوری خواهی اگرچـه مخالفینی در میان اقشـاری
از مـردم و روحانیـون داشـت ،امـا در همان حـال طرفداران زیـادی در جامعه و در
میـان روشـنفکران هـم داشـت .رضاخـان کـه هدفـش نـه جمهوریت و دمکراسـی
و سکوالریسـم بلکـه ارتقـای موقعیتـش در سـاخت قدرت و دسـت نخـورده باقی
گذاشـتن اسـاس روابـط تولیدی-اجتماعـی عقب مانده و اسـتثماری در ایـران بود،
بـا سـازش با روحانیون شـیعه و دسـت در دسـت آن هـا در این مقطـع ،این جنبش
را بـه نابودی کشـاند.
آخریـن خیـز سـردار سـپه بـرای قبضـۀ کامـل قـدرت بـا یـک اسـتعفای تاکتیکی
و نمایشـی در فروردیـن  1303صـورت گرفـت .فرماندهـان ارتـش کـه در دوران
ریاسـت و وزارت او بـه نـان و مکانـی رسـیده بودنـد بـا ارسـال تلگرام هـای
تهدیدآمیـز مجلس را زیر فشـار گذاشـتند( .مکـی  :1357ج )526 .3رضاخان که از
چنـدی پیـش مقدمات رسـیدنش به سـلطنت را بـا تهدیـد و ترور برخـی مخالفان
همچـون میـرزاد عشـقی و تهدیـد ولی عهـد قاجـار فراهـم کـرده بـود ،نهایتـ ًا بـا
تصویـب نماینـدگان مجلـس پنجـم در  ۹آبـان  1304و بعـد از انقـراض سلسـلۀ
قاجـار توسـط مجلـس به سـلطنت رسـید.
بـه ایـن ترتیـب دیکتاتـوری مسـتبدانۀ رضاخـان نـه بـا تعطیلـی پارلمـان بلکـه بـا
تلفیقـی از تهدیـد و سـرکوب مخالفیـن ،عـوام فریبـی و متحـد کـردن نماینـدگان
مجلـس و جلـب توافق امپریالیسـم انگلیس و روحانیون ،تثبیت شـده و به سـلطنت
او منجـر شـد .کلکسـیونی از ارتجـاع و امپریالیسـم دسـت بـه دسـت هـم دادند و
ِ
انقلاب جوان مرگ شـدۀ مشـروطه گذاشـتند.
آخریـن سـنگ را بـر گـور
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رابطۀ رضاخان و امپراتوری امپریالیستی بریتانیا
در مـورد رابطـه رضاخـان و امپریالیسـم انگلسـتان دو نـگاه نادرسـت در مطالعات
تاریخـی وجـود دارد کـه هـر دو در میـان مـردم هـم طرفدارانـی دارنـد .یکـی
معتقـد اسـت رضاخـان ،منافـع و نفـوذ امپریالیسـت ها در ایـران را محـدود کـرد
و دولـت «مسـتقل ملـی» بنـا نهـاد و نـگاه دوم او را «نوکـر بـی اراده» و «عروسـک
خیمه شـب بازی» انگلسـتان می دانـد.
امـا هیچکـدام از ایـن دو دیـدگاه بیانگـر واقعیـت نیسـتند .اگـر بـا علـم تاریـخ
(ماتریالیسـم تاریخـی) بـه دوران برآمـدن رضاخان و تشـکیل سلسـلۀ پهلـوی نگاه
کنیـم ،بـه نتایـج زیـر می رسـیم:
یک) رضاخان قهرمان مبارزه با نفوذ قدرت های امپریالیستی نبود.
دو) او دولـت متمرکـز نیمه مسـتعمراتی را بنـا نهـاد که اقتصاد و جامعـه ایران را هر
چـه بیشـتر به مـدار اقتصاد سـرمایه داری جهانی پیوند زد و وابسـته کرد.
سـه) رضاخـان مـزدور انگلسـتان نبـود .اگرچـه در آن مقطـع تاریخـی بیـش از هر
کـس دیگـری تـوان تأمیـن منافـع اسـتعمار پیر در ایـران را داشـت امـا در مواردی
بـا نظـر و خواسـت آن هـا تضاد داشـت و بر سـر ایـن تضاد بـه مقابلـه و چانه زنی
نیـز می پرداخت.
چهـار) اگرچـه پـروژۀ بنا نهادن دولـت متمرکز رضاخـان و پروژۀ نفوذ امپریالیسـم
انگلیـس در ایـران و منطقـه بـا یکدیگـر اشـتراک منافـع و همپوشـانی داشـتند امـا
رضاخـان بـه دنبـال کاهـش فشـار و سـیطره بریتانیـا در ایـران بـود .اما این مسـاله
چیـزی از ایـن واقعیـت نمی کاسـت کـه ایـرا ِن سـال های سـلطنت او ،یـک دولت
نیمه مسـتعمراتی و تحـت سـلطۀ نظـام جهانی سـرمایه داری امپریالیسـتی بـود و نه
یک کشـور مسـتقل.
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استراتژی جدید امپریالیسم بریتانیا در ایران
اسـتراتژی اصلـی امپریالیسـم انگلسـتان پـس از مشـروطه ،تضعیـف بیشـتر دولت
مرکـزی و اسـتراتژی «ایجـاد منطقـۀ نفـوذ» بـود .یعنـی تقویـت کانون هـای قدرت
منطقـه ای و وابسـته بـه بریتانیـا .قدرت هـای محلی مثـل بختیاری ها ،شـیخ خزعل
و غیـره .ایـن مسـاله بـه ویـژه بـا پُررنگ تـر شـدن نقـش نفـت در روابـط تولیدی
سـرمایه داری امپریالیسـتی و کشـف ذخایـر نفتـی در جنوب ایران اهمیت بیشـتری
پیـدا می کرد.
امـا رویدادهـای بعـدی در سـطح جهـان  -بـه ویـژه انقلاب اکتبر روسـیه و آغاز
رونـد نزولـی قـدرت جهانـی امپریالیسـم انگلسـتان پـس از پایـان جنـگ جهانـی
اول  -بریتانیـا را بـه ایـن نتیجـه رسـاند که بایـد در اسـتراتژی خود در قبـال ایران
تجدیـد نظـر کنـد و بـا در پیـش گرفتـن اسـتراتژی «تحت الحمایه گـی» ،به سـمت
ایجـاد یـک قـدرت متمرکـز و همزمـان اعمـال کنترل بر ایـن قدرت مرکـزی پیش
بـرود .طـرح قـرارداد  1919بـه ایـن منظور بـود و در مرکـزش تبدیل ایـران به یک
دولـت مسـتعمراتی قرار داشـت.
انگلسـتان بـا یـک ضـرورت و فشـار عاجـل در منطقه و جهـان رو به رو شـده بود؛
روی کار آمدن دولت سوسیالیسـتی در اتحاد شـوروی و امکان گسـترش شعله های
ایـن انقلاب به کشـورهای منطقه به ویژه کشـورهای مسـتعمرۀ بریتانیـا مثل هند یا
کشـورهایی همچـون ایران .بنا بر این مسـالۀ او ِل سیاسـت خارجی بریتانیـا در ایران،
مقابلـه بـا نفوذ بلشویسـم و سـرکوب جنبش های ضـد امپریالیسـتی و انقالبی بود.
علاوه بـر ایـن بـرای انگلسـتان مسـاله ِ
نفت ایـران نیـز بسـیار حیاتی بـود و آن ها
هرگـز نمی خواسـتند ایـن منبـع ارزان سـودآور را در رقابـت بـا دیگـر قدرت های
امپریالیسـتی از دسـت بدهنـد .مقامـات انگلسـتان در این مقطع بسـیار نگـران نفوذ
شـرکت های نفتـی آمریکایـی در ایـران بودنـد .اسـناد تاریخـی بیانگـر میـل برخی
از سیاسـتمداران ایـران بـه نزدیـک شـدن بـه آمریـکا ،گرفتـن وام از این کشـور و
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کشـاندن پـای شـرکت های آمریکایـی به میادیـن نفتی جنـوب ایران هسـتند .برای
مثـال دولـت بریتانیـا موفق به کشـف و گشـودن دو تلگراف رمزی از سـوی احمد
قـوام ( )1334-1252رئیـس الـوزاری ایـران به بـرادرش وثوق الدوله در لندن شـد
1
کـه از او خواسـته بـود دربارۀ قرض گرفتن از شـرکت های آمریکایـی تحقیق کند.
تلاش مقامـات ایـران بـرای نزدیـک شـدن بـه آمریکایی هـا نـاکام مانـد .چـرا که
واشـنگتن نهایتـ ًا بـه ایـن نتیجه رسـید که تضعیف سـلطۀ بریتانیـا در ایـران و ادامۀ
رقابـت اقتصـادی بـا انگلسـتان در ایـن کشـور ،باعث تقویت دشـمن مشـترک هر
دو قـدرت امپریالیسـتی یعنـی بلشویسـم و موج انقالبی برخاسـته از انقلاب اکتبر
می شـود( .صباحـی  )215 :1371اِنگـرت )1985-1887( 2.دیپلمـات آمریکایـی در
جـوالی  1923خطـاب بـه مقامات بریتانیایی نوشـت« :مسـالۀ نفت ،پـول ،راه آهن
وضعیـت مالـی ایـران آنقـدر مطـرح نیسـت .مسـاله ای که مطرح اسـت این اسـت
ِ
بـزرگ قیمومیّت
کـه به دنیا نشـان دهیم کشـور شـما و کشـور من در مورد مسـائل
بـر نژادهـای عقـب افتـاده و حفـظ قانون و نظـم مرزهای تمـدن مشـترکمان توافق
3
کامـل داریم».
بـه ایـن ترتیـب پـس از پایان جنگ جهانـی اول و اسـتقرار دولت سوسیالیسـتی در
اتحـاد شـوروی ،کل دسـتگاه سیاسـت خارجـی امپریالیسـم انگلیـس بـه ضرورت
تأسـیس یـک دولـت متمرکـز و مقتـدر در ایران باور داشـت اما در مـورد ماهیت و
شـکل ایـن دولـت ،دو نظـر مختلـف در میـان دولتمـردان بریتانیایی به وجـود آمد.
گروهـی خواهـان تسـلط کامل بـر ایران و ادارۀ مسـتقیم آن به عنوان یک مسـتعمره
رسـمی بودنـد .لـرد ُکـرزن )1925-1859( 4وزیـر خارجـه بریتانیـا بعـد از جنـگ
جهانـی اول ،مدافـع اصلـی ایـن سیاسـت بود .اما دسـتۀ دیگـر بر این اعتقـاد بودند
(به نقل از صباحی 1- Minute by Oliphant, 21 July 1921 )1379:211
2- Cornelius Van Hemert Engert
(به نقل از صباحی 3- Engert to Loraine 8 July 1923 )1379 :219
4- Lord George Curzon
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کـه اداره کشـور را بـه خـود ایرانی هـا بایـد سـپرد و نفـوذ انگلسـتان بـه صـورت
غیـر مسـتقیم اعمـال شـود .سـران دولـت اسـتعماری بریتانیـا در هند طرفـدار این
تـز بودنـد .انعقـاد قـرارداد  1919بیان دسـت بـاال گرفتن سیاسـت جنـاح اول بود.
امـا چنـان کـه فرقۀ (حـزب) کمونیسـت ایـران در سـال  1301بـه درسـتی تحلیل
کر د :
تـا سـال  1919سیاسـت دیپلماسـی انگلیـس در ایـران ماننـد سـابق بر این
جـاری بـود کـه حتی المقـدور ایـران را ضعیـف نگـه داشـته تـا آن کـه به
سـهولت مقاصد سیاسـی خـود را انجام بدهـد .ولی پس از انقالب روسـیه
(اکتبـر  )1917و اسـتحکام حکومـت شـوروی ،انگلیـس سیاسـت خـود را
بـه کلـی تغییـر داده بـه ایـن نکتـه پـی بـرد کـه هـر چـه حکومـت ایـران
ـود و اسـاس آن متزلـزل باشـد ،همانقـدر زودتـر ممکن اسـت
ضعیف تـر ب ُ َ
امـواج انقلاب تـودۀ زحمتکشـان ایران ،اسـاس را منهدم نمایـد .از این رو
دیپلماسـی انگلیـس مصمـم گردیـد کـه در ایـران یـک حکومـت مقتدری
تشـکیل دهد( .فرقـه کمونیسـت ایـران )45-44 :1359
همچنیـن آ ِوتیـس میکائیلیـان (سـلطان زاده) ( ۱۳۱۷-۱۲۶۸ش) از بنیانگـذاران
حـزب کمونیسـت ایـران ،میـل کارگـزاران انگلسـتان بـه نظـم و سـرکوب نظامـی
توسـط رضاخـان را چنیـن توضیـح می دهـد کـه امپریالیسـت ها« :فقـط در مناطقی
سـرمایه گذاری می کننـد کـه بنا بـه گفتـه آنان“امنیـت اجتماعی“ یعنـی در حقیقت،
امنیـت غـارت بومیان توسـط سـرمایه داران خارجی موجود باشـد» و سـپس چنین
نتیجـه می گیـرد کـه انگلسـتان در مناطـق جنـوب ایـران ،سـرمایه گذاری های کالن
ِ
وقـت ایران
کـرده بـود و مایـل بـود در مناطـق شـمالی نیـز چنین کنـد .امـا دولت
قـادر بـه تأمیـن امنیـت و حمایـت از ایـن سـرمایه گذاری ها خصوصـ ًا در مقابـل
خیزش هـای انقالبـی نبـود و انگلسـتان بـه ایـن منظور بایـد نیروی نظامی وسـیعی
در ایـران نگـه می داشـت کـه بـه لحـاظ هزینـه مقـرون بـه صرفـه نبـود .بـه همین
علـت حمایـت از رضاخـان و ایـده «دولـت متمرکز پلیسـی» او ،تأمین کننـده منافع
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لنـدن بـود( .سـلطان زاده )41-40 :1388
دغدغـۀ اصلـی دیپلمات هـا ،مأموریـن و جاسوسـان انگلیسـی در ایـران در ایـن
مقطـع ،مسـالۀ نفـوذ بلشویسـم و انقلاب کمونیسـتی در ایـران بود .با به بن بسـت
رسـیدن طـرح قـرارداد  ،1919جنـاح دوم بـه رهبـری ژنـرال آیرونسـاید بـه ایـن
جمع بنـدی رسـیدند کـه «یـک افسـری ایرانـی توانـا بایـد فرماندهی قزاق هـا را بر
عهـده بگیـرد .ایـن بسـیاری از مشـکالت را برطـرف می کند و به ما مجـال می دهد
بـا مسـالمت و آبرومنـدی ایـن کشـور را تـرک کنیـم» 1.عالوه بر آیرونسـاید سـایر
مقامـات سیاسـی و نظامـی انگلسـتان هـم در یادداشـت ها و گزارش های شـان بـه
ایـن مسـاله اشـاره کرده انـد .مث ً
ال سـرهنگ هنری اسـمایس وابسـتۀ نظامـی بریتانیا
در سـفارت تهـران در اواسـط دی مـاه  1299گـزارش کرد« :طبقات بـاال که منافعی
در مملکـت دارنـد ،سـخت سـرگرم رقابت بـرای مناصـب دولتی اند و هیچ نشـانی
از اتحـاد بـرای دفـع خطـر بلشویسـم در میـان آن هـا دیـده نمی شـود» 2.یـا در 6
ژانویـه  1921در گزارشـی به آیرونسـاید نوشـت:
دولـت ایـران در مـاه گذشـته مرعـوب کمیته هـای بلشـویکی بـوده اسـت.
شـماری از افسـران ایرانـی در ایـن کمیته هـا خدمت می کننـد و در حقیقت
کمیتـه ای مخصـوص افسـران وجـود دارد . . .جلـوی هرگونـه حکومت با
کفایـت را می گیرنـد و در واقـع بلشویسـم را تـدارک می بیننـد . . .دولـت
شـهامت نـدارد کار را فیصلـه دهد»( .همـان )169
هرمـن نورمـن 3در گـزارش ارسـالی خود بـه کـرزن در  ۳فوریه  ۱۹۲۱متذکر شـد
کـه اوضـاع بی ثبـات ایـران بـه خصـوص پـس از تخلیـه قـوای انگلیـس می تواند
1- Ullman. Richard H (1972) The Anglo-Soviet Accord 1917-1921. Vol 3. Princelon.
)غنی New Jersey (169 :1378

 -2به نقل از (از غنی  )168 :1378و (صباحی )79:1379
 -3هرمن کامرون نرمن ) (Herman Cameron Normanدیپلمات بریتانیایی در ایران از می 1920
تا اکتبر 1921
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منجـر بـه یـک انقلاب جمهوری خواهانـه و روی کار آمدن یک رژیم شـورایی در
ایـران شـود( .ضمیمـه ترجمـه فارسـی خاطرات آیرونسـاید) ایـن مسـاله را بعدها
ویکتـور مالـه ،مسـئول دایـرۀ ایـران در وزارت امـور خارجۀ انگلسـتان بـه وضوح
بیـان کـرد .او پـس از انتخـاب رضاخـان بـه نخسـت وزیری چنین نظـر داد که:
ِ
مرکـزی باثبـات و
منافـع اساسـی مـا در ایـران مسـتلزم اسـتقرار دولـت
قدرتمنـدی اسـت کـه بتوانـد در برابـر نفـوذ روسـیه و گسـترش تبلیغـات
کمونیسـتی مقاومـت کنـد ،نظـم را در راه هـای تجـاری ،در مناطـق نفتـی
و در ایـاالت واقـع در مرزهـای بلوچسـتان و افغانسـتان برقـرار دارد ،و از
فعالیت هـای ضـد انگلیسـی ُمالهـا و مطبوعـات جلوگیـری کنـد .بـه نظـر
1
می رسـد مسـاعی رضاخـان در جهـت نیـل بـه چنیـن وضعیتـی اسـت.

شبکه انگلیسی کودتا
در مـورد کودتـای سـوم اسـفند  1299طرفداران سـلطنت پهلوی می کوشـند آن را
یـک «قیـام ملـی» یا «سـپه خیزی 2ملی» بـدون دخالت انگلیسـی ها وانمـود کنند .اما
حضـور مأمورین انگلسـتان خصوص ًا ژنرال آیرونسـاید چنان در ایـن کودتا پررنگ
اسـت کـه نمی تـوان بـه هیـچ ترتیبی لکۀ حضـور انگلیسـی ها و کیف انگلیسـی در
ایـن رویـداد را پـاک و پنهان کـرد .بنا بر ایـن برای بخشـیدن وجهۀ «غیر انگلیسـی»
بـه نخسـتین حضـور رضاخـان در صفحـات تاریـخ معاصـر ایـران ،یک تئـوری و
فرضیـۀ دیگـر پرداخته می شـود کـه «نقش انگلیسـی ها فرعـی و ثانـوی و غیر مهم
بـود» یـا «آیرونسـاید شـخص ًا و بـدون اطلاع و برنامه ریـزی سـفارت بریتانیـا در
تهـران از ایـدۀ کودتـا که اساسـ ًا ایـدۀ افسـران و سیاسـتمداران ایرانی بـود حمایت
( Malle (1923) The political situation in Persia. 14 Nov 1923 -1بـه نقـل از صباحـی
)256 :1379
 -2واژه ای معـادل کودتـا کـه نخسـتین بار در اسـفند  1397توسـط طرفداران سـلطنت در فضای
مجازی بـه کار برده شـد.
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کـرد» 1.برخـی از محققیـن و تاریخ پژوهـان هـم کوشـیده اند همین بـاور را تقویت
کننـد .بـه عنـوان نمونـه نیکی کـدی 2مدعـی اسـت وزارت خارجـه بریتانیـا نقش
مسـتقیمی در کودتـا نداشـت و عوامل انگلیسـی بـه صورت خودجوش و شـخص ًا
بـه کودتایـی کـه ایرانی هـا سـازمان دادنـد ،کمـک کردنـد( .کـدی  )138 :1396و
چنیـن جمع بنـدی می کنـد کـه« :رضاخان بـدون آن که ناگزیر باشـد به دسـتورات
انگلیسـی ها عمـل کنـد ،می دانسـت چگونـه رفتار کند که بـا منافع کلیـدی انگلیس
در خصـوص نفـت ،امنیـت خلیـج فـارس و مرزهای هندوسـتان و عـراق تعارض
پیـدا نکنـد»( .همان  )141نویسـندۀ دیگری مدعی اسـت سـفارت بریتانیا در تهران،
وزارت جنـگ و وزارت خارجـۀ انگلسـتان بالکل از کودتای سـید ضیاء و رضاخان
بی خبـر بودند( .صباحـی )180 :1379
امـا مجموعـه ای از اسـناد و گزارشـات مکتوب و بررسـی روندهای سیاسـی منتهی
به کودتای سـوم اسـفند نشـان می دهند که بدون شـک امپریالیسـم انگلسـتان حامی
ایـن کودتـا بـود و بـرای اجـرای آن برنامه ریـزی کـرد و تـدارک دیـد .آیرونسـاید
از مدت هـا پیـش از کودتـا بـر ایـن نظـر بود کـه نیروهای انگلیسـی بایـد زودتر از
شـمال ایـران خارج شـوند ،دیویزیون قـزاق تجدید سـازماندهی و تقویت شـود و
تحـت فرماندهی افسـران ایرانـی طرفدار انگلسـتان قرار بگیـرد و حکومت مرکزی
متمرکـزی ایجاد کند( .غنـی )168 :1378
اسـنادی در دسـت هسـتند کـه نشـان می دهنـد در همیـن مقطـع و حتـی پیـش از
آن چنیـن ایـده ای در میـان دیگـر دیپلمات هـای وزارت خارجه بریتانیا و سـفارت
انگلسـتان در تهـران مطرح بوده اسـتً .
مثلا در تابسـتان  1299اِزمونـد اُوی 3یکی
از اعضـای بلندپایـۀ وزارت خارجـۀ انگلسـتان در گـزارش به هیئت دولـت بریتانیا
چنیـن گفـت کـه ایـران آمادگـی دمکراسـی پارلمانـی را نـدارد و یـک قـوۀ مجریۀ
اسـتبدادی کـه بـه دسـتور بریتانیـا سـر کار آمـده باشـد بایـد در رأس امـور ایـران
 -1به عنوان مثال نگاه کنید به مستند رضا شاه از شبکه من و تو

2- Nikki Keddie
3- Esmond Ovey
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قـرار بگیـرد 1.و در اواخـر سـال  1920جـورج چرچیل یکـی دیگر از کارشناسـان
وزارت خارجـه انگلسـتان همیـن راه حـل را تکـرار کـرد و نوشـت« :هرگونـه باور
بـه اداره ایـران به دسـت مجلس یا یـا بهره گیـری از دمکرات های مترقـی در وضع
خطرنـاک کنونـیِ ایـران بایـد بـه طـور کامـل کنـار گذاشـته شـود . . .حکومتـی از
2
مـردان نیرومنـد بایـد تشـکیل شـود که نامشـان پشـت ایلات بـزرگ را بلرزاند».
آیرونسـاید بـرای فرماندهـی نظامی و اجرای این طـرح به دنبال یک افسـر توانمند
در قشـون قـزاق می گشـت و رضاخـان میرپنـج کسـی بود که توانسـت نظـر او در
مـورد ایـن کـه قزاق هـا پـس از تخلیـۀ ایـران از سـوی قـوای انگلیـس ،می تواننـد
یـک نیـروی قدرتمنـد به وجـود بیاورند را جلب کـرد( .آیرونسـاید 48-46 :1373
و  )79آیرونسـاید در یادداشـت هایش می نویسـد بـرای واگـذاری دیوزیـون قـزاق
بـه رضاخـان دو شـرط برای او گذاشـت که او هـر دو را پذیرفت .نخسـت این که
قزاق هـا هیـچ اقـدام تهاجمـی علیـه عقب نشـینی سـربازان انگلیسـی انجـام ندهند
و دیگـر ایـن کـه اقدامی بـرای خلع احمدشـاه صورت نگیـرد .رضاخـان همچنین
تضمیـن کـرد مانع از افتادن تهران به دسـت بلشـویک ها شـود( .غنـی )178 :1378
پیرسـن دیکسـون 3کارمنـد وزارت خارجه انگلسـتان در گزارشـی بـه تاریخ  14مه
 1921بـرای کـرزن می نویسـد« :کلنـل اسـمایس از کودتـا اطلاع قبلی داشـت و با
سـران کودتـا همـکاری می کـرد» 4.همچنیـن ژنـرال ویلیـام دکسـون در نامـه ای به
تاریـخ  6ژوئـن  1921بـه یکـی از اعضای سـفارت آمریـکا در تهران می نویسـد:
مـن ژنـرال اسـمایس را سـر راهـم وقتـی از قزوین می گذشـتم دیـدم و او
موضوعـی را کـه همـه حـدس می زدیم اعتراف کـرد و گفت کـه او ترتیب
 -1گــزارش ازمونــد اوی بــه هیئــت دولــت بریتانیــا .شــماره  .490ژوئــن  .1920بــه نقــل
از (وزارت خارجــه بریتانیــا  :1368ج)210-209 :2
2- Memorandum by G. P. Churchil. No 616. 20 December 1920. Documents on
British Foreign Policy. Pp 713-71

(به نقل از یزدانی )214 :1395

3- Pierson Dixson

)به نقل از غنی 4-Fo 371/6427 Pierson Dixon to Curzon 14 May 1921 (203
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کودتـای قزاق هـا در تهـران را داد .همچنیـن بـه مـن گفـت که ایـن کار را
بـا اطلاع سـفارت انگلسـتان در تهـران انجـام داد .نگفـت که آقـای نرمن
در آن دسـت داشـت ولـی نقـش دبلیو اسـمارت را اقـرار کرد .بـه نظر من
اسـمارتِ ،هیـگ تعزیـه گـردان بودنـد ،بـدون آن کـه راز خود را بـه نرمن
1
بگویند.
همچنیـن کالـدول وزیـر مختار آمریکا در ایـران در گزارش مفصـل  5آوریل 1921
بـه وزیر امور خارجـه ایاالت متحده نوشـت:
ً
عملا کسـانی
کاشـف بـه عمـل آمـد کـه تمـام دسـت اندرکاران نهضـت،
می باشـند کـه از قبـل بـا انگلیسـی ها رابطـۀ نزدیـک داشـتند .سـرگرد
مسـعودخان کـه پـس از واقعـه ،وزیـر جنـگ شـد در چندیـن ماه گذشـته
معـاون شـخص کلنـل اسـمایس در قزویـن بـوده اسـت .رضاخـان میرپنج
کـه فرماندهـی قزاق هـا را بـه دسـت گرفتـه اسـت در میسـیون انگلیـس و
ایـران خدمـت می کرد و عم ً
ال جاسـوس رئیس میسـیون بـود و در ماه های
2
گذشـته بـا انگلیسـی ها در قزویـن همـکاری نزدیـک داشـته اسـت.
سـیروس غنـی ( )1394-1308یکـی از محققینـی کـه نظـر مسـاعدی نسـبت بـه
رضاخـان و عملکـرد او داشـته و اسـناد و گزارش هـای بسـیاری را در مـورد رابطۀ
رضاخـان بـا انگلیسـی ها و نقـش آن ها در روی کار آمدن سردارسـپه بررسـی کرده
اسـت ،معتقـد اسـت این امـکان وجـود دارد که آیرونسـاید بدون اطلاع مافوقها از
نقشـه اش دسـت بـه عمل زده باشـد .امـا همچنیـن اضافـه می کند که:
آیرونسـاید افسـر بسـیار با انضباطی بود و البد برای جلب دسـتکم توافق
ضمنـی آنـان ،توضیحاتـی داده اسـت .از ایـن گذشـته از آنجـا کـه ایمنی و
1- National Archives. Washington DC. American Delegation Dispatch. Date 25 Au( gustبــه نقــل از غنــی 1921 )203
2- Department of state. Quoterly Report No 11. Caldwell to Secretary of State 5
ـی 1921 )207
(Aprilبــه نقــل از غنـ
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عقب نشـینی منظـ ِم نیروهـای بریتانیـا از ایـران کمـال اهمیـت را داشـت،
آیرونسـاید می بایسـت الاقـل خطـوط کلی طرحـش را بـا مافوق های خود
در میـان می گذاشـت( .غنـی )216
ظاهـرا در ایـن مقطـع کمـاکان دو خـط حاکم بـر دیپلماسـی بریتانیا در قبـال ایران
(کـه پیشـتر در مـورد آن هـا صحبـت کردیـم) اختالفاتـی داشـتند و آیرونسـاید در
یادداشـتش بـه تاریـخ  1فوریـه ( 26بهمـن) نوشـت بـا نرمـن صحبـت کـرده و
قزاق هـا بایـد بـه زودی وارد عمـل شـوند و از وزیر مختار هم خواسـته اسـت لرد
کـرزن وزیـر خارجـه را نادیـده بگیرنـد( .آیرونسـاید  )372 :1373و همین مسـاله
باعـث شـده تا طرفـداران امروزی رضاخـان منکر حضـور انگلیسـی ها در کودتای
سـوم اسـفند شوند.
امـا بایـد گفـت اوال فرقـی نـدارد وزارت خارجۀ بریتانیـا از طریـق وزیرمختارش،
رضاخـان و دیگـر چهره هـای کودتـا را اجیـر کـرده و از آن ها حمایت کرده باشـد
یـا افسـران و جاسوسـان نظامـی انگلسـتان در ایـران .دوم ایـن کـه سـیدضیاء مبلغ
هشـتاد هـزار تومـان پـول از بانک شـاهی و از موجـودی خزانۀ دولت برداشـت و
بیـن افسـران کودتاچـی و قزاق هـا تقسـیم کرد( .مکـی  :1363ج اول )251 .سـوال
این اسـت که سـیدضیاء این مبلغ را با دسـتور چه کسـی و چگونه از بانک شـاهی
(بانـک انگلیسـی ها در ایـران) برداشـت کـرد؟ بانک شـاهی جـز با اجازۀ سـفارت
انگلسـتان در تهـران و شـخص نرمن نمی توانسـت چنیـن پولـی را در اختیار فردی
و حتـی دولـت ایـران قرار دهـد .همچنیـن رضاخان خـودش چندین بـار گفته بود
کـه «مـرا انگلسـتان سـر کار آورد ،امـا وقتـی آمدم به وطنـم خدمت کـردم» (دولت
آبـادی ۱۳۶۲ .ج  )۳۴3 :4یـا «مـرا سیاسـت انگلیس آورد ،ولی ندانسـت چه کسـی
را آورده اسـت» (مصدق.)102 :1359
رضاخـان بعدهـا کوشـید بـا صـدور بیانیه هایـی ،در انظـار مـردم اتهام «انگلیسـی»
بـودن را از خـود رفـع کنـد و بـه هنـگام نخسـت وزیری در  21آبـان  1302بیانیـۀ
عمومـی منتشـر کـرد و در آن نوشـت« :ایرانـی بایـد مسـتقل الفکر و مسـتقل االراده
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زیسـت کـرده و شـرافت ملـی خـود را باالتـر از آن بشـمارد کـه بـه ننگ تشـبثات
موهـون و مخمـر آلـوده گـردد»( .مکـی  .1359ج )440 :2مقامـات انگلسـتان هـم
کوشـیدند در ایـن مـورد بـه او کمـک کننـدِ .سرپرسـی لـورن )1961-1880( 1در
اردیبهشـت (۱۳۰۲مـه  )۱۹۲۳در گزارشـی بـر اهمیـت رضاخـان در تأمیـن منافـع
بریتانیـا تأکیـد کـرد( .زرگـر  )98 :1372همـو در اوایـل بهمـن  ۱۳۰۰نوشـت« :از
ایـن پـس مـا بایـد از هرگونـه تظاهر به این کـه رضاخان زیـر حمایت ما می باشـد
خـودداری کنیـم» و از رضاخـان نقـل قـول کـرد که:
مـن بـه دسـت ایرانی هـا کاری را انجـام خواهم داد کـه بریتانیـا می خواهد
بـا دسـت انگلیسـی ها انجـام دهـد .یعنـی ایجـاد یـک ارتـش نیرومنـد و
اسـتقرار نظـم و سـاختن یـک ایـران قـوی و مسـتقل . . .اما در برابـر انجام
ایـن کارهـا ،بریتانیـا بایـد شـکیبایی پیشـه کنـد و از دخالت در امـور ایران
خـود داری کنـد( .لـورن  )55-54 :1363و (صباحـی )233
لـرد کـرزن 2بـه لورن دسـتور داد« :هر کجا کـه می توانیـد ایرانیان با عقـل و درایت
3
و میهن دوسـت را پیـدا کنیـد و از طریـق آنـان کار خـود را بـه انجـام برسـانید».
و لـورن ضمـن تأکیـد بـر حمایـت از رضاخـان ،در پیـروی از اسـتراتژی دولـت
متمرکـز همجهـت بـا بریتانیـا به جای اسـتراتژی مناطـق نفوذ نوشـت« :یکپارچگی
امپراتـوری ایـران در تمامیـت آن بـه طـور کلـی بـرای منافـع بریتانیـا بـه مراتـب
مهم تـر اسـت و در درازمـدت از توفـق محلـی هـر یک از دسـت پـروردگان ویژه
مـا اهمیـت بیشـتری دارد» (بـه نقـل از الجـوردی )16 :1369
این رضایت امپریالیسـم انگلسـتان از عملکرد رضاخان و سیاسـت های کلی دولت
او و بعدهـا سـلطنت وی را در اسـناد دیگـری نیـز می تـوان رهگیـری کـرد .لـورن
 -1سر پرسی لورن ( )Percy Loraineوزیرمختار بریتانیا در تهران از  1921تا 1926
2- Lord Curzon
3- G. Waterfield (1973) Professional Diplomat: 1880-1961. London Murray. P 63
(به نقل از الجوردی )16 :1369
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ً
عملا
در  10ژانویـه  1923در نامـه ای بـه نایب السـلطنۀ هنـد نوشـت« :رضاخـان
در امـوری توفیـق می یابـد کـه اگـر اوضـاع بـه گونـه ای دیگـر می بود ،مستشـاران
انگلیسـی آن را بـر عهـده می گرفتنـد»( .مکـی ج )202 :2و در نامـه دیگـر او بـه
کـرزن بـه تاریـخ  21مـارس  1923می خوانیـم:
«رضاخـان هیچـگاه نسـبت بـه مصالـح ریشـه دار مـا در ایـران بی اعتنایـی
ً
کاملا مـورد اعتمـاد
نشـان نـداده اسـت .درسـت اسـت او هیچـگاه مـا را
خـود قـرار نداده اسـت ولـی به مـا دروغ هم نگفتـه اسـت . . .کارهایی که
بـه انجـام دادن آن هـا مبـادرت می گـردد کمابیـش همان هایـی هسـتند کـه
در معاهـدۀ انگلیـس و ایـران (قـرارداد  )1919در نظـر گرفتـه شـده بـود».
(همـان )204
می بینیـم کـه مهم تریـن دسـتاورد سیاسـی رضاخـان بـرای امپریالیسـم بریتانیـا،
سـرکوب جنبش هـای انقالبـی و جنبش کمونیسـتی در ایران بود .سـاندرز 1وابسـتۀ
نظامـی انگلسـتان در دیـدار اسـفند ( 1300فوریـه  )1922بـا رضاخـان ،خواهـان
خفـه کـردن سـازمان های طرفـدار بلشویسـم در ایـران شـد( .صباحـی  )230لورن
هـم در  13مـارس  1923بـه دولت انگلسـتان نوشـت« :مـن خطر بلشویسـم را در
ایـران یقینـا دفـع شـده می دانـم .ایـن نتیجـه بـدون رضاخـان حاصـل نمی شـد».
(همـان  )231او در نامـۀ دیگـری ( 30نوامبـر  )1923رضاخـان را «اسـب برنده در
مسـابقۀ سیاسـی» کـه «کمی پـس از ورودش به تهران» شـروع شـده بود ،نـام نهاد.
(صباحـی )232
جاسـوس انگلیسـی حتـی کوشـید بـا هشـدار دادن نسـبت بـه خطـر کمونیسـم،
مخالفیـن داخلـی رضاخـان را بـه اتحاد با او فرابخواند .شـیخ حسـن مـدرس رهبر
مخالفـان در مجلـس وقتـی بـه لـورن مراجعـه کـرد تـا از رضاخـان بخواهـد «در
اقدامـات خودسـرانۀ خـود تجدیـد نظر کنـد» ،لورن بـه او پاسـخ داد« :این موضوع
نبایـد فرامـوش شـود کـه تنها دولتـی قدرتمنـد می تواند مانـع تحریـکات زیان آور
1- Saunders
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و تبلیغـات مضـر شـود» .1او در  2فوریه  1925به چمبرلن )1940-1869( 2نوشـت
انگلسـتان بایـد «در فرصـت باقیمانـده و پیـش از رسـتاخیز قـدرت شـوروی ،بـه
سـاختن ایرانـی باثبـات که بـا پیوندهای منافع مشـترک به ما وابسـته اسـت ،کمک
کنـد»( .صباحی )276

آیا رضاخان مزدور انگلستان بود؟
ِ
واقعیـت تاریخـی اسـت کـه رضاخـان بـا کمـک انگلیسـی ها بـه قدرت
ایـن یـک
رسـید .بریتانیـا به مرور متقاعد شـد حمایـت از رضاخان و پروژۀ سـلطنت او بیش
از حمایـت از نیروهـای وفـادار و نزدیکـی مثـل سـیدضیاء یا شـیخ خزعـل ،در آن
اوضـاع حـاد و پیچیدگـی تضادهـا ،پیش برنـده منافع آن ها اسـت .اما این مسـاله به
معنـای «مـزدوری» او بـرای امپریالیسـم بریتانیـا یـا رابطـه یک طرفۀ اربـاب و نوکر
میان آن ها نیسـت.
رضاخـان در عرصـۀ سیاسـی کوشـید برخـی از امتیـازات انگلیسـی ها را محـدود
کنـد .از اسـتخدام مستشـاران نظامـی انگلیسـی در ارتـش خـودداری کـرد و هیـچ
دانشـجوی اعزامـی بـرای تحصیـل را بـه انگلسـتان نفرسـتاد .همچنان که در سـال
ِ
نفـت شـرکت انگلیس
 ۱۳۱۱بـه سـبک خـودش بـه کاهـش سـهم ایـران از درآمد
اعتـراض کـرد و از سـال های میانـی دهـۀ  )۱۹۳۰( ۱۳۱۰سـعی کـرد بـا گسـترش
روابـط اقتصـادی و سیاسـی اش بـا آلمـان نـازی و حتی فرانسـه و اتحاد شـوروی،
در روابـط اقتصـادی و سیاسـی ایـران بـا بریتانیـا ،توازنـی ایجـاد کند.
در مـورد شـخص رضاخـان چنـد عامـل باعـث ایـن اختالفـات بـا انگلسـتان بود.
مهم تـر از همـه ایـن کـه انقلاب اکتبـر  ۱۹۱۷در روسـیه ،گسـترش جنبش هـای
رهایی بخـش ملـی و ضد امپریالیسـتی در کشـورهای جهان سـوم و از جمله ایران،
باعـث افزایـش روحیۀ نفرت از امپریالیسـت ها و به خصوص انگلسـتان شـده بود.
(به نقل از صباحی 1- Loraine to Chamberlain. 6 Nov 1925 )276

 -2نویل چمبرلن ( )Neville Chamberlainنخست وزیر بریتانیا از  1937تا 1940

38

رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول

رضاخـان نمی توانسـت نسـبت به این امـر بی توجه باشـد و باید در افـکار عمومی
خـود را قهرمـان «ضـد اسـتعمار پیـر» نشـان مـی داد .رونـد نزولـی نفـوذ و قدرت
امپریالیسـم انگلسـتان در جهـان کـه از سـال های  ۱۹۲۰بـه بعـد شـروع شـده بود،
وجـود اتحـاد شـوروی ،رقابت جویـی دیگر قدرت هـای امپریالیسـتی ماننـد آلمان
نـازی و حتـی آمریـکا ،فضـای مانور بیشـتری بـه رضاخـان در این مـورد می داد.
عامـل دیگـر ایـن کـه ناسیونالیسـم نخراشـیده و ارتجاعـی او ،عنصـری از ضدیت
بـا «بیگانـگان» (و نـه ضدیـت بـا امپریالیسـت ها و نظـام امپریالیسـتی) را داشـت
1
کـه در حساسـیت نسـبت بـه نفـوذ و نقـش انگلیسـی ها در ایران فشـرده می شـد.
ضمـن ایـن که در نظـام جهانی امپریالیسـتی ،بعض ًا تضـاد منافعی میـان قدرت های
امپریالیسـتی بـا طبقـۀ حاکمـۀ وابسـته بـه آن هـا در کشـورهای تحت سـلطه وجود
دارد .تضـادی کـه گاهـا مثـل اعتراض رضاخـان به کاهـش قیمت نفـت در ،۱۳۱۱
بـه اختلاف و رویارویـی سیاسـی میان آن هـا هم منجر می شـود .علـت اختالفات
ایـن اسـت کـه طبقـات حاکم در کشـورِ تحت سـلطه بـا وجود وابسـتگی بـه نظام
امپریالیسـتی ،بـه دنبال انباشـت سـرمایه و سـود در محـدودۀ جغرافیایی خودشـان
هسـتند .امـا قدرت های امپریالیسـتی ،ایـن روند انباشـت را در محـدوده ای جهانی
دنبـال می کننـد و ایـن مـدار جهانـی گاهـ ًا با سـیر حرکـت درونی سـرمایه در یک
کشـور دچـار تضـاد می شـود .همچنیـن اولویت هـا و تضادهـای سیاسـی ،امنیتی و
نظامـی در داخـل یـک کشـورِ تحت سـلطه و بـرای قشـر حاکـم بـر آن بـا تضادها
و اولویت هـای امپریالیسـت ها در سـطح جهانـی یـا منطقـه ای یکـی نیسـت .هـر
کـدام از ایـن تضادهـا ،ویژگی هـای خود را داشـته و پاسـخ مشـخص و منحصر به
خـود را می طلبنـد و ایـن مسـاله در مـواردی بـه تداخل و تضـاد میان آن هـا منجر
می شـود .بـه عنـوان نمونه در جریـان اختالف نظر بین رضاشـاه و دولت انگلسـتان
بـر سـر سـهم ایـران از درآمدهـای نفتی ،مسـالۀ رضاشـاه تأمیـن هزینه هـای دولت
و ارتـش بـرای اولویت هـای داخلـی ایران بـود .در حالی کـه امپریالیسـم بریتانیا با
 -1در مـورد احسـاس توأمـان عشـق و نفرت رضاخان نسـبت بـه غـرب و اروپایی ها نـگاه کنید
بـه (ضیاءابراهیمی )1396
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چندیـن رشـته تضـاد اقتصـادی و دیپلماتیـک جهانـی مثل رکـود بـزرگ ،1برآمدن
امپریالیسـم آلمـان نـازی ،تضـاد بـا امپریالیسـم آمریـکا ،تضـاد بـا اتحـاد شـوروی
سوسیالیسـتی ،خطر از دسـت دادن مسـتعمراتی مثل هند ،مصر و دیگر کشـورهای
آفریقایـی و اختالفـات درونـی اش رو بـه رو بود.
بـا همـۀ این هـا ،رضاشـاه نه تنهـا نتوانسـت وابسـتگی سـاختاری ایـران بـه
امپریالیسـت ها و نظـام جهانـی امپریالیسـتی را از بیـن ببـرد ،بلکـه شـکل جدیـد
و عمیق تـری از ایـن وابسـتگی را ایجـاد کـرد .او در سـایۀ حمایـت امپریالیسـم
انگلسـتان و بـا اتـکا بـه افزایـش درآمدهـای دولت ،چکمـه ارتش ،خفقـان و ترور
پلیـس سیاسـی و دسـتگاه اداری متمرکـز (بروکراسی-دیوان سـاالری) ،پـروژۀ
سـاخت و تثبیـت دولـت متمرکـز را در ایـران پیـش بـرد.
ایـن تمرکـز اساسـ ًا در انطباق با نیازهای سـرمایه داری امپریالیسـتی و در وابسـتگیِ
سـاختاری بـه آن بـه وجـود آمـد .اصطلاح «نیمه مسـتعمره» بـه این معنا اسـت که
سیاسـت و اقتصـاد در ایـن جامعـه بنیادا ً توسـط امپریالیسـم و الزامـات اقتصادی و
سیاسـی آن تعییـن و رهبری می شـد و نه شـخص شـاه یـا دولت و ارتـش و پلیس
او .امـا ایـن مسـاله بـه طـور غیرمسـتقیم صـورت می گیـرد و نـه از طریـق حاکـم
دست نشـانده.
رضاشـاه دولـت متمرکـزی را در ایـران سـاخت کـه اگـر چـه مسـتقیم ًا مسـتعمره
نبـود ،یعنـی کارگـزاران سیاسـی و قوانیـن و روابـط حاکم بـر دولـت و جامعۀ آن،
بـه طـور مسـتقیم توسـط امپریالیسـت ها تعیین نمی شـد (مثل هند و مسـتعمره های
آفریقایـی) ،امـا بـه طـور سـاختاری بندنـاف حیـات اقتصـادی اش به نظـام جهانی
سـرمایه داری امپریالیسـتی وصل و وابسـته بود و این مسـاله به صورت اهرم فشـار
سیاسـی در امـور داخلـی ایـران عمـل می کرد.
تجـارت بـا انگلسـتان حتی در سـال های  1300تا  1310هم باالتریـن رقم تجارت
 -1بحران اقتصاد جهانی سال های دهۀ 1930
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خاجـی ایران بود و انگلیسـی ها علاوه بر نفت ،از فروش تسـلیحات و قراردادهای
جاده سـازی در جنـوب ایـران هم سـودهای باالیـی می بردند( .کـدی )165 :1369
اقتصـاد ایـران نه تنهـا از فـراز و فرودهـا و بحران هـای سـاختاری و ادواری اقتصاد
جهانـی تأثیـر می گرفـت بلکـه به لحاظ سیاسـی نیز ناچـار از پذیـرش هژمونی این
نظـام بـود .بـه لحاظ اقتصـادی ،جامعـۀ ایـران خصوص ًا الیه ها و اقشـار فرودسـت
و تهیدسـتان ایـران از بحـران اقتصـادی جهانی در سـال های  1929به بعـد تأثیرات
منفـی بسـیاری را متحمـل شـدند .ارزش ریـال ایـران بـه یک سـوم سـقوط کرد و
کارگـر و کشـاورز ایرانـی بـرای خریـد کاالهـای وارداتی بایـد دو برابر سـابق پول
می پرداخـت و بـرای صـادرات کاالهـا کـه البتـه به شـدت کاهـش پیدا کـرده بود،
بایـد دو برابـر سـابق کار می کـرد( .همـان  )166به لحاظ سیاسـی هم روشـن ترین
سـند در اثبـات ایـن هژمونـی سیاسـی ،برکنـاری فضاحت بـار رضاشـاه و تبعیـد
تحقیرآمیـزش در شـهریور  ۱۳۲۰بود.
وابسـتگی سیاسـی و اقتصـادی ایران بـه نظام جهانـی امپریالیسـتی در دوران قاجار
و از اوایـل دهـۀ  ۱۸۸۰در حـال شـکل گیری و گسـترش بـود .امـا رضاخـان بـا
تشـکیل دولت متمرکز و روابط سیاسـی و اقتصادی برآمده از آن ،این وابسـتگی را
سیسـتماتیک تر و نهادی تر کرد .او این ویژگی را برای سـلطنت پسـرش محمدرضا
نیـز بـه یـادگار گذاشـت .وابسـتگی سـاختاری بـه نظـام جهانـی امپریالیسـتی در
دولـت جمهـوری اسلامی نیـز علی رغـم تفاوت هایی در درجه وابسـتگی سیاسـی
و تغییـرات ناشـی از رشـد روابـط سـرمایه داری در ایـران ،تـداوم پیـدا کـرد .کافی
اسـت ببینیـم کـه تحریم نفـت و تهدید بـه قطع خریـد آن ،چگونه اقتصـاد ایران را
بـه ورطـۀ نابـودی و مردم را به گرسـنگی خواهد کشـاند .بدون انجـام یک انقالب
سیاسـی کمونیسـتی و پـس از آن اسـتقرار یـک اقتصـاد سوسیالیسـتی ،نمی تـوان
بندهـای ایـن وابسـتگی سـاختاری بـه نظـام امپریالیسـتی را بـاز کـرد و از قیـد آن
رهـا شـد .بخـش عمـده ای از وابسـتگی اقتصـاد ایـران بـه نظـام امپریالیسـتی چـه
در زمـان رضاشـاه و محمدرضـا و چـه در جمهـوری اسلامی ،ازطریـق نفـت و
وابسـتگی سـاختاری اقتصـاد ایـران بـه تولیـد و فـروش نفـت صـورت می گیـرد.
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نظـام سـرمایه داری جهانـی از این طریق اسـت کـه اراده سیاسـی و اقتصادی اش را
بـر دولـت ،جامعـه و مـردم ایـران تحمیـل می کند.
نفـت ،شـاه کلید سـلطۀ انگلسـتان بـر اقتصـاد و سیاسـت ایـران در دوران رضاشـاه
بـود .فیلم هـای تبلیغاتـی طرفـدار سـلطنت طلبان مدعی انـد کـه رضاشـاه در سـال
 ۱۳۱۱بـا انداختـن قـرارداد نفـت دارسـی 1بـه بخـاری و انجـام مذاکـرات مجدد با
دولـت انگلسـتان« ،سـهم ایـران از درآمـد و صنعـت نفـت را بـه طرز چشـمگیری
افزایـش داد» .امـا واقعیـت این اسـت که ایـران در  )۱۹۳۳( ۱۳۱۲مجبـور به تمدید
امتیازنامـه دارسـی شـد .اگرچه قـرارداد جدید تنها یـک چهارم مناطـق مورد بحث
در امتیـاز دارسـی را در بـر می گرفـت اما این شـامل مهم ترین ذخایر کشـف شـده
و تمامـی مناطـق مـورد بهره بـرداری بـود و مـدت آن نیـز از  ۲۷سـال به  ۶۰سـال
افزایـش پیـدا کرد! سـهم ایـران از درآمد شـرکت نفت انگلسـتان افزایـش یافت اما
ایـن در مقایسـه بـا اطمینانـی کـه انگلیسـی ها از تسـلط یک جانبه و مطلـق بر نفت
ایـران پیـدا کردنـد ،دسـتاورد ناچیـزی بـود .وابسـتگی دولـت بـه درآمـد نفت در
فاصلـۀ سـال های  )۱۹۴۱-۱۹۲۴( ۱۳۲۰-۱۳۰۳ده برابـر شـد (فـوران )335 :1383
و ایـن بـه معنـای وابسـتگی هر چه بیشـتر اقتصاد ایـران به نظـام امپریالیسـتی بود.
بـر اسـاس آمارهـای اعالم شـده توسـط ایوانف:
بـر اسـاس بهـای ارز در سـال های  . . .)1318-1317( 39-1938مقـدار
سـرمایه گذاری در صنایـع ایـران حـدود  16میلیـون لیـره بـود .در صورتی
کـه در اواخـر همین دهه ،سـرمایه کمپانـی نفت ایـران و انگلیس در حدود
 200میلیـون لیـره ارزیابی می شـد .سـود کمپانـی مزبور فقـط در طول یک
سـال ،یعنی سـال  1950در حدود  150میلیون لیره اسـترلینگ یعنی حدود
ده برابـر کل سـرمایه گذاری در صنایـع ملـی ایـران بود( .ایوانـف )77 :1356
 -1قـرارداد دارسـی یـا امتیازنامه دارسـی قراردادی اسـت که ویلیـام ناکس دارسـی (William
) )1917-1849( Knox D›Arcyدر سـال  ۱۲۸۰( ۱۹۰۱ش) بـا دولت ایران و مظفرالدین شـاه
قاجـار امضـا کرد تا به اکتشـاف و اسـتخراج نفـت در ایـران بپردازد.
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در فصـل خانـه ای از شـن و مـه خواهیـم دید کـه این وابسـتگی به عایـدات نفتی،
چگونـه در عمـل امـکان هرگونـه برنامه ریزی بلندمدت برای سـاختن یـک اقتصاد
خودکفـا و همه جانبـه را گرفـت و خطـر قطـع تولیـد و فـروش نفـت تا بـه امروز
همچـون شمشـیری بـاالی سـر اقتصاد ایـران باقی مانده اسـت.

فصل چهارم
چه با چکمه چه با ُمشت
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پروژۀ تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی
بسـیاری از مدافعیـن رضاشـاه تشـکیل دولـت متمرکـز را از «خدمـات» او بـه
مـردم ایـران معرفـی می کننـد .ایـن واقعیـت دارد کـه بـرای نخسـتین بار در فاصلۀ
سـال های  ۱۳۰۴تـا  ۱۳۲۰بـود کـه یـک دولت متمرکـز ،بـا تمامـی متعلقاتش مثل
ارتـش واحـد ،نظـام اداری سراسـری ،آموزش سراسـری همگانی و غیـره در ایران
مسـتقر شد.
پیـش از آن ،سـاختار پراکنـده و محلـی حـول سـلطنت های ایلی در کشـور حاکم
ً
(مثلا افشـار یا قاجـار) قـدرت را در
بـود .بـه ایـن شـکل کـه یـک خانـدان و ایل
دسـت می گرفـت و در مناطـق مختلـف آن را بـه شـاهزادگان یا اشـراف و خوانین
محلـی ،کـه آن هـا هـم عمدت ًا رؤسـای ایل هایـی مانند بختیـاری ،شاهسـون و غیره
بودنـد ،می سـپرد .اُمـرای محلـی موظـف بودنـد بـه شـاه ،مالیـات و در مواقـع نیاز
سـرباز بدهنـد .ایـن حاکمان محلی در مجموع از یک خودمختاری نسـبت ًا وسـیع در
نحـوۀ ادارۀ منطقـه تحـت حاکمیت شـان برخـوردار بودند .این وضعیت به سـاختار
سیاسـی قـدرت در ایـران و به سـاختار ارتـش ،خصلتـی نامتمرکز و ایلـی می داد.
نبـودِ یـک قـدرت متمرکـز و سراسـری و تقسـیم دسـتگاه سیاسـی بـه قدرت های
محلـی و منطقـه ای ،از ویژگی هـای دولت هـای فئودالی اسـت که با سـاختار محلی
و غیـر سراسـری اقتصـاد فئودالی سـازگاری داشـت .اما یکـی از ویژگی های اصلی
نظـام تولیـدی سـرمایه داری ایـن اسـت کـه تولیـد را از حالـت درخـود و محلـی
بیـرون آورده و بـه آن خصلـت سراسـری و اجتماعـی می دهـد .تولیـد فئودالـی
محـدود در یـک روسـتا ،شـهر یـا منطقـه اسـت و عمدتـ ًا بـرای مصـرف در همان
منطقـه صـورت می گیـرد .امـا فرآینـد تولیـد و کارِ تولیـدی در نظام سـرمایه داری،
اجتماعـی می شـود .بـه ایـن معنـی کـه یـک شـبکه وسـیع و سراسـری کار ،جهت
تولیـد کاالهـا شـکل گرفتـه و کاالهـا بـا هـدف مبادلـه و انتقـال بـه بـازار ،تولیـد
می شـوند .اجتماعـی شـدن تولیـد ،ابتـدا در محـدودۀ یـک کشـور و بعد در سـطح
ِ
دولـت متمرکز و «هویـت ملی» -
جهانـی اتفـاق افتـاد .ایجـاد «دولت-ملـت» یعنی
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کـه هـر دو عمدتـ ًا با خون و سـرکوب مردم سـاخته شـدند -از پیامدهای سیاسـی
ایـن نظـام تولیدی اسـت.
ِ
سـاخت اقتصـادی و دولتـی فئودالـی و
در ایـران تـا پیـش از قـرن  ۱۹میلادی
نامتمرکـز ایلـی مسـتقر بـود .اما ورود سـرمایۀ خارجی از سـال های میانـی قرن ۱۹
باعـث گسـترش روابـط کاالیـی در بخش هایی از کشـور شـد .چنین نبود کـه ناگاه
رضاخـان میرپنـج از صفـوف فوج قزاق برآمد و برنامه و اسـتراتژی تشـکیل دولت
متمرکـز را بـه ایرانیـان ِهبه کرد .ضرورت تشـکیل چنین دولتی و تفکـر و ایده های
سیاسـی متـرادف با آن از سـال ها قبل در بطن جامعۀ ایران شـکل گرفتـه بود .رژیم
رضاخـان بـه ایـن ضرورت تاریخـی و اجتماعی پاسـخ داد .آن هم یکـی از بدترین
جواب هـای ممکـن و محتمـل ،یعنـی دولـت متمرکـز نیمه مسـتعمراتی ،پلیسـی و
فاشیسـتی .علـل مختلـف داخلـی و بین المللـی ،اقتصـادی ،فکری و سیاسـی زمینه
و بسـتر را برای تشـکیل چنیـن دولتی فراهـم کردند.
بـه لحـاظ اقتصـادی ،رشـد سـرمایه گذاری های امپریالیسـتی و گسـترش تولیـد
سـرمایه دارانه ،نیـاز بـه یـک نظـم و اقتـدار متمرکـز و هم چنیـن زیرسـاخت های
خاصی مثل شـبکۀ حمل و نقل عمومی و دسـتگاه اداری مناسـب داشـت .امپریالیسم
انگلسـتان پیشـتر ایـن نیـاز را از طریـق تشـکیل و حمایـت از قدرت هـای محلـی
ماننـد شـیخ خزعـل در عربسـتان (خوزسـتان امـروز) و ارتش هـای مـزدور مثـل
پلیـس جنـوب 1تأمیـن می کـرد .امـا چنـان کـه در فصل پیـش دیدیم در سـال های
پـس از جنـگ جهانـی اول ،پیـش بـردن چنیـن سیاسـت و اسـتراتژی ای در ایـران
بـرای انگلیسـی ها دشـوار ،پُرهزینـه و بـا ریسـک بـاالی سیاسـی همـراه بـود .بـه
همیـن علـت آن هـا تأمین این ضرورت برای سـرمایه گذاری بیشـتر در ایـران را در
شـخصیت و برنامۀ سیاسـی رضاخان دیدند و از تشـکیل چنین اقتداری توسـط او
 -1پلیـس جنـوب (تفنـگ داران جنوب ایران) نیروی مسـلحی که انگلسـتان در سـال های پایانی
جنـگ جهانـی اول در مناطـق تحت سـلطه اش در جنـوب ایـران مسـتقر کـرد .این نیرو در سـال
 ۱۹۲۱منحـل شـد و بقایـای ایرانی آن بـه ارتش رضاخان پیوسـتند.
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دفـاع کردنـد .انگلسـتان همچنیـن به دنبال حمایت از یک دسـتگاه متمرکز سیاسـی
و یـک ارتـش منظـم در برابـر جنبش های متأثـر از انقالب بلشـویکی شـوروی در
ایـران بـود و ماهیت ضـد انقالبی رضاخان و رژیمش این خواسـت آن هـا را تأمین
می کـرد.
همچنیـن سـیر تحـوالت سیاسـی و فکـری در داخـل ایـران از انقالب مشـروطه تا
روی کار آمـدن سلسـلۀ پهلـوی ،بـه نحـوی رقـم خـورد که یـک آمادگـی ذهنی و
تمایـل سراسـری را بـرای تأسـیس دولـت متمرکـز فراهـم کـرده بـود .گرایـش به
اسـتقرار نظـم و برنامه ریـزی اجتماعـی متمرکـز جهـت مقابلـه بـا فقر ،گرسـنگی،
شـیوع بیمـاری و مـرگ و میر و ناامنی اجتماعـی  -خصوص ًا در راه هـا و جاده های
بیـن شـهرها  -در جامعـۀ ایـرا ِن از سـال های پیش از مشـروطه به وجـود آمده بود.
ضمـن ایـن کـه آشـنایی با اندیشـۀ سیاسـی غـرب از سـال های مشـروطه ،بحث و
گرایـش بـه تشـکیل یـک دولـت کارآمـد را در ذهن بخشـی از روشـنفکران مطرح
کـرد .قحطـی و گرسـنگی عمومـی ،شـیوع مـرگ و میر ناشـی از بیمارهای مسـری
و هـرج و مـرج و ناامنـی سـال های  ۱۲۹۵تـا  ۱۳۰۰کـه ناشـی از ناآرامی هـای
جنـگ جهانـی اول بـود ،یک حمایـت ضمنی عمومی را از اسـتقرار نظـم و اتوریته
سراسـری به وجـود آورد.
به علاوه رضاخـان در مـورد تشـکیل دولت متمرکز نیـز مانند به قدرت رسـیدنش،
شـانس اسـتفاده از برخی از تحوالت و رویدادها را پیدا کرد که در پروژۀ اسـتقرار
ایـن دولـت ،بسـیار به یـاری اش آمدً .
مثلا افزایش چشـمگیر درآمد ناشـی از نفت
باعـث نوعـی بی نیـازی دولـت از مالیات هـای رایـج مثـل مالیـات بر زمین شـد و
یـا کثـرت واردات کاالهـای خارجـی ،بـر درآمد گمـرکات دولت افـزود .این دو و
برخـی درآمدهـای دیگـر همچـون رونق فـروش زمین هـای دولتـی (خالصه جات)
بـه زمین داران بزرگ که ناشـی از رشـد کشـاورزی تجـاری بود ،فاکتـور منابع مالی
بـرای پیـش بردن چنیـن پروژۀ عظیمـی را تأمین می کـرد .فاکتورهایی که پیشـتر نه
وجـود داشـتند و نـه امـکان تحقـق آن هـا فراهـم شـده بـود .بنا بر ایـن می بینیم که
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تشـکیل دولـت متمرکـز در ایران نه نتیجـه اراده و «صالبت» رضاخـان ،بلکه برآمده
از مجموعـه ای از رویدادهـا ،تصادفـات و ضرورت هـای اقتصـادی و تاریخـی در
یک دورۀ مشـخص بود.

سیاست سرکوب
رضاخـان بـرای تحقـق پروژۀ ایـن دولت ،نیـاز به ایجـاد تمرکز در قدرت سیاسـی
داشـت .بـه این منظـور ،هم زمان بایـد کانون هـا و گروه های متکثـر و پراکنده یعنی
قدرت هـای محلـی و نیمه مسـتقل را از بیـن می بـرد و اقدامـات الزم جهـت ایجاد
تمرکـز قـدرت در سـاخت جدید دولـت را انجام مـی داد .برای تحقـق هدف اول،
بیـش از همـه بایـد قدرت سیاسـی ،اقتصـادی و نفوذ  )۱اقشـار سـنتی فئودال ها و
شـاهزادگان قاجـار و اشـراف )۲ ،رؤسـا و سـران ایلات و عشـایر و  )۳روحانیون
شـیعه را نابـود و یـا متزلزل و تضعیـف می کرد.
رضاخـان بـرای تضعیـف اشـرافیت سـابق ،قشـر جدیـدی از زمیـن داران بزرگ و
سـرمایه داران وابسـته به امپریالیسـم (بـورژوازی بروکراتیک ،بـورژوازی ُکمپرادور)

را از میـان افسـران ارتـش و نزدیـکان و وفاداران بـه خودش ایجاد کـرد .در دولت
او القـاب و مناصب سـابق که بیان نفوذ شـاهزادگان و اشـراف بودنـد ،ممنوع اعالم
شـدند .امـا او توانسـت بخـش زیـادی از اشـراف و ملاکان سـابق را بـه اتحـاد و
تبعیـت از رژیـم خودش بکشـاند .هنگام نخسـت وزیری تعـدادی از آن ها همچون
سـردار اسـعد بختیـاری را به کابینـه اش دعوت کرد .هـر چند بعدها سـر اکثر آن ها
را بـه طـرق مختلـف زیـر آب کرد .همچنیـن بخش های زیـادی از طبقـات حاکمۀ
پیشـین در ایـران ،از تـرس خطر انقالب و بلشویسـم ،به سـمتگیری بـا رضاخان و
سـلطنت او تـن دادنـد .لـورن ایـن مسـاله را به این شـکل تحلیل کـرد که:
علـت اصلـی حمایـت احزاب دسـت راسـتی از رضاخان کـه عالقۀ خاص
شـخصی یـا سیاسـی بـه او ندارنـد و یافتـن اکثریـت محکمی بـرای او در
مجلـس ،اعتقـاد آنـان بـه ایـن موضـوع اسـت کـه او دولتمـردی اسـت که
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بـرای محافظـت و نجـات ایـن کشـور از بلشـویکی شـدن و تحریـکات
خیانت آمیـز انقالبیـون مسـکو ،مناسـب تر از همـه و در بهتریـن موقعیـت
اسـت( .صباحـی )272
در مـورد عشـایر نیـز ارتـش رضاخـان به سـرکوب خونیـن و بی رحمانـۀ آن ها در
مناطـق مختلـف ،به ویژه لرسـتان ،بختیـاری ،فارس ،آذربایجان و شـمال کردسـتان
پرداخـت .دولـت پهلـوی اول عشـایر را با سیاسـتی به نـام تخت قاپو کـردن ،وادار
بـه یک جانشـینی اجبـاری کرد .چیزی که با مخالفت عشـایر رو به رو شـد و پاسـخ
ارتـش رضاخـان هم گلولـه و بمبـاران و اعدام و زنـدان بود.
سـرکوب عشـایر با مختصـات ایدئولـوژی ناسیونالیسـتی و مدرنیسـتی پهلوی اول
هـم خوانایـی داشـت .رضاخـان بـرای اجـرای برنامـۀ سیاسـی اش یعنـی دولـت
متمرکـز و تأسـیس کشـور مـدرن بـا هژمونـی فرهنـگ فارسـی ،عشـایر و ایلات
را منشـاء جداسـری های بسـیاری از دولـت و ایدئولـوژی رسـمی آن می دیـد .بـه
بـاور او فرهنـگ و زبان های غیرفارسـی عشـایر و ایلات ،وفاداری وراثتی شـان به
سـران عشـایر بـه جـای وفاداری بـه دولـت و «وطن» ،نحـوۀ زندگی «غیـر متمدن»
و جابه جایی هـای مـداوم کـه تسـلط و حضـور دولـت بـر آن هـا را غیـر ممکـن
می کـرد ،همگـی تضادهـای جـدی بـر سـر راه اجـرای برنامه هـای او و رژیمـش
بودنـد .بنـا بـه ادعـا و قولـی ،اکثـر نخبـگان سیاسـی شـهری در مـورد ضـرورت
انقیـاد عشـایر و مطیـع کـردن سـران آن ها اتفـاق نظر داشـتند و بسـیاری از احزاب
و سـازمان های سیاسـی مقطـع انقلاب مشـروطه برای حل مسـالۀ عشـایر یا چنان
کـه برخـی از آن هـا معتقـد بودنـد «خلاص شـدن از ّشـر ایـن میـراث گله هـای
تُرکی-مغولـی» به سیاسـت اسـکان و یکجانشـینی بـاور داشـتند( .نظام مافی :1361
)161-159
در مـورد سـوم یعنـی روحانیـت هـم دولـت پهلـوی اول ،برخـی از منابـع نفـوذ
روحانیـت در جامعـه را محـدود کرد .ایجاد وزارت دادگسـتری بـا قوانین جدید و
شکسـتن انحصـار روحانیـت در امـر قضاوت ،گسـترش نظـام آموزشـی و مدارس
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مهم تریـن اقدامـات رضاخـان بـرای سـاخت جدید دولتـی عبارت بود از :تأسـیس
ارتـش واحـد ،ایجاد دسـتگاه اداری (بروکراسـی) جدید ،تمرکز منابـع مالی دولت،
راه انـدازی و گسـترش شـبکۀ حمل و نقـل سراسـری ،ایجـاد و اجبـار «هویـت
مشـترک» و ملت سـازی ،یک دست سـازی لبـاس و پوشـش و آداب عمومـی.
در فصل هـای بعـدی بـه ابعـاد مختلـف ایـن موضوعـات خواهیـم پرداخـت و در
ایـن قسـمت فقط اشـاره ای بـه دو عنصر اصلـی این پـروژه یعنی ارتش و دسـتگاه
اداری خواهیـم کرد.

بروکراسی و سازمان ارتش
بروکراسـی رضاشـاهی بـا تأسـیس وزارت خانه هـای جدیـد و افزایـش تعـداد
کارمنـدان دولـت آغـاز شـد .دولت او در سـال  ۱۳۲۰نزدیـک به نود هـزار کارمند
غیر نظامی داشـت( .فوران  )323 :1383تشـکیل این بروکراسـی نیازمند آموزش و
تربیـت نسـل جدیـدی از کارمندان بـود و به همین علت رضاشـاه برنامۀ گسـترش
نظـام آموزشـی و مـدارس جدید را پیـش برد( .ماتـی )1387
امـا ارتـش مهم تریـن ابـزار سیاسـی و ایدئولوژیـک او هم بـرای رسـیدن به قدرت
و هـم برای پروژۀ دولت سـازی اش بـود .رضاخـان در دوران وزارت جنگ ،تمامی
نیروهـای مسـلح دولتی شـامل بریـگارد مرکـزی ،بریگارد قـزاق ،فـوج ژاندارمری
و بقایـای پلیـس جنـوب را در یـک ارتـش متحـد ادغام کـرد و با قلـدری و تهدید
نهادهـای مالـی ،بودجـۀ ارتـش را افزایش داد .در تمام سـال های سـلطنتش جایگاه
ارتـش و افسـران نظامـی ،تثبیت و تقویت شـد.
دیکتاتـوری رضاخـان نه تنهـا بسـیاری از طرح های اصلـی اش در اسـتقرار و تثبیت
دولـت متمرکـز نیمه مسـتعمراتی را از طریـق ارتـش و بـا نقـش مرکـزی ارتـش
 -1نگاه کنید به فصل ستیز و سازش
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پیـش بـرد ،بلکـه بسـیاری از نهادسـازی ها و فعالیت هـای زیربنایـی و اقتصـادی
او بـا اهـداف نظامـی و بـرای خدمـت بـه ارتـش بـود .مث ً
ال هـدف اصلـی احداث
راه آهـن ،دسـت یابی ارتـش بـه مناطـق محـل زندگی عشـایر بـود .یا سـازمان ثبت
احوال کشـور و اجبار همگان به گرفتن شناسـنامه ،برای مشـخص شـدن هویت و
تعـداد افـراد هر خانواده شـهری و روسـتایی بـرای اعـزام فرزندان شـان به خدمت
سـربازی بود.
همچنیـن تصویـب قانـون نظـام وظیفۀ اجبـاری ،دو نهـاد ایالت و روحانیـت را به
لحـاظ سیاسـی زیـر ضـرب برد .نخسـت این که دسـت داشـتن سـران و رؤسـای
ایلات در تصمیم گیـری بـرای اعـزام سـرباز در مواقـع نیـاز را سـلب کـرد و تمام
مـردان هجده سـال بـه باالی عشـایر و ایالت بدون توجـه به نظر و فرمـان بزرگان
و سران شـان موظـف بـه رفتـن بـه خدمت سـربازی بودنـد .دیگر این که رضاشـاه
بـا فشـار آوردن بـرای لغـو معافیـت طلاب علـوم دینـی ،نوعـی از تحمیـل ارادۀ
سیاسـی دولـت مرکـزی بـه نهـاد روحانیـت و مـدارس دینـی و حوزه هـای علـوم
دینـی را اجـرا کرد.
بودجـۀ ارتـش از  ۱۱۲میلیـون ریـال در  ۱۳۰۷بـه  ۵۹۳میلیـون ریـال در ۱۳۲۰
افزایـش یافـت( .بابـر ۹۲ :۱۳۶۹ .و  )۹۶در ایـاالت و اسـتان ها ،فرماندهـان ارتـش
بـه عنـوان نماینـدۀ شـخص شـاه ،قدرتـی برتـر از اسـتانداران و فرمانـداران دولتی
داشـتند و اسـتانداران بـه شـرط تبعیـت از فرماندهان نظامـی به این مقـام منصوب
می شـدند.
در حالی کـه گرسـنگی ،فقـر و بیماری هـای عمومـی وضعیـت غالـب اکثریـت
مطلـق مـردم بـود ،چهـل درصـد بودجـۀ کل اقتصـاد در دوران رضاشـاه بـه ارتش
اختصـاص داشـت .آن هم ارتش و پلیسـی کـه مهم ترین وظیفه اش حفـظ و تثبیت
رژیـم اسـتبدادی و دولـت طبقـات مرتجع و سـرکوب و شـکنجه و کشـتار مردم و
انقالبیـون بـود .بسـیار شـبیه وضعیت فعلـی جمهوری اسلامی که با وجـود فقر و
بیـکاری و فالکـت عمومـی ،بخـش مهمـی از بودجـۀ کشـور را صـرف پروژه های
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ارتجاعـی امنیتـی ،نظامـی ،تسـلیحاتی و هسـته ای اش می کند.
طرفـداران دیـروز و امـروز رضاخـان ،سیاسـت میلیتاریسـتی او را بـا شـعار «حفظ
مرزهـا» توجیـه می کننـد .امـا کارکـرد اصلـی ارتـش رضاخانـی ،تثبیـت رژیـم او
از طریـق سـرکوب جنبش هـای اجتماعـی و انقالبـی مثـل جنبـش جنـگل و قیـام
الهوتـی ،سـرکوب و قتل عـام ایلات و عشـایر ،حـذف رقبـای سیاسـی رضاخـان
مثـل شـیخ خزعل و اسـماعیل آقا سـیمکو بـود .ارتـش او مثل هر ارتـش ارتجاعی
دیگـری ،سـتون فقـرات دولـت طبقـات سـتمگر یعنـی فئودال هـا و سـرمایه داران
وابسـته بـه امپریالیسـم بود.
در پوشـالی بـودن ماهیـت ایـن ارتـش همیـن بس که تـا زمانی کـه به کشـتار مردم
و انقالبیـون و سـرکوب رقبای سیاسـی شـاه می پرداخـت ،مقتدر و کارآمـد بود ،اما
در نخسـتین و تنهـا رویارویـی اش بـا قوای متفقیـن در شـهریور  ،۱۳۲۰در کمتر از
1
چنـد روز از هـم پاشـید و تـوان حداقل مقاومت را هم نداشـت .اسـتفانی کرونین
از پژوهشـگران صاحب نظـر در تاریـخ سـال های سـلطنت پهلـوی اول ،در مـورد
ماهیـت ارتـش رضاخـان می گویـد« :تلاش بسـیار طـی دو دهـه برای ایجـاد یک
ً
عملا به پیدایش سـپاهی انجامید کـه از لحاظ نظامـی ناکارآمد ،از
ارتـش نویـن. . .
ً
نظـر سـاختاری ضعیف ،عمیقا سیاسـت زده و هزینه های آن بسـیار فراتـر از تحمل
اقتصاد کشـور بود» (کرونیـن )64 :1387
بـرای جمع بنـدی از مباحـث این قسـمت بایـد بگوییم که تأسـیس دولـت متمرکز
در ایـران ،امـری بی پیشـینه و برآمـده از «نبـوغ و اراده پوالدیـن» رضاخـان نبـود.
از مدت هـا قبـل ،ضـرورت تشـکیل چنیـن سـاختاری در جامعـه حـس می شـد.
در واقـع یـک ضـرورت و فشـار اقتصـادی و سیاسـی بـرای نظـم بخشـیدن بـه
سـاختار قـدرت در کشـور وجود داشـت و رضاخان بـا ترکیبی از شـانس ،اتفاق و
انگیزه هـای شـخصی بـه این ضرورت جـواب داد .آن هـم تقریب ًا به بدترین شـکل
ممکـن .چـرا کـه ایـن دولـت هم وابسـته بـه نظام امپریالیسـتی بـود و رضاشـاه در
1- Stephanie Cronin
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واقـع دولـت پراکنـدۀ نیمه مسـتعمراتی را به دولـت متمرکز نیمه مسـتعمراتی تبدیل
کـرد .هـم بـه اسـتقرار سـنت سیاسـی ،دولت نظامـی و پلیسـی در ایران منجر شـد
 چیـزی کـه در رژیـم محمـد رضاشـاه و جمهـوری اسلامی نیـز به نحـوی ادامهیافـت -و هـم تضادهایـی مثـل مسـالۀ ملـی و سـتم ملـی کـه پیـش از آن در ایران
وجـود نداشـت را ایجـاد کرد.
همچنیـن بایـد تأکیـد کرد کـه بسـیاری از اقدامـات رضاشـاه مثل سـاخت راه آهن
و شـبکۀ حمل و نقـل سراسـری ،دسـتگاه اداری و وزارت خانه هـای جدیـد ،ارتـش
متحـد ،ثبـت احـوال ،گسـترش مـدارس جدیـد و غیـره کـه از سـوی طـرف داران
سـابق و امـروزی اش بـه عنـوان «خدمات او بـه ملت ایـران» معرفی می شـوند ،در
واقـع پیامدهـا و محصـوالت فرعـی پـروژۀ سیاسـی اصلـی او یعنی گسـترش نفوذ
و سـلطۀ سـلطنت و رژیمـش بـه سراسـر کشـور از طریـق تشـکیل دولـت متمرکز
وابسـته بـه امپریالیسـم بـود و نه با هـدف و انگیزۀ خدمـت به مـردم .اکثریت مردم
ایـران در سـال های سـلطنت رضاشـاه الویت های دیگـری مثل بهداشـت ،آموزش،
تغذیـه و کار داشـتند کـه همگی در سـایۀ الویت اول رژیم رضاخانـی یعنی تقویت
ارتـش و پلیس سیاسـی قـرار گرفتند.

فصل پنجم
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ماهیت طبقاتی دولت رضاشاه
دولـت در جامعـۀ طبقاتـی ،نهادی بی طرف نیسـت .هر دولتـی ابزار اِعمـال اراده و
هژمونـی یـک طبقـه بر دیگـر طبقات اسـت .این کـه مـردم در چه بسـتر اجتماعی
بـه تولیـد می پردازنـد و روابـط تولیدی 1حاکـم بـر آن جامعه چیسـت ،تأمین کنندۀ
خواسـت ،منافـع و ارادۀ طبقـۀ حاکـم اسـت 2.تازمانی که جامعۀ بشـری بـه طبقات
تقسـیم شـده و گـذار به جهـان بدون طبقـه یعنی کمونیسـم صورت نگرفته اسـت،
همـواره دیکتاتـوری دولتـی یـک طبقـه در جامعه حاکم اسـت .دیکتاتـوری به این
معنـی کـه دولـت بـا اتـکا بـه نیروی هـای مسـلح ،ایدئولـوژی و فرهنـگ مسـلط
و نهادهـای اجرایـی ،قضایـی و تبلیغاتـی اش در راه حفـظ منافـع طبقـۀ حاکـم،
بازتولیـد و تـداوم شـیوۀ تولید جـاری در جامعـه ،توجیه وضع موجود و سـرکوب
اعتراضـات و شـورش های مخالفیـن عمـل می کنـد.
بـا ایـن مقدمـه بایـد گفـت دولت رضاشـاه اساسـ ًا حامـی منافـع طبقه زمیـن داران
و مالـکان بـزرگ ،سـرمایه ِ
داری نوپـای وابسـته بـه امپریالیسـم (سـرمایه داری
ُکمپـرادور ،سـرمایه داری بروکراتیـک) و روابـط تولیدی و اقتصادی وابسـته به نظام
سـرمایه داری جهانـی و امپریالیسـتی بـود.
امـا از آنجـا کـه رضاشـاه از دل جناح هـای کالسـیک طبقـۀ حاکـم یعنی اشـرافیت
قاجـار ،سـران و رؤسـای ایلات قدرتمنـد و فئودال هـای بـزرگ برنیامـده بـود،
اتکایـش بـه چهره هـا و نیروهایـی بـود کـه همـراه بـا او می خواسـتند بـه قشـر
جدیـدی از طبقـات حاکـم در ایـران تبدیـل شـوند .فرماندهـان ارتـش و پلیـس
 -1روابــط تولیــدی در هــر جامعــه ای عبــارت اســت از ســه جــزء :مالکیــت بــر ابــزار تولید،
روابــط بیــن مــردم در پروســه تولیــد و توزیــع محصــوالت و ثــروت تولید شــده در جامعــه.
 -2دیکتاتــوری در اینجــا بــه معنــای خــاص کلمــه یعنــی رژیمــی مبتنــی بــر خفقــان،
ســرکوب ،شــکنجه و زنــدان نیســت بلکــه بــه معنــای اعمــال اراده یــک طبقــه بــر طبقــه دیگــر
اســت .همان طورکــه مارکــس واژه دیکتاتــوری پرولتاریــا را بــه کار بــرد .هــر دولتــی الزامــا
ابــزار دیکتاتــوری یــک طبقــه اجتماعــی اســت.
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ِ
گسـترش خرده بـورژوازی جدیـد
سیاسـی و بخش هـای بـاالی طبقـۀ در حـال
شـهری (طبقـۀ متوسـط) از ایـن دسـت بودنـد.
نسـبت ایـن قشـر جدیـد از مالـکان بـزرگ و سـرمایه داران کمپـرادور بـا اقشـار
ِ
نسـبت وحـدت و تحدید بـود .یعنی رضاشـاه
کالسـیک طبقـات حاکـم در ایـران،
و دولتـش اساسـ ًا روابـط و نظـام فئودالـی حاکـم ،موقعیـت زمیـن داران بـزرگ و
بـورژوازی در حـال گسـترش و وابسـته بـه امپریالیسـم را پذیرفتنـد ،امـا در عیـن
حـال بـه دنبـال تثبیـت موقعیـت و جایگاه خودشـان به عنوان قشـر تـازه به قدرت
و نـان و نوا رسـیده هـم بودند .از این نظر رضاشـاه و دولتش در مـواردی موقعیت
و نفـوذ اقشـار سـنتی را محـدود کردنـد امـا نه بـه نفع منافـع و موقعیـت توده های
مـردم بلکـه بـه نفـع موقعیـت و نفوذ خودشـان به عنوان قشـر جدیـدی در طبقات
حاکـم در ایران.

فئودالیسم
شـیوۀ تولیـد غالب در ایران سـال های پیـش از روی کار آمدن رضاخان و تأسـیس
سلسـلۀ پهلـوی ،نظـام تولیـدی فئودالـی بـود .نظامـی کـه در آن طبقـۀ فئودال هـا-
شـامل اقلیـت اشـراف زمیـن دار ،مالـکان بـزرگ ،رؤسـای ایلات و عشـایر و
روحانیـون بـا نفـوذ  -اکثریـت دهقانـان بی زمیـن یـا کم زمیـن را مـورد اسـتثمار
قـرار می دادنـد .درحالی کـه تمـام فرآینـد تولیـد محصول توسـط دهقانـان صورت
می گرفـت ،اربـاب بـه علت مالکیت بر زمیـن ،آب ،بذر ،ابـزارآالت و غیره در پایان
صاحـب سـه پنجـم یـا چهـار پنجم محصـول می شـد و دهقـان فقط یـک پنجم از
کل محصـول را دریافـت می کـرد .عالوه برایـن دهقـان باید بیگاری و انـواع مالیات
بـه اربـاب می پرداخـت و همـواره در معرض سـتم و تحقیـر و خشـونت ارباب یا
مشـاورانش هـم بـود 1.بیگاری هایی مثـل بنّایی ،نهرسـازی ،راه سـازی ،کار زراعتی
در باغ هـا و زمین هـای اربـاب.
 -1در مـورد روابـط بیـن ارباب و رعیـت در نظام فئودالـی دورۀ قاجار و بعـد از آن رجوع کنید
به (لمبتون )1362
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همچنیـن در مناطـق مختلـف انـواع گوناگـون مالیـات بایـد از سـوی دهقانـان بـه
مالکیـن داده می شـد .مالیـات از محصـوالت دامـی و کشـاورزی ،حیوانـات ،هیزم،
چهارپایـان و غیـره .در مناطقـی نیـز حق «شـب اول» رایج بـود که طبـق آن ،اولین
رابطـۀ جنسـی همسـر رعایـا ،حـق ارباب یا پسـران او بـود .رعیت باید معـادل این
حـق را بـه صـورت پولی یـا بیـگاری به اربـاب می پرداخـت و در صـورت تمایل
اربـاب یـا پسـرانش بـه این رابطـه ،دهقان باید بـه آن تن می داد .این مسـاله بیشـتر
نوعـی نمـاد بـود از «برتـری» اربابـان بـر دهقانـان و ایـن کـه خشـونت فیزیکـی،
زورگویـی و تحقیـر جزئـی از روابـط تولیـدی در ایـن شـیوۀ تولید بود که توسـط
اربـاب و نزدیـکان و مشـاورانش علیـه دهقانـان اعمال می شـد .تصویـری از آن چه
کـه توسـط دولـت ،خوانیـن و مباشـرین ارباب هـا علیـه دهقانان در سـال های پس
از انقلاب مشـروطه و سـال های ابتدایـی دوران پهلـوی اول اِعمـال می شـد را
می تـوان در رمـان روز سـیاه کارگر نوشـتۀ احمدعلی خـداداده پیدا کـرد( .خداداده
)1395
از سـال های پایانی قرن  ۱۹میالدی و با افزایش ورود سـرمایۀ امپریالیسـتی (به ویژه
انگلسـتان و روسـیه تـزاری) به ایران ،شـاهد گسـترش برخـی از شـکل های تولید
کاالیـی و نظـام پولـی بـه ویـژه در بخـش کشـاورزی و تجـاری بودیـم .بنا بر ایـن
تضـاد اساسـی جامعـۀ ایـران ،تضـاد میـان اکثریـت دهقانان و کشـاورزان بـا اقلیت
اشـراف و مالـکان بـزرگ و شـرکت ها و سـرمایه داران امپریالیسـت حامـی آن هـا
بـود .هرگونـه تحـول اقتصـادی و اجتماعـی عمیـق و رو بـه جلـو و به نفـع مردم،
نیازمنـد در هـم شکسـتن تسـلط بزرگ مالـکان بـر عرصـۀ تولید کشـاورزی و حل
مسـالۀ ارضـی بـه نفع دهقانـان بـود .کاری که رضاشـاه و دولتش هیـچ گاه نکردند.
مبلغیـن و مدافعیـن رضاخان مدعی انـد که «او به علت سـرکوب برخی از مالکان و
سـران ایلات و عشـایر ،فئودالیسـم را محدود کرد» .امـا این قبیـل نتیجه گیری های
بی پایـه و دلبخواهـی بـه درد تاریخ بافـی در مسـتندهای شـبکۀ من و تـو می خورد
و نـه دیـد علمـی بـه تاریـخ .چـرا کـه رضاخـان فقـط بـا آن دسـته از فئودال هـا،
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اشـراف سـابق و سـران ایلات و عشـایر در افتـاد کـه از بـه رسـمیت شـناختن
سلسـلۀ و دولـت او و تبعیـت از او سـر بـاز می زدنـد .او در تمام سـال های وزارت
و سـلطنتش هیـچ اقـدام موثـر و قابـل توجهـی علیـه روابط تولیـدی فئودالـی و به
نفـع دهقانـان انجـام نـداد و اساسـ ًا ترکیب و سـاختار روابـط میان اربـاب و رعیت
را دسـت نخورده باقـی گذاشـت .خـودش بـه بزرگ ترین زمیـن دار و فئـودال ایران
تبدیـل شـد و مالکیـت بیش از دو هزار روسـتا را غصـب کرد .بسـیاری از نظامیان
طرفـدار و نزدیـک به شـاه تبدیل به مالکان بزرگ شـدند .تعـداد نمایندگان مجلس
کـه خودشـان زمین دار و فئـودال بودند افزایـش پیدا کرد( .آبراهمیـان )142 :1389
زمیـن داران بـرای حفـظ قـدرت سیاسـی و موقعیـت اجتماعی شـان ،یـا خـود یـا
فرزندانشـان بـه کارمنـدی دولـت روی آوردنـد .کارمنـدی اگرچـه درآمـد باالیـی
نداشـت امـا تنها راه نزدیک شـدن بـه قدرت مرکزی و پیشـروی به سـوی مقامات
سیاسـی و طبقـۀ حاکم و ممتاز محسـوب می شـد( .شـجیعی  .1372جلـد -۱۸۳ :4
 )۱۸۵مصوبـات مجلس هـای پنجـم و ششـم در مورد مسـالۀ ارضی هیـچ خللی به
مناسـبات ارضـی و فئودالـیِ موجـود وارد نکـرد و در نهایـت بـه تقویـت موقعیت
اربابـان و مالـکان زمیـن از طریـق قانـون منتهی شـد( .قفلـی )۱۳۸-۱۳۴ :1379
وجـه دیگـری از ماهیـت طبقاتـی دولـت رضاشـاه ایجـاد یک قشـر سـرمایه داران
وابسـته بـه دولت و بـا مرکزیت دولت بود .این قشـر عموم ًا از نظامیـان و کارمندان
رده بـاالی (بروکرات هـا) وفـادار بـه شـاه تشـکیل شـد کـه اکثـرا هـم زمیـن دار و
ّ
ملاک بودنـد و هـم در داللـی و سـرمایه ُربایـی نقـش داشـتند .در واقـع ،دولـت
رضاشـاه نوعـی وحـدت سـرمایۀ تجـاری و ُربایـی بـا نظـام فئودالـی اقتصـاد بود.
رشـد روابـط کاالیـی همزمـان بـا حفـظ اسـاس و بقایای فئودالیسـم.
تمرکـز درآمدهـا و شـریان های اصلـی اقتصـاد در دسـت دولـت ،هم امـکان پیش
بـردن پـروژۀ اسـتقرار و تشـکیل دولـت متمرکـز را بـه رضاخـان داد ،هـم قشـر
جدیـدی از بـورژوازی کمپـرادور را بـه وجـود آورد و هـم بـه گسـترش وسـیع
فسـاد اقتصـادی در سـاختار دولـت منجر شـد .درآمد دولـت از  ۲۴۶میلیـون ریال

58

رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول

در سـال  ۱۳۰۵بـه  ۳۶۱۰میلیـون ریـال در سـال  ۱۳۲۰افزایـش یافـت( .آبراهامیان
)132 :1389
راه هـای تأمیـن هزینه هـای مـورد نیـاز دولـت عبـارت بودنـد از :درآمـد حاصـل
از فـروش امتیـاز نفـت بـه انگلسـتان ،انحصـار منابـع درآمـدزا مثـل گمـرکات،
سیاسـت های جدیـد مالیاتـی و افزایـش مالیـات ،فـروش خالصه جـات (زمین های
دولتـی) بـه اقشـار جدید زمیـن داران بزرگ کـه سـهم فرماندهان ارتش و رؤسـای
شـهربانی (نظمیـه) در آن بسـیار زیـاد بـود.
قوانیـن جدیـد ثبـت اسـناد و تبدیـل شـدن زمین بـه کاالی قابـل مبادلـه و حضور
نظامیـان در ایـاالت و شهرسـتان ها بـه عنـوان اسـتاندار و والـی باعـث شـد کـه
نظامیـان بـه صاحـب زمیـن شـدن عالقه منـد شـوندً .
مثلا فـردی بـه نـام حسـن
امیرعالئـی کـه در  ۱۳۰۸بـه عنـوان سـرهنگ دوم خدمـت می کـرد ،بعدهـا مـورد
غضـب شـاه واقـع شـد و پـس از تبعیـد رضاشـاه در  ۱۷مهـر  ۱۳۲۰در روزنامـۀ
تجـدد نوشـت« :کلیـه امـوال شـخصی ام کـه بهـای آن بیـش از پانصد هـزار تومان
بـود را شـاه ضبـط کـرد»( .مکـی  .1361ج )464 :4بایـد توجـه داشـت کـه در آن
مقطـع و نسـبت بـه ارزش و بهای مایحتـاج اصلی زندگی مردم مثل آرد و گوشـت
و لبنیـات ،ایـن رقـم بسـیار بسـیار باالیی اسـت.

وضعیت دهقانان
در سـال  1304دو قانون در مورد مالیات ارضی یکسـان در سراسـر کشـور تصویب
شـد کـه بنا بـه نظر کارشناسـان تاریخ مسـائل ارضـی و دهقانـی در ایـران معاصر،
ً
عملا بـار مالیـات دهقانـان را سـنگین تر می کـرد( .لمبتـون  )340 :1362در سـال
 1314قانـون دیگـری دربـارۀ کدخداهـای روسـتاها بـه تصویـب رسـید کـه عم ً
ال
تصریـح می کـرد کدخـدا بایـد امـور را مطابـق دسـتور مالکیـن اداره کننـد( .همان
)350-349
تـا سـال  1313ملاکان بـزرگ  80درصـد زمین هـای کشـاورزی را در اختیـار
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داشـتند ،دولـت  10درصـد و  10درصد هم اراضی وقفی بود( .کـدی )161 :1369
بـار اصلـی ثروتمنـد شـدن رضاشـاه و شـاهزادگان «ژن خـوب» و اُمـرای ارتـش
و زمیـن داران بـزرگ ،بـر دوش مـردم فقیـر جامعـه و در رأس آن هـا دهقانـان و
کارگـران بـود .افزایـش مالیـات یکـی از اصلی تریـن منابـع تأمیـن درآمـد دولـت
رضاشـاه بـود .درحالی که درآمـد دولت از محـل مالیات ها در سـال )1301( ۱۹۲۲
چهـل و چهـار میلیـون َقـران بـود ،ایـن رقـم در سـال  )1308( ۱۹۲۸به شـصت و
هشـت میلیـون رسـید و مالیات هـای غیـر مسـتقیم از هفت میلیـون به نـود میلیون
افزایـش پیـدا کـرد( .سـلطان زاده )115 :1388
دهقانـان کم زمیـن و بی زمیـن در بدتریـن شـرایط اقتصـادی و رفاهـی و بهداشـتی
زندگـی می کردنـد .در اسـتان های گیلان و ارومیه هشـتاد درصد دهقانـان کمتر از
دو َجریـب (کمتـر از یـک هکتـار) زمین داشـتند و هفتاد و پنج درصدشـان قادر به
تأمیـن مایحتـاج زندگـی نبودند( .همـان  )105در برخی از مناطـق جنوب و جنوب
شـرقی ایـران ،کشـاورزان و خانواده هایشـان چنـد مـاه از سـال را بـا خـوردن آردِ
هسـتۀ خرمـا ،ملـخ خشک شـده و علـف طـی می کردند( .بـه نقل از جامـی :1362
)13

بورژوازی دولتی و کمپرادور
دولـت از سـال های  1309بـه بعـد تمایـل بیشـتری بـرای نفـوذ در اقتصـاد و
سـرمایه گذاری داشـت .بـه موجـب قانـون  6اسـفند  1309تجـارت خارجـی بـه
انحصـار دولـت در آمـد .امـا در بسـیاری از مـوارد دولـت آن را بـه «شـرکت های
خصوصـی» واگـذار کـرد کـه عمومـ ًا در اختیـار نورچشـمی ها و «خودی»هـای
نوکسـیه قـرار گرفـت .آن هـا هـم شـرکت های انحصـاری بـرای خریـد و فـروش
چـای ،قنـد ،تریاک ،ابریشـم ،سـیگار ،پنبه ،گندم ،خشـکبار ،کتیرا و غیـره به وجود
آوردنـد( .لمبتـون )341 :1362
بانک هـای وابسـته به دولت تأسـیس شـدند که سـهم مهمی از سـرمایه گذاری های
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مختلـف در شـاخه های صنعـت ،تجـارت ،حمل و نقـل و غیـره را بر عهده داشـتند.
دولـت وام و اعتبـارات مالـی بلند مـدت بـا بهره هـای پاییـن در اختیـار نزدیـکان
دربـار و نظامیـان یـا زمیـن داران بـزرگ می گذاشـت .حـال آن کـه زمیـن داران
کوچـک ،بازاریـان خرده پـا و کارگـران بـا وام هـای کوتاه مـدت بـا بهره هـای بـاال
رو بـه رو بودنـد( .کـدی )160 :1369
وضعیـت کار و معیشـت کارگـران هـم بهتر از دهقانـان نبود .دسـت مزدهای پایین،
سـاعات کاری بـاال ،مالیات هـای سـنگین بـر کاالهـای مصرفـی بـه خصـوص قند
و چـای ،انتقـال اجبـاری بـه مناطـق ماالریاخیز مازندران و شـرایط نامسـاعد کاری
کـه بـه نقـل از گـزارش سـاالنه وزارت خارجـه بریتانیـا در  ۱۹۳۴عم ً
ال بـه بردگی
شـباهت داشـت (آبراهامیان )199 :1384
همچنیـن در گـزارش سـال  ۱۹۳۵همیـن وزارت خانـه آمـده رضاشـاه کـه امالک
زیـادی در مازنـدران داشـت ،بـرای افزایـش قیمـت بهـای زمین هـای مازنـدران به
تأسـیس کارخانـه و هتـل و تفریحـگاه در این مناطق پرداخت و بـرای تأمین نیروی
کار ارزان قیمـت ایـن کارخانه هـا ،بـه بیگاری کشـیدن از مردم و سـربازان وظیفه و
حتـی آدم ربایی از کارگران نسـاجی اصفهان متوسـل شـد .سـفارت بریتانیا گزارش
داد کـه کارخانه هـای او بـا کار بـدون مـزد ،سـر پـا مانده انـد( .آبراهامیـان :1389
)141
ایـن بخـش را با نقـل قولی از آرتور میلیسـپو کارشـناس مالـی آمریکایـی در ایران
عصـر رضاشـاه بـه پایـان می بریم .میلسـپو در سـال  ۱۳۲۱دربـارۀ میراث رضاشـاه
نوشت:
حکومتی فاسـد ،محصول فسـاد و برای فسـاد اسـت .سیاسـت مالیات بندی
شـاه به شـدت واپسـگرایانه بـود طوری که موجـب افزایش هزینـۀ زندگی
و فشـار بـر طبقـات فقیـر شـد . . .بـه طـور کلـی او کشـور را دوشـید،
دهقانـان ،ایلات و عشـایر ،کارگران را از پای درآورد  . . .در شـرایطی که
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فعالیت هایـش طبقـۀ جدیـدی از سـرمایه داران ،تجـار ،صاحبـان انحصـار،
پیمانـکاران و نورچشـمی های سیاسـتمداران را بـه ثـروت رسـانده بـود،
1
تـورم و مالیات هایـی از ایـن دسـت ،سـطح زندگـی توده هـا را پاییـن آورد.

1- A Millspaugh,1946. Americans in Persia. Washington DC Brookings Institution
Press pp 34, 84
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دربارۀ الگوی توسعۀ پهلوی اول
بیشـترین تبلیغـات طرفداران رضاشـاه در مـورد عملکرد و «خدمات ایران سـازَش»
مربـوط بـه فعالیت هـای او در احـداث و گسـترش زیرسـاخت های اولیـۀ توسـعه
مثـل راه آهـن ،جاده هـا ،خیابان هـا ،نهادهـای اجرایـی و حقوقـی و برنامه ریـزی
جدیـد ،صنایـع و فعالیت هایـی از ایـن دسـت اسـت .ایـن بـاور حتـی در میـان
1
چهره هـای غیـر سـلطنت طلب و برخی مبلغین جمهوری اسلامی هـم رواج دارد.
پیـش از پرداختـن مشـخص بـه الگـوی توسـعه رضاخانـی و تبعـات آن در تاریخ
معاصـر ایـران ،دو نکتـه را بایـد در نظر داشـت:
نخسـت ایـن کـه ایـن قبیل اقدامـات رضاخـان را نمی تـوان در چهارچـوب «تدبیر
و اراده پوالدیـن» یـا ژ ِن خـوب «آریایـی» او توضیـح داد .نگـرش علمـی از ایـن
برنامـۀ توسـعه ،نشـان می دهـد کـه بایـد آن را در یـک بسـتر گسـتردۀ منطقـه ای و
جهانـی تحلیـل کـرد .بسـتری کـه اساسـ ًا از یـک ضـرورت سیاسـی یعنـی دولـت
ِ
اقتصادی
متمرکـز مـورد حمایت بریتانیـا در مقابل اتحاد شـوروی و ضرورت هـای
مرتبـط بـا رشـد روابـط سـرمایه داری و نفـوذ سـرمایۀ امپریالیسـتی به کشـورهای
تحت سـلطه ماننـد ایران ناشـی می شـد .عجیب نیسـت کـه تقریب ًا در همیـن فاصلۀ
زمانـی ( ۱۹۱۷تـا  )۱۹۴۵در بسـیاری از کشـورهای فئودالی و نیمه فئودالی در آسـیا
و حتـی اروپای شـرقی و شـمالی شـاهد عـروج شـخصیت های نظامی-توسـعه گرا
شـبیه رضاخـان هسـتیم .ویژگـی مشـترک همگی شـان روحیۀ خشـنِ اسـتبدادی و
ضدیـت بـا شـوروی و کمونیسـت ها اسـت .دیکتاتورهـای سـرکوبگری همچـون
مانرهیـم )1951-1867( 2در فنالند ،محمد نادرشـاه ( )۱۹۳۳-۱۸۸۳در افغانسـتان،
3
بوریـس سـوم ( )۱۹۴۳-۱۸۹۴در بلغارسـتان ،آتاتـورک در ترکیـه ،پیلسودسـکی
 -1برای مثال نگاه گنید به :به بحث های صادق زیباکالم (زیباکالم  )1398و حسین کمالی استاد
دانشگاه کلمبیا در برنامه پرگار بی بی سی در مورد رضاشاه در مورخ  31آگوست 2011
2- Mannerheim
3- Piłsudski
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( )1935-1867در لهسـتان ،چیـان کای شـک در چیـن و غیـره.
بنا بر ایـن اقداماتـی از نـوع برنامه هـای توسـعه رضاخانـی حتـی قبـل از او و بـا
عمـق و وسـعت بیشـتری در چندیـن کشـور منطقه مثل ترکیـه ،افغانسـتان ،مصر و
غیـره انجـام شـد .به عنـوان مثـال درحالی کـه مبلغین رضاشـاه او را پیشـگام چنین
فعالیت هایـی در منطقـه می داننـد ،دانشـگاه کابـل مدت ها پیـش از دانشـگاه تهران
تأسـیس شـده بـود و فعالیت هـای راه سـازی و توسـعه ترکیـۀ آتاتورک یـا مصر به
مراتـب گسـترده تر از ایـرا ِن زیـر چکمه هـای رضاخان بـود( .فـوران)353 .
نکتـه دوم ایـن کـه بیاییـد تصـور کنیم چقدر مضحک اسـت مث ً
ال شـصت یـا هفتاد
سـال دیگـر آدم هایـی باشـند که اکبر هاشـمی رفسـنجانی را بـه خاطـر پروژه هایی
مثـل سدسـازی ،پتروشـیمی ،دانشـگاه آزاد و حتـی محمـود احمدی نـژاد را بـه
خاطـر گسـترش موبایـل ایرانسـل و سـانترفیوژهای هسـته ای و غیـره سـتایش و
تقدیـس کننـد! و ایـن قبیـل اقدامات آن هـا را بدون توجـه به آن چه که بـر طبقات
فرودسـت مردم و زحمتکشـان و بر کل سـاختار اقتصادی جامعه گذشـت ،سرآغاز
رفـاه مـردم و آبادانـی کشـور معرفی کننـد! این دقیق ًا همان کاری اسـت کـه امروزه
از سـوی مبلغیـن و سـتایندگان رضاخـان بـا آن رو به روییم.
واقعیـت این اسـت که نتایـج حاصل از برنامۀ توسـعۀ رضاخانی بـه اضافه اقدامات
سیاسـی و فرهنگـی او همچـون سـاختن ایدئولـوژی دولت-ملـت پان ایرانیسـتی
و پان آریایـی ،کشـف حجـاب و غیـره بـرای ایـران نه تنهـا یـک جهـش و «منشـأ
خدمـات دوران سـاز» نبودند ،بلکه سـنگ بنای نوعی توسـعۀ کج و معـوج ،ناکارآمد
و وابسـته بـه امپریالیسـم شـد کـه هم در زمانـه خـودش هزینه های بسـیار و فقر و
گرسـنگی را بـه دهقانـان و زحمتکشـان جامعـه تحمیل کرد و هـم تضادهای عمیق
ملـی ،سیاسـی و اجتماعـی را به وجـود آورد که عموم ًا منشـأ تبعـات و نتایج منفی
شدند.
در مقابـل ،مـا از الگـوی توسـعه چین مائوئیسـتی ( )۱۹۷۶-۱۹۴۹دفـاع می کنیم که
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پیشـرفته ترین و موفق تریـن برنامـۀ توسـعه همه جانبـه و مردم محـورِ تجربه شـده
در کشـورهای تحت سـلطه اسـت .جمهـوری خلـق چیـن بـا رهبری مائوتسـه دون
در مـدت کوتاهـی توانسـت جهش های بی سـابقه تاریخـی و بلند در مسـیر رهایی
تمامـی جامعـه (و نـه یـک طبقـه ،قشـر ،ملـت و محـدودۀ جغرافیایـی خـاص) را
تجربـه کنـد .مائـو بـا بـه کار بـردن روش علمـی ماتریالیسـم دیالکتیکـی ،تحلیـل
ِ
مشـخص جامعـۀ چیـن و نیازمندی هـای آن ،جمع بنـدی از
مشـخص از شـرایط
کاسـتی های الگـوی توسـعۀ اتحـاد شـوروی سـال های لنیـن و اسـتالین و اتـکا به
نیـرو و انگیـزۀ توده هـای آگاه ِ مـردم تحـت رهبـری حـزب کمونیسـت ،توانسـت
نوعـی از توسـعه و رشـد اقتصـادی و اجتماعـی را ایجـاد کنـد کـه هـدف آن رفع
نیازهـای مـردم ،مبارزه با تبعیـض و عقب ماندگی اقتصـادی و فرهنگی و دگرگونی
1
کیفـی و عمیـق توده هـا و جامعـه در مسـیر انقلاب کمونیسـتی بود.
امـروزه دولـت سوسیالیسـتی نویـن بـا اتـکا به سـنتز نویـن کمونیسـم می تواند به
سـطوح باالتـر و موفق تری از مدل توسـعه چین مائوئیسـتی دسـت بیابـد .اما صرف ًا
در مقـام مقایسـه دو الگـوی تقریبـ ًا هم زمـان از دو جامعـۀ عقب افتادۀ تحت سـلطۀ
امپریالیسـم ،در این بخش فقط به مقایسـه توسـعه رضاخانی با توسـعه مائوئیسـتی
بـه صورت بسـیار فشـرده و خالصـه می پردازیم.

ویژگی های برنامه توسعه رضاخانی
مجموعـه اقداماتـی کـه رضاخـان از سـال های وزارت جنگ و بعد نخسـت وزیری
و سـپس پادشـاهی اش در مـورد سـاختن و احـداث نهادهـای اجرایـی و صنعت و
زیرسـاخت های اقتصـادی انجـام داد اساسـ ًا چهار ویژگی داشـتند:
 )۱در خدمت به پروژۀ دولت متمرکز بودند.
 )۲بدون برنامه ریزی واحد و فاقد توازن و انسجام بودند.
 -1در مـورد الگوی توسـعه چین سوسیالیسـتی نگاه کنید بـه( :لوتـا ( ،)114-112 :1394لوتا
( ،)61-9 :1386بتلهایـم ( ،)1358بتلهایم ،شـاری یر و مارشـی زیو )1359
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 )۳تبلیغاتی ،هزینه بَر و عموم ًا ناکارآمد بودند.
 )۴تمرکزگرا و تبعیض آمیز بودند.
در فصـل چـه با چکمه چه با مشـت دیدیـم که هدف اصلی اصالحات زیرسـاختی
رضاخـان ،نـه خدمـت بـه جامعـه و رفـع نیازهـای مـردم بلکه مسـتحکم کـردن و
نفـوذ دولـت متمرکـز و نهادهـای حافـظ آن بـه ویژه ارتش در سراسـر کشـور بود.
ِ
فـوق اسـتثمار طبقـات کار ُکن جامعه بـه ویژه
الگـوی توسـعه رضاخانـی براسـاس
دهقانـان و کارگـران و تحمیـل هزینـه بـر زندگـی و معیشـت آن ها جلـو می رفت.
بـه همیـن علـت در برنامه ریزی و اجـرای این پروژه هـا کمتر توجهـی به وضعیت
اکثریـت مردم نمی شـد.
شـاخص ارزیابـی از نتایـج حاصـل از هرگونـه برنامـۀ توسـعه ،فقـط افزایـش
سـرانۀ درآمـد یـا تعـدد نهادهـای زیرسـاختی نیسـت .نحـوه توزیـع ایـن درآمـد
و امکانـات در کل جامعـه و افزایـش رفـاه عمومـی ،از مهم تریـن شـاخص های
ارزیابـی از یـک توسـعۀ پایـدار مردمـی هسـتند .پیشـتر دیدیـم کـه سـطح زندگی
اکثریـت جامعـه یعنـی دهقانـان و کارگـران ،هیچ گونـه رشـدی در دوران رضاشـاه
نداشـت و گرسـنگی و ناتوانـی از تأمیـن غذای کافی ،مشـکل بیشـتر روسـتاییان و
کارگـران بـود .تحلیـل شـاخص ها و آمارهـای اقتصـادی نشـان می دهنـد کـه تنها
طبقـات مرفـه سـاکن تهـران و چند شـهر مرکزی دیگـر و به خصوص قشـر جدید
سـرمایه داران بروکـرات و فرماندهـان ارتش بیشـترین نفـع را از توسـعه رضاخانی
بردنـد( .کاتوزیـان )179 :1387
مبـارزه بـا بی سـوادی و رشـد بهداشـت عمومـی جایـگاه قابـل توجهـی در ایـن
برنامـه نداشـت .دولـت ،اساسـ ًا نقشـی کـه بـرای توده های مـردم به ویـژه دهقانان
و کارگـران در ایـن الگـوی توسـعه قائـل بـود ،چیـزی به جـز نیـروی کارِ ارزان و
مجانـی ،مالیات دهنـده و تأمین کننـدۀ هزینه هـای بـاالی طرح هـای عمرانـی مثـل
راه آهـن نبـود .در تمـام سـال های سـلطنت رضاشـاه تنها چهـار درصـد کل بودجۀ

فصل ششم

67

کشـور بـه آمـوزش و پـرورش اختصاص داشـت( .کـدی  )153 :1368آن هم فقط
در انحصـار فرزنـدان طبقـات مرفه بـود و عمدۀ کودکان روسـتایی و اقشـار پایینی
در شـهرها از تحصیـل محـروم بودند.
دولت در زمینۀ نوسـازی بهداشـت و تأسیسـات پزشـکی ،لوله کشی آب و فاضالب
شـهری (به جـز آبـادان بـه عنـوان شـهر شـرکت نفـت) ،در سـایر مراکز و شـهرها
ناموفـق بـود و در روسـتاها هیچ گونـه اقدامـی صـورت نـداد .نـرخ مـرگ و میـر
کودکان در اثر بیماری های سـاده بسـیار باال بود و حتی در تهران ،شـمار پزشـکان
1
ثبت شـده کمتـر از  ۴۰نفـر بود.
ایـن در حالـی اسـت کـه در چیـن مائوئیسـتی اتـکا به توده هـای مـردم در الگوی
توسـعه یـک اصـل بـود و بـا بـه راه انداختـن کارزارهـای سراسـری اجتماعـی و
فرهنگـی ،آن هـا را بـه ایفـا کـردن نقش هـای کلیـدی رهبـری ،اجـرا و هدایـت
پروژه هـای توسـعه دعـوت می کردنـد .بـه عنـوان نمونـه بـا اتـکا بـه کمپین هـای
انقالبـی مردمـی و بـا شـعار «به خلق خدمـت کنید» ،کارزارهای پاکسـازی شـهرها
از بیماری هایـی مثـل وبـا ،مبـارزه بـا اعتیـاد ،گسـترش جنبـش بهداشـتی عمومی،
توسـعۀ خدمـات اولیـۀ درمانی ازطریق بسـیج داوطلبانه «پزشـکان پابرهنه »2و اعزام
 -1مذاکرات مجلس چهاردهم شواری ملی ،دی  .۱۳۲۴به نقل از (آبراهامیان )۱۶7 :1389
 -2پزشـکان پابرهنـه ( )Barefoot Doctorsکارزار مردمـی وسـیعی بـرای ارائـۀ خدمـات اولیۀ
پزشـکی به روسـتاها و مناطق دورافتادۀ چیـن در دوران انقلاب فرهنگـی پرولتاریایی (-1966
 )1976بـود .از سـال  1965مائـو نظام شـهرمحور خدمات پزشـکی و درمانی چیـن را نقد کرد و
گروهـی از دانش آموزان دبیرسـتان ها و دانشـجویان پـس از گذراندن دوره های آموزش پزشـکی
سـه ماهه ،شـش ماهـه و یک سـاله به روسـتاها و مناطـق روسـتایی اعزام می شـدند .آن هـا عالوه
بـر کار پزشـکی در کارهای کشـاورزی ،سمپاشـی و مبـارزه با آفـات زراعی هم شـرکت می کردند
و دستمزدشـان معـادل همان دسـتمزدهای کمون های روسـتایی بـود .این جنبش کا از سـال 1968
بـه جنبـش پزشـکان پابرهنه معروف شـد ،موفق شـد طـی چند سـال بیـش از صد و پنجـاه هزار
پزشـک و سـیصد و پنجـاه هـزار بهیار بـه مناطق مختلف روسـتایی چین اعـزام کند .بـرای اطالع
بیشـتر از ایـن جنبـش نگاه کنید بـه :شـکاف ها اینگونه پُر می شـوند؛ تجربـۀ پزشـکان پابرهنه در
چین سوسیالیسـتی .در نشـریۀ آتش شـماره  21مرداد 1392
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آن هـا بـه دورافتاده تریـن روسـتاها و مناطـق چین مانند تبـت به جریان افتـاد( .لوتا
 )104 :1394نـرخ مـرگ و میـر کـودکان در چیـن مائوئیسـتی در سـال های دهـۀ
 ۱۹7۰در شـهر شـانگهای حتـی از نیویـورک آمریـکا کمتـر بود!
دیگـر ویژگـی مـدل توسـعه رضاخانـی ایـن بـود کـه طرح هـا براسـاس یـک
برنامه ریـزی روشـن و واحـد صـورت نمی گرفتنـد و نمی توانسـتند هـم چنیـن
باشـند .آن چه کـه اقتصـاد را بـه طور کلـی در ایران عصر رضاشـاه هدایـت می کرد،
«قانـون ارزش »1بـود کـه در دل مناسـبات نیمه فئودالـی و سـرمایه دارانۀ وابسـته به
نظـام جهانـی امپریالیسـتی عمـل می کـرد .ایـن ویژگـی باعـث ضربه پذیـر شـدن
اقتصـاد ایـران و بـه ویژه بخـش مالـی و بودجه از نوسـانات ،بحران هـا و تحوالت
اقتصـادی سـرمایه داری جهانـی می شـدً .
مثلا بحـران رکود بـزرگ دهـۀ  ۱۹۳۰در
اقتصـاد جهانـی ،بـر درآمد نفـت ایران به عنوان یـک منبع تأمیـن درآمدهای دولت،
تأثیـر گذاشـت .دولـت مجبور شـد بـرای جبـران کسـری تـراز بودجـه ،مالیات ها
و تعرفه هـای دولتـی بـر برخـی کاالهـای پرمصـرف عمومـی مانند قنـد و چای را
افزایـش دهـد تـا بتوانـد بودجـۀ الزم بـرای طرح هـای هزینه بَـر و سـنگینی مثـل
راه آهـن را تأمیـن کنـد .به عنـوان مثال قیمت سـیگار تولید شـده در کارخانۀ جدید
دخانیـات در  ۱۳۱۶بـا اعمـال انحصـار دولتـی ،پنـج برابر سـیگاری بـود که دولت
پیـش از تأسـیس ایـن کارخانـه به بـازار عرضه می کـرد( .مکـی  .1362ج 123 :6و
 )124بحـران اقتصـادی جهانـی باعث شـد ایـران نتواند محصوالت کشـاورزی اش
را در بـازار جهانـی بـه فـروش برسـاند و به همین علـت ارزش ریال ایـران تا یک
 -1قانـون ارزش یعنـی ارزش هـر کاال در جامعـه سـرمایه داری را «کار اجتماعـا الزم» مصرف شـده
در آن تعییـن می کنـد .کاری کـه بـه شـکل پـول نمود پیـدا می کنـد .با وجـود این کـه به نظر
می رسـد در بـازار ،کاالهـا بـا هـم مبادله می شـوند امـا در واقـع سـاعات کاری کـه روی هر کاال
انجـام شـده با هـم مبادله می شـوند .این قانـون خودش را بـر تمام عرصه هـا و پدیده هـای جامعه
تحمیـل می کنـد ،همـه چیز بـه کاال تبدیـل و هـدف مبادله می شـود .این قانـون و سـایر قوانین
و دینامیسـم های جامعـه سـرمایه داری ،بحـران زا هسـتند و بر اسـتثمار و بهره کشـی کار دیگری و
سـتم و تبعیـض بنا شـده و عمل می کنند .بـرای درک بهتـر قانـون ارزش نگاه کنید بـه( :مارکس
 )1394و (ولـف )173-109 :1393
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سـوم ارزش سـابقش سـقوط کـرد و قیمـت کاالهـای وارداتـی بـه دو برابر سـابق
رسـید( .کـدی )166-165 :1369
چنـان کـه کـه گفتیـم ایـن وابسـتگی اقتصـاد ایـران و برنامـۀ توسـعۀ رضاخانی به
نظـام جهانـیِ سـرمایه داری امپریالیسـتی و تبعـات اجتناب ناپذیـر آن مثـل بحران ها
و غیـره خـود را بـه شـکل اعوجـاج و (کج دیسـه گی یـا کج تابـی) در سـاختار
اقتصـاد نشـان مـی داد .ریموند لوتـا این وابسـتگی اقتصاد کشـورهای تحت سـلطه
بـه سـرمایه داری امپریالیسـتی را چنیـن توضیـح می دهـد که:
بـه ایـن معنـی نیسـت کـه بگوییـم «امپریالیسـم کشـورهای تحت سـتم را
صرفـ ًا عقـب نگـه مـی دارد» یـا «فقـط ثـروت را از طریـق تجـارت نابرابر
یـا غـارت عریـان اسـتخراج می کنـد» .هر چند بدون شـک چنیـن کاری را
هـم می کننـد .سـرمایۀ امپریالیسـتی می توانـد و در دراز مدت مجبور اسـت
اقتصـاد ایـن کشـورها را رشـد دهـد .امـا آن را بـه طور امپریالیسـتی رشـد
می دهـد .بـه ویـژه بـه شـکلی کـه مسـاعد حـال سـرمایۀ خارجـی باشـد.
همچنیـن در جهتـی رشـد می دهـد که هـم ضـد نیكبختی توده های وسـیع
مـردم کشـورهای تحت سـلطه اسـت و هـم در تضـاد بـا بـه وجـود آمـدن
یـک صورت بنـدی اجتماعـی نسـبت ًا منسـجم( .لوتـا و شـانون  91 :1392و
)92
یکـی از تبـارزات ایـن توسـعۀ معـوج و کج دیسـه عـدم تـوازن و تناسـب میـان
بخش هـای مختلـف تولیـد و اقتصـاد و بـه ویـژه میان صنعت و کشـاورزی اسـت.
در اصالحـات اقتصـادی رضاشـاه و برنامـه توسـعه او هـم تـوازن و انسـجام میان
صنعـت و کشـاورزی حاکـم نبـود و تضـاد میـان این دو بخـش و تضاد میان شـهر
و روسـتا مـدام بیشـتر می شـد .سـهم بخـش کشـاورزی در تولید ناخالـص ملی در
مقایسـه بـا صنعـت و نفـت همـواره در حـال کاهـش بـود و از  ۹۰درصد در سـال
 ۱۲۷۹بـه  ۵۰درصـد در  ۱۳۱۰رسـید( .فوران  )343همچنین به علت تسـلط قانون
ارزش بـر اقتصـاد و تأثیرپذیری سـاختاری و وابسـتگی سـاختاری اقتصـاد ایران به
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سـرمایه داری امپریالیسـتی ،رونـد غالـب بـر کشـاورزی نـه رفـع نیازهـای غذایـی
مـردم و حرکـت به سـمت کشـاورزی مکانیزه بلکه کشـاورزی تجـاری و معطوف
بـه صـادرات خارجی بـا حفظ روابـط فئودالی و شـیوه های کهنۀ تولید کشـاورزی
بـود .افزایـش نیـاز بازارهـای جهانـی بـه محصـوالت اولیـۀ کشـاورزی مثـل پنبه،
توتـون ،کتیـرا ،تریاک و خشـکبار ،باعث افزایش کشـاورزی تجاری در ایران شـد.
ً
عملا از گرسـنگی و کمبـود مـواد غذایـی کافی
درحالی کـه اکثریـت مـردم ایـران
رنـج می بردنـد ،سـرمایه داری بروکراتیـک و سـرمایۀ تجـاری برای کسـب حداکثر
سـود بـه سـمت سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی تجـاری رفتنـد و دولـت بـا
فروختـن زمین هـای دولتـی (خالصه جـات) بـه آن هـا بـه دنبـال تأمین منابـع مالی
بیشـتر بـود .اقـدام دولت بـرای فـروش زمین های دولتـی و عملکرد قانـون ارزش،
باعـث گرایش بیشـتر سـرمایه به عرصه سـرمایه گذاری در صنایـع مصرفی کوچک
و زودبـازده ،زمیـن و رباخـواری بود تا سـرمایه گذاری در صنایع سـنگین و بنیادی.
(کـدی )155 :1369
حـال آن کـه در چیـن مائوئیسـتی دولـت بـا قطـع پیوندهـای سـاختاری اقتصـاد
چیـن بـه نظـام سـرمایه داری جهانـی امپریالیسـتی ،یـک اقتصـاد برنامه ریزی شـدۀ
سوسیالیسـتی را مبنـای توسـعه اش قـرار داد .آن چـه کـه ایـن اقتصـاد و توسـعه را
ِ
سیاسـت دولت سوسیالیسـتی بـرای تأمین
هدایـت می کـرد ،نـه قانـون ارزش بلکه
نیازهـای مـردم و حرکت در مسـیر نابـودی «چهار کلیـت» بود .چیـزی که مارکس
آن را شـاخص جامعـۀ سوسیالیسـتی تعریـف کـرد( .مارکـس  )145 :1381یعنـی
حرکـت در مسـیر نابـودی کلیـۀ تمایـزات و تبعیض هـای طبقاتـی ،نابـودی کلیـۀ
شـیوه های تولیـدی اسـتثماری کـه به ایـن تمایـزات منجر می شـوند ،نابـودی کلیۀ
روابـط تولیـدی و اجتماعی سـتمگرانۀ ناشـی از این شـیوه های تولید اسـتثماری و
نابـودی کلیـه تفکـرات کهنه و پوسـیده ای کـه از ایـن روابط سـتمگرانه و تمایزات
دفـاع می کننـد 1.بـه همین علت ،الگوی توسـعه مائوئیسـتی توانسـت میـان صنعت
 -1در مورد تشریح بیشتر «چهار کلیت» نگاه کنید به( :آواکیان )152-143 :1397
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و کشـاورزی یـک تعـادل سـازنده ایجـاد کنـد کـه در اصـلِ «کشـاورزی عنصـر
اساسـی توسـعۀ اقتصادی و صنعت عنصر رهبری کنندۀ آن اسـت» فشـرده می شـد.
(لوتـا  )203-183 :1386ایـن اصـل برخلاف توسـعۀ اقتصـادی و صنعتـی معـوج
و بحـران زای رضاخانـی ،بـه انسـجام و تعادلـی منجـر شـد که هم جهـش صنعتی
چیـن و هـم خودکفایـی و رونق کشـاورزی آن را به دنبال داشـت .بـه همین علت،
چیـن مائوئیسـتی توانسـت در دهۀ  ۱۹۷۰مشـکل تأمیـن غذا برای هشـتصد میلیون
نفـر مـردم ایـن کشـور را حـل کند ،امـا اقتصـاد ایـران چه در زمـان رضاشـاه ،چه
محمـد رضاشـاه و چه چهل سـال سـلطۀ جمهوری اسلامی ،هنـوز از تأمین غذای
کافـی بـرای همـه مـردم و حتـی نیمـی از مردم کشـور ناتوان اسـت.
یکـی دیگـر از ویژگی هـای اصالحات اقتصادی رضاشـاه ،تمرکز سـرمایه گذاری ها
و خدمـات بـر مناطـق مرکـزی ایـران بـه ویـژه تهـران و تبعیـض واضـح نسـبت
بـه مناطـق مـرزی ،روسـتاها و مناطـق غیـر فارس نشـین بـود .ایـن مسـاله هـم از
ظـن دولـت متمرکـز و پلیسـی رضاشـاه نسـبت بـه مناطـق مـرزی و حاشـیه ای
برمی خواسـت و هـم ریشـه در ایدئولـوژی شوینیسـم فـارس و پان آریایـی دولـت
پهلـوی داشـت .درحالی کـه تهـران ،مازنـدران (اسـتانی کـه رضاخـان بسـیاری از
زمین هـای آن را تصاحـب کـرد) ،گیلان ،اصفهـان و آبـادان از بیشـترین میـزان
توسـعه صنعتی و راه سـازی برخوردار شدند ،کردسـتان و بلوچستان هیچ سهمی از
توسـعه «ایران سـاز» رضاخانـی دریافت نکردنـد! (صادقـی  )71 :1387این تبعیض
سیسـتماتیک و عامدانـه میـان مرکـز و پیرامون ،میراث شـومی اسـت کـه از دوران
رضاشـاه بـه دولـت محمدرضا و سـپس جمهوری اسلامی به ارث رسـید و تداوم
پیـدا کـرد .تبعیـض و شـکافی کـه بـه یکـی از سـتم های مهـم نظـام سـرمایه داری
یعنـی سـتم ملی ،عمق و شـدت بیشـتر بخشـید.
امـا در الگـوی توسـعه چیـن مائوئیسـتی چـه بـرای جلوگیـری از عمق پیـدا کردن
نابرابـری و تبعیـض میان شـهر و روسـتا و شـهرهای بزرگ و اسـتان های پیشـرفته
بـا شهرسـتان ها و اسـتان های مـرزی و چه با هـدف جلوگیری از ضربه پذیر شـدن
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زیرسـاخت های کشـور در مقابل خطر احتمالی حملۀ امپریالیسـت ها ،یک سیاسـت
گسـترش صنعـت و توسـعه در تمامـی مناطـق کشـور و ازجمله تبت و اسـتان های
عقب افتـاده غربـی پیـاده و اجـرا شـد .کاهـش فاصلـۀ توسـعه یافتگی و امکانـات
میـان مرکـز و مناطـق محـل زندگـی ملـل مختلـف یکـی از شـاخص های اصلـی
دولت هـای سوسیالیسـتی اتحـاد شـوروی ( )۱۹۵۶-۱۹۱۷و چیـن سوسیالیسـتی
( )۱۹۷۶-۱۹۴۹بود.

فصل هفتم
آی مردم ،مدرنیته رو اخالق سگ آورد!

 -1برگرفته از یکی از ترانه های محسن نامجو با عنوان رضاخان
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استبداد سیاسی رضاخانی
«اسـتبداد رضاخانـی» عنوانـی فرامـوش نشـدنی در تاریـخ معاصـر ایـران اسـت.
رضاخـا ِن قـزاق و بعدهـا رضاشـاه در اعمـال خودکامگـی ،اسـتبداد و دیکتاتـوری
علیـه مـردم در برخی مـوارد حتی فراتر از رژیم های فاشیسـتی همـدوره اش (آلمان
هیلتـری ،ایتالیـای موسـولینی ،اسـپانیای فرانکو) رفـت .اگر رژیم سـرکوب و ترور
نازی هـا و فاشیسـت ها در آلمـان و ایتالیـای سـال های دهـۀ  ۱۹۳۰تـا  ۱۹۴۰عمدت ًا
بـه سـرکوب و حـذف مخالفیـن سیاسـی ،روشـنفکران و هنرمنـدان دگراندیـش و
منتقـد ،رقبـا و احـزاب سیاسـی و برخـی گروه هـای اجتماعـی (یهودیـان ،کولی ها
و همجنسـگرایان) محـدود می شـد ،اسـتبداد رضاخانـی علاوه بر این مـوارد مانند
جانشـین آتـی اش یعنی جمهوری اسلامی ،شـامل نوع پوشـش و لبـاس ،باورها و
آیین هـا و رفـت و آمـد مـردم در خیابـان هم شـد .بـه طور کلـی نـگاه رضاخان و
دولتـش بـه مردم و نقـش مردم در جامعه و تحوالت اجتماعـی و تغییرات فرهنگی،
نـه بـه عنـوان شـهروندانی بـا حقـوق و وظایف مشـخص مدنـی و اجتماعـی بلکه
نـگاه ارباب-رعیتـی ،از بـاال بـه پاییـن و به قول آن شـاعر شـهید ،1نـگاه و فرهنگ
«شـبانَ -رمه گی» بـود .شـاه خـودش را صاحـب ،مالـک و ولی امر مردم می دانسـت
و توده هـای مـردم در نـگاه «ملوکانـۀ شاهنشـاه» جز گله هـای «بی فرهنـگ» نبودند
که بایـد «متجدد» شـوند.
ِ
پهلوی اول این اسـت
تاریخ
امـا یک اشـتباه رایـج در بین بسـیاری از پژوهشـگران
ِ
کـه ریشـه های ایـن اسـتبداد و سـرکوب سیاسـی و اجتماعـی را در خصلت هـای
روحـی و روانـی رضاخـان« ،سـاختار اسـتبدادی تاریـخ ایـران»« ،اسـتبداد شـرقی»
و مفاهیمـی از ایـن دسـت جسـتجو می کننـد 2.هـر چنـد ممکـن اسـت برخـی
 -1اشــاره بــه بحــث زنــده یــاد محمــد مختــاری ( .)1377-1321نــگاه کنیــد بــه (مختــاری
)92-45 :1377
 -2بــرای نمونــه نــگاه کنیــد بــه( :کاتوزیــان ( ،)1389کاتوزیــان ( ،)1387اتابکــی )1387
و (اتابکــی )1390
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ویژگی هـای شـخصی یـا حتـی حالت هـای روانـی ،روحیـۀ مسـتبد و زورگویـی
شـخص رضاخـان را تشـدید کـرده باشـند ،امـا خصلـت سـرکوبگر و اسـتبدادی
دولـت وی ،بیشـتر ریشـه در ویژگی هـای اجتماعـی و طبقاتـی آن داشـت.
واقعیـت ایـن اسـت که اسـتبداد رضاخانـی از ماهیت طبقاتـی دولتی کـه او بنا کرد
و روابـط تولیدی-اجتماعـی ای کـه در فاصلـۀ سـال های  ۱۳۰۴تـا  ۱۳۲۰در ایـران
حاکـم شـد ،بـر می خاسـت .اسـتبداد رضاخـان بـرای اسـتقرار دولـت دیکتاتوری
ِ
پیـش پـای طبقـات حاکم در
بورژوایـی و در پاسـخ بـه ضرورت هـا و چالش هـای
ایـران بـه وجـود آمد و گسـترش پیدا کـرد .تثبیت دولـت متمرکز نیمه مسـتعمراتی
و گسـترش نفوذ آن به سراسـر جامعه ،سـرکوب جنبش های انقالبی و کمونیسـتی
متأثـر از انقلاب اکتبـر روسـیه ،انباشـت اولیـۀ سـرمایه بـرای یـک جهـش نسـبی
در سـرمایه داری بروکراتیـک (کمپـرادور) ایـران ،تثبیـت موقعیـت شـاه و جایـگاه
یـک قشـر جدیـد از بـزرگ ملاکان و سـرمایه داران بروکـرات  -کـه شـامل خـود
شـخص رضاخـان و نظامیـان و وابسـتگان بـه او می شـدُ -حقنه کـردن ایدئولوژی
ناسیونالیسـم ایرانـی بـه تمامـی ملل سـاکن در ایـران ،همگی به یک دولت پلیسـی
و فاشیسـتی سـرکوبگر نیاز داشـتند.
تـرور و خفقـان سیاسـیِ عریـان و فراقانونـی از ویژگی هـای همـۀ رژیم هـای
فاشیسـتی از جملـه دولـت پهلـوی اول اسـت .بـازوی اصلـی رضاخـان در ایـن
سـرکوب و خفقـان فاشیسـتی ،ارتـش و پلیس سیاسـی بودنـد .نهادهایی که فسـاد
اقتصـادی و سیاسـی را یـک جـا در خـود جمـع کـرده و از نظـر نفوذ در سـاختار
اقتصـادی ،سیاسـی و رانت خـواری ،از برخـی جهـات شـبیه جایـگاه فعلـی سـپاه
پاسـداران در جمهـوری اسلامی بودنـد .آن هـا در تـرور و کشـتار رقبای سیاسـی
رضاخـان ،انقالبیـون و کمونیسـت ها ،روشـنفکران و منتقدیـن و قتل عـام ایالت و
عشـایر نقـش اساسـی را بـازی کردند.
ارتـش رضاخـان بـرای اجـرای سیاسـت یکجانشـینی عشـایر (تخـت قاپـو کردن)
بـا تمامـی قـوا و ادوات و تسـلیحات سـنگین و نیمه سـنگین و توپخانـه و هواپیمـا
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بـه جـان ایلات عشـایر در مناطـق مختلـف بـه ویـژه در نواحـی جنـوب غربـی
افتـاد .هـزاران نفـر از مردم کوچ نشـین در سـال های حاکمیـت اسـتبداد رضاخانی،
قتل عـام ،اعـدام ،دسـتگیر و شـکنجه شـدند .بـه عنـوان نمونـه نماینـدۀ بهبهـان در
مجلـس شـورای ملـی ،چنـدی پس از خلـع و تبعید رضاشـاه گفت« :آن هـا (ارتش
رضاخانـی)  ۹۷نفـر از تیـره بهرامـی (از تیره هـای عشـایر کهکیلویـه) از جمله یک
پسـر بچـۀ سـیزده سـاله را تنهـا در یـک روز کشـتند .چهارصـد نفـر از آن هـا را
1
زندانـی کردنـد کـه سـیصد نفرشـان در زنـدان مردند» .
همچنیـن چنـان کـه در فصل هـای قبـل دیدیـم چکمـۀ نظامیـان و سـایۀ ارعاب و
تـرور در فاصلـۀ سـال های  ۱۳۰۰تـا  ۱۳۰۴یکـی از اهرم هـای مهم در به سـلطنت
رسـیدن رضاخان بود .رضاخان در فروردین  ۱۳۰۳و پیش از رسـیدن به سـلطنت،
دسـت بـه یـک اسـتعفای تاکتیکـی و نمایشـی زد .فرماندهـان ارتـش نماینـدگان
مجلـس را تهدیـد کردنـد کـه اگـر خواهـان بازگشـت او بـه قـدرت نشـوند یـا
مقدمـات رسـیدن او بـه سـلطنت را فراهم نکنند ،دسـت بـه تیغ و درفـش خواهند
بـرد( .مکـی .ج  )۵۲۶ :۱۳۵۷ .۳پیـش از آن نیـز ولیعهـد قاجـار تهدیـد بـه تـرور
شـده و محمـد کیـوان قزوینی معروف به واعـظ قزوینـی ( )1304-1264و میرزاده
عشـقی ( )1303 -1273روشـنفکر شـاعر و روزنامه نـگار انقالبـی ،2تـرور شـدند.
رونـد تـرور مخالفیـن سیاسـی رضاخـان پـس از بـه سـلطنت رسـیدنش هـم ادامه
داشـت .شـیخ حسـن مـدرس پـس از بـه در بـردن جـان سـالم از یـک تـرور ،بـه
شـهرهای جنوبـی خراسـان تبعیـد شـده و در آنجـا مـرد .محمـد مصـدق از فـرط
فشـار و تهدیـد مجبـور بـه تبعیـد خـود خواسـته شـد .سـاموئل (شـموئیل) َحیّ ِـم
( )1931-1891نماینـدۀ یهـودی مجلـس چهـارم شـورای ملـی ( )1300بـه جـرم
خیانـت و طـرح تـرور شـاه ،دسـتگیر و اعـدام شـد .کیخسـرو شـاهرخ (-1254
 )1319نماینـدۀ زرتشـتی ادوار مختلـف مجلـس ترور شـد .فرخی یـزدی (-1268
 -1صورت جلسات مجلس شورای ملی در یکشنبه  ۲۲آذر  .۱۳۲۰به نقل از (کوهی کرمانی)
 -2دربارۀ میرزاده عشقی نگاه کنید به( :قائد )1377
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 )1318شـاعر آزادی خـواه و چپگـرا و مدیـر مسـئول روزنامۀ طوفان دسـتگیر و در
بیمارسـتان زنـدان بـه قتل رسـید.
ِ
سیاسـت تـرور ،سـرکوب و تبعیـد بعدهـا نـه تنها مخالفیـن سیاسـی و فکری
ایـن
رضاخـان بلکـه دامـن نزدیک تریـن یـاران و دسـت نشـانده های او را هـم گرفت.
سـرتیپ محمـد درگاهی ( )1331-1269و سرلشـگر محمد حسـین آیـرم (-1261
 )1327کـه هـر دو از رؤسـای پلیـس سیاسـی مخـوف رضاشـاهی بودند ،دسـتگیر
شـده یـا وادار بـه مهاجـرت شـدند .عبدالحسـین تیمورتـاش ( )1312-1260وزیر
دربـار ،فیروزمیـرزا نصرت الدولـه ( )1316-1264وزیر دارایی ،علـی اکبرخان داور
پایه گـذار دادگسـتری جدیـد و وزیـر دارایـی ،جعفرقلی خـان بختیـاری (-1258
 )1313معـروف بـه سـردار اسـعد سـوم و وزیـر جنگ و سـید حسـن تقـی زاده از
روشـنفکران حامـی رضاخـان پیش از سـلطنتش ،هـر کدام به بهانـه ای مورد غضب
شـاه قـرار گرفتـه و یـا اعدام شـدند ،یا در زنـدان مردند ،یـا خودکشـی کردند و یا
وادار بـه تبعید شـدند.
سـایۀ رژیـم وحشـت و تـرور چنـان گسـترش پیـدا کـرده بـود کـه وزیـر مختـار
بریتانیـا در اوایـل سـال  ۱۳۰۵ / ۱۹۲۶گـزارش داد کـه بـه نظـر می رسـد رضاشـاه
می کوشـد نوعـی اُتوکراسـی (فـرد محـوری -یکه سـاالری) نظامـی برپـا کنـد و
«هدفـش نـه تنهـا بی اعتبـار کردن سیاسـتمداران کهنـه کار بلکـه کل نظـام پارلمانی
اسـت . . .او فضـای بی اطمینانـی و تـرس ایجـاد کـرده اسـت .کابینـه از مجلـس
می ترسـد ،مجلـس از ارتـش هـراس دارد و در مجمـوع همگی از شـاه می ترسـند.
(آبراهامیـان )144 :1389
ممنوعیـت احـزاب و دسـته جات سیاسـی و سـرکوب مطبوعـات و روزنامه نگاران
از دیگـر «خدمـات رضاشـاه کبیـر» بـه جامعـه مدنـی و فکـری آن روز ایـران بود.
در  ۲۳خـرداد  ۱۳۱۰قانونـی بـا عنـوان «قانـون مجـازات مقدمین بر علیه اسـتقالل
و امنیـت کشـور» بـه تصویـب رسـید کـه هرگونـه تجمـع و محفـل چنـد نفـره را
ممنـوع کـرده و کمونیسـت ها ،فعالیـن کارگـری و مخالفیـن و منتقدین سـلطنت را
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مـورد پیگـرد و دسـتگیری قرار مـی داد .ایـن قانون ،هر نـوع فعالیت کمونیسـتی یا
طرفـدار اندیشـه های سوسیالیسـتی را ممنـوع کـرد و ایـن ممنوعیـت بعدها شـامل
تمـام احـزاب حتـی حزب تجدد که توسـط تیمورتـاش و برای دفاع از به سـلطنت
رسـیدن رضاخـان سـاخته شـده بود ،هم شـد.
فشـار بر روزنامه نگاران و روشـنفکران و سانسـور به اوج خود رسـید .نشـریه های
حقیقـت ،نـوروز ،سـتاره ایران ،حیـات جاوید ،وطـن و غیره همگی تعطیل شـدند.
مدیـر روزنامه هـای وطـن و سـتاره ایـران را تـا سـرحد مـرگ شـکنجه کردنـد و
شـخص رضاخـان دندان هـای مدیـر روزنامـۀ حیات جاوید را با مشـت شکسـت.
(دولـت آبـادی ج )288 :1362 .4هیـچ صفحـه کتابـی ،هیچ شـعر و داسـتانی ،هیچ
بـرگ روزنامـه و نشـریه ای از تیغ دسـتگاه سانسـور فکری و مطبوعاتـی رضاخانی
در امان نبود .سانسـور مثل سیسـتم فیلترینگ و سانسـور جمهوری اسلامی شـامل
ً
مثلا بـه مطبوعـات دسـتور داده شـده بـود
برخـی کلمـات خـاص هـم می شـد.
بـه جـای کلمـه «کارگـر» از واژه «عملـه» اسـتفاده کننـد .اداره مطبوعـات حتـی به
شـاعران دسـتور داد اشـعار غم انگیز نسـرایند و همه باید در شـعر و تولیدات ادبی
و فکـری و هنری شـان اظهـار رضایـت و خشـنودی و شـادمانی از وضعیـت کرده
و از «شـخص اول مملکـت» سپاسـگزاری و تبعیـت بکنند( .شـیرازی )664 :1395
دولـت بـه ملک الشـعرای بهـار فشـار مـی آورد تا یـک روزنامـۀ فرمایشـی و کام ً
ال
وابسـته بـه دولـت را منتشـر کنـد و مدتـی وی را در زندان نگه داشـتند تا شـعری
در سـتایش از «پیشـرفت های ایران» تحت سـلطنت رضاشـاه بسـراید( .ذاکرحسین
 )۱۱۰ :۱۳۷۰و شـاع ِر در بنـد قصیـده بلنـدی بـا این مطلع سـرود:
یاد ندارد کس از ملوک و سالطین شاهی چو پهلوی به ّ ِعز و به تمکین
سـرکوب و سانسـور رضاخانـی علیـه روزنامه هـا حتـی بـه بیـرون از مرزهـا هـم
سـرایت کرد و با درخواسـت از دولت های آلمان و اتریش مانع از انتشـار نشـریات
کمونیسـتی مثل سـتاره سـرخ ،نهضت و پیکار شـدند( .بلوشـر  ۱۵۵ :۱۳۶۵و )۲۲۲
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خودکامگـی و خودرأیـی رضاخـان یکـی دیگـر از ویژگی هـای اصلـی دیکتاتوری
فاشیسـتی او بـود .ادارۀ امـور دولـت و مملکـت چنـان بـه اراده و میـل شـخصی و
منافـع فـردی شـاه پیونـد خـورده بـود کـه تقریبـ ًا هیـچ نشـانی از اهمیـت و نقش
پارلمـان بـه عنـوان یکـی از مهم ترین دسـتاوردهای انقالب مشـروطه باقـی نماند.
شـخص رضاشـاه با کمـک رئیس شـهربانی پیـش از انتخابات ،لیسـت کاندیداهای
مجلـس را چـک کـرده و افـرادی کـه به هر دلیـل سیاسـی ،فکری ،سـوابق یا حتی
شـخصی و ظاهـری بـاب میـل شـاه نبودنـد را حـذف می کـرد 1.نتایـج انتخابـات
مجلـس پنجـم ( ،)۱۳۰۲مجلـس ششـم ( )۱۳۰۵و هفتـم ( )۱۳۰۷توسـط سـران
ارتش و تیمورتاش تعیین شـد( .شـیرازی  )661 :1395سـفارت بریتانیا در گزارش
سـال  ۱۹۲۷در مـورد نقـش مجلس در دوران رضاشـاه نوشـت:
مجلـس ایـران را نمی توان چندان جـدی تلقی کرد .هیچ یـک از نمایندگان
اسـتقالل رأی ندارنـد .همچنـان کـه انتخابـات مجلـس هـم آزادانـه انجـام
نمی شـود .اگـر ارادۀ شـاه بـر تصویـب الیحـه ای قـرار بگیـرد آن الیحـه
تصویـب خواهـد شـد و اگـر شـاه مخالـف باشـد ،از دسـتور کار خـارج
2
خواهد شـد.
همچنـان کـه احمـد متین دفتـری ( )1350-1275یکـی از نخسـت وزیران رضاشـاه
بعدهـا گفـت« :شـاه اصـرار داشـت کـه کار قـوه مقننـه فقـط مهـر تائیـد زدن بـر
اقدامـات قـوه مجریـه اسـت و بنا بر ایـن مجلـس بـه نهادی تشـریفاتی تبدیل شـده
بـود( .متین دفتـری )1335
«ارادۀ ملوکانـۀ شاهنشـاه» فراتـر از کتاب هـا ،مطبوعات ،احـزاب و تفکرات رفت و
لبـاس و پوشـش و رفتـار و آیین هـای مختلـف مـردم را هـم در بر گرفـت .دولت
 - 1بــه نقــل از ( اســنادی از انتخابــات مجلــس شــورای ملــی در دورۀ پهلــوی اول :۱۳۶۸
)44-37
 -2گــزارش ســاالنه ســال  ۱۹۲۷ســفارت بریتانیــا در ایــران بــه وزارت خارجــه .بــه نقــل از
(آبراهامیــان :1384
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ِ
پهلـوی اول بـا انتشـار فرامیـن عمومـی و بـا اتـکا بـه چمـاق و تخـت شـکنجه و
زنـدان ،لبـاس و کاله مردانـه ،حجاب و پوشـش زنانـه ،لباس های ملـل غیر فارس،
آیین هـای فرقه هـای مختلـف مذهبـی و صوفیـه از جملـه مراسـم محـرم را ممنوع
کـرد و پوشـش و رفتـار مورد پسـند خود را به مـردم تحمیل کرد .مقـررات مربوط
بـه پوشـش مـردان در دی مـاه  ۱۳۰۷بـه تصویـب مجلس رسـید و بر اسـاس مادۀ
سـوم آن ،متخلفیـن از ایـن قانـون علاوه بـر جریمـه نقـدی از یـک تا هفـت روز
زندانـی می شـدند( .شـهابی .)197 :1387

فصل هشتم
تخم و ت ََرکۀ «نژاد آریایی»
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ساختن «ملت واحد» و سرآغاز ستم ملی
سـتم ملـی و تبعیـض اقتصادی ،فرهنگی و سیاسـی نسـبت به ملل غیـر فارس یکی
از ویژگی هـا و ارکان دولـت متمرکز در ایران از زمان رضاشـاه تـا دوران جمهوری
ِ
دولـت متمرکز
اسلامی اسـت .رونـد شـکل گیری تاریخی روابـط سـرمایه داری و
حافـظ آن در کشـور چندملیتـی ایـران بـه نحـوی بـود کـه ایـن دولـت بـا برتـری
(هژمونـی) ملـت فـارس و بـا فرودسـتی ،سـرکوب و نفـی موجودیـت فرهنگی و
ملـی سـایر ملـل (کردهـا ،عرب هـا ،ترکمن هـا ،بلوچ ها ،ترک هـا و غیره) تأسـیس
شـد .سـاخت و تثبیـت ناسیونالیسـم ایرانـی و جعـل «هویـت ملی ایرانـی» یکی از
شـوم ترین پیامدهـای دولـت پهلـوی اول و رضاخـان بود.

منشأ ناسیونالیسم
ملـت ،آگاهـی ملی و ملی گرایی (ناسیونالیسـم) مفاهیم تاریخی و ازلی و همیشـگی
نبوده انـد ،بلکـه پدیده هـای جدیـدی هسـتند کـه عمـر آن ها بـه کمتـر از چند قرن
می رسـد .ایـن شـیوۀ تولید سـرمایه داری بود کـه ملـت و ناسیونالیسـم را به وجود
آورد .نیـروی محرکـه و عملکـرد سـرمایه بـه شـکلی اسـت کـه نمی توانـد در یک
منطقـۀ جغرافیایـی خـاص محدود بماند .قانون حاکم بر سـرمایه «گسـترش بیاب یا
بمیـر» اسـت و سـرمایه به دنبال کسـب سـود ،بازارهـای جدید ،مواد خـام و نیروی
کار ،شـعاع حرکت و تأثیرگذاری اش را ابتدا در سـطح یک شـهر بعد تمامی شهرها
و مناطـق یـک کشـور و نهایتـ ًا در سـطح جهـان گسـترش داد .وقتی نظـام تولیدی
سـرمایه داری بـه شـهرهای مختلـف در محـدودۀ جغرافیایی یک کشـور مشـخص
سـرایت کـرد ،نیاز بـه بازار واحد ،زبان مشـترک بـرای مبادلۀ مـداوم روزانه ،ارتش
و دسـتگاه بروکراسـی سراسـری ،واحد پولی و اوزان مشـترک داشـت .همه این ها
را دولـت متمرکـز بورژوایـی گسـترش داد و آن را عمدتـ ًا بـر مناطـق روسـتایی
و شهرسـتان ها و مناطـق محـل زندگـی مردمـی بـا زبـان و هویت هـای فرهنگـی
مختلـف تحمیـل کـرد .صدهـا زبـان و فرهنگ محلـی و منطقـه ای از بیـن رفتند تا
هویت هـای ملـی فرانسـوی ،اسـپانیایی ،ایتالیایـی ،بریتانیایی و غیره بـه وجود آمده
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و مسـتقر شـدند .بـه این ترتیـب پدیـدۀ «دولت-ملت» ایجـاد شـد و «هویت ملی»
توسـط نظریه پـردازان بـورژوازی اختراع و جعل شـد.
تئوریسـین های بورژواناسیونالیسـت بـرای مـردم ،نظامـی از باورهـا و تاریـخ ،زبان
و خصلت هـای فرهنگـی و احسـاس تعلـق خاطـر مشـترک را تحـت نـام «هویـت
ملـی مشـترک» آفریدنـد و آن را توسـط دولـت بورژوایـی و دسـتگاه های نظامـی
ِ
ایدئولوژیـک دولـت (نظـام آمـوزش و پـرورش سراسـری ،رسـانه های همگانی
و
1
و غیـره) بـه جامعـه تحمیـل و درونـی کردنـد .بـورژوازی منافـع خـودش را بـه
عنـوان منافـع عمومـی و «منافـع ملـی» معرفـی کـرد و بـا ایدئولوژی وطن پرسـتی
و ناسیونالیسـم چنیـن وانمـود کـرد کـه کارگـران ،دهقانـان و سـایر توده هـای
مـردم فرودسـت و فقیـر هـم بـا او اشـتراک منافـع دارنـد .ارتش هـای بورژوایـی
در جنگ هـای مختلـف همیشـه توده هـای مـردم از سـایر طبقـات را به پیـاده نظام
خودشـان تبدیـل کرده انـد و انـواع جنایت هـا بـه نـام «وطـن»« ،میهن دوسـتی»،
«منافـع ملـی» و «تمامیـت ارضـی» توجیه شـده اند .بنا بر ایـن ملیّـت و «هویت ملی»
پدیده هایـی همیشـگی ،ثابـت و تغییرناپذیر نیسـتند و این دولت های سـرمایه داری
و ناسیونالیسـت ها بودنـد کـه ملت هـا را آفریدنـد و نـه برعکـس .هویت سـازی
حـول یـک «هویت مشـترک» ،بخشـی از پروژۀ دولت متمرکز اسـت که می کوشـد
از طریـق خلـق و همه گیـر کـردن یـک ایدئولـوژی ملـی و سراسـری ،دوام و بقای
خـود را تأمیـن کند.

ناسیونالیسم ایرانی

در ایـران آغـاز قـرن بیسـتم اگرچه اندیشـۀ ملی گرایـی و اعتقاد به تأسـیس و خلق
یـک هویـت ملـی و دولت ملـی در باور برخـی از فعالیـن و نظریه پـردازان انقالب
مشـروطه شـکل گرفتـه بـود ،اما بـه ایدئولـوژی مسـلط در آن انقالب و سـال های
پـس از آن تبدیل نشـد .اساسـ ًا بـا روی کار آمـدن رضاخان و بعدهـا دولت پهلوی
 -1در مــورد ملی گرایــی و نظــام ســرمایه داری نــگاه کنیــد بــه( :هابزبــام  )1382و (اســمیت
)1391
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بـود کـه چنیـن بـاور و مفهومـی خلـق شـده و توسـط دولـت ،در سراسـر کشـور
گسـترش پیـدا کـرد .ناسیونالیسـم ایرانـی ،در خدمـت بـه پـروژۀ دولـت متمرکـز
رضاخـان و کسـب مشـروعیت بـرای این سلسـلۀ تازه تأسـیس ایجاد شـد.
عناصـر اصلـی ایدئولـوژی ناسیونالیسـم ایرانـی کـه از همـان زمـان تا به امـروز به
درجـات گوناگـون و بـه شـکل های مختلـف تـداوم پیـدا کرده انـد عبارت انـد از:
 )۱یکسان سازی فرهنگی و هویتی
 )۲نفـی موجودیـت فرهنگـی و زبانـی ملل غیر فـارس و سـرکوب و تبعیض علیه
آن ها
 )۳باستان گرایی نژادپرستانه آریایی
 )۴مرکزگرایی استبدادی
 )۵اروپا هراسی
بنا بر ایـن برخلاف تمـام ادعاهـای ناسیونالیسـت ها و پان ایرانیسـت ها ،چیـزی بـه
نـام «هویـت ایرانـی» مشـترک به صـورت بدیهـی و طبیعـی در طول تاریـخ وجود
نداشـت و دارای یـک پیوسـتگی تاریخـی و مفهومـی نبـود کـه در دورۀ رضاشـاه
ناگهـان از پـس قـرون و اعصار بیدار شـده باشـد .این هویـت و مفاهیم وابسـته به
آن به عنوان بخشـی از سـاختار قدرت متمرک ِز دولت نیمه فئودالی ،سـاخته شـدند.
دولـت متمرکز ،سـوژۀ ملـی ایرانـی را مطابق نیازهـای خود یعنی شـرط ماندگاری
و مشـروعیت قـدرت سیاسـی اش خلـق کـرد .منادیـان اولیـۀ هویـت ناسیونالیسـم
ایرانـی از طبقـات بـاالی جامعـه مثـل اشـراف ،زمیـن داران بـزرگ ،تجـار بـزرگ
(بـورژوازی تجـاری) و دیوان سـاالران (بروکرات هـا) برخاسـته بودنـد( .اکبـری
)286 :1384
پـس از رسـیدن رضاخـان به سـلطنت ،هیئت هفـت نفـره ای از ناسیونالیسـت های
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باسـتان گرا چند بـار در هفتـه بـه دیـدار او رفتـه و ضمـن خواندن اشـعار شـاهنامه
فردوسـی ،مفاهیـم و مباحـث مربـوط بـه تاریـخ ایـران باسـتان« ،نـژاد آریایـی» و
ناسیونالیسـم را بـه او آمـوزش می دادنـد( .مکـی ج )63 :1362 .6ارتـش در مسـالۀ
ناسیونالیسـم هـم آغازگـر و بـازوی اصلـی دولت بود .نـگاه دولت به سـربازان این
بـود کـه مردانـی از اقصی نقاط ایـران به مدت دو سـال تحـت آموزش های خاص
سیاسـی و ایدئولوژیـک حکومـت قـرار خواهند گرفـت ،همگی مجبورنـد به زبان
فارسـی صحبـت کننـد و به یک «حس مشـترک ملی» و وطن پرسـتی ،شاه دوسـتی،
تعلـق خاطـر بـه پرچـم و اهـداف و مرزهای کشـور دسـت پیـدا خواهند کـرد .از
نظـر سیاسـت گذاران دولـت پهلـوی ،آن هـا پـدران آینـده و کانـون خانواده هایـی
خواهند شـد که آموزه های ملی گرایانه دور ۀ سـربازی را به همسـر و فرزندان شـان
هـم آمـوزش خواهنـد داد( .نفیسـی  )8-5 :1345همچنیـن سیاسـت حـذف لغات
غیرفارسـی ،از وزارت جنـگ شـروع شـد .امـا ادامۀ پـروژۀ جعل «هویت مشـترک
ایرانـی» نیـاز بـه وضـوح نظـری و ایدئولوژیـک بیشـتر و سـازمان دهی وسـیع تری
داشـت .اجرای این پروژه توسـط دولت رضاشـاه نمونه ای از ملت سـازی مهندسـی
شـده در نیمـۀ اول قـرن بیسـتم بـود« .نـژاد آریایـی» و پیشـینۀ مشـترک تاریخـی،
زبـان فارسـی ،میهن دوسـتی و شاه پرسـتی عناصـر اصلـی سـازنده ایـن هویـت و
ایدئولـوژی بودند.
دولـت پهلـوی اول بـرای همه گیر کـردن ناسیونالیسـم ،نهادهای رسـمی آموزشـی
و تبلیغاتـی و دولتـی را بـه طـور وسـیع بـه کار گرفـت .وظیفـۀ ایـن نهادهـا ،خلق
«هویـت ملـی مشـترک» و «حافظـۀ جمعی ملـی» از طریـق نظام آموزش سراسـری
و واحـد و مؤسسـات تبلیغاتـی مانند سـازمان پرورش افـکار ،انجمن میـراث ملی،
نشـریۀ ایـران باسـتان ،انجمن آثـار ملی و غیره بود .مث ً
ال سـازمان پـرورش افکار در
سـال  ۱۳۱۷و بـه تقلیـد از دسـتگاه های تبلیغاتـی ایتالیـای فاشیسـت و آلمان نازی
سـاخته شـد (آبراهامیـان  )178 :1384تـا با اسـتفاده از رادیو ،مطبوعات ،سـخنرانی
و تهییـج ،احساسـات ناسیونالیسـتی را در بیـن مـردم ترویج و تبلیغ کنـد .به عنوان
نمونـه در سـندی از کمیسـیون تدویـن کتاب هـای درسـی سـازمان پـرورش افکار
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بـه تاریـخ  12دی مـاه  1317و در مـادۀ  12می خوانیم« :کمیسـیون کتب کالسـیک
مأمـور اسـت در کتـب درسـی دبسـتان ها و دبیرسـتان ها اصالحـات سـودمند بـه
عمـل آورده و افـکار میهن دوسـتی و شاه پرسـتانه را در مندرجـات آن بـه وجـه
مؤثـری بپرورانـد»( .دلفانی  )2 :1375یا در یک سـخنرانی رسـمی دیگر [که بسـیار
تداعـی کننـده فرهنـگ و جملات حزب اللهی هـای ذوب در والیـت فقیـه اسـت]
چنیـن گفتـه می شـود کـه . .« :باالتریـن افتخـار بـرای یک نفـر ایرانی این بـوده که
حـس شاه دوسـتی و میهن دوسـتی بـدو نسـبت دهنـد . . .مـا . . .نیز بایـد این حس
شـریف را داشـته باشـیم که زبانمان جز به یاد شـاه گشـوده نشـده و گوشـمان جز
بـه فرمان او نباشـد» (دلفانـی )38 :1357

آریایی گری
ناسیونالیسـم ایرانـی در دوران پهلـوی اول و دوم علنـ ًا بـه مفهـوم غیرعلمـی و
بی اسـاس «نـژاد» اعتقـاد داشـت .بر اسـاس اسـناد رسـمی و کتاب های درسـی این
مقطع ،نوع بشـر از نژادهای مختلف سـیاه ،زرد ،سـرخ و سفیدپوسـت تشکیل شده
اسـت و ایرانی هـا کـه از «نـژاد آریایی» هسـتند با اروپایی هـا (به ویـژه ژرمن ها) از
1
نـژاد سـفیدند و تاریـخ تمـدن اساسـ ًا محصول عملکـرد این نژاد اسـت.
ناسیونالیسـم ایرانـی هـم مانند بسـیاری از دیگر باورهـا و نظام های ناسیونالیسـتی،
خصلـت باسـتان گرایانه (آرکائیسـتی) بـه خـود گرفتـه و سـعی می کنـد بـه هویت
سـاخته شـده و جعلـی اش حیـات جاوادنـه بدهـد و با وصل کـردن آن بـه «تاریخ
طالیـی» دوران باسـتان و خلـق افسـانه های متناسـب با اهـداف و نیازهـای امروز،
عظمت هـای جعلـی بـرای خـودش دسـت و پـا کنـد .هـدف از ایـن کار ،کسـب
مشـروعیت بـرای دولـت پهلـوی از طریـق رسـاندن تبـار و نسـب آن بـه «مجد و
شـکوه» دولت هـای ایـران باسـتان بـه ویـژه هخامنشـیان و ساسـانیان بـود .تأکیـد
ویـژه بـر شـاهنامه فردوسـی بـه همیـن منظور و هـم ذات پنداشـتن هویـت ملی و
 -1کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان .به نقل از (اکبری )۲۵4 :1384
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شاه دوسـتی بـود.
بـه بـاور آریاگرایـان ،ایرانیـان از «اصـل پاک نژاد فرخنـده آریایی به وجـود آمده اند
و عناصـر نـژادی دیگـر مدتـی افـزون از دو هـزار و پانصـد سـال به تدریـج در آن
منحـل شـده اند و . . .ایـران اصالـت و یگانگـی خـود را از دسـت نـداد»( .حکمت
 )۱۳7 :2535امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه اسـاس ایدئولـوژی آریایی گـری بـر یک
جعل تاریخی بنا شـده اسـت .منشـأ افسـانۀ «نژاد آریایی» ،تئوری یک زبان شـناس
انگلیسـی در  ۱۷۸۶بـود کـه ادعـا کـرد زبان هـای التینـی ،یونانـی ،سانسـکریت و
ایرانـی ریشـه های مشـترکی دارنـد و بعدهـا یـک شرق شـناس فرانسـوی اصطالح
«آریایـی» را بـرای ایـن دسـته از زبان هـا اسـتفاده کـرد .برای نخسـتین بار در سـال
 ۱۸۱۹فردریـش شـلگل 1آلمانـی ایـن اصطلاح زبان شناسـانه را بـه یـک مقولـۀ
نـژادی تعبیـر کـرد( .ضیاءابراهیمـی  )219 :1396امـا اسـناد تاریخی کـه کلمۀ آریا
در آن هـا بـه کار رفتـه اسـت دارای تعبیـر واحد و معنـای نژادی و قومی نیسـتند و
برخـی از ایـن واژه بـه عنـوان یـک زبـان و گویـش ،برخی یـک واحـد جغرافیایی
و برخـی یـک تیـره و قـوم منظـور می کننـد و تـازه در سـال  ۱۸۶۱بـود کـه مولـر
آلمانـی ادعـا کـرد لفـظ آریـا در اوسـتا ناظر بـه خاسـتگاه و سـرزمین نـژاد آریایی
اسـت( .همان )240-238
رضاشـاه همچنیـن بـرای پیونـد دادن دولتش به ایران باسـتان و کسـب مشـروعیت
تاریخـی ،دسـت بـه برخـی اقدامـات دیگـر ماننـد انتخـاب فامیلـی پهلـوی بـرای
خـودش ،سـاختن آرامگاه فردوسـی با الگوهـای معماری تخت جمشـید در ۱۳۱۰
و برگـزاری کنگـرۀ فرهنگـی فردوسـی ،برگزیـدن تقویـم خورشـیدی بـه جـای
هجـری قمـری در سـال  ۱۳۰۴و غیـره هـم زد .در تصمیمـی دیگر در سـال ۱۳۰۹
بنـا بـه درخواسـت دولت ،نـام ایران بـه جـای «پرسـیا» در مجامـع بین المللی ثبت
شـد .گفتـه می شـود این تغییـر نام متأثـر از عروج فاشیسـم در آلمان نـازی و حتی
بـه پیشـنهاد دولـت آلمـان صـورت گرفته اسـت .اسـناد رسـمی تأییـد می کنند که
1- Friedrich Schlegel
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پیشـنهاد اولیـۀ ایـن ایده از سـفارت ایران در برلین آمده اسـت اما روشـن نمی کنند
1
کـه دقیقـ ًا چـه کسـی آن را به سـفیر ایران پیشـنهاد کرده اسـت.

«زبان پاک»
زبـان فارسـی عنصر مهم دیگـری در تثبیت ناسیونالیسـم ایرانی بـود .دولت پهلوی
ایـن زبـان را بـا اتـکا بـه زور و بـا پـروژۀ یکسان سـازی فرهنگـی بـه مـردم غیـر
فارسـی زبـان در ایـران تحمیـل کـرد .وظیفۀ ایـن یکسان سـازی فرهنگـی ،نابودی
تفاوت هـای زبانـی ،فرهنگـی و هویتـی و جایگزیـن کـردن آن بـا زبـان ،فرهنـگ،
ادبیـات و هنـر ملـت فـارس بـود .پـروژۀ یکسان سـازی زبانـی در دوران رضاشـاه
سـه محور داشـت:
یک) ممنوعیت زبان های غیرفارسی در مدارس ،مطبوعات و ادارات
دو) «پاک سازی» و سره سازی زبان فارسی
سه) تبدیل اسامی غیرفارسی شهرها و روستاها به نام های فارسی
اجبـار کـودکان غیـر فـارس بـه تحصیل بـه زبـان فارسـی و ممنوع کـردن تحصیل
بـه زبـان مـادری ،میـراث دوران رضاخان اسـت کـه تا به امـروز ادامه پیـدا کرده و
از مهم تریـن محورهـای سـتم ملـی و تبعیـض فرهنگـی در ایـران اسـت .در دوران
رضاشـاه در بخشـنامه ای بـه کلیـه ادارات گفته شـد از به رسـمیت شـناختن اسـناد
ِ
مـدارس مناطـق غیر فارس
بـه زبانـی غیـر از فارسـی خـودداری کننـد و در تمامی
زبـان ،فشـار فیزیکـی و روانـی بـرای تحمیـل زبـان فارسـی از سـوی مدیـران و
ً
مثلا در آذربایجـان وزارت جنـگ از سـال  ۱۳۰۳وارد
معلمـان اعمـال می شـد.
پـروژۀ رسـمی کردن زبـان فارسـی شـد .مسـتوفی اسـتاندار آذربایجـان بـا ایـن
اسـتدالل کـه «فرزنـدان داریـوش هخامنشـی نبایـد بـه زبـان چنگیز حـرف بزنند»،
 -1یادداشـت های اسـناد نخسـت وزیری و وزارت خارجه مـورخ  ۱و  ۵مـرداد  ۱۳۱۳برابر با ۲۳
ژوئیـه و  ۹اوت  .۱۹۳۴به نقـل از (ضیاءابراهیمی )۲۴6 :1396
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حتـی صحبـت کـردن به زبـان ترکی را در مـدارس ممنوع کرد .یـا در جای دیگری
گفتـه بـود« :آذربایجانی هـا تُرکنـد .یونجه خورده و مشـروطه گرفته انـد و حاال هم
کاه خواهنـد خـورد و ایـران را آبـاد می کننـد»( .جامـی  )238 :1362و از محسـنی
رئیـس فرهنـگ آذربایجـان نقـل اسـت کـه گفته بـود« :هر کـس ترکی حـرف زد،
افسـار االغ بـه سـر او بزنیـد و او را بـه آخـور ببندیـد»! شـدت تحقیـر و سـرکوب
بـه حـدی بـود کـه حتـی شـخصیت پان آریاییسـتی مثـل احمـد کسـروی هـم از
برخوردهـای تحقیرآمیـز و سـرکوبگرانه امثـال مسـتوفی در آذربایجـان شـکایت
می کـرد( .کسـروی )70 :1324
همچنیـن بـه تقلیـد از ترکیـه و اقدامـات ناسیونال-شوینیسـتی مصطفـی کمـال
آتاتـورک در آن کشـور ،بـرای حـذف لغات عربـی و ترکی از زبان روزمرۀ فارسـی
و سـاختن اصالحاتـی بـا منشـأ فارسـی در  ۱۳۱۴فرهنگسـتان ایران تأسـیس شـد.
بـرای زدودن فرهنـگ و هویـت غیرفارسـی ،نـام  ۱۰۷منطقـه و شـهر از اسـامی
ترکـی ،عربـی و ارمنـی به فارسـی تغییـر کرد (بیـات .آکادمـی فرهنـگ و تغییرات
نام هـای امـکان در ایـران  )۲4-۱۲ :1370و بـه ایـن ترتیب نـام ایالت عربسـتان به
خوزسـتان و نـام شـهرهای سـلطان آباد بـه اراک و ُم َح َمـره به خرمشـهرَ ،عبّـادان به
آبـادان ،فالحیـه بـه شـادگان ،بَمپـور بـه ایرانشـهر ،ارومیـه بـه رضائیـه ،خفاجیه به
سوسـنگرد ،سـولدوز به نقده ،سـاوبالغ به مهاباد ،سـلماس به شـاهپور ،بندر انزلی
بـه بنـدر پهلـوی ،صائینقلا بـه شـاهیندژ ،خانـی بـه اشـنویه ،دزدآب بـه زاهـدان،
ترکمـن صحـرا به دشـت گـرگان ،بنـی ُط ُرف به دشـت میشـان و غیره تغییـر کرد.

احساس تحقیر
روی دیگـر عظمت طلبـی باسـتانی رضاشـاه و دولتـش ،احسـاس ضعـف و تحقیر
تاریخـی نسـبت به اروپـا و تمدن اروپایی بـود که زمینه های آن از سـال ها پیش در
آگاهـی ناسیونالیسـت های ایرانـی شـکل گرفتـه بود .حس رضاشـاه و مشـاورینش
نسـبت بـه اروپـا و غـرب ،حـس توأمـان عشـق و نفـرت بـود .عشـق و عالقـه به
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پیشـرفت و تکنولـوژی آن هـا و نفـرت از تحقیـر و خودکم بینـی در برابرشـان .بـه
همیـن علـت شـاه و وزرای تحـت امـرش می کوشـیدند بـا مدرن نمایـی ایرانـی،
وجهـه و ظاهـری مـدرن در چشـم سـران و رهبران کشـورهای غربی کسـب کنند.
مث ً
ال سیاسـت یکسان سـازی پوشـش مـردم و ممنوعیت مراسـم و آیین های مذهبی
و فرقـه ای ماننـد عزاداری هـای مـاه محـرم و غیره در مسـیر جلوگیری از تشـتت و
چندگانگـی فرهنگـی و بـرای انسـجام بیشـتر ملی توجیه شـد ،اما ریشـۀ اصلی آن
در حـس تحقیـر در برابـر ناظریـن اروپایـی هم بـود .بنا بـه گفته مخبرالسـلطنه در
خاطراتـش ،رضاشـاه در مـورد فرمـان تغییـر کاله مـردان بـه کاله فرنگـی گفته بود
کـه می خواهـد ایرانیـان هم رنـگ اروپایی هـا شـوند تا مورد تمسـخر قـرار نگیرند.
ایـن مسـاله را یکـی از کارگزاران فرهنگی این دوران یعنی سـعید نفیسـی هم تأیید
می کنـد( .نفیسـی )83 :1345
سیاسـت تخـت قاپـو کـردن و یکجانشـین کـردن عشـایر بـه زور دار و بمـب و
مسلسـل هـم جـدا از ایـن کـه وجـه سـرکوب کانون هـای نامتمرکز مشـروعیت و
قـدرت در مقابـل دولـت مرکـزی را داشـت ،همچنیـن بـا هـدف مـدرن نمایانـدن
ایـران اجـرا شـد .شـاه و مسـئولین حکومتـی دوسـت نداشـتند اروپاییـان ببینند در
ایـران هنـوز کسـانی لبـاس محلـی می پوشـند و در چـادر زندگـی می کننـد.

نتایج
سیاسـت های فرهنگـی ناسیونالیسـم ایرانـیِ رضاشـاه به شـکل گیری سیسـتماتیک
سـتم ملـی در ایـران منجر شـد .این سیاسـت اگرچه در میـان بخش هایی از اقشـار
میانـی ،نخبـگان دانشـگاهی و بروکرات هـای جدیـد پایـه گرفـت امـا عمومـ ًا بـا
واکنـش منفـی بخش هـای زیـادی از جامعـه غیر فـارس و حتـی فارس زبـان ایران
منجـر شـد .ناسیونالیسـم و هویـت ملـی همیشـه دو وجـه دارد :وجـه ایجابـی که
گسـترش و درونـی شـدن هویـت مـورد نظـر دولـت یـا نظریه پـردازان و رهبـران
ناسیونالیسـت اسـت و وجـه سـلبی کـه ترسـیم مرزهـای تمایـز بـا «دیگـری» و
«بیگانـه» اسـت .ایـن دیگران و بیگانـگان در ناسیونالیسـم ایرانی عمدتـ ًا به عرب ها
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و ترک هـا (تورانیـان) گفتـه می شـد .علاوه بـر اسـتناد بـه اشـعار عرب سـتیزانه و
ضـد ترکـی شـاهنامه فردوسـی ،چنـان کـه دیدیـم تحقیـر ترک هـا و عرب هـا در
سـطح نهادهـای اجتماعـی و دولتـی و حتی نوشـته های رسـمی نیز جریان داشـت.
ً
مثلا در کتـاب تاریـخ عمومـی و ایـران سـال دوم دبیرسـتان در سـال  ۱۳۱۵بـرای
توصیـف عرب هـا از عناویـن «سوسـمار خور»« ،پابرهنـه» و «بی تمـدن» اسـتفاده
شـده اسـت( .فرهـودی .ج )172-161 :1315 .2و چنـان کـه در فصـل خانـه ای از
شـن و مـه گفتیـم ،سـرمایه گذاری ها و امکانـات و خدمـات دولـت عمدتـ ًا متوجه
تهـران و سـایر شـهرهای بـزرگ مرکـز و فارس نشـین بود و سـایر مناطق بـه ویژه
بلوچسـتان و کردسـتان کمتریـن بهـره را از توسـعۀ رضاخانـی دریافـت می کردند.
مجموعـه ایـن عوامل احساسـی از بیـزاری و بیگانه پنداری نسـبت به ناسیونالیسـم
و هویـت ملـی ایرانـی (فارسـی) را در توده هـای مـردم غیـر فـارس برانگیخـت
و واکنـش آن هـا بـه ایـن سـتم ،تبعیـض و تحقیـر سیسـتماتیک دولتـی ،مقاومـت
بـود و شـکل گیری گرایشـات ناسیونالیسـتی منطقـه ای و بومـی مانند ناسیونالیسـم
تـرک و ُکـرد .چنـان کـه بعد از عـزل و تبعیـد رضاشـاه در شـهریور  ،۱۳۲۰نه تنها
بسـیاری از گرایشـات و هویت هـای فرقـه ای ،مذهبـی و ایلـی دوباره احیاء شـدند
بلکـه مشـخص ًا در دو منطقـۀ آذربایجان و کردسـتان جنبش های ناسیونالیسـتی فرقه
دمکـرات آذربایجـان و حـزب دمکـرات کردسـتان و جمهـوری کردسـتان در آذر
 ۱۳۲۴بـا حمایـت مردمـی روبه رو شـدند.

فصل نهم
سلطا ِن صاحب زنان
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طرفـداران رضاشـاه مدعی انـد دوران سـلطنت او ،آغـاز روند بهبـود وضعیت زنان
در ایـران و نقطـه عطفـی در موقعیـت اجتماعـی زن بـود .در این شـکی نیسـت که
اصالحـات رضاشـاه بـه ویـژه در مورد کشـف حجاب ،امـری تأثیرگـذار در تاریخ
معاصـر ایـران بـود و تبعـات آن تـا به امـروز ادامـه پیدا کرده اسـت .امـا این فصل
می کوشـد نشـان دهـد که:
 -1تلاش بـرای تغییـر موقعیـت زنـان در جامعـۀ ایران بـا اقدامات رضاشـاه آغاز
نشـد و پیـش از ایـن جنبش زنـان در ایران شـکل گرفتـه بود.
 -2ماهیـت طبقاتـی دولتـی کـه رضاشـاه بنـا نهـاد قـادر بـه رهایـی زنـان نبـود.
دولـت متمرکـز نیمه فئودالـی ماننـد دیگـر دولت هـای دیکتاتـوری طبقات سـتمگر
 از جملـه جمهـوری اسلامی -بـر سـتم بـر زن ،پدرسـاالری و برتـری نظام منـد(سیسـتماتیک) مـرد بـر زن در جامعـه متکـی بـود.
 -3آن چـه دولـت رضاشـاه در مـورد زنـان انجـام داد در خدمت به پروژۀ سیاسـی
متمرکـز کـردن قـدرت دولتـی و مرکـزی بـود و نـه برآمـده از انگیزه ای در مسـیر
رهایـی زنان.
 -4اقدامـات پهلـوی اول در ایـن زمینـه ،اقداماتـی قِسـمی ،سـطحی و تبلیغاتی بود
و پایه هـای اصلـی سـتم بـر زن و مردسـاالری را متزلـزل نکرد.
 -5نحـوۀ اجـرای اصالحـات رضاشـاه در مـورد زنـان بـه شـکل گیری تضادهـای
ارتجاعـی حـاد در بطـن جامعـۀ ایـران پـا داد و اگـر چـه در مـورد زنـان الیه های
متوسـط و میانـی جامعـه ،حاوی دسـتاوردهایی بود امـا در مواردی حتـی موقعیت
زنـان برخـی از اقشـار اجتماعـی را دشـوارتر از پیـش کرد.
 -6اصالحـات رضاشـاه ،جنبـش زنـان ایـران کـه پیـش از بـه قـدرت رسـیدن و
سـلطنت او تشـکیل شـده بـود را تضعیـف کـرده و بـه ورطـۀ نابـودی کشـاند.
عملکـرد دولـت رضاشـاه پیرامون مسـالۀ زنان ،بـه ویژه هنگامی پررنگ تر می شـود

94

رضاشاه و تاریخ واقعی پهلوی اول

کـه ایـن اقدامـات را بـا نمونـه دیگری در همـان مقطع زمانـی یعنـی کارزار رهایی
زنـان در اتحـاد شـوروی سوسیالیسـتی در فاصلـۀ سـال های  ۱۹۱۷تـا اواسـط دهۀ
 ۱۹۳۰یـا جنبـش رهایـی زنان در چین سوسیالیسـتی ( )1976-1949مقایسـه کنیم.

جنبش زنان پیش از پهلوی اول
برخلاف تصویـر واژگونـه ای کـه طرفـداران سـلطنت پهلـوی ترسـیم می کننـد،
هرگـز چنیـن نبـود که مسـالۀ زنان در ایـران و مطالبـات اجتماعی مرتبـط با حقوق
زنـان و حتـی مبـارزه بـا حجاب ،بـا رفرم های رضاخان شـروع شـده باشـد .گویی
ایـن «پـدر تاجـدار ملـت» یـک روز تصمیـم گرفـت «ضعیفه»هـا را از پـرده بیرون
کشـیده و خوشـبخت و «متمـدن» کند.
مدت هـا پیـش از روی کار آمدن رضاخان ،از سـال های پایانی سـلطنت ناصرالدین
شـاه ،زنـان بـه شـکل های مختلف در جنبش هـای سیاسـی از جمله جنبـش و قیام
بابیـان ( ۱۲۲۷ش) ،نهضـت تنباکـو ( ۱۲۷۰ش) و بـه ویـژه در جریـان انقلاب
مشـروطه ( ۱۲۸۵ش) و جنگ هـای انقالبـی مشـروطه خواهان تبریز حضور داشـته
1
و کـم و بیـش در فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه نقش ایفـا می کردند.
بـه عنـوان نمونـه در انجمن هـای مردمـی انقلاب مشـروطه ،در  1286انجمنـی با
عنـوان ُحریَّـت زنـان توسـط تعـدادی زن و مرد تأسـیس شـد( .سانسـاریان :1384
 )62تعـدادی از فعالیـن زنـان در مـدارس و مطبوعـات فعالیـت داشـتند .چندین و
چنـد نشـریۀ زنان مثـل عالم نسـوان ( ۱۳۱۲-۱۳۰۰ش) ،پیک سـعادت نسـوان (از
 ،)۱۳۰۶زبـان زنـان ( ،)۱۳۰۱-۱۲۹۸جهـان زنان ( )۱۳۰۰و نامـۀ بانوان ( )۱۲۹۹در
تهـران ،رشـت ،اصفهـان ،مشـهد و غیره منتشـر می شـد که زنـان در آن هـا فعالیت
می کردنـد.
 -1در مـورد وضعیـت زنـان و جنبش زنـان در انقالب مشـروطه نـگاه کنید به( :آفـاری :1379
( ،)269-233سانسـاریان ( ،)89-27 :1384خسـروپناه ( ،)1380وطن دوسـت ،)1385
(نجم آبـادی )1398
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حتـی در مـورد حجاب ،پیـش از سـال  1314و تصمیمات و اقدامات رضاشـاه ،در
میـان بخش هایـی از زنـان تحصیلکردۀ شـهری و محصلین مدارس ،شـاهد محدود
کـردن حجـاب و حتـی بی حجابـی هسـتیم .به عنـوان مثال عین السـلطنه سـالور از
روزنامه نـگاران وقـت در خاطراتـش می نویسـد کـه زنـان بـدون روبنـده (پیچه) و
بـا دسـت ها و سـینۀ بیـرون از چادر بـه خیابان می آمدنـد و یا صدیقـه دولت آبادی
در سـال  ۱۳۰۷بـا کاله و لبـاس اروپایـی در خیابان هـا راه می رفـت 1.بحـث دربارۀ
حجـاب و نقـد حجـاب زنـان هـم رایـج بـود .دولت آبـادی در نشـریۀ زبـان زنان
کـه بیـش از دو هـزار و پانصـد نسـخه تیـراژ داشـت ،علیـه حجـاب می نوشـت و
معـروف اسـت وصیـت کرده بـود هیـچ زنی با حجـاب در مراسـم خاکسـپاری او
حاضر نشـود( .شیخ االسلامی  91 :1351و  )99شـهناز آزاد در اولین شـماره نشریۀ
خـود بـا عنـوان نامه بانـوان از حجاب با عنـوان «کفن سـیاه» نام برد و از برداشـتن
حجـاب دفـاع کـرد 2.یـا ابوالقاسـم آزاد آذربایجانـی در  ۱۲۹۷محفـل مختلطـی را
تأسـیس کـرد کـه اعضایش به صـورت مخفی بـرای از بیـن بردن حجـاب فعالیت
و بحـث می کردنـد( .دولـت آبـادی .ج  )۴۳۳ :۱۳۶2 .۴نشـریۀ عالـم نسـوان چهار
سـال پیش از فرمان کشـف حجاب رضاشـاه ،در  1310مسـالۀ حجاب را به بحث
گذاشـت و فراخوانـی در ایـن مـورد چـاپ کرد کـه بـا نوشـته هایی در مخالفت با
حجـاب یـا در دفـاع از آن رو بـه رو شـد و در مجمـوع زنـان در ایـن فراخـوان بـه
ضدیـت بـا حجـاب پرداختند 3.حتـی در یکی از منابـع اروپایی روایتـی آمده که در
سـال های پـس از جنـگ جهانـی اول صدها زن در یکی از مسـاجد تهـران تحصن
4
کـرده و خواهـان برداشـتن حجاب شـده بودند.
گسـترش ایـن فعالیت هـا و مباحـث بـه تحـوالت بین المللیِ سیاسـی برمی گشـت
 -1تهران مصور  1340به نقل از (پاپُلی و دژم خوی )45 :1397
 -2نامه بانوان .شماره دوم  25مرداد 1299
 -3عالم نسوان .سال دوزادهم .شماره  .3اردیبهشت  .1311و شماره  .5شهریور 1311

4- C. Colliver Rice (1923) Persian Women and their ways. London. Seeley Service
P. 40
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و تأثیراتـی کـه جامعـۀ ایـران خصوصـ ًا بخـش روشـنفکری آن از ایـن تحـوالت
می گرفـت .مـوج اول فمینیسـم و بـه ویـژه تأثیرات پیـروزی انقالب اکتبر روسـیه،
بحـث دربـارۀ جنبـش زنـان را بـه مسـال های رایـج در سـطح جهـان تبدیـل کـرد
و روشـنفکران ایـران و حتـی برخـی از زنـان دربـار قاجـار از ایـن مباحـث تأثیـر
گرفتـه بودنـد .کشـورهایی مثـل افغانسـتان ،ترکیه و مصـر زودتر از ایـران در مورد
مسـالۀ زنـان و بـه ویـژه در مـورد حجـاب دسـت بـه تغییراتـی زدند .رشـد روابط
سـرمایه داری در ایـن کشـورها نیازمنـد آمـوزش زنـان بـود و بـه میزانـی کـه بـه
سـمت گسـترش ایـن روابـط می رفتنـد ،تمایـل به کشـاندن زنـان به سـطح جامعه
هـم شـکل می گرفـت.
امـا نقـش انقلاب اکتبـر و بـه ویژه تحـوالت جـاری در اتحـاد شـوروی در مورد
جنبـش رهایـی زنـان را نمی تـوان نادیـده گرفـت .مسـالۀ برابـری میـان زن و مـرد
در جمهـوری سوسیالیسـتی ایـران و جنبـش جنـگل مطـرح شـد و در روایت های
تاریخی از تبلیغات بلشـویک ها علیه حجاب در گیالن بحث شـده اسـت( .سـالور
ج ۵۶۹۳ :1378 .۷و  )۵۷۱8همچنیـن می دانیـم کـه پـس از اجـرای فرمـان کشـف
حجـاب رضاشـاه در دی  ،۱۳۱۴نواحـی شـمال ایـران بـه ویـژه گیلان کم تریـن
مقاومتـی در برابـر آن داشـتند و احتمـاالً این مسـاله متأثر از نزدیکی به شـوروی و
اخبـار مربـوط به زنـان در اتحاد شـوروی بـود( .آشـنا )283 :1371

رضاشاه و مسالۀ زنان
بایـد در نظـر داشـت که پیـش از  1314رضاشـاه و دولتش اساسـ ًا به عنـوان مانعی
در مقابـل مبـارزات و اعتراضـات زنـان علیـه حجـاب عمـل می کردنـد .بـه عنوان
نمونـه عین السـلطنه در خاطراتـش بـه تاریخ آبـان ماه  1310نوشـت:
وزیـر دربـار خیلـی عـادات اروپایـی را می خواهـد در اینجـا رواج بدهـد.
در غالـب آن موفـق شـده مثـل رفتـن بانـوان بـه سـینما و گردشـگاه ،کافه
و غیـره و غیـره .جـز برداشـتن چـادر .زیرا شـخص اعلی حضـرت مخالف
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ایـن اسـت کـه زن ها بی چـادر بیـرون بروند و اگـر مخالفت او نبـود امروز
شـش سـال بـود کـه خانوم هـا بی چـادر بودنـد( .سـالور .1379 .ج :10
)7701
حتـی زمانـی کـه قـرار شـد زنـان در انظـار عمومـی رفـت و آمـد کننـد ،آژان های
رضاخانـی بـا باتـوم و تفنـگ مراقـب بودند تـا زنان و مـردان «زیاده از حـد قاطی»
نشـوند و پیاده رو هـا را زنانـه مردانـه کردنـد .بنا به روایـت همان خاطـرات روزانۀ
عین السـطنه «عصرهـا هـم ایـن خیابـان (امیریـه) محـل تفـرج خانوم هـا اسـت.
طـوری جمعیـت می شـود کـه آژان مواظـب اسـت زن و مـرد و داخـل نشـوند .از
یـک سـمت زن و از سـمت دیگـر مردهـا بروند»( .سـالور ج  )6495 :8این مسـاله
در سـند تاریخـی دیگـری از قـول فـردی بـه نـام اسـتپانیان از پزشـکان تهـران آن
مقطـع هـم تأیید شـده اسـت 1.مضحک اسـت آن چـه کـه در رقابت هـای تبلیغاتی
ریاسـت جمهوری رژیـم اسلامی در سـال  1396در مـورد جداسـازی جنسـیتی
پیاده روهـا در صـورت انتخـاب ابراهیـم رئیسـی قاضی القضـات آدمکـش خمینـی
طرح می شـد ،هشـتاد سـال پیش از آن توسـط گزمگان و آژان های رضاشـاه «کبیر»
عملـی شـده بود!
امـا رضاشـاه از اصالحـات مربـوط به زنـان به طور کلـی و به ویژه در مورد مسـالۀ
حجـاب ،چندیـن هدف سیاسـی را دنبـال می کرد که عبـارت بودند از:
الـف) کسـب مشـروعیت سیاسـی و پایـۀ اجتماعـی در میـان قشـر جدیـدی از
بروکرات هـا.
ب) در دسـت گرفتـن رهبـری و انحصـار تمامـی جنبش های اجتماعـی و مطالباتی
ترقی خواهانـه و مردمی توسـط دولت و شـخص شـاه.
ج) تضعیف موقعیت اجتماعی روحانیت شیعه.
 -1مکتوب سرگشاده .از نشریۀ ایران نو .سال سوم .شماره  1329 .35ق
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د) گسترش تجددنمایی کشور به ویژه در عرصۀ ظواهر و نمادها.
در فصل هـای پیـش گفتیـم کـه تشـکیل یـک دولـت متمرکز ،هـدف اصلـی پروژۀ
سیاسـی رضاشـاه بـود و بسـیاری از تغییـرات و اصالحـات اقتصـادی ،اجتماعـی،
فرهنگـی و سیاسـی ایـن دوران بـه قصـد خدمـت بـه این هـدف و قشـر جدیدی
از سـرمایه داران بروکـرات و زمیـن داران بـزرگ انجام شـدند .شـاه بـه دنبال جلب
مشـروعیت اجتماعـی بـرای دولتـش در میـان ایـن اقشـار نوپـا و حکومت سـاخته
بـود و ایـن مسـاله در مـورد اصالحاتـش در رابطه با زنـان و به ویژه فرمان کشـف
حجـاب هـم صادق اسـت.
رضاشـاه بـا اجـرای اصالحـات عرفی قِسـمی و نصفه نیمـه در مورد جایـگاه زنان
در جامعـه و قانـون ،بـه دنبـال نفـوذ ایدئولوژیـک و سیاسـی بیشـتر در میـان ایـن
اقشـار بـود .اقشـار وفادار به دولت و سـلطنت پهلـوی که باید در اخلاق ،فرهنگ،
پوشـش و سـبک زندگـی فـردی و خانوادگـی بـا «تجـددِ» مـورد نظـر ایدئولوژی
پهلـوی مطابقـت می داشـتند .تمایـل بـه تجدد نمایـی ایرانـی و مـدرن نشـان دادن
ایـران ،عناصـر مهمـی در ایدئولـوژی دولـت پهلـوی اول بودنـد که با مسـالۀ زنان
و خصوصـ ًا بـدن زن مرتبـط می شـدند .بـه همین علت ،مسـالۀ ظاهر و پوشـش به
دغدغـۀ اصلـی دولـت رضاشـاه در مـورد زنـان تبدیل شـد و بیـش از هـر چیز در
سیاسـت کشـف حجاب فشـرده شد.
تغییـر پوشـش مـردم (ابتـدا مـردان در  ۱۳۰۷و بعد زنـان در  )۱۳۱۴بیـان دو هدف
سیاسـی و تبلیغاتـی دولـت پهلـوی اول بـود :نخسـت ایـن کـه هیـچ عرصـه ای از
ِ
دولـت متمرکـز دور مانـده باشـد و
جامعـه نیسـت کـه از دامنـۀ نفـوذ و هژمونـی
دولـت حـق دارد حتی پوشـش و ظاهـر «رعایای» تحـت حاکمیتـش را تعیین کند.
ِ
هـدف شـاه را در مقـاالت روزنامـۀ دولتـی اطالعـات در
شـاید بهتریـن بیـان ایـن
مـورد حجـاب بتـوان یافـت .در مـورخ  14دی  1315در روزنامـۀ اطالعـات چنین
آمـده اسـت که:

فصل نهم

99

حجـاب یکـی از مضرتریـن عـادات ملـی ایرانیـان بوده اسـت کـه تأثیرات
شـومی در مقـدرات و آینـده و سـعادت ملـت ایـران داشـت . . .بـا رفـع
حجـاب جلوگیـری از تقلـب و تزویـر در مسـائل حقوقـی خیلی آسـان تر
می گـردد .زن زیـر چـادر نیسـت کـه خـود را فلان کـس معرفـی نمـوده
و دارایـی خـود را بـا فلان پسـر خـود یـا قـوم خویـش صلـح کنـد .بـا
رفـع حجـاب ،جلوگیـری از مسـائل جـرم و جنایـت و یا تعقیـب مجرمین
سـهل تر اسـت .زیـرا دیگـر مجـرم نمی توانـد چـادر بـه سـر کـرده و از
تعقیـب پلیـس خـود را آسـوده نمایـد.
دوم ایـن کـه دیگـران (به ویـژه اروپاییـان) بایـد مدرن و متجدد شـدن ایـران را چه
در چهـرۀ شـهرهای جدیـد (خیابان هـا و سـاختمان های تـازه تأسـیس) و چـه در
مدرن نمایـی چهـرۀ مـردم کـوی و خیابـان ببیننـد .در واقـع از بدن و پوشـش زنان
به عنوان نماد مدرنیسـم اسـتفاده شـد .شـاه در سـخنرانی  17دی  1314گفت :زنان
پیـش از آن نـه تنهـا «از جامعـه جـدا نگاه داشـته شـده بودنـد ،بلکـه وظایف خود
نسـبت بـه وطـن و فـداکاری در راه کشـور را نیـز نمی توانسـتند انجـام دهنـد. . .
زنـان . . .از فرصتـی که در اختیارشـان قرار گرفته برای خدمت به پیشـرفت کشـور
اسـتفاده کننـد»( .امیـر جاهـد  94 :1315و  )95سـعید نفیسـی یکی از روشـنفکران
مبلـغ ایدئولـوژی پهلوی هم این مسـاله را به این شـکل تشـریح کرد کـه« :کمترین
فایـدۀ ایـن قانـون و کارهایـی که پس از آن کردنـد این بود که ایرانیان را یکسـان و
یـک رنـگ کـرد .و آن همـه اختالف صـوری را که قهـرا ً باعث اختالفـات باطنی و
نفـاق می شـد ،از میـان برداشـت و در وحـدت روح ملی ایران ،اثر بزرگی بخشـید»
(نفیسـی  1345ج .)83 :2
بنا بر ایـن دغدغـۀ رضاشـاه و دولتـش ،نـه رهایی زنـان و تقویت جنبش زنـان بلکه
سوءاسـتفاده از ایـن مسـاله در مسـیر اهـداف سیاسـی و طبقاتـی دولـت متمرکـز
نیمه مستعمراتی شـان بـود .طبقـات مرتجـع مدافـع نظم کهنـه و روابـط تبعیض آمیز
و سـتمگرانه اند .رهایـی زنـان ،نـه دغدغه شـان اسـت و نـه مطلوبشـان .بـورژوا-
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ناسیونالیسـت ها از هـر گونـه ( ِورژِن) و بـا هر پوشـش و ظاهـری ،مدافع و مجری
روابـط تولیدی-اجتماعـی مبتنـی بر پدرسـاالری هسـتند .آن ها مگر از سـر اجبار و
فشـار تـن بـه برخـی رفرم ها یـا عقب نشـینی ها در مورد مسـالۀ زنـان می دهند و یا
در مسـیر پروژه هـای سیاسـی و اجتماعـی کـه هـدف آن در نهایـت ،تثبیـت روابط
بهره کشـانه و تبعیض آمیـز موجـود اسـت.
همچنیـن اصالحـات رضاشـاه در مـورد زنـان اساسـ ًا در سـطح ظواهـر و برخـی
ِ
تولیـدی مبتنـی
از مناسـبات اجتماعـی باقـی ماندنـد .ایـن اقدامـات هرگـز روابـط
بـر مالکیـت خصوصـی و اسـتثمار و کانون هـا و نهادهـای اجتماعـی و سیاسـی
همچـون خانـوادۀ مردمحـور ،قوانیـن شـریعت و غیـره کـه در طـول تاریـخ ،سـتم
بـر زن را تولیـد و بازتولیـد کرده انـد از بیـن نبردنـد 1.حتـی الحاقیه هـای مربوط به
قانـون خانـواده کـه از آن بـه عنـوان «اقدامـات مترقـی رضاشـاه» نام می برنـد و از
سـال  ۱۳۰۷بـه مـرور بـه قانون مدنـی ایران افـزوده شـدند ،کماکان حاوی اَشـکال
بنیادیـن سـتم بـر زن و مردسـاالری هسـتند .بـه عنوان مثـال ،نیاز زن به اجـازۀ پدر
یـا پدربـزرگ بـرای اولیـن ازدواج ،چندهمسـری و تعـدد زوجـات و صیغـه ،جرم
دانسـتن همجنسـگرایی و نداشـتن حـق رأی زنان در آن تأیید شـده بـود .طبق مادۀ
 ۱۱۰۵شـوهر ،رئیـس خانـواده بـود .طلاق بر اسـاس مـاده  ۱۱۳۳حق مـرد بود و
مـرد بـرای طلاق حتی نیاز نداشـت تصمیمش را به همسـرش اعالم کنـد .در واقع
قانـون خانـوادۀ رضاشـاهی به قوانین زن سـتیز شـریعت اسلامی تـن داد و آن ها را
در هیئـت قانـون و اجبـار دولتـی به زنـان تحمیل کـرد .یکی از پژوهشـگران تاریخ
زنـان در ایـن دوره معتقـد اسـت لوایـح قانونـی دورۀ رضاشـاه در مـورد قوانیـن
خانـواده و زنـان« :در نـوع خـود رادیـکال نبودنـد و اسـاس و جوهرۀ شـریعت در
آن هـا حفـظ شـده بـود .از سـوی دیگـر ایـن مسـاله کـه تا چـه حـد قوانیـنِ تغییر
یافتـه ،اجـرا می شـدند نیز روشـن نیسـت»( .سانسـاریان )96 :1384
دورۀ پهلـوی اول همچنیـن سـرآغاز تن فروشـی رسـمی و قانونـی و متمرکـز بـود
 -1در مورد ریشه های تاریخی و اجتماعی ستم بر زن نگاه کنید به (انگلس )1386
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کـه در سـلطنت محمـد رضاشـاه نیـز ادامـه پیدا کـرد .محلـۀ نیمه ویـران قجرها که
بعدها به شـهر نو معروف شـد به دسـتور رضاشـاه بازسـازی شـده و محل اسـکان
تن فروشـان شـد .او همچنیـن دسـتور داد زنـان حرمسـرای قاجـار در ایـن منطقـه
اسـکان داده شـوند و بسـیاری از آن هـا ناچار به دام تن فروشـی افتادنـد( .زندمقدم
 )1396سـرهنگان و نظامیـان ارتـش شاهنشـاهی ماننـد عبداله خـان ششـلول و
سـرهنگ مظفرخـان خانه هـای متعدد در شـهر نو سـاختند و دختران روسـتایی که
توسـط واسـطه ها اغفـال شـده و حتـی دزدیـده شـده بودنـد را بـه بردگی جنسـی
کشـاندند( .شـهری ،1371 .ج )397 :3
امـا در اتحـاد شـوروی ،تمامـی قوانیـن و سـنت های دینـی (اعـم از اسلامی یـا
مسـیحی) در مـورد زنـان و ازدواج ملغـی شـدند ،حـق رأی زنـان و حـق انتخـاب
کـردن و انتخـاب شـدن به رسـمیت شـناخته شـد ،حـق طلاق ،حق سـقط جنین،
آزادی همجنسـگرایان ،ممنوعیت ازدواج اجباری ،برابری در دسـتمزدها ،ممنوعیت
چند همسـری و غیـره در فاصلـۀ کوتاهـی عملـی شـدند .آن هـم در جهانـی که در
همـان مقطـع زنـان در ایـاالت متحده ،بریتانیا و فرانسـه حتی فاقد حـق رأی بودند.
چـرا کـه رهایی زنان بـرای پرولتاریا و انقالب کمونیسـتی ،یک ضرورت و بخشـی
از اسـتراتژی رهایـی کل جامعـه از قیـد و بندهـای دنیـای کهنه اسـت .همانطور که
همزمان با دوران رضاشـاه در اتحاد شـوروی سوسیالیسـتی ( )۱۹۵۶-۱۹۱۷شـاهد
یـک دگرگونـی و جهـش عظیـم در مسـیر رهایی زنـان بودیـم .این مبـارزه اگرچه
در مقطـع میانـۀ دهـۀ  ۱۹۳۰تـا پایـان جنگ جهانـی با عقب نشـینی ها و اشـتباهاتی
همـراه شـد 1.امـا بـه گواهـی تاریـخ ،وضعیـت زنـان در تمامـی جمهوری هـای
شـوروی بـه ویـژه در آسـیای مرکـزی و قفقـاز یک جهـش بی مانند در تاریخ بشـر
2
تـا آن مقطـع بود.
 -1در مورد خط سیر اتحاد شوروی در رابطه با مسالۀ زنان و دستاوردها و اشکاالت آن نگاه کنید به
(بهرنگ )26-4 :1389
 -2در مورد دستاوردهای شوروی سوسیالیستی ( )1956-1917در مسالۀ رهایی زنان ،نگاه کنید
به:
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یکـی دیگـر از مشـخصه های اصالحـات رضاشـاه در مورد زنـان ،فرآینـد از باال و
مکانیکـی آن بـود .بـه ایـن شـکل کـه به زنـان اجازه داده نشـد تـا نقـش و جایگاه
مرکـزی و مهمـی در فرآینـد مبارزه بـا حجاب بازی کننـد و اساسـ ًا کارزار توده ای
و از پاییـن بـرای ترویـج و گسـترش آگاهـی اجتماعـی در ایـن مـورد راه نیافتـاد.
رضاشـاه خواهـان ایجـاد تغییـر در وضعیـت زن ایرانـی در چارچوبـۀ ضرورت هـا
و بایدهـای دولـت و سـلطنت خـودش بود و نه بیشـتر .رضاشـاه هرگـز مایل نبود
مطالبـات و جنبـش زنـان به یـک حرکت رادیکال سیاسـی و اجتماعی تبدیل شـده
و مرزهـای سـنتی و ریشـه دار پدرسـاالری و مردسـاالری را مخدوش کنـد .از این
رو هـم بـر مسـالۀ «جایـگاه ویـژه» و «وظیفـۀ اصلـی زنـان» در خانـواده و مسـالۀ
مـادری تأکیـد داشـت و هـم کوشـید زمـام فعالیت هـای زنـان را خـود در دسـت
بگیـرد و خصلـت جنبشـی آن را متوقـف کند.
محمدرضـا شـاه نـگاه پـدرش به مسـالۀ زنـان و جایـگاه زنـان در جامعـه را چنین
تشـریح می کنـد که:
رضاشـاه هرگـز بـه فکـر آن نبود کـه ایرانیان با گذشـتۀ کشـور قطـع رابطه
کننـد .و از همیـن جهـت میل داشـت کـه دوشـیزگان ایرانی پس از کسـب
علـم و هنـر و تحصیـل تجـارب کافـی ،وارد مرحلـۀ زناشـویی بشـوند و
فرزنـدان خـود را در پرتـوی تحصیالتـی کـه کرده انـد ،بهتـر تربیـت کنند.
امـا بـه ایـن عقیـده نیز ایمـان قطعی داشـت کـه دختـران تحصیل کـرده و
دانشـمند ،همسـرانی خوب تـر و مادرانـی فهمیده تـر و در اجتمـاع ایرانـی،
افـرادی وظیفه شـناس تر خواهنـد بـود( .محمدرضـا پهلـوی )467 :1340
Stites, Richard (1978) The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860-1930 – Princeton - NJ: Princeton Univ. Press
Goldman, Wendy Z. (1993) Women, the State & Revolution: Soviet Family Policy
and Social Life, 1917-1936 - New York - Cambridge Univ. Press – P: 1-58
Kamp, Marianne (2008) The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism – Seattle - WA: Univ. of Washington Press
Edgar ,Adrienne Lynn (2003) Emancipation of the Unveiled: Turkmen Women Under
)Soviet Rule, 1924–29 - in The Russian Review 62 (January 2003
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شـاید هیچ جمله ای بهتر از این نمی توانسـت بینش پدرسـاالرنۀ رضاشـاه در مورد
جایـگاه زنـان در جامعـه و نـگاه ابـزاری وی بـه جنبـش زنـان و پتانسـیل نهفته در
آن را فشـرده و بیـان کند.
رضاشـاه همچنین برای در دسـت داشتن زمام این پتانسـیل اجتماعی ،جمعیت هایی
کـه زنـان بـرای فعالیت هـای اجتماعـی و مباحـث فرهنگـی و سیاسـی راه انداخته
بودنـد (از جملـه نشـریۀ عالـم نسـوان) را تعطیـل کـرد .از  1314بـه بعد سـازمانی
بـه نـام کانـون بانـوان تحـت هدایـت و نظـارت دولت تشـکل شـد که اهـداف و
سـاختار آن در مقایسـه بـا سـازمان های زنـان پیـش از ایـن تاریـخ ،یـک جهش به
عقـب مشـهود بـود .چرا کـه خصلت مبارزاتی ،سیاسـی و جنبشـی ایـن مطالبات و
تمایلات را بـه یـک محـدودۀ خیریـه ای ،کنترل شـده و مجـری اوامـر و تمایالت
حکومـت سـوق داد .اهـداف ایـن سـازمان تازه تأسـیس شـامل بهبـود و تغییر فکر
زنـان در مسـیر ایدئولـوژی دولـت پهلـوی ،آموزش روش هـای جدیـد «بچه داری
و خانـه داری» ،تشـویق زنـان بـه سـادگی و زندگـی دور از تجمـل ،ترغیـب زنـان
بـه اسـتفاده از تولیـدات داخلـی و احـداث انجمن هـای خیریـه جهـت کمـک بـه
زنـان فقیـر و کـودکان بی سرپرسـت بـود( .شیخ االسلامی  )89 :1351زنـان فقـط
«آزاد» بودنـد مجـری اوامـر «ملوکانـۀ ذات همایونـی» باشـند و نـه فاعلیـن آگاه و
صاحب نظـر در دفـاع یـا انتقـاد بـه ایـن اصالحـات و برنامه هـا .برنامۀ رضاشـاه به
جـای اتـکا بـه مردم و مشـخص ًا خـود زنان در پیشـبرد آگاهانـه و جمعی مبـارزه با
رسـوم ،سـنت ها ،روابط و مناسـبات پدرسـاالرانه و مردسـاالرنه ،بنا به مصلحت و
اهـداف دولـت ،برخـی از آن ها را به صورت قسـمی و گزینشـی انتخـاب کرد و با
اتـکا بـه تهدیـد و فشـار قانونی و پلیسـی کوشـید آن ها را بـه جامعـه تحمیل کند.
جـواب پاسـبان ها و آژان هـای رضاخـان بـه معترضیـن بـه قانون کشـف حجاب،
در بسـیاری مـوارد کتـک و توهین و دسـتگیری بـود .زنان نه تنها از سـوی گزمگان
حکومتـی بلکـه از سـوی جامعـه و سـنت هـم تحـت فشـار بودنـد .گزارش هـای
تاریخـی حاکـی از آن اسـت کـه زنانـی کـه فرمـان کشـف حجـاب را رعایـت
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می کردنـد مـورد تهدید و اذیـت مردان مذهبـی در کوچه و خیابان قـرار می گرفتند
و حتـی بعـد از شـهریور  ۱۳۲۰تعـدادی از فروشـگاه ها اعلان زدنـد که مشـتریان
بی حجـاب را نمی پذیرنـد( .شـهابی .1387 .ممنوعیـت حجـاب 302 : .و )306
بـرای فشـار و تحقیـر دو جانبـه علیـه زنـان تن فـروش و زنـان باحجـاب ،دولـت
دسـتور داد زنـان تن فـروش تـا زمانـی کـه شـوهر نکـرده بودنـد بایـد چـادر سـر
می کردنـد( .آشـنا  156 :1371و )263
یکـی از پیامدهـای اجـرای ایـن قانون ایـن بود کـه در عمل زنان و دختـران زیادی
از عرصـۀ جامعـه ،تحصیـل ،کار و اسـتقالل مالی و اجتماعی نسـبی محروم شـدند.
وزارت آمـوزش و پـرورش اعلام کـرد دختـران باحجـاب حـق دریافـت دیپلم را
ندارنـد و دختـران بسـیاری از خانواده هـای مذهبـی از رفتـن به مدرسـه و تحصیل
محـروم شـدند( .همـان  )219همچنیـن معلمین زن یـا زنان کارمندی کـه حاضر به
کشـف حجـاب نبودنـد ،بیـکار شـدند( .نجم آبـادی  318 :1390و  )329کارمنـدان
دولـت موظـف بودنـد بی حجـاب سـر کار برونـد و حتـی کارمنـدان مـرد موظف
بودنـد همسـران خـود را بی حجـاب برای جشـن ها و مراسـم عمومی همـراه خود
ببرند.
یکـی دیگـر از تبعـات مهم سیاسـت کشـف حجـاب سـرکوب گرانۀ رضاشـاه ،این
بـود کـه بخش هایـی از مـردم را بـه سـمت روحانیـت و تفکـرات ارتجاعـی آن ها
سـوق داد .در فصل هـای آتـی خواهیـم دیـد کـه رضاشـاه بـه دنبال محـدود کردن
حـوزۀ نفـوذ و اعتبـار اجتماعـی و سیاسـی روحانیـت شـیعه بـه عنـوان یکـی از
نهادهـای سـنتی قـدرت در ایران بود .تحمیل پوشـش بـه مردم  -به ویـژه در مورد
زنـان  -یکـی از اقداماتـی بود که رضاشـاه از طریق آن کوشـید در برابـر روحانیت
قدرت نمایـی کند .واکنـش بخش هایی از آخوندها ،تحریک احساسـات و باورهای
مذهبـی مـردم بود .خشـم بالقـوۀ جامعـه از انواع مختلـف سـرکوبگری های دولت
 از جملـه در مـورد پوشـش مـردان و زنـان  -یکـی از فاکتورهایی بود که دسـتروحانیـت در بسـیج و تهییـج مـردم را بـاز می گذاشـت .دولـت در  ۲۰تیـر ۱۳۱۴
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بـه روی معترضیـن در مسـجد گوهرشـاد مشـهد آتـش گشـود و کشـته و زخمـی
شـدن تعـدادی از معترضیـن ،بیـش از پیـش در خاطـرۀ بخش هایـی از مـردم حک
و تثبیت شـد.
نکتـۀ قابـل توجـه ایـن اسـت کـه بـه هر حـال حجـاب ،یـک نماد سـتم بـر زن و
زنجیـر تحقیـر زنـان در ایـران بـود و بایـد بـا آن مبـارزه می شـد .چنین نیسـت که
اگـر رضاخـان فرمـان کشـف حجـاب سـرکوب گرانه را نمـی داد و مسـالۀ مبـارزه
بـا حجـاب بـه شـکل دیگـری پیـش می رفـت ،ایـن تضـاد بـدون تنش و خـود به
خـود حـل می شـد یـا بـا مخالفـت بخش هایـی از جامعـه مواجه نمی شـد .مسـاله
ایـن اسـت کـه حـل صحیـح ایـن تضـاد ،نیازمنـد خنثـی کـردن قوانیـن شـریعت،
نهادهـای دینـی و تغییـر باورهـای دینی مـردم و متحد کـردن آن ها خصوصـ ًا زنان
بـود .جهـش سراسـری و مبـارزه و کارزار اجتماعـی و فرهنگی برای رها شـدن از
حجـاب نیازمنـد تغییـر در روابط اقتصادی و تولیدی مبتنی بر اسـتثمار و فرودسـتی
زن در جامعـه ،الغـای کامـل قوانیـن مذهبـی و جدایـی دیـن از دولـت و مبـارزۀ
فعاالنـه و آگاهانـه خـود زنـان با سـنت و حجـاب و روحانیت بـود .ضرورت هایی
کـه هیچ کـدام بنـا بـه ماهیـت طبقاتـی دولـت رضاشـاه بـه عنـوان یـک دولـت
دیکتاتـوری بورژوایـی و نیمه فئودالـی ،جـواب نگرفتنـد و ایـن تضـاد بـه صورت
قسـمی ،نمایشـی ،مکانیکـی و سـرکوب گرانه حل شـد .بـورژوازی در هر شـکلش
هرگـز نمی خواهـد و نمی توانـد انـرژی زنان را بـه تمامی آزاد کند و امـکان رهایی
آن هـا را فراهـم کنـد .چـرا کـه روابـط تولیـدی و اجتماعی سـرمایه دارانه بـر انواع
سـتم های اجتماعـی از جملـه سـتم بـر زن اتـکا می کنـد .بـورژوازی بـه ناچار هم
بـه علـت نیـاز بـه نیـروی کار زنان و هـم تأثیـرات ناشـی از رهایی زنـان در اتحاد
شـوروی سوسیالیسـتی ( )۱۹۵۶-۱۹۱۷و بعـد چیـن سوسیالیسـتی ()۱۹۷۶-۱۹۴۹
بـر جنبـش زنـان و مبارزات شـان ،بـا ضرورتـی به نـام مسـالۀ زنان و جنبـش زنان
روبـه رو شـد و بایـد به آن پاسـخ مـی داد .اما پیوند تاریخی سـتم بر زن بـا مالکیت
خصوصـی ابـزار تولیـد و روابـط تبعیض آمیـز طبقاتـی و اجتماعی ،ایـن طبقه را به
سـمتی رانـد و می رانـد کـه همـواره شـکل های سـتم بـر زن را تغییـر می دهـد اما
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قـادر بـه حـل تاریخـی آن و ریشـه کن کردنـش نیسـت .این مسـاله در کشـورهای
تحت سـلطه (جهـان سـوم) ماننـد ایـران کـه نهادهـا ،روابـط و سـنت های فئودالی
و پدرسـاالرانه بـا جان سـختی بیشـتری در جامعـه حضـور دارنـد ،دشـواری های
مضاعفی دارد.
امـا هم زمـان با اصالحات رضاشـاه در مورد مسـالۀ زنان ،کارزار مبـارزه با حجاب
و خرافـات و رسـوم زن سـتیزانه در جمهوری هـای آسـیای مرکـزی و قفقـاز اتحاد
شـوری بـه شـکل دیگـری در جریـان بـود .حـزب کمونیسـت ،ایـن کارزار را بـا
مشـی تـوده ای و بـا اتـکا بـه زنـان پیشـرو و حضـور و نقش آفرینی خـود زنان در
سـال های  ۱۹۲۸تـا  ۱۹۳۰پیـش بـرد .هـدف ایـن جنبش کـه عنـوان کارزار هجوم
بـه آن داده بودنـد ،بیـرون کشـیدن زنـان از سـیطرۀ حجـاب و چـادر و مبـارزه بـا
مهریـه و سـایر سـنت های فئودالـی و مردسـاالرنه بود .زنان با شـعار «در سـرزمین
شـوراها ،سـرکوب ،بردگـی و خشـونت علیـه زنـان جایـی نـدارد» طـی جلسـات
مختلف بحث و سـخنرانی و جشـن و مبارزه ،چادرهای سـنتی آن مناطق (پَرنجی،
چاچـوان) را بـه آتـش کشـیدند .ایـن کارزار اگرچه با فـراز و فرود و مبـارزه پیش
رفـت امـا از آنجـا کـه بـا حضـور زنـان و متحـد کـردن آن هـا و تغییـرات عمـدۀ
اقتصـادی و سیاسـی و فرهنگـی در یـک کشـور سوسیالیسـتی صـورت گرفت ،به
1
امـر مانـدگار و پایـداری در منطقـۀ آسـیای مرکزی تبدیل شـد.
جنبـش زنـان تحـت رهبـری پرولتاریـا و در جریـان انقلاب کمونیسـتی و دولـت
سوسیالیسـتی در تجربـۀ چیـن سوسیالیسـتی ( )1976-1949هـم به دسـتاوردهای
بی ماننـدی دسـت یافـت 2.دسـتاوردهایی کـه بـا حضور صدهـا میلیون زن و شـور
و شـوق و مبـارزۀ آگاهانـۀ آن ها در مسـیر ریشـه کن کـردن دنیای کهنه و گسسـتن
زنجیرهـای پدرسـاالری به دسـت آمدند.
1- Kamp, Marianne (2008) The new woman in Uzbekistan. Islam, Modernity, and
Unveiling under Communism. University of Washington Press

 -2نگاه کنید به (بوروایل  )1997و (لوتا )1394
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ایـن بخـش را بـا ترجمـه یکـی از آوازهای زنـان روسـتایی در بخارای ازبکسـتان
در جریـان کارزار هجـوم بـه پایـان می بریم:
ای گل های شرقی
زمان آن رسید که حجاب و پرنجی را کنار بگذاریم
به من گوش فرا دهید ای معلمان شرق سرخ
هزاران سال زیر یوغ و تاریکی به سر بردید
وقتی از خواب عمیق بیدار شوید
کارگران جهان در انتظار شما خواهند بود

 -1به نقل از (صادقی )66 :1392
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رضاشاه ،روحانیت شیعه و دین
تبلیغـات رسـمی جمهـوری اسلامی در مـورد دولـت پهلـوی اول ،بخشـی از
طرفـداران سـلطنت رضاخـان و حتـی برخـی از پژوهشـگران تاریـخ سـال های
حکومـت او مدعی انـد کـه دولـت رضاشـاه بـه سـوی سکوالریسـم ،جدایـی دین
از دولـت و محـدود کـردن نقـش روحانیـت شـیعه و دیـن در جامعـه حرکـت
می کـردُ .مدعـای آن هـا بـرای چنیـن ادعایـی ،تأسـیس برخـی نهادهـای حکومتی
و اجرایـی در مقطعـی بـود کـه عم ً
ال قـدرت و نفـوذ روحانیت را به چالش کشـید
و برخـی اقدامـات مشـخص ماننـد کشـف حجـاب ،اعمـال برخـی محدودیت هـا
بـرای مراسـمات مذهبـی ،محـدود کـردن سـفر به مکـه و کربلا و غیره .امـا تضاد
رضاخـان و دولتـش نـه بـا اسـاس کارکـرد ارتجاعـی و نقـش و جایـگاه دیـن در
جامعـه بلکـه بـا دو پدیـدۀ نهاد روحانیـت و تبارز نمادیـن دین به شـکل آیین های
مذهبـی بود.
پیشـتر دیدیـم دولـت متمرکـزی کـه رضاشـاه بنـا نهـاد و قشـر جدیـدی از بزرگ
زمیـن داران و سـرمایه داران بروکـرات کـه بـا عروج وی خـود را به طبقـات حاکم
در ایـران تحمیـل کردنـد ،بـا برخـی از نهادها و مظاهـر روابط تولیـدی و اجتماعی
فئودالـی قبـل از خـود در یـک رابطـۀ سـتیز و سـازش قـرار داشـتند .رضاشـاه و
دولتـش از یـک طـرف متمایل و ناچـار به تعامل و هم زیسـتی با کانون های سـنتی
قـدرت ماننـد اشـرافیت قاجار ،سـران ایلات و عشـایر و روحانیت شـیعه بودند و
از سـوی دیگـر بـه عنوان یک قشـر جدیـ ِد تازه به قدرت رسـیده خواهـان و ناچار
از سـتیز بـا آن هـا ،محـدود کـردن و ادغـام مجددشـان در دسـتگاه جدیـد دولـت
متمرکـز نیمه مسـتعمراتی و روابـط نیمه فئودالـی بودنـد.
رضاشـاه بـه عنوان رئیس دولتی که اساسـ ًا بر مناسـبات اسـتثماری فئودالی پیشـین
تکیـه کـرد و اقتصـاد و جامعه ایـران را عمیق تر و به صورت سـاختاری به سـرمایۀ
امپریالیسـتی پیونـد زد ،بـا مالکیـن و روحانیـت دسـت بـه یـک ائتلاف طبقاتـی
زدنـد .امـری کـه در سـال های بعـد بـه مـرور و بـا پررنگ تـر شـدن نقـش درآمد
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نفـت در اقتصـاد و بی نیـازی بیشـتر دولـت از درآمـد کشـاورزی ،رو بـه ضعیف تر
شـدن رفـت امـا تـا پایـان سـلطنت رضاشـاه ادامه یافـت .تلاش رضاشـاه در نیمۀ
دوم سـال های سـلطنتش بـرای تضعیـف نفـوذ روحانیت شـیعه در سـاختار قدرت
سیاسـی و اجتماعـی ،در راسـتای تضعیـف کانون هـای سـنتی قـدرت (اشـراف-
عشـایر-روحانیت) و تثبیـت دولـت متمرکـز و تازه تأسیسـش بود.
همچنیـن ضدیـت بـا تبـارزات نمادیـن مذهـب و آیین هـا و رسـومات سـمبلیک
مثـل عـزاداری مـاه محـرم و غیـره از آنجـا برمی خاسـت کـه دولـت ایـن وجـه
نمادیـن مذهـب را بـه عنوان رقیبـی بـرای اتوریته گفتمـان سیاسـی و ایدئولوژیک
رسـمی اش می دیـد .در پـروژۀ سـاختن دولـت متمرکـز و ایدئولـوژی ایـن دولـت
یعنـی ملی گرایـی و یکسان سـازی هویتـی ناسیونالیسـتی ،هـر نـوع از تنـوع زبانی،
فرهنگـی ،سیاسـی ،دینـی و عقیدتـی به عنـوان نمـاد و کانون اختالف و جداسـری
دیـده می شـد.
تاریخ نـگاران دورۀ پهلـوی اول نحـوۀ برخـورد رضاخـان بـا روحانیت شـیعه را به
دو دوره تقسـیم می کننـد:
دورۀ اول از پیـش از کودتـای سـال  ۱۲۹۹تـا سـال های میانه دهـۀ  ۱۳۰۰که دوران
مـاه عسـل و اخـوت سـردار سـپه و روحانیـت بـود .رضاخـان در ایـن دوره بـه
درخواسـت آخوندهـا بـرای صـرف نظـر کـردن از جمهوری و نشسـتن بـر تخت
سـلطنت پاسـخ مثبـت داد .در مراسـم سـینه زنی محـرم بـا پـای برهنـه و کاهـگل
بـر سـر شـرکت می کـرد( .مکـی  .1363ج )450 :1بـا برخـی مراجـع روحانیـت
مثـل شـیخ عبدالکریـم حائـری ،شـیخ محمدحسـین نائینـی و ابوالحسـن اصفهانی
روابـط دوسـتانه داشـت و بارهـا برای مشـورت و ابـراز ارادت نزد آن هـا می رفت.
مهم تریـن عنصـر پیونددهنـدۀ شـاه و روحانیـت در ایـن مقطـع احسـاس خطـر از
قـدرت گرفتـن کمونیسـم در ایـران پـس از انقلاب اکتبـر روسـیه بـود .بـه عنوان
مثـال شـیخ محمدحسـین نائینـی کـه اصالح طلبـان و ملـی مذهبی ها امـروزه او را
بـه عنـوان شـیخ مشـروطه خواه و «آزاده» معرفـی می کننـد ،در اول شـهریور ۱۳۰۷

فصل دهم 111

در نامـه ای بـه رضاشـاه از ضرورت وحدت سـلطنت و روحانیت بـرای جلوگیری
از قدرت گرفتن و «سـرایت فسـاد شقاقلوسـی جمهوریت و بالشـویکی . . .کفر و
زندقـه و الحاد و حفظ اسـتقالل سـلطنت اسلامیه» گفـت( .منظوراالجـداد :1379
)62-61
امـا در دورۀ دوم ،رضاخـان کـه توانسـته بـود نسـبت ًا پایه هـای رژیمـش را تثبیـت
کنـد ،پـس از سـرکوب ایالت و عشـایر و تصفیۀ بقایای اشـرافیت قاجـار از عرصۀ
قـدرت ،به سـمت محدود کـردن روحانیت رفـت .او این کار را از طریـق بی اعتبار
کـردن نهادهـای سـنتی قـدرت روحانیون در جامعـه مانند محاکم قضاوت شـرعی،
مکتب خانه هـای سـنتی و زمین هـای وقفـی انجـام داد.
رضاشـاه تعـداد روحانیـون مجلـس را از  ۲۴نفـر در مجلـس پنجـم بـه  ۶نفـر در
مجلـس ششـم کاهـش داد .در سـال ( ۱۳۰۵ه .ش) وزارت دادگسـتری تأسـیس
شـد و روحانیـون ملـزم شـدند تـا طبـق قوانین مدنـی جدید کـه تلفیقـی از قوانین
شـرع اسلام ،احـکام مدنـی جمهـوری فرانسـه و آیین دادرسـی ایتالیای فاشیسـت
بـود بـه امـر قضـاوت مبـادرت کننـد .هرچنـد در مجموعـۀ قوانیـن مدنـی جدید،
امتیـازات متعـددی بـه ویـژه در مـورد برتـری مـردان بـر زنـان و قانون خانـواده و
احـکام مربـوط بـه اراضـی کشـاورزی بـه قوانیـن شـریعت اسلام داده شـد .حق
طلاق و چند همسـری بـرای مـرد بـه رسـمیت شـناخته شـد و مـرد می توانسـت
مانـع از کارکـردن همسـرش در بیـرون خانـه شـود .همچنیـن بـه طـور کلـی گفته
شـد هیچ کـدام از قوانیـن جدیـد نباید با اصول شـرع و فقه مغایرت داشـته باشـند.
در مـاده  ۱۴۶چنیـن آمـد« :هنگامـی کـه دعـوی بر سـر ارجـاع پرونده بـه محکمه
عـرف یا شـرع باشـد ،در این صورت ممکن نیسـت بـدون موافقت مجتهد مسـلم،
پرونـده بـه محکمـه عرفـی ارجاع گـردد»( .فلـور و بنانـی )119 :1390
قانـون سرپرسـتی اوقـاف در سـال  ۱۳۱۳یکی دیگـر از اهرم های قـدرت اقتصادی
روحانیـت شـیعه را تهدیـد و محدود کـرد .همچنین تشـکیل نظام آموزشـی جدید
و متمرکـز سراسـری ،از نقـش روحانیـون در مکتب خانه هـای سـنتی کاسـت .هـر
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چنـد تدریـس دروس دینـی و قـرآن بـه درجـات مختلـف در ایـن نظـام تضمیـن
شـد امـا بـه بـاور آبراهامیـان و رودی ماتی ،1دولت می کوشـید آمـوزش و از جمله
آمـوزش دیـن را بـه انحصار خود دربیـاورد و رونـد تمرکزگرایی دولتـی را در این
عرصـه نیـز تثبیـت کنـد( .ماتـی  )199 :1387و (آبراهامیـان  )160-159 :1389در
سـال  ۱۳۱۵نهـادی بـرای تربیت مسـتقیم مبلغین و واعظان اسلامی به نام موسسـۀ
وعـظ و خطابـه توسـط دولـت تأسـیس شـد .حوزه هـای علمیـه کماکان اسـتقالل
نسـبی و خودمختاری شـان از دولـت را حفـظ کردنـد امـا تأمین بودجـۀ مالی آن ها
در دسـت شـاه بـود و چنیـن مقـرر شـد کـه داوطلبـان ورود به ایـن حوزه هـا باید
توسـط دانشـکده الهیـات دانشـگاه تهـران و امـام جمعـه مسـجد سپهسـاالر کـه
منتخـب دولـت بـود ،گزینش می شـدند.
امـا در مقابل ،رضاشـاه رسـم بست نشـینی در اماکن مقـدس را ممنـوع و تظاهرات
عمومـی روزهـای عیـد قربـان و زنجیرزنـی و قمه زنـی مـاه محـرم را غیـر قانونی
کـرد( .بصیرت منـش)۱۳۷ :۱۳۷۸ .
قوانیـن تغییـر پوشـش مردان ،کشـف حجـاب زنـان ،سـرکوب تظاهرکننـدگان در
مسـجد گوهرشـاد مشـهد در  ،۱۳۱۴کتـک زدن یکـی از آخوندهایی کـه مانع ورود
همسـر و دختران شـاه به حرم مشـهد شـده بود توسـط خود شـخص شـاه و تبعید
و مـرگ سیدحسـن مـدرس از دیگـر رویدادهای مهمـی بود که روابـط بخش هایی
از روحانیـون و رضاشـاه را تیـره کـرد .اعتراضـات مـردم قـم ،اصفهان و شـیراز در
پاییـز سـال  ۱۳۰۶بـه قانـون سـربازی گیری اجبـاری 2و اعتراضـات مـردم مشـهد
در تیـر  ۱۳۱۴رنـگ و بـوی مخالفت هـای مذهبـی بـا دولـت را گرفـت امـا مـورد
حمایـت چنـدان مراجع معـروف قـرار نگرفت.
امـا شـاه در همیـن دورۀ دوم کـه قصد کاسـتن از نفـوذ روحانیت را داشـت باز هم
کوشـید در مـواردی بـه آن هـا امتیـاز بدهـد .ارتباط دوسـتانۀ رضاشـاه بـا برخی از
1- Rudi Matthee

 -2در مورد اعتراضات سال های  ۱۳۰۶تا  ۱۳۰۸نگاه کنید به (کرونین )1390
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مراجـع مهـم مانند حائری ،نائینی و اصفهانی حفظ شـد .دولت امتیـاز ویژۀ معافیت
از سـربازی را بـرای طلاب علـوم اسلامی در نظر گرفـت .همچنیـن اصالحات و
اقدامـات رضاشـاه در میـان بخشـی از روحانیـون و آخوندها طرفدارانـی پیدا کرد.
بـه عنـوان مثال محمدحسـن شـریعت سـنگلجی ( )1322-1271یا طلبـه ای به نام
علی اکبـر حکمـی زاده کـه در  1313نشـریه ای با نام همایون را در شـهر قم منتشـر
می کـرد و در آن از رضاشـاه و اقدامـات اصالحی و تجددگرایانـۀ وی دفاع می کرد.
(دیـگار ،ریشـار ،هـورکاد  )115 :1378و (میالنـی  )59 :1392بنـا بـه گفته گزارش
سـاالنۀ سـال  ۱۹۳۷وزارت خارجـۀ انگلسـتان ،دولـت بـرای کاهـش مخالفت های
علمـا بـه جـان اقلیت های مذهبـی افتاد و در  ۱۳۱۵همه افسـران بهایـی را از ارتش
و کارمنـدان یهـودی را از ادارات دولتـی اخراج کـرد( .ضیاءابراهیمی -۲۹۶ :1396
 ) ۲۹۷و (شـهابی .ممنوعیـت حجاب )303 :1387
رضاشـاه شـخص ًا برخلاف پسـرش محمدرضـا ،دلبسـتگی و سـمپاتی خاصـی بـه
ِ
روابط
اسلام و شـعایر مذهبـی نداشـت .امـا از آنجا که بر یـک دولت ارتجاعـی و
طبقاتـی حاکـم تکیـه کـرده بـود ،نمی توانسـت بـا اسـاس دیـن در بیافتـد و واقعـ ًا
نقـش دیـن در جامعـه و سیاسـت را محـدود کنـد .رضاشـاه هماننـد هـر رهبـر و
رئیـس دولـت طبقـات سـتمگر می دانسـت بـدون نقش افیـون دین در سـرکوب و
توجیـه توده هـای مـردم ،نمی توانـد انسـجام سـاختار ایدئولوژیک نظـام طبقاتی را
حفـظ کنـد و روابـط مبتنـی بـر تبعیض ،سـتم و اسـتثمار را ادامـه بدهد .بـه همین
علـت در نطقـی بـه تاریـخ  ۴اردیبهشـت  ۱۳۰۵و پـس از تاج گـذاری اش گفت.« :
 . .توجـه مخصـوص مـن معطـوف حفظ اصـول دیانت و تشـیید مبانـی آن بوده و
بعدهـا نیـز خواهد بـود .زیرا که یکی از وسـایل موثره وحدت ملـی و تقویت روح
جامعـۀ ایرانیـت را تقویت کامل از اسـاس دیانت می دانم» (مکـی  .1362ج )۳8 :۴
و (منظوراالجـداد )224 :1379
اهمیـت دین در روابط سـتم و بهره کشـی طبقاتـی در ایران را حتی امپریالیسـت ها
بـه صراحـت تأییـد کردند .بـه عنوان مثال سـفیر وقـت بریتانیـا هنگامی که شـاهد
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سیاسـت های تضعیـف موقعیـت روحانیـت در نیمۀ دوم سـلطنت رضاشـاه بود در
گزارشـش به وزارت خارجه انگلسـتان در سـال  ۱۹۳۵نوشـت:
«شـاه کـه قـدرت روحانیون را از بیـن می برد ،این گفته ناپلئـون را فراموش
کـرده اسـت کـه هدف اساسـی مذهـب جلوگیری از کشـتار ثروتمنـدان به
دسـت تهیدسـتان و فقـرا اسـت .اکنـون چیزی نیسـت که جـای مذهب را
بگیـرد ،جـز ملی گرایـی ظاهـری کـه شـاید بـا مـرگ شـاه از بیـن بـرود و
هـرج و مـرج به دنبـال آورد»( .آبراهامیـان )175 :1384
رضاشـاه در سـخنرانی دیگـری به تاریـخ  1310در مورد رابطۀ دیـن و تجدد چنین
افاضـات کرد که:
خیلی هـا در اشـتباهند و تصـور می کننـد معنی تجدد و اخـذ تمدن امروزی
دنیـا ایـن اسـت که اصـول دیانت و شـرایع را رعایـت ننمایند .و یا کسـب
تمـدن جدیـد مغایرتـی با دین و مذهـب دارد .حال آن که اگـر مقنن بزرگ
اسلام در حـال حاضـر در برابـر ایـن ترقیات وجود داشـت ،موافـق بودن
اصـول شـرایع ح ّقـۀ خـود را بـا وضعیـت و تشـکیالت تمدن امروز نشـان
می داد( .مسـعودی )156 :1329
بـا برکنـاری رضاشـاه از قـدرت در شـهریور  ۱۳۲۰جریانـات مذهبـی سیاسـی بـه
مـرور بـه عنوان بخشـی از نیروهـای اجتماعـی در عرصۀ سیاسـت ایـران برآمدند.
بعـد از تبعیـد رضاشـاه و روی کار آمدن پسـرش ،چندین و چنـد انجمن ،محفل و
هیـأت مذهبـی اسلامی در شـهرهای مختلف ایران تأسـیس شـده و شـروع به کار
کردنـد .انجمـن تبلیغات دینی در تهران ،اتحادیه مسـلمین در تهران و شهرسـتان ها،
حـزب اهلل شـیراز ،حـزب فناناپذیر مازنـدران ،حزب سـعادت خوزسـتان و غیره از
این دسـت بودند( .حاضـری و نظرمنصـوری )43 :1386

فصل یازدهم
آنان آغازگران بودند
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نگاهی به جنبش کمونیستی در سال های سلطنت رضاشاه
در فصل «من رضا ،تو رضا ،ملت ایران رضا» گفته شد:
شکسـت جمهـوری شـوروی سوسیالیسـتی ایـران و وقایـع بعـدی کـه بـه
شـکل گیری دیکتاتوری اسـتبدادی رضاخان منجر شـد ،بیانگر آن اسـت که
اگـر کمونیسـت ها قـادر به انجـام وظایف تاریخـی خود برای سـازماندهی
مـردم ،رهبـری انقالب و کسـب قدرت نباشـند ،نیروهای مرتجع و وابسـته
بـه امپریالیسـم از دل فرصت هـا و تضادهـای اجتماعـی برخواهنـد آمـد و
یـک فقـرۀ دیگـر فاجعه و وحشـت را بـه مـردم و جامعه تحمیـل می کنند
رضاخان با کشـتار انقالبیون و سـرکوب جنبش گیالن توانسـت راه را برای استقرار
رژیـم اسـتبدادی اش بـاز کنـد .اما کمونیسـت ها همواره دشـمن شـمارۀ یـک رژیم
او بودنـد .تضـادی کـه از دشـمنی طبقاتـی آشـتی ناپذیر میـان رضاخـان بـه عنوان
رئیـس دولـت حافـظ منافـع فئودال ها ،سـرمایه داران بروکـرات و امپریالیسـت ها با
جنبـش کمونیسـتی به عنـوان نماینـدۀ منافع دهقانـان فقیر ،کارگران و زحمتکشـان
شـهر و روسـتا بـر می خاسـت .در ایـن قسـمت سـعی شـده یـک تصویـر کلـی از
وضعیـت جنبـش کمونیسـتی ایـران در سـال های قـدرت گرفتـن رضاخـان و بعد
سـلطنت او ارائه شـود.

حزب کمونیست ایران
نخسـتین کنگرۀ حزب کمونیسـت ایران در خرداد  ۱۲۹۹در انزلی تشـکیل شـد .در
فاصلـۀ کنگـرۀ اول و دوم ،در مـورد تحلیـل از ماهیـت رضاخان کـه در آغاز عروج
و فعالیـت سیاسـی اش بـود ،دو گرایـش در حـزب وجـود داشـت .گرایش راسـت
شـامل برخی سوسـیال دمکرات ها از جمله سـلیمان میرزا اسـکندری و مستشـاران
سیاسـی اتحـاد شـوروی کـه معتقـد بودنـد رضاخـان ماهیتی ملـی ،ضـد بریتانیایی
و ضـد فئودالـی دارد .و گرایـش چـپ کـه رضاخـان را عامـل انگلسـتان معرفـی
کـرده و مهم تریـن وظیفـۀ او را سـرکوب جنبش انقالبـی گیالن می دانسـت( .فرقۀ
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کمونیسـت ایـران  20 :1359و )45
آواتیـس میکائیلیـان (سـلطان زاده) از رهبران و تئوریسـین های حـزب ،نقش مهمی
در مبارزه با گرایش راسـت و افشـای ماهیت رژیم رضاشـاه داشـت( .سـلطان زاده
 )1388حـزب در مانیفسـت سـال  ۱۳۰۲اعلام کـرد کـه بـرای «حکومـت حقیقی
تـوده زحمتکـش ایـران» کوشـش می نمایـد و «مدافـع منافـع طبقاتـی و علمـدار
مبـارزه بـا طبقـات حاکمـه مالکیـن ،روحانیـون و اشـراف ایـران اسـت» و تمـام
زحمتکشـان و رنجبـران ایـران را بـه اتحـاد بـرای سـرنگون کـردن رژیم سـلطنت
و تشـکیل «جمهـوری ملـی رنجبران» دعـوت کرد( .فرقه کمونیسـت ایـران :1359
)57-56
کنگـرۀ دوم کـه در  ۱۳۰۶در ارومیـه تشـکیل شـد ،بـه تثبیـت کامـل گرایـش چپ
منجـر شـد و حـزب مبـارزۀ تمـام عیـار علیـه اسـتبداد رضاخانـی را در دسـتور
کار خـود قـرار داد .اتحـاد کارگـران و دهقانـان و خرده بـورژوازی کوچـک بـرای
تشـکیل «جمهـوری انقالبـی» ،نابودی فئودالیسـم ،دفاع از اسـتقالل ایـران در مقابل
دولت های امپریالیسـت ،اسـتقرار کامل آزادی و دمکراسـی و حق تعیین سرنوشـت
ملـل غیـر فـارس تا جدایـی را بـه تصویب رسـاند( .همـان )86-70
حزب در تمام دوران سـلطنت رضاشـاه در سـه سـطح تئوریک ،تشکیالتی و صنفی
فعالیـت می کـرد .از طریـق مطبوعاتـی چـون روزنامـۀ حقیقـت (،)۱۳۰۱-۱۳۰۰
روزنامـۀ کار ،پیـکار ،سـتاره سـرخ ( )۱۳۱۰-۱۳۰۸آگاهـی سیاسـی و مارکسیسـتی
در اختیـار توده هـای مـردم قـرار مـی داد .در مناطـق مختلـف ،واحدهـای حزبی را
ایجـاد کـرد و نهادهـای صنفـی ماننـد اتحادیـه عمومی کارگـران مرکـزی و اتحادیه
کارگـران نفـت جنوب را تشـکیل داد.
حـزب کمونیسـت ایـران بـرای نخسـتین بار بـه شـکلِ وسـیع از حضـور زنـان در
عرصـۀ فعالیـت سیاسـی دفاع کـرد و مراکـز فرهنگی بانـوان را در گیلان ،تهران و
قزویـن ایجـاد کـرد کـه مسـئولیت آن ها بـا کمونیسـت هایی مثـل اختـر کامبخش،
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جمیله صدیقی و بانو شـیرینلو بود( .آوانسـیان  26 :1358و  )27این کانون مراسـم
روز جهانـی زن ( ۸مـارس) را در مناطـق مختلـف برگـزار می کرد.
در تابسـتان  ۱۳۰۲و پیـش از انتخابـات مجلـس پنجـم ،رضاخـان کـه سـودای
نخسـت وزیری داشـت ،دسـتور توقیـف تمـام اتحادیه هـای کارگـری را داد و
تعقیـب ،دسـتگیری ،شـکنجه و کشـتار رهبـران و اعضـای حزب کمونیسـت ایران
و اتحادیه هـای کارگـری از همیـن مقطـع آغـاز شـد و تا سـال  ۱۳۰۴بـه اوج خود
رسـید .امـا حـزب و اتحادیه هـا بـه صـورت نیمه مخفـی جلسـات خـود ،از جمله
مراسـم جشـن اول مـاه مـه (روز جهانـی کارگـر) را برگـزار می کردنـد .بـا وجـود
تمـام بگیـر و ببندهـا و سـرکوب های پلیسـی ،در  ۱۴اردیبهشـت  ۱۳۰۸اعتصـاب
عمومـی در آبـادان برگـزار شـد کـه بیش از نُـه هزار کارگـر در آن شـرکت کردند.
خواسـته های کارگـران عبـارت بـود از۱۵ :درصـد افزایـش دسـتمزد ،بـه رسـمیت
شـناختن اتحادیه هـای کارگری مسـتقل از دولـت ،تعطیلی رسـمی روز اول ماه مه،
شـرکت نماینـدگان منتخـب کارگـران در تصمیمات مربـوط به اسـتخدام و اخراج
کارگـران و تعییـن حداکثـر  ۷سـاعت کار بـرای جوانـان زیـر  ۱۸سـال( .کامبخش
 )36 :1358ایـن اعتصـاب و مبـارزه با دخالت سـربازان ایرانـی و تفنگداران دریایی
بریتانیا سـرکوب شـد و رهبران آن دسـتگیر و برخی تا سـقوط رضاشـاه در زندان
ماندنـد .سـفارت ایـاالت متحـده آمریـکا در تهـران در گزارشـش به تاریـخ  ۳۱می
 ۱۹۲۹ایـن رویـداد و سـرکوب آن را «بـه طـرز غریبـی موجب شرمسـاری شـاه و
شـرکت نفـت ایـران و انگلیس» خوانـد( .الجـوردی )37 :1369
دولـت بـرای سـرکوب مبـارزات صنفـی کارگـران و فعالیـت کمونیسـت ها در ۲۲
خـرداد  ۱۳۱۰الیحـه ای بـا نـام «الیحـه مقدمیـن علیه امنیت و اسـتقالل کشـور» را
در مجلـس بـه تصویـب رسـاند کـه طبـق آن هـر فـرد یـا گروهـی فعالیـت «مـرام
اشـتراکی» می کـرد بـه سـه تـا ده سـال زنـدان محکـوم می شـد .براسـاس همیـن
قانـون بسـیاری از فعالیـن و رهبران جنبش کمونیسـتی و کارگری ایران دسـتگیر و
زندانـی شـدند .تعـدادی مانند حجازی ،علی شـرقی ،سـیدمحمد تنها ،غالمحسـین
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نجـار ،یروانـد یغیکیـان ،پوررحمتـی ،علی اکبـر فرهـودی ،محمـد تنهـا و غیـره در
زندان هـای رضاخـان جـان باختنـد .آخریـن مـوج سـرکوب نیـز از سـال ۱۳۱۵
شـروع شـد کـه بقایای فعالیـن مخفی جنبش کمونیسـتی که تعدادشـان بـه پنجاه و
سـه نفـر رسـیده بـود را دسـتگیر و محاکمـه و زندانی کردنـد .معروف تریـن آن ها
دکتـر تقـی ارانـی بود.

تقی ارانی و فرقه جمهوری انقالبی ایران
دیگـر جریـان مطـرح در جنبـش کمونیسـتی سـال های سـلطنت رضاشـاه ،فرقـه

جمهـوری انقالبـی ایـران و رهبـر اصلـی آن دکتـر تقـی ارانـی بـود .فرقـه در پاییز
 ۱۳۰۴در برلیـن تاسـیس شـد و جـزوه ای بـه نـام بیـان حـق را بـه عنـوان اعالمیه
منتشـر کـرد .در مـورد تاریخچـۀ فرقـه و رابطۀ ارانی بـا حزب کمونیسـت ایران دو
نظـر وجـود دارد :یکـی نظـر رایج توسـط تاریخ نگاری حـزب توده کـه ارانی را از
فعالیـن حـزب کمونیسـت ایـران و پایه گـذاران گروهی معرفـی می کند کـه بعد از
شـهریور  ۱۳۲۰بـا نـام حزب تـوده فعالیت کـرد .و دیگـری دیدگاهی اسـت که از
ارانـی بـه عنوان سوسـیال دمکراتی «مسـتقل» و مخالـف اتحاد شـوروی و کمینترن
و لنینیسـم نام می بـرد( .احمـدی )1385

صحـت یـا نادرسـتی هرکـدام از ایـن دو دیـدگاه را بایـد بـه فرصـت دیگـری
واگذاشـت امـا بـر اسـاس نوشـته های خود ارانـی و فرقه جمهـوری انقالبـی ایران
و علی رغـم وجـود برخـی نقدهایـی کـه رهبـری ِ
وقت حزب کمونیسـت ایـران به
فرقـه داشـت ،1امـا نمی تـوان سـندی مبنـی بـر مخالفـت صریـح ارانـی و فرقـه با
اتحـاد شـوروی و لنینیسـم پیـدا کـرد .در همـان جـزوه بیان حـق در مـورد انقالب
اکتبـر آمـده اسـت کـه . . .« :طبقـه کارگـر در ممالـک سـرمایه داری ،عامـل محـو
کننـده حکومـت بـورژوازی و برقرار کننده اصـول سوسـیالیزم و حکومت کارگران
و دهاقیـن خواهـد بـود .انقلاب کارگـری روسـیه در سـال  ۱۹۱۷شـاهد این مدعا
اسـت» (ارانـی  )107 :1385ایـن جـزوه رضاشـاه را آلت دسـت انگلسـتان می داند
 -1ستاره سرخ .شماره  ۷و  .۸فرودرین و اردیبهشت  .۱۳۰۹ص 384-372
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(همـان  ۱۱۴و  ،)۱۱۵طرفـدار «یـک تشـکیالت منظم آهنین» و «یک حزب مسـلح
پیشـوای انقلاب» اسـت (همـان  )۱۳۱و روشـنفکران متوهم به اصالحـات و رفرم
در ایـران را شـریک جنایـات حکومـت رضاشـاه می داند (همـان .)۱۳۲
ارانـی بعـد از بازگشـت بـه ایـران و از سـال  ۱۳۱۰و پـس از سـرکوب تمامـی
تشـکیالت علنـی و روزنامه هـای حزب کمونیسـت ،کار تبلیغ و ترویج کمونیسـتی
ِ
روش
را بـا یـک نشـریۀ علنـی ترویجـی و علمـی بـه نـام مجلـه دنیـا پیـش بـرد.
ارانـی در ایـن نشـریه نوعـی زبـان نیمه اسـتعاره ای بود تـا از تیغ و درفش دسـتگاه
سـرکوب و سانسـور رضاشـاهی در امـان بمانـد .او در ایـن مجلـه و در چندیـن
جـزوه تئوریـک (ارانـی  )1357یـک کار ترویجـی وسـیع در حوزه هـای مختلـف
علـوم مثـل فیزیک ،ریاضیات ،شـیمی ،بیولوژی تکاملی ،انسان شناسـی ،ماتریالیسـم
دیالکتیـک ،ماتریالیسـم تاریخـی مارکسیسـتی و هنر و تاریخ و ادبیـات را پیش برد.
نقـد مذهـب و ایدئالیسـم و خرافاتـی مثـل روح ،مبـارزه با نژادپرسـتی و فاشیسـم
(آن هـم در سـال هایی کـه دسـتگاه های تبلیغاتـی و رسـانه های سـلطنت رضاشـاه،
نژادپرسـتی آریایی و فاشیسـم و نازیسـم را تبلیـغ می کردند) ،تبلیـغ و ترویج حول
مسـالۀ زنـان از نـگاه ماتریالیسـم تاریخـی مارکسیسـتی و غیره از محورهـای مجله
دنیـای ارانـی بودند( .مومنـی )1384
دکتـر تقـی ارانـی و دیگـر اعضـای گروه او در سـال  ۱۳۱۵دسـتگیر شـده و تحت
شـکنجه قـرار گرفتنـد .ارانـی در سـال  ۱۳۱۷محاکمـه شـد و در دفاعیاتـش از
مارکسیسـم و انقلاب دفـاع کـرد و بعـد از آن در بخـش زندانیان مبتال بـه تیفوس
نگهـداری شـد و پـس از ابتلا بـه تیفـوس در  ۱۴بهمـن  ۱۳۱۸در زندان رضاشـاه
کشـته شد.

تبارشناسی شکست
اگرچـه کمونیسـت ها پیگیرتریـن مخالفیـن رضاشـاه تـا عـزل او از قـدرت در
شـهریور  ۱۳۲۰بودنـد و هیچـگاه از تبلیـغ ،ترویـج و سـازماندهی علیـه دولـت او
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دسـت بـر نداشـتند ،اما جنبش کمونیسـتی ایـران نتوانسـت رژیم او را سـرنگون و
قـدرت سیاسـی را بـرای اسـتقرار یـک دولـت و جامعۀ سوسیالیسـتی بـه پرولتاریا
بدهـد .دو علـت اساسـی در ایـن ناکامـی نقش داشـتند:
نخسـت سـرکوب شـدید ،خفقـان مطلق و اسـتبداد فاشیسـتی رضاخانی کـه اجازۀ
شـکل گیری هیچگونـه پایـۀ حزبـی و تشـکیالتی مانـدگار و رو به گسترشـی را به
کمونیسـت های ایرانـی نـداد .تقریبـ ًا هیـچ واحـد حزبـی و اتحادیه کارگـری علنی
تـا شـهریور  ۱۳۲۰امـکان فعالیـت و بقـا پیدا نکـرد .رهبـران جنبش کمونیسـتی و
اتحادیه هـای کارگـری و صنفـی یـا دسـتگیر و زندانی و اعدام شـدند و یـا وادار به
تبعیـد 1.هسـته های مخفـی حزبـی اگرچـه از تعقیـب و ضربـات پلیـس رضاخانی
در امـان ماندنـد امـا امـکان گسـترش و تشکیالت سـازی تاثیرگـذار را نداشـتند .از
ایـن نظـر رژیـم محمدرضاشـاه هـم میـراث پـدر را ادامـه داد و رژیـم جمهـوری
اسلامی هم مانند پهلوی اول و دوم بنا را بر سـرکوب هرگونه فعالیت کمونیسـتی
سـازمان یافته گذاشـت.
علت دوم ،فقدان خط سیاسـی و ایدئولوژیک درسـت در رهبری حزب کمونیسـت
ایـران و جنبـش کمونیسـتی بـود .در صورت وجود چنین خطی شـاید امـکان غلبه
بـر مانـع اول یعنی سـرکوب رضاخانی و گسـترش موج وار انقالب وجود داشـت.
ایـن احتمـال را بـه ویـژه تجربـه حـزب کمونیسـت چیـن و انقلاب پیروزمند این
کشـور تحـت رهبری مائو تسـه دون تقویت می کنـد .هم حزب کمونیسـت ایران و
هـم فرقـه جمهـوری انقالبی هر دو بـر اهمیت مسـاله ارضی و دهقانی در سـاختار
طبقاتـی جامعـه ایـران آگاه بوده و قائل به ریشـه کن کـردن فئودالیسـم و بقایای آن
 -1متاسـفانه تعدادی از رهبران و اعضای حزب کمونیسـت ایران در ماجرای موسـوم به دادگاه های
مسـکو ( )۱۹۳۸-۱۹۳۶قربانی خط و مشـی غلط و مکانیکی اسـتالین و حزب کمونیسـت شـوروی
شـدند و بـه عنوان «خائـن و دشـمنان سوسیالیسـم»! یا بـه جوخه های تیرباران سـپرده شـده و یا
در زنـدان و شـرایط دشـوار به مـرگ طبیعی مردنـد .احسـان اهلل خان دوسـتدار ،کریـم نیک بین،
الدبـن اسـفندیاری ،ذره ،دهـزاد و غیـره از این دسـت بودنـد .در مـورد دادگاه های مسـکو نگاه
کنید بـه( :لوتا )1394
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بودنـد .هـر دو تشـکل بـر ایـن بـاور بودند کـه بـورژوازی ایـران و رژیم رضاشـاه
نمی توانـد مسـاله فئودالیسـم را ریشـه کـن کنـد و بر ضـرورت انقلاب دهقانی و
حتـی شـورش دهقانـی در ایـران تأکیـد داشـتند .فرقـه در همـان جـزوه بیـان حق
نوشـت« :مسـلح کـردن دهاقین و شـوراندن آن ها بـر ضد مالکین و اشـراف وظیفۀ
حتمـی مـا و هـر حـزب انقالبی اسـت» ( )۱۳۲و حزب کمونیسـت در سـند کنگرۀ
دومـش نوشـت« :فرقـه کمونیسـت ایـران بایسـتی . . .همـه قـوای انقالبـی را برای
یـک شـورش عمومـی منظـم و مرتـب نمایـد . . .طریـق واحـد ایـن مبـارزه فقـط
انقلاب زراعتـی اسـت» و اتحاد دهقانـان با کارگـران و «عناصر انقالبی دمکراسـی
شـهرها» و بخشـی از ارتـش را ضـروری دانسـت( .فرقه کمونیسـت ایـران :1359
 )۸۰- ۷۹بـا وجـود اطلاع از ضـرورت یـک انقلاب سراسـری و با اتکا بـه اتحاد
کارگـران و دهقانـان امـا جنبش کمونیسـتی ایران نتوانسـت یک اسـتراتژی موفق و
اجرایـی را در ایـن زمینـه تدویـن کرده و به عمل درآورد .اسـناد حزب کمونیسـت
گویـای ایـن مسـاله اسـت کـه آن هـا تأکیـد اساسـی را بـر کار در میـان کارگران و
اتحادیه هـای کارگـری گذاشـته بودند و نگاه حاکم بر اسـتراتژی حزب کمونیسـت
در تمـام ایـن سـال ها ،بـه نوعـی متأثر از الگـوی انقالب  ۱۹۱۷روسـیه بـود و قیام
شـهری بـا اتـکا بـه کارگـران و در اتحـاد وسـیع بـا دهقانـان و خرده بـورژوازی
ً
عملا امـکان و
کوچـک .امـا سـرکوب رضاخانـی و کمبـود عـددی کمونیسـت ها
فرصـت تکویـن این اسـتراتژی و پیشـروی اش را نداد.
ایـن در حالـی بـود کـه کمونیسـت های ایـران دسـت کـم سـه بار در جنگ هـای
انقالبـی مجاهـدان تبریـز در مشـروطه ،شـورش های دهقانـی منطقـه گیلان بـه
رهبـری سـیدجمال شهرآشـوب پـس از مشـروطه و بـه ویـژه در جریـان جنبـش
جنـگل و تشـکیل جمهـوری شـوروی سوسیالیسـتی ایـران دیـده بودند کـه امکان
یـک انقلاب مسـلحانه بـا اتـکا بـه دهقانـان ،کارگـران و خرده بـورژوازی کوچک
و آزادسـازی منطقـۀ پایگاهـی در ایـران وجـود دارد .فقـر و آشـفتگی اجتماعـی
پـس از جنـگ اول و همچنیـن نارضایتـی وسـیع در میـان ایالت و عشـایر چندین
منطقـه پس از سـرکوب توسـط دولـت مرکزی و ارتـش ،این فرصـت را در اختیار

فصل یازدهم 123

کمونیسـت ها می گذاشـت تـا پیـش از اسـتقرار کامـل دولـت متمرکـز رضاشـاه،
دسـت بـه انجـام یـک یا چنـد قیام مسـلحانه با اتـکا به نیـروی دهقانـان و با هدف
ِ
حمایت تـا به آخر
آزادسـازی مناطـق بزننـد .شـاید شکسـت جنبش جنـگل و عدم
اتحـاد شـوروی از آن ،کمونیسـت های ایـران را بـه تردیـد در صحـت ایـن خط و
مشـی و اسـتراتژی رسـانده بـود .و یا شـاید هم هژمونـی الگوی انقالب روسـیه بر
اذهـان کمونیسـت های ایرانـی ماننـد دیگـر نقـاط جهان آنقـدر زیـاد و پررنگ بود
ً
عملا امکانـی بـرای فکـر کـردن و تدویـن یـک اسـتراتژی راه انقلاب به جز
کـه
الگـوی اکتبـر روسـیه را نمی داد.
ایـن در حالـی بـود که در چیـن ،مائو تسـه دون از اوایل دهـۀ  ۱۹۳۰در کار تدوین
اسـتراتژی راه انقلاب در کشـورهای تحت سـلطه و نیمه مسـتعمره-نیمه فئودالی
مثـل چیـن و ایـران بـود( .آواکیـان  :1366فصـل اول) مائـو تـا سـال  ۱۹۳۶تزهای
اصلـی اش در ایـن مـورد را منتشـر کرد (مائو  )1972و توانسـته بـود رهبری حزب
کمونیسـت چیـن را حـول ایـن خـط متحـد کنـد .دقیقـ ًا نمی دانیـم این نظـرات به
دسـت کمونیسـت های ایـران رسـیده بـود یـا نـه .اگرچـه اسـناد ایـن دوره نشـان
می دهـد کـه دسـت کـم از سـال های  ۱۳۰۰تـا ۱۳۱۰رهبـران جنبـش کمونیسـتی
ایـران در جریـان مسـائل انقلاب چیـن بودنـد .بـه هـر صـورت در مقطـع تدوین
اسـتراتژی جنـگ دراز مـدت خلـق توسـط مائـو ،عمـده کمونیسـت های ایـران یـا
توسـط رضاشـاه کشـته شـده بودنـد ،یـا در زنـدان رضاشـاه بودنـد و یـا بـه تبعید
رفتـه بودند.
آن هـا امـا آغازگـران جنبـش کمونیسـتی بودنـد که بـا هدف ریشـه کن کـردن فقر،
اسـتبداد و تبعیـض ،بـا آرمـان رهایـی بشـریت و بنای یـک جامعۀ نویـن در مقابل
اسـتبداد رضاخانی ،امپریالیسـم انگلسـتان ،ارتجاع و خرافۀ مذهبی و ناسیونالیسـتی
و نژادپرسـتانه سـر به شـورش و عصیـان برداشـته و هیچگاه سـازش نکردند.

فصل دوازدهم
تحقیر
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عزل و تبعید رضاشاه
همانطـور کـه رسـیدن رضاخان به تخـت سـلطنت و مهم ترین اقدامات سیاسـی او
در تشـکیل یـک دولـت متمرکز در شـرایط خـاص تحـوالت جهانـی و بین المللی
امکان پذیـر شـد ،سـقوط و برکنـاری و تبعیـد او هـم بیـش از هـر چیـز محصـول
تحـوالت جهانـیِ ناشـی از جنـگ جهانـی دوم بـود .تضادهـای سـاختاری نظـام
سـرمایه داری امپریالیسـتی بـار دیگـر در اواخر دهـۀ  ۱۹۳۰به بروز جنـگ ویرانگر
بین المللـی منجـر شـد .به مرور شـعله های این جنگ به شـمال آفریقـا و خاورمیانه
هم رسـید.
محـروم کـردن انگلسـتان از مناطـق نفـوذش در ایـران ،افغانسـتان و هندوسـتان از
اهـداف اسـتراتژیک هیتلـر بعـد از ناکامی اش در اشـغال بریتانیا بود .پـس از تهاجم
آلمـان بـه اتحـاد شـوروی سوسیالیسـتی در ژوئـن  ۱۹۴۱و احتمـال فتـح قفقـاز
توسـط ورماخـت (ارتـش آلمـان نـازی) ،اهمیت ایران بـه عنوان یکـی از مهم ترین
کشـورهای تأمیـن کننـده نفـت انگلسـتان و همچنیـن موقعیـت اسـتراتژیکش در
همسـایگی بـا ترکیـه ،مناطـق نفتی قفقاز و سـواحل خلیـج ،در معـادالت مربوط به
جنـگ دو چندان شـد.
چنـد سـال پیـش از ایـن ،روابط اقتصادی و سیاسـی آلمـان نازی و ایران گسـترش
پیـدا کـرده بـود .علاوه بـر هـزار کارشـناس فنـی و اقتصـادی آلمانـی در ایـران و
اعـزام دانشـجویان ایرانـی بـه آلمـان ،برخـی طرح هـای اقتصـادی مثـل راه اندازی
خطـوط هوایـی یونکـرس و بعدها لوفت هانـزا ،احداث فرودگاه ،گسـترش خطوط
راه آهـن و کارخانه هـای اسلحه سـازی و حتی طرح سـاخت کارخانـۀ ذوب آهن با
سـرمایه گذاری و مشـارکت آلمان هـا در ایران رو به گسـترش بود .امـا هنوز فاصلۀ
زیـادی بـا میـزان و حجـم سـرمایه گذاری های دیگـر قدرت هـای امپریالیسـتی بـه
ویژه بریتانیا داشـت.
بـا پیشـروی هـر چـه بیشـتر نازی هـا در اروپـا و بـه خصـوص بعـد از تهاجـم
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فاشیسـتی بـه اتحـاد شـوروی ،برخـی محافـل و گروه هـای طرفـدار آلمـان نـازی
در ایـران هـم تحرکاتشـان بیشـتر می شـد .تأسـیس یک مرکـز فرهنگی بـرای تبلیغ
اهـداف و ایدئولـوژی آلمـان نـازی در تهـران بـا نام خانۀ قهـوه ای ،تبلیغات وسـیع
بخـش فارسـی رادیـو برلیـن و تشـکیل نشـریات و محافـل فرهنگی بـا ایدئولوژی
نژادپرسـتانه و باسـتان گرایانۀ آریایـی از دیگـر فعالیت هـای نازی هـا بـرای نفـوذ
بیشـتر در جامعـۀ ایـران بـود .اگرچـه آلمان هـا نتوانسـتند رضاشـاه را بـه سـمت
خودشـان کشـیده و از انگلسـتان جـدا کننـد ،اما سیاسـت بی طرفی دولـت ایران و
ممانعـت از در اختیـار قـرار دادن راه آهـن جهـت حمل و نقل ملزومـات ارتش های
ً
عملا بـه نفـع آلمان هـا تمـام می شـد .بـه ویـژه آن کـه
متفقیـن بـه سـمت قفقـاز،
صحبـت از وجـود یـک شـبکۀ جاسوسـی وسـیع آلمانی هـا در ایـران بـود کـه
تحـرکات و توانایـی اتحـاد شـوروی در قفقـاز را زیـر نظر داشـته و خواهـان نفوذ
بـه مناطـق نفتـی باکـو بودند.
ایـن مسـاله باعـث نگرانـی متفقیـن شـد و خواهـان اخـراج کارشناسـان اقتصـادی
و نظامـی آلمانـی و همچنیـن شـبکه جاسوسـی آن هـا از ایـران شـدند .رضاشـاه با
درخواسـت آن ها به طور کامل موافقت نکرد و کوشـید سـطحی از روابط سیاسـی
و دیپلماتیک را با رایش سـوم حفظ کند .این مسـاله بیشـتر دالیل سیاسـی داشـت
تـا ایدئولوژیـک .درسـت اسـت که در هیئـت حاکمه ایـران نوعی نـگاه همدالنه به
برخـی سیاسـت های نژادی و آریایی پرسـتانۀ آلمان نازی وجود داشـت و رضاشـاه
شـخص ًا از برآمـدن یک قدرت امپریالیسـتی رقیـب برای بریتانیا و خصوص ًا دشـمنِ
اتحـاد شـوروی ناراضـی نبـود ،امـا او را نمی تـوان متحـد اسـتراتژیک آلمان هـا
تعریـف کـرد .رضاشـاه تالش داشـت بـا حفـظ بی طرفی میـان قدرت هـای درگیر
در جنـگ ،نوعـی آزادی عمـل بیشـتر بـرای دولتـش بـه ویـژه در برخـی مسـائل
اقتصـادی و سـرمایه گذاری و غیـره کسـب کنـد .او کـه از توان و نفوذ انگلیسـی ها
در ایـران آگاه بـود و می دانسـت بـدون حمایـت و توافق آن ها صعـودش به قدرت
امکان پذیـر نبـود ،بـه دنبـال کاسـتن از نفـوذ آن هـا و ایجاد توازن بیشـتری بـا اتکا
بـه یـک قـدرت امپریالیسـتی دیگـر ،به ویـژه آلمان نـازی یا آمریـکا بود.
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رضاشـاه همچنیـن نیم نگاهـی بـه پیروزی هـای اولیـۀ آلمان ها در جبهۀ شرقی شـان
یعنی در شـوروی هم داشـت .در هم شکسـتن دشـمن اصلی رضاشـاه یعنی اتحاد
شـوروی توسـط فاشیسـت ها ،آرزوی قلبـی او بـود .او بعـد از عـزل و تبعیـد بـه
دامـادش فریـدون جـم گفته بـود« :دلیلی نداشـت ایـران بـه متفقین کمـک کند .به
علاوه وضعیـت جنـگ چنـان نبود کـه بتـوان به قطع دانسـت کـدام طـرف پیروز
می شـود»( .میالنـی )82 :1392
در همیـن مقطـع دسـتگاه های ضد جاسوسـی اتحاد شـوروی به شـواهدی مبنی بر
اجـرای یـک کودتـای نظامـی توسـط آلمان ها و بـا مشـارکت احمد قـوام و برخی
فرماندهـان ارتش دسـت یافتند .اسـناد محرمانـۀ آلمان نازی پس از شکسـت هیتلر
و سـقوط برلـن هـم صحـت این کودتـای احتمالـی را تأییـد می کردند( .اسـتورات
 ) 89 :1370و (شـوکت  )161-157 :1386جاسوسـان آلمانی همچنین به تحریک
عشـایر قشـقایی بـرای دسـت زدن بـه شـورش علیـه دولـت مشـغول بودنـد .این
مسـائل متفقیـن را هـر روز بیـش از پیـش نگـران اوضاع ایـران می کرد.
مجموعـۀ ایـن عوامـل باعث شـد تـا در شـهریور مـاه  ۱۳۲۰نیروهای ارتش سـرخ
اتحـاد شـوروی از سـمت شـمال و قـوای انگلسـتان از جنـوب وارد ایـران شـوند.
رضاشـاه در آخریـن تالش هایـش کوشـید بـا جلـب حمایـت آمریکایی هـا مانع از
عـزل و برکنـاری اش شـود امـا نزدیکی و اتحـاد ایاالت متحـده به متفقیـن بیش از
آن بـود کـه بـه سـود رضاشـاه دسـت به اقدامـی بزننـد و او ناچار به اسـتعفا شـد.
ارتشـی کـه رضاخـان بـا پـول مـردم و بـا دزدی و مصـادره و رشـوه دادن افسـران
پـروارش کـرده بـود ،بدون هیچ مقاومتی تسـلیم شـد .بسـیاری از نمایندگانی که تا
دیـروز مجیـز رضاشـاه را می گفتنـد ،بعد از عزل او در مجلس شـروع به افشـاگری
و حملـه بـه شـخص شـاه کردند .عشـایری که بـه زور بمب و گلوله یک جا نشـین
شـده بودنـد بـه زندگـی کوچ نشینی شـان بازگشـتند .زنانـی کـه بـا باتـوم و کتـک
آژان هـای شـاه حجـاب از سـر برداشـته بودنـد به پوشـش سـابق خود بازگشـتند.
در آذربایجـان و کردسـتان محافـل سیاسـی و فرهنگی برای احیای زبـان و فرهنگ
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ترکـی و کـردی تأسـیس شـدند .تیغ سانسـور بر مطبوعات برداشـته شـد و احزاب
سیاسـی مجـددا ً امـکان فعالیـت پیـدا کردنـد .رضاشـاه بـا خانـواده اش بـه جنوب
ایـران و بعـد بـه آفریقـای جنوبی تبعید شـد و پسـرش محمدرضا با توافـق متفقین
به تخت سـلطنت رسـید.
شـاید مهم تریـن علـت عـزل رضاشـاه ایـن بـود که متفقیـن بر ایـن بـاور بودند که
محمدرضـای جـوان برخلاف پـدرش در مقابـل خواسـت آن هـا در دوران جنـگ
مقاومتـی نمی کنـد .امـا مسـاله نفـرت عمومی از رضاشـاه هـم مطرح بـود .متفقین
نمی خواسـتند بـا ابقـای رضاخـان در مقـام سـلطنت ،بـر خشـم مـردم بیافزاینـد و
زمینه هـای اعتـراض و شـورش عمومـی را برانگیزنـد .ایـن واقعیـت را فاکت های
متعـدد از منابـع مختلـف تاریخـی مبنـی بـر شـادی اکثریـت مـردم پـس از عزل و
تبعیـد تحقیرآمیـز رضاشـاه هـم تأییـد می کنند.
گزارش هـای سـفیر و وابسـته مطبوعاتـی انگلسـتان در تابسـتان  ۱۳۲۰از نفـرت
عمومـی نسـبت بـه شـاه حکایـت داشـتند( .آبراهامیـان  )202 :1384سـفیر ایاالت
متحـده هم در گزارشـش نوشـت که عـزل تحقیر آمیز رضاشـاه و مرگـش در تبعید
باعـث تأثـر هیچکـس در ایـران نشـد( .آبراهامیـان  )170 :1389روزنامـۀ نیویورک
تایمز در گزارشـی به تاریخ  ۱۱سـپتامبر  ۱۹۴۱نوشـت که در تهران روی دیوارهای
سـاختمان های دولتـی در محلات کارگـری جنـوب شـهر و حتـی روی دیوارهای
کاخ سـلطنتی شـعارهایی مثـل «مـرگ بـر شـاه» و «شـاه آدمکـش را بیـرون کنیـد»
نوشـته شـده بود( .اسـتوارت )235 :1370
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شخصیت و زندگی اقتصادی رضاشاه
تاریـخ را نمی تـوان و نبایـد بـا تحلیـل ویژگی هـای شـخصی و رفتـاری ایـن یـا
آن شـخصیت تأثیرگـذار تحلیـل کـرد .امـا بررسـی زندگـی شـخصی و روحیات و
اخالقیـات رضاشـاه برای افشـا کردن تمامـی داسـتان ها و تحریفاتی کـه طرفداران
او و بخشـی از توده هـای نـاآگاه مـردم کـه دل بـه شـخصیت «ایـن مـرد بـزرگ و
ایران سـاز» بسـته انـد ،الزم اسـت.
شـخصیت و زندگـی رضاخـان پاالنـی از خدمـت در فـوج قـزاق تـا رسـیدن بـه
مقـام سـلطنت را از زوایـای مختلـف می توان بررسـی کـرد و واقعیت و یـاوۀ تمام
افسـانه ها و حکایت هایـی کـه از اراده ،هـوش و شـجاعت او نقـل می شـوند را
روشـن کـرد .امـا در ایـن نوشـته بیشـتر بـر دو بُعد ایـن مسـاله یعنی مـرام و ِ
منش
رضاخـان در برخـورد بـا همـکاران و دوسـتانش و وضعیـت مالـی و اقتصـادی او
تمرکز می شـود .چرا که امروزه در بسـتر فسـاد اقتصادی و سیاسـی مسـئوالن رژیم
جمهـوری اسلامی و هزارتـوی دزدی هـا و رقابت هـا و زیرآب زنی هـای رایـج در
کل دسـتگاه حکومـت از شـخص علی خامنـه ای و بیت او تا دولـت ،وزارتخانه ها،
نیروهـای مسـلح ،نهادهـای امنیتـی ،آقـازادگان و غیره ،سـلطنت پهلـوی و به ویژه
دوران رضاشـاه بـه عنـوان نمونه ای از سلامت و صداقـت و تعهد ،دهـان به دهان
نقل می شـود.

یک متحد نامطمئن و فرصت طلب
دربـارۀ اراده و هـوش شـخصی رضاخـان و نقـش ایـن دو در به قدرت رسـیدنش،
واقعیـت و افسـانه بـه هـم پیوسـته و روایـت می شـوند .امـا رضاخان بـدون کمک
ِ
مسـاعدت بسـیاری از عوامـل و عناصـر ماننـد قدرت هـای خارجـی (به ویـژه
و
انگلسـتان) ،بعضی از روحانیون بلندمرتبه ،برخی سـرا ِن اشـراف و نخبگا ِن قجری،
تکنوکرات هـای تـازه بـه دوران رسـیده و حتـی شـماری از روشـنفکران ،پـا بـر
نردبـان قـدرت نمی گذاشـت و از آن بـاال نمـی رفـت.
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یادداشـت های سـلیمان بهبودی مسـتخدم شـخصی رضاخان گویای این اسـت که
او در ابتـدای کارش چگونـه بـه دلجویی و جلب موافقت و توجـه صاحبان قدرت
از روحانیـون تـا سـران عشـایر و امـرای ارتـش و نماینـدگان مجلـس و بازرگانان
بانفـوذ پرداخـت( .بهبـودی و دیگـران  )1370امـا نکتـه قابـل توجه این اسـت که
رضاخـان ریاکارانـه بـه هیچ کـدام از متحدینـش وفـادار نمانـد و به ویـژه در مورد
یـاورا ِن داخلـی اش ،فرصت طلبانـه بعد از رسـیدن به قـدرت و تثبیـت موقعیتش با
تیـ ِغ حـذف و داغ و درفـش سـرکوب برخورد کـرد .تعـدادی از نزدیک ترین یاران
و مشـاوران رضاشـاه کـه در به قدرت رسـیدن او نقش مسـتقیم داشـتند امـا بعدها
مـورد غضـب شـاه قرار گرفتـه و عزل ،زندانـی ،تبعید و معـدوم شـدند عبارتند از:
فیروزمیـرزا نصرت الدولـه ( )۱۲۶۴-۱۳۱۶وزیر دارایی رضاشـاه که در سـال ۱۳۰۸
عـزل و بعـد از مصـادرۀ اموالـش زندانـی و تحت نظر بـود و نهایت ًا در سـال ۱۳۱۶
پـس از تبعیـد به سـمنان به قتل رسـید.
عبدالحسـین تیمـور تاش ( )۱۲۶۲-۱۳۱۲دوسـت نزدیک شـاه و وزیـر دربار که در
 ۱۳۱۱دسـتگیر و یک سـال بعـد در زندان به قتل رسـید.
جعفرقلی خـان سرداراسـعد بختیـاری ( )۱۲۵۹-۱۳۱۳وزیـر جنـگ کـه در ۱۳۱۲
دسـتگیر و یـک سـال بعـد در زنـدان بـه قتل رسـید.
علی اکبر خـان داور از یـاران نزدیـک رضاخـان و بنیان گـذار دادگسـتری جدیـد در
ایـران کـه بـه علـت اختالف نظـر دربـارۀ سیاسـت های اقتصـادی دولـت بـا شـاه،
تحـت فشـار قـرار گرفـت و در  ۱۳۱۵دسـت به خودکشـی زد.
ایـن خـط و مشـی ریاکارانـه و فرصت طلبانـه دربارۀ متحدین که با سـوار شـدن بر
شـانه های آن هـا جهـت رسـیدن به قـدرت شـروع و با عزل ،دسـتگیری و قتلشـان
بـه پایـان می رسـد ،در تاریـخ معاصـر جهـان و ایـران بـه جـز آدولـف هیتلـر ،در
مشـی و مـرام روح اهلل خمینـی هـم دیده شـده اسـت .خمینی هم برخوردی مشـابه
رضاخـان را در مـورد متحدیـن و یارانش که در رسـیدن او به قدرت نقش اساسـی
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ایفـا کردنـد ،پیشـه کـرد .چهره هایـی ماننـد مهـدی بـازرگان ،ابوالحسـن بنی صدر،
ابراهیـم یـزدی ،صادق قطـب زاده و سـرانجام حسـین علی منتظری.

ِ
اعلیحضرت دزدان
رضاخـان میرپنـج سـربازِ سـادۀ فـوج قـزاق بـود .فاقـد املاک و دارایـی و با یک
مسـتمری ناچیـز از خدمـت در قزاق خانـه .امـا همیـن شـخص پـس از رسـیدن به
قـدرت تـا مهرمـاه  ۱۳۲۰کـه از قـدرت عـزل و تبعید شـد ،ثروتمندترین شـخص
ایـران و یکـی از ثروتمندتریـن چهره هـای خاورمیانـه بـود .دربـارۀ مقـدار دقیـق
ثـروت و دارایی هـای رضاشـاه ،هنـوز آمـار و جمع بنـدی دقیقـی صـورت نگرفته،
امـا تمامـی روایت هـا بیانگـر ثـروت بسـیار زیاد او اسـت.
ویلبـر یکـی از زندگی نامه نویسـان طرفـدار رضاشـاه می گویـد ثـروت او هنـگام
مـرگ ،سـه میلیـون پونـد و حـدود یـک و نیـم میلیـون هکتار زمیـن بـود 1.از آنجا
کـه زمیـن داری و داشـتن اراضـی کشـاورزی رعیتـی ،مهم تریـن منبـع ثـروت در
سـاختار فئودالـی جامعـه بود ،رضاشـاه شـهوت و حـرص عجیبی به داشـتن زمین
و مصـادرۀ امـوال داشـت .سـفارت بریتانیـا در سـال  ۱۳۱۱/۱۹۳۲گـزارش داد کـه
رضاشـاه حـرص غریبی به زمیـن دارد و بسـیاری از خانواده هـای صاحب زمین را
2
بـا زور و تهدیـد زنـدان ،وادار بـه فـروش امالکشـان می کننـد.
حسـن امیرعالیـی از افسـران ارتـش کـه بعدهـا مـورد غضب قـرار گرفـت و تمام
اموالـش بـه نفع شـاه مصادره شـد در  ۱۷مهـر  ۱۳۲۰در روزنامۀ تجـدد ایران گفت
کـه بهـای اموالـش بالـغ بـر پانصـد هـزار تومـان بـود و همگـی بـه مصـادرۀ شـاه
درآمـد( .مکـی  .1361ج )464 : 4ملکـی نماینـدۀ مالیـر در دورۀ سـیزدهم مجلس
1- D Wilber. Reza Shah Pahlavi (Priceton: Exposition Press. 1975 pp 243-244

(به نقل از آبراهامیان)(139: 1389

2- British Legation. Report on seizures of land by the Shah. FO 371/ Persia
1932/34- 16077

(به نقل از آبراهامیان )140 :1389
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دربـارۀ تصـرف املاک و زمین هـای کشـاورزی و مراتع توسـط رضاشـاه گفت که
او چهـل و چهـار هـزار سـند مالکیـت زمین به نـام خودش صـادر کـرد( .روزنامۀ
اطالعـات 12 .بهمـن  )1320حسـین فردوسـت هـم در خاطراتـش می گوید درآمد
ِ
خالـص املاک شـاه فقـط در سـال  ،۱۳۱۹شـصت و دو میلیون تومان بوده اسـت.
(فردوسـت  .1386ج  )111 :1همچنین در سـفرنامه بلوشـر ذکر شـده که رضاشـاه
مالـک چهـل و چهـار هـزار پارچـه آبـادی و  ۵۸میلیـون پونـد سـپردۀ خارجی در
بانک هـای انگلیـس و  ۶۸میلیـون تومـان سـپرده در بانـک ملـی ایران بود( .بلوشـر
)221
ایـن حجـم از ثروت رضاشـاه و خانواده اش در شـرایطی بود کـه اکثریت دهقانان و
روسـتاییان در فقـر مطلق ،گرسـنگی و عدم وجـود امکانات کافی به سـر می بردند.
در شـهرهای اسـتان گیلان و ارومیـه (کـه از مناطـق غنی تر کشـور بودند) هشـتاد
درصـد دهقانـان کمتـر از یک هکتـار زمین داشـتند و هفتاد و پنج درصدشـان قادر
بـه تأمیـن مایحتـاج زندگی شـان نبودنـد( .سـلطان زاده  )105 :1388در برخـی از
مناطـق جنـوب و جنـوب شـرقی هـم کشـاورزان چنـد ماه سـال را با خـوردن آردِ
هسـتۀ خرمـا ،ملخ خشـک شـده و علف زنـده می ماندنـد( .جامـی )13 :1362
رضاشـاه همچنیـن بزرگ تریـن سـرمایه دار بخـش صنعتـی کشـور بـود .تنهـا در
صنایـع نسـاجی از دویسـت هـزار دوک ریسـندگیِ کارخانه هـای نسـاجی سراسـر
ایـران ،پنجـاه و هشـت هـزار دوک بـه شـخص شـاه تعلق داشـت( .رزاقـی :1371
 )19در گـزارش سـال  ۱۹۳۵وزارت خارجـۀ انگلسـتان آمـده کـه رضاشـاه امالک
زیـادی در مازنـدران داشـت و بـرای افزایش قیمت بهـای این زمین ها ،به تأسـیس
کارخانـه و هتـل و تفریحـگاه در ایـن مناطـق پرداخـت .او برای تأمیـن نیروی کار
ارزان قیمـت ایـن کارخانه هـا ،بـه بیـگاری کشـیدن از مـردم و سـربازان وظیفـه و
حتـی آدم ربایی از کارگران نسـاجی اصفهان متوسـل شـد .سـفارت بریتانیا گزارش
1
داد کـه کارخانه هـای او بـا کار بـدون مـزد ،سـر پـا مانده اند.
1- British Minister. Annual Report for Persia. 1934 FO371/ Persia 1934/35- 18995
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این هـا فقـط بخشـی از دارایـی منقـول و ثبـت شـدۀ رضاشـاه بـود و از امـوال غیر
منقـول و ثروت هـای اهدایـی او اطالعات دقیقی در دسـت نیسـت .به عنـوان مثال
فقـط در یـک مورد ،جامعۀ زرتشـتیان ،هدایـا و جواهراتی معـادل  ۱۲۱۴۰۶۰۰ریال
بـه مناسـبت تاجگذاری شـاه بـه او دادنـد( .اوشـیدری  )88 :1355مـواردی از این
دسـت ،کم نبودند.
ایـن بخـش را بـا گزارشـی از دیپلمات هـای بریتانیایـی و آلمانـی طـی سـال های
 ۱۹۲۶تـا  ۱۹۳۳دربـارۀ ابتلای رضاشـاه بـه نوعی بیمـاری روانی و مصـرف باالی
تریـاک توسـط او بـه پایـان می بریم:
دود تریـاک قـوای ذهنـی اش را پریشـان کـرده ،قـدرت تشـخیص را از او
گرفتـه . . .بدگمانـی دیوانـه وارش ،فـوران ناگهانـی خشـم و ناتوانی اش در
دیـدن اشـیاء در ابعـاد واقعی شـان را ممکن اسـت بـه واقع بتوان به تسـلیم
شـدنش بـه مـواد مخـدر نسـبت داد .امـا بی تحرکـی مداومـش ،بی تفاوتی
آشـکارش نسـبت بـه شـهرت و محبوبیـت خـودش و مال انـدوزی
بی شـرمانه اش را بایـد کمتـر ناشـی از علـل عارضی ،بلکه بیشـتر ناشـی از
زیاده خواهـی دانسـت( .الیـوت  ۱۱۴ :۱۳۸۵و )۱۱5

(به نقل از آبراهامیان )140 :1389
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آبراهامیان ،یرواند ( )1384ایران بین دو انقالب .ترجمه احمد گل محمدیو محمـد ابراهیـم فتاحی .چاپ یازدهم .تهران .نشـر نی
آبراهامیـان ،یروانـد ( )1389تاریـخ ایران مدرن .ترجمـه محمد ابراهیمفتاحـی .چـاپ چهـارم .تهـران .نشـر نی
آشـنا ،حسـام ( )1371خشونت و فرهنگ ،اسناد محرمانۀ کشف حجاب .1322-1313بـه کوشـش حسـام آشـنا و مدیریـت پژوهـش انتشـارات
آمـوزش و پـرورش .تهـران .انتشـارات سـازمان اسـناد ملـی ایـران
آفـاری ،ژانـت ( )1379انقالب مشـروطه ایـران .ترجمه رضـا رضایی.تهـران .نشـر بیسـتون
آواکیان ،باب ( )1366خدمات فناناپذیر مائو تسـه دون .ترجمه و انتشاراز اتحادیـه کمونیسـت ایران (سـربداران)
آواکیان ،باب ( )1393سنتز نوین و مسالۀ زنان .ترجمه از گروه مترجمانحزب کمونیسـت ایران (مارکسیسـت لنینیست مائوئیسـت) .نشر اینترنتی
آواکیان ،باب ( )1397کمونیسـم نوین .ترجمه از گروه مترجمان حزبکمونیسـت ایران (مارکسیسـت لنینیسـت مائوئیسـت) .نشـر اینترنتی
آوانسیان ،اردشیر ( )1358صفحاتی چند از جنبش کارگری و کمونیستیایران در دوران اول سـلطنت رضاشـاه .تهـران .انتشـارات حزب توده
آوری ،پیتر و دیگران ( )1371سلسلۀ پهلوی و نیروهای مذهبی به روایتتاریـخ کمبریـج .ترجمه عباس مخبـر .تهران .انتشـارات طرح نو
سـری آیرونسـاید .ترجمه محمد
آیرونسـاید ،ادموند ( )1373خاطرات ّترکمـان .تهـران .موسسـه خدمـات فرهنگـی رسـا
اسـنادی از انتخابات مجلس شـورای ملی در دوره پهلـوی اول ()1368تهـران .انتشـارات دفتـر ریاسـت جمهـوری
-اتابکی ،تورج ( )1387تجدد آمرانه ،جامعه و دولت در عصر رضاشـاه.
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گـردآوری و تألیـف تـورج اتابکـی .ترجمـه مهـدی حقیقت خـواه .تهـران.
انتشـارات ققنوس .چـاپ دوم.
اتابکی ،تورج ( )1390دولت و فرودستان ،فراز و فرود تجدد آمرانه درترکیـه و ایـران .گـردآوری و تألیـف تـورج اتابکـی .ترجمـه آرش عزیزی.
تهـران .انتشـارات ققنوس
احمـدی ،حمیـد ( )1385تاریخچه فرقۀ جمهـوری انقالبی ایران و گروهارانـی  .1316-1304تهـران .نشـر اختران
ارانی ،تقی ( )1357آثار و مقاالت دکتر تقی ارانی .تهران .نشر طلوعارانـی ،تقـی ( )1385بیان حق؛ اعالمیـۀ فرقۀ جمهـوری انقالبی ایران.در تاریخچـه فرقـۀ جمهوری انقالبـی ایران و گـروه ارانـی  .1316-1304به
کوشـش حمیـد احمـدی تهـران .نشـر اختران
استوارت ،ریچارد ( )1370در آخرین روزهای رضاشاه؛ تهاجم روس وانگلیـس بـه ایـران در شـهریور  .1320ترجمـۀ عبدالرضا هوشـنگ مهدوی
و کاوه بیـات .تهـران .نشـر نو
اسـمیت ،آنتونـی ( )1391ناسیونالیسـم و مدرنیسـم ،بررسـی انتقـادینظریه هـای متأخـر ملـت و ملی گرایـی .ترجمـه کاظـم فیروزمنـد .تهـران.
نشـر ثالث
اکبـری ،محمـد علـی ( )1384تبارشناسـی هویت جدیـد ایرانی ،عصرقاجاریـه و پهلـوی اول .تهـران .شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی
امیرجاهد ،محمد علی ( )1315سالنامۀ پارس .تهران .شرکت طبع کتابانگلـس ،فردریک ( )1386منشـأ خانواده ،مالکیـت خصوصی و دولت.ترجمـه خسـرو پارسـا .تهـران .نشـر دیگـر
انگلس ،فردریک ( )1978آنتی دورینگ .مترجم بی نام .بیجا .انتشـاراتکارگر
اوشیدری ،جهانگیر ( )1355تاریخ پهلوی و زرتشتیان .تهران .انتشاراتهو خت
ایوانف ،میخائیل سـرگیویچ ( )1356تاریخ نوین ایران .ترجمه هوشنگتیزابـی و حسـن قائم پنـاه .بیجـا .بینا
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بتلهایم ،شارل ( )1358انقالب فرهنگی و سازمان صنعتی در چین .ترجمهد برتاف .تهران .انتشـارات یاور
بتلهایم ،شارل .ژاک شارییر و مارشی زیو ( )1359ساختمان سوسیالیسمدر چیـن .ترجمـه مهـرداد .تهران .انتشـارات پژواک
بصیرت منـش ،حمید ( )1378علما و رژیم رضاشـاه :نظری بر عملکردسیاسـی  -فرهنگـی روحانیـون در سـال های 1320 -1305ش .تهـران.
موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار خمینی
بلوشـر ،ویپرت ( )1365سفرنامه بلوشـر .ترجمه کیکاووس جهانداری.تهـران .انتشـارات خوارزمی
بوروایل ،کلودی ( )1997نیمی از آسـمان؛ درباره رهایی زنان در چین.ترجمـه منیـر امیری .نشـر اینترنتـی از حزب کمونیسـت ایـران (م ل م)
بهار ،مهرداد ( )1369دربارۀ قیام ژاندرمری خراسان (مجموعه اسناد) بهکوشـش مهرداد بهـار .تهران انتشـارات معین
بهار (ملک الشـعرا) محمـد تقی ( )1327تاریخ مختصر احزاب سیاسـیایـران .جلـد اول .تهران .نشـر امیرکبیـر
بهار (ملک الشـعرا) محمـد تقی ( )1371تاریخ مختصر احزاب سیاسـیایـران .جلـد دوم .چـاپ دوم .تهران .نشـر امیرکبیـر
بهبـودی ،سـلیمان .پهلـوی ،شـمس و علی ایـزدی ( )1372رضاشـاه.خاطـرات سـلیمان بهبـودی ،شـمس پهلـوی و علـی ایـزدی .بـه اهتمـام
غالمحسـین میرزاصالـح .تهـران .انتشـارات طـرح نـو
بهرنگ ،امید ( )1389جنبش کمونیسـتی و مسـالۀ زن ،تجربه ها و نقدها.انتشـارات حزب کمونیسـت ایـران (م ل م)
بیات ،کاوه ( )1370انقالب خراسـان ،مجموعه اسـناد سال 1300ش .بهکوشـش کاوه بیـات .تهـران .مؤسسـه پژوهـش و مطالعـات فرهنگی
بیات ،کاوه ( )1393کودتای الهوتی در تبریز .تهران .انتشارات شیرازهپاپُلی یزدی ،لیال و مریم دژم خوی ( )1397باسـتان شناسی سیاست هایجنسـی و جنسـیتی ،در پایـان عصـر قاجـار و دوره پهلوی اول .تهران .نشـر
نـگاه معاصر
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پورشالچی ،محمود ( )1398ق ّزاق؛ عصر رضاشاه پهلوی بر اساس اسنادوزارت امـور خارجه فرانسـه .تهران .انتشـارات مروارید .چاپ دوم

پهلوان ،کیوان ( )1394رضاشاه از تولد تا مرگ .تهران .انتشارات علمپهلـوی ،محمدرضـا ( )1340مأموریـت بـرای وطنم .تهران .انتشـاراتسـمعی و بصـری هنرهـای زیبـای کشـور
-پهلوی ،رضاشـاه ( )1392سـفرنامۀ خوزسـتان و مازندران .بیجا .نشـر بنیاد

داریـوش همایـون بـرای مطالعـات مشـروطه خواهی

پیمانی ،نادر ( )2005رضاشاه پهلوی از آالشت تا ژوهانسبورگ .واشنگتندیسـی .ناشر نویسنده
تقـوی مقدم ،سـید مصطفـی ( )1389امنیـت در دورۀ رضاشـاه .تهران.موسسـه مطالعـات تاریـخ معاصـر ایـران
جامی ،ن ( )1362گذشـته چراغ راه آینده اسـت ،تاریخ معاصر ایران درفاصلـه دو کودتـای  .1332-1299تهـران .انتشـارات ققنوس
حکمت ،علیاصغر ( )2535سـی خاطره از عصر فرخنده پهلوی .تهران.انتشـارات پارس
خداداده ،احمدعلی ( )1395روز سیاه کارگر .به کوشش ناصر مهاجر واسـد سیف .نشـر نقطه
خسروپناه ،محمد حسین ( )1380هدف ها و مبارزه زن ایرانی ،از انقالبمشـروطه تا سـلطنت پهلوی .تهران .نشـر پیـام امروز
خلیلی خو ،محمدرضا ( )1373توسعه و نوسازی ایران در دورۀ رضاشاه.تهـران .مرکز انتشـارات جهاد دانشـگاهی
دلدم ،اسـکندر ( )1371زندگی پرماجرای رضاشـاه .تهران .نشـر گلفام.چـاپ دوم
دلفانی ،محمود ( )1375فرهنگ سـتیزی در دورۀ رضاشـاه ،اسـناد منتشرنشـدۀ سـازمان پرورش افـکار  1317تا  .1320به کوشـش محمـود دلفانی.
تهران .سـازمان اسـناد ملـی ایران
دولت آبـادی .یحیی ( )1362حیات یحیی .ج  .۴تهران .انتشـارات عطارو انتشـارات فردوسی
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دیگار ،ژان پیر ،برنارد هورکاد و یان ریشار ( )1378ایران در قرن بیستم.ترجمـه عبدالرضا هوشـنگ مهدوی .تهران .نشـر البـرز .چاپ دوم
ذاکر ،حسین ( )1370مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت .تهران.انتشـارات دانشـگاه تهران .چاپ دوم
رائین ،اسـماعیل ( )1355حیدرخان عمواوغلی .تهران .سـازمان چاپ وانتشـارات جاویدان
رحمانیان ،داریوش ( )1379چالش جمهوری و سـلطنت در ایران ،زوالقاجـار و روی کارآمـدن رضاشـاه .تهـران .نشـر مرکز
رزاقی ،ابراهیم ( )1371آشنایی با اقتصاد ایران .تهران .نشر نیرسـتمی ،فرهـاد (  )1378پهلوی هـا؛ خانـدان پهلوی به روایت اسـناد.جلـد اول رضاشـاه .بـه کوشـش فرهاد رسـتمی .تهران .موسسـه فرهنگی و
پژوهشـی و چـاپ و نشـر نظر
رواسـانی ،شـاپور ( )1388دولـت و حکومـت در ایران در دورۀ تسـلطاسـتعمار سـرمایه داری .تهـران .انتشـارات امیرکبیـر
رودگرکیا ،ایرج ( )1393ایران از کودتای سـوم اسـفند  1299تا سـقوطرضاشـاه .تهـران .نشـر پردیـس دانش
زرگر ،علی اصغر ( )1372تاریخ روابط سیاسـی ایران و انگلیس در دورهرضاشـاه .ترجمـه کاوه بیـات .تهران .انتشـارات پروین
زندمقدم ،محمود ( )1396شهر نو .استکهلم .کتاب ارزان .چاپ سومزیباکالم ،صادق ( )1398رضاشاه .لندن .انتشارات روزنه و اچ اند اسسانسـاریان ،الیـز ( )1384جنبـش حقوق زنان در ایـران ،طغیان ،افول وسـرکوب از  1280تـا انقلاب  .57ترجمـه نوشـین احمـدی خراسـانی.
تهـران .نشـر اختران
سـالور (عین السـلطنه) ،قهرمـان میـرزا ( )1378روزنامـه خاطـراتعین السـلطنه .جلـد  .7بـه کوشـش ایـرج افشـار و مسـعود سـالور .تهـران.
نشـر اسـاطیر
سـالور (عین السـلطنه) ،قهرمـان میـرزا ( )1379روزنامـه خاطـراتعین السـلطنه .جلـد  .10بـه کوشـش ایرج افشـار و مسـعود سـالور .تهران.
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نشـر اسـاطیر
سپهرگرگانی ،عباس ( )1394تاریخ امالک اختصاصی رضاشاه در گرگان.بـه کوشـش مصطفی نـوری و زینب طهماسـبی .تهران .نشـر پردیس دانش
سـلطان زاده ،آواتیـس ( )1388انکشـاف اقتصـادی ایران و امپریالیسـمانگلسـتان .به کوشـش فرهاد کشـاورز و خسـرو شـاکری .تهران .انتشارات
مازیار
شهری ،جعفر ( )1371طهران قدیم .جلد سوم .تهران .انتشارات معینشجیعی ،زهرا ( )1372نخبگان سیاسی در ایران .جلد چهارم :نمایندگانمجلس شـورای ملی .تهران .انتشـارات سـخن
شـوکت ،حمید ( )1386در تیررس حادثه؛ زندگی سیاسی قوام السلطنه.تهـران .انتشـارات اختـران .چاپ دوم
شیخ االسالمی ،پری ( )1351زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایران .تهران.نشـر مازگرافیک
شـیرازی ،اصغر ( )1395ایرانیّت ،ملیّت ،قومیّت .تهران .انتشارات جهانکتا ب
صادقی ،زهرا ( )1387سیاسـت های صنعتی در دوران رضاشـاه -1304 .1320تهـران .انتشـارات خجسـته
صادقی ،فاطمه ( )1384جنسـیت ،ناسیونالیسـم و تجدد در ایران .تهران.نشـر قصیده سـرا
صادقـی ،فاطمه ( )1392کشـف حجاب ،بازخوانی یـک مداخلۀ مدرن.تهـران .انتشـارات نـگاه معاصر
صباحی ،هوشنگ ( )1379سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه .ترجمهپروانـه سـتاری .تهران نشـر گفتار
صفایی ،ابراهیم ( )2535رضاشاه کبیر در آینۀ خاطرات .تهران .انتشاراتادارۀ کل نـگارش و وزارت فرهنـگ و هنر
ضیاءابراهیمی ،رضا ( )1396پیدایش ناسیونالیسم ایرانی ،نژاد و سیاستبی جـا سـازی .ترجمه حسـن افشـار .تهران .نشـر مرکز
-طاهراحمدی ،محمود ( )1384روابط ایران و شوروی در دورۀ رضاشاه.
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تهـران .مرکز اسـناد و تاریخ دیپلماسـی
طبـری ،احسـان (بیتـا) ایـران در دوران رضاشـاه .انتشـارات انجمـندوسـت داران احسـان طبـری .انتشـار اینترنتـی
عاقلی ،باقر ( )1397رضاشاه و قشون متحدالشکل .تهران .نشر نامکعامری ،هوشـنگ ( )1393رضاشـاه و تحوالت ایران معاصر .اسـتکهلم.انتشـارات فردوسـی
عنبرانی ،عطا ( )1398رضاشـاه و شکلگیری دولت ملی در ایران .تهران.نشـر علم
غنـی ،سـیروس ( )1378ایران ،برآمدن رضاخـان ،برافتادن قاجار و نقشانگلیسـی ها .ترجمـه حسـن کامشـاد .چـاپ دوم .تهـران .انتشـارات نیلوفـر
فخرایی ،ابراهیم ( )1376سردار جنگل .تهران .انتشارات جاویدان .چاپسیزدهم
فردوسـت ،حسـین ( )1386ظهور و سـقوط سـلطنت پهلوی؛ خاطراتحسـین فردوسـت .جلـد اول .تهـران .موسسـه مطالعـات و پژوهش هـای
سیاسـی .چـاپ 21
فرقه کمونیسـت ایران ( )1359دو سـند از فرقه کمونیست ایران .تهران.انتشـارات علم
 فرهودی ،حسـن ( )1315تاریخ عمومی و ایران؛ سـال دوم دبیرسـتان.جلد دوم
فلـور ،ویلیام و امیـن بنانی ( )1390نظام قضایی عصـر قاجار و پهلوی.ترجمـه حسـن زندیـه .قـم .پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه .چـاپ دوم
فلـور ،ویلـم ( )1371اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران -1900 .1941ترجمـه ابوالقاسـم سـری .تهران .انتشـارات توس
فوران ،جان ( )1383مقاومت شکننده ،تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ازصفویـه تـا سـال های پـس از انقالب اسلامی .ترجمـه احمد تدیـن .چاپ
پنجـم .تهران .موسسـه خدمات فرهنگی رسـا
قائد ،محمد ( )1377میرزاده عشقی .تهران .انتشارات طرح نو-قفلی ،محمد وحید ( )۱۳۷۹مجلس و نوسازی در ایران .تهران .نشر نی
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کاتوزیان ،محمدعلی همایون ( )1387اقتصاد سیاسی ایران از مشروطه تاپایـان سلسـله پهلوی .ترجمـه محمدرضـا نفیسـی و کامبیز عزیـزی .چاپ
چهاردهـم .تهران .نشـر مرکز
کاتوزیان ،محمدعلی همایون ( )1389دولت و جامعه در ایران ،انقراضقاجـار و اسـتقرار پهلـوی .ترجمه حسـن افشـار چـاپ پنجم .تهران .نشـر
مر کز
کامبخـش ،عبدالصمـد ( )1358شـمه ای دربارۀ تاریـخ جنبش کارگریایـران .تهـران .انتشـارات حـزب تـوده
کدی ،نیکی ( )1369ریشه های انقالب ایران .ترجمه عبدالرحیم گواهی.تهران .انتشـارات قلم
کدی ،نیکی ( )1396ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان .1304-1175ترجمـه مهـدی حقیقت خواه .تهـران .چـاپ پنجم .انتشـارات ققنوس
کرونین ،اسـتفانی و دیگران ( )1387رضاشـاه و شکلگیری ایران مدرن.ترجمـه مرتضـی ثاقب فـر .تهـران .نشـر جامی
کرونین ،اسـتفان ( )1393کلنل پسـیان و ناسیونالیسـم انقالبی در ایران.ترجمـه عبـداهلل کوثـری .تهـران .نشـر ماهـی
کسروی ،احمد ( )1324سرنوشت ایران چه خواهد بود .تهران .چاپخانهاردیبهشت
کوهی کرمانی ،حسین (بی تاریخ) از شهریور  ۱۳۲۰تا فاجعه آذربایجانو زنجـان .جلد  .۱تهـران .انتشـارات روزنامه صبا
گیلک ،محمد علی ( )1371تاریخ انقالب جنگل .رشت .نشر گیلکانالجوردی ،حبیب ( )1369اتحادیه های کارگری و خودکامه گی در ایران.ترجمـه ضیـاء صدقی .تهران .نشـر نو
لمبتون ،آن ( )1362مالک و زارع در ایران .ترجمه منوچهر امیری .چاپسـوم .تهران .مرکز انتشـارات علمـی و فرهنگی
لوتـا ،ریمونـد ( )1386اقتصـاد مائوئیسـتی و مسـیر انقالبـی بـه سـویکمونیسـم .ویرایـش و مقدمه و مؤخـره از ریموند لوتا .ترجمـه منیر امیری.
نشـر اینترنتـی .انتشـارات حـزب کمونیسـت ایران (مارکسیسـت لنینیسـت
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مائوئیسـت)
لوتـا ،ریمونـد با همکاری فرانک شـانون ( )1392آمریکا در سراشـیب.ترجمـه منیـر امیـری .انتشـارات حـزب کمونیسـت ایـران (م ل م)
لوتـا ،ریمونـد ( )1394تاریـخ واقعـی کمونیسـم .ترجمه منیـر امیری.نشـر اینترنتـی .انتشـارات حـزب کمونیسـت ایران (مارکسیسـت لنینیسـت
مائوئیسـت)
لورن ،سرپرسی ( )1363شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان .ترجمه محمدرفیعی مهرآبادی .تهران .انتشـارات فلسـفه
مارکس ،کارل .انگلس ،فردریش ( )1384دربارۀ تکامل مادی تاریخ؛ دورسـاله و  28نامـه .ترجمه خسـرو پارسـا .تهران .نشـر دیگر
مارکس ،کارل .انگلس ،فردریش ( )1386لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژیآلمانـی .ترجمـه پرویـز بابایی .تهرانو نشـر چشـمه .چاپ سـوم
مارکـس ،کارل ( )1378هجدهـم برومـر لوئـی بناپارت.ترجمـه باقـرپرهام .تهران .نشـر مرکز .چـاپ دوم
مارکـس ،کارل ( )1381نبردهـای طبقاتی در فرانسـه از  1848تا .1850ترجمـه باقـر پرهـام .تهـران .نشـر مرکـز .ویرایـش دوم
مارکس ،کارل ( )1394سـرمایه مجلد یک نقد اقتصاد سیاسـی .ترجمهحسـن مرتضـوی .ویرایـش دوم .تهـران .نشـر الهیتا
مائو تسـه دون ( )1972شـش اثر نظامی .ترجمه و نشر از اداره نشریاتزبان هـای خارجـی .پکن
مجد ،محمدقلی ( )1389رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجهآمریکا .تهران .انتشـارات موسسـه مطالعات و پژوهش های سیاسـی.
مختاری ،محمد ( )1377تمرین مدارا ،بیست مقاله در بازخوانی فرهنگو . ...تهران .نشـر ویستار
مسـتوفی ،عبداهلل ( )1371شـرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداریدورۀ قاجاریـه 3 .جلـد .چـاپ سـوم .تهران .انتشـارات زوار
مسـعودی ،عباس ( )1329اطالعات در یک ربع قرن .تهران .انتشـاراتاطالعات
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مصـدق ،محمـد ( )1359تقریرات مصـدق در زندان .به کوشـش ایرجافشـار .تهـران .انتشـارات فرهنـگ ایـران زمیـن
مصلی نـژاد ،عباس ( )1398پایان جمهوری خواهی در ایران( .ویراسـتجدیـد) .تهـران .نشـر اختران
 َم ّکی ،حسـین ( )1363تاریخ بیسـت سـالۀ ایران .جلد  .1چاپ چهارم.تهران .نشـر ناشـر
 َم ّکی ،حسـین ( )1359تاریخ بیسـت سـالۀ ایران .جلد  .2چاپ چهارم.تهـران .بنـگاه ترجمـه و نشـر کتاب
 َم ّکی ،حسین ( )1357تاریخ بیست سالۀ ایران .جلد  .3تهران .انتشاراتامیرکبیر
 َم ّکی ،حسین ( )1361تاریخ بیست سالۀ ایران .جلد  .4تهران .نشر ناشر َم ّکی ،حسین ( )1362تاریخ بیست سالۀ ایران .جلد  .6تهران .نشر ناشرمنظوراالجـداد ،محمدحسـین ( )1379مرجعیـت در عرصه سیاسـت واجتمـاع :اسـناد و گزارشـهایی از آیـات عظـام نائینـی ،اصفهانـی ،حائـری
و بروجـردی  1292تـا  1339شمسـی .بـه کوشـش حسـین منظوراالجداد.
تهـران .انتشـارات شـیرازه
میرزا صالح ،غالمحسـین ( )1370جنبش کلنل محمدتقی خان پسیان بنابـر گزارش هـای کنسـولگری انگلیـس در مشـهد .بـه کوشـش غالمحسـین
میـرزا صالـح .چـاپ دوم .تهـران .نشـر روایت
مومنی ،باقر ( )1384دنیای ارانی .تهران انتشارات خجستهمیالنی ،عباس ( )1392نگاهی به شاه .تورنتو کانادا .نشر پرشین سیرکلنجم آبـادی ،افسـانه ( )1398حکایت دختـران قوچان ،از یـاد رفته هایانقلاب مشـروطه .چـاپ سـوم .تهـران .انتشـارات روشـنگران و مطالعات
ز نا ن
نظـام مافـی ،منصـوره ( )1361مرام نامـه و نظام نامه احزاب سیاسـی درایـران .تهـران .نشـر تاریـخ ایران
نفیسـی ،سـعید ( )1345تاریخ معاصر ایران ،از چهارم اسـفند  1299تابیسـت و چهـارم شـهریور  .1320دو جلـد .تهـران .کتـاب فروشـی فروغـی
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نیازمند ،رضا ( )1387رضاشـاه از تولد تا سـلطنت .تهران .نشر حکایتقلـم نوین .چاپ ششـم
وزارت خارجه بریتانیا ( )1365اسناد محرمانۀ وزارت خارجه بریتانیا دربارۀقـرارداد  1919ایـران و انگلیـس .جلـد اول .ترجمـه جـواد شیخ االسلامی.
تهران .انتشـارات کیهان
وزارت خارجه بریتانیا ( )1368اسناد محرمانۀ وزارت خارجه بریتانیا دربارۀقـرارداد  1919ایـران و انگلیـس .جلـد دوم .ترجمـه جـواد شیخ االسلامی.
تهـران .بنیـاد موقوفـات دکتر محمود افشـار یزدی
وطن دوسـت ،غالمرضا ( )1385زن ایرانی در نشریات مشروطه .تهران.موسسـه تحقیقـات و توسـعه علوم انسـانی
ولف ،لنی ( )1393مدخلی بر علم انقالب .ترجمه از حزب کمونیسـتایـران (مارکسیسـت لنینیسـت مائوئیسـت) .چاپ دوم .نشـر اینترنتی
هابزبام ،ای.جی ( )1382ملت و ملی گرایی پس از  .1780ترجمه جمشیداحمدپور .مشـهد .نشر نیکا
یزدانی ،سهراب ( )1395کودتاهای ایران .تهران .نشر ماهی یقیکیان ،گریگور ( )1386شـوروی و جنبش جنگل ،یادداشت های یکشـاهد عینـی .به کوشـش برزویـه دهـگان .تهران .نشـر اختران

نشریات
نامه بانوان .شماره دوم  25مرداد 1299ایران نو .سال سوم .شماره  1329 .35قعالم نسـوان .سـال دوزادهم .شـماره  .3اردیبهشـت  .1311و شماره .5شـهریور 1311
ستاره سرخ .شماره  ۷و  .۸فروردین و اردیبهشت  .۱۳۰۹ص 384-372-
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مقاالت

اکبری ،محمدعلی و نفیسـه واعظ .بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلویاول .فصل نامـه تاریـخ ایران .شـماره  .68/5زمسـتان 1388
اکبری ،محمدعلی ،پروژۀ ملت سازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی.تاریـخ ایران .شـماره  .70/5پاییز 1391
الیـوتَ ،متیـو ( )1385ایـران نـو و زوال سیاسـت های حزبـی در دورۀرضاشـاه .در تجـدد آمرانه .گـردآوری تورج اتابکی .ترجمـه مهدی حقیقت
خواه .نشـر ققنـوس
بهمن تاجانی ،شهرام .رشد و تأثیر طبقۀ متوسط جدید در فرایند نوسازیدولت رضاشـاه .پیک نو .سـال سـوم .شـمارۀ اول1384 .
بیـات ،کاوه ( )1370آکادمی فرهنـگ و تغییرات نامهای امکان در ایران.نشـریه دانش .شـماره  63فروردیـن و اردیبهشـت 1370
بیات ،کاوه ( )1387رضاشـاه و عشـایر .در رضاشـاه و شکلگیری ایراننویـن .بـه کوشـش اسـتفانی کرونیـن .ترجمـه مرتضـی ثاقب فـر .تهـران.
انتشـارات جامـی .چـاپ دوم
بیـات ،کاوه و پروانـه نادرنژاد .تاریخ نگاری مکتـب پهلوی درباره دورلپهلـوی .پیـام بهارسـتان .دور دوم .شـماره  .21پاییـز 1392
حاضـری ،محمـد و نظرمنصـوری ،علـی .بررسـی و تحلیـل واکنـشجریان هـای مذهبـی بـه اقدامـات دوره رضاشـاه بعـد از شـهریور  ۱۳۲۰تـا
 .۱۳۴۰پژوهش نامـه متیـن .شـماره  .۳۷زمسـتان ۱۳۸۶
حکیمیون ،اقبال .زندان ها و زندانیان سیاسی دورۀ رضاشاه .نشریه تاریخمعاصر ایران .سـال دهم .شـمارۀ  .40زمسـتان 1385
رحمانیان ،داریوش و آفرین توکلی .بهداشت و سیاست در دورۀ رضاشاه(مطالعـۀ مـوردی :قرنطینـۀ جنوب) .مطالعـات تاریخ فرهنگـی؛ پژوهش نامۀ
انجمن ایران تاریخ .سـال دوم .شـماره ششـم .زمسـتان 1389
-ریاحـی ،اعظـم .اصالحات اجتماعی و اقتصادی رضاشـاه و نقش آن در
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سـاختار جمعیتی بوشـهر .فصل نامه گنجینۀ اسـناد .سـال بیسـت و دوم .دفتر
سـوم .پاییز 1391
زندیه ،حسن و طلعت ده پهلوانی .جایگاه روحانیون متنفذ در مدرنیزاسیونقضایـی و تدویـن قانون مدنی در عصـر پهلوی اول .پژوهش هـای تاریخی-
علمـی .دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه اصفهـان .دور جدیـد.
سـال چهارم .شـمارۀ چهارم .پیاپی  .16زمسـتان 1391
شهابی ،هوشنگ ( )1387ممنوعیت حجاب و پیامدهای آن .در رضاشاهو شـکلگیری ایـران نویـن .بـه کوشـش اسـتفانی کرونیـن .ترجمـه مرتضی
ثاقب فـر .تهـران .انتشـارات جامی .چـاپ دوم
شهابی ،هوشنگ ( )1387مقررات لباس پوشیدن برای مردان در ترکیه وایـران .در تجـدد آمرانـه .گـردآوری و تألیف تـورج اتابکـی .ترجمه مهدی
حقیقت خـواه .تهران .انتشـارات ققنـوس .چاپ دوم
علـی زاده ،محمدعلـی .تأثیـرات اقتصادی نظـام سـرمایه داری غرب برنظـام ایلی-عشـیرتی ایـران در از عصـر قاجـار تـا پایـان دوره پهلـوی اول.
بررسـی های نویـن تاریخـی .شـماره دوم .تابسـتان 1385
علی صوفی ،علیرضا و عباسعلی آذرنیوشه و عباس اویسی .پژوهشی درمـورد اصالحات ارضی سیسـتان در دورۀ پهلـوی اول .پژوهش های تاریخی.
سـال چهـل و نهم .دورۀ جدید .سـال پنجم .شـمارۀ اول .بهار 1392
کاتوزیان ،محمدعلی همایون ( )1387جامعه و دولت در دوره رضاشاه.در تجـدد آمرانـه .گـردآوری و تألیـف تـورج اتابکـی .ترجمـه مهـدی
حقیقت خـواه .تهـران .انتشـارات ققنـوس .چـاپ دوم .ص 64-23
کرونین ،استفانی ( )1390اصالحات از باال و مقاومت از پایین .در دولتو فرودسـتان .گـردآوری و تألیـف تـورج اتابکـی .ترجمـه آرش عزیـزی.
تهـران .نشـر ققنوس
لوتـا ،ریمونـد .درک اهمیـت سـتم بـر زن بـرای انقلاب کمونیسـتی ومفهوم سـازی آن .ترجمه و انتشـار از حزب کمونیسـت ایران (مارکسیسـت
لنینیسـت مائوئیسـت) .نشـر اینترنتـی1397 .
-ماتی ،رودی ( )1387آموزش و پرورش در دوره رضاشاه .در رضاشاه
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و شـکلگیری ایـران نویـن .بـه کوشـش اسـتفانی کرونیـن .ترجمـه مرتضی
ثاقب فـر .تهـران .انتشـارات جامـی .چـاپ دوم
متیـن دفتری ،احمد .خاطراتی از انتخابـات قبلی .مجله خواندنی ها۱۷ .فروردین ۱۳۳۵
مسـعودنیا ،حسین و عاطفه فروغی .بازتاب تحوالت سیاسی و اجتماعیدر دورۀ پهلـوی اول در رمان هـای تاریخـی و اجتماعـی ایـن دوره -1300
 .1320پژوهش نامـۀ تاریـخ اجتماعـی و اقتصـادی .سـال اول .شـمارۀ اول.
بهار و تابسـتان 1391
ملـک زاده ،الهـام و زهرا علی زادۀ بیرجندی .عوامل مؤثر در شـکلگیریسیاسـت ها و تحـوالت جمعیتـی در دوره رضاشـاه .فصل نامـۀ جمعیـت.
شـماره  75و  .76بهـار و تابسـتان 1390
نجم آبادی ،افسـانه ( )1390اقتدار و عاملیّت :بازنگری کنشگری زنان دردوران رضاشـاه .در دولـت و فرودسـتان ،فراز و فرود تجـدد آمرانه در ترکیه
و ایـران .گـردآوری و تألیـف تـورج اتابکی .تجرمـه آرش عزیـزی .تهران.
نشـر ققنوس
نظری ،علی اشـرف .ناسیونالیسـم و هویت ایرانـی؛ مطالعه موردی دورۀپهلـوی اول .فصل نامـه پژوهـش حقوق و سیاسـت .سـال نهم شـماره .22
بهـار و تابسـتان 1386
واعظ ،نفیسـه .نهادها و شیوه های خط و مشی گذاری عشایری در دولتپهلـوی اول  .1320 -1304پژوهش هـای تاریخی-علمـی .دانشـکده ادبیات
و علوم انسـانی دانشـگاه اصفهان .دور جدید .سـال چهارم .شـمارۀ چهارم.
زمستان 1388
واعظ ،نفیسـه .اهداف و روند سیاسـت فرهنگی دولـت پهلوی اول برایایلات و عشـایر .تاریخ اسلام و ایـران؛ فصل نامـۀ علمی-پژوهشـی علوم
انسـانی دانشـگاه الزهـرا .سـال نوزدهـم .دوره جدیـد شـماره  1پیاپـی .75
بار 1388
یزدانی ،سـهراب و سـید حسن شـجاعی دیوکالئی .تأثیر تمرکزگرایی براقتصـاد سیاسـی عصـر پهلـوی اول .تاریخ ایـران .شـماره  .61/5تابسـتان 1388
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