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  رضاشاه پهلوی های اجتماعی اقتصادی سلطنت پايه

  
 )زاده سلطان( آوتيس ميکائيليان

   
ها در افتاده است، به برقراری نظم  رضاشاه يک تمرکز بخشنده است؛ با فئودال«      

  ».در ايران برآمده است
کنند که  ی مدافعان رضاشاه است، اما آنان فراموش می اين داوری از آن همه      

داماتی اگر هم چنين اق. ها تر عليه انقالب است تا فئودال برخاست رضاخان بيش
را در » آرامش و صلح«صورت گرفت به خواست امپرياليسم انگلستان بود که 

داخل کشور و سرحدات هند که از چند سال پيش در تب و تاب انقالبی غوطه 
ی خارجی هرگز  دانيم، سرمايه از سوی ديگر، می. دانست خوردند، ضروری می می

ی  تاريخ استعمار در همه .شود نمی »صلح و آرامش«های عاری از  راهیِ سرزمين
داری در جايی  کشورهای استعمارزده گواه است که کشورهای بزرگ سرمايه
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تر، از امنيت برای  يا دقيق» امنيت سياسی«گذارند که به اصطالح، قبالً، از  سرمايه می
پس رضاخان نيز . داران خارجی در جهت غارت بوميان برخوردار باشد سرمايه

داران انگليس  و ايجاد امنيت به سود سرمايه» صلح و آرامش«بايست به برقراری  می
 »شاه شاهان«در سرزمين . گذاری در ايران بودند، برآيد که مايل به سرمايه

جز يک قدرت تمرکز يافته، يعنی يک » صلح و آرامش«ی اساسی در راه اين  پايه
رحمانه  یی دشمنان اين سياست تمرکزبخشی، ب پس همه. دولت پليسی متمرکز نبود

اما اين سرکوب تا جايی ادامه . ترين مالحظه سرکوب شدند و بدون کوچک
گاه  آن. ی خود را اعالم کنند داشت که اين يا آن فئودال تبعيت وفادارانه

  .توانست از سرنوشت خود آسوده باشد می
اين گفته بدان معناست که پيکار راه تمرکز بخشيدن به دستگاه پليسی دولت،       
که  ی اقتصاد نبود، بل جهت مبارزه با فئوداليسم يعنی درهم شکستن اشکال کهنهدر 

گرايش به برپايی يک دستگاه متمرکز و يک حکومت پليسی بود که به تواند در 
به مثابه تضمينی » امنيت عمومی«را برای برقراری » صلح و آرامش«مضمون خود 

برای امپرياليسم انگليس اهميت ، "چه، دقيقا آن. ايجاد کند» شبح سرخ«در برابر 
سياست تمرکزبخشی کار . فئوداليسم داشت، همين امر بود و نه امر مبارزه با

گذاری  دولت انگليس به سرمايه. تر کرد ها را هم به روزهای آتی آسان انگليس
گذاری در مناطق شمالی را هم در  سرمايه. هنگفتی در مناطق جنوبی ايران دست زد

حکومت ايران نتوانست از . اما در اين مقصود چندان توفيقی نيافت .پروراند سر می
تهديد پيگير جنبش انقالبی و . ها در اين منطقه دفاع کند منافع مايملک انگليس

 .کشی بارورانه ايجاد کرده بود تظاهرات قبايل وضع بسيار دشواری در راه بهره
اما . در ايران نگه دارند ها ناگزير بودند يک ارتش دائمی مجهز سان انگليس بدين

وانگهی چه بهتر از اين که . يی است ی گران و کار پيچيده اين اقدام مستلزم هزينه
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يک حکومت پليسی به حساب خود، بدون دريافت کمک مالی از انگليس به 
  .را برقرار کند» صلح و آرامش«تنهائی 

اش تحکيم  يتکه دريافت موقع رضاخان پس از مدت کوتاهی، و به هنگامی      
. ها اعالم جنگ داد خواهی را از چهره برافکند و به ليبرال است، نقاب جمهوری

بسياری از رفقای خود را به زندان انداخت و بسياری از انقالبيون را بدون محاکمه 
در عين حال وضع خود را تحکيم بخشيد و به . و پرس و جو به تيرباران سپرد

: نويسد در اين باره ايراندوست می. شدتدريج تبديل به يک مالک بزرگ 
به خريد امالک ١٩٢٣او از . رضاخان هم اکنون خود يک مالک بزرگ است«

ی  جا که برخاسته از يک خانواده از آن. اش بود، آغاز کرد مازندران که زادگاه
الدوله را در ساری به بهای صد هزار تومان و  امالک عين) ؟(کوچک اشرافی است 

بديهی . ميرزا را در بارفروش به هشتاد و پنج هزار تومان خريد دينامالک ناصرال
چندی بعد به خريد . است بهای اين امالک ده برابر مبلغی است که او پرداخت

شاه جديد روح . های کلهر در کرمانشاه اقدام کرد قطعات زمين، از جمله زمين
ات، امتيازات و بانک رضاشاه در مؤسس. زمان را بيش از پيشينيان خود دريافته است

در . بينی کرده است در امالک مازندران حفاری چاه نفت را پيش. نيز سهم دارد
ی  های معدنی و در انديشه تهران نيز به خريد زمين يک رشته آب اطراف
چنين قرار است در اين امالک حمام آب  هم. ها، دست زده است برداری از آن بهره

طبيعی است از پی اين تحوالت، رضاخان . شودگرم و معدنی و هتل نيز ساخته 
به . دار و روحانيون مقتدر را تحصيل کند، که کرده است بايست اشراف زمين می

ترين  عالوه در جهت تحکيم قدرت، انتخابات مجلس را مخدوش کرد، و ارتجاعی
عناصر را به مجلس راه داد، چرا که به وجود آنان هم چون امپرياليسم انگليس محتاج 

با رضاخان، بورژوازی کمپرادور نيز هم راه است و همه با هم حاميان پا بر جای . است
  ».های خارجی هستند امپرياليست
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» انقالب ملی«اين قهرمان  ی رفقا درباره اما به رغم هر آن چه گفته شد، برخی      
ن يکی از هواداران رضاخان، رفيق ميرزا در مسائل ايرا" مثال. سرايند قصيده می
افزاييم و آن شخص  جا برای عامل ديگری را نيز بي در اين«: نويسد معاصر می

تواند  همتا می به نگاه اول، ارتقاء اين مرد نيرومند، با کفايت و بی. رضاخان است
های مديد با  سواد، که مدت يی ساده، کم روستا زاده: يک امر تصادفی جلوه کند

ايران و روس خدمت کرد و در ميان انبوه های  درجات دون پايه در بريگارد قزاق
. ها را به خود جلب نمود و ارتقاء مقام يافت افسران معمولی ارتش، توجه انگليسی

های باالتری را به پيمايد خود حاکی از اوصاف برجسته و  اما اين که او توانست پله
ز ديدگاه که ا اين امر نه تنها تبلوری است از خصوصيات او، بل. ی قوی اوست اراده

ها و آمال  زيرا، رضاخان اين ارتقاء را عالوه بر قابليت. تاريخ هم قانونی است
آنان به طور غريزی، در . اش دارند خويش، مديون اعمادی است که مردم در حق

اين افتخار نصيب رضاشاه و هم زمان، ملت ايران . بينند او، خالق تاريخ ملی را می
  )٩٠و ٨٩ :صص متن روسی،١٩٢٧، چاپ،»اصرمسائل ايران مع«ميرزا (» .است
چه در  اما از آن. گويد جا، از کدامين مردم سخن می در اين» ميرزا«دانم  من نمی      

به " دار است که مستقيما ی اشراف زمين باال گذشت، روشن است که منظور او طبقه
عليه چرا که مردم واقعی سالح در دست، . کنند سود امپرياليسم انگليس کار می

ی  و هرگز او را به مثابه -که خواهيم آورد چنان–رضاخان به مبارزه برخاستند 
کند، به درستی،  ها ياد می مردمی که ميرزا از آن. به جای نياوردند» قهرمان ملی«

کنند، زيرا رضاخان رژيم  سرسختانه از او حراست می اند و رضاخان را پيش رانده
  .که دير يا زود دچارش خواهند شد، نجات داده استوابسته به آن طبقه را از سقوطی 

اين روزها يک رشته تئوری جالب توجه در . اما مسأله جای ديگری است      
ی ملت، پديدار شده، تا او از پای  ملی و برکشيده» قهرمان«جهت حمايت از اين 
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لبته برای ا. اند های تئوريک بنا نهاده پس برای جلوگيری از اين سقوط، پايه. افتد ني
ها  از مدت» ايراندوست«پس . هدفی اين چنين مقدس، بايد تئوريسين هم داشت

  :ها تدارک ديده است ی خود را در رابطه با فئودال پيش تئوری ويژه
ی آخرين بحران خاندان قاجار  های ديگری، نظر خود را درباره من در فرصت«     

 های اقتصاد نوين ايران خواست ی بحران تشکيالت فئودالی رژيم که با به مثابه
ی تجاری در  گيری سرمايه ی قدرت و نيز درباره. ام ناسازگار بود، به دست داده

ام که مفهوم  چنين يادآور شده هم. ام شکل کشاورزی تجاری و تجارت، سخن گفته
ها  امالک خان(اين دگرگونی در کنار گذاشتن جناح راست رژيم فئودال از قدرت 

. های راديکالی دموکراتيک منعقد است اليه نزوی کردن آنان ازو م) و اوقاف
 اين يک خط کشی صريح ميان مالکيت تجاری و مالکيت فئودالی است که" دقيقا

  )۳۶و ۳۵مسائل ايران جديد، روسی، صص :ايراندوست(» .سازد خط تمايز رژيم پهلوی را می
خصلت عمومی  ارایکه د بر هر مارکسيست آشکار است که با رويدادهايی      

در نهايت، تفاوت يک مالک . بايد از ديدگاه طبقاتی برخورد کرد هستند، می
ی  تجاری و يک فئودال چيست؟ هر دو مالک، چنان که آورديم، به علت توسعه

اگر . اند گان مواد خام به بازار جهانی شده کننده اقتصاد تجاری پول تبديل به عرضه
خواهند نقش مترقی  ه سود کسانی هست که میهم ميان آن دو تفاوتی باشد ب

نشان داديم که در ايران بورژوازی " ما قبال. کشاورزی تجاری را به اثبات رسانند
ی خارجی و  کننده کمپرادور همواره پرنفوذ بوده و هست و نقش دالل را ميان توليد

دار  ننيز در بسياری موارد در نقش زمي و. ی داخلی ايفا کرده است کننده مصرف
. کند اين وضع او را از امتيازات فراوانی برخوردار می. بزرگ به ميدان آمده است

های بزرگ را آورد که از همين راه و در اندک زمانی به انباشت  توان شرکت می
هايی را ذکر کرد  ی شرکت توان نمونه اما به سختی می. اند امالک وسيع نائل آمده
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که اين سرمايه را از طريق تجارت ) های بزرگ حتا چند شرکت تجاری با سرمايه(
سراغ داشته  هايی اگر هم چنين سرمايه. و محصوالت داخلی به دست آورده باشد

گويد،  هم چنان که مارکس می. ها رباخواری است و نه تجاری باشيم، منشاء آن
گاه اين دو شخصيت  ديگرند، از اين رو در تالقی گه رباخوار و تاجر همزاد يک

  .تعجب نيست جای
% ۴۸تا % ۲۴يی که سود طبيعی آن در سال، بين  در شرايط ايران، انباشت سرمايه      

ی بزرگ از طريق توليد  اما رقابت يک سرمايه. در نوسان باشد، کار دشواری نيست
کافی برای  و انباشت) داری در جهت سرمايه(داخلی، به علت فقدان بازار داخلی 

و در هر حال چنين اقداماتی . نمايد خريد يک ملک، از نظر او سخت دشوار می
  .فاقد خصلت فراگير خواهد بود

 رباخواری ی چه ويژه مطرح است، انباشت سرمايه پس در کشاورزی، آن      
ی تنزيلی  اما در شرايط ايران نقش سرمايه. تنزيلی -تر تجاری است يا بيش) تنزيلی(

ی کشورهای  در همه" تواند باشد؟ آيا همان نقش انقالبی است که تقريبا چه می
  :دهد در اين باره مارکس توضيح می! غربی ايفا کرده است؟ به گمان ما خير

داری، نقش رباخوار تا جايی انقالبی  های توليد پيشاسرمايه ی شيوه در همه«      
آيد  ياسی يک کشور بر میاست که به نابودی و تخريب اشکال مالکيت و رژيم س

های محکم و نيز بر بازتوليد دائمی يک شکل،  که بر همين اشکال به مثابه پايه
بی . های مديد دوام آورد تواند مدت رباخواری می در اشکال آسيايی. استوار است

که شرايط  تنها هنگامی. آن که جز انحطاط اقتصادی و فساد سياسی به بار آورده باشد
يی در جهت  شود به حربه داری موجود باشد، رباخواری تبديل می سرمايهديگر توليد 

ها، خرده مالکين، بر  های نوين توليد که از سويی به تخريب فئودال برقراری شيوه
تمرکز  خيزد و از سوی ديگر شرايط کار را به سرمايه تبديل کرده است، می
  ) ۱۱ص  ،١٩٢٣کاپيتال، جلد سوم، چاپ روسی،: مارکس( ».بخشد می
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برد کشاورزی  سخن راندن از نقش پيش» کارشناسان شرق«برخالف ادعای       
های کارکرد  شيوه. نابجاست" تجاری در يک کشور شرقی مانند ايران کامال

ی تنزيلی در ايران همان است که در رم، يا يونان و دنيای کهن بر پا بود و  سرمايه
ی يک رويداد عادی تلقی  ن به مثابهرباخوارا انتقال قلمروهای ملکی در دست

  .شد می
کشاورزی تجاری هيچ چيز را به طور عمده تغيير : گويد همان ايراندوست می      

پس . برداری فئودالی به کار گرفته است های بهره همان شيوه" نداده است و تقريبا
برداری فئودال و دهقانی در کجاست و جناح  ی بهره آن خط کشی ميان شيوه

برای . ست و چپ فئوداليته کدام است؟ در هر حال جوهر طبقاتی برجاسترا
های مالکين  کند و با همان شيوه دهقان، دانستن لقب کسی که کمرش را خرد می

گويا در نظر گرفتن اين نظريه هم . آيد، بی اهميت است قديمی به استثمارش بر می
کودتای رضاخان به راستی اگر . بود های قهرمان ملی ضروری می برای تحکيم پايه

داشت،  های اجتماعی به دنبال می حامل يک دگرگونی بود و جنبشی در برخی اليه
در اين باره مارکس، از جمله، بر . گاه مترقی دانستن آن هم ناممکن نبود آن
ی اهرم  هايی که به مثابه ی آن دگرگونی نمايد که در تاريخ انباشت بدوی همه می

سازاند  روند، از لحاظ تاريخی دوران داری به کار می ی سرمايه هی نوخاست برای طبقه
های بزرگ انسانی ناگهان به  ولی بيش از همه آن لحظاتی اهميت دارند که توده

زور از وسائل امرار معاش خود کنده شده و هم چون پرولتاريای مسلوب الحق به 
  )کمکاپيتال جلد ي: مارکس(. شوند روی بازار کار فرو ريخته می

به . ی انباشتی در ايران بسيار ناچيز است ام که ميزان سرمايه يادآور شده" من قبال      
 ٥٠٠ی تجاری ايران در حدود  سال موازنه ٢٠يعنی طی ١٩٢٠تا  ١٩٠٠از : داليل زير

ميليون  ٢٥ی اين کشور معادل بود با  سان که تجارت ساالنه بدين. ميليون روبل بود
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" کامال. پوشاند ی نيروی کارگری می کسر را صادرات گسترهبخشی از اين . روبل
روشن است که در چنين شرايطی امکان ايجاد موقعيت مناسب برای انباشت و نيز 

رفت اقتصادی کشور کمک  که به تواند در آينده به پيش ی سريع صنعتی توسعه
ی  سعهی مشترکی با تو ی کودتای رضاخان هيچ نقطه در نتيجه. کند، وجود نداشت

دار از سقوط  برعکس نجات ارتجاع و اشرافيت زمين. کاپيتاليستی در ايران نبود
و . يی بند بود ی سيستم به يک تلنگر جنبش توده ی قاجار همه زيرا در دوره. بود

نظام قاجار برای . دولت انگليس بيش از هر چيز دل نگران چنين سقوطی بود
ظام خود را ناتوان در دفاع از منافع ی خود، پشتيبان نداشت زيرا اين ن توسعه

دانيم سفر اروپا و سير  و پادشاهان قاجاريه چنان که می. دار نشان داد اشرافيت زمين
  .دادند و سياحت را به درگير شدن با امور کشور ترجيح می

ترين حاميان تاج و تخت  چنان که برای شاه پهلوی، مهم برای خاندان قاجار هم      
يعنی . دهند دار، روحانيون و بورژوازی کمپرادور تشکيل می رافيت زمينرا همانا، اش

پس . ها سال تحت حمايت امپرياليسم خارجی قرار داشتند همان طبقاتی که طی ده
ی اعمال نفوذ انگليس در ايران  جای تعجب نيست که رضاخان وسيله و گرداننده

اند که اعضای آن  کرده بی جهت نيست که سفارت با توافق شاه مجلسی برپا. باشد
ی آشکار  که اين اقدامات جنبه برای اين. ها بودند خدمت انگليس در" همگی قبال

در ترکيب » پدر ملت«الممالک را با لقب  نداشته باشد، افرادی هم چون مستوفی
او مردی است ليبرال، بی پرنسيب، که همواره دم از ليبراليسم . اند مجلس آميخته

  .يک بار به آن عمل کندکه  زند بی آن می
ی اين  درباره. ی سومين پشتيبان رضاخان يعنی ارتش به گوييم سخنی هم درباره      

اما . اين درست که رضاخان يک ارتش ملی بنا نهاده است. ايم ارتش زياد شنيده
ام که براساس  تذکر داده" قبال. های انگليس بود ايجاد اين ارتش نيز جزو خواست
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ی آن، ايجاد ارتش جهت حفظ آرامش در  و شرط اوليه ١٩١٩قرارداد يکی از مفاد 
ی سيد  بيانيه. ها پيشنهاد شده است داری آن توسط انگليس کشور و حفظ و نگه

توسط رضاخان " اين شرط اصلی حقيقتا. الدين نيز همين مضمون را داشت ضياء
 ١٩٢٦چنان که در . اما اين قهرمان ملی چندان اعتمادی به اين ارتش ندارد. اجرا شد

اند که  ی افسران ما هنوز متقاعد نشده همه«: داشت و قبل از سفر خراسان اظهار
افسران ما ناتوان از . ها و سايرين بلشويک: امروز در جهان مبارزه ميان دو نيروست

برای کنترل . پيوندند ها می درک اين حقيقت، اغلب به دشمنان ما، يعنی بلشويک
يزی محکمی کرد و برای تربيت افسران بايد به ايجاد يک ر آنان بايد قالب

» .گذرد مطلع باشند چه در جهان می ی نظامی برآمد تا افسران ما از آن مدرسه
ارتش  خود دريافته است، که روی اين های حامی رضاشاه بهتر از تئوريسين

توان حساب کرد، در ارتش همه چيز رو به راه نيست، و سربازان همان  نمی
او اين نکات را به . اند رحمانه توسط نظام دولتی استثمار شده قانانی هستند که بیده

کند و تنها حاميان او، در مسير حوادث، کاست افسرانی است که  خوبی درک می
حتا ترکيب هيأت افسران نيز او را " اما اخيرا. ها حساب خواهد کرد در آينده روی آن

  .ک زمينه برای دعوت از مربيان انگليسی استکند و هم اکنون در تدار ارضاء نمی
که  اين نکته غيرقابل انکار است که ارتش نه برای مبارزه با امپرياليسم، بل      

گرچه اين . برعکس، به منظور مبارزه با بلشويک داخل و خارج برپا شده است
: گويد ايرانسکی به روشنی می. حقيقت آشکار هنوز برای بسياری آشکار نيست

اش تقويت  گرفت و هدف امپرياليزم انگليس را نشانه می" قدامات رضاشاه مستقيماا«
  )۶۹و ۶۸صص : مسائل ايران مدرن: ايرانسکی(» .مقاومت ايران در برابر قوای بيگانه بود

کند که دشمن او  رضاشاه خود اعالم می. پايه است بی" اين استدالل کامال      
اين ! که ارتش را عليه امپرياليسم انگليس بنا کردهگويند  باز می. ها هستند بلشويک
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ها را نداشته  رضاشاه هرگز قصد مبارزه با انگليس. لنگد انسجام می استدالل از عدم
ورنه او خود نه به . دهند های ما به او نسبت می که اين قصد را تئوريسين است، بل

: نويسد گذارد و می یتر م اما ايرانسکی گامی پيش. اين قصد بوده و نه خواهد بود
ها حساب کنند و هرگونه مبارزه  توانند روی فئودال های خارجی می کاپيتاليست«

ها به ياری امپرياليسم خارجی،  تواند به روی کار آمدن فئودال عليه اين انقالب می
  )۸۱ص :همان مأخذ(».منجر شود

کار  ها روی ودال، فئها عليه انقالب برخيزد پس اگر رضاخان به ياری انگليس      
. ی رضاخان عليه انقالب امری است بديهی با اين حال مبارزه. خواهند آمد

ها مبارزه  ها او را وادار به ايجاد ارتش کردند، تا عليه انقالب و بلشويک انگليس
ترين ترديدی در  های گوناگون نشان داده که کوچک در اين راه و در فرصت. کند

های  آور سرکوب جنبش رحمی شگفت چرا که با بی وفاداری حاميان خود ندارد،
ايرانسکی، يا هنوز فئوداليته در ايران  طبق استدالل. انقالبی را در پيش گرفته است

ها حساب کنند و  توانند روی فئودال ها می ی او انگليس باقی است، چرا که به گفته
خان فئوداليته وجود جا توافق ما با او کامل است؛ و يا قبل از پيدا شدن رضا در اين

زيرا شاه چيزی را تغيير . که وجود داشت و هنوز هم پا برجاست نداشت، و يا اين
  .نداده و قصد تغيير هم ندارد

در شوروی و در حالی که قهرمان ما دست بسته » قهرمان ملی«بزرگداشت اين       
 هبايد بدون هراس اعالم داشت ک. آور است در اختيار ارتجاع است، تعجب

ی منافع دولت انگليس  کننده رضاخان در طول خدمت خود به طور عمده تأمين
مبارزه عليه انقالب، بنای ارتش در جهت حفظ آرامش، اعطای . بوده است

هايی که ايران را به  ها، ايجاد راه آهن ايران، ايجاد راه امتيازات نوين به انگليس
  .ها بود د انگليسخو های کند، همه جزو برنامه عراق و هند وصل می
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انگليسی دنبال برقراری آرامش در کشور، تخريب  -اکنون ارتجاع رضاخانی      
حال که به تخت و تاج . بلشويسم به ياری ارتش، بی نياز از کمک خارجی است

هم که در اول کار با شعار مبارزه » ارتش داوطلب«داری  شاهی دست يازيده از نگه
ارتش . رقراری جمهوری، بر پا کرده بود، مستغنی استعليه خاندان قاجار و برای ب

ها  تر مرکب از سربازان است قادر به حمايت از سلطنت فئودال داوطلب که بيش
تجديد سازماندهی ارتش برآمده است و هم  به همين علت شاه پهلوی به. نيست

های اخير افسران در خراسان،  شورش. زمان نيروی پليس را تقويت کرده است
ی پهلوی هشدار داده که بايد حاميان  يز، سلماس و مناطق ديگر، به سلسلهتبر

بنابر . تواند اين نقش را به خوبی ايفا کند وجو کرد و پليس می تری جست مطمئن
جا هم محرک  در اين. اين، توجه زيادی به پليس مخفی مبذول داشته است

اب مربيان انگليسی در ها خواهان انتص ها پيش انگليس از سال. ها بودند انگليس
ی  اما از جمله انگيزه. اين درخواست مورد حمايت رضاشاه هم بود. اند ايران

سان حکومت شاه شاهان از دست  بدين. های اخير انتصاب همين مربيان بود شورش
ی کرزن، دولت انگليس طالب  طبق گفته. زدن به چنين اقدام خطرناکی به هراسيد

دهی ارتش جز در  ارزه با بلشويسم است و تجديد سازمانيک ايران نيرومند برای مب
که مرکب از » ارتش داوطلبان«. راه منافع انگليس و تحکيم سلطنت جديد نيست

ی جديد  کارگران بيکار و گرسنه و دهقانان است، تجربه نشان داد که برای سلسله
ميان  تری را از وانگهی سربازگيری، حاميان مطمئن. حامی مطمئنی نخواهد بود

جلب خواهد کرد و به دنبال آن مربيان انگليسی  طبقات مرفه به سوی ارتش
  .خواهند توانست دست به کار شوند

دهی ارتش، برقراری قانون سربازگيری و  اما برای رضاخان، تجديد سازمان      
هايی عليه او بر  همه جا شورش" تقريبا. خدمت نظام اجباری به آسانی ميسر نگشت
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کشان بودند به زودی  تر کارگران، دهقانان و زحمت شورشيان که بيشپا شد و 
نه تنها بايد . دريافتند که سنگينی اقدامات جديد شاه بر دوش آنان خواهد بود

طبق معمول، . که ارتش را هم نگه دارند فرزندان خود را به ارتش گسيل دارند، بل
ق امتيازاتی از حکومت در روحانيون در اول کار به جنبش پيوستند تا از اين طري

گان ماليان شهرهای  نماينده١٩٢٧و در اواخر اکتبر . جهت منافع خود تحصيل کنند
  .۲بست نشستنداعتراض گرد آمدند و  مختلف در قم و به عنوان

                                                 
ی نزديک بود، ي ين سياست خائنانه ماليان تنها در رشت که هنوز سنن انقالبی، گذشتها - ۲

 روز ورود مشمولين، اغتشاشاتی در ميان، ١٣٠٦ آذر ماه/ ١٩٢٧ دسامبر١١در  .شکست نخورد
. هايی در قبال تحميل سربازگيری اجباری شاه ابراز شد شب در بازار، ناخرسندی. مردم درگرفت

دسامبر از صبح زود جماعت تهييج شده،  ١٢در . های سربازگيری را پاره کردند اعالن مردم
گرد آمدند و از ) شهرداری( بلديه ا بستند، و در مرکز شهر در ميدانچوب به دست در بازار ر

های ساختمان نظميه را شکستند، به اين هم  ی شيشه همه. جا به سوی نظميه حرکت کردند آن
گاه عمارت کميسيون نظامی سربازگيری را  را به باد کتک گرفتند و آن اکتفا نکرده، افراد پليس

اندکی بعد . گرفتند می شان بر بردند و سالح از دست ان حمله میزنان به سرباز. خراب کردند
آنان به روی مردم شليک کردند و با شمشير به کشتار جماعت . قوای انتظامی را فراخواندند

فرياد مردم شنيده  ).دارند مقامات اين ارقام را مخفی می( شدند نفر کشته٣٠تا ٢٠ .دست زدند
همه  ن ما بايد سرباز بشوند در حالی که فرزندان ثروتمندانچرا فرزندا«: گفتند شد که می می

پس ما هم از اين قانون تبعيت نخواهيم . ی رأی دادن در انتخابات را ندادند به ما اجازه. افسرند
ما احتياج به «: زدند برخی فرياد می. کرد ابراز می جماعت نارضايی آشکاری عليه رضاشاه ».کرد

ی شاه  در سبزه ميدان، مردم خواستند مجسمه ».کند، نداريم عمل میشاهی که به دستور انگليس 
در عين حال زنان يکی از مالهای شهر را کتک زدند، دستار . پايين بياورند، سربازان مانع شدند را

های اعالن سربازگيری امضاء کرده  کميسيون از سرش برداشتند، زيرا به عنوان يکی از اعضای
. ی خرده پای بازار بودند که در اين جنبش شرکت داشتند وران و کسبه شهاينان کارگران، پي. بود
ناخرسندی هم چنين ناشی از اين بود که  .گير آنان بود تر دامن که سربازگيری بيش چرا
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های مقدس  شخصيت«تلگرافی به مجلس فرستادند که در آن " روحانيون فورا      
منافع طبقات «مت نظام را داشتند و به خاطر تمنای تجديدنظر در قانون خد» اسالم
مجلس پاسخ داد که قانون به حمايت . خواهان تجديد خدمت داوطلبانه بودند» فقير

های  از منافع دولت به تصويب رسيده و حکومت تسهيالتی برای فقيرترين اليه
لت ناگزير شدند شاه را به دخا. اما درگيری به طول انجاميد. جامعه قائل خواهد شد

به دنبال مذاکرات دو ماهه ميان شاه و ماليان، سفر ماليان به تهران، . مستقيم وادارند
رفتن نخست وزير و وزير دربار به قم، پدران روحانی طبق معمول به منافع مردم 

سپس در تلگرافی خطاب به رضاخان . خيانت کردند و با شاه از در سازش درآمدند
  :نوشتند١٩٢٧دسامبر ١٤و در 

پناه، پس از عرض دعای خالصانه ما از  حضور اعليحضرت شاهنشاه اسالم«      
اعليحضرت متشکريم که بزرگوارانه آقای نخست وزير و آقای وزير دربار را بابت 
مذاکره سوی ما فرستادند تا نيات حسنه ملوکانه را نسبت به روحانيت و اسالم اعالم 

يه اين دو وزير، مسأله خاتمه يافت و به يمن پروردگار و از برکت صفات عال. کنند
از خدای تعالی مسئلت داريم که زير . های روحانيون و مردم برآورده شد خواست

مسلمانان . اعليحضرت، همه چيز رو به راه گردد ی دوازده امام و توجهات سايه
در خاتمه اميدواريم که تحت فرمان ملوکانه که ناجی . خاصه روحانيون دعا گويند

  ».است، اسالم و مسلمانان آباد شوندايران 
  :شاه بالفاصله پاسخ زير را روانه کرد      

                                                                                                                 
چه پيش از همه  آن. ثروتمندان در طی سربازگيری از امتيازات گوناگونی برخوردار بودند

يت آشکار بود که ثروتمندان با اعضای کميسيون کنار انگيخت، اين واقع می جماعت را بر
ی اين شورش  درباره یي های تهران کلمه ست که روزنامها گويا. دادند آمدند و رشوه می می

 .بديهی است که سانسور آشکارا حاکم بود. ننوشتند
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خوش . خطاب به مراجع عالی قدر دين، هاديان اسالم، تلگراف شما رسيد«      
. وقتيم که نخست وزير و وزير دربار موفق شدند غايت و اهداف ما را توضيح دهند

ز حفظ و دفاع عظمت اسالم و احترام هم چنان که استحضار داريد ما هرگز به ج
ايم؛ ما همواره بر اين مجاهدت  نسبت به مراجع عالی قدر دين، نيت ديگری نداشته

قدر علما و  ی گران ها و اهداف ما برخوردی با طبقه بوده و هستيم که تحقق طرح
 ما اميدواريم علما نيز به سهم خود همواره با اين. احکام مقدس اسالم نداشته باشد

گيرد هم راه باشند و ما  اهداف که حفظ ميهن و حراست عظمت اسالم را در بر می
  ».ی خود خوشنود سازند را با ابراز احساسات صميمانه

دهد که شاه با ماليان از در  های پرعطوفت به روشنی نشان می اين تلگراف      
انهدام هر آن چه رحم مبارزه طبقاتی، شاه جديد را به  منطق بی. سازش در آمده بود

برای . انقالبی و پيشرو بود وا داشت و به جلب حمايت ماليان مرتجع وادار نمود
نيل به اين اهداف ناگزير از اعطای امتيازاتی شد که بدترين شاه قاجار سر باز زده 

  :خواست علما که بر مبنای آن توافق شد، چنين بود. بود
  .ی قانون خدمت نظام بررسی دوباره. ۱      
  .انتخاب پنج روحانی در مجلس با سمت وکالی طراز اول. ۲      
تعيين يک ناظر مذهبی برای اجرای قانون و رسومات شرعی در مرکز و . ۳      

  .ساير شهرها، هم راه با انتشار اين قوانين
مصرف مشروبات (اجبار برای عمال دولت در منع اعمالی که دين جايز ندانسته . ۴      

  .)انتشار کتب و جزوات ضدمذهبیالکلی، 
ی محاکم شرع  انتقال مجدد اجرای همه مواردی که در تشکيالت سابق بر عهده. ۵      

  .بود، به روحانيت
يی به روحانيت، توافق خود را با خواست  به فرمان رضاشاه حکومت در نامه      

شد؛ قانون  ته میانتشار يافت، گف» شفق سرخ«در اين نامه که در . آنان اعالم داشت
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خدمت نظام از نو بررسی خواهد شد، پس از تدوين مجدد و مذاکره با دولت، بار 
ی حضور به روحانی طراز اول در مجلس،  درباره. ديگر به مجلس خواهد رفت

نفر برگزيده شوند  ٢٠پيشوايان اصلی مذهب شيعه مرکب از : کرد دولت پيشنهاد می
بديهی است «. آنان انتخاب شده به مجلس به رود اننفر از ميپنج  و در هر انتخابات

ترين مخالفتی با حضور روحانيون در مجلس ندارد و در وقت  که دولت کوچک
آن نامه در رابطه با » .خود پشتيبانی کامل خود را از اين اقدام ارائه خواهد داد

حکومت توانيد اطمينان خاطر کامل داشته باشيد که  شما می«: گويد مسائل ديگر می
يی عليه مذهب و روحانيون  دستورات الزم را داده است تا در مطبوعات هيچ نکته

است، در اين مورد  جا که دولت در منع هر عمل ضدمذهبی مصّر از آن. منتشر نشود
ی امور قضايی، اين امور در  درباره. کند های علما حمايت می موکدانه از خواست

تيجه اين خواست به مجلس ارجاع خواهد شد، گذاری است و در ن ارتباط با قانون
ی تعيين يک  درباره. هم راه با اين تأکيد از جانب دولت، که به تصويب به رسد

دهند،  ناظر در رابطه با مسائل شرعی حکومت تا جايی که قوانين موجود اجازه می
  ».بيند مانعی نمی

به پيروزی کامل » باصالح طل«سان ماليان ارتجاعی در برابر رضاشاه  بدين      
شان گرفته بود،  چه حکومت قاجار از دست ، ماليان، بار ديگر آن"اوال. دست يافتند

اين بدان معناست که . يعنی کنترل مجلس از نظر مذهبی و شرعی. به دست آوردند
، روحانيت "ثانيا. از اين پس مجلس قادر به وضع يک قانون مترقی هم نخواهد بود

حقوق . ی عمل به پوشانند های ماليان جامه ت که به خواستاز رضاخان تعهد گرف
ها قبل از ظهور  آنان، اين حقوق را مدت. آنان را در امر قضاوت مسترد دارد

  .ی سياست، از دست داده بودند رضاخان در صحنه
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توان عليه او و مذهب  نه تنها ديگر نمی. ی پيروزی است روحانيت در آستانه      
توان برداشت که در تعارض  که هيچ گامی نمی دست به قلم برد، بل اسالم در ايران،

چنين بود که روحانيت نارضايی مردم را عليه قانون خدمت . با دين و شريعت باشد
. يی برای شانتاژ قرار داد و به تحقق اهداف ارتجاعی خود دست يازيد نظام، وسيله

. ی ارتجاع بسته شد و دايره تر متحد خود را در ماليان يافت اما شاه نيز شايسته
مالکين، . اکنون رضاشاه پهلوی پشتيبانان سرسخت تاج و تخت خود را يافته است
ی حافظين  افسران، روحانيون، يعنی از اين پس متحدين امپرياليسم انگليس همه

  .ی جديد عليه مردم انقالبی خواهند بود سلسله
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