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 پيش گفتار
 پايه های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی

  )برگرفته شده است) ١٣٦٢شهريور ( دوره ی اول ٤شماره ی " سوسياليزم و انقالب"اين مقاله از نشريه ی ( 
م    درباره ی رضاخان و عصر رضاخانی،       ١٩٢٨ -٣٠ زير بخشی است کوتاه از رشته نوشته های سلطان زاده در سال های                ی نوشته ه ک  دوره ای ک

اند                      د و می شناس وای گزارشات و مطال     . شناسانده اند، بد می شناسيم و سلطان زاده در همه ی ابعادش بررسی می کن ده ی وضع    ع محت ات او در برگيرن
ا          ران، احزاب   اقتصادی ايران، توسعه ی سرمايه داری در ايران، قراردادها و وابستگی ايران، جنبش های انقالبی در ايران، وضع طبقه ی ک رگر در اي

  .در ايران و خصلت های مبارزه ی طبقاتی در ايران است
ايی حکومت پليسی تمرکز                      ه  در مقاله ای که ب     ه برپ تان ب از انگلس دن رضاخان، ني دست می دهيم، بحث سلطان زاده متکی است بر علل روی کار آم

  . حاميان و پايه های قدرت حکومت رضاخانيران، نقش سرمايه تنزيلی در اقتصاد دوره ی رضاخانی، وايافته در 
ه رغم حمايت                        ه سلطان زاده ب ن است ک ه در اي ای       رسميت و تازگی اين اثر از جمل ه افشای     ١٢٩٩بی چون و چرای شوروی از کودت روا ب ، بی پ

ه  سرشت ارتجاعی و وابسته ی سلطنت پهلوی بر می آيد، نقش روحانيت، اشراف زمين     ان سلطنت، در     دار، بورژوازی و ارتش را ب ه ی پشتی بان  مثاب
 وثوق الدوله بر می شمارد  ١٩١٩حراست از نظام رضاخانی باز می گويد، اقدامات رضاشاه را يک به يک و به عنوان تحقق تک به تک مواد قرارداد   

  .شوروی را سرسختانه محکوم می کند" کارشناسان شرق"گذر مورخان و  و از اين ره
ال، آن انتشار نشريه ی          همين نوشته ها بودند که خ   ه دنب د، ب ر می انگيختن ه او ب تالينی را علي تاره سرخ  "شم دستگاه اس " پيکار "و ) ١٩٢٩ -٣٠" (س

ود،                   سکه م ) ١٩٣١فوريه تا اکتبر    ( ته شده ب ايی او را سبب شدند   " محکوميت "ئوليت نشر آن از سوی حزب کمونيست ايران به سلطان زاده واگذاش   . نه
ه مز       هم م ب ه سلطان زاده، او را                کاران قل االت خود علي تالين، در مق ی "د اس ه ی        "  لنينيست  -آنت ه مثاب رن ب د، از فعاليت او در کمينت نقش عناصر   "گفتن

م چون ايوانف او را        " تروتسکيست چپ  تادند و در      " عامل تحريک  "و " ضدانقالب "ياد کردند، مورخانی ه دش فرس ه تبعي د، سرانجام ب  ١٩٣٨خواندن
  .کشتند

  .سلطان زاده، در انتشارات مزدک، به فارسی برگردانده شده است" نوشته های اقتصادی"ير از متن فرانسه و از کتاب نوشته ز
 نرگس خيابانی

  
  

  اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی پايه های
  ."رضاشاه يک تمرکز بخشنده است؛ با فئودال ها در افتاده است، به برقراری نظم در ايران برآمده است"

ين   . مدافعان رضاشاه است، اما آنان فراموش می کنند که برخاست رضاخان بيشتر عليه انقالب است تا فئودال ها                 همه ی  اين داوری از آنِ    م چن اگر ه
يش در تب    " رامش و صلحآ"م انگلستان بود که   زاقداماتی صورت گرفت به خواست امپريالي      اب  را در داخل کشور و سرحدات هند که از چند سال پ و ت

" صلح و آرامش  " سرزمين های عاری از     از سوی ديگر، می دانيم، سرمايه ی خارجی هرگز راهیِ         . می خوردند، ضروری می دانست     انقالبی غوطه 
ه اصطالح،     تاريخ استعمار در همه ی کشورهای استعمارزده گواه است که کشورهای بزرگ سرمايه داری در . نمی شود  ه ب جايی سرمايه می گذارند ک

ان برخوردار باشد     " امنيت سياسی"بًال، از   ق ه       . يا دقيق تر، از امنيت برای سرمايه داران خارجی در جهت غارت بومي ز می بايست ب پس رضاخان ني
د         دو ايجاد امنيت به سو    " صلح و آرامش  "برقراری   د، برآي ران بودن ذاری در اي " اناهش اه ش "در سرزمين  .  سرمايه داران انگليس که مايل به سرمايه گ

ن  ه ی اساسی در راه اي ود   " صلح و آرامش"پاي ز نب ی متمرک ت پليس ی يک دول ه، يعن ز يافت درت تمرک ز يک ق ن سياست  . ج منان اي ه ی دش س هم پ
ين سرکوب تا جايی ادامه داشت که اين يا آن فئودال تبعيت وفادارانه ی خود            ااما  . بی رحمانه و بدون کوچک ترين مالحظه سرکوب شدند         تمرکزبخشی،
  .توانست از سرنوشت خود آسوده باشد آن گاه می. را اعالم کنند

ه ی اقتصاد      زجهت مبارزه با فئودالي    تگاه پليسی دولت، در   ساين گفته بدان معناست که پيکار راه تمرکز بخشيدن به د           م يعنی درهم شکستن اشکال کهن
راری   " صلح و آرامش   "تواند در مضمون خود      ه به   متمرکز و يک حکومت پليسی بود ک      نبود، بلکه گرايش به برپايی يک دستگاه         رای برق امنيت  "را ب

الي      . ايجاد کند " شبح سرخ "به مثابه تضمينی در برابر      " عمومی رای امپري ًا، ب ا           زآن چه، دقيق ارزه ب ه امر مب ود و ن ين امر ب يس اهميت داشت، هم م انگل
ه ل دولت انگ . آسان تر کرد بخشی کار انگليس ها را هم به روزهای آتی    سياست تمرکز . مزفئودالي ران        يس ب وبی اي اطق جن ی در من ذاری هنگفت سرمايه گ

منافع مايملک  حکومت ايران نتوانست از. ی نيافتفيقاما در اين مقصود چندان تو     . مناطق شمالی را هم در سر می پروراند        سرمايه گذاری در  . دست زد 
د         اع کن ه دف بش انق   . انگليس ها در اين منطق ر جن د پيگي ود            تهدي رده ب اد ک ه ايج ره کشی باروران يار دشواری در راه به ل وضع بس ی و تظاهرات قباي     . الب

ده ای است       . دارند بدين سان انگليس ها ناگزير بودند يک ارتش دائمی مجهز در ايران نگه             ار پيچي وانگهی چه   . اما اين اقدام مستلزم هزينه ی گران و ک
  .قرار کندرا بر" صلح و آرامش"س به تنهائی  خود، بدون دريافت کمک مالی از انگليبهتر از اين که يک حکومت پليسی به حساب

ه لي          د و ب ره برافکن ا اعالم   ب رضاخان پس از مدت کوتاهی، و به هنگامی که دريافت موقعيت اش تحکيم است، نقاب جمهوری خواهی را از چه رال ه
در عين حال وضع خود  . ری از انقالبيون را بدون محاکمه و پرس و جو به تيرباران سپرد       بسياری از رفقای خود را به زندان انداخت و بسيا         . جنگ داد 

او از . رضاخان هم اکنون خود يک مالک بزرگ است: "در اين باره ايران دوست می نويسد. را تحکيم بخشيد و به تدريج تبديل به يک مالک بزرگ شد
ه را    ) ؟(از آن جا که برخاسته از يک خانواده ی کوچک اشرافی است        .  کرد  به خريد امالک مازندران که زادگاهش بود آغاز        ١٩٢٣ امالک عين الدول

ر      . بار فروش به هشتاد و پنج هزار تومان خريد        ن و امالک ناصرالدين ميرزا را در      در ساری به بهای صدهزارتوما     بديهی است بهای اين امالک ده براب
ينيان  . طعات زمين، از جمله زمين های کلهر در کرمانشاه اقدام کرد   چندی بعد به خريد ق    . مبلغی است که او پرداخت     شاه جديد روح زمان را بيش از پيش

رده است           . رضاشاه در مؤسسات، امتيازات و بانک نيز سهم دارد        . خود دريافته است   ی ک يش بين اه نفت را پ اری چ دران حف در اطراف  . در امالک مازن
ام آب   . بهره برداری از آن ها، دست زده است ای معدنی و در انديشه یتهران نيز به خريد زمين يک رشته آب ه  هم چنين قرار است در اين امالک حم

ين        طبيعی است از پی اين تحوالت، رضاخان       . گرم و معدنی و هتل نيز ساخته شود        ه        می بايست اشراف زم د، ک در را تحصيل کن انيون مقت دار و روح
ان             به عالوه در جهت تحکيم قد     . کرده است  ه وجود آن ه ب ه مجلس راه داد، چرا ک رين عناصر را ب رد، و ارتجاعی ت     رت، انتخابات مجلس را مخدوش ک

ر           با رضاخان، بورژوازی کمپرادور نيز هم     . م انگليس محتاج است   زهم چون امپريالي   ا ب ان پ م حامي جای امپرياليست های خارجی      راه است و همه با ه
  ."هستند

رزا در   رامثًال يکی از هوادا. قصيده می سرايند" انقالب ملی"ين قهرمان افته شد، برخی رفقا درباره ی       اما به رغم هر آن چه گ       ق مي ن رضاخان، رفي
ا      . اييم و آن شخص رضاخان است    زدر اين جا برای عامل ديگری را نيز بيف        : "می نويسد " مسائل ايران معاصر   د، ب رد نيرومن ن م اء اي به نگاه اول، ارتق

روستازاده ای ساده، کم سواد، که مدت های مديد با درجات دون پايه در بريگارد قزاق های ايران :  تصادفی جلوه کندهمتا می تواند يک امربی کفايت و 
ن ک   . يافت و روس خدمت کرد و در ميان انبوه افسران معمولی ارتش، توجه انگليسی ها را به خود جلب نمود و ارتقاء مقام              ا اي ه  ام  های  ه او توانست پل

م         . اف برجسته و اراده ی قوی اوست  صپيمايد خود حاکی از او    باالتری را به     اريخ ه دگاه ت وری است از خصوصيات او، بلکه از دي ا تبل ه تنه  اين امر ن
د قترازيرا، رضاخان اين  . قانونی است  ه ط   . اء را عالوه بر قابليت ها و آمال خويش، مديون اعمادی است که مردم در حقش دارن ان ب زی، در  آن ور غري
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تن روسی،   ١٩٢٧، چاپ "مسائل ايران معاصر" ميرزا." (اين افتخار نصيب رضاشاه و هم زمان، ملت ايران است. او، خالق تاريخ ملی را می بينند  ، م
  )٩٠ و ٨٩صفحات 

ه  . در اين جا، از کدامين مردم سخن می گويد " ميرزا"من نمی دانم     ه  اما از آن چه در باال گذشت، روشن است ک ين ار ی اش منظور او طبق دار  ف زم
ردم واقعی سالح د        . م انگليس کار می کنند    زاست که مستقيمًا به سود امپريالي      ارزه بر          چرا که م ه مب ه رضاخان ب تند ر دست، علي ه خواهيم    - خاس ان ک چن

ی " و هرگز او را به مثابه ی      -آورد د   " قهرمان مل ه جای نياوردن اد می کن       . ب ا ي رزا از آن ه ه مي د و       مردمی ک ده ان يش ران ه درستی، رضاخان را پ د، ب
  .می کنند، زيرا رضاخان رژيم وابسته به آن طبقه را از سقوطی که دير يا زود دچارش خواهند شد، نجات داده است سرسختانه از او حراست

برکشيده ی ملت، پديدار شده، تا او از ملی و " قهرمان"اين روزها يک رشته تنوری جالب توجه در جهت حمايت از اين . اما مسأله جای ديگری است
د            . پای نيفتد  م داشت            . پس برای جلوگيری از اين سقوط، پايه های تئوريک بنا نهاده ان د تئوريسين ه دس، باي ين مق ن چن رای هدفی اي ه ب ران "پس  . البت  اي
  ؛ با فئودال ها تدارک ديده استهبطا خود را در ر یاز مدت ها پيش تئوری ويژه" دوست

ا خواست های                    های فرصتمن در   " ه ب م ک ودالی رژي ه ی بحران تشکيالت فئ ه مثاب دان قاجار ب اره ی آخرين بحران خان  ديگری، نظر خود را درب
ه ام  یو نيز درباره ی قدرت گيری سرمايه   . دست داده ام  ه  اقتصاد نوين ايران ناسازگار بود، ب      .  تجاری در شکل کشاورزی تجاری و تجارت، سخن گفت

درت  هم چنين يا  اف    (دآور شده ام که مفهوم اين دگرگونی در کنار گذاشتن جناح راست رژيم فئودال از ق ا و اوق ان از    ) امالک خان ه زوی کردن آن و من
ه خط           . تيک منعقد است  االيه های راديکالی دموکر    ودالی است ک وی را     دقيقًا اين يک خط کشی صريح ميان مالکيت تجاری و مالکيت فئ م پهل ايز رژي تم

  )٣٦ و ٣٥مسائل ايران جديد، روسی، صفحات : دوست ايران." (ازدمی س
رد                 اتی برخورد ک دگاه طبق د از دي تند، می باي اوت يک    . بر هر مارکسيست آشکار است که با رويدادهايی که دارای خصلت عمومی هس ت، تف در نهاي

ازار        مالک تجاری و يک فئودال چيست؟ هر دو مالک، چنان که آورديم، به علت توسعه ی ا            ه ب ام ب واد خ دگان م ه عرضه کنن قتصاد تجاری پول تبديل ب
ما قبًال نشان داديم . ميان آن دو تفاوتی باشد به سود کسانی هست که می خواهند نقش مترقی کشاورزی تجاری را به اثبات رسانند اگر هم. جهانی شده اند

رده است      رنفوذ بوده و هست و نقش     که در ايران بورژوازی کمپرادور همواره پُ       ا ک ی ايف و .  دالل را ميان توليد کننده ی خارجی و مصرف کننده ی داخل
د         . دار بزرگ به ميدان آمده است       زمين نيز در بسياری موارد در نقش      ی برخوردار می کن ازات فراوان ن وضع او را از امتي وان شرکت های     . اي می ت

رد   یاما به سختی می توان نمونه     . الک وسيع نائل آمده اند    اندک زمانی به انباشت ام     بزرگ را آورد که از همين راه و در         ی  ( شرکت هايی را ذکر ک حت
ی ب    ) چند شرکت تجاری با سرمايه های بزرگ     ايی      . دست آورده باشد  ه که اين سرمايه را از طريق تجارت و محصوالت داخل ين سرمايه ه م چن اگر ه

زاد يک  . سراغ داشته باشيم، منشاء آن ها رباخواری است و نه تجاری  د، از   هم چنان که مارکس می گويد، رباخوار و تاجر هم ن رو در تال اديگرن ی ق ي
  .گاه اين دو شخصيت جای تعجب نيست گه

يه ی ااما رقابت يک سرم  . در نوسان باشد، کار دشواری نيست     % ٤٨تا  % ٢٤در شرايط ايران، انباشت سرمايه ای که سود طبيعی آن در سال، بين              
ی         ولتبزرگ از طريق     ازار داخل دان ب ک، از نظر او سخت دشوار         ) در جهت سرمايه داری  (يد داخلی، به علت فق د يک مل رای خري افی ب       و انباشت ک

  . و در هر حال چنين اقداماتی فاقد خصلت فراگير خواهد بود. می نمايد
اخواری  ژه مطرح است، انباشت سرمايه ی رب ه وي اورزی، آن چ ی(پس در کش ا ب) تنزيل اریاست ي تر تج ی-يش ران نقش .  تنزيل ا در شرايط اي   ام

ر                             ی سرمايه ا خي ان م ه گم رده است؟ ب ا ک ی ايف اره   !  تنزيلی چه می تواند باشد؟ آيا همان نقش انقالبی است که تقريبًا در همه ی کشورهای غرب ن ب در اي
ابودی و تخريب اشکال مالکيت و        در همه ی شيوه های توليد پيشاسرمايه داری، نقش رباخوار تا          : "مارکس توضيح می دهد    ه ن ه ب  جايی انقالبی است ک

توار است                        رژيم سياسی يک کشور بر می آيد که بر         د دائمی يک شکل، اس ر بازتولي ز ب ه های محکم و ني ه پاي ه مثاب يايی   . همين اشکال ب در اشکال آس
د دوام آورد  ای مدي دت ه د م ی توان اخواری م ه جز ان. رب ی آن ک اط اقتصادی و فسحب دط ار آورده باش ه ب ر . اد سياسی ب رايط ديگ ه ش امی ک ا هنگ        تنه

ه ای          ا،              توليد سرمايه داری موجود باشد، رباخواری تبديل می شود به حرب ودال ه ه تخريب فئ ه از سويی ب د ک وين تولي يوه های ن راری ش در جهت برق
د سوم، چاپ روسی،      . "( کرده است، تمرکز می بخشدشرايط کار را به سرمايه تبديل    از سوی ديگر      می خيزد و   رخرده مالکين، ب   ال، جل مارکس، کاپيت

يش      " کارشناسان شرق "برخالف ادعای    )١١  ی ، صفحه ١٩٢٣ امًال                بُ  سخن راندن از نقش پ ران ک د اي رد کشاورزی تجاری در يک کشور شرقی مانن
ا                    شيوه های کارکرد  . نابجاست ه در رم، ي ان است ک ران هم ی در اي ال قلمروهای ملکی در دست           سرمايه ی تنزيل ود و انتق ا ب ر پ ای کهن ب ان و دني يون

  .می شد رباخواران به مثابه ی يک رويداد عادی تلقی
يوه های                  : همان ايران دوست می گويد     ان ش ًا هم ار      کشاورزی تجاری هيچ چيز را به طور عمده تغيير نداده است و تقريب ه ک ودالی ب رداری فئ ره ب به

دام است؟ در هر حال جوهر             پس آن خط ک . گرفته است  ه ک اح راست و چپ فئوداليت انی در کجاست و جن ودال و دهق شی ميان شيوه ی بهره برداری فئ
. برای دهقان، دانستن لقب کسی که کمرش را خرد می کند و با همان شيوه های مالکين قديمی به استثمارش برمی آيد، بی اهميت است     . طبقاتی برجاست 

ود             گويا در نظر گرفتن اي     ود و          . ن نظريه هم برای تحکيم پايه های قهرمان ملی ضروری می ب ونی ب ه راستی حامل يک دگرگ ای رضاخان ب اگر کودت
ود    ر     . جنبشی در برخی اليه های اجتماعی به دنبال می داشت، آن گاه مترقی دانستن آن هم ناممکن نب ه، ب ارکس، از جمل اره م ن ب ه در     در اي د ک می نماي

ه            تاريخ انباشت بدوی   اريخی دوران         ی نوخاسته  ی همه ی آن دگرگونی هايی که به مثابه ی اهرم برای طبق د، از لحاظ ت ار می رون ه ک  سرمايه داری ب
ای   نی ناگهان به زور از وسائل امرارسازند ولی بيش از همه آن لحظاتی اهميت دارند که توده های بزرگ انسا        معاش خود کنده شده و هم چون پرولتاري

  )١يتال، جلد پمارکس ، کا. (ريخته می شوند  به روی بازار کار فرومسلوب الحق
اچيز است          يار ن ران بس ر   . من قبًال يادآور شده ام که ميزان سرمايه ی انباشتی در اي ل زي ه دالي ا  ١٩٠٠از : ب ی طی   ١٩٢٠ ت ه ی   ٢٠ يعن  سال موازن

بخشی از اين کسر را صادرات .  ميليون روبل٢٥ ی اين کشور معادل بود با بدين سان که تجارت ساالنه.  ميليون روبل بود٥٠٠حدود  تجاری ايران در
 سريع صنعتی    یکامًال روشن است که در چنين شرايطی امکان ايجاد موقعيت مناسب برای انباشت و نيز توسعه     . می پوشاند  گستره ی نيروی کارگری   

 کودتای رضاخان هيچ نقطه ی مشترکی با توسعه ی کاپيتاليستی     ی در نتيجه . اشترفت اقتصادی کشور کمک کند، وجود ند       تواند در آينده به پيش    که به   
ود . دار از سقوط بود عکس نجات ارتجاع و اشرافيت زمين بر.  نبود در ايران  و . زيرا در دوره ی قاجار همه ی سيستم به يک تلنگر جنبش توده ای بند ب

اع از         .  چنين سقوطی بود    دل نگران  دولت انگليس بيش از هر چيز      اتوان در دف ن نظام خود را ن نظام قاجار برای توسعه ی خود، پشتيبان نداشت زيرا اي
  .و پادشاهان قاجاريه چنان که می دانيم سفر اروپا و سير و سياحت را به درگير شدن با امور کشور ترجيح می دادند. دار نشان دادن منافع اشرافيت زمي

ين              برای خاندان قاجار هم چنان که برای شا        ا، اشرافيت زم اج و تخت را همان ان ت رين حامي م ت وی، مه رادور     ه پهل ورژوازی کمپ انيون و ب دار، روح
د الي . تشکيل می دهن ال تحت حمايت امپري ا س ه طی ده ه اتی ک ان طبق ی هم تندزيعن رار داش ارجی ق يله. م خ ه رضاخان وس              پس جای تعجب نيست ک

يس در  نو گردا وذ انگل ال نف ده ی اعم دان ران باش ت نيست . ي ی جه ی بر  ب اه مجلس ق ش ا تواف فارت ب ه س بًال در    ک ی ق ه اعضای آن همگ د ک رده ان ا ک          پ
ب مجلس در ترکي" پدر ملت"الک را با لقب مجنبه ی آشکار نداشته باشد، افرادی هم چون مستوفی الم    برای اين که اين اقدامات    . خدمت انگليس ها بودند   

  .م می زند بی آن که يک بار به آن عمل کندزی پرنسيب، که همواره دم از ليبراليباو مردی است ليبرال، . آميخته اند
ا         . درباره ی اين ارتش زياد شنيده ايم. گوييمسومين پشتيبان رضاخان يعنی ارتش به سخنی هم درباره ی     ی بن ه رضاخان يک ارتش مل ن درست ک اي

اد    ١٩١٩قبًال تذکر داده ام که براساس يکی از مفاد قرارداد   . و خواست های انگليس بود    زين ارتش نيز ج   اايجاد  اما  . نهاده است  ه ی آن، ايج  و شرط اولي
اين . بيانيه ی سيد ضياء الدين نيز همين مضمون را داشت. داری آن توسط انگليس ها پيشنهاد شده است ارتش جهت حفظ آرامش در کشور و حفظ و نگه

ار       ١٩٢٦چنان که در    . اما اين قهرمان ملی چندان اعتمادی به اين ارتش ندارد         . ط اصلی حقيقتًا توسط رضاخان اجرا شد      شر  و قبل از سفر خراسان اظه
ان دو نيروست   همه ی افسران ما هنوز متقاعد نشده اند که امروز در        : "داشت ايرين   : جهان مبارزه مي ا و س اتوان از در   . بلشويک ه ا ن ن  افسران م ک اي

د   حقيقت، اغلب به دشمنان ما، يعنی بلشويک ها        اد يک                       . می پيوندن ه ايج د ب رای تربيت افسران باي رد و ب زی محکمی ک د قالب ري ان باي رل آن رای کنت ب
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ن    دريافته است رضاشاه بهتر از تئوريسين های حامی خود". مدرسه ی نظامی برآمد تا افسران ما از آن چه در جهان می گذرد مطلع باشند  ه روی اي ، ک
او .  همان دهقانانی هستند که بی رحمانه توسط نظام دولتی استثمار شده اندارتش نمی توان حساب کرد، در ارتش همه چيز رو به راه نيست، و سربازان

اما اخيرًا حتی . خواهد کرداين نکات را به خوبی درک می کند و تنها حاميان او، در مسير حوادث، کاست افسرانی است که در آينده روی آن ها حساب                   
  . ترکيب هيأت افسران نيز او را ارضاء نمی کند و هم اکنون در تدارک زمينه برای دعوت از مربيان انگليسی است

الي             ا شده است                  زاين نکته غيرقابل انکار است که ارتش نه برای مبارزه با امپري ا بلشويک داخل و خارج برپ ارزه ب ه منظور مب رعکس، ب  .م، بلکه ب
رای بسياری آشکار نيست               وز ب ه روشنی     . گرچه اين حقيقت آشکار هن د    ايرانسکی ب الي       : "می گوي تقيمًا امپري اه مس دامات رضاش انه     زاق يس را نش      م انگل

درن، صفحات    " (می گرفت و هدفش تقويت مقاومت ايران در برابر قوای بيگانه بود        ران م امالً   ). ٦٩ و ٦٨ايرانسکی، مسائل اي ن استدالل ک ه   اي  بی پاي
تند           . است الي              . رضاشاه خود اعالم می کند که دشمن او بلشويک ها هس ه امپري ه ارتش را علي د ک از می گوين رده     مزب ا ک يس بن ن استدالل از عدم    ! انگل اي

ورنه او خود نه به .  دهندمبارزه با انگليس ها را نداشته است، بلکه اين قصد را تئوريسين های ما به او نسبت می            رضاشاه هرگز قصد  . انسجام می لنگد  
د و         : "اما ايرانسکی گامی پيش تر می گذارد و می نويسد. اين قصد بوده و نه خواهد بود       ا حساب کنن ودال ه د روی فئ کاپيتاليست های خارجی می توانن

  ).٨١همان مأخذ، صفحه " (دم خارجی، منجر شوزهرگونه مبارزه عليه اين انقالب می تواند به روی کار آمدن فئودال ها به ياری امپريالي
ه انقالب امری است     . کار خواهند آمد خيزد، فئودال ها رویه ياری انگليس ها عليه انقالب بر   پس اگر رضاخان ب    با اين حال مبارزه ی رضاخان علي

د                   . بديهی ارزه کن ا مب ه انقالب و بلشويک ه ا علي ن راه و . انگليس ها او را وادار به ايجاد ارتش کردند، ت ه      در اي اگون نشان داده ک  در فرصت های گون
طبق استدالل . کوچک ترين ترديدی در وفاداری حاميان خود ندارد، چرا که با بی رحمی شگفت آور سرکوب جنبش های انقالبی را در پيش گرفته است

ودال ها حساب کنند و در اين جا توافق ما با او کامل می توانند روی فئ ايرانسکی، يا هنوز فئوداليته در ايران باقی است، چرا که به گفته ی او انگليس ها
زيرا شاه چيزی را تغيير نداده و قصد تغيير . برجاست پاداشت و هنوز هم است؛ و يا قبل از پيدا شدن رضاخان فئوداليته وجود نداشت، و يا اين که وجود

  .هم ندارد
ار ارتجاع است، تعجب آور است           در شوروی و در حالی که قهرمان ما         " قهرمان ملی "بزرگداشت اين    ته در اختي دون هراس اعالم     . دست بس د ب باي

وده است                  يس ب ای ارتش در جهت حفظ        . داشت که رضاخان در طول خدمت خود به طور عمده تأمين کننده ی منافع دولت انگل الب، بن ه انق ارزه علي مب
ه های                 آرامش، اعطای امتيازات نوين به انگليس ها، ايجاد راه آهن ايران، اي            ه جزو برنام د، هم د وصل می کن جاد راه هايی که ايران را به عراق و هن

  .خود انگليس ها بود
از از کمک خارجی است                 -اکنون ارتجاع رضاخانی   ش، بی ني اری ارت ه    .  انگليسی دنبال برقراری آرامش در کشور، تخريب بلشويزم به ي ه ب حال ک

ا      هم " داوطلبارتش "داری   تخت و تاج شاهی دست يازيده از نگه        ر پ راری جمهوری، ب رای برق که در اول کار با شعار مبارزه عليه خاندان قاجار و ب
ا نيست           . کرده بود، مستغنی است    ودال ه ه حمايت از سلطنت فئ ادر ب ه       . ارتش داوطلب که بيشتر مرکب از سربازان است ق وی ب اه پهل ين علت ش ه هم ب

رده است        است و هم زمان      تجديد سازماندهی ارتش برآمده    اطق                 . نيروی پليس را تقويت ک ز، سلماس و من ر افسران در خراسان، تبري شورش های اخي
د                     ا کن ه خوبی ايف ابر . ديگر، به سلسله ی پهلوی هشدار داده که بايد حاميان مطمئن تری جستجو کرد و پليس می تواند اين نقش را ب ادی     بن ن، توجه زي    اي

د           . ين جا هم محرک انگليس ها بودند     در ا . به پليس مخفی مبذول داشته است      ران ان ان انگليسی در اي ان انتصاب مربي ا خواه يس ه يش انگل ا پ     .از سال ه
ود             . م بود هاين درخواست مورد حمايت رضاشاه       ان ب ين مربي ر انتصاب هم زه ی شورش های اخي اه شاهان از     . اما از جمله انگي دين سان حکومت ش   ب

يد به   دست زدن به چنين اقدام خطرناکی      د                            . هراس ا بلشويزم است و تجدي ارزه ب رای مب د ب ران نيرومن يس طالب يک اي ه ی کرزن، دولت انگل ق گفت طب
ان . "دهی ارتش جز در راه منافع انگليس و تحکيم سلطنت جديد نيست          سازمان ان است،        "ارتش داوطلب نه و دهقان ارگران بيکار و گرس ه مرکب از ک  ک

ه سوی ارتش       .  جديد حامی مطمئنی نخواهد بودتجربه نشان داد که برای سلسله ی  ه ب ات مرف ان طبق وانگهی سربازگيری، حاميان مطمئن تری را از مي
  .جلب خواهد کرد و به دنبال آن مربيان انگليسی خواهند توانست دست به کار شوند

ازمان    د س اخان، تجدي رای رض ا ب اری      ام ام اجب دمت نظ ربازگيری و خ انون س راری ق ش، برق ی ارت ت  ده ر نگش انی ميس ه آس ا  . ب ه ج ًا هم         تقريب
ر دوش        شورش هايی عليه او بر پا شد و شورشيان که بيشتر کارگران، دهقانان و زحمت       اه ب د ش دامات جدي ه سنگينی اق کشان بودند به زودی دريافتند ک

تند     . گه دارندنه تنها بايد فرزندان خود را به ارتش گسيل دارند، بلکه ارتش را هم ن     . آنان خواهد بود   بش پيوس ه جن ار ب طبق معمول، روحانيون در اول ک
وان          ١٩٢٧و در اواخر اکتبر     . تا از اين طريق امتيازاتی از حکومت در جهت منافع خود تحصيل کنند             ه عن م و ب  نمايندگان ماليان شهرهای مختلف در ق

  ١.اعتراض گرد آمدند و بست نشستند
ه خاطر                  " شخصيت های مقدس اسالم       "ادند که در آن     روحانيون فورًا تلگرافی به مجلس فرست      تند و ب انون خدمت نظام را داش دنظر در ق ای تجدي تمن

يده و حکومت تسهيالتی        . خواهان تجديد خدمت داوطلبانه بودند    " منافع طبقات فقير  " ه تصويب رس افع دولت ب مجلس پاسخ داد که قانون به حمايت از من
د  . اما درگيری به طول انجاميد.  خواهد شد لئای فقيرترين اليه های جامعه قا     رب تقيم وادارن ه     . ناگزير شدند شاه را به دخالت مس ذاکرات دوماه ال م ه دنب ب

اه از                ا ش د و ب ميان شاه و ماليان، سفر ماليان به تهران، رفتن نخست وزير و وزير دربار به قم، پدران روحانی طبق معمول به منافع مردم خيانت کردن
  : نوشتند١٩٢٧ دسامبر ١٤سپس در تلگرافی خطاب به رضاخان و در . ددر سازش درآمدن

ر                         " ای وزي ر و آق  حضور اعليحضرت شاهنشاه اسالم پناه، پس از عرض دعای خالصانه ما از اعليحضرت متشکريم که بزرگوارانه آقای نخست وزي
ن      . نيت و اسالم اعالم کنند    بابت مذاکره سوی ما فرستادند تا نيات حسنه ملوکانه را نسبت به روحا             دربار را  به يمن پروردگار و از برکت صفات عاليه اي

د رآورده ش ردم ب انيون و م ای روح ه يافت و خواست ه أله خاتم ر، مس ات . دو وزي ام و توجه ايه ی دوازده ام ر س ه زي م ک ئلت داري الی مس دای تع از خ

                                                 
ود، شکست نخورد   - ١ امبر  ١١در .  اين سياست خائنانه ماليان تنها در رشت که هنوز سنن انقالبی، گذشته ای نزديک ب اه   (١٩٢٧ دس ) ١٣٠٦آذر م

ال ت            . روز ورود مشمولين، اغتشاشاتی در ميان مردم درگرفت         ايی در قب ازار، ناخرسندی ه راز شد           شب در ب اه اب اری ش ل سربازگيری اجب ردم  . حمي م
دان                    ١٢در  . اعالن های سربازگيری را پاره کردند      تند، و در مرکز شهر در مي  دسامبر از صبح زود جماعت تهييج شده، چوب به دست در بازار را بس

يس  همه ی شيشه های ساختمان ن. گرد آمدند و از آن جا به سوی نظميه حرکت کردند       ) شهرداری(بلديه   ظميه را شکستند، به اين هم اکتفا نکرده، افراد پل
د  راب کردن ربازگيری را خ امی س يون نظ ارت کميس اه عم د و آن گ اد کتک گرفتن ه ب ر  . را ب ان ب د و سالح از دستش ه می بردن ربازان حمل ه س ان ب          زن

د            آنان به روی مردم شليلک      . اندکی بعد قوای انتظامی را فراخواندند     . می گرفتند  تار جماعت دست زدن ه کش ا شمشير ب د و ب ا  ٢٠. کردن ته     ٣٠ ت ر کش  نف
چرا فرزندان  ما بايد سرباز بشوند در حالی که فرزندان ثروتمندان : "فرياد مردم شنيده می شد که می گفتند). مقامات اين ارقام را مخفی می دارند(شدند 

رد       . دندبه ما اجازه ی رأی دادن در انتخابات را ندا         . همه افسرند  انون تبعيت نخواهيم ک ن ق اه      ". پس ما هم از اي ه رضاش جماعت نارضايی آشکاری علي
در سبزه ميدان، مردم خواستند مجسمه ی شاه را ". ما احتياج به شاهی که به دستور انگليس عمل می کند، نداريم         : "برخی فرياد می زدند   . ابراز می کرد  

وان يکی از اعضای                    در عين . پايين بياورند، سربازان مانع شدند     ه عن را ب تند، زي  حال زنان يکی از مالهای شهر را کتک زدند، دستار از سرش برداش
تند    . کميسيون های اعالن سربازگيری امضاء کرده بود       بش شرکت داش چرا  . اينان کارگران، پيشه وران و  کسبه ی خرده پای بازار بودند که در اين جن

  .بودکه سربازگيری بيشتر دامن گير آنان 
د                  ر     . ناخرسندی هم چنين ناشی از اين بود که ثروتمندان در طی سربازگيری از امتيازات گوناگونی برخوردار بودن ه جماعت را ب يش از هم  آن چه پ

د                د و رشوه می دادن ار می آمدن ران کل     . می انگيخت، اين واقعيت آشکار بود که ثروتمندان با اعضای کميسيون کن ه های ته ه روزنام ه ای  گوياست ک م
  .بديهی است که سانسور آشکارا حاکم بود. درباره ی اين شورش ننوشتند
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در خاتمه اميدواريم که تحت فرمان ملوکانه که ناجی ايران است، اسالم و . ندمسلمانان خاصه روحانيون دعا گوي. راه گردد به اعليحضرت، همه چيز رو
  ".مسلمانان آباد شوند

  : روانه کرداشاه بالفاصله پاسخ زير ر
ا را                 . خطاب به مراجع عالی قدر دين، هاديان اسالم، تلگراف شما رسيد          " ار موفق شدند غايت و اهداف م ر درب ر و وزي ه نخست وزي يم ک خوش وقت
م؛                . يح دهند توض ته اي هم چنان که استحضار داريد ما هرگز به جز حفظ و دفاع عظمت اسالم و احترام نسبت به مراجع عالی قدر دين، نيت ديگری نداش

ه                          ا طبق ا برخوردی ب ا و اهداف م ران  ی ما همواره بر اين مجاهدت بوده و هستيم که تحقق طرح ه در   گ ام مقدس اسالم    ق ا و احک ته باشد   علم ا  .  نداش م
راز احساسات     اين اهداف که حفظ ميهن و حراست عظمت اسالم را در بر می گيرد هم       نيز به سهم خود همواره با      اميدواريم علما  ا اب راه باشند و ما را ب

  ".صميمانه ی خود خوشنود سازند
ود                رعطوفت به روشنی نشان می    اين تلگراف های پُ    ده ب ان از در سازش در آم ا مالي ه          من. دهد که شاه ب د را ب اه جدي اتی، ش ارزه طبق طق بی رحم مب

ه           .انهدام هر آن چه انقالبی و پيشرو بود واداشت و به جلب حمايت ماليان مرتجع وادار نمود                 ازاتی شد ک اگزير از اعطای امتي برای نيل به اين اهداف ن
  :خواست علما که بر مبنای آن توافق شد، چنين بود. باز زده بود بدترين شاه قاجار سر

  .بررسی دوباره ی قانون خدمت نظام -١
 . روحانی در مجلس با سمت وکالی طراز اول٥انتخاب  -٢
 .راه با انتشار اين قوانين تعيين يک ناظر مذهبی برای اجرای قانون و رسومات شرعی در مرکز و ساير شهرها، هم -٣
 ). انتشار کتب و جزوات ضدمذهبیمصرف مشروبات الکلی،(منع اعمالی که دين جايز ندانسته  ربرای عمال دولت داجبار  -٤
 .انتقال مجدد اجرای همه مواردی که در تشکيالت سابق بر عهده ی محاکم شرع بود، به روحانيت -٥

ه    " شفق سرخ  "در اين نامه که در . رضاشاه حکومت در نامه ای به روحانيت، توافق خود را با خواست آنان اعالم داشت           به فرمان    ت، گفت انتشار ياف
د رفت                   می شد؛ قانو   ه مجلس خواه ار ديگر ب ت، ب ا دول ذاکره ب دوين مجدد و م ار . ن خدمت نظام از نو بررسی خواهد شد، پس از ت ه  درب  ه ی حضور ب

ات            ٢٠پيشوايان اصلی مذهب شيعه مرکب از       : کرد روحانی طراز اول در مجلس، دولت پيشنهاد می        ده شوند و در هر انتخاب ر ا ٥ نفر برگزي ان   نف ز مي
تيبانی کامل           . "رودده به مجلس به  آنان انتخاب ش   دارد و در وقت خود پش انيون در مجلس ن ا حضور روح الفتی ب بديهی است که دولت کوچک ترين مخ

د داد ه خواه دام ارائ ن اق د". خود را از اي ائل ديگر می گوي ا مس ه در رابطه ب ه حکومت : "آن نام يد ک ته باش ان خاطر کامل داش د اطمين ما می تواني ش
ع هر عمل ضدمذهبی مصّ      آناز . زم را داده است تا در مطبوعات هيچ نکته ای عليه مذهب و روحانيون منتشر نشود              دستورات ال  ر  جا که دولت در من

انون             . است، در اين مورد موکدانه از خواست های علما حمايت می کند            ا ق اط ب ن امور در ارتب ن      درباره ی امور قضائی، اي ذاری است و در نتيجه اي گ
اظر در ر   یدرباره. رسدأکيد از جانب دولت، که به تصويب به   راه با اين ت    ه مجلس ارجاع خواهد شد، هم     خواست ب  ائل شرعی    هبط ا تعيين يک ن ا مس  ب

  ."حکومت تا جايی که قوانين موجود اجازه می دهند، مانعی نمی بيند
اوًال، ماليان، بار ديگر آن چه حکومت قاجار از دستشان   . يافتندبه پيروزی کامل دست " اصالح طلب"بدين سان ماليان ارتجاعی در برابر رضاشاه     

م                  . شرعیيعنی کنترل مجلس از نظر مذهبی و        . دست آوردند ه  گرفته بود، ب   انون مترقی ه ه وضع يک ق ادر ب ن پس مجلس ق اين بدان معناست که از اي
ه   به خواست های مالياثانيًا، روحانيت از رضاخان تعهد گرفت که . نخواهد بود  ان را در امر قضاوت مسترد دارد     . ندانپوش ن جامه ی عمل ب وق آن . حق

  .آنان، اين حقوق را مدت ها قبل از ظهور رضاخان در صحنه ی سياست، از دست داده بودند
ی نمی توان برداشت که نه تنها ديگر نمی توان عليه او و مذهب اسالم در ايران، دست به قلم برد، بلکه هيچ گام. روحانيت در آستانه ی پيروزی است

چنين بود که روحانيت نارضايی مردم را عليه قانون خدمت نظام، وسيله ای برای شانتاژ قرار داد و به تحقق اهداف        . در تعارض با دين و شريعت باشد      
ته شد   یاما شاه نيز شايسته تر متحد خود را در ماليان يافت و دايره          . ارتجاعی خود دست يازيد    تيبانان سرسخت     اکن .  ارتجاع بس وی پش اه پهل ون رضاش

الي                . تاج و تخت خود را يافته است        ن پس متحدين امپري ی از اي انيون، يعن الکين، افسران، روح ردم         زم ه م د علي له ی جدي افظين سلس ه ی ح يس هم م انگل
  . انقالبی خواهند بود
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