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ت« ت ویاراش رضاخان  و یا ه و اصالحات دد،«یا ی » و داد و وا ده ا ا ان و و  ود و
، نام ، ه ا ا و و ه ول  دد آن. د ی ا س ، را واری دن« دا قالل، آزادی، با - » ب  ا
ی دا ما یان می وق و ا ا ا. ود ضاد ا ای ز د ۀ ا قالل ر دن وآزادی ا وردار ه و  جا
صاد می د ازا د ور، و قالل ط یاز ت باالی از ل  و ن از ول ی ،»باز ۀجا «  وآزادی ا  د

ده ت شا ت وق دو  تاج کار، وان. ا ـ ارا ی ـ ه« با  دو ع  و» ه جا داد با وا وری و ا تا  دی
ودگامی د خاف و ـ با ت  ـ ق  دق حو ھای و ی ارز ی ن می، ت د اساس د ی  را دو  و
ت قالل  ی، واز یا درت ا ی از ت خار ط دم ر  روش آن. ا قالل  دم و  و ا
ت، آزادی با ا ت غا ھا یا خاص و و گا  رده ا A د ی د ی  با ق وا ھای از ی در   خار
ھا، ی و آزادی«  نام آ ا ی دم  .د  ل را دم  را ود دکاو وآ وال» و

خ جارب ان ر ا د ی عا ت  و دگان د مان با شا ار ت ت گان دادن دخا یا گا A ت د  و
ع ھا نا یاء آ ن،ا داد وبازسازی ار ی و ا ت وا د  ا وز جار دوران از  . دار   آیا ا
د ی ان ض  را ان  و قال نا ع وق با و نا یان ما می و ا ھا آیا دارد؟ ا خاص و داران وا  ان جا

ت، ی ود یا د؟ ده آن با خ ا ان ر نار، ا ب ه عا تان،    وا غا  ا ی و ور اق، ا

ه د داد با  د ی ک و د ی ا ی، ا ی ازخار ف وا کار ه را وش ی و  « با د؟ ی آ
ی د ی»خار م وا ی رژ یا د ما د را روحا و داز ا. ا نان، م ز ی  دون« ا  د ان » خار
د وان ی  !!. ر

اس     م  ل روز ی   نار وجسا م ،  ف    و یی  ی ل  ی، از یاد  م وا ح د و د   د
ی ار ه  مارش  ی و ا ھا درت  ود را  ب  خا د وی  ان با دم ا شان با  د روی  ه را  با د وآ د

ی ت  ی ا د ارباب خار ی وشا د و ی و و  د و  ت ! با. د و یا ت  د نا ن  ا ا
گ A ھای  در دهروز  ه  نان  ا   ا  ت   ی"ا ا ه  داری و  ود را  " وال ی،  س ی  ده " و  " ما

ن، ان  وی آ یدم ا کا و ان و آن ر داد  ن   نام آ یژد و  یاز  ده، ا شا ت  د م د   ».د
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  پيشگفتار
  

َ  َ اين همه شيران، ولی شير ع ل م   )١(   دم  به  شان از باد باشد دم  حمله                              

 

ای  فانه از زمانی که کشورهای نيرومند خارجی هر يک به بهانهاما متأس«

برای ارضاء مطامع خود به ما روی آوردند و در شئون اجتماعی ما نفوذ 

و رخنه کردند سعی نمودند تا اين روح آزاديخواهی و تفوق را از ما سلب 

توان بنده و  دانستند که يک ملت اصيل را به آسانی نمی کنند زيرا خود می

لذا با نقشۀ منظم در حالی که زمامداران ما در خواب غفلت . رده ساختب

بودند وسائلی فراهم کردند تا ملت را همواره اسير پنجۀ قدرت خود کنند و 

در اجرای اين نقشه بعضی از رجال خائن را خريدند؛ رشتۀ الفت و دوستی 

را  را در بين افراد اين ملت به وسائل مختلف گسستند و بريدند؛ همه

نسبت بهم بدبين و بی اعتماد نمودند؛ وسائل تشييد فقر و مسکنت را 

فراهم آوردند؛ يأس و نا اميدی را در افراد مردم رواج داده تا بتوانند 

کشور ما را غارت کنند و به بهانۀ مسائل اقتصادی مقاصد سياسی خود را 

  .انجام دهند

توان     ّ            مسل می است که میها که گفته شد افسانه نيست بلکه حقايق  اين     

  ». ها نيز در موارد مختلف شنيد از گفتۀ سخنگويان آن

  »  ١٣٣٠اسفند ماه ٢٧سه شنبه   -دکتر دمحم مصدق«
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 نهضت ملی و مصدق، «        ّ   سری مجلد های از چهاردهمين جلد! خواننده گرامی  
  .، پيش روی شما است»رويدادهای تاريخ معاصرايران 

  
   ّ                         تجد د، اصالحات وتوسعه دردوران «وکنکاش دربارۀ دراين مجموعه بررسی    
ل« ّ  پهلوی او  سياست وبرنامه رضاخان . رسد ام به پايان می که ازقول اهل نظرآورده»       

در وابستگی و استبداد وقهرفزاينده و » تجدد، اصالحات و توسعه«ويارانش سياست
مخبرالسلطنه  به قول –آن تجدد . شد بود که، بنام امنيت، توجيه و اجرا میويرانگر

با آزادی، استقالل، عدالت اجتماعی و حقوق ملی  –)٢(»تمدن بلواری«، هدايت
زيرا اجرای برنامۀ رشد دراستقالل وآزادی وبرخوردارکردن . ايرانيان درتضاد بود

، »جامعۀ باز«جامعه ملی ازاقتصاد توليد محور، نيازمند بسط استقالل وآزادی  در
واين کار، محتاج به . حميل از باالی دست نشانده استيعنی تحول از پايين و نه ت

و در واقع با استبداد و ديکتاتوری » جامعه بسته«دولت حقوق مداراست ــ دولتی که با
وخودگامگی مخالف باشد ــ  حکومت مصدق بر وفق ارزشهای ديرپای نهضت ملی، 

ل ازهرقدرت کرد وبراساس سياست موازنۀ منفی، که استقال چنين دولتی را برپا می
آن روش که تغييرمردم توسط مردم دراستقالل وآزادی است، مغايربا . خارجی است

خواهندازطريق قدرتهای  که میباشد سپرده به بيگانه میسياست گروهها واشخاص سر
واليت وآمريت خودکامه خود را » آزادی و دمکراسی وترقی« خارجی به آنها، بنام 

 .کنند بر مردم را تحميل 
گويد که دست نشاندگان با تکرارهمان سياست  تجارب تاريخ معاصرايران می     

دخالت دادن بيگانگان ودرخدمت منافع آنها قرارگرفتن،احياء وبازسازی استبداد و 
گويند  دوران قاجارتا امروز آيا جز اين میها از  تجربه. وابستگی است که درسردارند

 ومنافع ملی ما ايرانيان دارد؟ آيا گروهها و که اين بيراهه  تناقض وتقابل با حقوق
 اند؟ تجربه تاريخ ايران معاصر اشخاص جانبداران اين سياست، خودقربانی آن نشده

کنند ودرک  ها در تجربه افغانستان،عراق، سوريه وليبی چرا انديشه نمی بکنار،وابسته
همه آشکار کنندکه با استمداد از خارجی، ناتوانی وضعف شخصيتی خويش را بر نمی
. خواهند رژيم مافيائی ومستبد روحانيت را براندازند می»کمک خارجی« کنند؟ با می

  !!. توان رسيد به اين مقصد نمی» بدون کمک خارجی« زيرا بزعم اينان،
های مختلف تشکيل  ها ونام ها، سمينارها وجلساتی به شکل هرروزهم کنفرانس    
ند که بايد روی سخنشان با مردم ايران باشد بر دهند وبحکم وابستگی، از ياد می می
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دهند وآنچه را  ولی مخاطب خود را قدرت جهانی و اقمارش درمنطقه قرارمی
امربراين ! عجبا. کنند تصويب می نويسند و گويند ومی خوشايندارباب خارجی است می

 است که برابر  عناصردرخدمت سياست روزقدرتهای بيگانه چنان مشتبه شده
مردم ايران که " نماينده "وهرهری مسلکی، خود را نه " ری و نخبه گرايیواليتمدا"

يم دست نشانده، امتيازها ژکنند و بنام آنان به امريکا و اين و آن ر ولی آنان،  قلمداد می
  .دهند می
دريک ١٣٩٨ارديبهشت  ٣١مايک پمپئو، وزيرخارجه آمريکا روزدوشنبه     

های تاريخ را  شديدترين تحريم«گفته بود واشينگتنسخنرانی درانديشکده بنياد هريتيج 
ای جديد با ايران  برای رسيدن به يک توافق هسته« او. عليه ايران وضع خواهد کرد

اينک، آشکارا، درسايت رسمی عده ای ازايرانيان مخالف . »شرط تعيين کرد ١٢
« با  »وراش«موافقت اين » شورای دوران گذار«رژيم واليت فقيه حاکم برايران بنام 

شرط تحميلی دولت کنونی آمريکا و اجرای اين شروط بمنظور پايان بخشيدن به  ١٢
  ! شود اعالم می ،»مجازات و تحميل فشارهای سياسی و اقتصادی به ايران

دست نشانده آمريکا وانگليس  ١٣٣٢مرداد٢٨بياد بياوريم که رژيم کودتای       
شورا «ف رژيم واليت فقيه معروف به بود، اين عناصر باصطالح اپوزيسيون مخال

وزيرخارجه آمريکا را قبول وبه اين ترتيب، سرسپردگی » شرط ١٢«،»دوران گذار 
  .اند و نوکر صفتی خود را به ارباب استعمارگر صريح و آشکار ابراز کرده

های خارجی، با بوق وکرنا هم، نتوانستند کوچک را بزرگ  برنامه فارسی رسانه     
اينان از . آگاه يا ناخودآگاه، اعالن دست نشاندگی کردند. ر را با اعتبار کننداعتبا و بی

اند   سرنوشت گذشتگان سرسپرده وآلت فعل قدرتهای خارجی که بازی خورده
گيرند، هنوز اين دسته ايفا کننده نقش آلترناتيو دست نشانده  خورند،عبرت نمی ومی

های پيشين  اصليش، دردستهصحنه را ترک نکرده، دسته ديگر که بازيگران 
شوندوبه  ، پهلوان می درصحنه مجازی.شود صحنه می وارد اند، نيزنقش بازی کرده

برند، غافل ازاينکه چنين سياست و عملکردی، عامل ادامه حيات  يم حمله میژر
 .شوند بارش می  جنايت

 کنفرانس ها، سمينارها«و رضا پهلوی نوۀ رضا خان که دستيارانش دراين      
 کار ترين کاسب ترين وضد ايران فعال هستندازانتخاب آقای ترامپ افراطی»وجلسات

 ای او،درمصاحبه.الحال دخيل بست امريکايی خوشحال شدوبه اين رئيس جمهورمعلوم
کردن ايران قبول " دموکراتيک"های عربستان واسرائيل را برای  کمک«:گفت ،

کرد،  نقش خبرنگار را بازی میودرمالقات با سناتورمک کين، که  ».خواهدنمود
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سناتور اگر ممکن است من سؤال آخر «: درپايان پرسش وپاسخ، ازسناتور پرسيد«
شان بحث کردی، درآينده و ايرانی  در ارتباط با همان مسائلی که درباره.: را بپرسم

های نظامی، اعضای سپاه پاسداران  متفاوت، چه شرايطی برای اعضای دستگاه
گويی، در باره ايران و آينده  »ها، داريد؟ و چه پيامی برای آن} رفتبايد در نظر گ{

خواهد تکليف  آن، ازجمله سپاه، تصميم گيرنده مک کين است و رضا پهلوی از او می
 .                            ً       ولی سناتور جان مک کين  اخيرا  درگذشت! معين کند» ايرانی متفاوت«سپاه رادر

ی که حاميان صهيونيسم  رضاپهلوی درمراسم - ١٣٩۵ديگراينکه درارديبهشت   
شلدون "با . از آن حاميان جايزه نيز دريافت کرد.برپا کرده بودند، شرکت کرد

دار يهودی آمريکايی و کازينودارميليادر  سرمايه ) Sheldon Adelson "(آدلسون
آورم که آدلسون   بيادشما وطن دوستان ايرانی می. معروف الس وگاس گفتگوکرد

ای وسط يکی از  انداختن بمبی هسته«را " حل ايران راه"همان کسی است که 
 »های ايران و تهديد به اينکه بمب بعدی در وسط تهران انداخته خواهد شد بيابان

دست » اپوزيسيون«های  ها به گروه کسی است که بخشی ازکمک اوهمچنين.داند می
  )٣. (نشانده را تامين می کند

با » ارزشهای نهضت ملی ايران«و » راه مصدق«بدون شک جانبداران واقعی 
  .اينگونه منش و روش سياسی همخوانی وسازگاری نداشته و بشدت مخالفند

  
: آورده است »آيينه عبرت« درکتاب خاطراتش تحت عنوان یپورفاطم فينصرهللا س

 یبرا یحتيچه نص دميپرس] **رالدولهيحسن خان مش رزايم[ضمن صحبت از یروز
 دارد؟ رانينسل جوان ا

 
طرفدار  ديبا یاسيمرد س –آلوده سازند یخارج استيخود را با س دينبا جوانان...« 

که با  یاستيهرس. کشورش بخواهد یراهم برا یخارج استيکشورش باشد وس
تواند  ینم یخارج چيه رايکند، ز بيو منافع مردم موافق است، تعق رانياهداف ا

و مقاصد خود با شما  عمناف شرفتيپ یبرا هايخارج. دلسوزتر از مادر باشد يۀدا
شودکرد  یاز وجود شما و کشور شما استفاده نمگريد کهيکنند و روز یم یدوست

 .فروشند یم  فيبرده وکشورتان را به حر انيشما را ازم
 انيشما را از م یو آزادگ تيثيو ح تيمقام، شخص ايحرص مال  دياجازه نده چگاهيه

   )۴(».”ريام شيپ نهيت برسبه از دس ر،يبدست آهن تفته کردن  خم” .ببرد
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بياد شما خوانندگان عزيزمی آورم که برای عبرت نسل ها وجوانانی که هنوز بجائی 
نرسيده اند و نگران سرنوشت مردم و کشورشان هستند نقش کارگزاران قدرتهای 
                                 ً                                   مسلط انگليس، روس وبيگانگان را قبال  بنوشته آورده ام وهمچنين نقش داور، 

تاش به عنوان وزير  لدوله درخلع قاجاريه، سرنوشت تيمورتيمورتاش و نصرت ا
دربار، نصرت الدوله فيروز وزيرماليه وعلی اکبر داور در وزارتخانه های عدليه و 

» تجدد، اصالحات، توسعه « اينها درپيشبردبرنامه های. ام              ً         ماليه را، قبال  شناسانده
رضا خان ودرهمکاری  اين سه، با خدمات خود به. سلطنت رضاخان بسی مهم هستند

اما رضاخان بعد از استفادۀ . با او، توانستند نظام مالی و قضايی کشوررا تغييردهند
اين طبيعت سلطه، استبداد وقدرت . ممکن ازآنها اقدام به سربه نيست کردنشان کرد

  .بيند است که انسان را ابزاری می
خيال داشت نصرت  رضا شاه، هنگام  نهضت قم،: نويسد مخبرالسلطنه هدايت می«

فرمودند ديگر حاجتی به نصرت الدوله نداريم چه « :الدوله را سپربالی خود بکند
موقع صالح نيست معارضين  عرض کردم دراين . عيب دارد ازخدمت معاف باشد

وسيف پور فاطمی در توضيح . »فرمودند هرچه عقلت می رسد بکن. جری می شوند
اول به فکراين بوده  که ازاين افراد استفاده کرده  بنابراين شاه ازروز« : آن می نويسد

ولی اين افراد صميمانه او را بقدرت . ازميان ببرد]آنهارا[که احتياجش رفع شد  وهمين
رسانيده و هيچ فکر نکردند که بر دوستی پادشاهان و آوازخوش کودکان غره نبايد شد 

 ) ٥(».که آن به خيالی و اين بخوابی مبدل شود
  

دراين پيشگفتار به تفاوت  مصطفی کمال اتاتورک با رضاخان اشاره کنم  جا دارد 
زيرا آتاتورک .  که نگرش آمرانه آنها به مدرنيته و تجدد درگفتارورفتار متفاوت بود

باسواد  و اهل فکر، استراتژيک  نظامی و کتابخوان و در بحث و گفتگو شرکت فعال 
انگان برای استقالل ترکيه دردو داشت و مشروعيت خود را درجنگ برعليه  بيگ

در نبرد با يونانی ها آنا تولی را  ١٩٢٠جنگ مهم شبه جزيره گالی پولی و همچنين 
از نيروهای خارجی گرفته بود بعد ازعنوان قهرمان ملی، لقب غازی توسط مجلس 
کبير ملی به او داده شد و هنگاميکه  قدرت را بدست گرفت چهرۀ شناخته شده  

درحاليکه رضاخان بيسواد تا کودتای سوم اسفند . مردم ترکيه بود ومحبوب برای
. برای مردم و نخبگان جامعه ناشناش بود و با حمايت انگليس برسرقدرت آمد ١٢٩٩

اين درست است که رضاخان ترقی می خواست ولی او درک درستی ازتجدد وترقی 
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يروزمشاورفکری نداشت ودمحمعلی فروغی،تيمورتاش،علی اکبرداورونصرت الدوله ف
  .اوبودند

 
            َ                                                  ّ  زنان را به ت رك چادر تشويق می کرد، اما هيچ گاه چادر و به طور کل ی « ،آتاتورك

همچنين به زنان حق انتخاب کردن و . حجاب  امری خالف قانون شناخته نشد
آوريل  ٣./ ش ١٣٠٩انتخاب شدن اعطاء گرديد؛ نخست در انجمن های شهرداری 

اکتبر  ٢٦./ ش ١٣١٢ريش سفيدان روستاها و سپس در شورای . م ١٩٣٠
                          ّ                                 و در انتخاباب مجلس کبير مل ی، در مدارس دولتی و دانشگاه ها و . م ١٩٣٣

خدمات کشوری و مشاغل آزاد، زنان بر اساس حقوق مساوی با مردان و با پوشش 
  )۶( ».غربی به عنوان لباس رسمی پذيرفته می شدند

   
جبارومستبد روحانيت  که شخص خمينی اکنون به وضوح  لمس ميکنيم که رژيم 

پرچمدار آن  است  به روش رضاخانی به زورحجاب را به زنان  ايران تحميل کرده 
صديقه دولت آبادی در مقاله ای .است وعاجلترين حقوق آنها را زير پا گذاشته است 

  : می گويد »با حجاب و بی حجاب«  بارۀدر  ١٣١١در سال 
حجاب به طور خيلی طبيعی پيش آمده، که دولت اما برای ما آزادی و کشف «

وافکارمنور روی اين زمينه زنان را درکشف حجاب مختار گذاشته اند، تا هرکس 
بنابراين دوم آزادی . ميل دارد با حجاب وهرکس مايل است بی حجاب معاشرت کند

اصالحات تدريجی «ولی اين سياست  ».است که ما ازاروپاييان کامل تر داريم
همراه با زمان ادامه نيافت زيرا که طبيعت رژيم رضا خانی براساس اراده  »جامعه

گرائی همراه با قهرو زور بود که با تصورات نادرست از ساختار و بافتهای آن زمان 
باعث واکنش بخش بزرگی  »١٣١٤دی  ١٧کشف حجاب «جامعه با اعالم رسمی 

  . از مردم جامعه گرديد
 »ممنوعيت  حجاب و پيامدهای آن« ی  تحت عنوان هوشنگ  شهابی در مقالۀ تحليل

سياست کشف حجاب رضا شاه  بيزاری اکثريت مردم  :  به اين نتيجه رسيده بود که
خشونتی که با آن  کشف . را برانگيخت ودرعدم محبوبيت او سهم بزرگی داشت

حجاب بر زنان نافرمان تحميل شد بيشتربه روش های بلشويک ها در آسيای ميانه  
باهت داشت  تا به  روش آتا تورک در ترکيه  زيرا آتاتورک اجازه داد تا حجاب ش

يکی از جنبه های مهم سياست حجاب رضا شاه  . خود رفته رفته بپوسد واز ميان برود
توجيه کشف حجاب . تمايزی  قايل نشد»  پرده« با » حجاب «اين بود که اوميان 
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ه مسير اصلی تحوالت اجتماعی  وارد  اجباری اين بود که می خواهند زنان  را ب
کنند، و به راستی  نيز کشف حجاب با گشوده شدن راه آموزش  و پرورش برای 

با همه ارزش ستودنی توسعه امکانات تحصيلی برای زنان و نيز .  زنان توأم  شد
ستايش برانگيزی ورود زنان به حيات اجتماعی، اما راه های معقول تر و سنجيده 

                                     ّ                       اجرای اين سياست ها وجود داشت تا هم سن ت تا حدودی رعايت شود و تری  برای 
                                                  ّ                     هم عالقه  آن برانگيخته  گردد، به خصوص آنکه ايران سن تی منابع وسرچشمه های 
فرهنگی الزم برای بهره برداری و مشروعيت بخشيدن به جهت گيری های نوين را 

که تاکنون زنان  ١٣١۴دی  ١٧اين گفته رضا شاه درسخنرانی . در اختيار داشت
قرار گرفته بودند آشکارا مغاير با تجربه روزانه ميليون » خارج از جامعه « ايرانی 

( کوشش برای تأسيس دبستان های مختلط . ها زن روستايی و عشايری ايران بود
 »مکتب خانه های « اين واقعيت را ناديده می گرفت که بعضی از ) پسر و دختر

کردند و درآنها دختران نزديک به سن بلوغ در کنار پسران    ّ                   سن تی را زنان اداره می
اين فکرکه مشارکت زنان در فعاليت های اجتماعی با آزادی دادن . درس می خواندند

انتخاب لباس به ايشان گسترده  تر خواهد شد نه به ذهن  تجددطلبان خطور کرد و نه، 
  .اگر انصاف دهيم، به ذهن علما

  
شاه برای مشارکت دادن زنان در فعاليت اجتماعی از طريق در برخی موارد برنامه 

ای به بار آورد که با  بی حجابی حتی گاه نتيجه وارونه داد و پيامدهای غير منتظره
بسياری از زنان در برابر آزارهای پليس . نتايج معکوس فاصله چندانی نداشت

ی حجاب به مدرسه پس از آن که دختران مجبور شدند ب. ترجيح دادند درخانه بمانند
                               ّ                                           بروند،رسم قديم مکتب خانه های سن تی که دختران و پسران راکنارهم درس می دادند 

اگرچه فرصت های تحصيلی و آموزشی برای زنان افزايش و بهبود يافت، اما .برافتاد
                                                ّ                      همين عمل باعث شد بسياری از دختران خانواده های سن تی ازتحصيل محروم شوند 

خصوص در نواحی مذهبی تر کشورمانند قم دختران خود را چون والدين ايشان به 
مديران مدارس دخترانه ای که مخالف بی حجابی . از رفتن به مدرسه باز داشتند

تالش های رضا شاه برای متحدالشکل کردن لباس های . بودند تهديد به اخراج شدند
يق حذف زنان و مردان به شيوه غربی با آن که به قصد ايجاد وحدت ملی از طر

تمايزات طبقاتی ومنطقه ای انجام گرفت، در واقع شکاف عميق ديگری درجامعه 
ايران پديد آورد، يعنی ميان غرب گرايانی که ازاين سياست استقبال کردند و 

ُ                         داوطلبانه م دهای اروپايی را برگزيدند و اشتياقی که حتی  وبا چنان تعصب و شور(           
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جامعه که از دخالت دولت درزندگی و بقيه ) باعث حيرت خود اروپائيان شد
  ) ٧(». خصوصی  خود بيزار بودند

خورشيدی  ١٢۵٠(سيدمحسن محالتی معروف به صدراالشراف ويامحسن صدر
وزير دادگستری پنج بار   مدار و سياست) خورشيدی تهران ١٣۴١مهر  ٢٧محالت ـ 

يز وی مدتی ن. بود ١٣٢۴تا مهر  ١٣٢۴وزير ايران از خرداد  وهمچنين نخست
کضف "او در کتاب خاطرات صدراالشراف، در بارۀ . رئيس مجلس سنای ايران بود

  .رضاخان آورده است"حجاب 
شاه برای اين که مردم عادت کنند امر کرد وزراء هر کدام در وزارتخانه خود يا « 

در کلوب ايران جشن بگيرند واز افراد آن وزارتخانه و رجال دعوت کنند که با 
ابتدا در وزارت جنگ اين امر اجرا شد و . ر آن جشن حاضر شوندهای خود د خانم

               ً       ً             های افسران طوعا  و کرها  حاضر شدند و  زن. خود شاه هم در آن جشن حاضر شد
همين که يکی ـ دو وزارتخانه جشن گرفت روزی شاه . ساير وزرا هم شروع کردند
ترهای خود بدون ای فراهم بياوريد که من خودم هم با دخ در هيأت دولت گفت وسيله

 . حجاب حاضر شوم
برای جشن توزيع ديپلم درمدارس دخترانه مناسب است : حکمت وزير فرهنگ گفت

شاه پسنديد وقرارشد درآن جشن حاضرشودو گفت وزراء و . فرما شوند  شاه تشريف
اين امر برای من اشکال زياد . های خود حاضر شوند ها بايد با خانم معاونين و مديرکل

حتی به من گفت مرا طالق بده و از اين . وجه حاضرنبود  را خانم من به هيچداشت زي
 . امر معاف بدار

الملک رئيس دفتر مخصوص به شاه پيغام دادم که خانم من  من به توسط شکوه
تواند حرکت کند جواب داد که خود شما حاضر شويد، ولی اين  مريضه است و نمی

 . عذر را به ساير وزرا بگوييد
نوبت جشن در وزارت عدليه چه : رحله هم گذشت چند روز بعد شاه به من گفتاين م

قسم  ٢جمعيت اعضاء عدليه زياد و )وزيروقت عدليه ( وقت خواهد بود؟ من گفتم 
قسمتی اعضاء اداری و جمعی قضات هستند که در بين آنها اشخاص عالم و : هستند

اول اعضاء اداری و بعد نوبت  دانم که مجلسی فراهم کنم که مناسب می. پيرمرد است
شاه گفت مناسب نيست و کار را بايد از نقطه مشکل شروع کرد تا . دوم قضات

 .ديگران حساب کار خود را بکنند
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 :زنم از غصه مرد

من ناچار شدم و مجلسی در کلوب ايران که وسعت زياد داشت، فراهم کرده و دعوت 
رشب وقتی عده زياد از اعضاء و سايرين ناچا. کردم، ولی درخانه من حالت عزا بود

اما . آمده بودند، خانم من با کراهت با دخترهايم حاضر شدند و از مدعوين پذيرايی شد
بعد از مراجعت از آنجا خانم من مريض شد و ديگر از آن خانه بيرون نيامد تا 

  )٨(» ...درمدت يک سال بعد فوت شد وجنازه او بيرون رفت
 .و غارتگری نداشت از اين نظر لکه ای به او نمی چسبيد تربيت دزدیاتاتورک 

ولی رضاخان اين تربيت را همواره با خود بدوش می کشيد بی خود نبود که گام به 
گام همراه با استبداد فراگير خود، بيشتراموال و زمينها حاصلخيز بسياری از مردم را 

دربارۀ غارت  »ران تاريخ بيست ساله اي« حسين مکی در کتاب. به اسم خود کرد
همه می دانند که رضا خان قبل از کودتا : وغصب امالک مردم اينگونه شرح می کند

حتی در » هفت آسمان يک ستاره نداشت« يعنی در دوره سربازی بقول معروف
موقعی که افسری جزء بود در يک خانۀ محقر استيجاری در يکی از کوچه های 

روش دوره گرد مشهور است که به خانۀ سنگلج منزل داشت، و ماجرای صابون ف
رضا خان چند قالب صابون نسيه داده بود وچند روز بعد برای  مطالبۀ پول صابون 
مراجعه کرد وکاربه نزاع  لفظی کشيد وحرفهای زشت بين رضاخان وصابون 
فروش رد و بدل  می شود و پس از آنکه رضاخان به مقام وزير جنگی ارتقاء يافت 

ً      اتفاقا  روزی  ضمن عبور با صابون فروش مزبورمواجه و مصادف می شود و       
اين داستان را معمرين شنيده اند . صابون فروش مورد سئوال و جواب قرارمی گيرد

به چاپ رسيده » رضا شاه « و حتی در يکی از روزنامه هم نوشته اند که در کتاب 
 .است

  : حسين مکی  بدنبال آن اينگونه شرح می کند
دوران وزير جنگی نخست بومهن و سپس رودهن را متصرف شد و  اما در اواخر«

کاريکاتوری از رضا  - که در برلن منتشر می شد - از آنجا همانطور که مجلۀ پيکار
شاه به شکل اژدهای خطرناکی کشيده  بود که در حين خزيدن زمين ها و قراء و 
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اراين کاريکاتور و ناگفته نبايد گذاشت که انتش. قصبات و امالک مردم  را می بلعيد
  .مطالب آن موجب گرديد که روابط  ايران وآلمان به تيرگی گرائيد

رضا خان دردوران رياست وزرائی ازبومهن بطرف مازندران و در دوران سلطنت 
بطرف گرگان و گيالن و ساير نقاط کشورهمچنان با سرعت و شدت عجيبی شروع 

 ١٣٢٠بطوريکه درشهريور. به تصرف امالک ودست اندازی به هستی مردم نمود
         ً                                                               که اجبارا  از ايران خارج گرديد طبق گفتۀ مؤيد احمدی نمايندۀ  کرمان درجلسۀ 

هزار پارچه آبادی از قريه وقصبه و بلوک بوده  ٤٤رسمی مجلس رضا شاه دارای 
ميليون ليره دربانکهای انگلستان سپرده است و در بانک  ٥٨بعالوه مبلغ . است

ميليون تومان سپرده داشته که به فرزندش  ٦٨ب رسمی ملی هم طبق صورت حسا
   .بخشيده است

سال سلطنت يکی از ثروتمندان جهان ١۶بطوريکه گفته اند رضا شاه  ظرف مدت 
  .گرديده بود

ناگفته نبايد گذاشت که رضا شاه بزرگترين کارخانه وهتل داران هم درايران بوده 
و هتل های گچ سر چالوس، رامسر، است مانند هتل آبعلی و ويالهای مبارک آباد 

دربند شميران، فردوسی در تهران و غيره و کارخانه های حريربافی چالوس و 
و کارخانۀ برنج پاک کنی و پنبه و کارخانۀ سنگ و ) شاهی( پارچه بافی علی آباد
و اگرغارت هائی که ازخزانۀ اقبال السلطنه ماکوئی و سردار . غيره هم بوده است

وخزعل وديگران را بحساب آوريم معلوم می شود که چه ثروت    ّ         مع ززبجنوردی
گرچه ازغارت خزائن اشخاص فوق  .                     ّ             سرسام آوری ظرف اين مد ت اندوخته است

  )٩(». الذکر چيزی عايد اونشد ونصيب خزانۀ  سلطنتی انگلستان گرديد
  

الدوله مهذب (يادداشتهايی اززندگانی باقر کاظمی « در اينجا با استعانت و برگرفته از
نوشتۀ  »تجدد آمرانه«وزير خارجه وقت حکومت رضاخان و پيشگفتارکتاب» )

تورج اتابکی واريک يان زورکردربارۀ مصطفی کمال آتاتورک و رضاخان می 
  .آورم
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  :در بارۀ رضا خان» ) مهذب الدوله (يادداشت هايی از زندگانی  باقر کاظمی « از ◀
  
مأموريت های «: وقت به گفتۀ خودشيک ازکارهای باقرکاظمی وزيرخارجه    

، ترتيب مقدمات مسافرت رسمی شاه به ١٣١٢محرمانۀ من به ترکيه در شهريور 
ترکيه بود که در نتيجه مذاکرات با آتا تورک، عصمت انينو و توفيق رشيدی 

  )  ١٠(» .مقرر گرديده است ١٣١٣وزيرامورخارجه دراساس کارموافقت وبه تابستان
  
  : کاظمی آمده است در يادداشتهای   

سيم ژويه و بيستم ربيع االول ، و  شب چهار شنبه /  ١٣١٣تير ماه  ١٢روزسه شنبه 
ً                                                      خرداد تماما  درکشتی گذشت، دريا هم آرام و ساکت بود ومسافرت به خوبی ١٣            

وخوشی برگزارمی شد وتمام ساعات صبح وعصرموزيک درعرشۀ کشتی مترنم 
دتی با توفيق رشدی وزير خارجه ترکيه و بود و اعليحضرت هم روی عرشه کشتی م

در ضمن بيانات خودشان به من . مدتی هم با من دو به دوگردش وصحبت می کردند
گفتند، ديدی افراد و وزراء واعضاء دولت ترکيه وافسران نظامی باچه اخالص 

      ً                                 من آنا  به فکرافتادم که از خودم بگذرم و . وارادتی با رئيس جمهوری تماس داشتند
همه چيزرا به تنم بمالم وجواب الزم بدهم و بعد ازچند ثانيه تأمل گفتم، البد پيه 

 اعليحضرت هم مالحظه فرمودند که رئيس جمهور باچه مهربانی ومالطفت و
چهرۀ اعليحضرت .صميميتی باتمام کارمندان دولت وحتی اعضاءکوچک رفتارکردند

کوت اختيار و به قدم من منتظرحوادثی بودم، اما اعليحضرت س خيلی گرفته شدو
زدن روی عرشۀ کشتی ادامه دادند و باالخره بعد ازچند دقيقه جلوی من آمدند 
ومدتی مرا نگاه کردند وگفتند، اگرمن هم کسانی رابا همان درجۀ صميميت واخالص 

البته موردی برای جواب دادن من که . و وفا ببينم، همان طور رفتارخواهم کرد
منتهی می شد،وجود نداشت ومن ديگر چيزی نگفتم وايشان      ً                 قطعا به مباحثه ومشاجره

هم مطلب ديگری را عنوان کردند و راجع به موزيک کشتی و افسر آن صحبت 
  .نمودند

با ) اتاتورک( درمجالس متعدد باحضوراعليحضرت من مکررديدم که رئيس جمهور
چه صفا  افراد وزراء وافسران ونمايندگان مجلس وحتی مديرهای وزارتخانه ها با
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ويک رنگی وتوجه  پدرانه  حرف  می زدند وحتی از آن ها احوال خانم هايشان و 
بچه هايشان را می پرسد ويک شب هم خودم شاهد بودم که يکی از مديرهای وزارت 
خارجه را که درسمت ديگراطاق بود، به توسط آجودانش خواست و به او تبريک 

 ده بود،گفت وبه توفيق رشدی درفرزند جديدی راکه مديرهمان روزها پيداکر
[ حضورشان  گفت که البته  حقوق  اين مدير را که  فرزند اضافی  جديدی پيدا کرده 

ودرچند کافه و . بدهدکه خيال اوازمخارجش راحت شود ، بايداضافه تر] بود
ً                                        رستوران که شاه را برد خصوصا  تعمد می کرد که با مردم و زن ها و اطفال                             

و صميميت حرف بزند وحتی بچه سه چهار ساله را روی زانوی کوچک با مهربانی 
خودش نشانيد و به آن ها بستنی وکيک خورانيد ومردم را از اينکه درجلوی او 

 - "اتور جانم اتور جانم" تواضع  کنند و کنار بروند ممنوع می کرد و به همه می گفت
ه عنوان يک يعنی بنشينيد جانم و مکررمن واسطۀ ترجمه بودم وعصمت پاشا ب

سردار فاتح نظامی و يک سياستمدارعالی قدر مشرق زمين تجليل  می کرد و از 
مارشال فوزی  چخماق و توفيق رشيد وکاظم  پاشا نهايت  احترام و تمجيد را می 
نمود و دو سه مرتبه هم از من تعريف کرد که من خجالت کشيدم، برای شاه ترجمه 

  .ش به ترکی مطالبش را به شاه حالی کردکنم و چون ملتفت اين نکته شد، خود
شب ها اعليحضرت زود به اطاق مخصوص خود در کشتی می رفتند و استراحت 

تيرماه ، ساعت ده مرا به اطاق خودشان احضار کردند ١٣شب چهارشنبه. می کردند
ودرحالی که عبايی به دوش داشتند وکفش راحتی بوشيده بودند، مرا پذيرفتند ازانقالب 

                                         ً                      که در آن ساعت در دريا پيش آمده بود و طبعا  قدری کشتی را حرکت می  مختصری
داد سئوال کردند و جواب دادم که اين انقالب دريا خيلی ساده و کوچک است و به 
زودی از بين می رود و کشتی بزرگ و منظم است وجای هيچ نگرانی نمی باشد 

  )  ١١. (وخيالشان را راحت کردم و آسوده  شدند
به استحضار واطالع : ظمی درادامه آن دربارۀ آتاتورک می افزايد تعهد داشتباقرکا 

                            ً                                       اعليحضرت پهلوی برسد و مخصوصا  طرز رفتاروادب واحترامات خود رابه عامۀ 
مردم وکارکنان دولت بيشترجلوه دهد وپيشرفت های اخيرترکيه را ازحيث لباس 

گاه ها وانستيتوها وپارک وکاله وعادات مردم و آزادی زن ها وتوسعه مدارس ودانش
                   ً                                                    ها وسدها وغيره کامال  برايشان عرضه دارد ودرانجام اين منظورسرسوزنی کوتاهی 
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وغفلت ننمود واگر نقشۀ من درمسافرت خصوصی وناشناس اعليحضرت به اروپا 
ً                                                      عملی می شد، يقينا  مشاهدۀ  ظواهرتمدن وآبادی ها وآزادی های اروپا درايشان                   

  .ی  گرديد و به نفع مملکت  ازآن ها  ممکن  بود استفاده  شودتأثيرات مهمی  ايجاد م
      ً                                                                  عجالتا  نتايجی که ازمسافرت ترکيه حاصل شده، تفويض کاله لبه دارپهلوی به کاله 
    ً                                                                 کامال  اروپايی و آزادی زن ها وپيشرفت کار پيشاهنگی پسران ودختران وايجاد 

شد، اما متأسفانه آثاری تأسيس دانشگاه وازدياد ساختمان های جديد اروپايی می با
درآزادی ملت وشرکت ملت دراداره امورکشور واستقرار دمکراسی وحکومت ملی 

   )١٢) (کلمه ترکی است به معنای  نيست(ونظائرآن يخدور
  

  حقايق وقضاوت راجع به رضا شاه 
  

  :باقرکاطمی همچنين نوشته است
تعريف وتمجيد می  راجع به رضا شاه عده ای مجذوب قدرت ونفوذ اوهستند وافراد 

کنند وحاضر نيستند کارهای مضراورا به خاطربياورند وعده ای ديگرطوری مخالف 
اومی باشند که به هيچ يک از کارهای خوبی که ممکن است کرده باشد، اعتراف نمی 
کنند ودراين افراط وتفريط مفرط و نبودن قضاوت   محققانه وعادالنه وبی طرفانه 

من برای اين . نمايند وتاريخ نمی تواند قضاوت صحيح بکندحقايق مکتوم ومستورمی 
که راه حقيقت وبی طرفی بپيمايم وحقايق واقعی را ثبت کنم، اين راه را درنظرگرفتم 
که کارهای مفيد به کشوررا که اوانجام داده، با دقت وصحت بنويسم و کارهای 

اطالعات  مضربه کشوراورا هم با همان دقت وصحت خاطرنشان کنم وبرمبنای
شخصی وتحقيقاتی که دردورۀ خدمت نموده ام  ودرقسمت هايی هم خودم شاهد ناظر 
وقايع بوده ام، قضاوتی محققانه بی طرفانه بکنم که تاريخ بتواند ازآن استفاده کند 

لذا اول کارهای مفيد وبعد کارهای مضررا می نويسم . وازافراط وتفريط مصون باشد
  .را بر آن اضافه کنم وسپس نظريات و قضاوت خودم

  
  کارهای مفيد به کشور  

ايجاد امنيت درسراسرکشورومنکوب کردن گردن کشان ورؤسای ايالت وغيره . ١
وبرقراری نظم و آرامش دراطراف واکناف و واليات منهای امنيت قضايی مالی 

  !مردم
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قرض نکردن ازخارجی ها وتنظيم بودجۀ کشوروباالبردن آن تاحدود . ٢
تومان وکنار گذاشتن عايدات نفت برای مصارف عمومی ازقبيل خريد  سيصدميليون

  .کارخانجات وتجهيزات قشونی وغيره
ايجاد راه آهن سراسرکشوروايجاد هزاران کيلومتر راه شوسه درقسمت های مهم . ٣

کشوروايجاد چند بندرازمحل عايدات قند وشکروغيره  بدون توسل به هيچ گونه 
  .قرض خارجی

ک ملی وبانک سپه وراديو و دکل بزرگ آن، درمنع بانک انگليس ايجاد بان. ۴
وايران ازانتشاراسکناس و دادن حق انحصاری انتشاراسکناس با تنظيم پشتوانۀ طال 
به بانک ملی وايجاد آژانس پارس وايجاد  اولين دانشگاه درايران واعزام چند دسته از 

  .های جنگی اروپامحصلين به اروپا واعزام عدۀ ای افسران به دانشگاه
بناهای جديد مدرن برای دانشگاه طهران وبرای عده ای ازدبستان ها و دبيرستان . ۵

ها وموزۀ ملی و چند بيمارستان و نيز بنای جديد برای وزارت امور خارجه و 
شهربانی و باشگاه افسران وبرای عده ای از پادگان ها ومحل اقامت سربازان از 

  .تقراض از خارجبودجۀ جاری مملکت بدون اس
الغاء کاپيتوالسيون و بنيان عدليه جديد و بناهای جديد دادگستری وعده ای از . ۶

  .ادارات آن
ش وتعميم لباس وکاله اروپايی، از بين ١٣١۴رفع حجاب از زنان کشوردردی. ٧

  .بردن لباس های محلی  ايالت وعشايروايجاد لباس متحدالشکل برای همۀ مملکت
رزاق واجناس وممانعت ازباال رفتن مزدها وحقوق ها سعی درارزانی ا. ٨

وجلوگيری ازلوکس و تجمل و تفريط وجوه کشور و نظم و ترتيب درزندگی شخصی 
وايجاد ديسپيلين وانتظامات درادارات و وزارتخانه ها و قشون وغيره به سبک خاص 

  .و سليقۀ مخصوص خودشان
  

  کارهای مضربه کشور 
  

ی پانزده سالۀ اول مشروطيت وخودسری استبداد و از اختناق آزادی ودموکراس. ١
 بين بردن تدريجی انتخابات آزادعمومی وايجاد يأس وحرمان درطبقۀ منورو

وجوانان وکشتن شئون وحيثيات  اشخاص ورشد ملی آنها ودخالت ندادن  آزاديخواه
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                        ً                                            مردم درامورمملکت، مخصوصا  درده سال آخر قدرت خود که   بدترين ومضرترين 
  .ام وبرای ترقی وپيشرفت ملت وتوسعه وپرورش رشد ملی به شمارمی روداقد

حرص وجمع آوری مال وضبط اموال وامالک مردم به عناوين وطرق مختلف، . ٢ 
خاصه درحدود  مازندران وگيالن به طوری که درموقع استعفا دوهزار وچهارصد 

ک ملی داشت واندی قريه وده معتبروشصت و نه ميليون تومان پول نقد در بان
وشهرت داشت که مبالغ مهمی اسعار در بانک های خارجی  داشته که صورت 

  .ريزآن هم باالخره به دست نيامد
سوء ادارۀ مؤسسات قشونی وفساد وقلدری واختالس درآن ها وجلوگيری نکردن .  ٣

ازافسرانی که درمدت کم دارای اموال وامالک وپول وجواهرمی شدند ونبودن حس 
وخدمت به کشورو خلق واعتالی نام کشور وبرعکس ايجاد حس بندگی  وطن دوستی

وبردگی وبت پرستی وچاپلوسی وتملق  و بدخواهی   به خلق درارتش که نتايج آن 
ش ظاهروعلنی گرديد ومسلط کردن  اشخاص  ١٣٢٠درحوادث اوايل شهريور

سين آيرم فاسدی برسرمردم ازقبيل سرتيپ دمحم درگاهی مشهوربه چاقو وسرتيپ دمحمح
وتيمورتاش ورکن الدين خان وکريم آقا بوذرجمهری ومأمورين غالظ وشداد امالک 
مثل افشار طوس وغيره و غيره که هريک ازآنها دردورۀ تسلط خود به پشت گرمی 
شاه به جان ومال وحيثيات وآبروی مردم رحم  نمی کردند وفجايع عجيب مرتکب می 

  .شدند و کسی جرأت نداشت حرفی بزند
دستورقتل عبدالحسين تيمورتاش، جعفرقلی خان اسعدبختياری، فيروز ميرزا . ۴ 

نصرت الدوله،  صولت الدوله قشقائی، وکيل الملک ديبا، دمحم ولی خان اسدی، شيخ 
خزعل، سيد حسن مدرس،فرخی يزدی و ارباب کيخسروشاهرخ وغيره و بد رفتاری 

ی که منجر به خود کشی آنها نسبت به علی اکبرداوروسرلشکرحبيب هللا خان شيبان
از رؤسای بختياری و آزديخواهان وميهن  پرستان ] ای[شد وحبس وآزاروتبعيدعده

ازافسران به اتهام سوء قصد به او با حکم محکمۀ دستوری ] ای[ديگرواعدام عده
نظامی و ايجاد وحشت و ترس و يأس دراذهان عمومی و بد رفتاری نسبت به 

مانند ذکاءالملک فروغی ودکترمصدق السلطنه کشور ازرجال صديق]ای[عده
   .اميدوارم حمل به خود خواهی نشود. وخودم

ايجاد قلدری وقزاقی وبی اعتنايی به حيثيات وشرافت مردم ودانستن همه . ۵
چيزبهترازهمه کس و غرورونخوت و تبختر و تشويق روح بردگی وبندگی وبت 

ها وکشتن روح شخصيت  پرستی درمردم وترس ازخارجی ها خاصه ازانگليسی
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هرچه وليعهد تحصيل کرده : ولياقت اشخاص وغروربی جا تا آن حد که به من گفتند
  !بس است، بايد حاال درمکتب من درس بخواند

جزيک مسافرت چند روزه به  - نداشتن تحصيل ومعلومات وديدن دنيا وترقيات آن. ۶
وکراسی آزادی ودخالت وآشنا نبودن به اصل دم –کربال ونجف و مسافرت به ترکيه 

مردم درامورکشورشان و نخواندن  کتاب وجرايد ومجالت وبی اطالعی ازهمۀ دنيا 
  .وحتی نداشتن اطالعات عادی کوچک جغرافيايی که هر طفل دبستان هم می داند

خراب کردن کارنفت جنوب واضافه کردن شصت سال به مدت آن درروزآخر، . ٧
باب الغای مادۀ شش عهدنامه مودت با خراب کردن زحمات ونتيجۀ حاصله در

خراب کردن کارهيرمند ودادن خط سرحدی آرارات به ترک ها . م ١٩٢١شوروی در
  .ش ١٣١٠درسال 

بی اطالعی ازاوضاع سياست دنيا درموقعی که فرمانروای منحصرمطلق ايران . ٨ 
د بود وبه احدی اجازۀ دخالت يا مصلحت بينی نمی داد وبا کسی مشورت هم نمی کر

و روی خياالت واهی جاهالنۀ  خود تصوراتی می کرد وسياست غلط نسبت به آلمان 
ش گرديد و  ١٣٢٠هيتلری اتخاذ کرده بود که متأسفانه منجربه حوادث سوم شهريور

به واسطۀ ضعف و سستی وترس و لرزو وظيفه نشناسی در موقع تهاجم خارجی ها 
ن سرشکسته وخجل وشرمنده  و رسوايی هاوافتضاحات بزرگی بارآمد که ملت ايرا

  .درمقابل دنيا وتاريخ دوهزار وپانصد سالۀ خودش شد
  

  نظريات و قضاوت بی طرفانه 
  

اين بودفهرست کارهای مفيد وکارهای مضررضا شاه نسبت به کشورکه هرکس می 
اما من قبل ازقضاوت قطعی می . تواند به سليقۀ  سياسی خود درآنها قضاوت نمايد

درکارهای مفيد . زکارهای مفيد وکارهای مضرتجزيه وتحليل بنمايمخواهم درهريک ا
بايد اين نکته مهم را يادآور شوم که درغالب  امور اساسی ومهمه، ابتکارازديگران 
بود که نظربه وطن دوستی وعالقه به ترقيات مملکت از قدرت اواستفاده ، به نفع 

خودش وابتکارخودش کشورمی کردند واو هرکاری را که خوب می شد، به نام 
                  ً                                               وانمود می کرد، مثال  الغاء کاپيتوالسيون در زمان حکومت صمصام السلطنه 
بختياری شروع واقدام شد ومشير الدوله و مستوفی الممالک و وکالی مبرز مجلس 

ش به اين کار قطعيت داد  ١٣٠۵درتحقق آن قدم های بزرگی برداشتنند وداورهم در
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ی عدليۀ مدرن دنيا پسند فکرداوربود ودر زحمات  و فکرانحالل عدليه وبنيانگذار
انجام اين امرمهم را داورکشيد واشخاص بالنسبه خوب را ازگوشه و کنارمملکت پيدا 
کرد وتشکيالت داد ودروضع قوانين جديد کوشيد وبعد هم دردورۀ وزارت دارايی 

. دخودش درتأسيس مؤسسات اقتصادی  وباال بردن عايدات کشوراقدامات زياد کر
فکرايجاد راه آهن درايران را صنيع الدوله رياست داشت و بعدها حاجی امين 
الضرب راه آهن محمودآباد وآمل را آغازکرده وبه غلط ياصحيح متفکرين و 
آزاديخواهان نقشۀ ايجاد راه آهن را می کشيدند ومنتهی بهترين راه ها را راهی می 

اردهد وازمشرق به مغرب امتداد دانستند که ايران را واسطۀ بين مشرق وغرب قر
                                                                       ً البته شروع جديد اين کارو استفاده از وجوه قند وشکر را رضاشاه کرد وانصافا  . يابد 

جديت ومراقبت زيادی دراين امرمی نمود، اما خود رأيی او درامتداد راه آهن 
. ازبحرخزر به خليج فارس  از راه فعلی  بی اندازه  بود و حرف احدی را گوش نداد

اعی که من دردورۀ خدمت وزارت طرق و شوارع برای خريدن ريل و لکوموتيو مس
و لوازم راه آهن ازسوئد به طريق مبادلۀ اجناس ايرانی نمودم وسهام خارجی به اين 
طريق تهيه کردم، به کلی بر همه مستوربود ورضا شاه اين موفقيت را به حساب خود 

ا بود درايران وجود داشت، تيمورتاش درايجادبانک ملی که فکر آن سال ه. ميگذاشت
و داور خيلی جديت کردند وترتيب قانون پشتوانۀ طال ومنع بانک انگليس وايران 
ازانتشاراسکناس وامورمربوطه به آن، همه نتيجۀ مساعی داوربود وتقی زاده هم 

فکرايجاد دانشگاه ازسابق بود، ولی . دروزارت دارايی خود کارهای بسيارمفيد نمود
ومت فروغی که حکمت کفيل وزارت معارف اوومن وزيرامور خارجه بودم درحک

من وحکمت برای تحقق آن خيلی زحمت کشيديم ودرپيدا کردن زمين ومحل دانشگاه 
و خريداری آن و شوارع به بنا وغيره اقدامات  –که باالخره جالليه معين شد  –

 امۀ تشريفاتی حضورمجددانه کرديم وبرای اولين مرتبه من درموقع تنظيم نظامن
استادان را درسالم ومواقع رسمی پيش بينی و برقرارکردم، ولی هيچ کس از اين 
زحمات و اقدامات خبری نداشت و تأسيس دانشگاه فکربکر شخص رضاشاه  معرفی 

  !!.گرديد
تنظيماتی که من در وزارت خارجه دادم  وعمارت جديدی که بعد ازخون دل و 

ام  بی نظيردرست شد و تأسيس آژانس پارس و مقدمات زحمت به اين خوبی واستحک
ايجاد دستگاه راديو وبودجه ای که برای  وزارت خارجه ايجاد کردم وکادری که 
برای حقوق مأمورين رسمی دولت درخارجه ايجاد نمودم، غير   از امورسياسی مهم 

اده  مثل دفاع از قضيۀ شط العرب درجامعۀ ملل وراضی کردن روس ها به الغاء م
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م وابتکار پاکت سعدآباد وملحق کردن ترکيه وعراق وافغانستان  ١٩٢١ششم عهدنامۀ 
به اين پاکت همه نتيجۀ ابتکارها وزحمات شخصی من بود ودرهريک ازآنها 

عهد نامۀ شوروی با مخالف ها وبی اعتنايی های رضا شاه ۶       ً             ومخصوصا  درالغاء مادۀ
  .مصادف می شدم

درکوشش کردم، ايشان را از وضعيات دنيای پيشرفت درمسافرت رسمی به ترکيه چق
های ملل ديگر مطلع سازم وحتی سعی نمودم به عنوان ديدن وليعهد اورا به قسمتی 
ازاروپا ببرم که به چشم خود ترقيات ملل اروپايی را ببيند ومتأسفانه موفق به اجرای 

يالت دموکراسی اين نيت نشدم ونتوانستم اهميت آزادی و وجود  احزاب سياسی وتشک
تنها اثری که . را که اتاتورک درترکيه عملی کرده بود درفکر رضا شاه رسوخ دهم

ظاهرشدرفع حجاب اززنان ولباس وکاله اروپايی بودکه عملی وانجام گرديد و صددر 
که از  ٨و ١،٢،۵به طورخالصه غيرازقسمت های. صد به اسم ايشان دررفت

واشتباهات زياد،به موقع اجراگذاشته شد،  ابتکارات شخصی ايشان بود وبا نواقص
بقيه کارهای مفيد نتيجۀ ابتکارات وافکارديگران بود واجرای آنها هم به توسط 
وزرای ميهن دوست عالقه مند به کشورکه از قدرت رضا شاه به نفع کشوراستفاده 

اما درکارهای مضربه کشوربايد با نهايت تأثرو تأسف . می نمودند صورت گرفت
م که تمام هشت فقره اموری که نوشته ام ازابتکارات وعمليات شخص ايشان بنويس

بود وکسانی که آنها را اجرا می کردند، آلت  بال اراده  و نوکرمطيع ) رضا شاه(
  .ديکتاتوربودند

موضوع اول، اختناق آزادی ودموکراسی نتيجۀ زندگانی شخصی وقزاقی وقلدری 
ازدنيا بود وبه نظرهمۀ متفکرين ضرر  ونداشتن تحصيل و معلومات وبی اطالعی

. اين نوع عمل برای حال وآتيۀ مملکت به قدری زياد بود که وصف آن ممکن نيست
مشروطيت  –م  ١٢٩٩قبل ازکودتای حوت  –راست است که دورۀ پانزده ساله 

دارای معايب و نقائص بود، مثل طفلی که درسال های اول زندگانی نواقص   دارند 
ً          صحيحی داشته باشد، تدريجا رفع می شودکه اگرتربيت  اما محسنات غيرقابل .                         

انکاری نيزداشت  ونتيجۀ آزادی مجامع و جرايد وتشکيالت خوبی به تدريج ظاهرمی 
شد واگراين دورۀ بيست سالۀ  تسلط رضا شاه مثل دورۀ  قبل از کودتا می گذشت، 

ً                                                مسلما  پيشرفت های مهمی ازحيث دموکراسی و تشکيالت وتقوی و درستکاری و      
وطن پرستی حاصل شده بود واشخاص با مسلک با ايمان رجال ميهن دوست با 
اعتقاد پيدا می شدند، چنانکه درهمان دورۀ کوتاه پانزده ساله با همۀ انقالبات سياسی 
وآثار جنگ اول جهانی وبی پولی وغيره رجال مهمی مانند مشيرالدوله، مؤتمن 
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مالک، مخبرالسلطنه، ذکاء الملک وغيره الملک، مصدق السلطنه، مستوفی الم
نمايندگان شجاع و رشيد و ايران دوست مانند سيد حسن مدرس و شيخ حسين يزدی 
وشيخ ابراهيم زنجانی وتقی زاده وديگران پيدا شدند ودرتمام دورۀ بيست ساله 
ديکتاتوری ديگر کسی ازقبيل اين اشخاص به وجود نيامد واگر مثل  تيمور تاش و 

  .داور وغيره هم پيدا شدند بازترتبيت شدۀ دورۀ آزادی بودند فيروز و
موضوع دويم، که حرص ازجمع آوری مال وضبط امالک مردم باشد، نيزامرعجيبی 
که درتاريخ هيچ مملکتی دردنيا وحتی درايران سابقه نداشت که پادشاهی اين 

نشان يک حساب سطحی کوچکی . طورنسبت به دارايی وموجوديت مردم اقدام کند
می دهد که رضاشاه درسال های اول سه سال حقوق  وزير جنگ و دوسال حقوق 
رياست وزراء وبعد ازسلطنت تا تبعيد پانزده سال حقوق سلطنت گرفته که جمع آنها 

اگر تصوربکنيم که نصف اين مبلغ را دراين . راميتوان ده ميليون تومان تخمين زد
الدش کرده باشد، می توانست روز مدت بيست سال خرج زندگانی شخصی خود واو

استعفاء وتبعيد پنج ميليون ملک و پول نقد داشته باشد، اما به طوری که درصفحات 
قبل نوشتم آنچه علنی شد اين بودکه شصت ونه ميليون تومان پول نقد دربانک ملی 

امالک ضبطی اورا دوهزار و چهارصد وکسری صورت دادند و ] ای[داشت وعده 
اگرازاو واوالدش . لغی هم اسعارخارجی دربانک های خارج داشته استگفتند که مبا

مال کی !  بپرسند که اين ثروت ومکنت را ازکجا آورده است، چه جواب خواهند داد؟
را گرفته وچرا گرفته و چرا نصف بودجۀ مملکت را به عناوين مختلف صرف آبادی 

وراه های فرعی واصلی برای امالک و دارائی ها و ساختمان عمارات ويالها واثاثيه 
حساب امالک اوهميشه قيمت عايدات داشته و قيمت مخارج . امالک خود کرده است

    ً                                                                        ابدا  وجود نداشته وهرخرجی بوده، بايد ادارات دولتی و وزارتخانه ها بکنند و حتی 
اعتبار ساختمان گورستان برای طهران را هم صرف ساختمان چند ويال دربند کردند 

ً                                                      ادفا  به واسطۀ خشکسالی ويا علل ديگرکسرعايداتی داشت مأمورين واگرملکی تص     
وخود من چند بار شاهد اين  - امالک آن کسری را از مالکين دهات مجاورمی گرفتند

استداللی هم که . و هميشه بايد عايدات زيادترو زيادتر در حساب بيايد - اجحاف بودم 
ود و دراستعفا نامۀ خود رضا شاه در اين باب می کرد، بسيارمضحک ومفتضح  ب

ومصالحه نامۀ خود هم گفته بود وآن اين بودکه می خواستم آبادی و عمران امالک به 
آيا رسواتر وننگين ترازاين استدالل پيدا می شود که اموال ودارايی  ! مردم بياموزيم

مردم  را مفت يا به ثمن ، به حسن يا به حبس و زجر وشکنجه ازآن ها بگيرند، تا 
وآيا مردم بدبخت هم توانستند مخارج ! بدهند چگونه  می شود ، آنها را آباد نمود نشان
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آبادی امالک خود را به پای دولت بگذارند وکسری  محصول  يک سال  را ازدهات  
  ! مجاوردريافت دارند

من اين امالک را بگور : در موقع  وزارت طرق من، روزی درضمن صحبت گفت 
البته نمی توانستم  چند کلمه حرف حق به اوبزنم و ! می ماندنمی برم ودراين  مملکت 

ناچار ساکت شدم وخون خوردم  و حاال هم که اين يادداشت را می نويسم سرا پا 
  .تأسف وتأثرهستم

که اسم برده ام جنايت و فاجعه ] ای[موضوع چهارم، دستورتوقيف وتبعيد وقتل عده 
يستم و توسعۀ دموکراسی و آزادی است که دردنيا بسيارکم نظيرو دراين قرن ب

کسی نبود ازاين ديکتاتور بپرسيد . وقانون دردنيا ازفجايع دلخراش وحشيانه می باشد
به چه  قاعده اشخاصی  مثل  سيد حسن مدرس و فرخی يزدی و ارباب کيخسرو 
شاهرخ با اين همه زجروشکنجه وعذاب  دستور کشتن دادی وچه جوابی  درمقابل 

تيمورتاش وسرداراسعد ونصرت الدوله اگرمعايبی هم ! تقم خواهی دادخداوند عادل من
به ]  را[ به چه مجوزی تيمورتاش وفيروزميرزا . داشتند، محسناتی هم داشتند

هزاريا هشت هزار تومان اختالس  ١۵      ً که مثال   –محاکمۀ مفتضح  و رسوا کشاندی 
رگوشۀ زندان کشتی وبعد به حبس فرستادی وبا زجروشکنجه  آنها را د - کرده اند

                    ً             آيا دمحم ولی اسدی واقعا  تقصيری کرده . واجازه ندادی ختم هم برای آنها گذاشته شود
بود که مستحق اعدام باشد؟ يا صولت الدوله قشقايی، شيخ خزعل، وکيل الملک ديبا 

اگر بخواهيم راجع تک تک افرادی که از . چه گناه مستحق اعدام شده بودند] به [
ظامی ها  به عناوين مختلف کشته شده اند، بنويسم اين يادداشت بسيار نظامی ها غيرن

ايا  سرداراسعد بختياری برای مشروطيت ودولت . طوالنی وخسته کننده خواهد شد
درآذربايجان قشون کشی نکرده وفتوحاتی نکرده بود؟ آيا داوردر دورۀ وزارت عدليه 

يا  حبيب هللا شيبانی افسر بد و وزارت دارايی خود خدماتی به کشور نکرده بود؟ آ
وخائن مثل افسران ديگر بود که سرداراسعد را به آن شکل فجيع درزندان کشتند 

  .وداورو شيبانی را وادار کردن که خود کشی نمايند
  
  به مردی که ملک سراسر زمين            نيرزد که خونی چکد برزمين  
  
شن و واضح ومحتاج به تکميل درموضوع سوم و پنجم وهفتم وهشتم که مطالب رو 

محتاج نمی بينم جمالتی اضافه نمايم، همين قدراشاره  می کنم که . و تفسيری نيست
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تقصير تمام مفاسد و بی تربيتی ها و خرابکاری ها و بی لياقتی ها و وظيفه نشناسی 
ها متوجه شخص رضا شاه و سوء ادارۀ او وديکتاتوری   او بود و حوادث  

تيجه بی اطالعی ها وبی خبری ها وخود رأئی های او بود که ش ن ١٣٢٠شهريور
با  . اين طور باعث بی آبرويی کشوروشکست مملکت ونتاج وعواقب آن گرديد

توضيحات فوق که عين حقايق و واقعيات می باشد واز ذره ای مبالغه واغراق 
يشان وتفريط دران وجود ندارد متأسفانه اين طور نتيجه می گيرم که کارهای مضرا

  )١٣. (برکارهای مفيد ايشان می چربيد
  

درباره » تجدد آمرانه «تورج اتابکی و اريک يان زورکر درپيشگفتار کتاب  ◀
  : مصطفی کمال آتاتورک و رضا خان اينگونه  داوری می کنند

 
پيشينه تجدد خواهی را بايد در قرن نوزدهم از تاريخ ايران و عثمانی جست و جو 

ن که، دراين دوره، برابری خواهی اجتماعی و آزادی خواهی و اولين نکته اي. کرد
دراين . ملی گرايی رمانتيک، سه عنصر اصلی،  برای گروه های روشنفکر می بود

دوره، تردد به سالن ها توسط روشنفکران عثمانی و ايران گزارش شده ويکی از 
: بکیاتا( .موضوعات اصلی جلسات، مساله پوزيتيويسم وعلم گرايی می باشد

  )١٢ص : ١٣٨٧
زمانه هم به عصر ظهور آتا ترک و رضا شاه در ايران، بعد از جنگ جهانی اول 

با اين شکست اوليه در تجدد، رضا شاه و مصطفی کمال، در ترکيه و . رسيده بود
در هر دو ) ١۵ص : ١٣٨٧:اتابکی. (ايران به سياست متمرکز سازی روی آوردند

در ترکيه، : ز بخشی از بدنه گذشته آغاز شده بودکشور، حرکتهايی برای جدا شدن ا
ترک گرايان، همچون گوگ آلپ، معتقد بودند فرهنگ ترکی بايد تقويت شود وتمدن 

رضا ) ١٧ص : ١٣٨٧: اتابکی. (منسوخ اسالمی بافرهنگ اروپايی جايگزين شود
 شاه هم از روشنفکران تاثير می پذيرفت، با اين حال، رضاشاه به مرور زمان، خود
را ازاستدالل انتقادی و فردگرايی و خردورزی دورنمود و نکته جالب اينکه صرفا 

نهاد  "مدرنيته شده بود و مانند مصطفی کمال، به " جنبه های فنی"شيفته 
  ) ٢٠ص : ١٣٨٧:اتابکی( .توجهی نداشت" سياسی

يی، در مجموع مشاهده می شود که درنيمه دوم قرن نوزدهم، با آشنايی با جامعه اروپا
. هايی برای ترجيح نظام مبتنی بر قانون صورت پذيرفت درايران و ترکيه تالش
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) مانند رضاشاه(والبته کسی که بتواند در راس قرار گيرد،) ٢٠ص: ١٣٨٧:اتابکی(
 . وتضمين اجرايی بدهد واقتداراجرا واستقرارآن را داشته باشد دراولويت بود

وپايی درجامعه های غير اروپايی بيش ازدويست سال است که الگوی مدرنيت ار 
هرچند از . همچون ترکيه و ايران تنها الگوی پذيرش مدرن سازی تلقی شده است

آغاز قرن بيستم به بعد، ژاپن نمونۀ الهام بخشی بوده است ازاين که يک 
وحتی ازآن  پيشی گيرد، »به پای غرب برسد«کشورغيرغربی چگونه می تواند

مطابق الگوی فرانسۀ پس . به راستی محدود مانده استتأثيرآن به عنوان يک الگو 
ازعصر ناپلئون، الزمۀ مدرن شدن وجود دولت مقتدرمتمرکزو صنعتی شدن جامعه 

اما اکثريت کسانی که می کوشيدند نظيرفرايند اروپايی مدرن سازی را درجامعه . بود
اروپا های خودشان پياده کنند تنها تصورمبهمی ازمدرن سازی ومسيرطی شده در

اکثرمحافل روشنفکری درايران وعثمانی، درداخل نظام .برای پی ريزی آن داشتند
حاکم يا خارج ازآن، نه درک فراگيری ازمدرنيت اروپايی داشتند ونه وسيله ای که 
امکان تحقق آن تغييروتحوالت بايسته ای را برای آنها فراهم آوردکه جوامع سنتی، 

  .جوامع شهری، عرفی و صنعتی متحول ساختروستايی و کشاورزی اروپا را به 
دراروپا سرآغاز دورۀ نوينی بود که  درآن فرد واحد  (modernity)عصرمدرنيت 

اساسی ساختارهای  جامعه مدرن محسوب می شد، به جای گروه يا جماعت که واحد 
دارندۀ  طبيعی است که فردگرايی که دربر. دهقانی بود اساسی جامعۀ فالحتی يا

ود مختاری فرد بود مرزبندی تازه ای به وجود آورد که شامل ارتباط تازۀ آزادی وخ
براساس اين ارتباط  تازه، فرد درجامعه مدرن، دست کم . فرد وحکومت بود

بنابرقاعده، ديگررعيت يا عامل شاه يا کشيش، سلطان يا شيخ خاصی با اقتدارالهی يا 
رشخصی ای عمل می کرد که به بلکه فرد برمبنای قواعد عقالنی وغي. آمرانه نبود

اعطای حقوق سياسی وقضايی جديد، ازجمله حق . صورت قوانين عرضه می شد
پيدايش طبقه متوسط بازرگان و صنعتگر .نمايندگی، درواقع نتيجۀ اين ارتباط تازه بود

  .شهری پيوند جدايی نا پذيری با اين فردگرايی داشت
وگسترش تدريجی خرد نقاد، که ملزم درجامعۀ اروپايی فرايند مدرن سازی با رشد 

تحقق تدريجی خود مختاری فردی بود، وپيدايش جامعه مدنی همراه بود، اما 
درآن جا، مدرن سازی مورد استقبال . درترکيه عثمانی وايران وضع برعکس بود

روشنفکرانی قرارگرفت که از ديوانساالران وافسران ارتش  تشکيل می دادند و 
افع حکومت يکسان تلقی می کردند، بورژوازی تجاری و صنعتی منافع خود را با من

نوخاسته، که اکثريت  قاطع آن را اعضای اقليت های غيرمسلمان و برخوردار از 
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حمايت خارجی تشکيل ميدادند، به طرز فزاينده ای بيگانه ودرنتيجه تهديدی برای 
زنگاه تجدد درنتيجه، حقوق فرد ورابطۀ اوباحکومت ا. بقای حکومت تلقی ميشد

خواهان خاورميانه ازاهميت جزئی ونه محوری برخورداربود، وبه نظرمی رسيد 
دليل اصلی اين تفاوت دراين . خرد نقاد وخودمختاری فردی اهميت چندانی ندارند

وامپرياليسم  واقعيت نهفته بودکه رشد جامعه های مدرن اروپايی با عصراستعمار
اما مدرن سازی . د وازآن بهره مند می شداروپايی و درگيری با شرق همزمان بو

  .درخاورميانه نوعی واکنش دفاعی بود
وشکست عثمانی ازامپراتوری )١٧۶٨ –٧۴(ازپی جنگ شش سالۀ روسيه وترکيه

را امضا کردند که (Kücük Kaznarca) تزاری، عثمانی ها معاهدۀ کوچوک کارينا
روسيه درامور داخلی  افزون بر واگذاری اراضی، دستاويزی برای مداخلۀ آيندۀ

تالش ديگری از جانب عثمانی ها برای تغيير . امپراتوری عثمانی فراهم آورد
سوی  به فاجعه انجاميد وفتح مصراز١٧٨٧ –٩٢سرنوشت خوددرجنگ ديگری در

سرافکندگی ديگری برای اين  ١٧٩٨نيروی اعزامی ژنرال بناپارت درسال 
) ١٨٢٨(وترکمنچای ) ١٨١٣(لستاننظيرآن،دومعاهدۀ پی درپی گ. امپراتوری بود

بود که ازپی شکست ايران درجنگی دراز مدت با روسيه به اين کشورتحميل و منافع 
روسيۀ تزاری به جزئی پايداردرهر تحول اجتماعی و نيز در تجديد سازمان سياسی 

در واقع، در واکنش به اين معاهده های تحقيرآميز بود که فراخوان . ايران تبديل شد
اين واقعيت که يک . تغييرواصالح نخست درترکيه عثمانی وايران شده شدبرای 

افسرعثمانی آلبانيايی تباربه نام دمحمعلی پاشا موفق شد پس ازشکست فرانسوی ها 
قدرت را درمصربه دست گيرد و از پی آن منابع کشور را با چنان موفقيتی به 

ه را به وجود آورد و بيشتر انحصار درآورد که بتواند نخستين ارتش مدرن خاورميان
سرزمين های عربی را تسخير کند، نمونه ای به دست داد ازآنچه با کاربست 

  . الگوهای اروپايی می شد کسب کرد
هرچند انگيزۀ اصلی برای اصالحات بی ترديد تمايل ايجاد ارتشی کارآمد به سبک  

. فراتررفت رمدرن سازی به زودی ازامورنظامی صرف بسيا اروپايی بود، فرايند
متمرکز،توسعۀ  بازسازی ارتش به همراه خود نيازبه يک قدرت انحصاری کارآمد و

مهارتهای جديد،بهره برداری مؤثرترازمنابع مازاد، سرشماری جمعيت وثبت زمين 
درنيمه قرن نوزدهم به ساختارهای حقوقی وسياسی تشکيل دهندۀ . ها را پديدآورد

. لت های اروپايی توجه ويژه ای مبذول می شدزيربنای قدرت نظامی واقتصادی دو
باالهام ازترکيب به هم پيچيده  - در هردوکشورگروه هايی ازافراد روشن بين بودند که 
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ميکوشيدندبه  ای ازبرابری خواهی اجتماعی، آزادی خواهی وملی گرايی رمانتيک
و خارج، وهمين طور نير وامپرياليستی ازی منظورمقاومت دربرابرفشاراستعمار

های مرکز گريز داخل کشورهای چند قوميتی خود، قواعد وقوانين اروپايی را 
چنان که نيپردی به درستی خاطرنشان می کند،ازنظرآن ها ملی .واردواجرا کنند

گرايی رمانتيک که کل کشوررا دربرمی گرفت، نيروی محرک برای کنش سياسی 
نچه بايد باشد، نيازبه هويت فرهنگی با دعاوی اش درمورد آ«:را فراهم می آورد
می توانستند ] مردم[ حکومتی  فراگير؛ تنها بستری که درآن : نتايج سياسی داشت

رشد يابند، تنها نيرويی که می توانست ازآن ها  حمايت کند وتنها امکان واقعی برای 
  )١(».يکپارچه کردن افراد در ملتی واحد

از وقايع نامه هايی که در تالش های ديرپای اين گروه ازروشنفکران دربسياری 
اما بايد توجه داشت . خصوص تاريخ اين دوکشورنوشته شده به خوبی ثبت شده است

که آنچه به راستی در ميان اين روشنفکران، چه درداخل و چه در خارج از نظام 
                                                   ً                    حکومتی، مشترک بود جستجو برای يافتن راه چاره   نسبتا  سريع برای حل مشکالت 

دربحث هايشان نوعی حس اضطرار وجود داشت وآنچه . ان بودفزايندۀ کشورهايش
چگونه می توان «                    ً                                 مهم بود،به قول مکررا  نقل شدۀ ترک های جوان،اين بود که 

نه هررؤيای آرمانی برای جامعه روشنفکران تجددخواه،  و »کشوررا نجات داد؟
ون به بعد، درمجموع خواستار تأسيس پارلمان وحکومت مبتنی برقان١٨۶٠ازدهه 

اساسی درکشورهای خود بودند، اما  گزاف   نيست اگرگفته شنودی که درنظر آن ها 
قانون اساسی و پارلمان، به جای آن که هدف باشد، وسيله ای  برای کمک به پيشبرد 

اين امر به . فرايند مدرن سازی از راه تبديل رعايا به شهروندان صاحب حق بود
اکثرروشنفکران، به هنگام انتخاب بين  توضيح اين موضوع کمک می کند که چرا

حکومت مقتدرو اصالحات سريع ازيک سو، وآزادی های سياسی گسترده ازسوی 
ديگر، که می توانست به حال  مخالفان اصالحات نيزسودمند باشد، به حمايت 

و  ١٩١٣ازگزينۀ نخست گرايش نشان دادند،چنان که درامپراطوری عثمانی پس از
  .به بعد  مشهود بود  ١٩٢۵ز در ترکيه وايران  ا

اين واقعيت که تجددخواهان روشنفکران آگاهی را که از قدرت دستگاه حکومتی   
برای پيشبرد اصالحات برخوردار بودند تنها موتور ممکن تغييرمی دانستند بدين معنا 

ای بود که بسياری ازآن ها  آماده بودند که سرانجام اين ديدگاه را بپذيرند که تنها نهاده
حکومتی هماهنگ با يک رهبرمقتدر و بر انگيزاننده قادرند برای مدرن سازی جامعه 

هرچند برخی تالش های ناموفق در . به تعييرواصالح فراگيرمورد نيازدست بزنند
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جهت آغاز و اصالح از پايين وجود داشت، اکثريت روشنفکران، چه در ترکيه 
ن منتقدان صريح حکومت معروف حتی آنهايی که به عنوا - عثمانی وچه درايران

شده بودندکه درجهانی که بين قدرتهای استعماری تقسيم شده، وهرکدام  متقاعد –بودند
درپی توسعۀ قلمرو خود هستند، هر تالشی برای دست زدن به تغييرو اصالح از 

  .پايين به سست شدن يکپارچگی واستقالل کشور می انجامد
که تعداد شان زياد وروبه افزايش (ازروشنفکران بسيارشايان توجه است که آن عده   

يا، رايج ترازهمه، به صورت  - که به عنوان دانشجو، پناهنده يا فعال سياسی) بود
   ً                                                        عمال  به اروپا رفتند، به ايدئولوژی های اقتدار طلب راستگرايان  –ترکيبی ازاين ها 

که پوزيتيويست اوال، اين واقعيت . اين چند دليل داشت. احساس شيفتگی می کردند
های برجسته نظرمساعدی نسبت به اسالم به عنوان دينی داشتند که گمان می رفت 

ً  مغايرت دارد، برای روشنفکران مسلما ن » علم«و»عقل«بسيارکم ترازمسيحيت با                                  
     ً                                           ثالثا ، تأکيدی که پوزيتيويست ها برپيشرفت منظم در .البته ازجاذبيت برخوردار بود

ند، که درآن هر صنفی جايگاه خاصی داشت، با يک جامعۀ پرازمحدوديت داشت
. ديدگاههای سنتی خاورميانه ای دربارۀ سازمان اجتماعی بيش ترهمخوانی داشت

، آن را »افراد منورالفکر«      ً                                              ثالثا ، رؤيای پوزيتيويستی جامعه ای که اشرافيت فکری، 
ً                                          رهبری کنند، طبعا  خوشايند کسانی بودکه هم مستخدم دولت بودند  ً     ا  همۀ وتقريب(                   

وهم  ) روشنفکران عثمانی وايرانی ازراه خدمت به دولت زندگی خود را می گذراندند
  .جزء روشنفکران

واعضای جوان (درپايان قرن نوزدهم، زمانی که روشنفکران عثمانی وايرانی
به سالن ها وکافه های پاريس زياد رفت وآمد می کردند، ) نخبگان مسلمان روسيه

نوعی ايدئولوژی ايده اليستی بود، با ماترياليسم زيست  پوزيتيويسم،هرچنددراصل
شناسانۀ بوختری درآميخته بود تا يک دستگاه فکری ايجاد کند که در بهترين حالت 

شاهدش (اعتقاد تزلزل ناپذيربه پيشرفت ازراه علم: ناميد»علم گرايی«می توان آن را
) ».تين علم استتنها راهنمای معنوی راس« اين حکم بعدهای آتاتورک بود که 

داروينيسم وهمچنين داروينيسم اجتماعی بخش عمدۀ اين دستگاه فکری را تشکيل می 
  . دادند

هرچندانديشۀ روشنفکران خاورميانه ای اواخرقرن نوزدهم، بجز چند استثناء 
،بيش تر التقاطی بود تا )  ökalp(نظيرجامعه شناس عثمانی دمحم ضياء گوکب آلپ(

ازجمله کانت، (ايی را از بسياری انديشمندان متفاوت اروپايی روشمند و آنان بخش ه
نان ودورکيم ُ            اسپنسر،داروين، بوخنر،تونيس، ر  برمی گزيدند، انديشمندی که نقش )                             
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لوبون، که هم پايه  . بود» پدر روانشناسی توده« بارزی داشت گوستاو لوبون، 
ت طلبان درفرانسه حزب افراطی سلطنAktion Francaise :( گذاران اقدام فرانسوی

وهم بينتو موسولينی او را منبع الهام خود )  م- فعاليت خود را آغاز کرد  ١٩١٩که از 
می دانستند، درميان افسران جوان ترارتش، نه تنها درفرانسه، بلکه در کشورهای 

آثارش به عربی و ترکی ترجمه شد وبه . بالکان وخاورميانه، بسيارمحبوبيت داشت
آنچه روشنفکران خاورميانه را به خود جلب می کرد نه تنها . وسعت انتشاريافت

بی .پوزيتيويسم وعلم گرايی عامه فهم لوبون، بلکه همچنين گرايش اقتدارطلبانۀ اوبود
،به بخشی  ازتفکراصالح  طلبان »توده ها« ،به  (Foule)»خلق«اعتمادی عميق به 

      ً ند،مثال  عثمانی و ايرانی تبديل شد،ومقاومتی که با آن موجه شد
درتهران،  ١٩٢۴دراستانبول، شورشی ضد جمهوريخواهی در١٩٠٩درضدانقالب

ِ   حادثۀ من م ن «،يا ١٩٢۵قيام کردها در ، در جهت   تقويت بدگمانی آن ها ١٩٣٠در»        ِ
  .بود

کاربست تجديد آمرانه درترکيه وايران پس ازجنگ جهانی اول ازناکامی تالش های 
ورهمسايه، چه ازپايين وچه ازباال ، ناشی اوليه برای ترويج  مدرن سازی دردوکش

هرچه بود، تالش های اصالح طلبان قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم اين  . می شد
. کشورها را ازجدايی طلب اقليت ها يا ازاشغال قدرت های اروپايی ايمن نساخته بود

درسال های  پيش ازآغازجنگ ) ١٩٠۵ – ١١( َ                           پ سرفتی که جنبش مشروطۀ ايران 
ی اول متحمل شده بود، فروپاشی سياسی واشغال بخشی ازايران درطول اين جهان

جنگ؛ ازدست رفتن تکان دهندۀ ايالت های اروپايی امپراتوری عثمانی درجنگ 
بالکان وازپی آن شکست آن کشوردرجنگ؛ خطرفروپاشی قريب الوقوع پس 

نۀ ديگری همۀ اين ها برای طبقه متوسط و روشنفکران دراين کشورها گزي: ازجنگ
باقی نمی گذاشت جزجستجوی يک مرد مقتدر، کسی که، به عنوان کارگزار ملت، 

بنا نهد که قادر باشدمشکالت )               ً          هرچند نه لزوما  استبدادی (يک حکومت متمرکز مقتدر
حل کند ودرعين حال از يکپارچگی  واستقالل آن  را فزايندۀ عقب ماندگی کشور

  .محافظت  نمايد
واهی اجتماعی، آزادی خواهی، و ملی گرايی رمانتيک الهام درحالی که برابری خ

بخش نسل های اوليۀ روشنفکران درتالش هايشان برای انجام تغييرواصالح 
که بيش تر ايدۀ  - درسرتاسر کشور بود، برای روشنفکران پس ازجنگ جهانی اول

اقتدارگرايی سياسی وملی گرايی  - دولت متمرکزمدرن ذهنشان را مشغول می کرد
  . زبانی وفرهنگی به نيروی ضروری و کارساز درتحقق آرزوهايشان تبديل شد
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آنچه آن ها را، با وجود گوناگونی ديدگاه های سياسيشان، ازافراد تحصيل کرده يا 
پيش . فرهيختۀ پيشين متمايزمی کرد الگوی جامعه ای بود که آن ها پذيرای آن بودند

به وضوح پيرامون مفاهيم مشخص فرض الگوی اروپايی، جامۀ منسجمی بود که 
آن ها معتقد بودند  که تنها يک حکومت . ملت ودولت سازمان می يافت

مقتدرمتمرکزقادراست دست به اصالح بزند ودرعين حال يکپارچگی سرزمينی  
عالوه برآن، عقيده  داشتند  که مدرن سازی وايجاد دولت مدرن . کشور را حفظ  کند

درجۀ بااليی ازهمگونی  رجۀ پايينی ازتنوع فرهنگی ويران نيازمند دادر ترکيه و
 درترکيه،.به همراه تنوع  قومی و زبانی، وجود طبقات نيزنفی می شد. قومی است

  (solidarism tsanütcülük )  ) تساندچولوک( »همبستگی اجتماعی« عقيده به
 Populism)) خلقچيليک(» عوام گرايی«دردورۀ ترکهای جوان سرانجام به 

Halkcilik)   تحول يافت که يکی از پايه های برنامۀ حزب حاکم آتاتورک شد .
دولت، آن طورکه ملی گرايان  –تنهاهنگامی که کشوربه پييش شرط های يک ملت

ً               تقزيبا  همۀ ساکنان يک « مشخص می کردند، تحقق می بخشيد، هنگامی که       
   ً        عمال  به هم   کشورباايدۀ  ذهنی ويگانه ملت همذات پنداری می کردند و آن ملت

آن ها می توانستند به صورت واقع بينانه ای به حفظ ) ٢(، »پيوسته است می شد
برخی حتی .يکپارچگی سرزمين و کسب جايگاهی معتبر درجهان اميدوار باشند

يا امروزی بودند  (Muasurlasma))  درترکی(استدالل می کردند که معاصرالشما
که با حفظ  قدرت ومتمرکزساختن » صلحمستبد م« تنها به وسيلۀ يک) درفارسی(

بستن مطبوعات، انحالل مجلس،ومحدود کردن قدرت « اقتدارسياسی خود ازراه
. ، قابل حصول است» روحانيت، کشور را برای انقالب اجتماعی مهيا می سازد

                 ِ                                                    درجامعه هايی که ا عمال حکومت استبدادی سابقه ای طوالنی داشت، شگفت انگيز 
وانی به زودی هوادارانی بيابد، هرچند بايد گفت که در ميان نبود که چنين فراخ

   ً مثال  . روشنفکران تجدد خواه هميشه  کسانی بودند که با اين راه حل مخالف بودند
روزنامه نگاران منتقدی چون حسين جاهد درترکيه درديکتاتوری  نوظهورمصطفی 

) هايت فاجعه بارودرن( تکرار سياست های آمرانه  ١٩٢٠کمال پاشا در نيمه دهۀ 
درايران اين مصدق . رهبرزمان جنگ انورپاشارا می ديدند، اما اين ها استثنا بودند

مجلس ايران با عبارت زير به نمايندگان هشدار  ١٣٠۴آبان] نهم[بود که درجلسۀ دهم 
  :داد

خوب، آقای رئيس الوزراء .                   ّ                           امروز کانديدای مسل م شخص آقای رئيس الوزراء است
پادشاه است، رئيس ]  آن وقت...[ ند و مقام سلطنت را اشغال ميکنندميشو  سلطان 
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امروز مملکت ما بعد از بيست سال و اين همه ...است   الوزراء، حاکم  همه چيز 
بشود که گمان نميکنم در   خونريزيها ميخواهد سير قهقرائی بکند و مثل زنگبار 

! باشد  هم مسئول مملکت زنگبارهم اينطور باشد که يک شخص هم پادشاه باشد و 
  )۴.(شاه هستند، رئيس الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند]  يعنی ... [ 

سياست متمرکزسازی قدرت حکومتی و اجرای مدرن سازی درترکيه وايران 
ازجانب مصطفی کمال  و رضا شاه به يک معنا وا کنشی نسبت به اين نياز به 

فرايند متمرکزسازی سياسی .  س می شداصالحات آمرانه بود که به وسعت احسا
وفرهنگی، که چاشنی سکوالريسم، غرب گرايی، و شايسته ساالری نيزبه آن زده 
              ً                                                            شده بود، عموما  ازحمايت بسياری از روشنفکران، به ويژه کسانی که تمايالت پيشرو 

 – ٢٢( نشريات فارسی زبانی چون کاوه . و دست چپی داشتند، برخوردار بود
 – ٢۶( وآينده ) ١٩٢٢ – ٢٧(، ايرانشهر ) ١٩٢۴ – ٢۵(رنگستان، ف)  ١٩١۶
، که برفضای ايدئولوژيکی آن زمان اشراف داشتند، درانتشار و ترويح ) ١٩٢۵

کاظم زاده درسرمقاله ای استدالل می کرد که جامعه با . اين سياست ها پيشگام بودند
با پذيرش احکام خالص شدن از شر خرافات مذهبی، با جدا شدن دين ازدولت، و 

قی ) ۵(.دينی منطبق با مشخصه های جامعه مدرن بايد از يوغ روحانيت رها شود
زاده، سر دبيرکاوه، عقيده  داشت که رهايی از فالکت ديرپا تنها با پيروی بی چون 

ً       ً ايران بايد ظاهرا  و باطنا ، جسما  و روحا  « :وچرا از تمدن غربی امکان پذير است       ً        ً                
  )۶( »فرنگی مآب شود و بس

قبول و ترويج  تمدن اروپا بالشرط  وقيد وتسليم مطلق شدن به اروپا واخذ  آداب 
وعادت وسوم و ترتيب وعلوم و صنايع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون 

وکنارگذاشتن هر نوع خود پسندی وايرادات بی معنی که ازمعنی ) جز اززبان(استثنا
  )٧.(غلط  وطن پرستی ناشی می شود

آينده ،  –امروز –رمحمود افشار، سردبيرآينده، درسرمقاله ای با عنوان گذشتهدکت  
پس ازابرازعالقه اش به وحدت ايران، برداشت خود را ازمدرن سازی با جمالت 

  :زيربيان می کند
ّ                                                 مقصود ما ازوحدت ملی  ايران وحدت سياسی، اخالقی و اجتماعی مردمی است كه «                   

اين بيان شامل دو مفهوم دگراست كه . دارند درحدود امروز مملكت ايران اقامت
اما منظورازكامل كردن . عبارت از حفظ استقالل سياسی وتماميت ارضی باشد

       ّ                                                               وحدت مل ی اين است كه در تمام مملكت زبان فارسی عموميت يابد و اختالف محلی 
                                                   ً                    از جهت لباس، اخالق وغيره محو شود وملوك الطوايفی كامال  از بين برود، كرد و 
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و قشقايی وعرب و ترك وتركمن وغيره باهم فرق نداشته، هريك به لباس ملبس  لر
                              ّ              به عقيده ما تا درايران وحدت مل ی ازحيث زبان، [...] وبه زبانی متكلم نباشند 

اخالق، لباس وغيره حاصل نشود، هر لحظه برای استقالل سياسی و تماميت ارضی 
  )٨( .»ما احتمال خطر می باشد

  
ميان بر داشتن  چند دستگی های قومی وتقويت وحدت ملی  می و به منظور از 

  : افزايد
بايد هزارها کتاب ورسالۀ دلنشين کم بها به زبان فارسی درتمام مملکت به خصوص  

بايد کم کم وسيلۀ انتشارروزنامه های کوچک . آذربايجان و خوزستان منتشرنمود
تمام اين ها . راهم آوردارزان قيمت محلی به زبان ملی درنقاط دوردست مملک ف
می توان بعضی ايالت . محتاج به کمک دولت است وبايد از روی نقشۀ منظمی باشد

فارسی زبان رابه نواحی بيگانه زبان فرستاد ودرآنجا ده نشين کرد ودر عوض ايالت 
. بيگانه زبان آن نقاط را به جای آن ها به نواحی فارسی زبان کوچ داد وساکن نمود

يايی را که  به زبان های خارجی و يادگار تاخت و تاز چنگيز و اسامی جغراف
بايد مملکت  را از لحاظ  اداری  مناسب . تيموراست بايد به اسامی فارسی تبديل کرد

  )٩. (با مقصود  تقسيمات جديد نمود
، يعنی ١٩٣٠و١٩٢٠به همين صورت، اصالحات مشهورآتاتورک دردهه های 

تقويم، مقياس های اندازه گيری و وزن، لباس والفبای  پذيرش قانون خانواده، ساعت و
اروپايی، همچنين جلوگيری از فعاليت  فرقه ها و زيارتگاه های مذهبی، همه مدت ها 

درترکيۀ کماليستی تأثيردوعامل ازاهميت . پيش ازبه قدرت رسيدن اومطرح شده بود
برجسته ترين  .تأثيرترک گرايان وتأثيرغرب گرايان . درجه اول برخوردار بود

،که )حرث(انديشه های ملی گرای رمانتيک آلمانی، بين فرهنگ اصيل ترکی 
مجموعۀ منسجمی ازآداب ورسوم، ارزش ها و اعتقاداتی بود که دردرون خانواده 

آگاهانه کسب شده ) و تا حدی بيزانسی(اسالمی ) مدنيت( انتقال می يافت، وتمدن
ترکی وهمزمان با آن تعويض  اوطرفدارتقويت فرهنگ. تمايزقايل می شد

روحانيت ستيزی . اسالمی با تمدن معاصراروپايی بود» سترون« و» منسوخ«    ِ تمدن  
وعقايدش درمورد )          ً                                        که تقريبا  همۀ انديشمندان ترک جوان درآن سهيم بودند(گوک آلپ

                           ً                                                   ترکی کردن دين و زبان  يقينا  تأثير گذاربود، اما معرفی اوبه عنوان تنها پدرمعنوی 
مصطفی کمال آتاتورک از بسياری . اصالحی کماليستی زياده روی است برنامۀ

فراتر رفت و به عقايد غرب گرايان )درگذشت١٩٢٤که درسال (جهات ازگوک آلپ
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غربچيلرگروه کوچکی از روشنفکران جوان بودند که با .نزديک ترشد) غربچيلر(
وپايی، تاحد                                                       ً   دوگانگی فرهنگ و تمدن مخالف وطرفدارپذيرش سيک زندگی کامال  ار

اين ديدگاه  آتاتورک که تنها يک تمدن جهانی وجود . گذاشتن کاله ومنع حجاب، بودند
دارد وآن هم تمدن اروپايی است و اگر قرارباشد ترکيه درجهان مدرن باقی بماند، بايد 

ازاين رو،مدت هاپيش . به طورکامل آن را بپذيرد، بازتاب عقايدغرب گرايان بود
ورضاشاه به قدرت برسند، طرح کلی برنامۀ آتی آن ها برای ازآن که آتاتورک 

  .اصالحات وتغييرات درسرتاسر کشور موجود بود
 –١٣٢٠) [ ١٣٠٠ – ١٣٢٠/ ١٩٢١–٤١(رضا شاه طی حکومت بيست ساله اش

به اکثرخواست هايی که روشنفکرانی چون کاظم زاده، تقی زاده ] ص. ج. ١٣٠٢
سياست تجددآمرانۀ .توجهی جامۀ عمل پوشاند وافشارمطرح می کردندبا پيگری شايان

نهادهای تازه . داد اوبه تدريج فضای سنتی اجتماعی وهمين طورسياسی ايران راتغيير
 ای چون ارتش منظم ملی، نظام پولی ملی، وبرنامۀ  اموزشی عرفی بنا گذاشته شد

 دستيابی به يکپارچکی بيش ازآن گذشته، به منظور. وحتی نظام قضايی عوض شد
ترملی، سياست متمرکزسازی، شامل اقدامات خشن ومختل کننده ای چون جا بجايی 

البته، درآنجا که به . ده ها هزارعشاير واجبارآن ها به يکجا نشينی، پی گرفته شد
فرايند دولت سازی مربوط می شد، آتاتورک که از يک مزيت بی همتا 

، نظام پولی ملی، شبکۀ  ارتش منظم ملی متشکل ازسربازان وظيفه. برخورداربود
ارتباطی سراسری خطوط راه آهن و تلگراف، دستگاه اداری گسترده ومتکی به 

همه درقرن نوزدهم واوايل  –)به استثنای قانون خانواده(خود ونظام قضايی عرفی 
دردورۀ  جمهوری، اين ميراث مبنا قرارگرفت . قرن بيستم حاصل شده بود

به هرگوشۀ کشوربسط  يافت، اما واقعيت ) دارمری     ً           عمدتا  ازطريق ژان(واقتداردولت 
اين است که، درزمانی که رضا شاه می بايست دولتی را بنا می کرد، آتاتورک، در 

می توانست دولت موجود  را )  ١٩٢٣ – ٣٨( دورۀ حکومت پانزده ساله اش
  .دگرگون سازد

از روشنفکران ازعقايد تعدادی » ديکتاتورمصلح«اما نبايد تصورکنيم که چون اين دو
دانشگاهيان، .                                    ً                           برجستۀ تجدد خواه  بهره گرفتند، صرفا  مجری توصيه های آن ها بودند

تغذيۀ فکری  –روزنامه نگاران ونويسندگانی وجود داشتند که برای اين مقصود
چنان که در دوره های  ميگساری معروف شبانه آتا (ازآن ها استفاده شود –رهبران

طور آيندۀ کشور، پيوسته مورد بحث وتبادل  تورک، مسئل ومشکالت، همين
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اما کسانی که به لحاظ فکری . يا پيام های آن ها را پخش کنند)  نظرقرارمی گرفت
آتاتورک و رضا شاه به طور فزاينده ای به . مستقل  بودند و به زودی طرد شدند

. ندنسل جوان تر روشنفکران، که موقعيت خود را به رژيم  مديون بودند، اتکا کرد
                                     ً                                    اگر درترکيۀ آتاتورک ازنظرافتادن معموال به معنای انزوا، تحت نظرقرارگرفتن، و 
نيازبه يافتن شغلی بيرون ازنظام آموزشی يارسانه ها بود، درايران رضاشاهی 

ديکتاتوری رضاشاه  درظرف دوسال از زمان به قدرت . وضع فرق می کرد
پس ازآن به حکومت خود  تحول يافت و کمی(autocracy)رسيدنش به خودکامگی 

درحالی که برخی ازروشنفکران . تبديل شد (arbitrary rule)سرانه واستبدادی
تنها . مجبوربه کناره گيری ازسياست شدند، ديگران به زندان افتادند يا اعدام شدند

تنی چند توانستند در تبعيد پناهی بجويند و بنابراين نتوانستند شاهد تحقق 
   .آرزوهايشان باشند

در اين گذارتدريجی به نخست خود کامگی وسپس حکومت استبدادی است که 
شکی نمی توان داشت که . تفاوت اصلی بين تحوالت دردو کشوررا می توان يافت

رفته رفته  از سياست های روزمره فاصله  ١٩٢٨اوپس از . آتاتورک  ديکتاتوربود
کرد، اما با » عمليات بزرگ مدرن سازی « گرفت ودرعوض هم خود را صرف

و گاهی  بدون  اطالع ( نصب وعزل اعضای مجلس وهيئت وزيران به ميل خودش
به بعد، با ظهورنخستين  ١٩٢٦از . تسلط خود راتاحدزيادی حفظ کرد) نخست وزير

مجسمه های آتاتورک درترکيه، کيش پرستش شخصيت درپيرامون او پديدارشد و 
مجلس  –آتاتورک نهادهای سياسی  با وجود اين،. تا حد مبالغه آميزی رشد کرد

را به اندازه کافی به خودشان واگذاشت تا بتوانندهويت استوار خود  –ملی، حزب 
اين امربه رژيمش اجازه داد تا آن حد نهادينه شود که پس ازمرگ  . را شکل بدهند

درست برعکس . اوبتواند بدون  دشواری های اساسی به بقايش ادامه دهد
ر ترکيه، اين رشد حکومت استبدادی بود که به تدريج رضاشاه عملکرد آتاتورک د

اوکه شفيتۀ جنبه های فنی مدرن . را ازپايگاه اجتماعی شهری اوليه اش دورکرد
سازی شده بود، هيچ جايی برای برخورداری جامعه يا حاميان خودش از کاربست 

    )١٤(. خرد ورزی، استدالل انتقادی و فردگرايی باقی نگذاشت
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براين  »پروگرام مشروطه« کاوه بيات درمقاله خود تحت عنوان ل اول،فص ◀
خواست تجدد و نوسازی که درچارچوب نهضت مشروطۀ ايران :نظراست که
کننده يافت، پس از يک دورۀ کوتاه که به طرح وبحث کلياتی چون   شتابی تعيين

مبرم پرداخت،دررويارويی با نيازهای ... لزوم حکمروايی قانون وتفکيک قوا
مملکتی ازلحاظ اقتصادی، اداری، نظامی وفرهنگی، به ارائه برنامۀ منسجمی برای 

پروگرام «ولی دورۀ کارکرد اين برنامۀ . برآورده ساختن اين نيازها موفق شد
ای که در دورۀ رضا شاه بر آن  ـ بنا به داليلی چون چارچوب آمرانه» مشروطه

 )١٥.( تحميل شد به درازا نکشيد
  

،   »موقعيت ايران و نقش مدرس« ابوالحسن بنی صدر درکتاب  وم،فصل د ◀
  :اينگونه به بررسی پرداخته است »اقتصادی –حريان  جدائی از حوزۀ فرهنگی «
     
از زمان مسعودغزنوی، عصرهجوم  طوايف هفتگانۀ ترک، زدو خورد های     

انحطاط و درواقع، آغاز   )٦(.نظامی از خارج حوزه به داخل حوزه منتقل شد
با وجود حملۀ مغول و از بين . تالشی اقتصاد ايران را از اين زمان بايد دانست

 رفتن بخش بزرگی ازاقتصاد صنعتی وکشاورزی ونکث بازرگانی،براثر وجود
روابط اکمال متقابل وهمبستگی درون حوزه ئی، اقتصاد ايران خرابی ها را جبران 

ازار بزرگ، اگر نپذيريم که به دوران کردتا متالشی شدن حوزه و از بين رفتن ب
با وجود اين ازرونق بسياربرخوردار می بود )٧(رونق پيش ازمغول بازگشت

وهنوزبزرگترين شهرهای صنعتی درايران واقع بودند و وظيفۀ پايتخت های 
 ) ٨(. اقتصادی جهان را شهرهای ايران انجام می داند

ت اقتصادی ومرکزتوليد و توزيع فرآرده                                   ّ   بازارها به مثابه جايگاه وسازمان فع الي    
ّ                                                          های صنعتی ومحل  مبادلۀ فرآورده های بخشهای مختلف اقتصاد، مبادلۀ کاالها را               

  .            ّ                              در مقياس مل ی و بين المللی سازمان می دادند
ّ        اين بازارها به يک نظام بانکی مجه ز بودند     افان راسته ای ويژۀ .                                 ّ                    در بازارها صر              

نظام "و به کمک اين ) ٩(.چک و ايجاد شبيه پول از آنهاست خود می داشتند و ابتکار
پس اندازها راجذب وبه صورت اعتباردراختيارسرمايه گذاران و بازرگانان "بانکی

وجود بازار بزرگ پول و سرمايه، انباشت سرمايه را سهل می کرد و . می گذاردند
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 در"اران تاجران وصنعتک"ثروتهای کالن دولتيان ومالکان اراضی بدستياری 
تا بدانجا که شرکتهای بسيار بزرگ بين المللی .   ّ                          فع اليتهای صنعتی بکارمی افتاد

هرچند شرکت کردن با شاه وامنای دولت، برای فرار  )١٠.(فراوان پديدارمی شدند
ّ     ام امؤس سات  )١١(از ماليات و تحصيل امنيت وامتيازهای ديگررواج می داشت،      ّ  

«                                 ِ پيش از پيدايش اقتصاد شهری وابسته  پولی ومالی خصوصی می بودند و تا 
افان همواره محل  رجوع حکومت و»جديد ّ              ، صر                 ّ برای  گرفتن قرض می "  اعيان "    
  ) ١٢( . بودند

ّ                  ّ برخورداری ازموقعيت قطب جاذبه و تراکم و مجه ز بودن به پول مسل ط  و  )١٣(                                         
اداره  امکان ميداد نقش خزانه دارو"نظام بانکی" تعادل مثبت بازرگانی خارجی،به

جريان . کنندۀ فعاليتهای پولی وسرمايه ای را برای بخش بزرگی ازجهان ايفا کند
پول وسرمايه به کشورو وجودامنيت ومنزلتی نسبت به امروز کم تزلزل تر،موجب 
                                                        ّ                می شدکه سرمايه ها امنيت رانه درنقدينه ومخفی شدن که در فع اليتهای گوناگون 

حقيقت تمايل عمومی، برتقسيم سرمايه به سه در.رشته بجويند چند ونه دريک که در
سهم بود، سهمی درصنعت، سهمی درکشاورزی وسهمی را نيزدربازرگانی 

سهمی ذخيرۀ سرمايه : درآمدها نيزبه سه بخش تقسيم می شد. )١٤(بکارمی انداختند
وسهمی هزينه های خانه وسهمی ديگربه صورت نقدينه يا زينت آالت واشيای دست 

 )  ١٥(.به نقد، می شد
                         ّ           ّ                                اين تمايالت دوران رونق، سن ت ديرپای فع اليتهای اقتصادی شد و به شرحی که     

 .می آيد امروزنيز نظريۀ راهنما ست
ازدوران صفوی به بعد، پيدايش قدرتهای جديد اقتصادی وسياسی دراروپا،     

برخاستن قدرتهای جديد درمرزهای کشور، انعکاس رابطۀ قدرتهای جديد و 
اجتماعی حاکم بر کشورهای عضوحوزه، به صورت برخوردهای شديد  نيروهای

بينابين که به متالشی شدن حوزه می انجاميد، اقتصاد ايران را از بازارگسترده و 
ّ                                       ام ا سنگينی بار وظايف هنوز بر دوشش می بود. خود محروم می کرد"طبيعی"    .

و بارمالياتها و بودجۀ دولتی که براثر فشارنظامی درمرزها  افزايش می يافت 
  )١٦(.بهرۀ مالکانه را سنگين ترمی کرد، بنيه اقتصاد کشوررا به تحليل می برد

ّ                               پول همان مدارسابق خود را می داشت، ام ا جهت عمل خويش را تغيير می داد                                     .



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

نقش پول ايران اين بود که مازاد اقتصادهای ديگر را می مکيد و به : توضيح اينکه
ّ                                     ام ا به همان ترتيب که اقتصاد ايران  با . ل می کرد          ّ            اقتصاد مسل ط ايران منتق  

 - درعصر قاجار –             ّ                                       اقتصادهای بقي ۀ حوزۀ فرهنگی قطع رابطه می کردوبتدرج که
تجزيه می شد و به زير سلطۀ  اقتصاد نو توان غرب درمی آمد، پول ايران خود 

ل ب )١٧(.ابزارانتقال ثروتها وسرمايه های ايران به خارجه می شد ّ    جريان او  ه        
و اين  امر امکانات سرمايه . صورت صدور مسکوک وسرمايه بوجود می آمد

توليد، به خصوص توليد  صنعتی نقصان می . گذاری وبازاررا محدودترمی کرد
گرفت و در نتيجه سرمايه ها ونيروی انسانی ماهرروی  به مهاجرت  ازکشور  می 

 ) ١٨(.آوردند
شاراقتصادی حاصل ازمتالشی شدن ، باز تاب ف١٢٥٠ق تا . هـ ١١٣٤از سال    

حوزه و فشارهای قدرتهای نوخاسته، درداخل کشور، به صورت جنگهای داخلی 
اين فشارها ازسوئی وانتقال ناقص وجزئی عناصر فرهنگی .پياپی بروزمی کرد

   ّ                                             ّ              ّ     ّ  وضد ارزشهای غرب سلطه گرکه با هدفهای اقتصادهای مسل ط درزمينۀ  تهي ۀ ماد ۀ 
ليه وبدست آوردن با ّ                   او  جامعه ايرانی ....زار فروش واستفاده ازنيروی انسانی ، 

که ناتوان ترمی کرد ّ                   ازفرآوردن نيروهای محر  بيشتر ازآن، ايران درموقعيت .                     
اين همه .                                      ّ                      زيرسلطه قرارمی گرفت وخود زمينه سازتحق ق هدفهای سلطه گر می شد

به ويرانی اساس فرهنگ وازآنجا به انحطاط اقتصاد ايران وقرارگرفتن آن 
عثمانی ، آسيای ميانه، (بازارهای همجوار . درمسيرتجزيه وتالشی مددميرساند
   ) ١٩(.نيزازدست اقتصاد ايران بدر می شدند ...)                       ّ        افغانستان وهندوستان وحت ی بخاراو

                      ّ                                               سرمايه ها به سرعت ازفع اليتهای اقتصادی خارج می شدند وامنيت و منزلت را     
ّ     درغير فعا ل شدن اين انحطاط شتاب گير . کشورمی جستندو فراراز) نقذينه(          

                                                                     ّ   اقتصادی درست وقتی گريبانگيرکشورمی شد که نيازدولت به منابع مالی، به عل ت  
ميالدی  ١٤کشوری که در قرن . فشارعظيم  قدرتهای نوخاسته، افزايش می يافت

ماليات پايتختش، تبريز، ازماليات تمام فرانسه بيشتربود، سه قرن بعد، بودجه اش 
و اين درحاليکه در . دهم بودجه فرانسه وانگليس آن روز، کاهش يافته بودتايک 

فشاردولت برای افزايش ماليتها  )٢٠(.            ّ                       قلمرو و جمعي ت ازآن کشورها بزرگتربود
 )١٦() ٢١(.                                  ً              ً                  بيشترمی شدتا آنجا که مالياتها اسما  دوبرابر ورسما  سه برابر می گرديد
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ّ               استبداد نظامی، تجد د  و غرب گرائی                    

 
جان فوران می نويسد که دولت ايران درزمان سلطنت رضا شاه   صل سوم،ف ◀

درمقايسه با مالکهای ناخوشايند سلسلۀ قاجار، به قدرت سياسی واقتصادی بزرگی 
سرانجام، قدرتها دردست شاه متمرکز گرديد، شاهی که خاستگاه نهادين . دست يافت

رضا شاهی را استبداد  به همين سبب می توانيم رژيم. و کليدی او، ارتش بود
سلطه وسيطرۀ قدرتمند دولت در داخل کشور،  .بناميم)military autocracy(نظامی

. هموارنمود –اعم ازصنعتی يا زيربنائی - خود را برای مداخالت درامور اقتصادی
درتوجيه ايدئولوژيکی اصالحات پردامنۀ قضايی؛ آموزشی وسايرنهادهای مشمول 

ّ        تجد د خواهی«روند  زۀ متناقضی از ناسيوناليسم غيردينی و غرب  گرايی آمي»   
در نهايت نيزمجموعۀ اين عوامل، دولت و ديوان ساالری جديدش  . اقامه شده است

 .را به درون زندگی مردم شهر، روستا و قبيله وارد ساخت
اصالح بنيادين رضا شاه، ايجاد ارتشی قدرتمند بود که قدرت دولت را درهمه جا  

بيشتراصالحات ديگر رضا : می گويد)  Joseph  Upton(آپتن. آورد به اجرا درمی
شاهی از کوچک  تا بزرگ درمحدوۀ همين اقدام قرارمی گيرد که به نحوی ارتش 

باال بردن درآمدهای دولتی ]: اينها بودند[ازجمله اقدامات او . در آن نقش داشته است
بخشيدن به نظام ارتباطی از                              ّ                    ازطريق ماليات، بانکداری و فع اليتهای گمرکی، بهبود

احداث راه آهن سرتاسری ايران، احداث جاده های تازه، ايجاد . راه جاده سازی
خطوط تلگراف وشبکه تلفنی؛ اجباری کردن خدمت نظام وظيفۀ عمومی و سرباز 
گيری که خود مستلزم سازماندهی دو بارۀ استانها بود؛ ايجاد نظام قضايی، نظام 

                         ً                       نها قدرت روحانيت را شديدا  تضعيف می کرد؛ مشارکت  آموزشی که هر دو اي
ّ                ام ا نه درانتخابات(دادن زنان در آموزش و پرورش و اقتصاد و زندگی عمومی ؛ ) 

توسعۀ شبکه های بهداشتی ودرمانی؛ و نوسازی شهرها و ايجاد نظم وامنيت 
اين شايد بتوانيم .                            ّ             ّ             باکشيدن خيابانهای پهن درمحل ه های پر جمعي ت شهرهای بزرگ
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سمت و سوی اين . بگذاريم»    ّ                           تجد د خواهی نظامی به رهبری دولت(اقدام هارا فرايند
احی و اجرا  به گونه ای است که نامگذاری باال و عنوان  ّ                                                    اقدام ها و نحوۀ  طر                    

 )١٧.(استبداد نظامی را توجيه می کند
  
انی فشارشديد مب. درمجموع، بريتانيا قدرتمندترين کشورغربی درايران باقی ماند«

ش به اوج رسيد، ١٢٩٨/ م  ١٩١٩که درسرتاسرعصرقاجارادامه يافت و درقرداد
     ّ                                                    ّ     ً        تا حد ی تخفيف يافت ومداخلۀ آشکارا درسياست داخلی وحاکميت مل ی عمال  از بين 

                                                          ّ           رضا شاه نيزمانند شاهان قاجار، بريتانيا را به چشم دوست و مت حداحتمالی، . رفت
بريتانياهم به . می نگريست) حاد شوروی   ّ ات  (دربرابرتهديد محتمل ترازناحيۀ شمال

نوبۀ خود پذيرفت که رضاشاه فرمانروای مقتدرباشد چون برای حفظ ثبات درايران 
به چنان فرمانروايی نياز داشت که هم در برابر جبهۀ مخالفان داخلی وهم درمقابل 

روابط اقتصادی، بارزترين جنبۀ نفوذ بريتانيا )٧٦.(گسترش نفوذ شوروی بايستد
ش بريتانيا بزرگترين شريک تجاری ايران  ١٣٠٠/ م ١٩٢٠دردهۀ . درايران بود

 – ١٩٢٠درصد و ارادات ايران رادرسالهای  ٦٧)همراه با هند بريتانيا( بود و
 ١٩٢٩ –١٩٢٥اين رقم درسالهای . ش تأمين  می کرد ١٣٠٢ –١٢٩٩/ م  ١٩٢٤

 –١٣٠٣/ م١٩٣٠- ١٩٢٤درصد و در سالهای ٤٦ش به ١٣٠٨ – ١٣٠٤/ م 
صادرات ايران به ممالک انگلستان . درصد کاهش يافت ٢٩ش به ١٣٠٩

ّ                                وهنددرطی  اين دوره دچارکاهش  گرديد و از  م  ١٩٢٤ – ١٩٢٠در صد در ٣٧       
ش  ١٣٠٨/  ١٣٠٤/ م  ١٩٢٩ -  ١٩٢٥درصد در٢٠ش به  ١٣٠٣ –١٢٩٩/
ّ         درصد درطی  سالهای ٢٣و . ش رسيد١٣١٣ – ١٣٠٩/ م  ١٩٣٤ –١٩٣٠        

مين طرف تجاری ايران  ١٧ش بريتانيابا ١٣١٠.  م١٩٣٠دراواخردهۀ  ّ                     درصد، سو         
درسرتاسر دهه تراز بازرگانی به سود . شد و بعد از آلمان و شوروی قرارگرفت

( ١٩٤١درژوئيه .                                             ّ           بريتانيا بود هرچند کسری  تراز ايران نيزتا حد ی کاهش يافت
راردادی درآستانۀ سقوط رضا شاه، بين ايران وانگلستان ق)  ١٣٢٠مرداد  –تير

که اگراجرا می شد انحصارعملی بريتانيا را بربازرگانی ايران محرزمی « بسته شد
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  .جنگ مانع ازتصويب واجرای  قرارداد شد».ساخت
 
صرف دردست داشتن امتياز . کليد سلطۀ بريتانيا بر ايران، سياسی يا تجاری نبود«

ن منبع ايران نامۀ دارسی تضمينی بود که انگلستان از سود کالن ارزشمند تري
ّ   ش حق     ١٣١٠ – ١٣٠٣/ م  ١٩٣١ - ١٩٢٤وقتی معلوم شد درفاصله . درآورد    

پوند  استرلينگ ٧, ٣٨٠, ٠٠٠             ً يعنی ايران کال  ( امتيازايران بسيارناچيز است
، رضا )پوند استرلينگ سود خالص داشت  ٣١, ٠٠٠٬٥٠١دريافت کرد وشرکت 

ش به جامعۀ  ١٣١٢/ م  ١٩٣٣در بريتانيا. شاه کوشيد امتياز را يکطرفه لغو کند
 ٤درصد  سود خالص ، ١٦ملل شکايت برد و قرارداد جديدی بسته شد که به جای 

درهرتن به ايران تعلق می گرفت ومقرر گرديد پرداخت ) يک دالر( شلينگ 
ّ                              ساليانۀ شرکت به ايران حد اقل  يک ميليون پوند استرلينگ باشد منطقۀ مورد .                         ّ  

محدود شد )يعنی همۀ ميدانهای نفتی شناخته شده(حت سابققرارداد به چهارپنجم مسا
                  ّ                   سال ديگر بر طول مد ت امتياز افزوده شد  ٢٨                ّ                و به موجب يک ماد ۀ کليدی قرارداد 

ر شد قرارداد تا سال   ّ                      يعنی مقر  بدين ترتيب رضا . ش معتبر باشد١٣٧٢/ م  ١٩٩٣       
.  ّ                د ت آنرا تمديد کردشاه شتابزده به لغو امتياز پرداخت و در نهايت هم  نابخردانه م

ّ                                           ش حق  امتيازساالنه ومالياتهای ايران بطور ميانگين١٣١٠/ م  ١٩٣٠دردهۀ     ٥ /
ميليون پوند استرلينگ بود که ساالنه اندکی کمتر از يک ميليون پوند استرلينگ ٢

بازهم سود شرکت تا سال . ش افزايش داشت١٣٠٠/ م  ١٩٢٠نسبت به سالهای دهۀ 
ّ              برحق  امتياز ايران بود و طی  دورۀ مزبوربهش پنج برا ١٣١١/ م  ١٩٣٢                       ّ    ٥٠ 

توليد نفت افزايش يافت تا به نياز کشورهای صنعتی اروپا پاسخ . ميليون پوند رسيد
              ّ         ايران موضع مسل ط خود را –انگلستان به ياری اهرم شرکت نفت انگليس. داده باشد

  ) ١٨( » .در ايران حفظ  کرد
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  مدرن سازی  

عصر پهلوی اول اينگونه  »مدرن سازی « ازی درنقدفصل چهارم، اصغر شير ◀
اغلب كسانی كه امروزه دوران سلطنت رضاشاه را دوران ترقی ايران : آورده است

می دانند، به رغم تفاوت نظری كه در بين آنها در ارتباط با مسئلۀ استبداد، لباس و 
رزمينۀ حجاب وجود دارد، به پيشرفت هايی استناد می كنند كه دراين دوران د

  .زيرساخت ها، اقتصاد و آموزش در ايران حاصل شد
همان طوركه به ويژه درفصل چهارم ديديم، تحقق اين پيشرفت ها بخش مهمی از 
هدفهايی را تشكيل می داد كه مشروطه طلبان و متجددان اقتدارطلب را به حمايت 

پيشرفت  توجه به اين واقعيت بررسی هرچند كوتاه اين. از رضاشاه وادارمی كرد
پرسش اصلی ما دراين بررسی تأثيرآن پيشرفت ها بر روند . ها را الزم می سازد

بررسی مدرن سازی دراين دوران را می توانيم با بخش .         ّ     تكوين مل ت است
  .زيرساخت ها شروع كنيم

  
 :زيرساخت ها

  
شايد مهمترين اقدامی كه در زمينۀ زيرساختی دراين دوره انجام گرفت، كشيدن راه 

سرتاسری بود كه بندرشاهپوردرخليج فارس را به بندرشاه در دريای خزر  آهن
هزينۀ آن با مالياتی كه . كيلومتر بود ١٣٠۶طول اين راه نزديك به . پيوند می داد

طرح و اجرای آن به عهدۀ . دولت بر قند و شكر مصرفی مردم بست، تأمين شد
.            ً          رضاشاه شخصا  تعيين كردمسير را . مهندسان هشت كشوراروپايی و آمريكايی بود

راهی كه ساخته شد با فاصلۀ دوراز كنار شهرهای بزرگ و مراكز مهم اقتصادی 
     ً                                                    ظاهرا  آنچه برای رضاشاه در تعيين مسير راه آهن اهميت داشت، . می گذشت

كشيدن راهی كه در جنوب از مناطق عشايری بگذرد . مالحظات نظامی بود
 Sir ( مكی ازقول اسپرينگ رايس  .ل كندودرشمال تهران را به زادگاه شاه وص

cecil Spring-Rice ( سفير سابق بريتانيا می نويسد كه اتصال راه جنوب به شمال ،
  ). و بعد ٢۶١، ص ۴، ج  ١٣۶٢مكی، ( مطابق با خواست آن كشور بود

منظور او می تواند استفاده ای باشد كه دولتهای بريتانيا و شوروی از اين راه برای 
]  ۶٠.[ ازهای جنگی وغيره به شوروی در طول جنگ جهانی دوم كردندحمل ني

نكته ديگری كه در داوری دربارۀ اين اقدام بايد لحاظ شود، آرزوی ديرينۀ ايرانيان 
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تجددخواه وترقی طلب دركشيدن راه آهن سراسری درايران بود، آرزويی كه بارها 
قق آن در اين زمان دلها را تح. با مخالفت دولت های استعمارگر روبه رو شده بود

ً            خشنود وحس اعتماد به نفس ايرانيان را ارضاء می كرد، خصوصا  ازاين روكه                                                         
دراين زمان عالوه برراه آهن حدود ). همان(هزينۀ آن ازمنابع داخلی تأمين شد 

سيزده هزارمايل جاده های درجه يك تا سه جديد ساخته شد كه، شهرهای عمده و 
 )١٩۶، ص  ١٩٧١ بری ير(ل كردند كوچكتررا به يكديگروص

 ١٣٠۶درسال »       ّ       بانك مل ی ايران«يكی ديگرازاقدامات زيرساختی اين دوره تأسيس،
عالوه . اين آرزويی بودكه همۀ ايران گرايان دردهه های پيشتر بيان كرده بودند. بود

بر آن بايد از سه بانك دولتی ديگر ياد كرد كه دراين دوره با نام های رهنی، سپه و 
توسعۀ تأسيسات پستی و راه های تلگرافی و تلفنی، تأسيس . فالحتی تأسيس شد

و اجرای تعدادی از برنامه های بهداشتی از جمله اقدامات  ١٣١٩راديو در سال
آوری، بی (زيرساختی ديگری بودند كه دردورۀ سلطنت رضاشاه به اجرا درآمدند 

ود كه درجهت ساختن وتوسعۀ به اينها بايد اقداماتی را افز). و بعد ١١١تا، ص 
خيابان ها وتأسيس بلديه، ايجاد وسائل تفرج و تفريح، تئاترو سينما و مهما نخانه در 

 .شهرها انجام شد
  

  صنعت
 
به بعد چند قانون به منظورحمايت ازصنايع تصويب شد كه شامل بر ١٣١٠از

،  ١٣۵۶ايوانف، (تسهيالت گمركی، معافيت مالياتی و وامهای ارزان می شد 
طبق اطالعاتی كه آبراهاميان بر اساس آمار وزارت كار و منابع ديگر ). ٧۵ص

كارخانۀ مدرن وجود داشت؛ دويست  ٣۴۶درايران ١٣٢٠جمع كرده است، در سال
فقره ازآنها تأسيسات كوچكی در بخش های تعميرماشين، سيلو، نيروی برق وغيره 

گی و بافندگی، قند، كبريت، بقيه كارخانه های بزرگتری دربخش های ريسند. بودند
اين درحالی است كه تعداد كارخانه های مدرن درسال .شيشه، تنباكو وغيره بودند

اين تفاوت رشد معتنابهی راكه دراين مدت حاصل . كمترازبيست واحد بود ١٣٠۴
عالوه براين او ازكارخانه هايی خبرمی دهد كه . شده بود، نشان می دهد

اد زيادی ازكارگاه های كوچك، به ويژه دربخش توليد به بعد ازادغام تعد١٣٠٩در
درهريك ازآنها بيش ازسی نيروی كار . كفش، خياطی ونجاری به وجود آمدند

او تعداد آنها را ذكر نمی كند، ولی ازحضور ده هزاركارگری . فعاليت داشتند
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به ]  ۶٢.[ خبرمی دهد كه دركارخانه های كوچك مدرن كارمی كردند
به پنجاه ١٣٢٠تعداد كارگران در كارخانه های بزرگ مدرن درسال نظرآبراهاميان

او تعداد نيروی كاردربخش نفت را درسال اخيرسی هزار . هزار نفر رسيده بود
 ١٧٠بدين ترتيب جمع كل كارگران شاغل در بخش های مدرن به . نفرمی شمرد

راين رشد صنايع د). و بعد ١۴۶، ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (هزار نفررسيده بود 
                                           ّ                       دوره موجب افزايش سهم صنعت در جمع توليدات مل ی شد، به عبارت ديگر از 

 ١٣۵٨به  ١٣١۵در سال ) در صد کل توليدات ملی ٩/  ۶( ميليون لایر  ۶٩٠
  . رسيد١٣٢٠در سال ) درصد ١٨/  ۴( ميليون لایر 

 
                              ّ                به اين حساب ارزش كل توليدات مل ی دراين سال هفت ).  ٧۶، ص ١٣۵۶ايوانف، (

  ).همان(ميليون لایر بود  ٣٧٣ار و هز
]  ۶٣.[ همۀ اين كارخانه ها توليدكنندۀ كاالهای مصرفی، به خصوص پوشاك بودند

كوشش های پيشرفته ای كه در . ميزان توليد آنها برای تأمين نياز داخلی كافی نبود
اواخر اين دوره برای تأسيس كارخانۀ ذوب آهن انجام شد، به علت جنگ جهانی 

از . بخش مهمی ازاين كارخانه ها در مالكيت دولت يا شاه بود. نتيجه نرسيد دوم به
 ۵۵٠حدود  ١٣١٨ميليون لایر كل سرمايه گذاری در بخش صنعت در سال  ١٣٠٠

اين بدون احتساب سرمايه گذاری در . ميليون لایر آن به شاه و دولت تعلق داشت
)  ٧۶، ص  ١٣۵۶ايوانف، (بخش صنايع نظامی و كارخانۀ ذوب آهن است 

آنها به همين علت و . كارخانه های دولتی با روش های بوروكراتيك اداره می شدند
  .به علت گرانی مواد خام ضرر می دادند

توليد . منابعی كه دردسترس من هستند، ازرشد توليدات كشاورزی خبر می دهند
 هزار تن بود١١٢٠به طورمتوسط ساالنه١٣٠٨تا  ١٣٠۴گندم كه در سال های 

توليد برنج . هزار تن رسيد١٨٧٠به طور متوسط به  ١٣١٨تا  ١٣١۴درسالهای 
هزار تن  ٣٨هزارتن وتوليد پنبه از بيست هزار تن به  ٣٩٠هزار تن به  ٢٧٠از

، ص  ١٩٧١بری ير، (هزارتن رسيد ١۵هزارتن به ٧رشد كرد؛ توليد تنباكو نيزاز
وليد محصوالت غذايی آن طور كه كاتوزيان می نويسد، كشور از نظر ت). ١٣۴

 ).١۶١، ص ١٣٧٣( مشكل ساختاری نداشت 
در اين دوره هيچ اقدام قابل توجهی برای بهبود روابط مالك و زارع يا بهتر بگوييم، 

اين درحالی است كه دستيابی به رشد كشاورزی . كاهش استثمار دهقانان انجام نشد
حاصل هر تدبير در در نتيجه . بدون اقدام جدی در روابط مذكور ناممكن بود
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يكی ازآن اقدامات قانون توسعۀ اراضی . اصالح كشاورزی نصيب مالكان می شد
تصويب شد، ولی اجرای آن به مالكان واگذار ١٣١۶وعمران روستا بود كه در آبان 

كميسيونی برای بررسی راه های اصالح كشاورزی تشكيل شد،  ١٣٠٣درسال . شد
قانونی به  ١٣١٨در شهريور ) ١٢٠، ص١٩۶٩بنانی،(ولی به جايی نرسيد 

تصويب مجلس رسيد كه به وزارت دادگستری اجازۀ بررسی امكانات اصالح تقسيم 
اما اين قانون تا پايان سلطنت رضاشاه روی . محصول ميان مالك و زارع را می داد

اقدامات ديگری هم برای احيای زمين، مكانيزه كردن ]  ۶۴.[ كاغذ باقی ماند
فنون و اقتصاد كشاورزی انجام گرفت كه نتيجۀ چندانی  كشاورزی، تعليم

يكی از اقدامات ادامۀ فروش خالصه جات ). و بعد١٢٢، ص  ١٩۶٩بنانی، (نداشت
و زمين های مصادره شده به افسران، درباريان و مقامات باالی اداری بود كه 

 ] ٦٥.[ موجب رشد طبقه مالكان شد
رزاقی، ( لكان بزرگ تعلق داشتهشتاد درصد اراضی كشاورزی به شاه و ما

ما آمارمطمئنی دربارۀ ميزان ). و بعد ١١٢؛ آوری، بی تا، ص  ٢٠، ص ١٣۶٧
ميليارد  ٧/ ٢رشد ناخالص تشکيل سرمايه به قيمت ثابت .         ّ                توليد مل ی پيدا نكرده ايم

،  ١٩٧١بری ير،(رسيد  ١٣١٩ميليارد لایر در سال  ٩/ ٨به ١٣٠۴لایر درسال 
چه ايوانف دربارۀ صنايع نوشته است، می توان تصور كرد بر حسب آن). ۵٠ص 

ميليون لایر  ٧٣٧٣به ١٣١۵ميليون لایر درسال  ٧٢۶٣كه توليداين بخش از 
درآمد دولت ازحدود پنج ميليون ليره در سال . افزايش داشته است١٣٢٠درسال 
 ٢۵٠درهمين مدت كسری بودجه از . رسيد١٣٢٠ميليون ليره درسال۴۵به ١٣٠١
يكی از نتايج آن كاهش شديد ارزش لایر . ميليون ليره افزايش يافت ۵ليره به هزار 

برحسب ارقامی كه آبراهاميان ارائه می كند، ). و بعد ١١٢آوری، بی تا، ص (بود 
 ١٣٢٠ميليارد لایر در سال /  ٣به١٣٠۴ميليون لایر درسال ٢۴۵رشد بودجه از 

های دولت برای تأمين بودجه يكی ازراه ).  ١۴٨، ص ١٩٨٢آبراهاميان، (رسيد 
درآمد . به بعد بود ١٣١٢فروش زمين های دولتی به مردم، به خصوص از سال 

حاصل از نفت، ماليات، گمركات، انحصارات دولتی در بخش بازرگانی قند، چای، 
دولت . به بعد منابع ديگر درآمد ١٣١۶تنباكو و سوخت و افزايش حجم اسكناس از 

  ). ١۴٨، ص  ١٩٨٢راهاميان، آب(را تشكيل می دادند 
  ٣/  ١روی هم حدود  ١٣٠٠تا١٢٩٧درآمد حاصل ازصادرات نفت كه ازسال 

اين افزايش . افزايش يافت ١٣١٨ليره در سال  ٣/٣ميليون ليرۀ استرلينگ بودبه 
ً            عمدتا  بعد از سال  رزاقی، (، يعنی بعد ازتمديد قرارداد دارسی حاصل شد ١٣١٢     
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در صد در سال  ۵١/  ۵دركل صادرات کشور از  سهم نفت). وبعد١۵، ص ١٣۶٧
ارزش صادرات ).  ٢٣همان، ص (رسيد  ١٣١٩درصد درسال  ۵٨/  ٣به  ١٣٠٣

 ۴۵٠به  ١٢٩٧درسال ) ميليون ليره ۴/  ٢( ميليون لایر ١١۵غيرنفتی نيز از
  ).  ١٣٩،ص ١٣٧٣كاتوزيان، (افزايش يافت )مليون ليره٩/ ٢۴(ميليون لایر

ودجۀ دولت به وزارت جنگ اختصاص داشت، ولی گرايش گرچه سهم بزرگی ازب
درصد در سال   ۴٠/  ۴اين رقم از . آن پس از يك دورۀ افزايش روبه كاهش رفت

 ١٣٢٠درصد در سال  ١۴/  ٢افزايش و ١٣١٢در صد در سال   ۴١/  ٨به  ١٣٠٧
حدود هفتاد درصد بودجۀ كل به سه وزارتخانۀ جنگ،  ١٣٠٧درسال . كاهش يافت

درصد، ۶/ ۵در اين سال سهم وزارت معارف . و كشور اختصاص داشت دارايی
درصد، پست وتلگراف هشت درصد و داخله  ١/١وزارت صنايع، معادن وطرق 

 ٢/  ٩و  ٢/  ٢ ۴٨/  ٣، ۴/ ٧به ترتيب به  ١٣٢٠اينها در سال . نه در صدبود
نايع بودجۀ ص).  ١٧٧، ص  ١۵٩، ص ١٣٧٣كاتوزيان، (افازيش يا کاهش  يافتند  

  ]۶۶) [ ١٧٧همان، ص (بود  ١٣١٣تقريبا پنج برابر سال  ١٣٢٠در سال 
  

 تمركز اقتصادی
  

نخستين گونه تمركز :دراقتصاد اين دوران چند گونه تمركز به چشم می خورد
درصد كارخانه های بزرگ در  ٧۵بيش از . كارخانه ها درچند شهر بزرگ بود

كارخانۀ بزرگ  ۶٢در. تمركز بودندتهران، اصفهان، تبريز، گيالن و مازندران م
اصفهان . هزار نفر كار می كردند ۶۴تهران و تعداد زيادی ازكارگا ههای كوچك 

درآنها . كارخانۀ بزرگ نساجی منچستر ايران می ناميدند ٩را به سبب وجود 
آبراهاميان، (كارخانۀ نيمه بزرگ بود ١٨سهم تبريز. هزار نفرشاغل بودند١١

م سرمايه گذاری های دولت رضاشاه به طور آشكار در سه).  ١۴٧، ص  ١٩٨٢
 ١٣١٠كارخانه ای كه بين  ٢٠به قول اتابكی از . مورد آذربايجان تبعيض آلود بود

در دو استان آذربايجان تأسيس شد، تنها دو دستگاه از حمايت دولت  ١٣٢٠و
انی دردوران رضاشاه آذربايجان از جايگاه يك دروازۀ بازرگ] ۶٧.[ برخورداربود

آذربايجان هم از سياست تمركز . درايران تنزل كرد وبه انبارغلۀ كشور تبديل شد
،  ٢٠٠٠اتابكی، ( تجارت صدمه ديد و هم از جانب ازدست رفتن راه تجارتی روس

    ). ۵٩ص 
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ما می خواهيم اول « : تيمورتاش در توجيه سياست تمركز اقتصادی گفته بود 
درست كنيم و آباد سازيم وبعد هاله وشعاع  تهران را به عنوان نمونه اصالحات

اين اصالحات وسيع و وسيع تر می شود و به تدريج  تمام  ايران را فرا می 
آری همين « اين سخن را بهار نقل  می کند و اين  نکته رابرآن می افزايد. »گيرد

كاررا كردند ولی اين شعاع جز به طرف مازندران و چند پارچه ملك شخصی 
  )  ٢۵٩، ص  ١٣۶٣(   »توسعت نياف

گونۀ ديگرتمركزهمان دولتی شدن تجارت خارجی وخريداری و توزيع كاالهای  
در حالی كه اين عمل درآمد دولت و تسلط آن . اساسی در داخل توسط دولت بود

. براقتصاد را افزايش می داد، خسارت سنگينی به توليدكنندگان و بازرگانان می زد
، ورشكستگی بازرگانان يكی از نتايج اين سياست .ی كرددولت قيمت ها را تعيين م

يكی ). و بعد ۴۴٣، ص  ١٣٧٩؛ كاتوزيان،  ١۵١ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (بود 
ديگر از اقدامات خسارت بار رضاشاه در ارتباط با بازرگانان از بين بردن اصناف 

يكی از كار  صنف انجام داد و با اين عمل ٢١۶او اين كار را به نام لغو ماليات . بود
ويژه های اصلی رؤسای اصناف كه سرشكن كردن ماليات ميان اعضای اصناف 

به قول يكی از بازرگانان اين عمل بوسۀ مرگی بر گونۀ  اصناف . بود را از بين برد
 )١۵١، ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (بود 

                                                  ً               گونۀ سوم تمركز به شخص رضا شاه مربوط  می شد، مخصوصا  به تمركز ثروت  
به قول بهبودی، سررشته دار كارهای خداوند به . بوه دردست اوهای ان

اعليحضرت همايونی همه چيزداده  وبه اندازۀ  يک مملکت بلژيک، شايد  بيشتر  
   ).و بعد ٣٧٧، ص  ١٣٧٢(  »ملک نقدينه داده است

  .  عالقه او به تصاحب زمين های آباد زراعی ديگران گويی سيری ناپذيربود
او عالقۀ به خصوصی : ا در يك مورد اين گونه توصيف می كنددولت آبادی آن ر

عالقۀ . به تصاحب امالك مازندران و جمع آوری ثروت منقول خود درآن جا داشت
او بيش ازهرچيز معطوف به تملك امالك دمحمولی خان سپهساالرمالك اول آن واليت 

دارسپه مالك جان سپهساالر و پسرش بر سر اين كار می رود وباالخره سر« . بود
نور و كجور و تنكابن می شود و قسمت های ديگر اين ايالت را نيز به تصرف 

در نتيجه وقتی ). و بعد ٢۶٢، ص ۴، ج  ١٣۶٢دولت آبادی،( .»خود در می آورد
كه رضاشاه ايران را ترك كرد، حدود ده درصد زمين های كشاورزی ايران متعلق 

   .به او بود
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ی حضرت همايونی رضاشاه پهلوی نمی رفتند، شايد تا اگراعل« به قول علی دشتی 
  .سال ديگردرايران ملكی برای كسی باقی نمی ماند ۶٨چهار يا پنج 

شاه . مکی توضيحات  مفصلی دربارۀ نحوه های جمع آوری اين ثروت می دهد 
زمين ها را از طريق تحميل فروش به قيمت های فرمايشی به صاحبان آنها 

ا ومهمانسراها را به خرج شهرداری ها می ساخت، تصاحب می كرد، قصره
مستغالت را به زوراجاره می داد و ساختمانها را با واداشتن دهقانان به بيگاری 

و بعد، ص  ١٩، ص۶، ج  ١٣٧۴مكی، (دوازده ساعته و بيشتردرروزمی ساخت 
  ).و بعد ١۴٩و بعد، ص  ١٣٣و بعد، ص  ١٢۴و بعد، ص  ۵٧

از اولين روزی « :ه به زمين خواری می نويسدقاضی در توضيح حرص رضاشا 
که رضاخان افسر قزاقخانه به سوی قدرت گام برداشت، در اين انديشه بود كه مانند 
خوانين محلی و مالكان نامدار و فئودال های زمين خوار دارای امالک شخصی 

  )  ١٣٣، ص ١٣٧٢قاضی، ( » گردد
از دويست . خش صنعت بوددرعين حال رضاشاه بزرگترين سرمايه گذار در ب 

رزاقی ، (هزار دوك متعلق به او بود  ۵٨هزار دوك ريسندگی در سراسر كشور 
رضاشاه فعاليت های شخصی اقتصادی خود در كشاورزی، ).  ١٩، ص ١٣۶٧

او می گفت چون ديگران . صنعت، هتلداری و غيره را اين طور توجيه می كرد
،  ١٣٧٢بهبودی، (آبادانی مملكت بود  مقصود او. كاری نمی كنند، اوچنين می كند

   )١٩). (و بعد ٣٧٧ص 
  

در بارۀ  »اقتصادی سياسی ايران«دمحمعلی همايون کاتوزيان درکتاب فصل پنجم، ◀
 دوران رضاخان ازنظراقتصادی اينگونه » افرادودستگاه: بوروکراسی جديد«

  : بررسی می کند
ً         رشدوتمرکزدستگاههای اداری ونظامی الزما سريع قدرت . دولت را در پی داشت                                      

درعصرقاجاربا اينکه قدرت دولت مطلق وخودکامه بود، شبکۀ متمرکزوگستردۀ  
بوروکراتيک وجود نداشت اين تا اندازه ای ناشی از فقر نسبی دولت و جامعه بود، 
                             ّ                                              تا اندازه ای ناشی از ماهيت سن تی دولت و درارتباط اين دو،  تا اندازه ای ناشی 

اما دولت جديد، هم در پی اعمال  قدرت برای .              ّ د ارتباطی وفن یازفقدان وسايل جدي
                                                                       ً  انجام تغييرات اجتماعی واقتصادی بود وهم به نسبت ثروتمند تر، که اين عمدتا   

ّ         ثمرۀ  انحصار درآمد نفت توس ط آن بود بدين سان هم اراده و هم  توانش راداشت .                          
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اد سياسی ايران                             ّ                     که تکنولوژی مدرن رادرراه تحق ق اهدافی که برای اقتص
ازاين روآغازحاکميت سلسلۀ پهلوی همراه بود با . درنظرداشت، بکار بگيرد

ّ       گسترش، نوين سازی وتمرکزارتش و بوروکراسی و فع اليت  هايی که مکم ل اين                  ّ                                            
آموزش     ّ                                                جاد ه سازی، کشيدن راه های آهن،گسترش وسايل ارتباطی  و:سياست بودند

 .عالی وجز اينها
يعنی کسانی که سهم بسزايی دربه  تخت  نشاندن او داشتند، اطرافيان رضا شاه، 

به هيچ  رو نوکران و سرسپردگانی بی هويت وسربزيرنبودند برعکس، شماری 
فی . از آنان درزمرۀ تواناترين سياستمداران، مديران و نظاميان کشور قرار داشتند

از چهره ای  المثل،عبدالحسين تيمورتاش مردی بود با توانايی و هوشی سرشار که
                                                                  ّ        زيبا وظرافتی اروپايی برخورداربود واين همه او را دچارخودستايی و تکب ر ساخته 

اوآميزۀ شگفت انگيزی بود ازشايستگی فکری وعملی،اعتماد به نفس ناپلئون . بود
  .  وارو بيرحمی و شقاوتی استبدادی

 
يمورتاش درمقايسه، علی اکبرداورکه درلياقت واستعداد و توان فکری چيزی از ت

ً                         نداشت، حقوقدانی متعه د وتقريبا  عاری ازخودخواهی بود که  ) اگرنه بيش( کم            ّ                    
               ً اومردی بود کامال  . آرزوی اصليش خدمت به کشوربه بهترين وجه ممکن بود

خودساخته که ازفرصتی مساعد برای تحصيل حقوق درسوئيس استفاده کرد و در 
ه حيثيت و شايستگی اش نه در ميان نزديکان رضاشاه، تنها کسی بود که هيچ گا

  :دوران حياتش ونه پس از آن ، مورد ترديد واقع نشد
که بعدها پيشمان  - اودچار خطاهای بسيارشد که بزرگترينش باورصادقانه ای بود

داوردرشرايطی . به اينکه رضاخان تنها محمل موجود برای نجات ايران است–شد
ّ                ستگی اونبود، ام ا تا به آخر می گرفتارآمده بودکه درخورمردانی باشخصيت وشاي               

       ّ          واين حت ی در مورد .            ّ                                            کوشيد تا حت ی دربدترين اوضاع بهترين نتايج را به دست آورد
 .خودکشی او نيز صادق است

                ّ                                ، يکی ازاعضای ات حاد سه گانۀ وثوق الدوله و واسطۀ )فيروز( نصرت الدوله
      ً           ا کامال  غيراخالقی،                  ّ             ّ ، فردی توانا و مت کی به خود، ام  ١٩١٩/ ١٢٩٨قرارداد بدنام  

اوبا رنجاندن وثوق . فوق العاده خود خواه و تا سرحد وقاحت فرصت طلب بود
ّ                              الدله و کنارگذاشتن مدر س به روشنی نشان دادکه حاضراست روح و روانش را                       

  .به بهترين خريدار بفروشد
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ّ            هرچند مديريا سياستمدار ممتازی نبود، ام ا درشمار اه)دبيراعظم(فرج هللا بهرامی ل                                      
فکرو ادب به حساب می آمد وازهنگام  انتصاب رضاخان به وزارت جنگ رئيس 

علی .درباب مسايل ادبی قلم می زد» برزگر. ف«              ّ                  دفتراوبود ومد تی هم بانام مستعار
دشتی،ازآخوندهای سابق بوشهر که بخاطر فسق و فجور از آن شهررانده شده بود، 

شهرتی به دست آورده بود، »ی    ّ مترق  «ودراين دوره به عنوان يک روزنامه نگار
. بود و آثارش برای آن دوران چندان هم بی ارزش نبود» دراماتيک «نويسنده ای 

اما مهمتر آنکه  او روشنفکری بی اخالق بود که برای شغل آتی اش، يعنی 
ّ      ً           سانسورچی کل  کامال  مناسب  بود           . 

وانا و بيرحم بود ، فرماندهی فوق العاده ت)   ً             قبال  احمد آقا خان( سرلشکراميراحمدی 
واين دو خصوصيت وی را قادر ساخت که شورش ها و راهزنی های مناطق 

سرلشکر .                                 ّ                         غربی وجنوب غربی کشور را بطور مؤث رو بيرحمانه ای سرکوب  کند
ّ              توانا وبا هوش بود، ام ا برخالف امير  –مافوق سابق رضا خان  –اميرطهماسبی                      

فرماندهان نظامی ديگری نيز به . وداحمدی، تحصيل کرده، آداب دان و با عطوفت ب
شاه نزديک بودند که يزدان پناه، آيرم، حبيب هللا شيبانی، وامير خسروی مهمترين 

 )٢٠.(آنها بودند 
 

رضاشاه دولت »تاريخ ايران مدرن« يرواند ابراهاميان درکتاب فصل ششم ، ◀
ن در دورا. ارتش و بوروکراسی: جديدش را بردو ستون اساسی پی ريزی کرد

شمار نفرات ارتش . حکومت وی؛ ارتش ده برابروبوروکراسی هفده برابررشد کرد
اق، هشت هزار  ٢٢تنها  ١٣٠٠/  ١٩٢١درسال  ّ              هزارنفروشامل هشت هزار قز                         

/  ١٩٢٥اين تعداد  تا سال . ژاندارم وشش هزارنفرنيروی تفنگدارجنوب  بود
وزارت جنگ ، به بيش از چهل هزار نفر نيروی منسجم  تحت نظارت  ١٣٠٤

. ، به بيش ازصد و هفتاد هزار نفر رسيد ١٣٢٠/  ١٩٤١افزايش  يافت وتا سال
دولت مرکزی فقط عبارت بود از مجموعۀ   ١٣٠٠/ ١٩٢١ازسوی ديگر،درسال 

ً                                 بی نظمی از مستوفيان تقريبا  خود مختار، منشی ها و صاحب منصبان ّ       ام ا اين .                             
تخانۀ کامل با نود هزارکارمند      ّ              ، مبد ل به هفده وزار١٣٢٠/ ١٩٤١مجموعه تاسال
ّ                                      وزارتخانه های مهم ی نظير داخله ، معارف وعدليه ، تا سال . حقوق بگيرشد                 ١٩٢١ 

  .   ً   ّ             عمال  فع اليتی نداشتند ١٣٠٠/ 
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    ّ                                                            البت ه اين گسترش به واسطۀ درآمدهای حاصل از چهار منبع مختلف امکان 
ّ                                   حق  االمتيازاستخراج نفت؛گردآوری ماليات:پذيرشد قه؛ا   ّ     های معو  فزايش عوارض       

ّ  درآمدهای مربوط به حق  . های جديد بر کاالهای مصرفی گمرکی و وضع ماليات                    
به شکل مبلغی ناچيز آغاز شده ١٢٩٠/ ١٩١١االمتياز نفت که پرداخت آن درسال 

پوند   ٥٨٣٩٦٠در مجموع به  ١٣٠٠ – ١٣٠١/  ١٩٢١ –١٩٢٢و درسال های  
ّ         رسيده بود، طی  سال های  ١٢٨٨٠٠٠به بيش از  ١٣١٠ - ١٣١١/  ١٩ ٣٠–١٩٣١            

ميليون پوند  ٤به بيش از ١٣١٩ – ١٣٢٠/  ١٩٤٠ – ١٩٤١پوند و در سال های 
ساير درآمدهای نيز ازهنگام انتصاب آرتور ميليسپوی امريکايی به . افزايش يافت

ّ                                                     سمت خزانه داری کل  و آغاز اجرای برنامه های ناتمام شوستر برای ايجاد يک                  
افراد بدبين به هنگام . زارت ماليه، روند  افزايشی يافتنظام مالياتی پيشرفته در و

سه ماه آموختن کارش، سه ماه برای جريان « ورود ميليسپو به ايران برای وی 
انداختن کارها و سه ماه  برای جمع آوری  حقوقش پيش از ترک نااميدانۀ کشور، 

ّ                                     ام ا او درعرض پنج سال، ادارۀ جديدی را ت»زمان درنظرگرفته بودند أسيس کرد،  
اجاره دادن زمين های دولتی را لغو کرد، نرخ های قديمی را روز آمد ساخت، 
برعوارض فروش ترياک افزود وازهمه مهم تر مستوفيان را به صورت کارمندان 

چيزی نگذشته بود که ميليسپو توانست نخستين برنامۀ . تمام وقت سازمان دهی کرد
مۀ اين برنامه ها به واسطۀ پشتيبانی رضا ه. بودجۀ جامع ساالنه را هم تنظيم کند

ّ     شاه ميس ر شد     ّ                                                       البت ه هنگامی که رضا خان به اين باور رسيد که دراين کشور فقط  -       
ّ           بدليل تهديد فرماندۀ کل  قوا مبنی «ميليسپومی نويسد که . جای يک شاه هست                      

کين بسيار عمده ّ                            ّ                       ّ              برتصر ف امالک اعيان و برجستگان محل ی، قادر شده بود تا ازمال       
 ».ازجمله سپهدار ماليات دريافت کند

برخی معتقدند اين گونه ماليات گيريهای همراه با فشار و تهديد، به خودکشی 
رضا خان از جنس « :ميلسپو معتقد است. منجر شد ١٣٠٥/ ١٩٢٦سپهداردرسال 

م  پادشاه انگلستان فيليپ  ّ                          دولتمردانی است که نخستين  سرمشق آنان هنری دو                                             
او نيروی انسانی و نيروی نظامی الزم  را برای  شکل  . بودند اگوستويی فرانسه

  ».گيری  اقتدار دولت مرکزی تأمين  کرد
همچنين، وی، خان های بختياری وشيخ خزعل را برای واگذاری سهام نفتی خود به 

دراين خصوص، وزير مختار بريتانيا درسال . دولت مرکزی تحت فشار قرارداد
 :داده است چنين گزارش ١٣١٢/  ١٩٣٣
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        ّ                 ّ                                     چنين موف قيتی بدون کمک مؤث ر رضا خان ممکن نبود، زيرا وی گردآوری  
قه وجاری را در مناطقی که دولت های قبلی فاقد قدرت الزم  ّ                                                      درآمدها اعم  از معو         ّ           

هم اکنون همۀ بخش های پادشاهی تحت . برای وصول آن بودند امکان پذيرکرد
ّ                         به طورمنظ م ازتمام مناطق به خزانه  کنترل دولت مرکزی درآمده است و ماليات ها         

ّ                                              مناطقی که طی  سال های گذشته نه تنها چيزی به درآمدهای دولت  - واريز ميشود            
 .اضافه  نمی کردند بلکه دولت ناچاربود مبالغ هنگفتی در آن جا هزينه کند

ل جهانی  ّ         درآمدهای دولت همچنين به دليل بهبود وضعي ت تجارت پس ازجنگ او                    ّ                                       
نيز وضع و  –     ً               عمدتا  حقوق و دستمزد  - عالوه براين، ماليات بردرآمدافزايش يافت، 

ازهمه مهم ترانحصاردولتی برقرار شد، وماليات هايی بر کاالهای مصرفی به ويژه 
 ۵١درآمد گمرکی نيز از. قندوشکر،چای، تنباکو، پنبه، پوست وترياک اعمال گرديد

ميليون  ۶٧۵و سپس  ١٣٠۴ميليون در سال ٩٣به ١٣٠٠درسال) لایر(ميليون قران
    .افزايش يافت ١٣٢٠درسال 

  
( ميليون قران  ٣٨همچنين درآمدهای مربوط به ماليات های کاالهای مصرفی از 

ماليات بر قند . رسيد ١٣٢٠ميليون قران درسال ١٨٠به بيش از١٣٠٤درسال ) لایر
 ١٣٠٧ميليون قران در سال    ١٢٢ - وضع شد ١٣٠٥که در سال  –وشکرو چای 

به در آمدهای دولت  ١٣٢٠ميليون درسال ٦٩١به ١٣١٧ميليون درسال  ٤٢١به 
ميليون  ٢٤٦به عبارت ديگرفقط درآمد ناشی ازاين ماليات ازکم تر از. اضافه کرد

بر اساس برآورد . افزايش يافت ١٣٢٠ميليون لایر درسال ٣٦١٠لایر به بيش از
 .           ّ     نيروهای مسل ح  شد درصد از اين در آمد صرف٣٤بيش از١٣١٤بريتانيا، تا سال 

         ّ     رضاخان فع اليت . نيروهای نظامی درواقع  مهم ترين ستون رژيم جديد تلقی می شد
وی بمنظور ايجاد يک . آغاز کرد١٢٩٩در اين بخش را بی درنگ پس ازکودتای 

ارتش بيست هزارنفری، نيروهای قزاق را با بقايای ژاندارمری و نيروی تفنگداران 
ران خود را جايگزين افسران روسی، سوئدی وانگليسی هم قطا. جنوب ادغام کرد

با وضع عوارض بر راه ها وماليات برترياک، بودجۀ ارتش جديد را تأمين . کرد
ّ                                وی طی  مد ت دوسال، پنج لشکر متشک ل از سی هزار نفر در ارتش تشکيل . کرد                       ّ    ّ     

  .داد، اين لشکرها جدا از لشکر تهران، تبريز، همدان، اصفهان و مشهد بود
 ١٣٠٢/  ١٩٢١ –١٩٢٣تمام سال های « راساس گزارش های انگليس، رضا شاه ب

نخستين  نيروی مناسب پس . را صرف ايجاد يک  نيروی منضبط کرد  ١٣٠٠ –
اين ارتش جديد شماری از شورش » ١٢١٣/  ١٨٣٤از دورۀ  فتحعلی شاه درسال 
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خيابانی  به ويژه کوچک خان و گروه جنگلی ها در گيالن،  - های واليات را 
.       ّ             با موف قيت سرکوب کرد –درتبريز، سيمکو درکردستان وصولت الدوله در فارس 

وی همچنين شورشيان ژاندارمری  به رهبری ماژور الهوتی در تبريز و کلنل تقی 
 .پسيان درمشهد  را در هم  کوبيد

رشد وگسترش نيروهای نظامی به ويژه پس از تصويب قانون نظام وظيفۀ اجباری  
                                         ّ              ، تداوم يافت اين قانون  را محوری ترين  فع اليت رژيم نيز ١٣٠٤/ ١٩٢٥ درسال

همراه با اين قانون، صدور شناسنامه و همچنين اخذ نام خانوادگی برای . ناميده اند
سال، بايد دوسال  ٢١ايرانيان اجباری شد، مطابق اين قانون همۀ مردان سالم  باالی 

مشموالن . ذخيره خدمت می کردند درارتش و چهارسال ديگر به صورت نيروی
                                ّ                                         نظام وظيفه در ابتدا از ميان جمعي ت روستايی، سپس ايالت و عشاير و سرانجام از 

دارای هجده لشکر  ١٣٢٠/  ١٩٤١ارتش تاسال .     ّ                  جمعي ت شهری جذب می شدند
ّ     کامل متشک ل از يک لشکربرای هريک ازاستان های  –هزارنفرشده بود ١٢٧        

همچنين نيروی زمينی ارتش . ژه درمرزهای روسيهدوازده گانه و يک لشکر وي
ّ     متشک ل از  ١٥٧خود روی زرهی؛ نيروی هوايی دارای ٢٨دستگاه تانک و١٠٠   

بخش های . دستگاه ناوچه بود ٤دستگاه ناو و٢فروند هواپيما ونيروی دريايی شامل 
ّ                                  خدماتی ارتش راهم يک ستاد مشترکی متشک ل از رؤسای نيروهای عمده اداره می                                     

 )  ١. (کرد
  

رضا شاه  به تکيه گاه های  دوگانۀ  خود يک شبکۀ گستردۀ مالی هم افزود، تا « 
اين سربازساده که . جايی که يک پست وزيردربارخارج ازکابينه ايجاد کرد

ازدرجات پايين  نظامی برآمده بود، در دوران حکومتش آن قدرملک تصاحب کرد 
 .تبديل شد –خاورميانه  اگر نگوئيم  -       ٍ                      که به  ثروتمندترين فرد ايران 

بر اساس بر آورد يکی اززندگی نامه نويسان هوادار رضا شاه ، ثروت وی به  
 .ميليون هکتار زمين  بوده است  ٥/١هنگام مرگ سه ميليون  پوند و حدود  

وی همچنين . بيش تراين زمين ها درمنطقۀ اجدادی اش مازنداران قرارداشت 
بعضی از اين امالک  با . ن  و ورامين  بودصاحب مزارع گندم درهمدان، گرگا

مصادرۀ مستقيم ، بخشی ديگرازطريق نقل وانتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی 
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ديگر از طريق آبياری زمين های باير، وسرانجام بخشی نيز با مجبور کردن زمين 
. داران بزرگ و کوچک برای فروش زمين هايشان به قيمت اسمی، بدست آمده بود

 )٢١(».قربانيان اين مال اندوزی، سپهدار بود يکی از
 

ل «استفانی کرونين درنوشتۀ تحقيقی خودتحت عنوانفصل هفتم،  ◀  ّ   نوگرايى، تحو             
که فرشيد نوروزى آنرا ترجمه کرده »وديکتاتورى درايران؛ نظم نوين ومخالفانش

ل رااينگونه مورد بررسی قرارداد ّ                               است نوگرايی وديکتاتوری دردوران پهلوی او  ه                                       
  : است 

 
طورعمده ازمنظر تالش اين  هاى نخستين حکومت پهلوى درايران به سال :چکيده

] دراين راستا. [حکومت براى ايجاد ساختارحکومتى متمرکز، بررسى شده است
ّ   تمام توج ه  ، ازيک سو بر نوع رويکرد سياسى نخبگان تهران و از ]پژوهشگران[       

دم پيشرفت نخبگان وارزيابى سوى ديگربر نمودارى که براساس پيشرفت يا ع
   ّ                                                                ّ  موف قيت آنان در گذار ايران به نوسازى، استقالل سياسى و تشکيل دولت و مل ت 

ّ                                     اين توج ه به رژيم تهران و شکل نو سازى آن به .( ) ترسيم شده، متمرکز شده است       
ها                                   ً           ّ    اى است که روى ديگرآن، سکوتى نسبتا  کامل به جذ ابيت عنوان يک روى سکه

به منظورتشريح گزارش تاريخى يا فهم تجربۀ . ن نوسازى استوابعاد ديگراي
ّ                                عنوان نمونۀ عام ۀ مردم، ازجمله مردم تهران، گروه هاى ديگر، به گروه هاى غير                

پايتخت نشين مثل اصناف وبازاريان شهرها يا هر طبقۀ اجتماعى ساکن درنواحى 
ّ   اى که توس ط  انههدف نوسازى اقتدار گراي.روستايى، تالش اندکى انجام گرفته است         

ّ      ام ا به . شد تغيير دقيق اين عناصربود رژيم رضا شاه تحميل مى نه ] اين نوسازى[ 
به بيانى .باکانۀ اين عناصرقرار گرفت اعتنايى شد،بلکه با مخالفت بى تنها بى

هاى پيچيده وچند وجهى  العمل طورعمده، عکس  تر،حاکم شدن نظم نوين،به  دقيق
اگرچه از تجديد نظم .امعۀ ايرانى را برانگيخته بودهاى مختلف ج اقشارو طبقه

اى استقبال شده بود وحکومت به  طورگسترده وثبات نسبى درنيمۀ نخست اين دهه به
ً          اى از نوسازى بنيادى را،مخصوصا  درطول سال همين نسبت، دوره - ١٣٠٦هاى                               

ّ       م آغاز کرده بود، ام ا گروه١٩٢٩- ١٩٢٧/  ١٣٠٨ ه مند اجتماعى، بويژ هاى قدرت                   
هاى پايين جامعه، به استراتژى مقاومت منفى، مخالفت ودرمواقعى مقاومت  گروه

ها و  هدف اين پژوهش ازشرح اين عکس العمل. دربرابر نوسازى روى آوردند
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ّ          تقد م و تأخ ر تاريخى (راهبردها، تالش براى نماياندن ترتيب تاريخى  اين )    ّ      
  )٢٢. (هاست سال

  

َ                  فصل هشتم،م تيواليوت دربارۀ س ◀  سلطنت رضاخان« ياست حزبی درزمان اوائل         
   .بود موردبررسی قرارمی دهد» فاشيستی« حزب ايران نو را که برنامه اش» 

ّ  اين حزب را تيمورتاش وآنهايی که تفک ر داشتند وازياران رضاخان بودند » آمرانه«                                  
 :با تأييد وی تشکيل دادند، اينگونه تحيليل می کند

ّ                  ايرانی بود که تنها سه ماه فعا ل بود، با اين حال ايران نونام يک حزب سياسی                                 
                                ّ             و شاخۀ ديرپاتر پارلمانی اش ، ترق ی، نقطۀ عطفی ١٣٠٦پيدايش ايران نودرسال 

ديپلمات ها . درسياست های حزبی وپارلمانی دردورۀ رضاشاه محسوب می شود
ّ                                          وروزنامه های غربی بی درنگ اهم يت ايران نورا دريافتند وآن را به عنوان حز بی                             

ّ    توصيف کردند؛ وگزارش های پياپی ديپلماتيک  اهم يت » خط مشی فاشيستی « با                                             
ّ         ترق ی راطی  سال های ّ                                 ام ا تاريخ ايران، چه به فارسی و چه . نشان دادند ١٣٠٦ –١١   ّ       

  .                  ً                       به انگليسی، تقريبا  آن را فراموش  کرده است
معاصر و                  ّ                                              برخی نکته های  کل ی به قرار دادن ماجرای ايران نو درتاريخ  سياسی 

ل مربوط به سن ت استبدادی . خاورميانۀ به دوجنگ جهانی کمک می کند ّ              ّ           نکتۀ او        
      ّ                                          اين سن ت، که  دودمان قاجار به موازات برخی اصالحات . سلطنتی درايران است

ّ   ام ا . تضعيف شد ١٢٨٥درقرن نوزدهم آن را حفظ کرد، براثرانقالب مشروطۀ   
يک تفاوت مهم بين  .د بازگشتدردورۀ سلطنت رضاشاه  پهلوی به وضع سابق خو

لی دارای حکومت استبدادی بود،  ّ                              استبداد قاجاريه واستبداد رضا شاه اين بود که او                                               
ّ                                                                ام ا ازجوهرۀ آن اندک داشت، درحالی که رژيم رضا خانی هردو را بنمايش   

فارغ ازهرگونه محدوديت  ١٢٨٥هر چند قاجارها تا پيش از قانون اساسی . گذاشت
  ّ        ً                                                سل ط  نسبتا  کمی برايران  درمجموع داشتند ودر واقع، به واسطۀ ونظارتی بودند، ت

ضعف دستگاه اجرايی و نظاميشان، فاقد ابزار الزم برای جمع آوری بيشترعايدات 
از طرف ديگر، رضاخان يک حکومت . يا تحميل تغييرات اساسی به کشور بودند

 شهريور ارتش در    ّ      البت ه اين .: ص.توضيح ج.( متمرکز و ارتش نيرومند ايجاد کرد
که با کمک آن ماليات های .) يک روزدرجلوی قوای بيگانه مقاومت نکرد١٣٢٠

درنتيجه، حکومت رضا شاه . باال واصالحات راديکال را به اجرا درآورد
   .بسياربيش ازپيشينيان قاجارش بر ايران سنگينی می کرد
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م اين سرشت و پيشينۀ نظام پارلمانی وحزبی در ايران را، ب ّ                                                       دو  دان گونه که پس  
ّ           ّ              حق  رأی به شد ت به نفع  رده .  ازانقالب مشروطه  برقرار شد، بايد به حساب آورد  

که دخالت و ( های باالی جامعه بود ونظام دومرحله ای انتخابات واليات 
حوزۀ تأثيرسياسی را بازهم )                   ّ                       درستکاری مقامات محل ی واجرايی راسهيل می کرد

بزرگ تری که درمجلس شکل گرفت نمايندۀ برخی ازجناح های . تنگ ترمی کرد
ّ        ً      گروه های اجتماعی قابل تشخيص با خط   مشی سياسی روشن بودند، ام ا اکثرا  تنها                            ّ                                 

ف پيروان شخصی افراد يا ائتالف های موق تی افراد ذينفع بودند ّ                                     ّ                    معر  هيچ کدام .   
ّ    ازاحزاب سياسی اصيل مل ی با اعضای زياد ومبارزات انتخاباتی مبتنی برتعه دات                                              ّ                      

ّ                             ُ           درواقع، خط  مشی ليبرالی درايران، ازنظرب رد اجتماعی .           ّ        اعالم شدۀ جد ی نبودند          
ّ               ام ا سال های بين . محدودوچند دستگی اش، باالگوی خاورميانۀ عربی همانند بود  

دوجنگ جهانی شاهدنه تنها سرخوردگی فزاينده نسبت به دولت انتخابی دراين 
. گوهای جايگزين اقتدارطلب جديد بودمنطقه ودرقارۀ اروپا، بلکه همچنين پيدايش ال

اين امربرخی کشورها به ويژه آن هايی راکه گرفتارتنش بودند، به سوی راه حلهای 
ايران، که تجربۀ حکومت پارلمانی اش بين سال های . اقتدارطلبانه متمايل ساخت

دولت های ضعيف . مصيبت باربود، اززمرۀ اين کشورها بود١٢٩٩و ١٢٨٥
ی آن درتصويب اصالحات اساسی ناکام ماندند، تسلط برواليات وگرفتاردسته بند

راازدست دادند، وبا درماندگی نظارگراين بودند که قدرت های بزرگ کشور را 
ل ّ  درخالل جنگ جهانی او   .به صحنۀ نبرد تبديل کردند - باوجود بی طرفی ايران -                  

م آن که رژيم رضاخانی به يکباره موجوديت نيافت، بلکه به تدر  ّ                                                          سو  يج شکل  
،  اوتأثيرچندانی برنظام مشروطۀ ايران نگذاشت١٢٩٩کودتای نظامی اسفند.گرفت

ّ                         هرچند حضوردرکابينه وفرماندهی کل   قوا را برايش تضمين کرد رضاخان .                                 
                       ّ                                                سپس با عمليات نظامی موف قيت آميزعليه  جنبش های شورشی  در واليات و از راه 

به ويژه کسانی که به  اصالحات (کسب نفوذ در ميان جناح های گوناگون سياسی
درحالی که ازسوی . ، برقدرت وامتيازاتش افزود)عالقه مندی نشان می دادند

ۀ دشمن درمعرض خطربود، از نارضايتی نسبت  ّ                                        ديگرنهادها وافرادقدرتمند وبالقو                                
به نظام سياسی ليبرال و تمايل همراه آن به يک مرد مقتدر، که بتواند با اقدامات 

َ         ُ  رجان تازه ای ب د م د،بهره ب ردقاطع به کشو ّ                              ام اانتخاب اوبه پادشاهی درآذرماه.              ِ َ   
ّ    ازسوی مجلس مؤس سان١٣٠٤               ّ   اورا به نحومؤث ری ) ازپی عزل احمد شاه قاجار(             

دراين مقطع اواز محبوبيت ومنزلت زيادی درايران برخورداربود . مطمئن ساخت
د، می توانست و، همانگونه که بسياری ازايرانيان وناظران خارجی اميد داشتن
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رأس فرايند  تصميم بگيرد با همکاری مجلس سياستمداران برجستۀ کشور در
 .اصالحات قرار گيرد

ّ          ام اچنين نشد برعکس رضاشاه پهلوی، باتکيه ی فزاينده برروشهای اعمال فشار .  
يک وجه . خودسرانه به کسب قدرت وسلب اختيارازديگرنهادها و افراد ادامه داد

ّ              مهم  اين سياست را می توان دررفتاراو با مجلس وسياستمداران ايران مشاهده    
ّ                                                            اوطی  يک سال ونيم نخست سلطنتش به ندرت دست به اصالحی زد،  بلکه به . کرد    

) تَ        م تيواليو(جای آن کوشيد مجلس راضعيف وبی اعتبارسازد،چنان که تحليل من 
الت مجلس از آذر ّ               از  تحو    .آن را نشان خواهد داد ١٣٠٦تا تابستان ١٣٠٤      

                          ّ                                             ازآن پس،تأسيس ايران نووترق ی ضربه ای مهلک به عناصر بازماندۀ آزاد انديشی 
برخی از گرايشهای . در ميان سياستمداران ايران و وکالی مجلس وارد کرد

بدرفتاری وخشونت؛ : شاه دردورۀ موردبحث در اين فصل آشکار شد» سلطانی«
. ها درمقياسی گستردهبازداشت های خودسرانه وقتلهای غيرقانونی؛ وغصب زمين 

َ                                                                واگذاری س م ت های عالی دولتی،به ويژه نخست وزيری، به آدم های کم مايۀ وفادار   ِ         
ّ                      ام ا چنين سبک حکومتی با . نشانۀ شاخص بی اعتنائی به روح قانون اساسی بود  

 ) ٢٣. (استبداد حکومت پيش ازمشروطۀ ايران ناهمخوان  نبود
 

سازگاری تنوع قومی وتماميت ارضی ايران، در بارۀ يازدهم،و  مدهفصل نهم، ◀
قوميت،  ، پيوندهای قلمرو ای ومرزهای سياسیداخلی و مخاطرات منطقه ای،

« ويليام داگالس. می باشد سازگاری داخلی و مخاطرات منطقه ای  د،تحرک وتجد
اينگونه بنوشته آورده  »نحوه اسکان عشايرتوسط رضاخان بسيار وحشيانه بود

ده ارا احمدشاه قاجار، آخرين پادشاه سلسله قاجاريه که فردی سست: است ومی نويسد
حال وعاشق تفريح وسفربود؛درآخرين مسافرت خارجی خويش، تمام اختيارات  وبی

  .مملکت را به رضاخان سردار سپه، سپرد
گونه قدرتی  قاجارها هيچ... «محقق روسی، معتقد است که دراين موقع » ايوانف«

شاه  ،  زيرا، رضاخان».دراختيارنداشته وتمام قدرت حکومت دردست رضاخان بود
ورکرده بود به خارج ازکشور رود و برادر وی را که درتهران، را مجب

 .»دراموردولت دخالت نکند«السلطنه بود، ناچار کرد  نايب
های انگليسيان، برای به حکومت  چينی در پی اين تغييروتحوالت سياسی، زمينه

ش کابينه جديدی  ١٢٩٩رساندن رضاخان، سرانجام ثمر داد؛ وکودتای سوم اسفند 
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که قدرت رابه دست  »کابينه سياه«های انتخابی  مهره. ر آورد ـ کابينه سياهرا سرکا
و   نگاری جوان، روزنامه »سيدضياءالدين طباطبايی«گرفتند،دونفربودند؛يکی 

البته، طولی نکشيد که سيدضياء را . ، نظامی قشونرضاخان سردار سپهديگری 
 .تاز ميدان کردند کنار گذاشتند و رضاخان را يکه

سرانجام به               ً                                            خان که ظاهرا  پله پله مدارج و مراتب نظامی را طی کرده بود،رضا
 .برگزيده شد» رئيس الوزرا«و » وزير جنگ«عنوان 

های متعددی  ها و قيام ،تا زمان پادشاهی خويش، شورش های پس ازکودتا وی درسال
 .های خشن نظامی ـ سرکوب و فرو نشاند را در نقاط مختلف کشور ـ با برخورد

ً                                                    ها، تقريبا  در اکثر نقاط کشور بود؛ در آذربايجان، اردبيل، گيالن،  اين درگيری           
مازندران، خراسان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، فارس، خوزستان، بلوچستان و 

 .بختياری
های پيش از پادشاهی رضاشاه ـ که در دوران نابسامانی و ضعف  اگر شورش

ـ پشت سر هم رخ داده، به منافع فردی حکومت مرکزی، وانحطاط اواخر قاجاريه 
طلبانه برخی از آنها منسوب شود؛  کنندگان وسودای جدا سری واستقالل قيام
ها ومبارزات ايالت وعشاير، پس از پادشاهی رضاشاه و اعمال  ترديد، مقاومت بی

 .های به ظاهر اصالحی وی،ازسر ناچاری و ناگزيری بوده است سياست
قبال ايالت وعشاير ـ که جمعيت کثيری از نفوس مولد در  سياستی که رضاشاه،
ستمگرانه و   العاده خشن، دادند ـ اعمال واجرا کرد؛ فوق مملکت را تشکيل می

  . رحمانه بود بی
عشاير را هدف قرار داده بود؛  »هستی«تمام   سياست عشايری رضاشاه،  درواقع،

ِ    رسد، مقصود اصلی، نابودی نهايی وکامل  بخ و به نظرمی ش وسيعی از مردم                                   
 .مملکت ايران بوده است

بدبختانه، بسياری از مجريان اقدامات رضاشاه، نظاميانی ـ همچون او ـ خشن، 
  تر و سنگدل متعدی ومتجاوز بودند؛ و دربسياری مواقع، ازهردشمن غداری، بيرحم

قصاب «، ملقب به »احمد اميراحمدی«ذکرنام، نخستين سپهبد ايران، . تربودند
در ايل  »سلطان عباس نيکبخت«هرچند، اعمال . رسد کافی به نظرمی »لرستان

درايالت بويراحمد و ممسنی، اختالف  »خان ارمنی حاجی«و »ياوراکرم«قشقايی؛ و
 .زيادی با کارهای اميراحمدی نداشته است

: نويسد می  دمحمبهمن بيگی،دراثری که در اوايل حکومت پهلوی دوم، منتشر کرد،
خوار و مردم آزار و ايجاد حکومت  ا برگزيدن مأمورين رشوهدولت رضاشاه ب«
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چيزی نگذشت که انزجار مطلق افراد ساده و بدوی   ستمگر نظامی در ميان ايالت،
 .ايل را نسبت به خود جلب کرد

تجاوز، تعدی و فشار و ظلم مأمورين دولت بخصوص در زمان حکومت سروانی 
رسيد، تا آنجا که اين افسر ناشايسته به اوج شدت ) خان نيکبخت (به نام عباس 

های نجيب  ن های خود را برای آنکه بعدها زبان بفهمند با شير ز وخائن توله سگ
فرسا منجر به طغيان  چند سالی نگذشت که اين مظالم طاقت. پروريد ايالت می

 »  .شد ١٣٠٨ها در سال  قشقائی
و   ١٣٢٨های  سالقاضی مشهورديوان عالی آمريکا، که در» ويليام داگالس«

بازديد کرده است؛ در خاطرات خويش   از ايران و مناطق عشايری جنوب ١٣٢٩
توانيم نظاميان خود  ما می«: نويسد ازايل قشقايی، به نقل از يکی از کالنتران ايل می

اند ببخشيم و  ها که به ما وارد کرده ها و ظلم و ستم را در مقابل تمام اين بدبختی
توانيم تا  فراموش کنيم اما فقط يک گناه نابخشودنی هست که ما نمیها را هم  گذشته

 ».ابد آن را فراموش کنيم و از آن بگذريم
من از او خواهش کردم که اين ماجرا را هم برای من تعريف کند و او هم داستان را 

در دوران سلطنت رضاشاه سروانی بود که در اين منطقه «: به شرح زير بيان کرد
رد او تعدادی توله سگ اصيل داشت که بر حسب تصادف مادر آنها ک خدمت می
فرستاد تا به زور مقدار دو  سروان هرروز صبح سربازانی رابه ده می. مرده بود

گفتنی است که جناب سروان  .های او جمع کند سگ  ليتر شير مادر برای توله
تور داده بود که کرد و دس های خود قبول نمی شيرگاو يا بزرا برای تغذيه توله سگ

سربازان هم دراجرای دستور سروان . آوری کنند سربازان فقط شير مادر جمع
به اين ترتيب بود که   کردندکه فريب زنهای قشقائی را نخورند، نظارت کامل می

واين ... خوردند های ما را می سگهای سروان ماههای متوالی شيرمادران بچه
 » .بخشيم کنيم و هرگز آنرا نمی راموش نمیهمان چيزی است که ما هيچوقت آنرا ف

خان تا بدانجاپيش رفت که به  استبداد وخودسری عباس«:گويد ايوانف می
 . »دادند خان شير می های عباس درخواست او زنان قشقايی بايد به توله سگ
ـ که مدت اندکی حضور » ياور اکرم«در ايل بويراحمد، نيز يک نظامی، به نام 

ای که اين  بود؛ و درهر نقطه» جوجه کباب«داشت که معتاد خوردناسبی «يافته ـ 
گزيد، مردم محل موظف به تهيه خوراک اسب او ـ جوجه  مأمور نظامی اقامت می

 .کباب ـ بودند
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نوازی بويراحمديها روبرو شده بود و اسبش نيز با  اين نظامی مغرور که با مهمان
ها  » ضعيفه«ج رسانيده با ديده بد به شرمی را به او شد، بی تيمار می» جوجه کباب«

سيدجنگجويی از سادات بويراحمد، که در يک آبادی » ميرغالم«. کرد نگاه می
 ».ناظر اين برخوردها بود با چند گلوله به زندگی سرگرد پايان داد

نمود، جز برای آزار و اذيت  های متعددی که اين مأمور نظامی عنوان می بهانه
وی به منظور ايجاد وحشت بين مردم به «: گويد ده بومی، میيک نويسن. مردم نبود
داد که دو دانه مرغ کباب کنند، يکی را به اسبش  رفت دستور می ای که می هر خانه

 .خورد داد و يکی را هم خودش می می
چادرکه يگانه مسکن و محل زندگی خانوار  های زمستان اسبش را به داخل سياه شب

خانه واق  ها که بدون اجازه و اراده صاحب اوازپارس سگ  داد، عشايری بود جا می
ازهمه . کرد خانه را به سختی مجازات می وصاحب شد کردند عصبانی می واق می

، به همين جهت ميرغالم تصميم گرفت  ها بدتربه ناموس مردم سوءنظر داشت اين
بينی  پيش که او را بکشد و زمانی که نظر سوئی نسبت به يکی از زنان ايل داشت با

                                ً                                           قبلی، اهالی او را به محلی که قبال  ميرغالم کمين کرده بود هدايت کردند و ميرغالم 
 )٢٤(»....او را هدف قرار داد و کشت

  

براساس اسناد وزارت «دكتردمحمقلی مجد، پژوهشگر ايرانی  فصل دوازدهم ، ◀
کتاب بخشی ازآن  »رضاشاه وبريتانيا « در کتاب  تحت عنوان» خارجه آمريكا

ميالدی اختصاص يافته است  ١٩٤١تا١٩٢٨های  رابه بحران ارزی ايران درسال
  .که در اينجا در دسترس خوانندگان ارجمند قرار می دهم

غارت نفت ايران به دست انگليسی ها و انحراف مسير درآمدهای نفتی ايران به 
درآمد های                                   ً                           لندن، سوييس، ونيويورک و همچنين عمال  محروم شدن اقتصاد ايران از 

منجر به سقوط ارزش برابری قران و بحران  ١٩٤١تا  ١٩٢٨نفتی در سال های 
که باالخره بخشی از درآمدهای  ١٩٤١                            ً        ارزی طوالنی مدتی شد که نهايتا  در سال 

، ١٩٣٠تا  ١٩٢٩فقط در طول سال های . نفتی به اقتصاد تزريق شد، خاتمه يافت
قران رسيد، که بيانگر  ٦٧استرلينگ به قران به ازای هر پوند  ٤٨نرخ برابری از 

فوری ترين اثر کاهش ارزش قران، باال . درصد کاهش ارزش پول ايران بود ٤٠
 . رفتن هزينه کاالهای وارداتی بود
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از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران به 
ه در اين فصل ارايه شده اسنادی ک. سبب انحراف مسير درآمدهای نفتی ايران است

است نشان می دهد که کمبود ارز و به اصطالح راه حل های اين معضل خسارات 
  )٢٥. (عظيمی به اقتصاد ايران وارد آورد

  

وجود آمد؟  دانشگاه تهران چگونه به« علی اصغرحکمت دربارۀ  فصل سيزدهم، ◀
روغی که تازگی طرح نقشه داخلی دانشکده حقوق به مهندس محسن ف: می نويسد » 

بعد از تکميل تحصيالت درمدرسه صنايع ظريفه پاريس به ايران آمده بود، محول 
اين مهندس جوان و با ذوق که به مدرسه حقوق عالقه ارثی داشت و . گرديد

ها در آن مدرسه رياست و تدريس کرده بود با اشتياق فطری و  پدربزرگوارش سال
 .ارثی به کار پرداخت

صحرای  ١٣١٢در شمال غربی شهر تهران در سال : رده استدر ادامه آن آو
های قريه  شنزاری بود که از جنوب به خندق شهر تهران و از شمال به تپه

خورد  دراين دشت تنها آبادی که به چشم می. شد منتهی می) زاد فرح(تا ) اميرآباد(
شده و باغ بسيار وسيعی بود که عمارت مختصری در جنوب آن در دو طبقه ساخته 

شد و در تمام آن باغ اشجار ميوه بسيار کاشته  های کهنسال کاج احاطه می به درخت
  .شده بود

 ١٣٠٠سال پيش، در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در حدود  ١٠٠قريب به 
السلطان آن  الدوله فرزند ارشد سلطان مسعودميرزاظل هجری قمری شاهزاده جالل

اين سرزمين مبارک . موسوم شد“ جالليه“ت به باغ را احداث کرده بود و ازاين جه
مقدربود که در اوائل قرن چهاردهم درعصر دودمان پهلوی آبادترين و زيباترين 

برای “ جالليه“                ً             در شمال آن سابقا  ميدان معروف . محالت پايتخت بلکه ايران بشود
اد شده در آنجا ايج“ فرح“نام  اسفند برگزيده شد و اکنون پارک دالويزی به رژه سوم

االخره در همين سرزمين مبارک بود که دانشگاه تهران آفتاب وجود بو. است
 .مسعود خود را در افق علم و دانش درخشان کرد

جلسۀ هيأت وزرا در حضور  ١٣١٢های فرخنده اواخر بهمن  در يکی از شب...
سخن از . شاه در عمارتی که اکنون مقر کاخ ملکه پهلوی است تشکيل شده بود

مرحوم . تهران و عظمت ابنيه و عمارات و قصور زيبای جديد در ميان آمد آبادی
الوزرا در اين باب به شاهنشاه تبريک گفت ديگر  رئيس) ذکاءالملک(فروغی 
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نوبت به بنده نگارنده . وزيران نيز هريک به تحسين و تمجيد زبان گشوده بودند
گويا خداوند متعال . مرسيد که به سمت کفيل وزارت معارف در آن ميان حاضر بود

به قلب من الهام کرد که عرض کردم در آبادی و عظمت پايتخت البته شکی نيست 
“ اونيورسيته“ولی نقصی که دارد اين است که اين شهر هنوز عمارت مخصوص 

ندارد و حيف است که اين شهر نوين از همه بالد بزرگ عالم از اين ) دانشگاه(
را بسازيد   بسيار خوب آن“ک تأملی يک کلمه گفتند شاه بعد از اند. حيث عقب باشد

“  
ِ                      در جلسه بعد  هيأت وزرا در آغاز به اکبر داور، رو نموده و  وزير ماليه مرحوم علی            

تومان به وزارت معارف اعتبار بدهيد  ٢۵٠٠٠٠فرمودند در بودجه سال آينده مبلغ 
ال نو تدوين و چند روز بعد که بودجه س. که به مصرف ساختمان مدرسه برسانند

تنظيم شد و به تصويب رسيد وزير ماليه اضافه براعتبار مقرر سال قبل مبلغ مزبور 
به  ١٣١٣را جهت ساختمان مدارس در فصل مخصوص گنجانيده و قبل از نوروز 

وزارت معارف هم ابالغ شد و من مأمور و مکلف شدم که  تصويب رسيد و به
 )٢٦. (ساختمان دانشگاه را آغاز نمايم

 

  شناس هلندی در سلسله گزارش دكترويلم فلور، دانشمند ايران فصل چهاردهم، ◀
تا  ١٩٢٢های  جريان صنعتی شدن ايران درسال«های خود از ايران در بارۀ 

  : به بررسی پرداخته است و می نويسد» ١٩٤٠
  

ميالدی و  ١٧٥٧فارس در سال  شورش شيخ احمد مدنی، صيد مرواريد در خليج
دو مقاله ديگر فلور است ) ١٥٠٠- ١٩٠٠(در ايران بافی و بازرگانی  صنعت پارچه

كه توسط دكترابوالقاسم سری گردآوری و در كتابی با نام صنعتی شدن ايران توسط 
در ... «: نويسد دكترفلور در مقدمه مقاله خود می. انتشارات توس منتشر شده است

پذيرش رهبری  اصل ٤سياست اقتصادی ايران بر  ١٩٤١تا  ١٩٢٥های  سال
ايجاد تعادل ميان مصرف   اقتصاد كشور از سوی حكومت، شناخت عوامل توليد،

... كاالهای وارداتی و قدرت خريد ملی و افزودن بر قدرت خريد، استوار شده بود
های بخش خصوصی بزرگ با امان يافتن از پرداخت عوارض  قرار بود شركت

ت برای واردات ابزار توليد اقدام های صنعتی و تسهيال ورود كاال، دريافت وام
ها و  های زيادی برای صنايع نوپا معمول گشت كه سازوكار قيمت اما تعرفه... كنند
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گزارش » ...تنها واحدهای انحصاری سرپا ماندند... سودآوری منابع را تغيير داد
  .خوانيد می ١٩٤٠تا  ١٩٢٢های  دكتر فلور ر از جريان صنعتی شدن ايران در سال

 
  

 ١٩٢٢- ١٩۴٠كردن  شار برای صنعتیف
 

الدين رهبری كردند دوران جديدی را در تاريخ ايران  كودتايی كه رضاخان و ضياء
اين دوران نه همين با تقويت حكومت مركزی و افزايش امنيت مشخص شد؛ . گشود

كه رضاشاه خود را شاه ايران خواند ديكتاتوری  ١٩٢٥بلكه همچنين پس از سال 
حكومت جديد پس از كودتا . ن آزادی سياسی مجلس به رشد پرداختهمراه با فقدا

الدين از حكومت  ء های بزرگی برای ايران داشت و حتی پس از عزل ضيا نقشه
. الدين را حفظ كردند طلبی كابينه ضياء های بعدی مقداری روح پيشرفت كابينه

اج معادن و آغاز كردن به استخر) ١٩٢١(السلطنه  های كابينه قوام ازجمله هدف
ها و آموزش كارگران و مردم بيكار برای  بسيج ساير منابع برای تاسيس شركت

هر چند حكومت در اجرای اين سياست زياد موفق نبود، با . مبارزه با بيكاری بود
در كوششی به منظور موقوف ساختن بخش زيادی از  ١٩٢١وجود اين مجلس در 

های بافت  بافی داخلی، پوشيدن پارچه های وارداتی و تشويق صنايع پارچه پارچه
اين تصميم تا حدی . ايران را برای كارمندان دولت و كاركنان ارتش اجباری دانست

بايست نخ از خارج وارد  بافی داخلی را رمق بخشيد، اما هنوز می صنايع پارچه
دركوشش همانندی برای تشويق صنايع بومی حكومت مبلغی پول به برگزاری .شود

ها و صنايع ايران در تهران اختصاص داد تا مصنوعات و  از ساخته نمايشگاهی
در همين حال برای تشويق صنعتگران ايرانی به . صادرات ايران را تقويت كند

های خارجی داير  استفاده ازتكنولوژی جديد، اجازه داده شد كه نمايشگاهی از ماشين
های ريسندگی و  ناين ابتكارها موجب شد كه تقاضا برای دريافت ماشي. شود

های بزرگ يا به كار انداختن  بافندگی چه دستی و چه برقی و نيز استقرار كارخانه
  .های تعطيل شده افزايش يابد كارخانه

های خود برسد الزم بود  برای اينكه حكومت بتواند نقشه خود را اجرا كرده به هدف
پيشرفت داده و آن را كه بر اقتصاد تسلط بيشتری يابد تا زيرسازی اقتصاد خود را 

به اين منظور هيات آمريكايی به رياست ميلسپو كه . به نحو معقولی سامان دهد
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ميلسپودر ضمن كارهای بسيار ديگری كه . اختيارات بسيار داشت به كارگرفته شد
دستورهايی صادر كرد تا بر اجرای حكم دولت كه  ١٩٢٣نوامبر ٢٩انجام داد در 

در همان سال . های بافت ايران استفاده شود نظارت كنند خواسته بود تنها از پارچه
اين . تابی خود را در رشت بازگشايی كرد التجار بوشهری كارخانه ابريشم معين حاج

درهمان سال . سال تعطيل بود هنوز وضع خوبی داشت ٢٠كارخانه هر چند نزديك 
ه ريسندگی بافندگی های كارخان الملك در آلمان ماشين بازرگانی اصفهانی با نام عطاء

ها را از  او هنوز نتوانسته بود تمام ماشين ١٩٢٣خريداری كرد، اما تا پايان سال 
سازی تبريز  مالك كارخانه كبريت. های كوهستانی همدان به اصفهان انتقال دهد راه

های جديد به آلمان   برای گسترش ظرفيت توليد كارخانه، ماشين١٩٢٣درسال 
های  هايی برای انجام دادن فعاليت نيز درباره طرح خود حكومت. سپارش داد

ميلسپو . مختلف صنعتی مانند تاسيس كارخانه قند در كهريزك به بحث پرداخت
های خالصه  ايم كه در زمين اگركارخانه قند كارخودرا ازسرگيرد ما آماده«نوشت كه

يستگاه های آهن و ا هايی نيز برای ساختن راه مباحثه» .برای آن چغندر بكاريم
هيدروالكتريك برای روشنايی و تهيه برق تهران و ايجاد سرويس تراموا به 

وزارت فوايد عامه امتيازی به مدت ده سال  ١٩٢٤در سال . تجريش،جريان داشت
های استرآباد، شاهرود، بسطام و  بافی در واليت های پارچه برای ساختن كارخانه

مزبور همچنين با پيشنهاد شركت   در همين سال وزارتخانه. دامغان اعطا كرد
به منظور بافتن پارچه و ) ابريشم و پنبه(های ريسندگی  آلمانی برای ساختن كارخانه

 :های كاغذسازی و آبجوسازی موافقت كرد با شرايط زير ساختن كارخانه
ها يك سال پس از امضای قرارداد ساخته شوند و شمار كاركنان خارجی   كارخانه

ها از پرداخت عوارض  های كارخانه وارد كردن ماشين. ود بمانددرآنها اندك ومحد
گمركی معاف باشد و ماليات بر درآمد برابر ده درصد از درآمد خالص پرداخت 

 .شود
گذاران  ها نشانه نيازی است كه حكومت و مجلس برای جذب سرمايه اين فعاليت

 .كنند صنعتی و آغاز پايگاه صنعتی جديد احساس می
ريسی و بافندگی در اصفهان تاسيس شد و كارخانه پنبه  كارخانه نخ ١٩٢٥در سال 

مالك . كه تعطيل بود در تهران دوباره شروع به كار كرد) الدوله صنيع(ريسی  و پشم
ريسی داير  ريسی درتبريزنيزدرشهر زادبوم خود قزوين كارخانه پشم كارخانه پنبه

بافی   سراجی، جوراب  فاشی،های صنعتی به مقياس كوچك درزمينه ك فعاليت. كرد
برای اصالح و بهبود . و ساير كاالهای مصرفی نيزبه سرعت رو به توسعه گذاشت
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بنياد نهاد  ١٩٢٤در) مدرسه صناعت(ها و صنايع حكومت موسسه فنی  اين كارخانه
 .دادند های جوان را متخصصان اروپايی آموزش می كه در آن تكنسين

گذارانی كه مايل به ايجاد  بومی و يافتن سرمايه های زيادی برای حفظ صنايع كوشش
قانونی به تصويب رسيد كه به موجب  ١٩٢٥در . صنايع جديد باشند، انجام گرفت

آالت صنعتی و كشاورزی و ابزار و وسايل يدكی آنها از  آن به مدت ده سال ماشين
اين معافيت آشكارا به صنايع بزرگ نظر . پرداخت عوارض ورود معاف گشت

های بافندگی را شامل  ت و كاالهای مهم كوچك مانند چرخ خياطی و ماشينداش
 .شد نمی

اين صنايع جديد در بسياری مواردمانند كارخانه وطن اصفهان، دروضع اقتصادی 
 .و مالی متزلزل قرار داشتند

كارخانه جديد وطن كه توليدات پارچه زمخت و پتوهای آن مرغوب بود تنها با 
هايی كه كاركنان دولت  در شكل پول نقد، قراردادها و فرمانحمايت جدی حكومت «

اين . توانست سرپا بماند می» .كرد بافت تشويق می های ميهن را به پوشيدن پارچه
های  حمايت ازسوی حكومت انجام شد،زيرا كه در ميان اعضای حكومت گروه

ی كنند و خواستند ايران را مدرنيزه و كشور صنعت نيرومندی وجود داشتند كه می
گويا اين استحاله به ضرورت معنی پيشرفت «البته وابسته بازرگانی انگليس نوشت،

 » . داد می
های ذينفع ازعناصر مختلفی از جمله جوانان تحصيلكرده غرب، مردمان  اين گروه

. نمودند تشكيل شده بود پشتيبانی می) رضاشاه بعدی(طلبی كه ازرضاخان  اصالح
از تجربيات دردآلودی كه از فرمانبرداری ايران از بريتانيا  طلبان گذشته اين اصالح

و روسيه داشتند، اضمحالل قريب الوقوع كشور آنها را واداشت كه ازحكومت 
. شد، حمايت كنند مركزی نيرومندكه با مردی نيرومند مانند رضاخان رهبری می

جمع م«های گوناگون مانند  شقوق مختلف پيشرفت اقتصادی ايران در باشگاه
های پرشوری  در تهران تاسيس شده بود درمعرض مباحثه١٩٢٤كه در» اقتصاد

ناشرروزنامه مرد  ١٩٢٣قرارگرفت، به مثل داور وزير بعدی عدليه كه درسال
رابه عهده داشت كه ) Reformists(طلبان  آزاد بود، رهبری حزبی به نام اصالح

در » های جديد با ماشينايجاد انقالب صنعتی وكشاورزی «های آن  ازجمله خواست
های ديگرنه همين به سبب تحصيالت آنها در  ها و برنامه عقايد اين برنامه. ايران بود

 های گوناگون مانندآينده، ايرانشهرو ها ومجله اروپا، بلكه به سبب انتشاركتاب
بسياری ازعناصرسياست . فرهنگستان وپايان نامه های ايرانيان فراهم شده بود
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ها  شك اين نشريه ها بود و بی شد دراين كتاب تعقيب می ١٩٣٠ر دهه اقتصادی كه د
ها، اگر تنها به  نمونه مهمی از اينگونه كتاب. سازان داشت نفوذی عميق برسياست

كليد «سبب اينكه به زبان فارسی نوشته شده، كتاب احمد متين دفتری است با عنوان
ارت مستقيم دولت براقتصاد وی دراين كتاب درباره نظ» استقالل اقتصادی ايران

بايست  شود و صنايع ملی كه می كه موجب پيشرفت زيربنای اقتصاد می
بايست تشويق  دربرابرواردات خارجی حمايت شوند وصادرات صنعتی كه می

گذاران به ويژه  وی همچنين برای جلب سرمايه. شوند، به بحث پرداخت
عنوان يكی از  مالياتی به های گذاران خارجی پيشنهاد كرد كه معافيت سرمايه
 .ها دنبال شود سياست

طلب وجزآنان، حزب تجدد  تر ازمجامع گوناگون اقتصادی اصالح اما حتی مهم
)Revival ( به رهبری داور، تيمورتاش وتدين بود،هرچند كه با اين مجامع ازنزديك

مدافعان اصلی جنبش مشروطيت » ها دموكرات«اين حزب كه تركه . پيوندداشت
طلبان قديمی در آن عضويت داشتند، كانال اصلی اين  و بسياری ازمشروطهبود 

جدايی مذهب از سياست، ايجاد ارتش با انضباط «برنامه حزب خواهان . عقايد بود
وبوروكراسی با مديريت خوب، پايان دادن به كاپيتوالسيون اقتصادی، صنعتی 

كشاورز نمودن كردن،جانشين ساختن سرمايه بومی به جای سرمايه خارجی، 
چادرنشينان، وضع قانون ماليات بردرآمد مترقی، فراهم كردن وسايل تحصيل برای 
همگان، از جمله بانوان، پروبال دادن به استعدادها و جانشين ساختن زبان فارسی 

بيشتر برنامه حزب در دوران . بود» ها در سراسر ايران های اقليت به جای زبان
های ايجاد  نه شگفت زيرا كه حزب ازسياست سلطنت رضاشاه انجام گرفت و

و رهبران و بسياری از  نمود حكومت مركزی قوی رضاخان سخت پشتيبانی می
های مهم حكومت يا عامالن خدمات  اعضای برجسته آن در شمار وزيران و مقام

 ١٩٣٠در پرتو وجود همين مردان است كه ايران توانست دردهه . ديگر درآمدند
درست است كه اينان نتوانستند اصالحاتی عميق ايجاد . ش برداردگامی بزرگ به پي

های فاحشی ميان سطح  كنند و دستگاه حكومت را بيش از حد گسترش داد و تفاوت
درآمد مناطق شهری و نواحی روستايی پديد آوردند، اما اينان توانستند سيمای ايران 

صورت  ١٩٥٠ر دهه را تغيير دهند و جای پايی برای دومين جهش به پيش كه د
های هنگفت برداشته شد و امكان  ها با هزينه شكی نيست كه اين گام. گرفت بنا كنند

های بسيار كمتر برداشته شود، اما اين امر را بايد به مشكالت  داشت با هزينه
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ای كه در برابر اين مردان قرار داشت وبرای رفع آنها ناچاربودند، چنانكه  عديده
 .خود را بپردازند، نسبت داد» اندوزی تاوان تجربه«فتهجان استوارت ميل گ

بنا به فهرستی  ١٩٣١معلوم نيست كه در نتيجه اعمال اين سياست يا جزآن در سال 
كارخانه و  ٢٣٠نشر داده در حدود ) پيوست الف(كه اداره كار و صنعت ايران 

ين تاسيسات صنعتی جديد بزرگ و كوچك درايران وجود داشته است، اما در ا
گذاری يا  فهرست ازشماره كارگران، نيروی اسب به كار گرفته شده، ميزان سرمايه

آنچه در اين فهرست جالب توجه است . زمان تاسيس سخنی به ميان نيامده است
. كارخانه پنبه پاك كنی است ٣٤شماره بسيار زياد صنايع كشاورزی به ويژه 

شود كه به راستی جالب توجه  قرارگاه الكتريكی ياد می ٣٥همچنين درفهرست از
تنها «نوشته بود كه  ١٩٢٨است، زيراكه وابسته بازرگانی انگليس در سال 

اختالف ميان . »شهرهای تهران، بوشهر، تبريز، انزلی و رشت برق دارند
آن همه مولد برق به ايران  ١٩٣١و  ١٩٢٨ناممكن است كه در ميان سال  - ها آگاهی

ممكن است به غفلت و نادانی يابه اغلب احتمال به  را تنها - وارد شده و نصب شود
 )٢٧.(تر نسبت داد اهميت ترو كم ناديده گرفتن تاسيسات كوچك

 
را می » اقتصاد دوران رضاشاه « گزارش كاردارفرانسه ازفصل پانزدهم ،  ◀

  :  خوانيد دراين گزارش آمده است
وره قاجارتوانست با های د ثباتی سياسی آخرين سال اين قزاق ايرانی درشرايط بی

های ايرانی كه او را برای ايجاد يك  كمك نيروهای خارجی و برخی تكنوكرات
. حكومت متمركز مناسب تشخيص داده بودند، مناصب حكومتی را به دست آورد

وزيری را نيزبه دست آورد دريك  رضاخان پس ازاينكه وزيرجنگ شد و نخست
  همراه رضاخان به.اشتبنيان گذ را فضای ويژه سلسله شاهی پهلوی

ای كه البته به آنها وفادارنماند وآنها را ازپيرامون خود  های برجسته تكنوكرات
درباره كارنامه رضاشاه . گذاری كرد پراكنده كرد، دولت مدرن را در ايران پايه

درحوزه سياسی داخلی، كسب وكارواقتصاد شهروندان ايرانی وسياست خارجی، 
ها به ويژه دربخش اقتصاد ازدوگانگی  اين داوری. است های متفاوتی شده داوری

برخی اعتقاد دارند اوتوانسته است باتوجه به شرايط روزگارخويش . برند رنج می
های مثبتی بردارد و گروه ديگری گويند، رضاشاه  درحوزه آبادانی ايران گام

ايی اقتصاد توانست بهتر از اين عمل كند و استبداد شاهی او مانع از رشد و پوي می
  . ايران شده است
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يكی از كسانی كه درباره كارنامه اقتصادی رضاشاه داوری كرده است، كالرك  
اين نوشته كه . فرانسوی است كه درآن روزها كاردار فرانسه در ايران بوده است

های موسسه مطالعات  از زيرمجموعه(٨٩ازنشريه الكترونيكی بهارستان شماره 
ذ شده، توسط دكتر عطا آيتی گزينش شده است كه درچند اخ) تاريخ معاصرايران

 . گذرد شماره از نظر شما می
)  دادگستری(اکبرداورفرزندکلب عليخان دراواخردوره قاجارازکارمندان عدليه  علی
پس از . داور به سوئيس عزيمت کرد و در رشته حقوق به تحصيل پرداخت. بود

به تهران بازگشت و با تشکيل  شمسی ١٣٠٠، در سال ١٢٩٩کودتای سوم اسفند 
حزب راديکال و تاسيس روزنامه مرد آزاد، به عنوان يکی از فعاالن صحنه 

 .سياست ايران به ياری رضاخان شتافت و از ياران نزديک او شد
 ١٣٠٤به همين علت به وکالت و وزارت نيز دست يافت و از جمله، در سال 

های  ايد عامه و تجارت و در سالشمسی در کابينه اول دمحمعلی فروغی وزير فو
الممالک و مخبرالسلطنه هدايت  های مستوفی شمسی در کابينه ١٣١٢تا  ١٣٠٥

وزارت ماليه  ١٣١٥تا هنگام مرگش در بهمن  ١٣١٢از سال . وزير دادگستری شد
 .کرد های اقتصادی رضاشاه را مديريت می را به عهده داشت و سياست
ربردارنده دو گزارش از کاردار سفارت فرانسه گذرد د مطالبی که از نظرتان می

پس از مرگ داور  ١/٢/١٣١٦و  ٤/١٢/١٣١٥های  در ايران است که در تاريخ
هدف اين . درباره اوضاع اقتصادی ايران برای وزارت متبوع خود ارسال داشت

ها تشريح وضعيت اقتصادی ايران با تجليل و تاکيد بر نقش داور درمديريت  گزارش
سازی دولت فرانسه برای رويارويی با تحوالت احتمالی در  کشوروآمادهاقتصادی 

های  هدف اين اشاره، نقد ارزيابی. صحنه اقتصاد ايران پس از مرگ داور است
گزارشگر از توسعه اقتصادی دوره رضاشاه و مديريت داور نيست، زيرا ديدگاه 

ا و مديران کشوری ه ها و برنامه مثبت وتمجيد نسبی هر ديپلمات غربی از سياست
آنچه اين . داند، امری طبيعی است جهان سومی که آن را همسو با خود می

سازد، آن  ها را برای پژوهشگر و خواننده تاريخ معاصر ايران سودمند می گزارش
رغم اين همه؛ اگرچه در نظر اول ممکن است اينگونه به نظر برسد که  است که به

ب و بهبود وضع اقتصادی شده وفقدان او سبب مديريت داور باعث ساماندهی مناس
هايی در عرصه اقتصاد شده است، اما با تامل بيشتردرمتن گزارش  بروزبحران
شود که اقتصاد حکومت رضاشاه حتی در دوران مديريت داورازآسيب  روشن می

های ذاتی يک نظام ديکتاتوری وهمچنين فقدان مديران شايسته  ها ونابسامانی بحران
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ای که مرگ داور نه علت و  د مصون نماند و به شدت شکننده بود، به گونهو کارآم
ها و ترس او از ناتوانی حل آنها و  ها که شايد خود معلول همين بحران عامل بحران

 .مجازات مرگ به دست ديکتاتور بود
ای خطير از تاريخ روابط ايران و  نکته شايان توجه اينکه اين دو گزارش در وهله

های فرانسه از حکومت  در اين برهه حساس انتقاد روزنامه. هيه شده استفرانسه ت
رضاشاه در برانگيختن خشم مقامات ايرانی و به کدورت کشاندن روابط بين دو 

نکته ديگر اينکه سفارت فرانسه در تهران مدتی . برد کشوردر اوج خود به سر می
لم کاردار فرانسه برای بدون سفير مانده بود، به همين جهت اين دو گزارش به ق

 ) ٢٨. (مقامات متبوع کشورش تهيه و ارسال شده است
 
دولت «، حميدرضا رحمانی دهکردی ودمحم مهدی زنجانی دربارۀفصل شانزدهم ◀

يکی از ويژگی های حکومت ها و دولت : اينگونه می نويسند»  مدرن وخودکامگی 
اری در باره ی تبيين نظريه هايی بسي. های ايران خودکامگی و يکه تازی است

نظير نگرش های ( از نگرش های ساختاری . اين مطلب مطرح شده است
نظير (کنشگران /گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاريخی و کنشگر) مارکسيستی

تالش کرده اند که علل برآمدن اين ) نظريه پاتريمونياليستی يا نظريه سلطانيسم
ه اغلب ازيک نکته غفلت می شود وآن شيوه ی حکومتی را بيان کنند بااين هم

اين است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرندکه براين 
اين ساختارها به همان سان که مانع پيش برد اهداف دموکراتيک می  .شيوه حد زنند

                        ً فرمان های پادشاهان معموال  . شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند
مان آغاز، درگيرودار بوروکراسی يا محيط اجتماعی گير می کنند و کم رنگ ازه

هدف اين مقاله نشان دادن شواهد در اين زمينه برای دولت مدرن  دولت . می شوند
اهميت نظری اثبات اين نکته از اين جاست که فرض متعارف . رضاشاه  است

ه ی شواهد متعددی نشان ما با ارائ. استبداد مطلق اين دولت را به چالش می کشد
داده ايم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاريخی 

ظرفيت وتوان قدرت سلطه، سازوکارهای . انرژی خود را ازدست ميدهد
نهاد دين،نهاد (بوروکراتيک، محدوده ی وسيع جغرافيائی، نيروهای اجتماعی 

ونيروهای خارجی از پارامترهايی ) و نخبگانبازار، اقوام و ايالت، روشنفکران 
 .است که براين قدرت يکه تاز و استبدادی حد زده اند
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گويا اعليحضرت شاهنشاه فراموش کرده است که برای رسيدن به تاج و تختش، 
جز دو تلگرام از دو خط و احضارش به پايتخت پايهای ديگر نداشته و او از مادر 

زائيده نشده و قباله سلطنت از آسمان و خدای جهان در با ديهيم شاهی و خاتم ملک 
     ً                                                            يقينا  اگر لحظه ای به اند يشه فرو می شد که اين پادشاهی تنها بستگی . دست نداشته

به پذيرش يا رويگردانی ملت دارد و کسانی که او را بدين جايگاه بلند گزيده و به 
توانا هستند، هرگزاز  شاهی شناخته اند به برداشتن و گزيدن ديگری به جايش نيز

  )٢٩.(راه راست وعدالت ورعايت مقتضيات سلطنت مشروطه انحراف نمی ورزيد
  

شاهزاده فيروز فيروز؛ معروف به نصرت الدوله ، فرزند  بارۀدر فصل هفدهم، ◀
است، وی )  ١٣١۶قتل دی ماه  –١٢۶۴ متولد( عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ، 

 سيبود که از دانشگاه پار یرانيا نيخود را در فرانسه تمام کرده و اول التيتحص«
 ريقبل از کودتا وز  نهيکاب نيچنددر . شد  یاسيموفق باخذ درجه دکترا درعلوم س

  هيمال ريدوم وثوق الدوله با سمت  وزاول و نهيدرکاب. و خارجه بود هيو مال هيعدل
وثوق الدوله نقش  ١٩١٩اد خائنانه و در قرارد.: ص.توضيح ج[کرده  فهيانجام وظ

خارجه  جزو همراهان  شاه به اروپا  ريشاه  با سمت وز احمدودرسفر اول  ]داشت
که ازاو به عمل  آمدموجب حسادت ورنجش و کدورت  یرفت ودرانگلستان احترام

 اديبرف ز یکودتا درسرداشت ول اليپس ازمراجعت ازانگلستان خ. احمد شاه شد
که   ديتهران رس به یدرگردنه اسد آباد او و همرانش را ده روز متوقف کرد وقت

کرده بودند و قزاقان در دروازه تهران جلو  یدست شيورضا خان براو  پ اءيض ديس
 )  ٣٠(».بزندانش  بردند کسرياورا گرفته و 

 نيربه سردارسپه داده و تا آخ عتيدست ب یتاش و داورو فروغ رموياوبه اتفاق ت «
» تجدد، اصالحات، توسعه «  یبرنامه ها شبرديدر پو  زد نهيعلم او س یروز پا

  یسردارسپه  با سمت وال یرينخست وز ۀدر دور .يکی از معماران بودرضاخان 
بعد از فارس سردارسپه وزارت . خدمت کرد یکناميبا ن التيدرآن ا یفارس مدت

           ً               شد  متناوبا  پنج سال وزارت  ريدستگ که یتا روز خيرابه او سپردو ازآن تار يیدارا
  ».را اداره کرد رانيا یدارائ

تحت تعقيب دادگستری واقع شد و در « بدليل واهی بدستوررضاخان ١٣٠٨درسال  
 محکوميت اوچهارماه زندان ومحروميت از. ديوان عالی کشور محاکمه گرديد

  )٣١(».خدمات اجتماعی بود وپرداخت مبلغ غرامت 
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 نيتا ا. امالکش بود به دنيو رونق بخش یدگيمشغول رس ١٣١۵پس از آن تا سال    
. رضاشاه وغصب امالک مردم نوشتتند یکتاتوريدرباره د یفرانسه مطالب ديکه جرا
انگشت اتهام را متوجه نصرت الدوله کردکه  »یمختار نيرکن الد«وقت یشهربان

با  یکه مستاجرش بود و روابط گرم دهدا یفرانسو یپلماتيرا به د یاطالعات نيچن
.      ً                                 مجددا  دستگير و به زندان سمنان منتقل شد ١٣١۵در  نصر ت الدوله«. او داشت

 »لويهمدستي با سرداراسعد بختياري براي برانداختن رژيم په«جرم او اين بار 
به طرز فجيعي در زندان رضاشاه به قتل  ١٣١۶دي  ٢٠الدوله در  نصرت. بود
  ) ٣٢(» .ديرس

 
 جمال صفری 

 
 ١٣٩٨آبان    –فرانکفورت 
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نوگرايى، تحول و ديکتاتورى در ايران؛ : فرشيد نوروزى - استفانی کرونين  -  ٢٢
فصلنامه نامه تاريخ  – ١٣٠٨- ١٣٠٦/ م ١٩٢٩- ١٩٢٧(نظم نوين و مخالفانش 

   ١٦٨ص    -   ٧، شماره  ١٣٨٥پائيز   –پژوهان 
حزبی  در دورۀ ايران نو و زوال  سياست  های  «َ                    م تيواليوت تحت عنوان مقالۀ  -  ٢٣

گرد »    ّ                                    تجد د آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه« برگرفته ازکتاب » رضا شاه 
 –خواه، تهران، نشر ققنوس  ی مهدی حقيقت آوری  و تأليف  تورج اتابکی ترجمه

  ٩٣ -  ٩۶صص  – ١٣٨۵
نحوه اسکان عشاير توسط رضاخان بسيار : ويليام داگالس«  –سايت تسنيم -  ٢۴

   ١٣٩٢اسفند  ٠٨،  » وحشيانه بود
 - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی - » رضا شاه وبريتانيا «دمحمقلی مجد -  ٢۵

 ۴١١ص  - ١٣٨٩
 ٢٠به نقل از فصلنامه تالش ـ شماره  -  ٢۶
دکترويلم فلور، » ١٩۴٠تا  ١٩٢٢های  جريان صنعتی شدن ايران در سال -  ٢٧

از  - دنيای اقتصاد - د از ايرانهای خو شناس هلندی در سلسله گزارش دانشمند ايران
 ١٨٨۵تا   ١٨٧٩از شماره -  ١٣٨٨شهريور ١٠تا  ١تاريخ 

تا  ١٠: دنيای اقتصاد - » گزارش كاردار فرانسه از اقتصاد دوران رضاشاه«  -  ٢٨
 ١٣٨٩تير  ١٣
،حميد رضا ) بررسی موردی دولت رضاشاه(دولت مدرن و خودکامگی «-  ٢٩

فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده  - زنجانی رحمانی زاده دهکردی و دمحم مهدی 
  ٢٧۵-  ٢٩٢  ، صفحات ٩٣١۵، تابستان ۶حقوق و علوم سياسی، سال دوم، شماره 

    ٦٣٢ص   –آئينه عبرت«سيف پور فاطمي  -  ٣٠ 

جلد » حال رجال سياسی و نظامی  معاصر ايران ح شر« دکتر باقر عاقلی  – -  ٣١
 ١١٣٧ص  – ١٣٨٠ –نشر علمی  نشر گفتار و  –دوم 
  پژوهشکده باقرالعلوم تيسا» نصرت الدوله فيروز«زينب ابراهيمي  -  ٣٢
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به  ١٣٣٠باقرکاظمی، يکی ازسياستمداران قديمی ايران که در سال  ◀
                                                              ً عنوان وزيرامور خارجه کابينه اول دکتر مصدق انتخاب شده بود؛ بعدا  

  .به يکی از ياران باوفای مصدق و جبهه ملی ايران تبديل شد
  

در  ١٢٧١باقر کاظمی  معروف به مهذب الدوله فرزند سيد دمحم معتصم الدوله، در 
تهران متولد شد و از مدرسه سياسی ديپلم گرفت و وارد وزارت امور خارجه 

مراحل ترقی را در آن وزارتخانه طی كرد، مدتی رئيس دفتر وزارتی و . گرديد
ده به وزارت طرق و كه سيدحسن تقی زا ١٣٠٨در . زمانی مديركل آن بود

تقی . برگزيده شد، كاظمی را به معاونت خودتعيين كرد) راه وترابري(شوارع 
. زاده پس از چندماه به وزارت دارائی رفت وسرپرستی وزارت طرق نيزبا اوبود

درغياب وزير، كاظمی به كفالت وزارتخانه رسيد وبعد وزيرشد و قريب دوسال 
كه  ١٣١٢در شهريور. ه بغداد عزيمت نموددرآنجا بود تا با سمت وزيرمختارب

ذكاءالملك فروغی مأمور تشكيل كابينه شد، كاظمی را به سمت وزير امورخارجه 
با عنوان  ١٣١۵در . تعيين كرد، وی دركابينه جم نيز اين سمت را داشت

 .سفيركبير به تركيه رفت و بعد سفير ايران در افغانستان شد
نه دمحمعلی فروغی وزارت گرفت، ابتدا وزير در دو كابي ١٣٢٠بعد از شهريور 

در كابينه احمد قوام  ١٣٢١در . بهداری شد و بعد به وزارت كشور معرفی گرديد
برای بار دوم به وزارت كشور معرفی شد و در ترميم كابينه عهده دار وزارت 

بعد از ساقط شدن كابينه . ساعد او را وزير فرهنگ كرد ١٣٢٣در . دارائی گرديد
وان سفيركبيری وزيرمختاری ايران در كشورهای اسكانديناوی به عهده او باعن

 .در انتخابات دوره اول سنا، سناتور بود. قرار گرفت
هنگام نخست وزيری دكتر مصدق، به وزارت امورخارجه معرفی  ١٣٣٠در

پس از چندی نايب نخست وزير شد و از وزارت امورخارجه به وزارت . گرديد
 .دارائی رفت

در  ١٣٣٢به سمت سفيركبير ايران در پاريس تعيين شد و تا شهريور  ١٣٣١در 
دولت تكليف ادامه . پس از سقوط مصدق، از سفارت استعفا داد. آن سمت باقی بود

پس از چندی به علت فعاليتهای سياسی . خدمت نمود، نپذيرفت و به ايران آمد
قيد و بند اسارت، به پس از رهايی از . سپس او را تبعيد نمودند. بازداشت شد

رياست شورای عالی جبهه ملی انتخاب شد و تا پايان عمر در راه مصدق گام 
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وی در جوانی . سالگی در تهران درگذشت ٨۵در سن  ١٣۵۵در .برمی داشت
دختر قهرمان ميرزاعين السلطنه را به زنی گرفت و دو فرزند از خود باقی 

زارت امورخارجه رشد نمود و به فرزند ذكور وی به نام عزالدين در و. گذارد
 )١(» .مقام سفارت رسيد

 
مرداد  ٢٨با قرکاظمی در يادداشتهای خود در بارۀ استعفايش بعد از کودتای   

مرداد  که عيد قربان  و سفارت   ٣٠: آمريکايی می نويسد –انگليسی  ١٣٣٢
و تعطيل  بود، ساعت ها فکر کردم  و با افراد  خانواده ام مشورت نمودم  

باالخره به دالئل زيادی تصميم گرفتم، از شغل خود استعفا بدهم و با صالح  در 
امريکا وامير عالئی در بروکسل و نواب دربرن با تلفن مذاکره ونظر خودم را 

عصرمتن . دو نفر  اول حاضربودند  که استعفا  دهند و سيمی جوابی نداد . گفتم
دادم که رمز و ] کاظمی[و عزالدينتلگراف استعفاء را تهيه  و به خلعت بری  

جرايد عصرخبردادند که شاه ديشب از رم . ارسال دارند و به آژانس ها خبردادم 
عازم بغداد شده و به کربال رفته  و شب را در بغداد مانده که بعد به طهران  

بعدها معلوم شد امريکايی ها در . برود  و مصدق را به باشگاه افسران برده اند
مرداد  ٣١جرايد . ه گفته اند که نبايد   به جان مصدق حمله بشودرم به شا

پاريس و لندن خبراستعفای من و صالح و اميرعالئی و نظام خواجه نوری را 
داده بودند، اما ازنواب چيزی نگفته  بودند و بعدها شنيدم که نواب اعضای  

باشند  سفارت را از تلفن من مطلع و با آن ها مشورت نموده  که شاهد او
   ...واستعفاء هم نداده است

در راديوشنيديم  که استعفای کاظمی واميرعالئی قبول شده است وساعت يازده .. 
دردويم شهريوربخشنامۀ تلگرافی وزارت خارجه طهران . به سفارت وارد شديم

باتلفن از . مشعربرقبول استعفای اميرعالئی وکاظمی  بود و اسمی از صالح نبود
گفت زاهدی به اوتلگراف کرده که استعفايش  را . صالح  پرسيدم واشنگتن  از 

  ...پس بگيرد ، اما او حاضرنشده است و عنقريب  به ايران خواهد رفت
شهريوراميرعالئی اطالع داد که دستورطهران  رسيده که تذکره سياسی ١٢در 

 شهريوربه پاريس ١٣روز .  اورا بگيرند واز عمارت سفارت هم بايد خارج شود
  .هم دستور دادند  که تذکره سياسی من و همسرم را بگيرند

درجواب نامۀ شارژدافر خلعت بری نوشتم که دولت حق ندارد تذکرۀ سياسی 
بعدها نيز دستوررسيد که . راکه قانون به سفرای  سابق اجازۀ داشتن داده بگيرد
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وتوهين نشان های دولت را هم ازمن بگيرند وهمۀ  اينها مقدمه بی احترامی ها 
بجای حسين نواب   ابوالقاسم .... گفتندکه خرج سفر را هم نخواهند داد. هابود

نارو زدن نواب هم عجالۀ برای اونتيجه اين داد . فروهرسفيرسوئيس شد
شهريورامير عالئی از بروکسل به ژنو    ٢۵. وديگری  را به جايش معين نمودند

ی راگرفتند واميرعالئی را آمد ودرراديوگفتند که نشان های من وامير عالئ
  ) ٢(» ...ازعمارت سفارت بيرون کردند

  
کاظمی پس از حدود يک سال  اقامت  در اروپا،  همراه با شمس الدين «

اميرعالئی وزير مختاردر بلژيک به ايران بازگشت و هردو بالفاصله  به فعاليت 
اتفاق  اين دو نفربه ١٣٣۴در فروردين  . در نهضت  مقاومت ملی  پرداختند

دکتر عبدهللا  معظمی و دکتر سعيد فاطمی و نريمان بازداشت شدند و کاظمی  را 
   )٣(» .به زندان بوشهر  فرستادند که شرايط بسيار سختی داشت

ازشدت گرما و : باقر کاظمی  وضعيت زندان دربوشهراينگونه به تصويرمی کشد
ن بيچاره  مگس و پشه و کثافت محيط و مناظر وحشت آورحياط و محبوسي

روز پنجم ستوان دوعزيز نيک سرشت . وقرائت کتاب هم امکان  نداشت
سيرآوری که رئيس زندان ومرد مهربان نجبيب و دارای احساسات رقيق وطن 
دوستی بود دلش سوخته يک قاليچه ودو سه صندلی و يک ظرف تصفيۀ آب 

و ميوه  ومقداری يخ وگيالس  برايم آورد و بعد ازدو سه روز چند لقمه غذا
دراين زندان عده ای سارق وآدمکش و چاقوکش وعده ای هم به نام توده . خوردم

ای که ازاطراف آورده اند، محبوس بودند ويک زن سارقه هم درست مقابل اطاق  
در وسط  حياط يک چاه آب وجو دارد که محبوسين مجاز .  من منزل  داشت

کشنده ، به تن خود بريزند و  هستند ازآن چاه  با دلوآب بکشند و درشدت گرمای
شب ها   هم چراغ  های پرنور قوی تمام حياط . ازآن آب  داغ  هم بخورند

وسلولهای کنار آن را تا صبح روشن می کند که کسی نتواند با ديگری حرفی 
دررفتن به مستراح ناچارازراه تنگی می رفتم که تمام  حياط  و . بزندو فرارکند

و اين بدبختان جز لنگ بسيار کثيفی  که رنگ آن سياه محبوسين  ديده می شدند 
شده بود، چيزی برتن نداشتند و مثل حيوانات آفريقايی تنشان سوحته و تاول زده 
. وهيکل عجيبی  پيدا کرده بودند که ديدن  آنها غير قابل  تحمل و وحشت زا بود

ه تمام   بيرون زندان هم درکوچۀ قهوه خانه شلوغ  پر ازجمعيتی وجود داشت ک
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روز و شب راديوبه صدای بلند می گرفتند و به اين وسيله اخبارطهران و دنيا کم 
  .وبيش شنيده می شد و  صفحات عربی آن هم تمام  نشدنی وگوش خراش بود

با کثرت پشه و مگس و نبودن بادبزن ازشدت گرما به خود می پيچيدم و خواب  
فت کسالت گذشت وحال مزاجی من چند روزی اوقات به اين کثا. هم امکان نداشت

  )۴(»  ...روبه بدی رفت و پايم به شدت درد گرفت
کاظمی  پس از چهار ماه  که از زندان  آزاد شد، فعاليت های سياسی  را از 

در تشکيل  جبهۀ ملی دوم مشارکت فعال دشت و به رياست  ١٣٣٩در . سرگرفت
  ١٣٤٣جبهه ملی دوم  در شورای  مرکزی  جبهه انتخاب  شد و تا زمان  انحالل 

  … اين سمت را عهده دار بود
  :مهندس زيرک ز اده  در خاطراتش  می نويسد

به خاطر دارم  روزی پسرش .  شورهيجان  اين مرد  تمام نشدنی  بود« 
دکترعزالدين کاظمی که او هم مانند پدرش عضوحزب ايران بود نزد من آمد 

وهميشه  افکارگذشته و بی فعاليتی واظهار ناراحتی کرد که پدرش آرام ندارد 
به خدمتش رفتم و . آزارش می دهد و سالمتی اش درمعرض خطر قرار دارد

هيچ کس نمی تواند به شما بگويد چرا . سال عمرداريد ٨٠شما االن « گفتم
پس بی جهت خودتان را ناراحت  نکنيد و حفظ . ساکت نشستيد وکاری  نکرديد

جوابی که داد خاطرم نيست ولی »  .تان بينديشيدبه سالمتی خود و راحتی عزيزان
   )٥( » .در وضعش تغييری حاصل نشد و يکی دو سال بعد فوت کرد

   
 گفته است در باره شخصيت مصدق  يزنهاورآمر کودتا، آ 

 
خارجی که از در کشورهای  شش تن از نمايندگان سياسی ايران«  پس از کودتا  

آقايان باقر کاظمی : حکومت ملی پشتيبانی کرده بودند احضار و منفصل شدند
، مظفر اعلم سفير در عراق،  شمس الدين امير عالئی وزير سفير  در فرانسه

مختار در بلژيک، عباس فروهر وزير مختار در سوئد، حسين پيرنظر وزير 
ظام خواجه نوری  وزير مختار و کاردار در مختار در يوگسالوی و غالمعلی ن

همکاری با رژيم   سفير در ايالت متحد آمريکا     ً                  ظمنا  مرحوم الهيار صالح. ايتاليا 
 )٦.(از سمت خود استعفاداد کودتا را نپذيرفت  و به رغم اصرار زاهدی
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بالفاصله پس ازپيش آمدن بيست وهشتم مرداد وتسلط « توضيح اينکه الهيارصالح 
بايد  گفت و نوشت  که اگر چه نخست وزير منصوب . شاه برمملکت، استعفاء داد 

به خواسته و توصيۀ شاه، ازصالح دعوت و خواهش کرد که  در آن سمت 
ديگر ادامۀ کار برای من . برجای بماند، ولی صالح قاطعانه ومصرانه گفت خير

استداللش آن بود که من تا امروز مدافع نظريات ملی دولتی بوده . ر نيست ميس
از من بر نمی آيد که از فردا  پيش دولت . ام که شما  آن را سرنگون کرده ايد

هم : می گفت.                            ً                       نظريات مخالف آنچه را که قبال  عنوان کرده ام عرضه کنم آمريکا
 نها درنيافته بودند که من به ملی شدن صنعت نفت     ً                      اخالقا   درست نبود وهم آنکه آ

  ) ٧(. اعتقاد راسخ داشتم و نمی توانستم ببينم که خدشه ای بدان وارد آيد
ولی من ديگر ماندن در « : گفته است که به روايت ديگر، مرحوم صالح    

در  وی در آن وقت سفير کبير ايران.( انستمرا به صالح و مصلحت نمی د امريکا
بنابراين جواب دادم که من يک سال از پله های  وزارت امور ) امريکا بود 

مصدق ناجی ملت ايران . قهرمان است خارجه امريکا باالرفته ام و گفته ام مصدق
است وکسی است که مصدق مظهر ملت ايران . مصدق پدر ملت ايران است. است

با بزرگترين دولت استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده 
آيا صحيح است که اکنون به خاطر پست ومقام از عقيده ام دست بردارم؟ . است

 .لذا  از مقام خود استعفا دادم . خير ، چنين چيزی امکان ندارد 
مارشال آيزنهاور  ور وقت امريکاوقتی برای خداحافظی به حضور رئيس جمه    

ولی . رسيدم، رسم بود برای همۀ سفرا پنج تا ده دقيقه وقت تعيين  می کردند 
به دليل آنکه آيزنهاور از موقع . ( برای من چهل دقيقه وقت مالقات گذاشته بودند

هنگام )  گذاشته است آشنايی داشته و به ايشان احترام می ستوان سومی با صالح
 را به شما و ملت ايران گفت من وجود دکتر مصدقبرخورد رو کرد به من و 

شخصيت هايی مثل دکتر مصدق  افسوس  که ما در آمريکا. تبريک می گويم
  :من در جواب گفتم . نداريم که از وجود شان استفاده کنيم

ل، شما برای خوشامد من چنين فرمايشی می فرمائيد، آيزنهاور جناب مارشا 
من گريه ام . من احتياجی به تملق نسبت به شما  ندارم : ناراحت شده می گويد 

  :گرفت و با حالت گريه گفتم
چرا يک هفته، ده روز  . چنين است اگرعقيده تان نسبت به مصدق!جناب مارشال 

  .باکودتا، ملت ايران را خورد و خمير کرديد و شاه را بر گردانيديد؟ پيش درايران
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آيزنهاور از گريه من  ناراحت می شود و دست مرا می گيرد  و کنار خودش     
فراموش . شما دو مسأله را با هم قاطی کرديد آقای صالح: می نشاند و می گويد

بايد تمام دنيا را جمع کنم و برای . هستم کاکرده ايد که من رئيس جمهور آمري
بود  و بايد از همۀ دنيا برای  نخست وزير ايران خرج کنم و  مصدق ملت آمريکا

اگر  آن . لذا اين دو مسأله با هم جور در نمی آيد. منافع  ملتش خرج کند
به ما داد، يک دهم آن را مصدق می داد، اصول انسانی و   چيزهايی را که شاه

 .اما مصدق هيچی نداد. شرافت ايجاب می کرد که ما با مصدق کنار بياييم
ما هيچ گونه شکی نداريم ولی من بايد  منافع ملت  در بزرگی و عظمت مصدق   

دارای منافع و قرار دادهای دو جانبه  ما با انگلستان. يرمرا در نظر بگ امريکا
اما اگر اين . می باشيم که در مواقع حساس و سختی بايد از همديگر  دفاع کنيم

سخن مرا در مورد دکتر مصدق در اين شرايط جايی نقل کنيد بالفاصله تکذيب 
اضافه کردند که بعد  مرحوم صالح. ولی بعد از  مرگ من اشکالی ندارد. ميکنم 

از شنيدن اين سخنان اشک های من خشک شد و بالفاصله  خدا حافظی کردم و 
  ) ٨(».از در آمدم بيرون

  
  

  :  پی نوشت
نشر » شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران«دکتر باقر عاقلی  -  ١

 گفتار باهمکاری نشر علم
 ١٢٨٠.  جلد سوم ص -  ١٣٨٠، چاپ اول سال 

 - جلد پنجم ، نشر تاريخ ايران - » ادداشت هايی از زندگانی باقر کاظمی ي«   -  ٢
 ١١٠ – ١١٢، صص  ١٣٩٣

، انتشارات » سرنوشت ياران دکتر مصدق« عبدالرضا هوشنگ مهدوی  – ٣
   ٢٢٠،ص  ٣٨۴  - علمی 

  ١۴۴ – ١۴۵جلد پنجم ، صص  - » يادداشت هايی از زندگانی باقر کاظمی «  -  ۴
   ٢٢١،ص »سرنوشت ياران دکتر مصدق« هدوی عبدالرضا هوشنگ م –۵
، تأليف عبدالرضا  ١٣٠٠،  ١٣۵٧، » سياست خارجی در دوران پهلوی«  -  ۶

  ٢٢٠، ص ١٣٧٧، چاپ چهارم، نشر پيکان،هوشنگ مهدوی
رات کتاب روشن ، ، انتشا در باره الهيار صالح ، به کوشش ايرج افشار  -  ٧

   ١٧٩، ص  ١٣٨۴چاپ اول ، 
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 ١٣٨١مصدق و حاکميت ملت ، دمحم بسته نگار ، انتشارات قلم ،  چاپ اول، ( -  ٨
جمال صفری  –و نگاه کنيد به  ابوالحسن بنی صدر )  ۴١و  ۴٠، صفحه های 

 انقالب اسالمی: انتشارات » نهضت ملی ايران و دشمنانش به روايت اسناد«
  ۵۴٩ -  ۵۵١،    ١٣٨٧شت ارديبه - ،صص

  
  »جامعه و دول درعصر رضا شاه  –تجدد آمرانه « : پی نوشت  پيشگفتار ◀

١.Thomas Nipperdey “In search of identity: Romantic nationalism, its 
intellectual, political and social background”,   ,J. C. Eade  (ed.),   
Romantic nationalism in  Europe,  Australian National 
University1983,p.11 

٢.Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, 
South America, and post-communist Europe, The John Hopkins 
University Press Baltimore and London, 1996, p.25 

 ۵و  ۴ی ، شماره ها١٣٠٣فرنگستان، .  ٣

در  ١٣٠۴آبان ] نهم [ در ] دورۀ پنجم[ از سخنرانی مصدق در مجلس . ۴
  خصوص تغيير سلطنت

 ١، شماره  ١٣٠٢ايرانشهر، . ۵

 ١، شماره  ١٢٩٩کاوه،. ۶

 .همان جا. ٧

 ١، شماره ١٣٠۴آينده، »آغازنامه«محمود افشار. ٨

 . ۶همان جا، ص . ٩

  »ان نقش مدرسموقعيت اير« ابوالحسن بنی صدر - : پی نوشت ◀

 اميری منوچهر: مترجم- »مالک وزارع درايران«:آن كاترين سواينفورد لمبتون- ۶
  ١٣٢ص   - ١٣۴۵، انتشارات  بنگاه نشر کتاب ، تهران
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درباره  تجديد حيات و رونق اقتصادی بعد از حملۀ مغول، ميان تاريخ   -  ٧
دوران بعد از  بعضی برآنند که رونق اقتصادی: نويسان اتفاق نظر وجود  ندارد

حملۀ مغول، بلحاظ  گشوده شدن ابواب بازارچين بروی کشورهای حوزۀ اسالمی، 
:  ازجمله عباس اقبال براين باوراست. از دوران پيش از حمله مغول در گذشت

اما تاريخ نويسان روسی نمی .  ۵۶٨ – ۵٧۵نگاه کنيد به تاريخ مغول  صص 
 .نق  را باز يافته باشدپندارند  که کشور توانسته باشد آن حد رو

نيز درمقدمۀ ابن . تبريزبه تنهائی به اندازه  کشور فرانسه ماليات می داد  -  ٨
شرحی از بزرگی وسعت  ۶٩٣ -   ۶٩۵ترجمۀ فارسی در صص  ٢خلدون جلد 

 .از جمله  بغداد  با شهرهای  اقمارش. شهرهای حوزۀ اسالمی دارد

 ٢٧٨ص   - جلد اول - تاريخ  ايران   -  ٩

نويسندگان اين تاريخ  برآنند .  ٣١٠و  ٢۶٨صص  - تاريخ ايران جلد اول   -  ١٠
که همدستی  و همپشتی بازرگانان و اشراف  فئودال يعنی سران سياسی و نظامی 
از ويژه گی های جامعه ايران است و به اين سبب بورژوازی نتوانسته است 

همدستی و همپشتی ويژۀ اما به نظرمی رسد که اين . مستقل از فئوداليته رشد کند
همانسان که امروز نيز مابا پديدۀ نظامی  . جامعه ها و اقتصادهای مسلط است 

کردن ادارۀ شرکتهای بزرگ و همپشتی سران نظامی و سرمايه داران درآمريکا 
 .در دنبالۀ بحث به اين موضوع بيشترخواهيم پرداخت. روبروئيم

اردر خدمت می داشتند که به شاه و اشراف تاجران و صنعتکاران بسي – ١١
رسم خود بستن به قدرت . ظاهر برای خود و در باطن برای آنها کار می کردند

امر ( بدستان و تفويض سهام شرکتها به آنها نيز مثل  امروز وجود داشته است 
به )  ۵۶٢ص  ١جلد ( تا آنجا که ابن خلدون ضمن اشاره به اين امر ) واقع مستمر

کسی را اليق اين کار . هر کسی را اليق بازرگانی نمی داندعنوان نظريه ساز، 
 . می داند که گستاخ  و سرسخت است و نزد فرمانروايان نفوذ و اعتبار ندارد

 در باره دورۀ صفوی  نگاه کنيد  به  – ١٢ 

Chardin – Voyage  En  Perse,  Tome 4 , Paris  1011. P. 1558 

ميرزا تقی خان امير «  - عباس اقبال : ه کنيد بهو در باره دورۀ قاجار از جمله نگا
 .آوردن ناصرالدين شاه به تهران -  ١٣۴٠انتشارات  دانشگاه  تهران  - » کبير 
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در بارۀ نقش پول ايرانی به مثابۀ پول جهانی در دوران قبل وبعد از اسالم  - ١٣
 کتاب   ١۴٠ – ١۴٢نگاه کنيد به صص 

Maurice lambard: Mnnaie et Histoire d’ Alexandre a mohamet , Edition 
Mouton ,  Paris 1971  

اخالق ناصری به ): قرن هفتم  هجری( خواجه نصيرالدين  طوسی   -  ١۴
 .١٨۵،  ص ١٣۴۶تصحيح اديب، چاپ اول،  تهران سال 

قابوس :  اميرعنصرالمعالی کيکاوس بن اسکندر بن قابوس وشمگيرزيار -  ١۵ 
(  ٧۴اندرآئين جمع کردن مال، ص  ٢١باب   ١٣۴٢ - نامه به تصحيح  نفيسی 

و نيزنگاه کنيد به مقالۀ حسينقلی ستوده با ) ق . هـ  ۴٧۵تاريخ نگارش کتاب 
عنوان عوايد و در آمدهای خواجه رشيد الدين فضل هللا وکيفيت مصرف آن از 

پائيز  ٢٠و  ١٩مندرج درمجلۀ تحقيقات اقتصادی شماره های  ۵٣تا  ٣٣ص 
 دانشگاه تهران    -  ١٣۴٩زمستان 

خارجی برمتالشی شدن اقتصاد ايران و  - دربارۀ اثرات فشارهای داخلی  –١۶
 ۶٧ – ٨٢بريده شدنش از اقتصادهای حوزه، نگاه کنيد به صص 

Qavim hambiy : An  Introduction  to  The  Economic  Orgamization of  
Early  Qajar , Iran Journal of  The  B.I. S. P. Volume  II, 1964  

ق پول ايران هنوز از بغداد تا مرز چين و از هندوستان تا . هـ  ٢۶۶تا  -  -  ١٧
» تاريخچۀ سی ساله بانک ملی ايران«نگاه کنيد به . حدود روسيه وسيلۀ مبادله بود

  ١۴، ص  ١٣٣٨تهران شهريور  –

 ۵٨٠ص  –جلد دوم  –تاريخ ايران   -  ١٨

، » يخ  اجتماعی  و سياسی ايران در دورۀ معاصرتار«:  سعيد نفيسی   -  ١٩
  ٢٢٠و ٢١٩صص   - جلد دوم   – ١٣۴۴تهران  

تاريخ  اجتماعی : مرتضی راوندی: دربارۀ  مقايسه مالياتها نگاه کنيد به   -  ٢٠
و در بارۀ مقايسۀ بودجه نگاه کنيد به تاريخ ايران جلد  ١٢۶ص  - ايران جلد سوم  

  ۵٨۶د وم  ص 
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شاه پس از شکست از روسيه و براثر تعهدات مالی سنگين که به فتحعلي – ٢١
موجب دو قرارداد ترکمنچای و گلستان برعهدۀ  ايران نهاده شد، مالياتها را از ده  

  ٣۵تا  ٣٠اين افزايش اسمی بود و درعمل !  در صد به بيست در صد افزايش داد
گنج شايگان : ال زاده دمحم علی جم: در صد درآمدها به عنوان ماليات اخذ می شد

و  ١٢١و  ١٢چاپ  برلين صص . ق. هـ  ١٣٣۵ - يا اوضاع اقتصادی ايران  
  ١٢٩و  ١٢٧و  ١٢۵

 »           ّ          ايرانيت، مل يت، قوميت « اصغر شيرازی : پی نوشت

به ). و بعد ١٠٠، ص  ١٣۶٨( ذوقی : برای اطالع از اين استفاده نك به -   ۶٠
ان كه به تازگی ساختمان آن به پايان راه آهن سراسری اير«قول وينستون چرچيل 

رسيده بود، می توانست به عنوان سريعترين و كوتاه ترين راه در دسترس برای 
 ) ٢٩به نقل از همان، ص .  ( »كمك رسانی به روسيه مورد استفاده قرار بگيرد

/  ١٢/ ١۶تا  ٧( ١۴٢تا  ١٣۵رسول بخشی در مقاله ای كه در شماره های  -  ۶١
امۀ ستارۀ ايران منتشر شد، پس از اشاره به سابقۀ پنجاه سالۀ روزن)) ١٣٠٢

راه آهن در ايران و ضخامت اسناد آن در آرشيوهای » قضيۀ«كشاكش برسر
كه اگربخواهند به قول يك ديپلمات معتبر انگليسی آنها را  - انگليس وروس

ير بسوزانند، بيش ازيك هفته وقت الزم خواهند داشت به بررسی مزايای چهار مس
يكی ديگر مسير . مختلف می پردازد كه محمره به تهران يكی ازآنهاست

قصرشيرين به همدان، قم، اصفهان و تهران است كه هم قابل اتصال به خط راه 
 .آهن بغداد و ازآنجا به اروپا است و هم چند شهررا به هم وصل می كند

 ۶٨۵در مجموع  ١٣١٨تا  ١٣١۶طبق داده های رزاقی درسال های  - ۶٢
بخش اعظم اين كارخانه . كارگر وجود داشت ۶١٣هزارو ۴۴كارخانۀ ماشينی با

ميانگين كارگران شاغل در هر . تأسيس شده بودند ١٣١٠ها در سال های بعد از
معدن  ١٨٣نفر نيز در ٨٢٩هزار و  ٢٣همان زمان .(در. نفربود ٢۴يك از آنها 

گر در بخش كارخانۀ دي ١٢١رزاقی از ) ١٨، ص ١٣۶٧.(كار می كردند
هزار  ٣۵۵خبرمی دهد كه در آنها »صنايع دستی متفرقه «ريسندگی و بافندگی و

به اين حساب تعداد شاغالن هريك ازآنها بايد بيش از . نفر اشتغال داشتند ٣۵۴و 
 .به نظرنمی رسد كه اين رقم درست باشد. نفر باشد ۴۴٩
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ها، نوع توليد و شمار برای آشنائی با جزئيات بيشتری دربارۀ اين كارخانه  -  ۶٣
 ).و بعد ١٧، ص  ١٣۶٧( كاركنان آنها نك به رزاقی 

/ ٢۵تا  ١٨، ١٠٩تا  ١٠٧مذاكرات مجلس، دورۀ يازدهم، جلسات : نك به -  ۶۴
 ).و بعد ١٢١آوری، بی تا، ص . (نيز نك ١٣١٨/ ۶

  ١٣١٨/ ٢/ ٨مذاكرات مجلس، دورۀ يازدهم، جلسۀ دهم، : نك به  -  ۶۵

، Bharier) ( 1971(نسبی كاتوزيان ارقام مطلق كتاب بری يرمآخذ ارقام  - ۶۶
ميليون لایر  ١١٢به حساب اين ارقام بودجۀ وزا جنگ از . است) و بعد ۶۵ص 

 .افزايش می يافت ١٣١٩ميليون لایر در سال  ۴٨۵به ١٣٠٧در سال 

 ١٣٢٠تا  ١٣١٠كارخانه ای كه ازسال  ٢٢شيری آذرمی نويسد ازميان  - ۶٧
 ). ١٣، ص  ١٣٨٧( برپا شد، تنها دو كارخانه سهم آذربايجان بوددرچهاراستان 

او بعد از ذكرمظالمی كه در ضمن اين اعمال انجام می شد وفجايعی كه به  -  ۶٨
 ١٣٢٠/ ١١/ ١۶مذاكرات مجلس: نك به. بار می آورد، اين حرف را زد

بی آوری، (واحد رسيد ٣۶به  ١٣٢٠تعداد دانشسراهای تربيت معلم درسال  -  ۶٩
، ص  ١٩۶٩( دانش سرا خبر می دهد  ٢۵از فعاليت ) Banani(بنانی) ۴٧تا، ص

٩۴  ( 

: برخی از كتابهائی كه مأخذ مطالعۀ كاشانی ثابت بوده اند، عبارت اند از -  ٧٠
( راهنمای سعادت مخصوص محصالت مدرسۀ نسوان، نوشتۀ احمد سعادت 

وشتۀ ميرزا سيد علی ، هنر آموزش دوشيزگان سال دوم مدرسۀ نسوان ن) ١٣٠٢
 )١٣٠٣( خان 

مأخذ من خالصه ای است از نتيجۀ مطالعه ای كه توسط نويسندۀ آن تقی  -  ٧١
 .منتشر شده است ٢٠١٣/  ٨/  ٩زاده انجام  گرفته  و در 
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  فصل اول
  

 پروگرام مشروطه
  

: که  بر اين نظر است» گرام مشروطهوپر« کاوه بيات درمقاله خود تحت عنوان
کننده  تجددونوسازی که درچارچوب نهضت مشروطۀ ايران شتابی تعيين خواست

يافت، پس از يک دورۀ کوتاه که به طرح و بحث کلياتی چون لزوم حکمروايی 
پرداخت، در رويارويی با نيازهای مبرم مملکتی از لحاظ ... قانون و تفکيک قوا 

رای برآورده ساختن اقتصادی، اداری، نظامی وفرهنگی، به ارائه برنامۀ منسجمی ب
ـ بنا به داليلی »پروگرام مشروطه«ولی دورۀ کارکرداين برنامه.اين نيازها موفق شد

 .ای که در دورۀ رضا شاه بر آن تحميل شد به درازا نکشيد چون چارچوب آمرانه
ای از تبعات  در اين نوشته ضمن بررسی خصوصيات کلی اين پروگرام، به پاره

 .مراحل بعد نيز اشاره کرد حاصل از رنگ باختن آن در
توان ماحصل يک دورۀ طوالنی  انقالب مشروطۀ ايران و نظام برآمده از آن را می

ِ    از نوخواهی و نوجويی دانست در جهت  پايان دادن به ادبار و فالکت  به                            ِ ظاهر                                 
 .ناپذيری که مملکت را فرا گرفته بود پايان

ه هم بروضعيت موجود کشور درکنار ارائه تصوير وتوصيفی ازاين ادباروفالکت ک
ها  تأکيد داشت و هم درمواردی چند، آن را با دوران مجد و عظمت ايران در گذشته

کرد، اين نوخواهی ونوجويی بيش ازهرچيز خود را به شکل طرح و  مقايسه می
بايست برای دگرگون کردن  ها و راهکارهايی نشان داد که می بيان مجموعه برنامه

  .ه قرار گرفته وبه مرحلۀ عمل درآيداين وضعيت مورد توج
 

ِ  عالوه برمباحث ومضامين  مربوط به لزوم قانون وخصوصيات  يک نظام سياسی                 ِ                              ِ                    
ای  جديد که بعدها با پيروزی نهضت مشروطه و تأسيس يک نظام پارلمانی جنبه

مشخص يافت، در زمينۀ توسعۀ اقتصادی وتجارتی، اصالح نظام اداری ومالی، 
اگر چه در اين دورۀ . نيز آراء مختلفی بيان شد... امی مؤثر تشکيل يک نيروی نظ



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٠                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

اوليه وتا پيش ازصدورفرمان مشروطه واستقرار نظام برآمده ازآن، دورۀ اميدواری 
سختی  به تحقق انتظاراتی کلی چون خواستۀ رسالۀ يک کلمۀ مستشارالدوله به

قايق اين توان ازبروزوتبلور يک اجماع کلی وعمومی درباب جزئيات و د می
ِ                            نوخواهی ومشخصات دقيق  وضعيت مطلوبی سخن گفت که می بايست جايگزين                     

ها و اقدامات  وضعيت نامطلوب موجود گردد، ولی نگاهی گذرا به مجموعه تالش
 ای ازاصالحات مشخص اداری و های صدرمشروطه درپيشبردمجموعه دولت

ن است که جامعۀ اجتماعی درمراحل بعد ازاستقرار نظام مشروطه، خود بيانگر آ
 .ای نيز دور نبوده است سياسی کشور از رسيدن به يک چنان اجماع کلی و عمومی

ای که در ادامۀ استخدام مستشاران بلژيکی و سپس  اصالح نظام مالی کشور به گونه
در قالب تجربۀ استخدام مورگان شوستر و هيئت همراه او مالحظه شد و يا همزمان 

سيس يک نيروی ژاندارم، که برای يک دوره اين اميد را با اين تحول ودگرگونی تأ
 پديدآوردکه به يک نيروی متحدالشکل ومتعارف نظامی تبديل شود،توسعۀ چشمگير

گيری يک نهضت معارف درسطح کشوروحمايت  آموزش عمومی به صورت شکل
ای که از اين نوع تحرکات صورت گرفت خود از اين حکايت داشت که در  گسترده

ِ                       جامعۀ سياسی ايران سمت و سوی  مشابهی را مد نظر داردمجموع،                            . 
                                 ّ        توان با سه دورۀ اول مجلس شورای مل ی مقارن  دراين مرحلۀ اوليه، که آن را می

               ّ     هايی اساسی و جد ی در  آيد که به رغم پيش آمد سکته دانست، چنين به نظر می
اين نوع آمال  پيشبرد و اعمال اين مطالبات، نه فقط در نقش محوری و قابليت بسيج

 .تر از پيش نيز يافت ها نقصانی حاصل نشد که صورتی گسترده و خواسته
های مکرر بر  رخدادهايی چون واقعۀ به توپ بستن مجلس واستبداد صغير، شورش

های خارجی و به ويژه روسيه تزاری  ضد نظام مشروطه، مداخالت فزايندۀ قدرت
پيش آمد جنگ اول جهانی و  های شمالی ايران بود، که درصدد انتزاع بخش

ِ                                                                 گسستگی  بيش از پيش رشتۀ انتظام درکشور، اگر چه هر يک برای مدتی اين رشته       
ها از ذهن و زبان ايرانيان  گاه به محو اين خواسته ها را مختل کردند ولی هيچ تالش

 .موفق نشدند
روزی عمومی يکی  پناهی و تيره جنگ اول جهانی ازلحاظ استيصال وفالکت، بی

ترين ادوار تاريخ معاصر ايران است، ولی حتی در اين دوره، در ميان رفت  سياهاز
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سوز قوای بيگانه و قحط و غالء حاکم، هر گاه فرصتی ولو کوتاه نيز  و آمد خانمان
هايی  های جديد، تالش دست داد برای پيگيری اصالحات ناتمام پيشين يا طرح برنامه

 .مبذول شد
هايی از اين دست آن چنان بود که به محض نزديک  طرحميزان تعلق و دلبستگی به 

اش که برای ايران با موهبت عظيمی چون  شدن جنگ اول جهانی به مراحل پايانی
 های خارجی درامور فروپاشی امپراتوری روسيه وامکان کاستن ازمداخلۀ قدرت

های برون رفت ازآن وضعيت بحرانی و به  داخلی کشورتوأم شد،درموردراه
ای از اصالحات مبرم و اساسی که تا آن زمان به دليل پيش  م رساندن رشتهسرانجا

 .آمدهای گوناگون به تأخير افتاده بود، باز هم يک اجماع کلی و اساسی شکل گرفت
ِ                   طرح و بيان  اين آمال و خواسته ها، اشکال مختلف و متنوعی يافت؛ از تشکيل يک           

         ّ                   کشوردر اي ام فترت مجلس شورای  العاده ازرجال سياسی وديوانی مجلس عالی وفوق
توان ياد کرد که برای تدوين عرضحالی به محضر کنفرانس  ها می   ّ            مل ی در اين سال

های  صلح که قرار بود در پاريس تشکيل شود تا مجموعۀ متنوعی ازرسائل و بيانيه
                  ّ                                                    سياسی که درهمان اي ام از سوی ديگر رجال ايران ـ چه به صورت فردی و چه به 

                                               ّ              ـ در تأکيد برمجموعۀ مشابهی از آمال و آرزوهای مل ی، تدوين شد و شکل جمعی 
 .منتشر گشت

هايی چند درلحن و بيان و ميزان شرح و  رغم تفاوت هايی که به ها و مرامنامه بيانيه
        ِ         های مشخص  رفع اين  تفصيل، در شناسايی نيازهای مبرم و عاجل مملکتی و راه

آمد که حتی که دربارۀ نحوۀ اعمال  نظر میدرواقع به . نيازها اشتراک نظر داشتند
برای مثال در . ها نيز اجماعی وجود داشت های تحقق آن ها وروش اين خواسته

اصول مصوب جمعی از ايرانيان برای اصالح و ترقی «يادداشتی تحت عنوان 
 ١٢٩٩يعنی حدود دو سال و اندی پيش از کودتای  ١٣٣۶رجب ٢۵که در» مملکت

دياد  سعی وکوشش دراز«چون تشکيل يک دولت قوی  تدوين شد،پيش شرطی
 های کارنيز مدنظر قرارگرفت و اولويت»اقتدارهيئت حکومت ومراقبت دردوام آن

عمدۀ مجاهدت اوليه دولت بايد صرف تشکيل قوای نظامی ... «:آنکه: تصريح شد
وتنظيم قوای تأمينيه وترتيب ماليه و تأسيس بودجۀ مملکتی برطبق قواعد جديده 

در بودجۀ مملکت مخارج قشونی برساير «ای بر آنکه وتأکيدوتوجه دوباره» ...شودب
 ».مصارف مقدم است
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درايران با شتابی فزاينده به مرحلۀ  ١٢٩٩آنچه که ازفردای کودتای سوم اسفند 
هايی بودکه از بدو نهضت مشروطه ذهن نخبگان  ها و برنامه اجرا درآمدهمان طرح

داشته بود ولی پيش آمد حوادثی غيرمنتظره و پی در پی ايرانی را به خود مشغول 
 .تحقق آنها را مختل کرده بود

مواردی چون استقرارحکومت عرفی درايران،الغای کاپيتوالسيون،احداث خطوط 
ً      قراردادهای تجارتی ومخصوصا  تعرفه در آهن، تجديد نظر راه های گمرکی،                           

که تحقق آنها بيش از  ...ها، توجه مخصوصی به معارف تجديدنظر درماليات
هرچيزبه اعادۀ انتظام وتشکيل يک نيروی کارآمد نظامی منوط بود، چنان واضح و 

ّ  نمود که دريک مرحله يکی ازمه م بديهی می ِ                      ترين ارکان  پيش شرط مزبور، يعنی                                      
رضاخان سردار سپه با يک پيشينۀ نظامی، از گروهی ديگر با يک پيشينۀ متفاوت ـ 

ِ          روشنفکران  جمعيت اي را، که آن  ای از مرامنامۀ خود خواهد نسخه ران جوان ـ می        
های آن دوره تفاوتی نداشت، نزد او گذاشته و دل به او  نيزدراساس با ديگرمرامنامه

 .کنند چون و چرا چنين می بسپرند؛ آنان نيز بی
ای ازجزئيات امرهنوزاختالف نظرهايی وجود داشت،  اگر چه دراين دوره درپاره

رحوزۀ آموزش عمومی درمقدم داشتن آموزش عالی بر آموزش ابتدايی برای مثال د
ويا بالعکس مجادالتی بروزکرد ولی در مورد اصل بحث ـ لزوم توسعۀ آموزش 

گروهی خواهان ادغام کامل تمامی نيروهای نظامی . عموميـ اتفاق نظروجودداشت
سی با در نظر و تشکيل يک قشون متحدالشکل بودند، برخی نيز بيشتر به داليل سيا

داشتن نيروی ژاندارمری که تحت نظارت وزارت داخله قرارداشت خواستار حفظ 
موجوديت آن به عنوان يک نيروی مستقل و موازی بودند ولی با اين حال هر دو 

 .طرف برلزوم ارتقاء و توسعۀ توان نظامی کشور هم رأی و هم نظر بودند
ادی،اجتماعی وفرهنگی مورد بحث های اقتص هايی ازاين دست درديگرحوزه تفاوت

ّ                                         شود ام ا هيچ يک ازاين تفاوت آراء به معنای تأکيد دراين دوره نيزمشاهده می       
 ١٣٠٠حتی دريک مرحله، يعنی دراواسط دهۀ. بريکی به قيمت نفی ديگری نبود

دانست، سيد »  پروگرام مشروطه«توان دورۀ اوج حيات وتأللو شمسی که آن رامی
فقدان نقشه مستلزم فقدان بودجه يا فقدان «ای تحت عنوان لهزاده درمقا حسن تقی

برآن شد که با شناسايی اختالف نظرهايی از اين » بودجه ناشی از فقدان نقشه است؟
دست وهمچنين تأکيد بر محدوديت امکانات کشوراز لحاظ منابع مالی و انسانی، بر 
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» ...زده سال آيندهپان برای ده...تهيۀ يک نقشۀ صحيح اساسی جامعی... «لزوم 
ای را نيز فراهم کند تا  نظرهای حاشيه  کشورزمينۀ برطرف شدن همان اختالف

ها از سوی  بدين ترتيب با سنجش و برآورد امکانات از يک سو و تعيين اولويت
، نقشه وترتيبی داده شود که »...تشخيص صحيح احتياجات حقيقی... «ديگر، در پی 
و فرعی اين ملت را چنانکه بايد و مطابق واقع،  دردهای اصلی... «بر اساس آن

متناسب با اهميت آنها، )    ً                   ً مثال  ده تا بيست سال اقال  (تشخيص داده و برای مدت کافی
 »...اصالحات الزمه در نظر گرفته و وجوه الزم برای آنها تخصيص کرده باشند

س سازمان زاده در ذهن داشت تنها حدود ده سال بعد با تأسي اگر چه طرحی که تقی
برنامه زمينۀ تحقق يافت، ولی دراين فاصله ايران دستخوش تحوالتی گشت که در 
                                                ِ                 خالل آن نه فقط اهميت تدابيری از اين دست، بلکه نفس  در نظر داشتن يک 

ِ                               اندازکالن  مملکتی که دراين دوره به صورت  چشم تبلور يافته » پروگرام مشروطه«       
 .ادبود نيز جذابيت اوليۀ خود را از دست د

ها و اهداف ملموس  ای از خواسته آنچه تا پيش از اين دگرگونی به صورت مجموعه
             ّ                    نوعی اجماع مل ی را درحول محور خود ... اقتصادی واجتماعی، نظامی وفرهنگی 

 .بر پا داشته بود، جای به ترتيبی سپرد به کلی متفاوت از پيش
ِ            از اين مرحله به بعد که تنها پس از تحوالت  حاصل از وا ، وجه ١٣٢٠قعۀ شهريور                                       

بروزی عيان و آشکار يافت، چنين به نظر آمد که برای حصول به اجماعی مشابه، 
های ملموس و مشخص،  برای بسيج سياسی ايرانيان در حول يک رشته خواسته

نه آنکه مسائل و نيازهای مبرم . اندازی از يک سنخ ديگر الزم است تصور و چشم
                             ّ             آنها تا پيش از اين دگرگونی مد نظرقرار داشت  مملکتی که رسيدگی به جزء جزء

حل و فصل شده باشد و از اين رو موضوعيت خود را از دست داده باشند؛ ايران 
هايی  به رغم برداشتن گام ١٣٢٠و مراحل نخست دهۀ  ١٣١٠های پايانی دهۀ  سال

ای از فالکت و استيصال، هنوز هم با مشکالت  اساسی در پشت سرگذاشتن دوره
ها کماکان  ادی و اجتماعی فراوانی دست به گريبان بود که رسيدگی بداناقتص

         ّ                                            ّ                 مستلزم جد  و جهدی اساسی يعنی در نظر داشتن يک برنامۀ مل ی بود ولی در اين 
ای از آنها اشاره خواهد شد، تحوالت  ميان بنا به داليلی که درادامۀ اين بحث به پاره

ها و اتخاذ تدابيری برای برآورده  تهروزگار به نوعی پيش آورد که اين نوع خواس
های پيش شاهد آن بوديم، موضوعيت و جذابيت  ای که درسال ساختن آنها به گونه
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 .خود را ازدست داده بود
ای که در  شالوده. کشور هنوزهم با مسائل و مشکالت فراوانی دست به گريبان بود
مقننۀ آن گرفته تا  خالل تأسيس يک دولت مدرن و امروزی نيز ريخته شد، از حوزۀ

.       ً                                                اش،عمال  جزرسيدگی به اين مسائل ومشکالت کارکرد ديگری نداشت بخش مجريه
اش،  های کاری هرکابينۀ جديد نيزدربدو تشکيل، با ارائۀ فهرستی از اولويت

ولی اين امردرمقايسه با گذشته بيشتر صورتی .کرد ای رااعالن می پروگرام وبرنامه
 .              ِ               ر معنايی همسنگ  دورۀ قبل نداشتتشريفاتی يافته بود و ديگ

ِ                                   آمد  يک چنين تغييری عوامل متعددی را می در توضيح علل پيش به . توان برشمرد   
توان اشاره کرد که در  ای می ، آن برنامۀ مملکتی»پروگرام مشروطه«سرنوشت 
تازی رضاشاهی که نه فقط به حذف نيروهای سياسی  گيری استبدادو يکه خالل شکل

ت منجر شد، بلکه موجوديت مستقل هوادارانش را نيز از ميان مخالف ومتفاو
                          ّ                                         برداشت، از سطح يک پروژۀ مل ی و برخورداراز توجه و حمايت عمومی به سطح 

ِ          حضرت  قدر قدرت           ِ     ِ     منويات شخص  شخيص  اعلی«يک پروژه شخصی،  فرو» ...   
ت کاسته شد ودراين تقليل و تنزل بخش مهمی ازتوان و گيرايی اوليۀ خود را از دس

 .داد
تازی که عرصه را بر حداقلی از مشارکت سياسی نيز  در کنار اين استبداد و يکه

نيز تير خالصی بود بر  ١٣٢٠مسدود کرد سرشکستگی حاصل از فاجعۀ شهريور
 .اعتبار بر جای مانده از اين ماجرا کالبد نيمه جان و بی

ِ                                    های پرآشوب  بعدی نيز نيروهای سياسی کشور ـ از ت در خالل سال ک و توک          
های بر جای مانده ازنهضت مشروطه گرفته تا عناصر و عوامل جديدی که  چهره

داری به حداقلی از اجماع و همراهی پيش  به صحنه آمدند ـ نتوانستند درراه مملکت
های ميانی دهۀ  گفته دست يابند و درادامۀ بحران ودر واکنش به اين ناتوانی، از سال

توان سراغ گرفت که برای به  رراديکالی میاز فرادستی تدريجی گفتا ١٣٢٠
کرد؛ گفتاری که در  تری را جستجو می تحرک واداشتن جامعۀ سياسی، راه ساده

 .                   ّ                                               نهايت درقالب بحث مل ی شدن صنعت نفت، به راه و روش مطلوب خود دست يافت
ها و  از اين مرحله به بعد بود که بسيج سياسی با فاصله گرفتن از مجموعه کاستی

صبری  با نوعی بی. تدريج صورتی کلی و انتزاعی يافت ای ملموس مملکتی بهنيازه
ای برآمد که بتواند در يک راه ميانبر و در  و تعجيل، درصدد طرح و بحث خواسته
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 از           ِ                                       ای راکه راه  به تحرک واداشتنش تا اين حد سخت ودشوار يک حرکت، مجموعه
دگرگونی و تغييری بود که  در خالل يک چنين. آب درآمده بود، به حرکت درآورد

با ارائه تصويری اغراق آميزازقدرت وهيمنۀ شرکت نفت که با ذهن توطئه زدۀ 
                                        ّ                     عوام نيزهمخوانی کامل داشت، موضوعی چون مل ی شدن صنعت نفت که در 

ای از يک برنامۀ کلی تلقی  توانست بند و تبصره چارچوب نگرش پيشين تنها می
 .گردد جايگزين کل آن شد

پس به رغم تداوم واستمراربارسنگين انبوهی ازمسائل مشخص و ملموس از اين 
ای که بتواند  گاه برنامه بردوش کشور، هيچ... اقتصادی، اجتماعی، نظامی وفرهنگی

تمامی اين مالحظات را به نحوی جامع و فراگير تحت پوشش قراردهد و درعين 
عۀ سياسی را نيز جذب حال همانند دودهۀ نخست بعد از استقرارنظام مشروطه، جام

گاه شکل  های مختلف بسياری ازنيروهای سياسی وقت هيچ خود کند، به رقم تالش
 .نگرفت

ً                 ای که برعهده داشت، طبعا  درگير رسيدگی به  ها و نظام حاکم بنابر وظيفه دولت                        
ّ                             چنين ضرورياتی بودند، ولی بخش مه می از نيروهای سياسی کشور، بی اعتنا نسبت                                

ای، رؤيايی ديگر در سر داشتند و »پيش پا افتاده«و» ابتدايی«ئل به يک چنين مسا
گونه که با فزونی گرفتن اقتدار فردی رضا شاه، وجه آمرانه و  متأسفانه همان

سايه افکند، اين شکاف و جدايی را بنيان » پروگرام مشروطه«ای که بر  يکسويه
ِ                                       آمد  تحولی مشابه درارتباط با اقتدار فردی دمحم گذاشت، پيش رضا شاه و تقليل کل   

نيز در تشديد »منويات ملوکانه«ای از                        ّ               مسائل مربوط به توسعۀ مل ی کشوربه مجموعه
 .و استمرار اين عارضه مؤثر واقع شد

ِ            ِ                        يکی ازنتايج اصلی اين دگرگونی دور شدن  بيش از پيش  امر سياست ازمسائل مبتال                                     
اگردريک . نتزاعی بودای ازمفاهيم مجرد وا به کشورو تقليل آن به يک يا مجموعه

اعتنا به ديگر مسائل و معضالت کشور، سعادت ملت ايران  مرحله در نگاهی بی
         ّ                                                              فقط در مل ی شدن صنعت نفت انگاشته شد والغير، اين نگاه و طرز تلقی در مراحل 

 تراز پيش تحت عنوان تر ومبهم بعدی تطوراش باطرح مفهومی به مراتب گنگ
جهانی بود،  ای موجود و اين لی که الاقل پديدهقب»شرکت نفت«به جای »وابستگی«

 .ابعادی انتزاعی و حتی متافيزيکی به خود گرفت
های متفاوت و  در يک چنين چارچوب کنگ و مبهمی بود که انبوهی از پروژه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٦                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

متعارض سياسی و غيرسياسی برای مدتی امکان همراهی و همزيستی يافتند؛ از 
ِ       ت اسالمی؛ در حالی که داد و ستد  ميان ادامۀ راه مصدق گرفته تا ايجاد حکوم                             

طبقۀ کمونيستی رونق داشت؛ هم برای رفع  طبقه توحيدی وجامعۀ بی جامعۀ بی
نمودوهم برای  ای فراهم می اش زمينه اليناسيون طبقۀ کارگربه معنای مارکسيستی

يک روز رفع فتنه . اش بازگشت به خويشتن خويش به معنای اسالمی وعرفانی
 .ها قرارگرفت و روز ديگر فراهم آوردن مقدمات ظهور اولويتازجهان درصدر

ِ                     از اشاره به سير تطور و تکامل بعدی اين نگاه و صور  خاصی که در هر مقطع                                                 
خاص به خود گرفته و به ويژه ماحصل آن به صورت يک شکاف فاحش و عميق 

يچۀ ربطی که حال و مآل ايران را باز های بی ميان مسائل واقعی کشورودلمشغولی
گيری خاتمه  خود قرار داده است، صرفنظر شده و اين يادداشت را با چند نتيجه

 .دهم می
های مختلف          ِ              های مشخص  مملکتی درحوزه ای ازمسائل وکاستی تأکيد بر مجموعه

اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و پايبندی حاصل از اين تأکيد به صورت 
ها و مسائل، به  فصل اين کاستیتوافق برسر يک برنامۀ مشخص برای حل و 

ای که در دو دهۀ اول نهضت مشروطه شاهد آن بوديم باعث آن شده بود که  گونه
. امرسياست تا حدود زيادی به مقدورات و مقدرات واقعی کشورمقيد باقی بماند

های برطرف ساختن اين مسائل نيز کم و بيش روشن  حل مسائلش مشخص بود وراه
 .و مشخص

هايی  حل ه توجه به آن گونه مسائل مشخص وملموس مملکتی ويافتن راهای ک ازدوره
برای هريک با توجه به امکانات زمانه، ازحوزۀ توجه وعالقۀ عمومی خارج شد 

، »حماسه«، »نهضت«ودرعوض پيش آوردن يک دگرگونی عمده وفراگير ـ 
ررا به العينی، بار را به مقصد و کا ـ هدف قرارگرفت که به طرفه... »انقالب«

سامان رساند، امرسياست نيز تا حدود زيادی ترتيب و قراراوليۀ خود را از دست 
 .داد

در يک چنين چارچوبی است که اصول اساسی و مهمی چون تحزب و التزام به 
های صنفی و  گيری تحرکات سياسی بر اساس داده های جامع سياسی، شکل برنامه

ِ              وديگراصول مدرن  امر سياست، ک...طبقاتی  اثرشده، جای به رفتاری  مرنگ و بی             
و پارسايی،  های شخصی چون زهد ای از ويژگی سپرد که براساس آن پاره می
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 »ارزش«يابدو به وقت دلزدگی از اين اوصاف،  خوشرويی ومهربانی اهميت می
                              ُ                                    های ديگری چون سرسختی ومهابت، ب رايی و قاطعيت؛ وامر سياست نيز جز در 

، مجری ديگری برای »شکوهمند«م يک چارچوب پرتو اغراق و گزافه وترسي
 .يابد طرح و بيان نمی

به اين دليل است که دربزرگداشت ويادآوری صدمين سال انقالب مشروطه، الزم 
پروگرام «های فراموش شدۀ مشروطيت از  نمايد که درکنار ديگر ارزش می

ِ                            و نقش کارسازآن درايجاد  بنيانی ماندگار نيز ياد شود» مشروطه انی که به رغم بني.                      
                         ُ                                   اعتنايی ودستکاری هنوزهم ب ن و اساس دولت ـ ملت ايران را تشکيل  اين همه بی

دهد و ته رنگی از کارکرد اصلی خود را حفظ کرده است و شايد که بازيابی  می
صورت روز آمدی از آن بتواند در پايان دادن به اين دور باطل بيهودگی مؤثر واقع 

 )١(.گردد
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  توضيحات و مآخذ

 
  ٥١فصلنامه  گفتگو شماره » پروگرام مشروطه«  کاوه بيات - ١
  

 
 :ها يادداشت

ای از احزاب و مجامع سياسی وقت  های پاره برای نمونه بنگريد به مرامنامه.  ١
های احزاب  ها و نظام نامه ،مرامنامه)به کوشش)(نظام مافی(درمنصوره اتحاديه 

، ١٣۶١نشر تاريخ ايران، :                ّ        م مجلس شورای مل ی، تهرانسياسی ايران در دورۀ دو
 .١۵٧-١۶٨، ١۴٨-١۵٣، ١٢۴-١٣٠، ١٠٣-١٢٠، ۴۶-۵٧صص 

مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی :بنگريد به کاوه بيات، توفان برفرازقفقاز،تهران.٢
؛ و همچنين اسنادی چون ١۶٩-١٧٧،صص ١٣٨٠، ]وزارت امور خارجه[

به قلم سيدحسن » ها وادعاهای ايران ستهيادداشت خوا«، »بيان حال«رسالۀ
  نصرت( زاده،درمجموعه مکاتبات،اسنادوخاطرات وآثارفيروزميرزافيروز، تقی

، ١٣۶٩نشر تاريخ ايران، : ، تهران٣ج، ج٣منصوره اتحاديه وسعادپيرا، )الدوله
 .٣١٧-٢۴و  ٢٨٩-٩٣صص 

افشار و عبدالحسين شيبانی وحيدالملک، خاطرات مهاجرت، به کوشش ايرج .  ٣
 ٧٣٨-۴٠، صص ١٣٧٨نشرو پژوهش شيرازه، : کاوه بيات، تهران

، ١٣٨۶نشر اختران، : علی اکبر سياسی، گزارش يک زندگی، ج اول، تهران.  ۴
 . ٨۶-٨٧صص 

زاده،  برای مثال بنگريد به مباحثی که در اين زمينه از سوی سيد حسن تقی. ۵
سال نخست، : ينده مطرح شددر مجلۀ آ... صديق اعلم، ميرزا ابوالحسن فروغی 

) ١٣٠۴آبان و آذر ( ۵و  ۴؛ ش ١۴۵-١۵۵، صص )١٣٠۴مهر ماه ( ٣شمارۀ 
) ١٣٠۴بهمن ( ٧؛ ش ٣٢٩-٣۴٧صص ) ١٣٠۴دی ( ۶؛ ش ٢٩٣-٣٠٢صص 
-۵۵۶صص ) ١٣٠۵و فروردين  ١٣٠۴اسفند ( ٩و  ٨؛ ش ٣٩٣-۴٠٧صص 

-۶۵۴صص ) ١٣٠۵تير ( ١١؛ ش ۵٧٧-۵٨٨) ١٣٠۵ارديبهشت ( ١٠ش : ۵۴۶
۶۴٣. 
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انتشارات : سرتيپ ميرحسين يکرنگيان، سيری در تاريخ ارتش ايران، تهران. ۶
 ٢۵٣، ص ١٣٨۴خجسته، 

فقدان نقشه مستلزم فقدان بودجه يا فقدان بودجه ناشی از «زاده  سيد حسن تقی. ٧
 .٢۶۶و  ٢۵۶ص ) ١٣٠۶دی ماه ( ۵درتقدم، سال اول، شمارۀ » فقدان نقشه است؟

ای که در اين زمينه صورت گرفت، در دورۀ      ّ ی جد یها يکی از آخرين تالش. ٨
بود و ناکامی او در ايجاد يک  ١٣٢۴-٢۵های السلطنه درسال نخست وزيری قوام

. ای ازاصالحات مشخص مملکتی حزب پايدارسياسی وبسيج نيرو پيرامون مجموعه
 ها بنگريد به ايران در راه اصالحات هايی چند از اين اصالحات و طرح برای نمونه

بيالن عمليات و (السلطنه،  دموکراتيک در تحت رهبری جناب اشرف آقای قوام
، از انتشار وزارت )١٣٢۵اصالحات دولت درفروردين، ارديبهشت و خرداد ماه 

  .کار و تبليغات
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 فصل دوم 

 
ل اقتصادايران«بنی صدرابوالحسن  ّ              تحو  درتاريخ معاصرايران را اينگونه بررسی »   

 :  ندمی ک
 

 از قطب تمرکز وتکاثر به قطب تالشی همه :سيری درتاريخ  اقتصاد ايران - الف 
 جانبه وادغام

 
  

به اقتصاد » اسالمی « ودولت) ١(پيدايش بازارمشترک وسيع درحوزۀ فرهنگ
م تااواسط قرن يازدهم  ّ                      ايران امکان ميداد تاکه به مد ت هفت قرن يعنی ازقرن سو                        ّ                            

ممتازی داشته باشدويکی ازقطبهای اصلی جذب  هجری دراقتصادحوزه موقعيت
 بسط روابط اکمال متقابل دراقتصاد).٢(وادغام کاروسرمايه درجهان به شمارآيد

های حوزه وايجادواحدهای بزرگ صنعتی وبازرگانی وافزايش همبستگی متقابل 
 .               ّ                                                      وبهم پيوستگی فع اليتهابه پيدايش شهرهای بزرگ صنعتی وبازرگانی می انجاميد

قدرت جذب  چهارم تاحملۀ مغول،اقتصادايران چنان توسعه ای می کردو ازقرن
وتمرکزوتکاثری می جست که هيچگاه نه پيش ازآنها و،نه پس از آن تاامروز، به 

. درنتيجه، شهرها بزرگ می شدند. آن درجه ازتوانمندی نرسيده بود ونرسيده است
شرقی ايران دوشهربيش به طوريکه درقرن هفتم به هنگام حملۀ مغول تنهادرشمال 

صنعت ها «که )٣(ازيک ميليون ودوشهر بيش ازدوميليون تن جمعيت می داشتند
 ) ٤(».وپيشه ها درآنها شکوفائی وسرمايه بازرگانان کالن بود وتجارت بسط داشت

رونق اقتصاد شهری وتوسعۀ شهرنشينی يک امرعمومی درتمامی قلمروحوزه می  
  ) ٥.(بود
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 اقتصادی  - ئی  از حوزۀ فرهنگی جريان  جدا – ١ 

 
  

از زمان مسعودغزنوی، عصرهجوم  طوايف هفتگانۀ ترک، زدو خورد های     
درواقع، آغازانحطاط و تالشی ) ٦.(نظامی از خارج حوزه به داخل حوزه منتقل شد

باوجود حملۀ مغول و از بين رفتن بخش . اقتصاد ايران را از اين زمان بايد دانست
اد صنعتی وکشاورزی ونکث بازرگانی، براثر وجود روابط اکمال بزرگی ازاقتص

متقابل وهمبستگی درون حوزه ئی، اقتصاد ايران خرابی ها را جبران کرد تا 
متالشی شدن حوزه و ازبين رفتن بازار بزرگ، اگرنپذيريم که به دوران رونق پيش 

وز می بود وهن باوجوداين ازرونق بسيار برخوردار) ٧(ازمغول بازگشت
بزرگترين شهرهای صنعتی درايران واقع بودند و وظيفۀ پايتخت های اقتصادی 

 ) ٨. (جهان را شهرهای ايران انجام می داند
                                 ّ                                     بازارهابه مثابه جايگاه وسازمان فع اليت اقتصادی ومرکزتوليدوتوزيع فرآرده     

ّ                                                      های صنعتی ومحل  مبادلۀ فرآورده های بخشهای مختلف اقتصاد، مبادلۀ کاالها را               
 .           ّ                              در مقياس مل ی و بين المللی سازمان می دادند

ّ        اين بازارها به يک نظام بانکی مجه ز بودند     افان راسته ای ويژۀ .                                 ّ                    در بازارها صر              
نظام "وبه کمک اين)  ٩.(خود می داشتند وابتکارچک وايجاد شبيه پول ازآنهاست

ان وبازرگانان پس ازاندازهاراجذب وبه صورت اعتباردراختيارسرمايه گذار"بانکی
وجودبازاربزرگ پول وسرمايه، انباشت سرمايه راسهل می کرد .می گذاردند

تاجران وصنعتکاران " وثروتهای کالن دولتيان ومالکان اراضی بدستياری
بزرگ بين المللی  تا بدانجا که شرکتهای بسيار.    ّ                          درفع اليتهای صنعتی بکارمی افتاد"

کردن با شاه وامنای دولت، برای هرچند شرکت ) ١٠.(فراوان پديدارمی شدند
ّ     ام امؤس سات ) ١١(فرارازماليات وتحصيل امنيت وامتيازهای ديگررواج می داشت،      ّ  

«                                                               ِ پولی ومالی خصوصی می بودندو تا پيش از پيدايش اقتصاد شهری وابسته  
افان همواره محل  رجوع حکومت و»جديد ّ              ، صر                 ّ برای  گرفتن قرض می "  اعيان "    
 )  ١٢. ( بودند

ّ                  ّ رداری ازموقعيت قطب جاذبه و تراکم و مجه ز بودن به پول مسل طبرخو    و ) ١٣(                                     
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  اداره  امکان ميداد نقش خزانه دارو"نظام بانکی" تعادل مثبت بازرگانی خارجی،به
جريان . ايفا کندکنندۀ فعاليتهای پولی وسرمايه ای را برای بخش بزرگی ازجهان 

پول وسرمايه به کشورو وجود امنيت ومنزلتی نسبت به امروز کم تزلزل تر،موجب 
  ّ                فع اليتهای گوناگون  می شدکه سرمايه ها امنيت را نه درنقدينه ومخفی شدن که در

، برتقسيم سرمايه به سه  درحقيقت تمايل عمومی.ونه دريک که درچندرشته بجويند
همی درکشاورزی وسهمی را نيزدربازرگانی سهم بود، سهمی درصنعت، س

سهمی ذخيرۀ سرمايه : درآمدها نيزبه سه بخش تقسيم می شد). ١٤(بکارمی انداختند
وسهمی هزينه های خانه وسهمی ديگربه صورت نقدينه يا زينت آالت واشيای دست 

 )  ١٥.(به نقد، می شد
ادی شد و به شرحی که                          ّ           ّ            اين تمايالت دوران رونق، سن ت ديرپای فع اليتهای اقتص    

 .می آيد امروزنيز نظريۀ راهنما ست
ازدوران صفوی به بعد، پيدايش قدرتهای جديد اقتصادی وسياسی دراروپا،     

 برخاستن قدرتهای جديددرمرزهای کشور،انعکاس رابطۀ قدرتهای جديد و نيرو
های اجتماعی حاکم برکشورهای عضوحوزه،به صورت برخوردهای شديد بينابين 

" بازارگسترده و  از ه به متالشی شدن حوزه می انجاميد، اقتصاد ايران راک
ّ                                    ام ا سنگينی باروظايف هنوزبردوشش می بود. خود محروم می کرد"طبيعی بودجۀ .  

دولتی  که بر اثر فشارنظامی درمرزها  افزايش می يافت و بارمالياتها و بهرۀ 
پول ) ١٦.(به تحليل می بردمالکانه را سنگين ترمی کرد، بنيه اقتصاد کشوررا 

ّ                               همان مدارسابق خود را می داشت، ام ا جهت عمل خويش را تغيير می داد توضيح .                                
نقش پول ايران اين بود که مازاد اقتصادهای ديگر را می مکيد و به اقتصاد : اينکه

ّ                                                  ّ  ام ا به همان ترتيب که اقتصاد ايران  با اقتصادهای بقي ۀ .    ّ                    مسل ط ايران منتقل می کرد  
تجزيه می شد و به  - قاجار درعصر –ۀ فرهنگی قطع رابطه می کردوبتدرج کهحوز

زير سلطۀ  اقتصاد نو توان غرب درمی آمد، پول ايران خود ابزار انتقال  ثروتها 
ل به صورت صدور ) ١٧.(وسرمايه های ايران به خارجه می شد ّ                جريان او         

گذاری وبازاررا و اين  امر امکانات سرمايه . مسکوک وسرمايه بوجود می آمد
توليد، به خصوص توليد  صنعتی نقصان می گرفت و در نتيجه . محدودترمی کرد

 ) ١٨.(سرمايه ها ونيروی انسانی ماهرروی  به مهاجرت  ازکشور  می آوردند
، باز تاب فشاراقتصادی حاصل از متالشی شدن ١٢٥٠ق تا . هـ ١١٣٤از سال    
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اخل کشور، به صورت جنگهای داخلی حوزه و فشارهای قدرتهای نوخاسته، در د
اين فشارها از سوئی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی . پياپی بروزمی کرد

    ّ                                               ّ               ّ  و ضد  ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصادهای مسل ط در زمينۀ  تهي ۀ 
ليه و بدست آوردن بازار فروش واستفاده ازنيروی انسانی ، ّ                                                      ماد ۀ او  جامعه ايرانی ....   ّ   

که ناتوان تر می کرداز ف ّ                    رآوردن نيروهای محر  بيشتر ازآن، ايران درموقعيت .                  
اين همه .                                      ّ                      زيرسلطه قرارمی گرفت وخود زمينه سازتحق ق هدفهای سلطه گر می شد

 به ويرانی اساس فرهنگ وازآنجا به انحطاط اقتصاد ايران وقرارگرفتن آن درمسير
 نی،آسيای ميانه، افغانستان وعثما(بازارهای همجوار .ميرساند تجزيه وتالشی مدد

 )   ١٩.(نيزاز دست اقتصاد ايران  بدر می شدند... )               ّ          هندوستان و حت ی بخارا و 
                      ّ                                               سرمايه ها به سرعت ازفع اليتهای اقتصادی خارج می شدند وامنيت و منزلت را     

ّ     درغير فعا ل شدن اين انحطاط شتاب گير . و فرارازکشورمی جستند) نقذينه(          
                                                        ّ   وقتی گريبانگيرکشورمی شد که نيازدولت به منابع مالی، به عل ت   اقتصادی درست

ميالدی  ١٤کشوری که در قرن . فشارعظيم  قدرتهای نوخاسته، افزايش می يافت
ماليات پايتختش، تبريز، از ماليات تمام فرانسه بيشتربود، سه قرن بعد، بودجه اش 

و اين درحاليکه در . ودتايک دهم بودجه فرانسه وانگليس آن روز، کاهش يافته ب
فشاردولت  برای افزايش ماليتها )  ٢٠.(            ّ                       قلمرو و جمعي ت ازآن کشورها بزرگتربود

 ) ٢١.(                                   ً               ً                بيشترمی شد تا آنجا که مالياتها اسما  دوبرابر و رسما  سه برابر می گشت
   
  :جريان انديشۀ تجزيۀ اقتصاد کشور و بند از بند گسستگی همه جانبه آن  -  ٢
 

از روسيه ومحروميت ايران ازاستقالل گمرگی، اينک اقتصاد کشور، با شکست     
 :به عنوان  يک مجموعه،  دچار تجزيه و بند از بند گسستگی  می گشت

درداخله کشور، ازشهری به شهری گمرک برقرار می شد و توليدهای داخلی تا 
 برابر قيمت خود،  ٥تا  ٤و گاه  )  ٢٢( بدست مصرف کننده برسد، سه برابر 

)  ٢٣.( ازآنها وصول می شد... انواع عوارض شهری وحقوق گمرکی وباج و
وجود اين مرزها ی داخلی وعالوه برعوارض، انواع باج ها ورشوه ها مبادالت را 
ّ                 ّ   درداخل کشورنيزتا حد  محال مشکل می کرد ويکی ازمشخ صه های اقتصاد مل ی،                             ّ                   

                   ّ  سخن ديگر، اقتصاد مل ی  به. يعنی وحدت بازاروتوحيد اقتصادی را ازميان می برد
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اين امرازسوئی  بازگشت به اقتصاد .                 ّ                        به اقتصادهای محل ی بريده ازهم تجريه می شد
ليه(طبيعی ّ    يعنی اقتصاد توليد درحد  اقل  احتياج او            ّ را شتاب می بخشيد وازوسوی )                       ّ   

ّ                      ّ             ديگرموجبات ازبين رفتن ممي زه ومشخ صۀ ديگروحدت اقتصاد مل ی،يعنی بريدن        ّ                         
  ّ                      حت ی تجزيه درداخل هرکدام و اورزی وصنعتی وخدمات ازيکديگرپيوندبخشهای کش

توضيح اينکه  در آن حال که اين کمرگ های .  ازاين بخشها را فراهم می کرد
عهد نامۀ  بازرگانی ٣                                                     ّ  داخلی، قدم به قدم، بر قرارمی شد، دولت ايران برابر ماد ۀ 

ّ  که با استفاده از حق   –ايران و روسيه  ، ديگران نيز ازآن سود "دولت کاملۀ الوداد"                   
درصد  می توانست حقوق   ٥                              ّ     از واردات فقط  يک نوبت آنهم حد  اکثر - می جستند

گمرکی بگيرد و کاالهای وارداتی از حقوق وعوارض گمرک های داخله معاف 
و بر )  ٢٥(درصد بود  ٣طرفه اين که  اين حقوق برای اتباع ايران )  ٢٤.(بودند

 ١/ ٥                      ً                رقابت  مستأجران، معموال  حقوق  گمرکی تا  اثررسم اجاره  دادن گمرک و
 )  ٢٦. (درصد پائين می آمد

و نيز، ايجاد کارگاه های صنعتی در روسيه و انگليس که کارشان فقط توليد     
و وارد )   ٢٧(کاالهای مشابه کاالهائی  بود که در ايران توليد و مصرف می شد

فرآورده های داخلی، توليد صنعتی پيشه  کردن آنها به ايران  و رقابت  پيروزشان با
 )٢٨.(وری ايران را پامال می کردومانع ايجاد وگسترش صنعت جديد نيز می شد

                                                              ً    تجارت خارجی کشورازحوزۀ اصلی خويش بطور قطع بيرون می رفت وتقريبا  به 
تجارت ايران با کشورهای . بازرگانی با روسيه وانگليس محدود می گشت

ّ  ابق، نزديک به تمامش با آنها بود، اينک تا دودرصد کل  عضوحوزۀ فرهنگی که، س                                                  
بدين سان هدف جنگهای صليبی که مقصد اصليشان )   ٢٩.(تجارت پائين می آمد

پاشاندن حوزۀ بزرگ اقتصادی واختصاص تجارت  کشورهای حوزه به اروپا بود، 
 ) ٣٠.( سرانجام برآورده می شد

) ٣١( ج فوج راهی خارجه می گشتندوفو درنتيجه،کارگران ماهربيکارمی شدند   
حق اينست که برای مقابله با اين . و سرمايه ها از صنعت روی گردان می شدند

هجوم اقتصادی که به قصد نابود کردن بنيادهای داخلی اقتصاد وخارجی کردن اين 
اقتصاد و برای قراردادن کشوردرجريان و فراگرد خارجی شدن همه جانبه بعمل 

های دولتی و خصوصی، به ويژه  درعهد قائم مقام  واميرکبير، در  می آمد، سرمايه
ّ                                 ام ا براثر محروميت ازوسائل دفاع از )   ٣٢. (ايجاد صنايع  نوزادبکار می افتادند  
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پيش ازاين ديدم که بنابرقرارداد بازرگانی  ايران و روس دولت ( صنايع نوزاد 
و  اجرای  از روی قرار )  ايران ازداشتن سياست گمرکی مستقل محروم شده  بود 

،تالشها به جائی )٣٣( و قاعده سياست ممانعت از پيدايش صنعت ورشدآن در ايران
شرکتهای بزرگ صنعتی ومالی خصوصی پی در پی ورشکست و از .نمی رسيد

حاصل آنکه سرمايه ها ازبخش  صنعت  گريزان می شدند و ) ٣٤.(بين می رفت
                          ً              های ساخته که حاال ديگرغالبا  کاالهای طرفه   اقتصادی درواردات فرآورده   ّ    فع اليت

 ٣٥(کردن نشان غربی کردن فرهنگ ومصرف ايرانيان بود ازوارد بودندومقصود
بدين سان، جای .                                    ّ               و صادرات فرآورده های کشاورزی و مواد  خام خالصه می شد) 

اقتصاد شهری بتدريج همبستگی خود . ايران درتقسيم بين المللی کار تغييرمی کرد
 .                                                       ّ              با بقيۀ اقتصاد ازدست می دادوروزبروز بيشتربه اقتصادی مسل ط وابسته می شد را
افزايش کسربازرگانی خارجی که موجب خروج همۀ طال ونقرۀ موجود    

وپيدايش مستمر کسربودجه، بودجه ئی که، درآن، سهمی برای هزينه )٣٦(کشور
های خارجی پيدا ، نيازروزافزونی به قرضه )٣٧(های عمرانی درنظرگرفته نميشد

افزايش روزافزون قرضه ها که به گرو گذاشتن تمامی درآمدهای گمرکی . می کرد
وافزايش سهم درآمدهای ) ٣٨(وقرارگرفتن گمرکها دريد خارجی می انجاميد 

يعنی درآمده ای گمرکی وقرضه های خارجی ودرآمد حاصله ازامتيازات (خارجی 
ينک خود عامل خارجی شدن اقتصاد در بودجۀ دولت که ا) اعطائی به خارجيان

               ً                                                      ايران می شد،عمال   پيشرفت هرسياستی را جز سياست جانشين توليد داخلی کردن 
به خصوص که عالوه بروجود بسياری موانع، فنون . واردات غيرممکن می ساخت

سازماندهی ايجاد  نيز روزبه روزبغرنج  تر و هزينه های سرمايه گذاری عظيم ترو
که ای که دانشمندان و فن دانان و رشد  صنعت مشک ّ                               لتر و نياز به  نيروی محر                         

. ، شديد ترمی شد- که حاال ديگرحکم کيميا را پيدا کرده بود - وکارگران ماهر هستند،
تغييرترکيب بودجه که درخود منعکس کنندۀ  ارقام  زيربه خواننده امکان می دهد

دراقتصاد ايران است                                                    ّ تغيير ترکيب اقتصاد کشوروپيشر فت سريع اقتصادهای مسل ط
را روشن تر ببيند وجريانی که به ايجاز توصيف و تحليل شد را واضح تر درحيطۀ 

 :سنجش  بياورد
بدين قرار درآمدهای بازرگانی خارجی که سه قرن ونيم بيش ازاين به حساب     

 ٦٠درصد درآمدهای دولتی می بوده ،  ٤سال  پيش همه جهت  ١٠٥نمی آمده و
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( در صد درآمدهای دولتی واگر کسری را هم  درنظر بگيريم  ٤٣سال پيش حدود 
ً جمعا  ) چرا که با در آمدهای خارجی پرداخت می شد در صد درآمد های   ٥/٦٢    

  درآمدهائی که درعصر صفوی تنها.  دولتی را تشکيل می داه است
در صد بر مخارج   ٢٤درصدشان خرج  می شده ويک قرن پيش هنوز حدود  ٥ 

س  را درآن  بررسی زيادت می جست ّ                   ه، در زمانی که ما می خواهيم  نقش مدر                                     
درصدازمخارج کسری داشته است ودراين فاصله سهم درآمدهای  داخلی  ٢٠کنيم

ّ             درکل  درآمدها  از  !درصد کاهش  پذيرفته است ٥/٣٧درصد به  ٩٦   
اما بنيادهای پولی که ديگربارابزارتراکم  منابع وسرمايه ها در کشورمی بودند،  

ل عمومی اقتصاد کشور را  نپذيرندنم ّ                                ی توانستند اثرات تحو  ً    ّ  پول سابقا  مسل ط :                               
افی  ّ     ايران،بتدريج زيرسلطۀ پولهای تازۀ مسل ط ميرفت وکوششهای تأسيسات صر                            ّ                                    

ّ          و اين مؤس سه ها به )  ٤٢(برای دفاع ازموجوديت  مستقل خود، ناکام می ماند         
                         ّ  نظام  بانکی اقتصادهای مسل ط    ّ   تسل ط  . تابعيت بانکهای بيگانه گردن می نهادند

  ): ٤٣(جريان تجزيۀ عمومی  اقتصاد کشوررا تشديد می کرد تا بدانجا که 
 
                  ّ                                                 واردات برجملگی فعا ليتهای اقتصادی، ازجمله سرمايه گذاريها و جهت يابی  –الف 

 .سرمايه ها سلطه می يافت
انی وغير اقتصاد کشورنه می توانست خودتوليد کند ونه بدون تسليم منابع ک –ب 

که  ّ    کانی می توانست کسربودجه وکسربازرگانی خارجی وکسرفع اليت نيروی محر               ّ                                                 
ازاين رو، نياز به . که مجموعۀ صاحبان دانش وفن ومهارت باشند را جبران کند

سرمايه ها وقرضه های خارجی روزافزون می شدوبانکهای خارجی وظيفۀ تسهيل 
                           ّ   ای انگلستان و روسيه وحضورفع ال قرضه گرفتن وتبديل ايران به بازارفرآورده ه

 ) ٤٤( .سرمايه های خارجی دراقتصاد ايران رابرعهده می گرفتند
                              ّ         ّ                           آن روش که امنيت سرمايه را درفع اليت وفعا ليت درچند بخش می جست اکنون     

بخشی کالن : نيزرعايت می شد، منتهی فراخورشرائط نو، جهت ها تغييرمی کردند
قسمتی ديگر در پی درآمدهای . اقتصادی خارج می شد                  ّ       بصورت نقدينه ازفع اليتهای

ت وامالک مزروعی که حاال خريد وفروششان آسان تر                     ّ                                            ثابت صرف خريد مستغال 
می دردادوستد، خصوص درداد وستد فرآورده های )  ٤٥( شده بود ّ                                           وسهم سو        

فرارسرمايه ها مرسوم می شد و بويژه نقدينه ها .  وارداتی بکار گرفته می شد
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               ّ  واين امرخودبرشد ت ) ٤٦(امنيت جوئی راهی بانکهای خارجی می شدنددرمقام 
 .نيازبه سرمايه های خارجی وبهره ورکردن منابع ثروت  کشور می افزود

 
کۀ جديد –٣  ّ        جريان ادغام درقطب های تراکم  جهانی  وپيدايش  نيروهای  محر                                                          : 

 
ريانهای تجزيه جريان تجزيۀ عمومی اقتصاد ايران هم همزاد وهمراه بود با ج    

).  به شرحی که درفصلهای ديگرخواهد آمد( اجتماعی وسياسی وفرهنگی کشور
لين بار، بطورقطع وابسته به فع اليت سرمايه های خارجی  ّ                              ّ                      گروه های حاکم، برای او                       

از لحاظ .                                     ّ                              ومنابع درآمدی می شدند که از رهگذر فع اليت اين سرمايه ها پديدارمی شد
ق ومبتکر به انسان مقل د، فرهنگی، کوشش نظام يافته                        ّ                     ّ   ای برای تبديل انسان خال 

                                          ّ                                      بکارمی رفت واين مرام تبليغ می شد که کارترق ی اقتصاد  ايران  را بايد به اروپائيان 
بدين سان، کار غرب ايجاد امکان درايران )  ٤٧. (وسرمايه ها وابتکارا تشان گذارد

      ّ            روت مل ی و نيروهای بسود خود وکارايرانيان، به خدمت غرب درآمدن در صدورث
که می گشت ّ          محر     . 

                                                                ّ            نيازگروه های حاکم  کشوربه منابع  درآمد جديد و نياز اقتصادهای مسل ط  به منابع     
کانی وغيرکانی برای رشد وگسترش خود مقارن  می شد و اين  دو نيازهم افق می 

خود به دريوزگی  می " رجال کشور"            ّ                    شدند، يک هوي ت می يافتند ودرپی آن
. وسرمايه داران انگليسی و روسی را برای گرفتن امتيازبه کشورمی آوردندرفتند

                       ّ                                       اين شد که ادارۀ کليۀ فع اليتهای اقتصادی کشوربنابرقرارداد رويتر ) ٤٨(
مقاومت سخت مردم، )  ٤٩. (دراختيارانحصاری سرمايه داران انگليسی قرارگرفت

ارتوتون و تنباکو ومعادن حصنا(با قرارداد رويتر) ٥٠(برغم خالف وانمود کردنها، 
که به تقسيم ايران به دو منطقه  نفوذ سياسی و بدو  ١٩٠٧و بارديگربا قرارداد ...) و

و )  ٥١(بازارانحصاری بازرگانی وبهره برداری از منابع طبيعی، رسميت می داد
م با قرارداد  ّ              بارسو  ،مانع ازرسميت ) ٥٢( که تکرار قرارداد رويتربود ١٩١٩    

ّ                        ّ                       ام ا، درعمل، اقتصادهای مسل ط هدفهای خويش را تعقيب . دادها می شدپيداکردن قرار  
تاريخ اقتصاد قرن اخير ايران تاريخ تجزيۀ اين اقتصاد وادغام ). ٥٣(می کردند 

                                    ّ                                     رشته های ادغام پذير آن در اقتصاد مسل ط و راه زوال  در پيش گرفتن رشته های  
 .ادغام ناپذير آن است
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الدی بدين سو،به تدريج که نقش دولت به عنوان خريدار از نيمۀ قرن نوزدهم مي    
و قدرت خريد دولت ) ٥٤(ازفرآورده های صنعتی و وام واعتباردهنده ناچيزمی شد

ّ           که ازدرآمدهای بخش خارجی شدۀ  اقتصاد کشور بدست  می آورد، متوج ه  واردات                                                             
اری می گشت، اقتصاد شهری اقتصادی بريده ازاقتصاد  بقيۀ کشور، گرفتاربيم

تشنگی روزافزون به پول ودرحيات و رشد خود قائم به هزينه های دولتی و وابسته 
                                           ّ   ايرانيان مصرف کنندۀ  فرآورده های اقتصاد مسل ط، .                  ّ         به اقتصاد های مسل ط  می گشت

 .، می شدند) ٥٥" (از کاغذ  قرآن  تا چلوار کفن" 
تصادی با يکديگر کم و داده ها وستاده های بخشها ودر درون بخشها، رشته های اق    

درداخل بخشهای مختلف، روابط  اکمال متقابل بوجود نمی آمد و . کمتر می شدند
توليد،  درتمامی بخشها، به نيازهای مصرف کنندگان، بی اعتناء می شد و تابع 

اقتصادهای شهری که اينک قطب های .    ّ                        ّ        توق عات بازا رهای اقتصاد مسل ط می گشت
                                                    ّ  عه ، و ادغام  کنندۀ بخش های ادغام پذير در اقتصاد مسل ط تجزيه کنندۀ اقتصاد وجام

حاالديگر، بر خالف گذشته،  رشد اقتصاد .می گشتند، بدين سان، پديدارمی شدند
شهری، تابعی شد وهست ازرشد درآمدهای دولتی که آن نيز بطورعمده مستقيم 

امرخود  از آنجا که اين). ٥٦(وغيرمستقيم تابع ميزان درآمدهای نفتی شدوماند
س است ّ      موضوع يکی ازآينده سنجی های داهيانه مدر  بجاست که جدول شماره )   ٥٧(                                     

 :را با  جدول دومی کامل کنيم ١
(                            ّ                                      ازتفاوت بنيادی که دوران مصد ق، يعنی دوران اجرای سياست موازنۀ عدمی 

وبازسازی اقتصاد توليد محور،با دروۀ پيش وپس ازآن که دوره های تخريب ) منفی
توليد محوروساختن اقتصاد مصرف محور بود و هست که بگذريم، نسبت ها اقتصاد 

کۀ  جديد و جهتی هستند  که اين نيروها گرفته اند ّ                                               بيانگر نيروهای  محر                    . 
ً         درحقيقت ، سهم  درآمدهای  بودجه از فع ليتهای صرفا  داخلی از  در صد   ٣٧/  ٥                                    ّ           

ّ   کل ی محل  شک   ( درصد ١٢، به )١جدول (شمسی ١٢٩٥درسال     ّ است که  همۀ اين   ّ    
به همين . تقليل پيدا کرده است)            ّ                                   درآمد از فع اليت اقتصادی داخلی بدست آمده  باشد 

 خاطربود که با شروع جنگ،همه چيزناياب شدوقحطی همه جانبه گريبانگير
ّ                      کسربودجه تقريبا همان که بود باقی ماند، ام ا سهم در آمدهای حاصل . کشورگشت                         ً                

» نوين" باال رفت واين بود آن ايران به اصطالح ازنفت وبازرگانی خارجی سخت 
 .که ديکتاتوربرجای گذاشت
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                                       ّ                        دردوران بحران نفت و به ويژه درحکومت مصد ق، اجرای برنامۀ استقالل    
اقتصادی، ازراه بازسازی اقتصاد توليد محور و ادامۀ جبری اثرات اجرای اين  

ی دوران قاجارو پهلوی تا ، موجب شد که بيشتراز تمام ١٣٣٤برنامه تا اواخرسال 
بوجود آيد  و با وجود  نبود در )   ٦١(، کار گاه صنعتی خرد و کالن ١٣٢٧سال 

برابر بودجۀ  ٢/  ٢٥آمدهای نفتی، افزايش توليد داخلی امکان داد بودجۀ کشور که 
بود،تکيۀ خود را برمنابع داخلی، بيشترکندودرآمدهای حاصل ازبازرگانی  ١٣٢٠سال

يعنی واردات تابعی از متغيرنيازهای رشد اقتصادی . هت کامل دهدخارجی تغييرج
پس ازکودتا ، کشورازنو بازيچۀ سياست  دوران  استبداد  رضا خانی با قرار . بگردد

کۀ  اصلی  اقتصاد ايران . و قاعده ای هر چه به تمامتر شد ّ                        درنتيجه  نيروهای محر                     
 :بيش از گذشته  عبارت شدند از

 .آمدنفت  بعنوان  در - 
 قرضه ها و سرمايه های خارحی  - 
 واردات  کاال و خدمات - 
 و اين  نيروها  در جهت هرچه مصرف محورتر کردن اقتصاد ايران و متالشی  

                                                               ّ               کردن  بازهم بيشتر آن و ادغام  اجزاء  ادغام  پذيرآن دراقتصاد مسل ط عمل می کردند 
ه با استعانت  به سياسی  ک - گروههای اجتماعی پيدايش ورشد. وعمل می کنند

فرهنگ انقياد، در طول اين  تاريخ  دراز بوجود  آمده و شکل گرفته و به گروه های 
ل  اقتصادی بود و هست که به   ّ                             حاکم  کشورهای مسل ط  پيوسته اند، هم جريان با تحو                               ّ                 

 .توضيحش پرداختيم
 
اقتصاد  در پی انقالبی که در آن گل بر گلوله پيروز شد، تدابير برای بازسازی – ٤

توليد محور به اجرا گذاشته شدند و، يکبار ديگر، کودتا اقتصاد کشور را مصرف 
 :محور گرداند

  
ل اقتصاد ايران، به نويسنده امکان داد برنامۀ جامعی، شامل ابعاد       ّ                                                               مطالعۀ سير تحو               

پيش از انقالب، اين برنامه را، .                                        ّ     سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تهي ه کند
. دراجتماع های ايرانيان در شهرهای مختلف اروپا و امريکا، به بحث آزاد گذاشتاو 

بدين قرار، در پی پيروزی گل بر گلوله، او تدابير اقتصادی را که می بايد به اجرا 
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                                                           ّ                 گذاشته می شدند تا که اقتصاد کشور توليد محور و بودجۀ دولت مت کی به اين اقتصاد 
ای خمينی درنوفل لوشاتو بود، يکبار، در حضور زمانی که آق. بگردند، می شناخت

ّ    اقتصاد دانی چون او هست ام ا ر: او و با اشاره به او، گفت يم شاه نمی گذارد که او ژ                        
باوجود اين، يکبارديگر در تاريخ معاصر، . و امثال او اقتصاد ايران را درست کنند

شدند، اقتصاد  وغير روحانی اوسبب» روحانی«کارشکنی ها ازجانب او و دستياران 
پيش از آن، تجربه های پيشين می گفتند وقتی جامعه ای در . توليد محور نگردد

                                                             ّ   موقعيت زير سلطه است، بدون اقتصاد مصرف محورتحت سلطۀ اقتصاد مسل ط، 
اما اينک اوخودتجربه گر بود و می ديد . دولت استبدادی نمی تواند برقرار بماند

توليد محور، چسان قدرتمدارهای داخلی را بر آن  اجرای برنامه برای بازيافت اقتصاد
می دارد به سراغ قدرتهای خارجی بروند ودستيار آنها دراجرای طرح گروگانگيری 

م«بگردند و آن را  ّ  انقالب دو  ل بخوانند»         ّ          بزرگ تر از انقالب او    ّ                 صد ام را به حمله به .                   
ايران، معجزه ايران برانگيزند و چون ارتش ايران، تحت فرماندهی منتخب مردم 

     ّ           يم صد ام خواستار ژکرد و ارتش متجاوزدرچهارمين ماه جنگ، ناکام گشت و ر
متارکۀ جنگ شد، دردرون کشور، آنها که با ريگان و بوش، رئيس و معاون رياست 
جمهوری امريکا، به هنگامی که نامزد رياست و معاونت رياست جمهوری بودند، 

. ، دست به کودتا زدند١٣٦٠، در خرداد )ايزاکتبرسورپر(معامله پنهانی کرده بودند 
پيش از آن، حکومتی را تحميل کردند که بالاجرا کردن تدابير اقتصادی را کار اصلی 

 .خود کرد تا که اقتصاد توليد محور نگردد و دولت استبدادی بازسازی بگردد
بخش «درحال حاضر،بخش دولتی اقتصاد بطور کامل خارجی شده واقتصاد      

                                                       ّ  به تابعيت بخش دولتی درآمده و هر دو، تحت سلطۀ اقتصاد مسل ط » خصوصی
 :هستند

دولت به ايرانيان سرانه يارانه می دهد، پس، ديگر از توليد داخلی برداشت نمی  – ١
فروش ثروت نفت و گاز و فرآورده های  –الف : منابع آن يکسره خارجی هستند. کند

کسر بودجه که از محل  –رز و ج فروش ا  –پتروشيمی خام و و نيمه ساخته ب 
بديهی های دولت برف انبارمی شوند و چون بهمن، . اعتبارات بانکی تأمين می شود

در نتيجه، رديف اول . برسرنسلهای ايرانی که از پی هم می آيند، فرو می ريزند
 .، صفر نيست، منفی است»داخلی″ درآمدهای صرفا«جدول، 

ئی بدين سو، بطورمستمر،اجرا می شود، سياست اقتصادی که ازحکومت رجا – ٢
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هستند برای ايجادمدار ميان اقتصاد مصرف محور زير سلطه »تدابير«مجموعه ای از
اين تدبيرها می گويند درواقع ضد تدبيرها هستند و جانشين آن نوع .              ّ  با اقتصاد مسل ط 

 :تدبيرها شده اند که می بايد اقتصادايران راتوليد محورمی گرداندند
 

 بودجۀ دولت –الف 
افزايش مداوم حجم بودجه که جانشين تدبير کاهش حجم بودجه، در آغاز و آنگاه،  – ١

 :     ّ                            در حد  مطلوب نگاه داشتن آن شده است
                                           ّ                     ترکيب بودجه بسود هزينه های جاری و وسيله تسل ط سپاه براقتصاد کردن  – ٢

جهت . تبودجه عمرانی که جانشين ترکيب بودجه به سودبودجۀ سرمايه ای شده اس
يابی هزينه های دولت، بلحاظ محل ها که عمدۀ اين هزينه در آنها به عمل می آيند و 
توزيع نابرابرقدرت خريد، قدرت خريد عظيمی می شوند که يا مستقيم به بازار روان 

 . می شود و يا بکار ايجاد فرصتها برای رانت خواری می روند
مداری بوجود می آورد با اقتصاد توليد حال آنکه تدبير نخستين، دردرون کشور،      

برداشت بودجه ازتوليد داخلی و بازگرداندن آن، در شکل سرمايه به همين : محور
 :اقتصاد

توضيح اين که استقرار مردم ساالری .تغيير رابطه ميان بودجه با توليد ملی – ٣
کند  نيازمند وابستگی دولت در بودجۀ خود به ملت است و اين وابستگی ايجاب می

درعوض، استبداد ايجاب . که بودجه از ماليات حاصل شود که برداشت از توليد است
                                              ّ                           می کند که بودجه از توليد داخلی برداشت نشود ومت کی باشد به رابطه با اقتصاد 

توليد . در حال حاضر، رابطۀ توليد داخلی با بودجۀ دولت وارونه شده است.    ّ مسل ط
 .داخلی وابسته به بودجۀ دولت است

در نتيجه، برقرار شدن . تبديل بودجه به قدرت خريد به جای تبديل آن به سرمايه  – ٤
      ّ                            اين ضد  آن تدبيری است که اين رابطه . واردات↔ بازار ↔ قدرت خريد: اين رابطه

↔ سرمايه گذاری و توليد ↔ بازار سرمايه ↔ قدرت خريد : را برقرارمی کرد
 .توليد↔ بازار ↔ درآمد و قدرت خريد 

باالبردن شتاب گيرميزان حجم نقدينه که هم عامل تعيين کننده ای از عوامل تورم  – ٥
مزمن و شدبت گيری است که اقتصاد ايران بدان گرفتار است و هم رانت ساز و 

          ّ               در واقع ضد  تدبيری است که » تدبير«اين . فرصت ساز برای رانت خواری است
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 .اقتصاد توليد محور در جريان رشد حجم نقدينه را متناسب می گرداند با نيازمندی
توضيح اين که بودجه آشکار می کند که آيا بر . تنظيم بودجه بسود رانت خواران – ٦

يم تهيه شده است يا خير و چه اندازه گويای سلطۀ ژپايۀ روابط قدرت در سطح ر
هرگاه مالک تسهيم رانت به . دولت بر جامعه و خارجی شدن آن از جامعه است

هر گروه از قدرت باشد، بودجه چنان تنظيم می شود که هريک از  نسبت سهم
دارندگان قدرت، بنا بر موقعيت خود، در سلسله مراتب قدرت، سهم خود را از رانت 

 .چنانکه در بودجه ها، سپاه سهم شير را می برد. ببرند
 از لحاظ محل يابی نيز، بودجه وقتی بر اساس رشد همآهنگ نقاط مختلف کشور،     

                                                    ّ                          با در نظر گرفتن امکان های موجود و يا قابل ايجاد، تهي ه نمی شود، بر پايۀ سهم هر 
                                                                   ّ     نقطه ازمصرف که تعيين کنندۀ موقعيت آن نقطه در روابط قوا نيز هست، تهي ه می 

نتيجۀ آن، توسعه بيابان در ايران و تمرکز جمعيت در نقاطی می شود که قدرت . شود
 . شود و ميزان مصرف را مدام  باال می برد خريد در آن نقاط راهی بازارمی

ميزان : چند و چون هزينه های جاری وسرمايه ای نيز تابع دو عامل هستند – ٧
رانتی که هزينه کردن بودجه می تواندايجاد کند و سهمی که هريک از دارندگان 

در در حقيقت، هزينه کردن بودجه . قدرت می توانند از رانتی ببرند که ايجاد می شود
درصد اقتصاد است، در بورس زمين و بورس  ٨٠اقتصادی که بخش دولتی مالک 

ل را بازی می کند ّ                 ارز و بورس طال و نيز واردات پرسود و حتی قاچاق، نقش او                                                      .
م مزمن و روبه افزايش مهمترين عامل در به حد اکثر رساندن ميزان رانت است ّ                                           ّ                          تور      . 

ا ضد تدبيرها در سياست اعتباری و سياست   ّ                               ضد  تدبيرهای هفت گانه همراه شدند ب    
بازرگانی خارجی وسياست تقسيم کار و توزيع قدرت خريد در سطح جامعه و سطح 

  :کشور
 

 :سياست پولی و اعتباری –ب 
که  – ١ ّ    حجم پول در جريان را، دراقتصاد توليد محور، بکار گرفتن نيروهای محر                                                                 

الت اجتماعی به ترتيبی تعيين در رشد اقتصادی و توزيع قدرت خريد بر ميزان عد
ّ                 می کند که هم بازار توليد وسعت بگيرد و هم قدرت خريد توس ط نظام بانکی به                                                       

در اقتصاد مصرف محور، تمرکز مصرف در . سرمايه بدل شود و به توليد باز گردد
شهرهای پرمصرف و بودجۀ دولت و نيز فرصتهای رانت خواری تعيين کنندۀ حجم 
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آنجا که توليد داخلی نمی تواند اين قدرت خريد را جذب کند، بايد  از. نقدينه می شوند
بدين ترتيب، بودجه و اعتبارات بانکی با اقتصاد . دروازه را به روی واردات گشود

                                                              ّ               توليد محور بمثابه يک سامانه، قطع رابطه می کنند و با اقتصاد مسل ط رابطه برقرار 
 . می کنند

اعتبارات و ترکيب آن را هم تناسب قوا در سطح چند و چون نظام بانکی و حجم  – ٢
فرصت های رانت خواری ايجاد .  يم واندازۀ سلطۀ دولت بر جامعه تعيين می کنندژر

شده و فرصتهای رانت خواری که ازراه اعطای اعتبارات می توان ايجاد کرد، هم 
ران حال آنکه، در دو. جهت ياب وهم تعيين کنندۀ ميزان وترکيب اعتبارات هستند

درآمد ↔ توليد ↔ مرجع انقالب ايران، نظام بانکی تجديد شد ودرمدار ايجاد سرمايه 
 . سرمايه، جای خويش را باز جست↔ 

. ترکيب اعتبارات بانکی، در حال حاضر، سهم شير را اعتبارات بازرگانی دارد – ٣
و چون اعتبارات متناسب به قدرت اعتبارگيرندگان توزيع می شوند، خود رانتی 
بزرگ هستند که ايجاد می شوند وبعنوان قدرتی که رجحان نقدينه است، در ايجاد 

ّ                ّ        بديهی است نرخ بهره نقش مهم ی در گريز از فع اليتهای . رانت ها بکار می روند                          
توليدی و هجوم به فرصتهای رانت خواری پديد آمده و يا قابل پديد آوردن، بازی می 

 .کند
اد توليد محور، نياز دارد به توانائی اين نظام جا يافتن نظام بانکی دراقتص – ٤

و » غير رسمی«وجود بازار پولی .                             ّ              درسمت دادن به اعتبارها به فع اليتهای توليدی
بازار غير «و اگر اين . دربيرون از نظام بانکی می تواند مانع کار اين نظام بگردد

کنندۀ رانت و              ّ                                        پول و ارز مسل ط بر نظام بانکی نيز شد، بزرگ ترين ايجاد » رسمی
نه تنها دوگانگی نرخ بهره خود يک رانت است، . فرصت رانت خواری می گردد

                       ّ                                                   بلکه سوق دادن پول به فع اليتهائی که بيشترين سود را عايد می کنند، رانت سازی 
                               ّ             بدين ترتيب است که نظام بانکی ضد  اقتصادتوليد . ورانت خواری بزرگ تری است

 .خدمتگذار رانت خواری می گردد محور و عامل اقتصاد مصرف محور و
بدين قرار، بخصوص در مرحلۀ باز سازی اقتصاد توليد محور، عالوه بر اين  – ٥

که، در ترکيب اعتبارات، اعتبارهای سرمايه ای می بايد بزرگ ترين بخش آن باشند 
و اندازه های بخش های ديگر نيز متناسب با بخش اعتبارهای سرمايه ای، تعيين 

ه نرخ بهره وقتی اعتبار در سرمايه گذاری بکار می رود، می بايد نزديک گردند، بلک
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                                 ّ                                        به صفرباشد و اگر بيشتر از صفر معي ن می شود، می بايد چنان تعيين شود که جهت 
در عوض، نرخ بهره . ياب سرمايه ها به انواع سرمايه گذاريهای ضرور بگردد

مجال رانت خواری باقی نگذارد  درمورد اعتبارهای بازرگانی هم بايد باال باشد و هم
توضيح اين که بکار جانشين کردن  مدار قدرت خريد . وهم عامل تغيير مدار بگردد

تدبيری که در دوران مرجع انقالب ايران . با واردات با مدار سرمايه با توليد، بيايد
 .بکار رفت اين تدبير بود

ول و حذف تمامی بديهی است صفر کردن نرخ بهره نياز به ثبات ارزش پ    
 .فرصتهای رانت خواری دارد

هرگاه توزيع درآمدها عادالنه بگردند، به ترتيبی که هر انسانی مالک سعی خود  – ٦
و حاصل آن بشود و اين توزيع و هزينه کردن آن از طريق نظام بانکی بعمل آيد، 

ن را يعنی قدرت خريدی که ايجاد می شود از نظام بانکی خارج نشود و اين نظام آ
سرمايه بگرداند ودراقتصاد توليد محور بکار اندازد، نظام بانکی بطورکامل در 
که در خود،  ّ            اقتصاد توليدمحورادغام شده و اين اقتصاد به فع ال کردن نيروهای محر                    ّ                                            

کۀ بزرگ تری ايجاد می . توانا گشته است ّ                      در چنين اقتصادی، هربار، نيروهای محر                                    
ل پذير ش ّ         شوند و عامل باز و تحو   .دن نظامی اجتماعی می گردند                    

بازار . وارنۀ اين وضعيت، وضعيت کنونی توزيع درآمد و نقش نظام بانکی است    
و اين بازار و نظام . غير رسمی پول بزرگ تر از آن شده است که در دورۀ شاه بود

 .                                        ّ                  بانکی در خدمت پيش خور کردن و از پيش متعي ن کردن آينده هستند
                                             ّ     عتبارات را اقتصاد توليد محور در جريان رشد معي ن می روشن است که حجم ا – ٧

پس نسبتی می بايد وجود داشته باشد ميان اعتباراتی که نظام بانکی ايجاد می کند . کند
هرگاه اين نسبت ها رعايت شوند و، . با نياز اين اقتصاد و نيز دارائی های نظام بانکی

که بيشتر و نه پيش خور                                ّ             نيز، رابطه با آينده را هدفی معي ن کند که ايجا ّ                       د نيروهای محر              
                  ّ         ّ                                               کردن و از پيش متعي ن کردن فع اليتهای اقتصادی در آينده است و اگر اقتصاد فرصت 
رانت خواری ايجاد نکند و در بيرون آن، قدرتی که اين فرصت را ايجاد می کند، 

 .  نباشد، قدرت خريد پول ثابت می ماند و نرخ بهره به صفر ميل می کند
ارونۀ اين وضعيت، وضعيت کنونی حجم اعتبارات و نقش نظام بانکی و بازار و     

غير رسمی پول و نيز حجم بودجه و سهم کسر بودجه در آن و چگونگی مصرف 
دراين وضعيت، اين همه در کاستن مستمر از ارزش پول و باال بردن . بودجه است
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رنوشت اقتصاد وبسا                             ّ               ّ        ميزان پيشخور کردن ثروتهای مل ی و از پيش متعي ن کردن س
 .مردم کشور، بکار می روند

 
 :   ترکيب بازرگانی خارجی - ج 
ل، صادر کردن و وارد کردن نيروهای  – ١ ّ                                  صادرات و واردات، در درجۀ او                            

که است ّ       محر  که صادر کند .    ّ             هرگاه کشوری نيروهای محر  کارمايه  و سرمايه و (                      
ليه و ّ      استعدادها ومواد  او  ای مصرفی دريافت کند، دارای و در ازای آن، کااله...)                ّ  

درحقيقت، اقتصادهائی که به اندازۀ . اقتصاد مصرف محوردرحال متالشی شدن است
مصرف توليد نمی کنند و يا جامعه به مصرف معتادمی شود و بيش از اندازه 

کۀ خود را صادر می کنند . مصرف می کند، پيشخور می کنند ّ                        ناگزير، نيروهای محر                    
ّ                               خدمات وارد می کنند که بنوب  خود نيروی متالشی کنندۀ اقتصاد و درازای آن، کاال و                          
اين ويژگی ويژگی عمومی اقتصادهائی است که زيرسلطه اند . توليد محور می شود

.                      ّ                                           و يا دارند موقعيت مسل ط خود را از دست می دهند و مصرف محور می شوند
کۀ بيشتری دراخت ّ                ويژگی ديگر اين اقتصادها اينست که نيروهای محر  يار نسل آينده                                            

که وامکانها  ّ             نمی گذارند و امکانهايش را بيشتر نمی کنند، به عکس، از نيروهای محر                                                                 
که و امکانها  ّ              می کاهند وآينده را ازراه پيشخور کردن و کاستن از نيروهای محر                                                            

يم ژاقتصاد دوران پهلوی ها اين دو ويژگی را داشت و اقتصاد ر.     ّ         متعي ن می کنند
 .ن دو را بيشتر داردواليت مطلقه فقيه اي

کۀ خود را صادرمی کند و آن بخش از اين      ّ                                      ايران بيش ازپيش نيروهای محر                            
                     ّ                                              نيروها که در ايران فع ال می شوند، در خدمت اقتصاد مصرف محور زير سلطه 

که ميشوند.   ّ          فع ال می شوند ّ          يعنی عامل صدوربازهم بيشترنيروهای محر  واردات نيز، .                                    
که ای که اقت ّ             نيروهای محر  بلکه . صاد توليد محورمستقل به آنها نياز دارد، نيستند          

 .فرآورده هائی هستند که عامل بند از بند گسستن اقتصاد کشور شده اند و می شوند
تعيين حجم واردات، همراه با تدابيردردو قلمرو بودجه و اعتبارات بانکی و  – ٢

جاب می کند که بازسازی نظام بانکی درخدمت رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، اي
باتوجه به اين امر که گذار از اقتصاد . حجم واردات را اقتصاد توليد محور تعيين کند

مصرف محورزيرسلطه به اقتصاد توليد محورمستقل، يک شبه انجام نمی شود، 
تعيين حجم واردات نيازمند تدبيرديگری نيز بود و آن تغيير تقسيم کار وساخت توزيع 
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توزيع عادالنه از تراکم قدرت خريد . برميزان عدالت استدرآمدها درسطح کشور، 
ّ                   درشهرهای بزرگ وايجاد قدرت خريدی غير قابل جذب توس ط توليد داخلی، می                                                 

م عامل بازکردن دروازه ها بر روی واردات مصرفی نمی شود. کاهد ّ                                                     درنتيجه، تور               .
ّ         توس ط درآمد ياد آور می شود که، در دوران مرجع انقالب، در شهرها و روستاها،  م   

 .خانوارها از متوسط هزينه باال تر شد
حجم و ترکيب واردات نمی بايد تابع نياز بودجه به درآمد، هم از راه فروش  – ٣

ارزوهم ازراه حقوق وعوارض گمرکی باشند، بلکه می بايدتابع نيازهای اقتصاد توليد 
اقتصاد توليد                                              ّ  ازاين رو، دردوران مرجع، ساخت واردات تابع متغي ر . محورباشند

. سهم کاالهای سرمايه ای بيشتروسهم فرآورده های مصرفی کمتر شدند: محور گشت
         ّ                     تابع متغي ر کامل شدن هر صنعت و » کاالهای واسط«وارد کردن نيمه ساخته ها ويا

. برقرار شدن رابطه ميان رشته های صنعتی درهر بخش و ميان بخش ها،گشت
مطلقه فقيه، همچنان حجم وترکيب واردات دردوران شاه واينک، دراستبدادواليت 

درحقيقت، تابع فرصتهائی . تابع نيازبودجه به درآمدو فرصتهای رانت خواری هستند
ها ايجاد می شوند و نيز فرصتهائی هستند که  از ژکه ازراه پرشمار شدن مونتا

 . رهگذر توزيع نابرابر درآمدها، پديد می آيند
توليد در ↔ مصرف ↔ اقتصادی ونيزمدار توليد                    ّ       ازلحاظ محل يابی فع اليتهای – ٤

که اقتصادهای شهری قرار گرفته در  ّ                                 اقتصاد توليد محور، نيز، واردات نيروی محر                                         
بهای واردات را توليد اين اقتصادها . مصرف هستند↔ واردات ↔ مدارمصرف 

که پرداخت می شود. نمی پردازد ّ                 بلکه اين بها با صدور نيروهای محر  وابستگی .                                
                     ّ                                                اد شهری به اقتصاد مسل ط عامل تخريب اقتصاد توليد محور و از جمله، توسعه اقتص

 .بيابان درايران بوده است و هست
                                                                 ّ نگاهی به ترکيب صادرات معلوم می کند که غير از سهم نفت و گاز و مواد   – ٥

ليه، فرآورده هائی که صادرمی شوند، بيشترفرآورده هائی هستند که هزينه توليد  ّ                                                                          او   
ّ                                     ّ             ايران می پردازد ام ا درمدار جهانی توليدوتوزيع ماوراء مل ی، قرار دارندآنها را                    .

عالوه بر سودی که عايد آنها می کنند، تضمين کنندۀ سلطۀ آنها بر اقتصاد ايران 
تحريمها که برقرارشده اند، آيا ايرانيان را اززيان تحت سلطه بودن . هستند

 اقتصادشان آگاه می کند؟
کشاورزی وصنعتی که صادر می شوند، فرآورده های نيستند که  اما فرآورده های   
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کۀ ضرور توصيفشان کرد ّ                     بتوان مازاد توليد بقصد مبادله با نيروهای محر  تازه، .                                             
 .                                               ّ                    توليد اين فرآورده ها، بنوبۀ خود، بيش از پيش مت کی به واردات شده است

استبداد واليت  اين تدابير که به قصد مصرف محور کردن اقتصاد سازگار با     
مطلقه فقيه به اجرا گذاشته شده اند، نمی توانسته اند با تدابير در قلمرو تقسيم کار و  

  :توزيع درآمدها، همراه نباشند
 
                                               ّ                  تقسيم کار وتوزيع درآمدها ترجمان سلطۀ دولت بر مل ت و مصرف محور شدن  –د 

 :اقتصاد
 
سله مراتب قدرت و به صفر رساندن ميزان رانت از رهگذرموقعيت در سل – ١

منحصر کردن درآمد به حاصل کار هر کس در يکی از بخشهای اقتصاد، توأم با 
ل در توزيع درآمدها است ّ                       کاستن از اندازۀ استثمار، تدبير او                  ّ       اين تدبير، با ضد  تدبير .                                 

                                                ّ                             توزيع نابرابر درآمدها و ايجاد درآمددربيرون از فع اليت در يکی از بخشهای اقتصاد 
بنابر حکم بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که نيمه اجرا شده است . جانشين شد

ّ                          ام ا وقتی قدرت خريد ره آورد . و می شود، قيمتها ازمهار رها و يارانه ها حذف شدند  
  ّ                                                                          فع اليت در اقتصاد توليد محور نيست و اين قدرت خريد به سرمايه بدل نمی شود و در 

را بيماری مزمن اقتصادمی کند،عامل توزيع توليد بکار نمی رود و تورم رو به شدت 
درآمدها نه کاردراقتصاد توليد محورو نياز اين اقتصاد به سرمايه و ديگر نيروهای 

که،  که جا و موقعيت در سلسله مراتب قدرت می شود ّ                                               محر  پس بايد توزيع سخت .   
ا درحال حاضر، ب. نابرابر و بيکاری و کار انگلی که تحميل می کندرا جبران کرد

ّ                          يارانه وسيل  خريدن سکوت و درهمان حال . پرداخت يارانه  جبران بعمل می آيد           
بدين سان، کاسته شدن . وابسته کردن قشرهای وسيع مردمی است که فقير می شوند

که يک عامل عمدۀ آن، تفاوت ميزان افزايش مزد با ميزان (درآمد حاصل از کار 
م است ّ      تور  . با دريافت يارانه، جبران می شود و از دست رفتن قدرت خريد درآمد،)   

ّ                                                                          ام ا اين سان رها کردن مهار قيمتها و توزيع قدرت خريد، همانطور که تجربه معلوم   
م می شود ّ         کرده است، خود ازعوامل بيشترشدن تب تور  م يارانه را می بلعد و .                                      ّ                       تور    

 . فقر را بازهم همگانی تر می کند
جهانی و صندوق بين المللی پول  درخور يادآوری است که بخشی از حکم بانک    

که مربوط می شود به ضرورت برخورداری ايرانيان از حقوق و منزلت وآزادی 
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ّ                                                            جريان اط العات ونسپردن بخش عمدۀ اقتصاد به گروه بندی های صاحب قدرت که         
ّ                                                  ازديد اين دو مؤس سه، رقابت اقتصادی را ناممکن می کند، اجرا نشده است                . 

م در توزيع –٢ ّ           تدبير دو  درآمدها، مربوط می شد به خلع يد از گروه بنديهای قدرتمدار         
بدين قرار، بخش دولتی که از . و سپردن مديريت توليد به شرکت کنندگان در توليد

       ّ                                                              رهگذرمل ی کردنها بزرگ ترشده بود، در همان حال که، بلحاظ ادارۀ سرمايه و 
ّ                       ّ        استهالک و نوگردانی، توس ط دولت بمثابه منتخب مل ت اداره  می شد، ادارۀ توليد با                      

به يمن اين تدبير، توزيع درآمدها از راه شرکت . کارکنان هر واحد توليدی می گشت
روشن است که اين تدبير، .      ّ                                               در فع اليت توليدی، با کاهش ميزان استثمار، همراه می شد

                                    ّ   چرا که با توليد محور شدن اقتصاد و مت کی . با باز سازی استبداد سازگاری نداشت
                                                                    ّ  ودجۀ دولت به برداشت از توليد داخلی، بنا براين، با وابستگی دولت به مل ت گشتن ب

امکان برخورداری ايرانيان را از حقوق شهروندی فراهم می آورد و . خوانائی داشت
                   ّ                  اين تدبير نيز با ضد  تدبيری جانشين شد . شهروندان دولت را حقوقمدار می گرداندند

اين تيولها، . گروه بندی های صاحب قدرت استکه به تيول دادن واحدهای توليدی به 
، به بهای ناچيز، به همين گروه »خصوصی سازی«با گذشت زمان، زيرعنوان 

کاری ازکارهای اصلی دستگاه های سرکوب، بی نقش کردن . بنديها واگذار شدند
 . کامل توليد کنندگان در ادارۀ واحدهای توليدی گشت

ر سطح کشور، سبب بزرگ شدن بازار برای عادالنه کردن توزيع درآمدها د – ٣
در همان حال، با ايجاد . فرآورده ها وخدمت هائی می شد که در داخل قابل توليد بودند

                   ّ            اين تدبير نيز با ضد  تدبير هرچه . قطب های رشد در سطح کشور خوانائی داشت
متمرکز کردن قدرت خريد در شهرهای بزرگ مصرف کننده و هرچه نابرابر کردن 

 .يع درآمدها جانشين شدتوز
که در سطح کشور به ترتيبی که هر قسمت  – ٤ ّ                                     توزيع سرمايه و ديگر نيروهای محر                                

که در اختيار را در توليد فرآورده ها و  ّ                                       توانائی بکار گرفتن مجموعۀ نيروهای محر                                      
خدمت هائی که نيازهای واقعی انسان را بر می آورند و امکان صاحب درآمد شدن 

                                                 ّ             رای همگان فراهم می کنند، تدبير ديگری بود که با ضد  تدبير توزيع از راه کار را ب
که و بکار افتادن آنها در به حد اکثر رساندن سود و رانت و، در  ّ                               ّ                             نابرابر نيروهای محر                    

 .همان حال، تحکيم سلطۀ دولت بر جامعه، جانشين شد
سرمايه و سمت دادن : تدبير مالياتی و نيز نرخ بهره نيز به دو کار می آمدند – ٥

که به توليد و کاستن از ميزان استثمار و عادالنه کردن توزيع  ّ                                                          ديگر نيروهای محر                 
از اين رو، از سهم مالياتهای غير مستقيم که جمهور مردم می پردازند بايد . درآمدها
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افزون بر اين، مالياتهای مستقيم . کاسته و بر ميزان مالياتهای مستقيم افزوده می شد
که را به توليد سوق می نيزمی بايد ازمج ّ                       ال رانت خواری می کاست و نيروهای محر                                    

                             ّ                                      درهمان حال، می بايد با سطح فع اليت اقتصادی در مناطق مختلف کشور نيز، . داد
 . انطباق می جست

                   ّ                                                  اين تدبير نيز با ضد  تدبيری جانشين شد که بيشترين مجال را بر واردات کم       
محروم را محروم تر و مناطق مصرف کننده مناطق . خطر و پر سود فراهم می کند

سيمای شهرها و روستاهای ايران، از جمله، . را به مصرف بيشتر معتاد می کند
 . يم واليت مطلقه فقيه بکار می بردژگويای سياست مالياتی و نرخ بهره ايست که ر

ه سياست گذاری ليبرال براينست که توزيع برابر درآمدها، مانع از تشکيل سرماي – ٦
در عوض، توزيع نابرابر درآمد سبب می شود که صاحبان درآمدهای . می شود

ّ             ام ا اين سياست . بزرگ سرمايه گذاری کنند و برای بيکاران کار و درآمد پديد آورند  
يک دليل آن اين بود که دستگاه توليد . در اقتصادهای زيرسلطه کارائی پيدا نکرد

درآمدهای بزرگ و ديگر نيروهای  دربيرون جامعه های زيرسلطه قرار دارد و
که را به خود جذب می کند ّ                        محر  افزون بر اين، در کشورهائی که سرمايه از راه .   

حاصل می شود، نخست، اين درآمد است که می بايد به ... فروش ثروت نفت و گاز و
پس کارآ ترين سياست توزيع درآمدها، سياستی است که مانع . سرمايه تبديل شود

بکار افتادن اين . درآمدها از راه تبديل آنها به قدرت خريد می شود ازتخريب اين
ّ                   ّ            نيروی محرکه در اقتصاد توليد محور، نيروهای مح رکۀ ديگر را نيز فع ال می کند و                                             

بدين .                                                        ّ               اقتصاد را به ايجاد سرمايه و بی نياز شدن از فروش ثروت مل ی، توانا می کند
ع هرچه برابرتر درآمدها، بازار الزم را قرار، در کشورهائی از نوع کشور ما، توزي

 .برای جذب توليد، بنا بر اين، رشد اقتصادی، پديد می آورد
                               ّ                                   روشن است که چرا اين تدبير با ضد  تدبير تبديل درآمدهای حاصل از فروش       

ّ                                                   ثروت مل ی و بودج  دولت و اعتبارات بانکی به قدرت خريد جانشين شده است دولت :        ّ       
                 ّ                                       ار وابسته کردن مل ت به خويش است، خود نيز، از لحاظ بودجه، استبدادی که در ک

 .                         ّ               بيش از پيش، به اقتصاد مسل ط وابسته می شود
برای . اقتصاد توليد محور نياز دارد به اين که بيشترين فرصت کار را ايجاد کند – ٧

مثال، درآنچه به نفت مربوط می شود، يک مرحله از کار در ايران و مراحل ديگر 
ها می رسد، ژبعکس، وقتی نوبت به مونتا. صادهای صنعتی انجام می گيرنددر اقت

تمامی مراحل در اقتصادهای صنعتی و مرحلۀ سوار کردن در اقتصاد مصرف 
بدين قرار، تبديل کردن اقتصاد به يک مجموعه خود . محور ايران انجام می گيرند
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ته ها با هم داد و ستد انگيخته به ترتيبی که  بخشها با يکديگر و، در هر بخش، رش
اين مجموعه به ميزانی که نظام . داشته باشند، می بايد هدف سياست اقتصادی باشد

ل پذير می  ل پذير می شود و به ميزانی که خود بازوتحو  ّ           اجتماعی باز و تحو                                          ّ                 
کۀبيشتری توليد می کند و بر ّ                           شود،نيروهای محر  بدين قرار، . فرصتهای کارمی افزايد               

سيم بين المللی کار و توزيع کار در سطح کشور، بستگی مستقيم دارد تغيير ساختار تق
 . به توليد محور شدن اقتصاد

که، می بايد از ميزان کار يدی بکاهد به  – ٨ ، بمثابه دو نيروی محر  ّ                                       دانش و فن                       ّ         
ترتيبی که هرانسان، بتواند بکار شهروندی وشرکت در ادارۀ جامعه و بکار رشد، 

مجموعه ای ازکارهای ضروربرای رشد همآهنگ استعدادها به سخن ديگر،. بپردازد
درجهان امروز، نظامهای اجتماعی برميزان . وفضلهای خودبيابد وبدانها بپردازد

تقسيم کار در مقياس جهان ودر مقياس هر کشور به . عدالت اجتماعی بنا ندارند
ل ترتيبی که  هر انسان بتواند انواع کارها را انجام دهد، نياز به جام ّ   عه های باز و تحو                 

که و تأليفی از اين نيروهايی دارد که،  ّ                                      پذير وبه صفر رساندن تخريب نيروهای محر                                      
 .هم زمان، بر همه انسان ها و مجموعه ای از کارها ايجاد شود

:                  ّ                                                       اين تدبيرها با ضد  تدبيرهائی جانشين شدند که وضعيت کنونی را ببار آورده اند    
ّ                                        ليد، در حد  اقل ، کار ايجاد می کند و بسا تنها يک مرحله در اقتصاد ايران، دستگاه تو    ّ          

» خدمات«از کار را ايجاد می کند و تا بخواهی کار کاذب و انگلی و کار در بخش 
 .                             ّ              ّ       ّ           ازاين رو است که درآمدها را حد  اقل و بار تکف ل را حد اکثر می کند. پديد می آورد

اقتصادی ديگر و تدبيرها در مجموعۀ اين تدبيرها همراه هستند با تدبيرهای      
ل پذير کردن نظام   ّ                   قلمروهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی به قصد باز و تحو                                                   

                    ّ         همانطور که مجموعۀ ضد  تدبيرها .              ّ                      اجتماعی ومتحق ق کردن جمهوری شهروندان
ل پذير شدن نظام اجتماعی و توليد محور  ّ                                      بکار رفته اند برای جلوگيری از باز و تحو                                        

                                                    ّ             تيجه، برپا ماندن واليت مطلقه فقيه، بيگانه با جامعۀ مل ی و يگانه با در ن. شدن اقتصاد
  )١).(٦٢(           ّ  قدرتهای مسل ط 
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  توضيحات و مآخذ 

 
ول  ح خ ت اري ری در ت سي( »درس  ش م ق ران ون ت اي عي وق م«ابوالحسن بنی صدر  - ١
 ٢٧صص  – ١٣٥٦آذر  –درس  ارات م ش ت ان   - ی وطبيعی  ايران اس ادی وسي ص ت اق
می بايد به اجرا ]  بعد از فروپاشی رژيم پهلوی [ تدابير اقتصادی را که«و   ٣ –

                                                           ّ          گذاشته می شدند تا که اقتصاد کشور توليد محور و بودجۀ دولت مت کی به اين 
  .»اقتصاد بگردند

 
 ».آيد شاه از وزرای فهميده و زيرک خوشش نمی] رضا[«   

 
ام  سياسی عصر پهلوی و از ياران مصدق و زنده ياد اللهيارصالح از رجل خوشن

آنچه در چند شماره از : نشريۀ  دنيای اقتصاد می نويسد . رهبران  نهضت ملی  بود
خوانيد، از کتابی به همين نام است که شادروان ايرج افشار با  می» پرونده صالح«

و  ٥مراجعه به اسناد به جا مانده از اين رجل سياسی استخراج کرده و در فصل 
براساس نوشته کتاب ياد شده . گنجانده است» ايران زمان رضاشاه«تحت عنوان 

در نيويورک و در حالی که نماينده  ١٣٢١مرداد  ٤اللهيار صالح اين نوشته را در «
دقت در خاطرات اللهيارصالح » اقتصادی ايران در اياالت متحده بود نوشته است
ت چند نکته را برای خواننده اين از موضوعی که برای ايران اهميت داشته اس

اطالعی شاه مملکت ايران از کم و کيف اداره  نکته اول بی. آورد خاطره به ذهن می
ها و از طرف ديگر نشان دادن اقتدار بيهوده شاهی است که تصور  وزارتخانه

نکته دوم اين . گذارند طور کامل در اختيار او می کند همه اطالعات کشور را به می
انديشد که در  وزير يک کشور برای اداره بخشی از اقتصاد فقط به اين می است که

  :خوانيد متن خاطرات صالح را می... برابر قدرت نخست کشور پاسخگو باشد
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 »منشی شرکت نفت«

 
خواهم بدانم منشی شرکت نفت چه حق دارد برود وزير را  می... بيا جلوتر - معاون«

 - درستش را بخواهی... ايی معاون يا مديرکل ندارد؟مگروزارت دار... مالقات کند؟
حرفی دارد بايد برود !... منشی شرکت حق ديدن معاون يا مديرکل را هم ندارد

 »...شود، رييس اداره نفت را مالقات کند منشی، يا اگر خيلی ادعايش می
بيشتر وقت . زد رفت و حرف می شاه مطابق عادتی که داشت وسط اتاق راه می

يش پشت کمر بود و با تسبيحی که مصطفی کمال در سفر ترکيه يادگار داده ها دست
 ...کرد بازی می] بود[

آهنگ ... قدری به من نگاه کرد. هايش را تغيير داد و ايستاد ناگهان وضع دست
 ...صدايش که تا اين لحظه ماليم بود بلند شد

 »دهی؟ چرا جواب نمی«
موضوع صحبت شاه و قضيه منشی  زيرا از - دانستم چه جوابی بدهم من نمی

سرتيپ خسروی، وزير دارايی، فقط از منزلش به . شرکت نفت هيچ اطالع نداشتم
اند  من با تلفن به وسيله رييس دفتر گفته بود که اعليحضرت همايونی امر فرموده

بين راه فکر هر چيزی را کرده بودم غير از احتمال مالقات . متفقا شرفياب شويم
از صحبت توی اتومبيل با سرتيپ خسروی ... نفت با وزير دارايیشرکت » منشی«

گلی به آب داده  هم که سعی کردم بفهمم آيا اخيرا شرفياب شده و ديگر چه دسته
در اين » قربان اطالع ندارم«ترسيدم اگر عرض کنم . چيزی سر در نياورده بودم

به حال اول مثل ناچار سرم را به حال کرنش فرو آورده . روز خلق شاه تنگ شود
ام بفهمد  به اميد اينکه خيال مرا از قيافه. کردم های شاه نگاه می به چشم. جماد ايستادم

 ...و خودش توضيح بدهد
رفت و پشتش به من و  های اطاق می شاه برگشت و در حالی که به طرف پنجره

 :وزير دارايی بود گفت
 »!...اين وزير، اين هم معاون!... ای عجب وزارتخانه«

من و وزير ساکت سر ... شاه يکی دو دقيقه جلو پنجره ايستاد و به باغ نگاه کرد
يکی دو دفعه چشم خود را از شاه برگردانده و به سرتيپ . جای خود ايستاده بوديم
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... خير. خواستم به او بفهمانم يک چيزی بگويد بلکه مطلب روشن شود. نگاه کردم
بود و مثل کسی که هيپنوتيزم شده باشد به طور به حال خبردار ايستاده  او همان

در اين موقع من . تا اينکه شاه مجددا به طرف ما برگشت. نگريست سوی شاه می
 :جسارت نموده عرض کردم

 ».اگر اجازه فرماييد تحقيق شود - شايد اين شخص منشی نبوده! قربان«
الت کوه موقعی که نزديک بود شاه ح... اين حرف خوشبختانه تاثير نيکويی کرد

با ... تر آمد آتشفشان را پيدا نموده وزير و من را از اتاق خارج نمايد قدری نزديک
کمی تبسم آميخته به استهزا به سرتيپ خسروی مختصر نگاهی کرد، بعد به من رو 

 :نموده گفت
 ».االن برو تحقيق کن و جواب را با تلفن به شکوه بگو«

سرتيپ بدون اينکه چيزی بگويد با . مکنان از اتاق خارج شدي من و سرتيپ کرنش
خنديد و حال آنکه من منتظر بودم راجع به  ای که دارد مثل بچه می قيافه خيلی ساده

های قصر نوساز مرمر پايين آمديم و  از پله... صحبت شاه چه توضيحی خواهد داد
 خوب که از قصر دور شديم از... تک پا تک پا از جلوی اتاق دفتر شاه عبور کرديم

 :سرتيپ پرسيدم
 »اين موضوع چه بود؟«

 :و به جای اينکه جواب دهد گفت... باز خنديد
 »...امروز نزديک بود هر دو شالق بخوريم! آقای صالح«

از در ... منتظر بودم سوار اتومبيل که شديم وزير شروع به مطلب خواهد نمود
رتيپ نگاه قصر تا عمارت وزارت دارايی چند دفعه به حال استعالم به صورت س

 :بدون اينکه حرف ديگری بزند مکرر گفت. ولی او خنديد. کردم
 ».امروز نزديک بود شالق بخوريم«

رسيد و پيشخدمت در اتاق را  رسم سرتيپ بود به محض اينکه به در اتاق خود می
به «: گفت رفت و به پيشخدمت می نمود مستقيم به طرف ميز کنفرانس می باز می

 ».الع بده تشريف بياورندمديرکل و دکترها اط
شود  من ديدم االن سيل مديرکل و دکتر سرازير می. اين دفعه هم همان دستور را داد

وزير را تنها . ماند و ديگر مجال تحقيق راجع به موضوع صحبت شاه باقی نمی
به .»چند دقيقه صبر کن«: توی اتاق گذاشتم و برگشته يواشکی به پيشخدمت گفتم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٢٦                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

خواهش دارم «: پهلويش نشستم گفتم. خندد ديدم هنوز سرتيپ می. اتاق وزير برگشتم
! شود شوخی کرد دانيد با اعليحضرت نمی می! اين موضوع را قدری جدی بگيريد

ممکن است الساعه تلفن کند و بپرسد که نتيجه چه شد؟ بفرماييد شخصی که از 
 »طرف شرکت نفت آمده شما را مالقات کرده کی بود؟

] ای[لحظه...بعد دستش رفت روی تکمه زنگ اخبار!...خندد می ديدم باز سرتيپ
خواهد چيزی راجع به اين مساله  خيال کردم ازاومی... نگذشت مديردفتروارد شد

 ...بپرسد
 »...ها گفته بودم مديرکل - «

آيا مصطفی فاتح يا دکتر مشرف «: تر برده از سرتيپ پرسيدم سر خود رانزديک
 »رند؟نفيسی از اين موضوع خبر دا

 ».خود دکتر مشرف نفيسی او را آورده بود - بلی«
 :ديگر منتظر نشدم گوشی تلفن وزير را برداشته به دکتر مشرف نفيسی گفتم

به اتفاق شما ] نفت[آن شخص که اخيرا از شرکت !خواهم آقای دکترمعذرت می«
آمده آقای وزير را مالقات کرده چون وزير اسمش را فراموش نموده خواهش دارم 

 »بفرماييد کی بوده و چه سمتی در شرکت دارد؟
باشد که محل اقامت دائمش  رييس کل شرکت در ايران می...اين شخص مستر - «

چون اخيرا تهران بود برای . آيد آبادان است و فقط سالی يکی دو دفعه به تهران می
 »...ادای احترام او را به مالقات جناب آقای وزير دارايی آوردم که ضمنا

و » ها برنامه«نتيجه راجع به  ه آن روز مثل غالب روزها به مباحثات بیبقي
فردا که وزير آمد چون . ادارات در سر ميز کنفرانس گذشت» صورت سازمان«

کرد و درد دل  ها و دکترها گاهی با من دو به دو صحبت می قبل از احضار مديرکل
برد توی اتاقش سر ميز پشت در اتاق من آمد در را زد و من را  - گفت خود را می

 :کنفرانس نشاند وبرعکس ديروز با قيافه متاثروجدی شروع به صحبت کرد
آخر من اخالق اعليحضرت همايونی را ... البد ديروز شما خيلی تعجب کرديد - «

 » ...ام دانم زيرا بيشتر عمرم را با ايشان صرف کرده خوب می
 ».فهمم مقصود جنابعالی را درست نمی«: گفتم
 ».شود با اعليحضرت صحبت کرد غير از اين نمی«: گفت
 ».شما که اصال صحبت نکرديد«: گفتم
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رييس کل شرکت آمد در مساله تسعير ... مقصودم شرفيابی ديروز نيست«: گفت
موقع شرفيابی و گزارش موضوع جرات نکردم مقام . ها مدتی صحبت کرد ليره

د امثال من با اشخاص موثر واقعی او رابه شاه عرض کنم، زيرا شاه دوست ندار
 »...از اين جهت بود که گفتم منشی شرکت. خارجی مالقات کنيم

حاال که من تحقيق و . خواهم پس معذرت می«: گفتم. صحبت وزير مرا نگران کرد
 ». ...ام ممکن است به شما ايراد بگيرند به شاه عرض کرده

نفهمی هستم که بين  کند من عجب آدم برعکس حاال شاه پيش خود خيال می«: گفت
 ». ...شود گذارم خوشحال می منشی و رييس کل شرکت فرق نمی

 »طور؟ چه« - 
 ». ...آيد شاه از وزرای فهميده و زيرک خوشش نمی« - 

تقريبا هفت ماه  - شمسی ١٣٢٠اين داستان عين حقيقت و مربوط به زمستان سال 
ای است از  نمونه. تقبل از هجوم انگليس و روس به ايران و استعفای رضاشاه اس

وضع دربارشاهنشاه بزرگ ايران و وقايعی که ازچند سال قبل مرتب بين شاه و 
 . وزرا جريان داشت

گرفت  هريک از اين وقايع وقتی به دقت مورد بررسی اشخاص دورانديش قرار می
شاه به . باشد دادکه اساس حکومت رضاشاه چگونه متزلزل می به خوبی نشان می

تواند  تا کی می! گويند ترسند وبه اودروغ می همه ازاومی! د نداردکس اعتما هيچ
چنين وضعی دوام پيدا کند، خصوصا که ماه به ماه و روز به روز حال عصبانی و 

تر  شدودرعين حال وضع سياسی جهان نيزپيوسته تيره ترمی سوءظن اوسخت
 .گرديد می

 - ١٣٩٠اسفند  ۴نجشنبه ،  پ»حکومت متزلزل رضاشاه«- نشريۀ دنيای اقتصاد: منبع
به ) صالح دربارۀ الهيار(»پرونده صالح« ونگاه کنيدبه٢۵٨۵:ماره روزنامهش

 – ٥٣- صص  –١٣٨٤چاپ  - کتاب روشن وبسته به نشرآبی  - کوشش ايرج افشار
٤٨ 
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 »درس  ش م ق عيت ايران و ن وق م« - ابوالحسن بنی صدر: پی نوشت های  
 
 .س تا اقيانوس کبير گسترده بودحوزه ای که از اقيانوس اطل  -  ١
. تاريخ  ايران از باستان تا پايان سده هيجدهم:  پيگلولوسکايا و ديگران . و. ن – ٢

  ٣٦٥ – ٣٦٢صص  ٢و جلد   ٢١٠ص  ١جلد  –ترجمۀ فارسی 
قرنهای ( کشاورزی ومناسبات ارضی درايران عهد مغول : پتروشفسکی.پ.ی  -  ٣

  ٦١،  ص ١جلد   ١٣٤٤ تهران –ترجمۀ  قارسی )   ١٤و ١٣
و باز صص  ٢٦٥ – ٢٧٠جلد اول  صص ١٨تاريخ ايران باستان تا آخرقرن -   ٤ 

٢٧٥ – ٢٨٠  
اين سفرنامه را بايد از روی دقت خواند  تا به واقعيت  . سفر نامه: ابن بطوطه   -  ٥ 

مهمی که ازآن غفلت داشته ايم يعنی نقش حوزۀ فرهنگی درتبديل شدن بمراکزتراکم 
ابن بطوطه دراين سفرنامه وصفی . اثر قدرت مالی وسياسی و فرهنگی پی بردو تک

  - از شهر های سرزمينهای اسالمی از شمال آفريقا   تا دورترين نقاط آسيای دور 
 ترجمۀ فارسی اين سفرنامه را بنگاه نشر.بدست می دهد از جمله شهرهای ايران

 .کتاب چاپ کرده است
منوچهراميري، : مترجم- »مالک وزارع درايران«:بتونآن كاترين سواينفورد لم - ٦ 

  ١٣٢ص   - ١٣٤٥انتشارات  بنگاه نشر کتاب ، تهران
درباره  تجديد حيات و رونق اقتصادی بعد از حملۀ مغول، ميان تاريخ نويسان   -  ٧

بعضی بر آنند که رونق  اقتصادی  دوران بعد از حملۀ : اتفاق نظر وجود  ندارد
ده شدن ابواب بازارچين بروی کشورهای حوزۀ اسالمی، از مغول ، بلحاظ  گشو

نگاه :  ازجمله عباس  اقبال براين باوراست. دوران پيش از حمله مغول در گذشت
اما تاريخ نويسان روسی نمی پندارند  .  ٥٦٨ – ٥٧٥کنيد به تاريخ مغول  صص 

 .که کشور توانسته باشد آن حد رونق  را باز يافته باشد
نيز درمقدمۀ ابن خلدون . ه تنهائی به اندازه  کشور فرانسه ماليات می دادتبريزب  -  ٨

شرحی از بزرگی وسعت شهرهای  ٦٩٣ -   ٦٩٥ترجمۀ فارسی در صص  ٢جلد 
 .از جمله  بغداد  با شهرهای  اقمارش. حوزۀ اسالمی دارد 

 ٢٧٨ص   - جلد اول - تاريخ  ايران   -  ٩
نويسندگان اين تاريخ  برآنند که .  ٣١٠ و ٢٦٨صص  - تاريخ ايران جلد اول   -  ١٠
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همدستی  و همپشتی بازرگانان و اشراف  فئودال يعنی سران سياسی و نظامی از 
ويژه گی های جامعه ايران است و به اين سبب بورژوازی نتوانسته است مستقل از 

اما به نظرمی رسد که اين همدستی و همپشتی ويژۀ جامعه ها و . فئوداليته رشد کند
 همانسان که امروزنيزمابا پديدۀ نظامی کردن ادارۀ شرکت.قتصادهای مسلط استا

در دنبالۀ . های بزرگ و همپشتی سران نظامی و سرمايه داران درآمريکا روبروئيم
 .بحث به اين موضوع بيشترخواهيم پرداخت

شاه و اشراف تاجران و صنعتکاران بسياردر خدمت می داشتند که به ظاهر  – ١١
رسم  خود بستن به قدرت بدستان .  ود و در باطن برای آنها کار می کردندبرای خ

)  امر واقع مستمر( و تفويض سهام شرکتها به آنها نيز مثل امروز وجود داشته است 
به عنوان نظريه )  ٥٦٢ص  ١جلد ( تا آنجا که ابن خلدون ضمن اشاره به اين امر

ی را اليق اين کار می داند که گستاخ  کس. ساز، هر کسی را اليق بازرگانی نمی داند
 . و سرسخت است و نزد فرمانروايان نفوذ و اعتبار ندارد 

 در باره دورۀ صفوی  نگاه کنيد  به  – ١٢ 
Chardin – Voyage  En  Perse,  Tome 4 , Paris  1011. P. 1558 

ی خان امير ميرزا تق«  - عباس اقبال : و در باره دورۀ قاجار از جمله نگاه کنيد  به
 آوردن ناصرالدين شاه به تهران  -  ١٣٤٠انتشارات دانشگاه تهران  - »کبير
در بارۀ نقش پول ايرانی به مثابۀ پول جهانی در دوران قبل وبعد از اسالم نگاه  - ١٣

  کتاب   ١٤٠ – ١٤٢کنيد به صص 
Maurice lambard: Mnnaie et Histoire d’ Alexandre a mohamet , Edition 

Mouton ,  Paris 1971  .  

اخالق  ناصری به تصحيح ) : قرن هفتم  هجری( خواجه نصيرالدين  طوسی  -  ١٤
 . ١٨٥،  ص ١٣٤٦اديب، چاپ اول،  تهران سال 

قابوس :  اميرعنصرالمعالی کيکاوس بن اسکندر بن قابوس وشمگيرزيار  -  ١٥ 
تاريخ (  ٧٤اندرآئين  جمع کردن مال، ص  ٢١باب ١٣٤٢- نامه به تصحيح  نفيسی

و نيزنگاه کنيد به مقالۀ حسينقلی ستوده با عنوان عوايد ) ق . هـ  ٤٧٥نگارش کتاب 
 ٥٣تا  ٣٣و درآمدهای خواجه رشيد الدين فضل هللا وکيفيت مصرف آن ازص 

 -  ١٣٤٩پائيز زمستان  ٢٠و ١٩مندرج درمجلۀ تحقيقات اقتصادی شماره های
 دانشگاه تهران   
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خارجی برمتالشی شدن اقتصاد ايران وبريده  - های داخلی دربارۀ اثرات فشار –١٦
 ٦٧ – ٨٢شدنش از اقتصادهای حوزه ، نگاه کنيد به صص 

Qavim hambiy : An  Introduction  to  The  Economic  Orgamization of  

Early  Qajar , Iran Journal of  The  B.I. S. P. Volume  II, 1964  

پول ايران هنوز از بغداد تا مرز چين  و از هندوستان  تا  ق . هـ  ٢٦٦تا  -  -  ١٧
» تاريخچۀ سی ساله بانک ملی ايران«نگاه کنيد به . حدود روسيه وسيلۀ مبادله بود

  ١٤، ص  ١٣٣٨تهران شهريور  –
 ٥٨٠ص  –جلد دوم  –تاريخ ايران   -  ١٨
، تهران  » صرتاريخ  اجتماعی  و سياسی ايران در دورۀ معا«:  سعيد نفيسی   -  ١٩

  ٢٢٠و ٢١٩صص   - جلد دوم   – ١٣٤٤
تاريخ  اجتماعی : مرتضی راوندی : دربارۀ  مقايسه مالياتها نگاه کنيد  به   -  ٢٠

و در بارۀ مقايسۀ بودجه نگاه کنيد  به تاريخ  ايران جلد  ١٢٦ص  - ايران جلد سوم  
  ٥٨٦د وم  ص 

تعهدات مالی سنگين که به فتحعليشاه  پس از شکست  از روسيه و براثر  – ٢١
موجب دو قرارداد ترکمنچای و گلستان  برعهدۀ  ايران نهاده شد، مالياتها  را از ده  

  ٣٥تا  ٣٠اين افزايش اسمی  بود و درعمل !  در صد به بيست در صد  افزايش  داد
گنج شايگان يا : دمحم علی جمال زاده :  در صد درآمدها  به عنوان ماليات اخذ می شد

و  ١٢٥و  ١٢١و  ١٢چاپ  برلين صص . ق. هـ  ١٣٣٥ - وضاع اقتصادی ايران  ا
  ١٢٩و  ١٢٧

و  ٢٨٣تا ص   ٢٨١از ص »  سفرنامه ايران و کلده «:  مارسل ديوال نوا   -  ٢٢
  ١٩٠٧چاپ   – ١٥ص   - جلد اول  - کليات ملکم

ی  از اوائل قاجار وجود داشت منته...  اين عوارض  و حقوق و  باج و  – ٢٣ 
چون منابع ديگردرآمد  قطع  شده بود، فشار بيشتری برای اخذ عوارض شهری و 

 نگاه کنيد به . بعمل می آمد... راه و
آرمينوس، وام برای سفرهای يک درويش دروغی، ترجمۀ فارسی، انتشارات نشر 

شرح خريدی را  می دهد  ) متن فارسی  ٣٤٥ص ( نويسنده  ١٩٥٩کتاب، تهران 
فرانک وجدولی  بدست می دهد  ٢٢/  ٥ود، درشهر تنجه کرده به که در حين سفرخ

                                          ً باراز گمرکها گذشته تا به هرات رسيده و جمعا   ٩: ازاينگونه عوارض وگمرک ها
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خود اومی نويسد . برابر قيمت ٣يعنی  بيشتراز. فرانک گمرک  پرداخته  است ٧٣
فروشد تا ضرر که نرخ بهره درهرات صدی بيست  بود، تاجرکاالرا به چه قيمت ب

 نکند؟
  ٥عهد  نامه ترکمانچای مورخ   ١٠اين قرار داد بازرگانی براساس ماده  – ٢٤

و همز مان با امضای  آن عهد  نامه  -  ١٨٢٨اکتبر  ٢٢ –هجری  ١٢٤٣شعبان 
در بارۀ تاريخ اين قرار  داد و تجديد نظری که در آن بعمل آمد نگاه .  امضاء شد

، » ١٩ريخ روابط  سياسی ايران و انگليس   در قرن  تا«کنيد به محمود محمود، 
   ١٣٥٦ -  ٧٦، صص   ٦،  جلد  ١٣٤١چاپ اقبال، تهران 

  ٣٨ص  –گنج شايگان  – ٢٥ 
 ١٤تا  ٢تاريخچه  سی ساله بانک  ملی ايران، صص  – ٢٦ 
 جلد  يک    ١٧٢ – ١٧١، صص »تاريخ انقالب ايران«ملک زاده،  – ٢٧ 

ميالدی به  ١٧٠٠منسوجات  ايران  که ورودشان  در:  محض نمونه وعبرت  -  ٢٨
ممنوع  شده بود آنقدر ناچيز )  برای  حمايت از توليد  داخلی آن کشور( انگلستان  

. در صد  تمام  واردات  را  تشکيل ميداد  ٢٠شد که منسوجات وارده  به ايران 
 .  ٢تاريخچه  سی ساله  بانک ملی، ص 

  ١١ص  –گنج  شايگان  -   ٢٩ 
در باره هدف  اقتصادی جنگهای صليبی صد ساله از جمله  نگاه کنيد به   -  ٣٠ 

 :جلد  چهارم کتاب  – ٤٣٩ – ٤٤٥صص 
Jawad baulos : Les Peuples  et  Civilisations du Proche Orient , Mouton , 
paris  1968  

،   خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و حشت، ناشر اميرکبير، چاپ اول – ٣١
 ، ٢٥٩و   ٢٤٨و    ١٢٥صص 

فصل     G. Drouville : Voyage En Perse 1812 – 1813و نيز  ترجمه  فارسی   
 ٤٨تا  ٤٣علل کاهش جمعيت ايران صص 

، صص  ١٣٣٧ميرزا تقی  خان امير کبير، چاپ سوم ، تهران :حسين مکی - ٣٢
٦ – ٩٩  
سه انتشارات فراهاني، ، مؤس١٣٣٣زنجاني،دمحمرضا، تحريم تنباكو، تهران   - ٣٣

  ١٨و   ١٧صص 
جغرافيای اقتصادی نوشتۀ مسعود کيهان و گنج شايگان فهرست هائی از  – ٣٤
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صنايعی که دردوره  قاجاردرايران ايجاد شده و براثر مجموع  شرايط  ناشی از 
تاريخ نويسان دورۀ . سلطۀ  سياسی و اقتصادی از کار افتاده اند  بدست می دهند

در همين  باره ... ه رضا قلی خان هدايت در روضۀ الصفای نادری وقاجاربه ويژ
 .ها  گفتنی بسيارگفته اند

. خان هدايت قلي و مهدي  ٧١،ص ٢جلد - »ساله ايران ٢٠تاريخ «:حسين مکی -  ٣٥
چاپ دوم، توضيح می دهد چسان تجدد . ١٣٤٤تهران، زوار، . خاطرات و خطرات

او از فاش می . ظاهر ايرانيان می دهد بمعنای رشد انسان، جای به غربی کردن
در کار بوده است که حاصل آن، از ديد او، نه تمدن » ساله ١٠برنامه «سازد که 
 . زمان شهادت می دهد که حق به جانب او بود. می شود» تمدن بولواری«واقعی که

عبدهللا مستوفی، زندگی من يا تاريخ اجتماعی واداری دورۀ قاجار،  – ٣٦ 
  ١٦٧ – ١٦٩،  صص  ٣زوار، چاپ دوم،  جلد انتشارات 

،  ٥٢٠، نيز به نقل از تاريخ عبدهللا  مستوفی ، ص  ١٤٧گنج شايگان  ص   -  ٣٧ 
کارخانجات و فالحت و صناعت و " در حقيقت وزارت  فوائد عامه  که متصدی 

هزار تومان  بودجه   ٢٠٠الی  ١٥٠بود همه جهت سالی " طرق و شوارع  و معدن 
 .تکافوی هزينه های پرسنلی را نمی داد داشت که

،  »گنج شايگان«در بارۀ تجارت خارجی و کسر آن دراين دوره نگاه کنيد به  -   ٣٨ 
ق  کسر موازنۀ بازرگانی  به  - هـ  ١٣٢٩، بنابراين کتاب ، درسال ١١تا  ٩صص 

 .ميليون  قران  رسيده بود ١١٠
بوده و به قول شاردن رقم  تازه عمده اين درآمد مربوط  به راهداری می *  

 .ناچيزی را تشکيل می داده است
شاردون می گويد  شاه يک . اين مقداراضافه بودجه شگفت به نظر می رسد**  

و وقتی بدانيم به قول شاردن عمده  مخارج . سيستم درآمد  را بيشترخرج نمی کرد
 .می شود رابکادرهای عالی دولتی و ثروتمندان  تحميل می کرد،تعجب مابرطرف 

  :در بار اضافه  بودجه  و ميزان  کل بودجه    -  ١: برای عصر صفوی   -  ٣٩ 
Chatdin , Tom 5 , pp 411 – 415  

به   –تذکرۀ الملوک ارقام   اين کتاب  فرق می کند :  برای ترکيب بودجه   -  ٢
تهران   - »سياست و اقتصاد عصر صفوی « :  کتاب  باستانی  پاريزی  ٧فصل 
  ٢٠٧و   ٢٠١تا   ١٩٣و ١٤٩تا   ١٤٠صص  – ١٣٤٨
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تاريخ  دارائی و گمرکات و «  - مجيد يکتائی :  شمسی   ١٢٤٩برای  سال  – ٤٠
 و نيز  ١٣٩تا  ١٣٧صص   -  ١٣٤٠تهران    - »انحصارات 

 
Charles P. Issawi The Economic  and History  of Iran  1800 – 1914 , The 

University  of Chicago   Press, 1971   PP  352 – 353  
به ١٣٣٠ربيع االول   ١٥که  در   Jacques Joseph Mormardگزارش    – ٤١

خزانه  داری کل ايران  منصوب شده است به  سفير وقت  انگليس  به نقل  گنج 
شوستر  مورگان  نيز در کتاب خود خفقان ايران .  ١١٨ – ١١٩شايگان  صص 

در دودهه قبل و بعد ازانقالب . جدول  بدست می دهدارقامی نزديک به ارقام اين 
 .ميليون تومان کسرمی داشته است ١٠مشروطه بودجه ايران ساالنه 

صص  ١٣٢٧تهران آذر - چاپ دوم  - دانشور، بانک  شاهنشاهی و امتياز.  ع – ٤٢
١٦ – ٢٠  

  با ايجاد بانک خارجی نيز نماينده موازنۀ منفی، ميرزای شيرازی مخالفت  -  ٤٣ 
اسناد سياسی دوره ( ابراهيم صفائی : بعمل آورد و تابود  مانع از ايجاد آن می شد

، تلگراف  ميرزا  را به ناصرالدين  ١٠و  ٩و  ٨،  صص  ١٣٤٦قاحار، تهران 
 .شاه   آورده است

" ديوان اعلی " فروش  امالک ومستقالت  و مزارع " مبتکر"ناصرالدين شاه  -  ٤٤
اب و رعيتی مبانی حقوقی پيدا کرد و بعد ها با لغو رسمی رژيم ارب. به اشخاص شد

) شمسی   ١٣١٠(ميالدی و قانون ثبت امالک  ١٩٠٧تيول داری ازجانب مجلس در
تير ماه   ٧مجله انديشه وهنر شمارۀ : رژيم ارباب ورعيتی فی الجمله  تثبيت شد

 .به نقل از االثر  و آالثار  ١٣٤٢
 ٣٢جمله  نگاه کنيد به مجلۀ کانون بانک ها  شمارۀ غيراز مأخذ ياد شده ، از  – ٤٥

  ٢٤تا  ٢٢صص  ١٣٥٠مهرماه 
ظل السلطان فرزند . صدورسرمايه ونقدينه راشاهزادگان واشراف باب کردند – ٤٦

گويا . هزارتومان ازايران خارج و به بانکهای اروپا سپرد ٤٠٠ناصرالدين شاه 
،  »سياست واقتصاد صفوی«:نخستين حساب بزرگ ايرانی دربانک خارج باشد

  ٤٥٠ – ٤٥١صص 
، ما در قسمت فرهنگ  ١٤٥فريدون آدميت،  فکر آزادی  در ايران، ص   -  ٤٧
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 .وايدئولوژی  ارباب  طلب  به اين  امر باز  خواهيم پرداخت
ً                             اعتماد السلطنه، خاطرات روزانه، تقريبا  نزديک به تمام صفحات گفتگواز  – ٤٨                                      

 .است داللی رجال برای خارجی ها
مندرجات اين : لرد کرزن درکتاب خود ايران و مسئلۀ ايران می نويسد  -  ٤٩

قرارداد حاکی ازتسليم کامل و خارق العاده  کليۀ منابع  کشور به بيگانگان بود که 
 .هيچگاه  درتاريخ سابقه نداشته است

درواقع روش وام دهی به توتون کاران وتوزيع درآمدحاصل از کشت وتهيۀ  – ٥٠ 
درصد  ٥                  ً با بازی ماليات عمال  «توضيح اين که . وتون  سخت به زيان دهقانان بود ت

يعنی دولت وقت اخذ ماليات را . درآمد محصول به دهقانان بيشتر نمی رسيد
تغييرمی داد و زير فشارمأمورين دولت دهقانان محصول  را به سلف به يک پنجم 

فايدۀ عمده کار  به اين . ادندقيمت می فروختند و سه چهارم آن را ماليات می د
پنجاه شصت نفر  تاجرعمده می " و مالکان و" اشراف " ترتيب  به جيب همان 

 .»رفت
از يک سال پيش از امضای قرار داد عمال رژی به دستياری ميرزا علی اصغر  

در صد می دادند  و توتون  را هم  حاضر  ٦خان اتابک ، به دهقانان  وام با بهرۀ 
اين زمينه  سازی قرار داد  رژی از ديد  محققان به عمد . بهای بهتر بخرندبود ند به 

باری گمان اتابک . يا بسهو مخفی مانده و تنها اعتمادالسلطنه بدان توجه کرده است
وهمدستان خارجيش اين بوده است  که با اين زمينه سازی طبقۀ دهقان را با خود 

بنا براين که . به مقاومت نخواهندشديارخواهند کرد و بازاريان به تنهائی قادر
ايرانيان در شمار مردمی بوده اند که پيش از همه به موازنه عدمی پی برده اند وآن 
را اصل راهنما، از جمله در رابطه با قدرتمدارها کرده اند، قشرهای زحمتکش، 

اين قشرها که زير سلطه گروه . نمی بايد فريب بذر پاشی را می خوردند و نخوردند
بندی های حاکم می بودند، به حکم  تجربه تاريخی، می دانستند که اين گروه بندی 
. ها، وقتی پشتشان به قدرت خارجی گرم شود، برشدت استثمار خواهند افزود

در حقيقت، .  تا دوران معاصرسراسرتجربه است... ازعهد اسکندر و معاويه
ای حاکم  بيگانه محکم می موقعيت گروهای حاکم همواره  از راه همپشتی با گروهه

ازاين رو، مقاومت اصلی  ازجانب دهقانان و مردم خرده پا شهری . شده و می شود
درحقيقت قرار داد وقتی باطل شد که دهقانان  برغم  وعدۀ سودهای کالن . اظهارشد
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با وجود  صراحتی  که اعتمادالسلطنه  در لو دادن   ! شگفتا. ازکشت آن دست شستند
کار برده است و معلوم  کرده که  اتابک و اعوانش  خود با همکاری اين توطئه ب

عمال شهری  زمينه فراهم  می آورده اند، مقدمه نويس کتاب خلسه کشف کرده 
است که انقالب مردمی در کار نبوده و تضاد منافع  در باال موجب جنبش  شده 

چاپ تهران  » بنامهخوا«مشهور  به » خلسه«:  دمحم حسنخان اعتماد  السلطنه!  است
 ١٢٧ – ١٢٣مقدمه  و صص   ٧و  ٦صص   ١٣٤٨

و نيز  ٣٢٥و  ٢٠٧و  ٣٠٥و  ٢٣١مورگان شوستر، اختناق  ايران، صص  – ٥١
، ١٣٢٥تهران  فروردين   ١نجف قلی حسام معزی، تاريخ سياسی ايران با دنيا، جلد

 ٧س، جلد و باالخره محمود محمود، تاريخ  روابط سياسی ايران و انگلي  ٣٨٢ص 
در حقيقت  همان سان  که در اين  تاريخها آمده است، ايران .  ٩٤تا   ٨٩ازفصل 

از تجارت : درعمل بدو منطقه  نفوذ  تقسيم شده بود  ١٩٠٧پيش از قرار داد  
 .درصد دردست روسها  و بقيه در دست  انگليسها  بود ٢٢خارجی وداخلی ايران

ين مکی، تجديد انتشار توسط  دکتر مصدق، نطق ها، گرد آوری حس – ٥٢
 ،  نطق  مصدق در مخالفت با وزارت وثوق الدوله  ٧انتشارات  مصدق، شماره 

نطق های  مصدق  در مخالفت با قرار   - کی  استوان، سياست موازنۀ  منفی   -  ٥٣
، نطق های   ٢و نيز انتشارات مصدق، شماره  ٢٤٤تا  ٢١٧دادسه جانبه، صص 

ن انجمن های واليتی که سپهبد رزم آراء، بهنگام نخست وی در مخالفت با قانو
 . وزيری، بنا داشت از تصويب مجلس بگذراند

.  در حقيقت  نقش  دولت   تا قرار داد ترکمنچای در رشد  توليد مهم بود  -  ٥٤
دولت از طريق خريد  کاال و قبول فرآورده ها بعنوان ماليات و اعطای  وام ، 

 :دراينباره نگاه کنيد  به .  ای توليدی می شدموجب رشد و توسعه واحده
کتابهائی که در باره امير کبيرنوشته شده است و نويسندگانش عبارتند ازعباس  - 

اقبال، فريدون آدميت ،حسين مکی،اکبر هاشمی  رفسنجانی ، جملگی  متذکرسياست 
 .اقتصادی وی در اين زمينه  شده اند

  ٢٤٤ – ٢٤٥صص    ١٣٤٥ان، تهران حسن نراقی، تاريخ  اجتماعی  کاش  -  
 ٥٧،  ص  ١٣٤٤مهديقلی خان هدايت، خاطرات وخطرات، چاپ دوم، تهران  - 
  ٤٢ص   ١٣٤٣پائيز  - تهران    - تاريخچه  نساجی ايران :  مهدی  بهشتی پور  - 
 ...و  ١٠ص   ١٣٣٠تراز نامه  بانک  ملی ايران، پايان  اسفند  - 
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  ١٥و گنج شايگان  ص  ١١٣اب  احمد  ص کت:  عبدالرحيم  طالب اف  – ٥٥
به صورت مواد خام صادر  ١٩١٢نخستين محصول  نفت  ايران در سال   -  ٥٦

 ٢٦٢شدمصطفی فاتح،  پنجاه  سال نفت  ايران، ص 
پيام مدرس به احمد شاه به وسيلۀ  رحيم زادۀ صفوی  به نقل از کتاب حسين  – ٥٧

  ٣٠٥و   ٣٠٤مکی،تاريخ بيست سالۀ ايران، جلد سوم صص 
 ١٩٦٥، چاپ خارج کشور ،  فوريۀ  ٣دورۀ دوم شمارۀ   - مجلۀ سوسياليسم  – ٥٩

  ٩ص 
برای سر درآوردن ازسازو کارهای تغييرشکل  درآمدهای نفتی  و قرضه   -  ٦٠

  :های خارجی بدر آمدهای ديگرنگاه کنيد به فصل  دوم کتاب 
 

Paul Vieille, Abol- Hassan  Banisadr , Petrole  et Violence ,), Ed. 

Anthropos , Paris 1974  

  ٦/  ٨جدول   ٦٨، ص  ٤٢وزارت کشور خالصۀ آمارگيری خاص سال   -  ٦١
کارگاه  صنعتی  وجود می داشته  ١٥٦٩٢در حدود  ١٣٢٧مدعی است  که تا سال 

را که   ١٣٣٤حتی  ٣٣و  ٣٢و اگرسالهای   ٩٩٢٥،   ١٣٣١تا   ٢٧و در فاصلۀ 
های  نفت و کمک ها اثرات سياست استقالل   را از ميان نبرده  بود هنوز در آمد

درنظربگيريم ، در دوران حکومت نهضت ملی ايران با وجود محاصره اقتصادی  
با اين اختصاص . ديناميک استقالل چنان رونقی صنعتی را بر انگيخته  بوده است

ابوالحسن بنی   - مدرس . (که اين  صنعت  متکی به منابع  کشور می بوده است
 ) ٢٦تا  ٣صدر صص 

بخصوص مطالعه اقتصاد . مطالعه در باب اقتصاد را هيچ گاه رها نکرده ام  – ٦٢
از جمله می توانيد رجوع کنيد به نفت و سلطه و مقاله های اقتصادی و . ايران را

  ...عدالت اجتماعی و برنامه حکومت ملی و استبداد فراگير و
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 فصل سوم

 
 دولت ، جامعه و اقتصاد در دورۀ رضا شاه:انجان فور 

 
 ) ش ١٣٢٠ – ٣٠٤/ م ١٩٤١ - ١٩٢٥(دولت،جامعه واقتصاد در دورۀ رضا شاه 

 
در بررسی » های اجتماعی انقالب«شناس و نظريه پرداز جان فوران، جامعه

پيو فليليپانی « با اين نقل قول از» دولت، جامعه و اقتصاد در دورۀ رضا شاه«
بی آنکه  به دام ستايش واسطوره سازی بيجا فرو « : روع می کند که ش» رانکانی 

قراردادن تمامی کشور زيرکنترل :  حقايق ملموس زير را بررسی می کنيم... افتيم،
دولت مرکزی تازه ايجاد شده ، نوسازی نهادهای آن ، حفظ  تماميت  ارضی  آن در 

       ّ               بانک مل ی که مبنای پول   طول مرزها، تدوين قانون مدنی و کيفری جديد، ايجاد
احی الگوی جديد آموزش و پرورش، ايجاد  ّ                                     مل ی وتجارت کشوری است، طر                       ّ  
دانشگاهها ومدرسه ها در تمام سطوح ومقطع ها، احداث راه آهنی که از بزرگترين 
دستاوردهای معاصراست، برپا کردن  کارخانه های فراوان به منظورتوليد 

اگر   - ، اصالح بنيادی کشور، مبارزه با کاالهای عمومی، توسعۀ صنايع جديد
سوء استفاده های مالی و فساد آزاد کردن زنان از حجاب ،  –نگوئيم  ريشه کنی 

فراهم  آوردن امکانات آموزشی و پيشرفت ازهر نوع  برای زنان ، پايان دادن به 
ّ          بهره کشی منابع طبيعی  سرزمين حاصلخيز و غنی ايران توس ط خارجيان                                                    . «  

 
»  ّ     ّ                 سن ت تقد س پادشاه در ايران: ليليپانی رانکانی پيو ف«  

 
درمجموع، سراسرکشوررا می دوشيد، دهقانان، عشايريها وکارگران ] رضا شاه [

درحالی که .    ِ                                               را ل ه می کرد وازمالکان زميندارعوارض سنگينی می گرفت
بازرگانان، دارندگان انحصار،  - » سرمايه داران «   ّ                          فع اليتهايش به نفع طبقۀ جديد 

تورم،ماليات سنگين  و سايراقدامهای . بود –مقاطعه کاران ونورچشمی های سياسی
 .او موجب  پايين آمدن سطح زندگی شد
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 امريکاييان در ايران :  ميلسپو  

 
ش، در معرض  ١٣٢٠ – ١٣٠٤/ م ١٩٤١ - ١٩٢٥(سلطنت رضا شاه پهلوی ،   

شايد . بر اين  نکته انددونقل باال شاهد صادقی . ارزيابيهای متضاد قرارگرفته است
يکی از داليل امر آن باشد که مجموعۀ  تا آن زمان  بی سابقۀ  دولت ،  جامعه و 
اقتصاد ، در گرمخانۀ  توسعۀ  فزايندۀ  سرمايه داری وابسته در نظام  جهانی و در 

درخالل  اين  دوره دولت . يکجا ذوب می شد١٩٣٠حال دگرگونی رويدادهای  دهۀ 
سلطۀ مستقيم بريتانيا بهره گيری کرد  ای رضا شاهی ازکاهشخودکامه و نوپ

ودست به توسعۀ صنعتی و زيربنايی زد وبه تقويت و کنترل  قدرت دولت برتمامی 
اين . امری  که از زمان اوج  قدرت صفويه سابقه نداشت. سطوح  جامعه پرداخت

دوبعضی            ّ                                                 فرايند البت ه با تضادهای سياسی، اقتصادی وايدئولوژيکی همراه بو
وقبل . ادامه  يافت]  ١٣٢٠شهريور[ ١٩٤١ازتضادها تاپايان سلطنت رضا شاه  در

دراين .                ّ                                                      ازآنکه  ارتش مت فقين  ايران را  به اشغال در آورد با قدرت کامل جلوه کرد
فصل می خواهيم با ارائه ی طيف متضاد داوريهای مربوط  به اين دوره به  تشريح 

ابطه باغرب،ناکامی جنبشهای اجتماعی درچارچوب دولت ايران، ساختارطبقاتی، ر
                                             ّ                            توسعۀ وابسته وفشردگی نيروهای اجتماعی که تا حد  زيادی زيرکنترل دودمان جديد 

 .پهلوی بودند ، بپردازيم
   

ّ                استبداد نظامی ، تجد د  و غرب گرائی                      
 

دولت ايران درزمان سلطنت رضا شاه درمقايسه با مالکهای ناخوشايند سلسلۀ 
سرانجام، قدرتها دردست . به قدرت سياسی واقتصادی بزرگی دست يافت قاجار،

به همين سبب . شاه متمرکز گرديد، شاهی که خاستگاه نهادين و کليدی او، ارتش بود
سلطه و . بناميم)military autocracy(رضا شاهی را استبداد نظامی می توانيم رژيم

  - ی مداخالت درامور اقتصادی سيطرۀ قدرتمند دولت در داخل کشور، خود را  برا
در توجيه  ايدئولوژيکی  اصالحات . هموار نمود –اعم  ازصنعتی يا زيربنائی 

آميزۀ »    ّ       تجد د خواهی« پردامنۀ قضايی؛ آموزشی وسايرنهادهای مشمول روند
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 درنهايت نيز. متناقضی ازناسيوناليسم غيردينی وغرب گرايی اقامه شده است
ديوان ساالری جديدش را به درون زندگی  مردم شهر مجموعۀ اين عوامل، دولت و
 .،  روستا و قبيله وارد ساخت

اصالح بنيادين رضا شاه ، ايجاد ارتشی قدرتمند بود که قدرت دولت را درهمه جا  
بيشتراصالحات ديگر رضا : می گويد )  Joseph  Upton(آپتن. به اجرا درمی آورد

اقدام قرارمی گيرد که به نحوی ارتش  شاهی از کوچک  تا بزرگ  در محدوۀ همين
باال بردن درآمدهای : ]اينها بودند[از جمله اقدامات او ) ١.(در آن نقش داشته است

                                   ّ                                      دولتی ازطريق ماليات ، بانکداری و فع اليتهای گمرکی ، بهبود  بخشيدن به نظام 
 احداث راه آهن سرتاسری ايران ، احداث جاده های. ارتباطی از راه جاده سازی

تازه،ايجاد خطوط تلگراف وشبکه تلفنی؛ اجباری کردن خدمت نظام وظيفۀ عمومی 
و سرباز گيری که خود مستلزم سازماندهی دو بارۀ استانها بود؛ ايجاد نظام قضايی 
                                                  ً              ، نظام آموزشی که هر دو اينها قدرت روحانيت را شديدا  تضعيف می کرد 

ّ      ام ا نه (و زندگی عمومی؛مشارکت  دادن زنان در آموزش و پرورش و اقتصاد   
؛ توسعۀ شبکه های بهداشتی ودرمانی؛ ونوسازی شهرهاوايجادنظم )درانتخابات

شايد بتوانيم .                                  ّ            ّ             وامنيت باکشيدن خيابانهای پهن درمحل ه های پرجمعي ت شهرهای بزرگ
سمت و . بگذاريم»    ّ                           تجد د خواهی نظامی به رهبری دولت( اين اقدام هارا فرايند 
احی و اجرا  به گونه ای است که نامگذاری باال و سوی اين اقدام ها و  ّ                                              نحوۀ  طر         

 .عنوان استبداد نظامی را توجيه می کند
ّ  ارتش و ديوان ساالری و حکومت  بطور اخص    ، سه ستون ) کابينه و مجلس (                                    

اق  در . نهادين نظام را تشکيل می دادند ليۀ فوج چند هزار نفرۀ قز  ّ        ارتش از حالت او                          ّ               
       ّ                             مرد مسل ح  دائم  تبديل  شد و  در سال  ١٢٦٠٠٠ش  به   ١٣٠٠/  م  ١٩٢٠دهۀ  

هزارنفرنيز وجود داشت و اين تعداد  ٤٠٠ش  امکان  بسيج  تا   ١٣٢٠/  م  ١٩٤١
ميليون مرد تجاوز  نمی کرد ،  ٥                   ّ    ّ               برای کشوری  که جمعي ت فع ال اقتصاديش از 

ايی که هر فرد بعالوه  ساله( خدمت نظام وظيفۀ اجباری دوساله . بسيار زياد بود
برای همۀ مردان جوان کشور ، ايجاد  )                     ّ               جزو ارتش ذخيره يا فع ال  محسوب می شد

                   ً              سربازانی که عمدتا  از روستاها و .  نيرويی  را آسان  می ساخت
به اجباربه خدمت فراخوانده  می شدند درشهرو در معرض زندگی شهری  قرار 

  ارقام  . سب وکار نيز می پرداختندمی گرفتند، گاه اندکی سواد می آموختند و به ک
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ّ   رسمی  بودجه  نشان ميدهدکه بطورمتوس ط  در صد درآمددولت درفاصلۀ  ٣٣/  ٥                                 
بعالوه، . ش صرف ارتش شده است١٣٢٠ –١٣٠٥/ م ١٩٤١ –١٩٢٦سالهای 

تجهيزات  صرف خريد) که دربودجه ذکرنمی شد(نفت  بخش بزرگی ازدرآمد
ّ                          يمت تسليحاتی و ايجاد صنايع کوچک مهم ات سازی درتهران و شهرهای گرانق                                   

اميران بلند پايۀ ارتش ،  پستهای کابينه ومقامهای کليدی دستگاههای . ديگر می شد
دولتی را پر می کردند، با اندوختن ثروتهای کالن،  اعضای پرنفوذ طبقۀ حاکم می 

ی  که خواهيم ديدرضا شاه  ازاين بطور.            ً                          شدند وغالبا  امالکی نيزبه دست می آوردند
                     ّ   ً                                               دستگاه عظيم نظامی مقد متا  برای  درهم  شکستن جنبشهای اجتماعی داخلی وجبهۀ 

ش استفاده کرد  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ش و ١٣٠٠/  م  ١٩٢٠مخالف دولت دردهه های
ّ                                                          نيروهای منظ م پليس مخفی تازه تأسيس نيز ارتش رادراين زمينه ها ياری می (            

ّ      ،ام اهمين)دادند  ١٩٤٣١ارتش قدرقدرت دربرابرنيروهای قدرتمند ترخارجی که در    
 .ش ايران  را اشغال  کردند  زبون  ماند ١٣٢٠/ م 

مين رکن دولت رضا شاه  بود که آن نيزمثل ارتش  گسترش   ّ                                                     ديوان ساالری دو               
ديوان .  زيادی يافته ، تجديد سازمان شده و بهتراززمان  قاجار آموزش ديده  بود

در زمان  قاجار ، . هزار کارمند غير نظامی را در برمی گرفت ٩٠لویساالری په
دستگاه ديوان ساالری ، تيول شاهزادگان  قاجاری و دودمانهای ديوانی قديمی بود 
ّ                      ام ا درزمان  مورد بحث  اين در به روی طبقه های  متوس ط  تحصيل  کرده باز شد                                                 ّ   .

ّ                                حق  حساب ، نظام دولتی ر ا در تمام     ّ                                        البت ه باز هم  حقوق دولتيان  کم بود و رشوه و   
افراد رده های باالی ديوان ساالری  بخشی ازنخبگان حاکم  . سطوح فلج می کرد

ّ                                                                      بودند ام ا  رده های ميانی و پايينی، در واقع همان رده های ميانی و پايينی جامعۀ         
گام عدم کارايی هم.                    ً                                      مدنی بودند که غالبا  معيشيت خود را  به سختی تأمين می کردند

ناآشنايی  به کارازيک سوو کنترل . با پيچيده ترشدن ماشين دولتی مسأله سازترشد
ّ                                                           کامل دستگاه  توس ط  شاه  از سوی ديگر، مانع  از آن می شد  که وزارتخانه ها و                 

کنترل مرکزبرمناطق کشور از . دستگاههای دولتی کار عادی  خود را انجام  دهند
به جای چهارايالت . رقاجارصورت گرفتطريق بر هم زدن تقسيمات کشوری عص

استانها . ، يازده استان  به وجود آمد و استان نيز به شهروبخشهای کوچکترتقسيم شد
و شهرستانها آزادی  عمل چندانی نداشتند چون وزير کشور درتهران ، شهرداران 

 ١٣٠٩/  م ١٩٣٠و مقامهای شهری را تعيين می کرد هر چند به موجب قانون سال
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 )٢.(                               ّ                         رداريها می تواستند درآمدهای محل ی را در همانجا هزينه کنندش  شه
گسترش دامنۀ دولت بدين شکل تنهاازطريق دخالت آن درقلمرو آموزش و پرورش  

مدرسه های زيرکنترل روحانيت،که شکل عمدۀ تحصيل . امکان پذيرشد
ّ               ّ                  درعصرقاجار بودنداهم يت خود را درحد زيادی از دست دادند قه های نخبگان و طب.                   

ّ                                                                  متوس ط ايران با آهنگی فزاينده  به مدرسه های دولتی روی آوردند و درسطوح     
                                                     ّ                باالترتحصيلی به دانشگاه تازه تأسيس تهران، مدرسه های فن ی وزراتخانه های 

با تشريح طبقاتی عمل کردن نظام "کدی. "گوناگون، يا دانشگاههای خارج رفتند
به تحصيالت ابتدايی وکمترازيک           ّ   درصد جمعي ت ،١٠کمتراز«:آموزشی می نويسد

ّ             درصد به تحصيالت متوس طه می پرداخت               ّ             ، که درهمين حد ،توسعۀ دامنۀ ) ٣( »                  
آموزش وپرورش،نيروی انسانی الزم دستگاههای رو به توسعۀ دولتی را تأمين می 
ّ                                                            کرد ام ا درعين حال به پيدايش و رشد طبقۀ جديد روشنفکروصاحبان مشاغل       

ّ   تخص صی ازاين گذشته ، دولت با استفاده ازنظام .کمک می نمود] پزشکی ومهندسی[  
ّ                                                    آموزشی،جلو تفک رسياسی آزاد را گرفت ، نوعی همرنگ جماعت شدن وهمگونی               

چاپلوسی « را برروشنفکران تحميل کرد وبرنامۀ تحصيلی راطوری تنظيم نمود که 
 )٤.(القا کند» بنده وار، پشتيبانی تبليغاتی و توجيه ايدئولوژيکی را 

ّ                خاص ه در نيمۀ نخست . رديد رضا شاه تنها معماراصالحات دورۀ خود نبودبی ت   
سلطنت خويش پشتيبانی مديران کارآموزدۀ درون کابينه را با خود داشت و اينان 
. درکنارمجلس رام و گوش به فرمان، سومين رکن سلطنت وی را تشکيل  می دادند

بدالحسين خان تيمورتاش، برحسته ترين اين مشاوران بلند پايه،علی اکبرداور، ع
ش که  ١٣٠٨/ م  ١٩٢٩فيروزميرزا تاسال . سرداراسعد و فيروزميرزابودند

مغضوب واقع شد وزيردارايی بود آن سال توقيف و به جرم رشوه خواری  محاکمه 
/ م  ١٩٣٢ش  تا  ١٣٠٥/ م  ١٩٢٦تيمور تاش در مقام  وزيردرباراز .  واعدام شد

ّ        ش خدمت کرد ام ا رضا ش ١٣١١ اه که از قدرت  گيری فزاينده اش نگران شده بود              
ش  ١٣١٢/ م  ١٩٣٣وی را نيز  به جرم  رشوه خواری  به زندان انداحت و در 

سردار اسعد رئيس ايل .     ً                                            رسما   اعالم  شد که بر اثر عارضۀ قلبی در گذشته است
ش باز ١٣١٢/ م  ١٩٣٣بختياری که وزيرجنگ رضاشاه  بود، نيز به همان نحو در

. اوسال بعد درزندان درگذشت.                              ّ       اشت شد، اگرچه هرگزبه جرمی مت هم  نشدد
م  ١٩٣٧                                               ً                   سرانجام، داور، معماردادگستری نوين ايران که بعدا   وزير دارايی شد در
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ش به دنبال اختالفش با شاه برسرسياستگذاری اقتصادی،خودکشی   ١٣١٦/ 
محبوبيت داشتندمورد  استقالل رأی و ظرفيتی که برای همۀ اين رجال به خاطر.کرد

نگاهی . بدگمانی رضا شاه بودند وبه دستوراوازگردونۀ قدرت به خارج پرتاب شدند
ش نشان می دهدکه  ١٣١٤/ م  ١٩٣٥به فهرست سران کابينه درسالهای بعد از

افراد مزبور صاحب رأی واراده  نبودند به همين سبب به درد کنترل استبدادی 
ّ      رضا شاهی می خوردند ام اعيب  ّ       کارآن بود که دسترسی رضا شاه را به اط العات                                                          

ّ                                                         حسا س ومديريت کاردان واليق ازميان می بردوزمينه برای سقوط وی در    ١٩٤١ 
 )٥.(بدين ترتيب فراهم  شد]  ١٣٢٠شهريور[

                                                        ّ              کنترل شاه برمجلس و زندگی سياسی عمومی نيزازهمين الگو تبعي ت می کرد اغلب 
ش بسرعت از صحنۀ مجلس بر ١٣٠٠/ م  ١٩٢٠چهره های برجستۀ نيمۀ دهۀ 

س سوء قصد  شد که  ناکام  ماند ١٣٠٥/ م  ١٩٢٦در. کنارشدند ّ                              ش  به جان مدر                .
ش به دستور شاه وی را به نقطۀ  ١٣٠٨ -   ١٣٠٧/  م   ١٩٢٩ -   ١٩٢٨سپس در 

ّ        ام ا صدای  محم د مصدق .  ش مسموم کردند  ١٣١٧/ م ١٩٣٨دوردستی تبعيد و در            ّ  
»           ّ انتخاب مجد د« از. ش خاموش شد١٣٠٧/ م  ١٩٢٨خواه، در ، ناسيوناليست آزادي

او به نمايندگی مجلس ممانعت به عمل آمد ووی با کناره گيری ازسياست به ملک 
درخانه اش تحت ] ١٣٢٠[ ١٩٤١ -  ٩٤٠رفت ودر] دراحمد آباد[شخصی خود

ه را تشکيل می دادند، بازداش. نظرقرارگرفت ّ                            سايرکسانی که جبهۀ مخالفان بالقو  ت                               
درمجموع ، : شدند ،به تبعيد رفتند يا از زندگی سياسی کناره گرفتند ، آپتن می گويد 

دردورۀ سلطنت رضا شاه چند صد مورد قتل سياسی به دستوردولت واقع شده 
ُ                        ّ          مجلس ازهمان آغاز کال  به صورت م هرتأييد به دستورات و ني ات شاهانه . است          ً                   

ش در مجلس نماينده  ١٣٠٠/  ١٩٢٠چهارحزب  سياسی که دراواخر دهۀ . درآمد
ّ                                         داشتند همه اساسا  طرفدار رژيم بودند ام ا بازهم رضا شاه آنها را منحل کرد چون از                      ً                

ّ       آن بيم داشت که رقيبان وی دراين حزبها متشک ل شوند نمايندگان مجلس هردوسال .                                         
ّ                                         يکبارانتخاب ميشدند ام ا ديگرعضوحزب نبودند وحالت منفردرا داشتند زمينداران ، .                     

ّ                         در صد کل   نمايندگان مجلس  را در   ٨٤کسبۀ غيربازاری و کارمندان بلند  پايه         
      ً          ش ابدا   در مجلس   ١٣١٩/  م  ١٩٤٠دورۀ  رضا شاه تشکيل می دادند ، در سال  

تا مجلس )  ش  ١٣٠٥/ م  ١٩٢٦( انتخابات  از مجلس ششم  . حضور نداشتند
  ورو همکاری      ً               دقيقا ازجانب وزارت کش) ش١٣١٩/م  ١٩٤٠(سيزدهم 
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رضا شاه بدين ترتيب ابزارها و . استانداران و فرمانداران تحت کنترل رضا شاه بود
ّ                     مشروعيت رانگاه داشت ام ا درعمل به عنوان يک  ظواهر » ديکتاتوری مشروطه «                     

ّ          اوهيچ نارضايتی سازمان يافته دردرون دولت را تح مل نداشت . حکومت کرد                                             
 )٦.(حمانه هرنوع نارضايتی  از آنرا  سرکوب می کردوبير

يکی ديگر از ارکان نهادين رژيم جديد ، منابع  اقتصاديش  بود،  دامنه و مقياس  
اين منابع  به مراتب ازمنابع دورۀ قاجار فراتر می رفت و به ميزان ايران عصر 

موجب                      ّ                                        صفويه درزمان شاه عب اس بزرگ می رسيد زمانی  که انحصار ابريشم 
ق اقتصادی کشورشده بود ّ                      تفو  ّ                                   کل  در آمدهای دولتی  در فاصلۀ سالهای .      ١٩٢٤ – 

ميليون   ٢٣٧برابر رسيد  يعنی از   ١٥ش به  بيش از١٣٢٠– ١٣٠٣/  م  ١٩٤١
ش   ١٣٢٠/ م  ١٩٤١ميليارد لایر  در  ٣/  ٦١ش  به  ١٣٠٣/ م ١٩٢٤لایر  در 

هزار پوند استرلينگ  در  ٤٦٩و از در آمد نفت ده برابر شد)  ٧.(افزايش  يافت
اين . ميليون پوند رسيد ٤٢٧١٠٠٠ش  به  ١٢٩٩ – ١٢٩٨/ م  ١٩٢٠ – ١٩١٩

درآمد دولت بود بنابراين بخش عمدۀ )  در صد  ٢٥         ّ    و شايد حد اکثر( در صد  ١٠تنها
تجارت  -   ّ                              فع اليت دولت در زمينه های اقتصادی. درآمد دولتی از سايرمنابع می آمد 

در صد، گمرگ  ٢٠در صد ،   ماليات ارضی ده تا   ٢٨ - اری  و صنعت انحص
ّ                   با توج ه  به مصرف همگانی .  درصد ، ماليات بردرآمد را تأمين می کرد ١٠حدود       

ّ      وعمومی قند وچای، درآمد دولت از اين رهگذر قابل توج ه بود در اين دوره  ) ٨.(                                                
ش به  ١٣٠٧/  م ١٩٢٨د ميليون لایر در٢٧٦هزينه ها هم رشدعظيمی يافت و از 

با افزايش هزينه ها، اولويتها . ش رسيد ١٣٢٠/ م  ١٩٤١ميليارد لایر در  ٤/  ١٧
درصد بودجه   ١/١سرمايه گذاری دولت در صنعت و تجارت  از . نيزعوض شد

ش  ١٣٢٠/ م  ١٩٤١ه در سال جدرصد بود  ٢٤/ ١ش به   ١٣٠٧/ م  ١٩٢٨در 
در صد بودجه  در  ٤٠/ ٤اعی  از افزايش  يافت درعوض  هزينه های مستقيم  دف

    ّ                     البت ه رقم مطلق هزينه های ( درصد کاهش يافت  ١٤/ ٢ش به  ١٣٠٧/ م ١٩٢٨
ش بخش عظيمی  ١٣٢٠/ م  ٩٤١=١٨در). دفاعی بازهم در حال افزايش بود

بخشی از اين ارتباطات در ) . در صد ٢٦/  ٦( شد» ارتباطات « ازبودجه صرف 
در صدبودجه صرف بهداشت  و  ٢حالی که تنها  قلمروهزينه های  نظامی ،  در 

ش هيچ  رقمی    ١٣٠٧/ م  ١٩٢٨در . در صد صرف کشاورزی می شد  ٢/ ٩
 ١٣٠٤/ م  ١٩٢٥بودجه  که در . برای هزينه کردن کشاورزی  پيش بينی نشده بود
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) ميليون دالر  ٣٩( ميليون لایر ٧١٠ -  ١٣٢٠/ م  ١٩٤١ش تعادل داشت در
ينه های عظيم نظامی، راه آهن و صنايع، علل عمدۀ کسری هز. کسری پيدا کرد

 .بودجه  بودند
رضا شاه که راه آهن سراسری را مظهرعظمت قدرت دولتی خود ، استقالل ملی ، 
توسعۀ اقتصادی  می دانست، برای تأمين هزينه های عظيم آن ، تجارت خارجی ، 

ش   ١٣٠٠/ م  ١٩٢٠در پايان دهۀ . نرخ ارز، پول در گردش را در کنترل گرفت
ش   ١٣٠٩/ م  ١٩٣٠واز. تراز  پرداخته و ارزانی پول دچارنابسامانی شد

دولت بيش  از آنکه  به کنترل  داد . انحصار دولت برتجارت خارجی برقرارگرديد
وستد خارجی عالقه مند باشد می خواست کسری بودجه را ازميان بردارد و به 

     ّ                             ومواد  مورد نياز راه آهن را ازخارج ياری انحصار مزبورارزی به دست آورد 
انحصارتجارت اقالمی خاص به سازمانهای دولتی با شرکتهای .خريداری وواردکند

م  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠دولت  در نيمۀ دهۀ . خصوصی واگذار شده بود ّ   ش بريک سو          
ّ             واردات و نيمی از صادرات کنترل مستقيم وغيرمستقيم داشت و طی  دهۀ  مزبور                                                          

/ م  ١٩٣٦رگانی خارجی مازادی ولواندک به وجود آورد در توانست تراز باز
ش برای اقالم گوناگون صادراتی نرخهای ارزی متفاوتی تعيين شد اما اين  ١٣١٥

امربرروابط  تجاری ايران تأثير  منفی گذاشت و دولت ناچارشد درزمينۀ تجارت 
 –١٩٢٧رسال د. خارجی با آلمان و شوروی  وارد قراردادهای معاملۀ  پاياپای شود

                  ّ                         ش با ايجاد بانک مل ی به يکی ازآرزوهای ديرين  ١٣٠٧ -  ١٣٠٦/ م  ١٩٢٨
ّ                                 ايرانيان جامۀ عمل پوشانيد،به بانک حق  نشر اسکناس  و تنظيم سياست مالی                                     
کشورداده شد اينها همه اقدامهايی درمسيرتقويت ايران در رابطۀ  نابرابريش  با 

ه می خواست بدين وسيله ازميزان رضاشا. قدرتهای محوری اقتصاد جهانی بود
ّ   وحدت تأثيربحران بزرگ بکاهد ام ا اين اقدامها درچارچوب محدوده های خاص ی                                       ّ                             
انجام می گرفت و ما درضمن بحث ازجنبه های داخلی وبين المللی اقتصاد سياسی، 

 )٩.(محدوديتهای مزبور را نشان خواهيم داد
رضا . يزتأثيرخود را گذاشتقدرت جديد دولت  بر ثروت رئيس خودکامۀ نظام ن 

ثروت  موجب « : ش صمن بيانات پارسايانه ای گفت ١٣٠٥/ م  ١٩٢٦شاه درسال 
ّ                    نمی گذارد شخص توج ه خود را صرف منافع . نارضايتی شديد فکری می شود                 

ّ                                 ام ا همين شخص درپايان سلطنت خويش در» .عمومی کند ش  ١٣٢٠/ م  ١٩٤١ 
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          ّ                            دربانک  مل ی موجوديهای او از يک ميليون  .يکی از ثروتمند ترين افراد ايران بود
) ميليون  پوند استرلينگ  ٧( ميليون لایر ٦٨٠ش به  ١٣٠٩/ م  ١٩٣٠لایر در

ميليون  ٣عالوه براين ، امالک وسيعی  شامل . ش رسيد ١٣٢٠/ م ١٩٤١در
                                   ّ                   درکارخانه ها،شرکتها وانحصارهای متعد د داخلی سهام زيادی «جريب زمين دشت،

رضا  شاه در زمين خواری ). ١٠(»رشاری رابه همراه می آوردداشت که سود س
زمينداران از روی  اکراه با ترس بخشی ازامالک خود را . شهرۀ خاص وعام  بود

می کردند و رضا شاه از زمينهای سايرنقاط کشور  پيشکشی آنها » پيشکش « به او
ً                           تقريبا  همۀ زمينهای استان مازندران. راجبران می کرد و ) ضا شاه زادگاه ر(      

بخشهای وسيعی از گيالن و گرگان، که مرکز توليد برنج ايران بود به مالکيت او 
ازهمۀ شيوه هايی که مأموران « ويلبربا ترديد می گويد شايد رضا شاه. قرارگرفت

ّ                                     متعص ب اوبه نام شاه برمردم  روا می داشتند ّ             آگاهی نداشته، ام ا ازقول يکی »                    
نهای وسيعی را مالک بود و به خاطرنفعی که باران شاه زمي« :ازبستگانش می گويد

 )١١(».در کشاورزی  دارد ، روز های بارانی  سراپا شوق می شد
  
                                                       ّ             دربطن طرح مشروعيت نظام ، آميزۀ متناقض وابهام آميزی ازمل ی گرايی وغرب  

ش ناسيوناليسم  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠    ّ                        البت ه درنظام بين المللی دهۀ . گرايی وجود داشت
ّ                        ً                                    اص ی داشت واين جاذبه  صرفا  به گونه های فاشسيتی آن محدود نمی شدجاذبۀ خ   .

م، نظير ناسيوناليسم دولت مکزيک  بعد ازانقالب  ّ                                             بلکه مواردی درجهان سو                      ١٩١٠ 
ش و  ناسيوناليسم  آتاتورک  در ترکيه نيزاينجاوآنجا  ١٢٩٩ – ١٢٨٩/ م ١٩٢٠ –

ليسم  اين دورۀ  کشوريک پديدۀ ناسيونا:  درمورد ايران،بنانی می گويد. وجود داشت
بود و از سوی ديگرو درهمان حال »    ّ        بشد ت غربگرا« متناقض بود چون ازيک سو

وجودداشت ونوعی بيگانه پرستی حکمفرما » بدگمانی ونارضايتی« نسبت به غرب 
ض ) ١٢. (بود ّ   رضا شاه درمسيرتقويت ايران در برابرغرب وخاص ه تجاوزو تعر              ّ                                          

ا ، مفاهيم و واقعيتهای اقتصادی، سياسی و قضايی بسيار ديرينۀ روسيه و بريتاني
 ازلباس ومعماری شهری تاقوانين مدنی وکيفری،. زيادی را ازغرب می گرفت

                                                      ّ                  نظامی آموزشی، ايدئولوژيهای غيردينی  که شکوه دولت و مل ت را پاس می داشتند
 .، تا صنايع و تکنولوژی نوين همه ازغرب گرفته می شد

اودر . شاه نسبت به غرب، رابطه پيچيدۀ عشق نفرت بودگرايش شخص رضا  
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ش درسخنرانی خودخطاب به دانشجويانی که عازم دانشگاههای  ١٣٠٩/ م ١٩٣٠
 . غرب  رابه شيوۀ حيرت  انگيزی تحسين  کرد» اخالقيات« اروپا  بودند

هدف اصلی ما دراعزام شما به اروپا آن است که آموزش اخالقی می بينيد، چرا  
بينيم  کشورهای غربی به مقام  بلندی دست يافته اند چون آموزش اخالقی  که می

اگر فقط آموزش علوم بود نيازی  به اعزام  شما به . کامل  وهمه جانبه ای دارند
 )١٣.(خارج نداشتيم  می توانستيم معلمان و استادان خارحی را استخدام  کنيم

 :بر ايرانيان تأثيرگذار باشددرادامۀ  نطق خود اظهار اميدواری کرد  که غرب 
اين کار ضرورتی . نمی خواهم ايرانيان را به نسخۀ  بد يک اروپايی تبديل کنم 

می خواهم از هموطنانم .            ّ                                    نداردچون سن ت های قدرتمندی پشت سرآنها قرار دارند
ّ            لزومی ندارد که بطوراخص  شرقی باشند/ بهترين ايرانيان ممکن رابسازم                       .

ل يابد واصالح شود                     ّ هرکشوری قالبهای خاص   ّ                  خود را دارد که اين قالب بايد تحو                                 
افرادی با . بطوری که در آن شهروندانی تربيت شوند که نسخۀ ديگران نباشند

 )١٤.(                            ّ                      اعتماد  به نفس بارآيند وازمل يت خود احساس غرور کنند
ايران  بايد ياد بگيرد که بدون خارجيان  به « درهمان حال چنين احساس می کردکه 

 ]ازغرب[يعنی می خواست باغرب همچشمی کند تامستقل )١٥(».دگی ادامه دهدزن
شبه [، »       ّ      شبه تجد دخواهی«کاتوزيان با اصطالح. شود واين آرمانی متناقض بود

سطحی بودن اين تالش در مسير جذب  دستاوردهای غرب  را نشان  می ] مدرنيسم
 )١٦. (دهد

چون ناسيوناليسم  را .ايرانی فرق داشتناسيوناليسم رضاشاه نيزباناسيوناليسم پيشين 
غير دينی می ديد نه اسالمی و آنرا با واژگان غيراسالمی  بيان  می داشت،  

تنها ناسيوناليسم مجاز دورۀ  . ناسيوناليسمی که به شکوه دولت وشاه تمرکزداشت
                                        ّ    ناسيوناليسم رسمی تأکيد برهمگنی وتجانس مل ی ، « ، "کدی"پادشاهی او، به قول

) ١٧( ».        ّ                                                   حانی،تجد دوقدرتی بودکه به گذشتۀ قبل ازاسالم  ايران اشاره داشتضد رو
/ م  ١٩٣٤گفتنی است که  به تشويق سفارت ايران درآلمان نازی ، رضا شاه در 

« ، »پرسيا« ش طی فرمانی اعالم کرد  نام کشور درغرب  بايد به جای  ١٣١٣
برخاستگاه نژاد آريايی  باشد اين نام يادآورشکوه وعظمت گذشته بود و»  ايران

ازآرمانها وانديشه های ايران قبل ازاسالم به منظور نزديک ) ١٨(».داللت داشت
ّ      هرچند مستقيما  به اسالم  حمله می شد ام ا به . شدن سياست غيردينی استفاده  می شد                       ً             
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                                                                    ّ        نسل جديد  چنين آموزش می دادندکه اسالم  دينی بيگانه است که قومی نامتمد ن آنرا  
ّ                        دراين راستا با توس ل به شکوه وعظمت شاهانه ) ١٩(» .ران  تحميل کرده استبر اي                  

دررأس » شاهنشاه« وزنده کردن اين مفهوم، کوشش می شد تا شاه رابا عنوان
 .جامعه قرار دهند و اورا فرمانروای بی چون چرای کشور قلمداد  کنند

دست به تالشهای                                                    ّ    رژيم رضا شاهی به منظورجاانداختن اين خودفريبی مستبد انه  
                                                          ّ                    گوناگونی  زد تا دراذهان ايرانيان  مشروع جلوه کند و قدر مسل م  آن است که از اين 

دايرۀ «ايدئولوژی رژيم از طريق . لحاظ، اعتماد به نفسش  بيش از دولت قاجار بود 
ّ  تنويرافکارعام ه ش دروزارت  آموزش وپرورش ١٣١٠/ م١٩٣٠که دراواخردهۀ »            

ّ   اين سازمان طی  برگزاری سخنرانيهای عمومی  توس ط «.دتبليغ ميش ايجادگرديد                               ّ             
صاحبنظران مشهور وشناخته  شده و مردان حرفه ای، طيف گسترده ای ازمسايل 
وموضوعها وازجمله اخالق، تاريخ، بهداشت،ادبيات ، علوم اجتماعی، آموزش 

 وميهن پرستی،وفاداری به شاه و ذکر  پيشرفتهای  نمايان کشور»   ّ  تجد د « وپرورش
اين سازمان که «:ويلبرياد آورمی شود) ٢٠(». درسالهای اخيررا به بحث می نهاد

ظاهرا ازروی نمونه های تبليغات نازی و فاشيسستی شکل گرفته بود در نظرداشت 
افکارعمومی را درراستای خطوط موردنظرسوق دهد، مردم را با دستاوردهای  

                       ّ  سب کند وغرور و آگاهی مل ی دولت آشنا  سازد ، حمايت عمومی  را برای دولت ک
بطوری که درباال گفتيم ، نظام آموزشی در مجموع   به )  ٢١(». را برانگيزاند

گونه ای پی ريزی شده بودکه سکوالريسم،ناسيوناليسم وشکوه وعظمت  شاهنشاهی 
 .ايران  رابه دانش  آموز القا ء کند

      
عيت در جامعۀ ايرانی  تا تالشهای  نظام رضا شاهی در کسب مشرو: سئوال اينست

                                               ّ                            چه پايه با توفيق همراه بود؟ اصالحات رضا شاه و اد عاهای دولت او قبل از همه به 
می خواست قلبها و مغزهای . منظور جلب حمايت مردم شهرها صورت می گرفت

ّ                                         جماعت شهری را تسخير کند ام ا جماعت يکدست نبود و در خوش بينانه ترين                           
دهقانان . بخشهايی ازعناصرشهری با اوهمراه بودند ]تنها[حالت می توان گفت 

     ّ                                                            درحد  زيادی ازتأثير اصالحات رضا شاه برکنارماندند ، و عشاير و ايالت  
ّ   دولت رضاشاه سرانجام در اين زمينه به زورتوس ل . بيرحمانه وبه زوراسکان يافتند                                          

ل و توسعۀ اقتصادی ي. جست ّ                    درحالی که سياستگزاريهای او در زمينۀ و تحو  اد آور                                         
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          ّ                                          ّ             دوران صفوي ه بود، نبود مشروعيت عميق درنظام پهلوی و ات کايش به قدرت 
نظامی، وی را به حکومت نادرشاه افشار نزديک می کرد و رفتارش با ايالت ، 

 )٢٢. (ستم نادررا در اين زمينه به ياد می آورد
نها                                    ّ                                مسألۀ  واکنش جامعۀ مدنی در برابر اد عای مشروعيت  رژيم  رضا شاه  را ت

هنگامی می توان به کمال پاسخ داد که  شکل اقتصادی جامعه ودرهم  شکسته  شدن 
 .همه  ی جنبشهای اجتماعی دورۀ پادشاهی اورا مورد بررسی قرار دهيم

   
 اقتصاد وساختار طبقاتی 

 
ش دورۀ کليدی گذارازتوسعۀ وابستۀ ماقبل سرمايه داری عهد  ١٣١٠/ م ١٩٣٠دهۀ

م استقاجاربه توسعۀ وابستۀ  ّ      سرمايه داری بعد ازجنگ جهانی دو  بنابراين ماهيت .                              
ّ  ودامنۀ دگرگونيهای اقتصادی وطبقاتی درساختاراجتماعی ازاهم يتی خاص          ّ                                                       
                                                          ّ         برخورداراست که صاحبنظران مختلف دراين باره مواضع متفاوتی ات خاذ کرده 

 دراين فصل به بررسی اين موضوعها و بحثها می پردازيم وآنها را از) ٢٣.(اند
دراين بخش يک .  منشور مفهوم پيشگفته مان يعنی توسعۀ وابسته عبور ميدهيم

         ّ                                                                رويۀ  قضي ه  را به بحث می گذاريم يعنی ساختارطبقاتی را به شيوۀ  تجربی و با 
ّ                                                                      توج ه به وجه های توليد تجليل می کنيم ودربخش بعدی به بحث درمورد موانعی می    

اين دوبخش  بر روی هم . قرارداد پردازيم که نظام جهانی برسرراه رشد ايران
مالکهای مرحلۀ گذارتوسعۀ وابسته را نشان می دهد وامکانات ومحدوديتهای 

                       ً    ّ           با آنکه به داده ای کامال  موث ق مربوط به . درونی وبيرونی آنرابه نمايش می گذارند
ّ                                             اين دوره  دسترسی   نبوده است ، ام ا  موارد تاريخ  نگارانه  به قدر  کافی  وجود                                  

ارد که ما بتوانيم نقشۀ ساختار  طبقاتی  ايران  در دورۀ  بين دو جنگ جهانی زا د
 .ترسيم  کنيم

ّ  داده های مربوط به جمعيت، نشان دهندۀ رشد مداوم همراه با جابجايی های مهم                                                                         
ّ      ّ                  کل  جمعي ت ايران را دردورۀ . داخلی است  ١٢٩٣  -  ١٢٧٩/  م  ١٩١٤ – ١٩٠٠ 

 ١٤/  ٦ش يه   ١٣١٩/  م  ١٩٤٠اندکه اين رقم در ش ده ميليون نفر برآورد کرده
ً ميليون نفررسيده يعنی تقريبا   ّ          نرخ کلی   افزايش . در صدرشد داشته است  ٥٠                                  

ش  ١٣٠٥ – ١٢٧٩/ م  ١٩٢٦ – ١٩٠٠    ّ                       جمعي ت کشورکه درفاصلۀ سالهای
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 -   ١٩٢٦در صد بوده در فاصلۀ سالهای   ٠/٠ ٨براثرقحطی و جنگ ساالنه 
دراينجا .  درصدرسيده است ٥/١ش به نرخ چشمگير ١٣١٩ –١٣٠٥/ م  ١٩٤٠

هی به چشم می خورد ِ                  نيز تغييروجابجايی قابل  توج      ّ       جمعي ت  شهر   ١٩٠٠در سال :                           
 ١ميليون  يعنی   ٢/  ٤٧           ّ        در صد؛ جمعي ت ايلی   ٢٠/  ٩ميليون يعنی  ٢/ ٠ ٧نشين 

وده است در صد ب  ٥٤ميليون  يعنی   ٥/  ٣٣               ّ           در صد ؛  و جمعي ت  روستايی   ٢٥/ 
ميليون   ٣/  ٢ش ،  ايران  دارای   ١٣١٩/  م  ١٩٤٠بنا به  بر آوردهای  سال .  

    ّ       جمعي ت ايلی ) درصد ٦/  ٩( ، تنها يک ميليون ) در صد  ٢٢( جمعيت شهر نشين 
واين آمارميزان .     ّ                  جمعي ت روستايی بوده است) درصد ٧١/ ١( ميليون ١٠/ ٣٥و

.  شدن عشايرکشوررانشان  می دهدعظيم يک جانشين شدن ونيمه تخت قاپو 
  ٩٠ش  ١٢٨٥/ م  ١٩٠٦آمارنيروی کارنشان می دهدکه بخش  کشاورزی در

 ٧٥ش،  ١٣٢٥/ م  ١٩٤٦در صد ؛  در  ٨٥ش ،    ١٣٠٥/ م   ١٩٢٦درصد ؛ در
ّ      ّ                                                      در صد کل  جمعي ت  کشور را تشکيل می داده هر چند تعداد  مطلق  کارگران          

خدمت ) ٢٤.(نفر رسيده است ٣,  ٨٢٨, ٠٠٠به   ٣,  ٤٣١, ٠٠٠کشاورزی  از 
نظام وظيفه ، ايجاد کارخانه ها  و طرحهای  پردامنۀ راه آهن ، موجب ازدياد سريع  

  ١٣١٤/  م   ١٩٤٠ – ١٩٣٥    ّ                                         جمعي ت  شهری   شد  بطوری  که در فاصلۀ  سالهای 
در صد داشته است، درحالی که رشد  بخش    ٢/  ٣ش رشدی معادل    ١٣١٩ - 

ّ         ّ       طی  همان مد ت تنها  روستايی ش شش ١٣١٩/ م ١٩٤٠/درصد بوده است ١/ ٣ 
آمارهای مختلف حکايت .            ّ                                    شهرکشورجمعي تی متجاوز  از يکصد هزارنفر داشته اند

تا  ٢٠٠هزارنفر، تبريز  ٢٥٠هزار  نفر، اصفهان  ٥٤٠از آن دارند  که تهران 
شهر . د           ّ          هزارنفرجمعي ت داشته ان ٢٠٠هزار نفر ، مشهد  و شيرازهر يک  ٣٠٠

بدين .                                                      ّ             آبادان که به تازگی پايانۀ نفتی شده بود يکصد هزار جمعي ت  داشته است 
                       ّ                                           ترتيب می توان  گفت جمعي ت ايران تا اندازه ای درپايان دورۀ مورد بحث 
ّ                         ّ              بيشترشهری و صنعتی بوده است ام ا بازهم بخش بزرگی ازجمعي ت بر روی زمين                              

  .کار می کرده است
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 وستايی وجه های توليد ر  

 
کشاورزی : دو  وجه ديرپای توليد روستايی درروستاهای ايران وجود داشته است 

اين هردوبه موجوديت خود ادامه . شبانکارگی –سهم بری دهقانی وچادرنشينی
می به خاطرسياست  لی تا حد  زيادی دست نخورده باقی ماند درحالی که دو  ّ                 دادند، او                                         ّ         ّ         

 .                  ّ    دگرگونی وبحران  جد ی شددولت درتخت قاپو کردن عشايردستخوش 
( تا نوزدهم )  ش  ٩٧٩تا  ٨٧٩( انواع اصلی زمينداری سده های شانزدهم 

م و چهارم  مورد  بررسی قرار گرفتند ، ) ش ١٢٧٩تا ١١٧٩ ّ                                      ، که در فصلهای دو                  
ش نيزبه همان صورت ادامه يافتند، ١٣٢٠ -  ١٣٠٤/  م  ١٩٤١ - ١٩٢٥در دورۀ  

ّ                         ام ا دراين دوره زمينهايی که ّ           در تمل ک مالکان خصوصی بودند اهم يت بيشتری                           ّ      
ش   ١٣٢٠/ م  ١٩٤٠ش و   ١٣١٠/ م   ١٩٣٠بنا به بر آوردهای دهه های .  يافت

ّ         شايد بتوانيم  نسبت  تقريبی زمينها  را به  شرح زير مشخ ص نماييم زمينهای :                                                      
تا  ٥درصد؛ امالک خرده مالکی  ٢٥تا ١٠درصد؛ امالک موقوفه١٠دولتی

ل کليدی اين دوره ، ) ٢٥.(در صد ٨٠تا  ٥٠وامالک بزرگ درصد ؛ ١٥ ّ                    تحو    
انسجام و رشد بزرگ مالکی و پيدايش امالک پهناوربا مالک غايب بود رضا شاه 

زمينداران با اعمال . خود با خريد ومصادرۀ امالکی  وسيع دراين زمينه  پيشقدم شد
نها محرز  نبود  به دست نفوذ دردربار توانستند قبالۀ امالکی را که مالکيتشان بر آ

 . آورند
هزار پارچه آبادی ٢٠ش مالک ١٣٢٠/ م  ١٩٤١خانواده در٣٧: مهدی می گويد

پارچه آبادی دراطراف ١٣٠٠ش از١٣٢٨/ م  ١٩٤٩بنابرآوردی که درسال. بودند
در صد زمينها را مالک  ٨٣در صد زمينداران ،  ٥تهران  به عمل آمده است ، 

،  يا ) در صد   ٦٠( اين آباديها، يا بی زمين   بودند            ّ در صد جمعي ت  ٨٥بودند و 
 )٢٦).  (در صد  ٢٥( کمتر از يک  هکتار زمين داشتند 

  
م  ّ   باز هم وجه توليد غالب در کشاورزی وجه سهم بری دهقانی بود که در فصل  دو                                                                      

سهم بری متداول  ترين شکل رابطه  : لمبتون می گويد.  درباره اش توضيح  داديم
ش خود غلبۀ  ١٣١٣/ م  ١٩٣٤هقان و زميندار است و سنجابی در بررسی ميان د
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ّ                         اين  وجه توليد را در زمينهای زمينداران بزرگ  و متوس ط  مورد تأييد قرار داده                                                    
ّ   ش سهم بری را تعريف کرده  ام ا مشخ ص  ١٣١٣/ م  ١٩٣٤قانون  مدنی .  است      ّ                           

     ً       معموال  وبطور » دادها قرار « . نکرده است که هرطرف به چه نسبتی سهم می برد
                                        ّ             سهم واقعی زميندار برحسب منطقه ، رسوم محل ی، نوع محصول . نسبتی لفظی بود 

. و اينکه آب، بذر، کود، گاو آهن وحيوان راچه کسی داده باشد فرق می کرد
م تا نيمی از کل  محصول ر ّ         درمجموع چنين به نظرمی رسدکه مالک  يک سو                 ّ می  ا                                      

م محصول  اما معنی اين حرف) ٢٧.(برد  ّ         آن نيست که فرد دهقان هم نيمی تا دو سو                                      
را به خوداختصاص می داده است، چون باقيماندۀ محصول بين چند دهقان تقسيم 

                                                                     ّ  سهم هايی از آن به افراد مختلفی که درروستا خدماتی انجام داده بودند تعل ق . می شد
ّ    دهقان سهم بربطور مرسوم عرفا  دارای حق  نسق بودام ا د. می گرفت           ّ         ً رتضمينی                            

هر چند اخراج دهقان از . وجود نداشت که او هم هميشه  بر روی زمين  کارکند
                   ّ                                                   روی زمين به دليل سن تهای قوی و ريشه دارونيزکمبود نيروی کاردرروستاچندان 
ً     معمول نبودام ا در اطراف شهرهای بزرگ که دهقانان جزسهم بری تقريبا  راه                                                     ّ            

 .رسم متداولتر بود ديگری  برای تأمين  زندگی  نداشتند  اين
در اين دوره صدورمحصوالت کشاورزی و تجاری شدن آنها هنوزادامه داشت   

ّ                                                   ّ                          ام ا نشانه های چندانی  دردست نداريم که بگوييم  اين فع اليتها درمقايسه  با دورۀ    
به انگيزۀ توليد قند وشکردرمحل وفروش در بازار .        ّ                  قاجارشد ت بيشتری يافته اند

هقانان، زمينهای اطراف کارخانه های قند را به کشت چغندر          ّ        ايران، عد ه ای ازد
ّ                                                        اختصاص دادند ام ا بعيد است که کاشت اين محصول نقدی نفع  چندانی را عايد                 
ّ  دهقانان کرده باشد چون نظارت مالک در اين زمين دقيقتربود و اقتصاد پولی  تام                                                                           

رفاصلۀ  سالهای د.              ّ                                       با اين نوع فع اليت به مقروض شدند روستاييان می انجاميد
درصد ، جو  ٦٧ش توليد ساالنۀ گندم  ١٣١٨/ م  ١٩٣٩ش تا  ١٣٠٤/ م  ١٩٢٥

درصد افزايش  ١١٤درصدو توتون و تنباکو ٩٠درصد ، پنبه  ٤٤درصد، برنج  ٣٦
بنا . ابريشم، پنبه ، چای و تنباکو در بازارجهانی  برای فروش عرضه می شد. يافت

ش  ١٣٢٠/ م  ١٩٤٠يشيتی دراواخر دهۀ به يک بر آورد در مورد محصوالت مع
يک محصول عمدۀ پولی ، يعنی ترياک که . ، دودرصد توليد صادر می شده است 

 ٣٠درصد صادرات  مرئی ايران و ١٥تا  ١٠ش بين   ١٣٠٠/  م  ١٩٢٠در دهۀ 
درصد محصول جهانی را تشکيل می داده ،به دنبال تصميم دولت مبنی برممنوعيت 
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ل يافته استيا محدوديت کاشت، ب م تنز  ّ            ه ميزان دوسو       ّ ر می رود ساير ) ٢٨.(            ّ               تصو    
ّ       محصوالت نقدی جای  ترياک  را گرفته  باشند  ام ا چون  دولت  کمترين توج هی به                         ّ                                           

پس شايد . بخش کشاورزی نداشت رونق واقعی چندانی درصادرات پديد نيامد 
زی سرمايه بتوان چنين نتيجه گيری کرد که گرچه عالئم چندانی در مورد  کشاور

داری درسطح بازار جهانی و واسطه های داخلی به چشم نمی خورد، کشاورزی 
 .               ً                                    يکجا نشين عمدتا  همان وجه توليد  دهقانی سهم بری  بود

ّ                                         در رابطه با عملکرد کلی  کشاورزان بايد گفت کشاورزی ايران در دهۀ                        ١٩٣٠  /
ّ                 ام ا بهبود چندانی       ّ                 جمعي ت و رشد کافی بوده] معيشت[       ً            ش اساسا  برای تأمين  ١٣١٠  

درمقايسه با صنعت و نفت، سهم بخش کشاورزی .        ّ                   در کيفي ت امرمشاهده نمی شود
ل بوده و  از  ّ              در توليد  نا خالص مل ی مدام درحال تنز  در صد درسال  ٩٠ – ٨٠                    ّ               

ش  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠در صد درسالهای دهۀ  ٥٠ش به حدود  ١٢٧٩/ م  ١٩٠٠
 .رسيده است

در صد يا بيشتر جمع  نيروی  کار ايران  را  ٧٥شاورزی ازآنجا که نيروی  کار ک 
تشکيل  می داده ، در مقايسه با پخش پويا و رو به گسترش شهری ، بهره وری 

ت اساسی در سالهای . چندانی نداشته است ّ                        ّ                  ام ا با همۀ اينها توليد غال   ١٩٣٩ -  ١٩٢٥ 
يرکشت در صد افزايش داشته در حالی که زمين ز ٥٢/  ٥ش حدود  ١٣٠٤/ م 

در صد  رشد داشته است، پس اندکی بهبود  ٢٢            ّ  در صد و جمعي ت  ٢٥         ّ  درهمان مد ت 
ّ  درزمينه حاصل شده ام ا ازآن مهمتر،پيشی گرفتن رشدتوليد کشاورزی بر                    

 ١٣١٩/ م  ١٩٤٠        ّ        ايران حت ی درسال . برابريا بيشتراست ٢       ّ           رشدجمعي ت به ميزان 
به رغم افزايش چشمگيرتوليد  جزقند وشکر و چای  که(       ً          ّ      ش اساسا  ازنظرمواد  غذايی

        ّ                برنج وغل ه دربعضی سالها  : خود کفا بود) داخلی، مقاديرزيادی واردمی شد
ّ                              صادرمی شد ام ا گندم دربعضی ازسالهای  دهه   ش  جزو  اقالم  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠           

 ) ٢٩.(وارداتی بود
 در )   ١:برای رشد محدود کشاورزی  اين دوره سه دليل عمده می توان اقامه کرد 

ماشينی شدن کشاورزی ، حفر . فنون کشاورزی  کوچکترين تغييری حاصل نشد
چاه عميق واستفاده از بذرهای اصالح شده جزدرزمينهای شاه يا در موارد معدودی 

درو کردن .                                  ّ                          که مورداستفادۀ بعضی زمينداران ترق يخواه قرارگرفت، مرسوم نبود
ّ             ترين  توج هی به بهبود دولت کم) ٢.وخرمن کوبيدن هنوزبا دست انجام می شد         
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جزتالش توأم با فساد وسوء مديريت در مورد تقسيم . وضع کشاورزی نداشت
برعکس . امالک سلطنتی درسيستان، گامی در اصالحات ارضی برداشته نشد

. نوعی حرکت وارونه درجهت توقيت زمينداروامينت بزرگ مالکی آغازو پيگيرشد
بودجه ای که به اين بخش . شد درمجموع، سياست زارعی به فراموشی سپرده

سياستهای قيمت گذاری . پهناورعظيم اقتصادی اختصاص می يافت بسيار ناچيز بود
ّ              ناکامی دولت در حل  مشکل اصالحات .         ً                       دولت عمال  عليه توسعۀ کشاورزی بود                 
مين عامل می رساند ّ                  ارضی ما را به سو  گرايشهای رکود طلبانه دردرون وجه  ) ٣.               

لکرد ونحوۀ کارتوليد سهم بری به گونه ای بود که توليد را عم. توليد  سهم بری 
                   ً                                           تشويق نمی کرد واصوال  بهره وری را درهمۀ جهات با دلسردی روبرو می 

 دهقانان نگران بودندکه اگر محصول زيادتری به بارآورند طمع زميندار. ساخت
وسايرمتقاضيان باالتربرود چون درهر صورت هرقدرمحصول افزايش می يافت 

به همان دليل زميندارنيزکه بيشترين سهم . ش بيشترآن سهم مالک می شدبخ
محصول را می برد دليلی برای افزايش سرمايه گذاری و بهبود وضعيت زمين نمی 

حاصل اين گرايشها درفنون ، سياستگذاری  دولت و اخذ مازاد  آن بودکه  که . ديد
          ّ           ری که جمعي ت با آهنگی نظام موجود کشاورزی به حال خودرها  شود يعنی درکشو

ادامۀ ) ٣٠.(فزاينده رشدمی يافت بخش کشاورزی زير فشارروزافزون قرارگرفت
اين روندها و گرايشهای  بعد ازجنگ ، پيامدهای عمده ای برساختاراجتماعی  

 .ايران برجای نهاد
ّ   طبقۀ زميندار ايران ازنظرترکيب وقدرت در برابردولت دستخوش تعييراتی شدام ا                                                                        

تغيير چندانی نکرد وقدرت خودرا درمقابل  دهقانان حفظ ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ دردهۀ
    ّ                                                                 البت ه بعضی ازخاندانهای زميندارقديمی وسران ايل امالکشان را ازدست دادند . نمود

ودرعوض ، بازرگانان ، مقاطعه کارها، اميران ارتشی ، رده های باالی دستگاه 
اين دست به دست شدن . نددولتی وشخص رضاشاه زمينهای زيادی را مالک  شد

بخشی از مالکيت زمين درايران امر تازه ای نبود وبا هر تغييردودمان و رژيم 
ّ           چنان وضعی پيش می آمد ام ا تغييردرهرحال درمحدوده های خاص ی صورت می                                 ّ                       

 ١٣٢٠-  ١٣٠٤/ م ١٩٤١ – ١٨٢٥درفاصلۀ سالهای «:به نوشتۀ آبراهاميان. گرفت
رخاندانهای اشرافی ونام ونسب داربه دنياآمده عضو د ٣٧عضو کابينه   ٥٠ش ،از

زمينداران تشکيل می  نيز نمايندگان مجلس را تعداد زيادی از) ٣١(».بودند
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                 ّ        زمينداران بطور کل ی  بود،  آنچه تازگی داشت،کاهش نسبی قدرت سياسی .دادند
تا پيش ازرضاشاه هرکسی « زمينداری درمنطقۀ مراغه اين طور آه وناله می کرد 

آنکه  رضا شاه  به قدرت رسيدهمۀ مارا زيرکنترل  يک شاه بود بعداز  خودش
را لغوکرد وازنظراقتدارسياسی، نخبگان  رضا شاه عناوين اشرافی  ) ٣٢(» .گرفت

ّ           زمينداران به شکلی کاهش يافت ام ا ثروت  و  مکنتشان دست نخورده  باقی ماند                               
ارضی افزايشی حاصل  چون نه اصالحات ارضی صورت گرفت و نه درمالياتهای 

 درمنطقه درسود درواقع بايد گفت بسياری ازمالکان برنفوذ وامالک خويش . شد
بخش                                                              ّ        ساليانه شان افزودندو هرچند سود  ناشی ازکشاورزی به پای سود فع اليتهای 

ّ       شهری نمی رسيد ام ا هنوز . در صد سودساليانه عايد زمينداران می شد ١٥تا  ١٠               
دالر درآمد ملکی  ٢٣٠٠که هرخانوارزميندارساالنه حيدری بر آورد کرده است 

برابر درآمدی است که بنا به برآورد تقريبی وی عايد دهقان می  ١٠داشته و اين 
شده است و جای هيچ ترديدی نيست که اين مبلغ به مراتب ازدرآمدساالنۀ زمينداران 

 ردر                         ّ              سرانجام، شايد قدرت و آمري ت ارباب زميندا)٣٣.(بزرگ کمتربوده است
ّ                    ّ               امالکش دستخوش نوعی تغييرشده باشد ام اهنوزاين قدرت وآمري ت بسيارشديد بود                                   .

کان بزرگ«ازانقالب مشروطيت: لمپتون می نويسد ] تغييرکرد[        ّ        وضعيت مال 
وازحالت يک شاهزادۀ کوچک درقلمرو اربابی به صورت يک مالک معمولی 

های نمونه درفالت  از دهکده)  Lyle Hayden(      ّ               طرح کل ی که اليل هايدن » .درآمد
.          ّ          ّ                                                   مرکزی تهي ه کرده مؤي د آن است که مالک هنوزازاقتدارزيادی برخورداربوده است

مالک کنترل مطلقی رابرامورجاری ملک اعمال می کند وسرنوشت شخصی « 
ّ                   يکايک ساکنان ملک تا حد  زيادی توس ط او تعيين می گردد          ّ                       .«)٣٤ ( 

ان چگونه بود ؟ دهکده اگر ميليون دهقان ايرانی وخانوارش٣/ ٥وضعيت آن 
      ً                                                                  نسبتا  بزرگ بود، ازنظرداخلی قشربنديهايی داشت اکثريت نيروی کاراز دهقانان  
ّ     ّ                             بدون زمين مستأجرو سهم بر تشکيل  می داد ام ا عد ه ای  پيشه ور وخدماتی نيز در                                          

ی ده هر يک سهمی از . روستا حضورداشتند ّ               ّ                   آهنگر، نجار، حم امی،سلمانی ومال                
زای خدمات ساالنه شان دريافت می کردند يا هربارکه کاری برای محصول را به ا

عالوه  براين ، دسته ای از .                            ً                    دهقانان انجام می دادند نقدا  بدانان پرداخت می شد
ّ      دهقانان تهيدست تر درروستا بودند که نه زمين داشتند و نه  حق  نسق  اينان در .                                                          

فتند وکاری پيدا می فصلهای کاری اجيرمی شدند يا به شهرهای نزديک می ر
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                             ّ                                    زنان روستايی سهم عمده ای درفع اليتهای اقتصادی داشتند و بدين وسيله . کردند
ازطريق  نخ ريسی، بافندگی وخوشه چينی به معيشت خانواده  کمک  می کردند 

 زارهابه صورت  کارگر ودربعضی مناطق مثل سواحل دريای مازندران دربرنج
             ً                           ر می شدند مثال  در کرمان در مزرعه  به کار کارمی کردند يا در فصل خرمن اجي

ّ                                                  می پرداختند اما  مزدشان نصف مزد  پرداختی به مردان کارگر بود و مزد                 
ش درآمد دهقانان درسطح   ١٣١٠/م  ١٩٣٠دردهۀ) ٣٥. (کارگرهم بسيارناچيزبود

ت به سود بخش .  معيشت با پايين تر از آن بوده است                         ّ             پايين نگه داشتن  قيمت غال 
داده های مربوط  به )  ٣٦.(ين کشور، در واقع به زيان دهقانان عمل کردشهرنش

تا  ١٠٠اين درآمد ساالنه  بين ]  ميانگين[ درآمد سهم بری نشان دهندۀ آن است که 
        ّ                                                      دالريا حت ی  کمتربود وتازه اين ميزان نيز درمناطق مختلف کشور فرق  ٢٠٠

بنا به برآوردی که ) ٣٧.(د        ّ                                     داشت، حت ی دردرون يک روستا در آمدها هم سطح نبو
                                                                       ً درمورد درآمد دهقانان اطراف تهران به عمل آمده چهار برزگر در يک گروه جمعا  

سهم ارباب ، » بار « ٤٧/ ٥گندم توليد می کردند و بعد ازپرداخت» بار« ١٠٠سالی
/  ٥ – ١٧بار  برای آهنگر، حمامی ، مال ودشتبان ،  ٨بارسهم بذر،  ١٠تا   ٧/  ٥

 ١٢٣٠٠گندم يعنی» بار«  ٥/٤برای صاحب گاونر، برای هردهقان» بار«  ١٨
بديهی است اين ميزان برای معيشت او وخانواده اش « .کيلو گرم باقی می ماند

 ساير )٣٨( .اشته باشددمگراينکه ازجاهای ديگرنيزدرآمدتکميلی  کفايت نمی کرد
 داشتن چند  منابع درآمد ومصرف، با فندگی زنان، باغداری درقطعات کوچک ونگه

  ّ                                                   حت ی زميندارکوچکی که مقداری زمين داشت گاه مجبور بودبه . رأس دام بود
      ّ                                                               سايرفع اليتها روی آورد و درآمدی کسب کند و گرنه درآمد زمين خودش تکافوی 

حال اگر طريق خدمت اجباری نظام درزمان نامناسب . معاش خانواده را نمی کرد
وضعيتی  کاند،سرانجام دهقان درمی توانست آن منبع گزينۀ درآمدراهم بخش

ّ         قرارمی گرفت که بناچاربه نزولخوار ده متوس ل  می شد                                        ).٣٩( 
به اعتقاد  . در مجموع بايد گفت سطح زندگی دهقانان ايرانی رضايت بخش نبود 

    ّ     البت ه در ) ٤٠. (بسياری از ناظران دراواخرسلطنت رضا شاه اين وضع بدترشد
می نمود اين امر براثرکاردشوار  مواردی هم که سطح زندگی رضايت بخش

رژيم غذايی دريک خانوادۀ معمولی دهقانی به شرح . وطاقت فرسا حاصل می شد
نان وماست وچای : نان و چای؛ ناهار، نان و ماست؛ شام: صبحانه«: زيربود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٨                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

سازمان ملل ) ٤٢(» .           ً               دهقان غالبا  گرسنگی می کشيد« کدی نتيجه می گيرد) ٤١(»
ّ      ش برآوردی دراين زمينه به عمل آورد ومتوج ه شد   ١٣٣٠/ م  ١٩٥٠  ّ         مت حد دردهۀ                                        

کالری دريافت  می کند، که ازتمامی  ١٨٠٠در ايران هر بزرگسال روزانه کمتر از
شرايط بهداشتی ) ٤٣(» .تر بود مناطق فقيرنشين خاورميانه کمترو پايين

ش به موجب يک بررسی  ١٣٢٠/ م ١٩٤٠دراواخردهه . نيزبسيارنامطلوب بود
در صد  ٢٧درصد واميد زندگی در روستا  ٥٠نرخ مرگ وميرکودکان « لوم شدمع

است ؛  اغلب مردم با بيماری دست به گريبانند؛ و اغلب روستاها فاقد امکانات 
در اين .                                      ّ     با اين وضع مريض شدن يک مشکل عمده و جد ی بود)٤٤. (بهداشتی اند

ّ         نمی شد بچ ه ها را دوره  کمتر روستايی از نعمت مدرسه  برخوردار بود و           
در ] . وبه مدرسه فرستاد[             ّ                                     براحتی از فع اليتهای کشاورزی وکارهای خانه جدا کرد 

بهبود بخشيدن به وضعيت تحصيلی،مسکن، يا وضعيت  مجموع، مالکان نيزدرروند
 )٤٥. (بهداشتی دهقانان کاری انجام ندادند يا اگردادند بسيارناچيز بود

    ّ            ً                         جمعي ت ايلی شديدا  ازسياستگذاری دولت تأثير  درزمان پادشاهی رضا شاه بخش  
تجربۀ رضا شاه درفرو نشاندن  نا آراميهای قبيله ای وايلی بعد از سال  . پذيرفت
وحشيانی « ش وی را به اين نتيجه گيری رسانده بود که ايلی ها  ١٣٠٠/ م  ١٩٢١

) ٤٦(».نابهنجار، سرکش و بيسوادند که دروضعيت طبيعی  بدوی خود رها شده اند
 «اين قبيل گرايشها يا دست کم سياستگذاری دولت برپايۀ آنها:لمبتون می گويد

در يک چنان ) ٤٧(»مومی عناصرغيرايلی کشوربرخوردار بودعازحمايت 
فکری، دولت با تمام نيروی خود به جنگ ايالت رفت؛ ابتدا کوشيد آنها راتابع  ّ                                                                       جو   

/ م  ١٩٢٠رتاسر دهۀ قدرت مرکزی سازد، اين امريست که برای هميشه درس
    ّ              متمد ن ساختن، آنها «ش در شکل جنگی مداوم حاصل شد، سپس تصميم به  ١٣٠٠

آنان را به دنيای ] تخت قاپو کردن[ گرفت و کوشيد ازطريق برنامۀ اسکان اجباری 
ش ١٣١١ - ١٣٠٦/ م  ١٩٣٢ – ١٩٢٧درفاصلۀ سالهای .            ّ           نوين و متمد ن وارد سازد

به دنبال خلع سالح ، مسيرييالق .     ّ          روبقي ه سرکوب شدنافرمانی ايالت قشقانی،عرب، ل
وقشالق آنها بسته شد تا مجبوربه اقامت دريک منطقه شوند، به کشت و زرع  

گاه  به منظورتشويق ، زمينهای دولتی را .  بپردازند و دست ازشبانکارگی بردارند
    ّ         البت ه زمينها  به آنها واگذار می کردند يامی فروختند، بذر، دراختيارشان می گذاشتند،
فرمانداران . در مناطقی دورازمسيرکوچ ايل بود و ارزش کشاورزی چندانی نداشت
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نظامی را به مناطق ايلی می فرستادند، از افراد ايل سربازوظيفه  می خواستند ، 
کسانی که مقاومت می کردند جريمه می شدند ، به زندان می افتادند ، يا اعدام می 

ش ١٣٠٧/ م  ١٩٢٨اعمال آن بودکه افراد ايل از قانون سال  دستاويزاين قبيل. شدند
راه سازی واحداث راه آهن برقدرت .                ّ                       وپوشيدن لباس مت حدالشکل سرپيچی کرده اند

مراقبت دولت وکنترل ايالت افزودندوبا اسکان ايالت مسأله جمع آوری مالياتها 
 . شد آسانتر

ّ                  ت می گذاشت ام ا بايد گفت تأثير اين قبيل سياستها تأثيرهای متفاوتی برمردم ايال              
ب وخانمان براندازبود ّ                     درمجموع مخر  ّ             طبيعتا مقاومتهايی وجودداشت ام ا مبارزه با .                                 ً       

منابع روزافزون نظامی، اقتصادی واداری نظام پهلوی روز به روز دشوارتر می 
                 ّ         بااين وضع از جمعي ت وتوليد . شد ويا در شرايط  نابرابرانه تری صورت می گرفت

آمار ارقام در مورد تلفات  نفوس  ايلی بدان .      ّ                  درحد  چشمگيری کاسته  شد عشايری
 ٢,  ٤٧٠,  ٠٠٠گونه  که بارير ذکر می کند  تکان دهنده است او می گويد از 

/ م  ١٩٣٢ميليون نفر در  ١ش تنها ١٢٧٩/ م  ١٩٠٠جمعيت شبانکاره درسال 
اين شکل )٤٨.) (ه بودندبقيه يا يک جانشين شده  يا مرد(ش باقی مانده بود ١٣١١

                   ّ                                                  تلفات انسانی بطورجد ی اقتصاد شبانکاره را تضعيف کرد وازعرضۀ  فرآوردهای 
توليد گوشت و پوست ، چرم  و فرآورده های شير .  دامی درسطح کشور کاست

تعداد دامهای مورد استفاده  در حمل و نقل  نيز کاهش پيدا )٤٩. (دچار کاهش شد
نا بود که فرد ايلی نمی تواندمانند سابق به همان تعداد اسکان اجباری بدان مع. کرد

زمين نامرغوبی که به ايالتی ها داده می شد و به حال خود رها . دام داشته باشد
شدن آنها بی هيچ پشتوانۀ مالی، بر روی هم، موجب شد گذار از زندگی شبانکارگی 

حاشيه ای ترين مکان  قبيله يا به» دهقانان« به يکجانشينی بسيار پر مشقت باشد و 
 .جامعه رانده شوند

دوطبقۀ اساسی تشکيل دهندۀ وجه توليد شبانکارنگی چادرنشينی راخانها و افراد  
   ّ                                                                    عاد ی ايل تشکيل می دادندوهردوازاثرات ويرانگرانۀ جريان اسکان اجباری آسيب 

ّ                                   شيوۀ زندگی شان سخت لطمه ديد، ام ا بازهم دررابطه شان  با مازاد  تول. ديدند يد                               
خانهای . شده و شانس زندگی ، فاصلۀ زيادی اين دو طبقه را از هم جدا می کرد

قشقايی،بختياری، بويراحمدی وممسنی به خاطرمقاومت دربرابر  اقتدار دولتی 
 بهای سنگينی پرداختند، تبعيد شدند ، درخانه هايشان در تهران تحت نظر قرار
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ساير .  ند و يا سرانجام کشته شدندگرفتند، اموالشان مصادره شد، به زندان افتاد
خانها گردنکشی را کنار نهادند وبا دولت دمسازی نشان  دادند ، دولت هم رفتار 

به  .آشتی جويانه ای با آنها در پيش گرفت و ياآنها را به جمع هيئت حاکمه  افزودند
خانوادۀ  قوام شيرازی در ازای زمينهای غصب شده شان، زمينهايی در خراسان 

ّ   آنان و بسياری ديگرازهمتا يانشان ثروت کالنی اندوختند ام ا . زندران داده شدوما                                                     
آنها که . زمينداربزرگ بودند] تنها[ حاال ديگرخان قبيله محسوب نمی شدند و

درتهران به عنوان گروگان نگاه داشته شدند زندگی آسوده ای داشتند وآرام آرام 
ه در تهران يا فرنگ تحصيل می دگرديسی حاصل کردند و ازطريق فرزندانشان ک

 )٥٠.(کردند بخشی از اعضای هيئت حاکمه شدند
تا آن (درسوی ديگر مناسبات طبقاتی ، افراد عادی ايالت يعنی جمعيت  کوچ نشين  

بی هيچ ترديدی وضعيت زندگی اينان در دورۀ  . شبانکاره قرارداشتند) زمان
اده  می شدند، يا  مسير کوچ به زوراسکان د. سلطنت رضا شاه به وخامت گراييد 

وبه سختی کنترل می کردند، مجبور بودند با سطح زندگی پايينترازسابق             ّ آنها  را سد  
ّ       بسازند وسختی بيش ازحد ی راتحم ل کنند حاصل بديهی و طبيعی اين روند ، فقر .                      ّ      

جوامع اسکان  يافتۀ ايلی از لحاظ  وضعيت غذا، مسکن . روز افزون ايالتی ها بود
ت بهتراز دهقانان نبودند و با توجه به درهم  ريختن شيوۀ زندگی مرسومشان وبهداش

، وضع  معيشتی نه تنها از دوران شبارنکارنگی بدتر شده بود بلکه در مقايسه 
خدمت .                                                      ّ             بازندگی دهقانانی که ازديربازيکجانشين بودند ، وضعيت رق ت باری داشتند

وشبيخون خود سرانۀ مقامهای ارتشی   اجباری نظام ،  مالياتهای فزاينده، خلع سالح
توده های ايالت . به مناطق اسکانی ايالت، برايشان عوارض اضافی به بارمی آورد

چون عالوه بردولت ، خانها . اسکان يافته به مراتب بيش ازدهقانان استثمارمی شدند
حاصل کار، ازدست دادن معيشت، . نيزآنان را مورد بهره کشی  قرارمی دادند

                               ّ     زنان ايلی بعد ازاسکان نيز به فع اليت . ورفاه توده های اسکان يافته بود منزلت
وکارادامه دادندو درنتيجه ازآزادی بيش از زنان شهری يا کشاورزان برخوردار 

هرچند به تدريج که کوچ نشينی پايان گرفت، ايالتی ها نيزبه هنجارهای . بودند
 )٥١. (زندگی  روستايی  نزديک  شدند

ّ                                                      بۀ شاق  اسکان اجباری عشايرازسوی دولت تأثيرش را بر گرايشها ی بی شک تجر      
                            ّ            رژيم پهلوی به جای آنکه با اد عای مشروعيت . قبيله يا وآگاهی سياسی برجای نهاد
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سرکوب . قوی برعشايرحکومت کند با زور  اسلحه يا تهديد برآنها حکومت کرد
   ّ             هوي ت خويش را در باعث شد که بسياری از قبايل به آگاهی سياسی دست يابند و

   ّ           اقل يتهای قومی .                                     ّ                     رابطه با مسيرکوچ ، فرهنگ، رسوم و سن تها و زبان جستجو کنند
رژيم به وجود »  فارس سازی « به مغهومی يک ائتالف واقعی در برابر روند

مثل ( و چون درمعرض پديده های صنعتی و شهری قرار گرفتند) ٥٢(آوردند 
با افکار سياسی ) خوزستان کار می کردند  بختياريهايی که در حوزه های نفتی 

آشنا شدند و اين امردرپاره ای قيامها که درذيل مورد  –آزادی و برابری –جديد 
               ّ                 پوشالی بودن موف قيت رژيم درقلمرو .                           ّ             بحث قرار می گيرد، نقش  مسل می ايفا  کرد 

ی معلوم شد که به دنبال  کناره گيری رضاشاه، بسيار ١٣٢٠اين سياستها شهريور
زندگی شبانکارگی را  ازمردم ايالتی وعشايری که اسکان يافته بودندديگر بار

ل درفصل هفتم مورد بحث  قرارمی گيرد. ازسرگرفتند ّ                                   اين تحو  ّ              ام ا مبالغی که  .         
ّ      ش از آنها  گرفته شد متأس فانه   ١٣١٠/ م ١٩٣٠بابت عوارض وباج دردهۀ                         

 .بسيارباال بود
      

 وجه توليد شهری  
 
يد شهری درايران را وجه توليد خرده کااليی صنايع دستی ووجه  توليد وجه تول 

سرمايه داری صنعت جديد تشکيل می داد منتها وجه توليد سرمايه داری، هم  به 
در دهۀ  . صورت مطلق وهم در رابطه با توليد پيشه وری بسرعت رشد می کرد

هر (رشد ش دولت پيشگام گسترش توسعۀ سرمايه داری درکشو١٣١٠/ م١٩٣٠
بخش عمدۀ توسعۀ ). چندبخش خصوصی نيزدراين فرايند نقش کمی هم ايفا نکرد

منابع دولتی صرف طرحهای زيربنائی شد که بارزترين آنها  راه آهن  سراسری  
مايلی  سراسری در واقع به هدر دادن منابع  بود؛   ٨٥٠احداث اين خط آهن . بود

تورم زابود، هدفهای اقتصادی . شتطرحی پرهزينه که پيامدهای ناگوارچندی دا
عبور نمی کرد، ] جز تهران [چندانی نداشت وازهيچيک ازشهرهای عمدۀ کشور

هزار پوند استرلينگ هزينه داشت ؛  ٣٥احداث هرمايل راه آهن . تأمين می شد
به .درصد اين هزينه امکان پذير بود١/ ٥             ّ                        درحالی که جاد ه های ماشين رو با يک تا 

رين عملکرد آن،ايجاد امنيت داخلی درجنوب بود چون امکان نظرمی رسدعمده ت
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درشمال نيزموجب بهبود وضع بازرگانی  با . بسيج و اعزام نيرو را آسانترمی کرد
شوروی  شد و بنابراين تصادفی نبود که امالک رضا شاه در مازندران با احداث 

 ، گرفت اقدامات زيربنايی ديگری نيزصورت.راه آهن رونق بيشتری پيدا کرد
درسيستم ( هزارکيلومترراه، فرودگاه، نيروگاه برق درهمۀ  شهرهای بزرگ ٢٠

لی پديد نيامد ّ              آبرسانی تحو  ّ               و ارتباطات از جمله فع اليتهای مهم   زيربنايی بود)                      ّ                     ) .٥٣ (
حاصل اين سرمايه گذاريها آن شد که زير بنای ايران برای توسعۀ سرمايه داری 

 ش رشد نمايانی يافت ١٣٢٠ –١٣٠٤/ م١٩٤١–١٩٢٥صنعتی درفاصلۀ سالهای
هرچند هنوزهم درمقايسه با سايرکشورهای خاورميانه سطح پايينی داشت چون 

 .بخش اعظم سرمايه نابخردانه صرف راه آهن شد
در فصل چهارم به ايجاد کارخانه های جديد و توليد صنعتی در ايران در دورۀ   

ّ                  قبل از جنگ پرداختيم ام ا بازدراينجا می گ وئيم که صنعتی شدن واقعی کشور در                      
ش   ١٣٠٠/ م  ١٩٣٠ش آغاز شد ودردهۀ ١٣٠٠/ م  ١٩٢٠مقياس وسيع  تنها در

ّ          به اوج تازه ای رسيد دولت درشروع اين فرايند نقش مهم ی داشت ام ا سرمايۀ           ّ                                                  
خصوصی نيز درمقدار زياد دراين زمينه به کارافتاد وروند به صورت  اقدامی 

به نظر نمی رسددولت ايران آگاهانه يک استراتژی  .دولتی درآمد - خصوصی
را درنبال  )Sport – ubstitution industrialization(صنعتی شدن جايگزينی واردات

کرده باشد تا صنايعی احداث کند که نيازمنديهای داخلی کشور را تأمين نمايند و 
ّ                                    نيازی به واردات نباشد، ام ا بخش بزرگی ازصنايع دراين راستا ايج صنايع :اد شد                        

. بافندگی،موادغذايی وصنايع کمکی همگی درراستای الگوی جانشينی بودند
درسياستگذاريهای عملی دولت نشانی ازاقدامات تعرفۀ حمايتی برای توليدات 

درعوض نرخ نادرست ارز از سال . کارخانه های داخلی به چشم نمی خورد
الهای  وارداتی                 ّ                 ش به بعد موجب جذ ابيت هرچه بيشترکا ١٣١٥/ م  ١٩٣٦

دراين مرحله  هيچ ترديد نيست که دولت در ) ٥٤. (درمقايسه با توليد داخلی می شد
ّ                                      کل  قصد داشت ايران  را صنعتی  کندوتا سال ش طرحهای   ١٣٢٠/ م  ١٩٤١ 

. انجام شد يا مورد بهره برداری قرار گرفت - برنامه ريزی شده يا غير آن - بزرگی
و تنها ( ش کمتراز بيست واحدبود   ١٣٠٤/ م  ١٩٢٥تعدادکارخانه ها که در سال 

ش به  ١٣١٩/ م ١٩٤٠در)         ّ          کارگر فع اليت  داشت ٥٠کارخانۀ بزرگ با بيش از ٥
) نفر کارگرداشت  ٥٠٠کارخانه هريک بيش از ٢٨که ( واحد رسيد  ٣٠٠بيش از
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ميليون دالرمی رسيد که  ٢٦٠تا آن تاريخ سرمايه گذاری دراين زمينه  به بيش از
م را دولت ونيمی را بخش  خصوصی  تأمين  کرده بوديک س کوربی ) ٥٥. (ّ                                               و 

شرکت  ١٠٥ش از ١٣٢٠/ م  ١٩٤١          ّ                            فهرستی تهي ه کرده که به موجب آن درسال  
درصد متعلق به بخش خصوصی بوده  ٥٥          ّ            در صد متعل ق به دولت و  ٢١صنعتی ، 

ّ               ام ا اين بخش تنها(است درصد ٢٤) درصد نيروی کاررا دراستخدام داشت ١٣/  ٥ 
صنعت (                    ّ            خصوصی و يک درصد متعل ق به خارجيان - تحت مديريت مشترک دولتی

بزرگترين ) ٥٦. (بوده است) درصد نيروی کاررا در استخدام داشت ٤٠نفت که 
بخش دولتی در صنعت را بافندگی تشکيل می داد؛ دولت درصنايع  کارخانۀ قند، 

رين کارفرما بود وتمامی دخانيات وسيمان تنها  کار فرماودرصنايع غذايی عمده ت
بخش خصوصی . صنعت فلزکاری نيزدرحيطۀ مديريت دولت قرارمی گرفت

عمده ترين . درصنعت بافندگی، مواد غذايی وپشمبافی بزرگترين نقش را داشت
در صد نيروی کار  ٦٠تا ٥٠صنايع مشترک بخش درصنعت بافندگی بود که 

. کارگر دراشتغال داشت ٢٠٠زکارخانه با بيش ا  ٥٧کارخانه  از٣٤صنعتی را در 
مين حوزۀ بزرگ توليد، صنايع غذايی فرآورده های کشاورزی بود که  ّ                                                             دو   ٨ 

کارخانۀ  قند و شکر، يک کارخانۀ بزرگ دخانيات ، امکانات چای خشک کنی، 
ازجمله .                                            ّ                      توليد ، برنج  پاک کنی، تهيۀ گوشت وساير مواد  غذايی را در برمی گرفت

سيمان ، کبريت ، صابون، کاغذ ، شيشه و مواد پشمبافی           ّ             صنايع موف ق ديگر، صنايع
ّ               بخش صنايع  نظامی هر چند کوچک بود ام ا رشد چشمگيری . را می توان  نام برد                                   

ّ                                          يافت کارخانه های اسلحه و مهم ات سازی و امکانات تعميرجنگ افزارهای ساده                             
ريد  دولت برنامه هايی برای احداث ذوب آهن و خ. در اين بخش قرار می گرفت

م اين طرح را عقيم   ّ                    کارخانه ازآلمان نازی تهي ه کرده بود که جنگ جهانی دو                           ّ                        
 ) ٥٧.(گذاشت

ّ              باهمۀ اين دستاوردها بايد گفت برنامۀ  صنعتی کردن کشورتوس ط رضا شاه با                                                         
ّ            اين صنايع بسيارتخص صی بودند و ) ١:شکستها ومحدوديتهايی همراه بوده است                  

ن ، تبريز، اصفهان وچند شهر مورد  نظر رضا درچند نقطۀ معدود کشوريعنی تهرا
همان طورکه گفتيم ايجاد اين صنايع از روی  يک )   ٢. شاه درشمال متمرکز

ّ                برنامۀ مشخ ص صورت نمی گرفت دررابطه با هزينه ها،سود و سرمايه ) ٣.          
ميليون دالری که درهمۀ  صنايع  سرمايه  ٢٦٠. گذاری نيز مشکالت در کار بود
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می گذاری شد معاد ّ    ل پول سرمايه گذاری شده درراه آهن سراسری بود منتها اين دو                                                         
بخش دولتی به خاطرباال بودن هزينۀ . توان توسۀ صنعتی کشوررا تحليل برد

توليدوسود اندک انگشت نما بودوبه همين لحاظ به نظرمی رسدهمۀ کارخانه های 
وران قاجاريه هرچند ايران عصر رضا شاه ازمقايسه باد)٤.دولتی ضررمی داده اند

ّ  ام ا نايل آمد به پيشرفتهای بزرگی کشورهای  خاورميانه  نظيرترکيه  ساير از باز  
 )  ٥٨.( ش بسيار عقب  بود ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ومصر درسراسر دهۀ 

                                                      ّ               طبقۀ سرمايه دارايران بازهم باسرمايۀ دولتی ، خارجی ومحل ی سروکار  داشت  
بخش دولتی شامل مديران . کردندوهر سه اين سرمايه ها دردورۀ مورد بحث رشد 

.           ّ                                                          صنايع متعل ق به دولت وشخص رضاشاه بود که سهام زيادی در کارخانه ها داشت
ً                         ّ                         سرمايۀ خارجی عمدتا  همان صنايع نفت جنوب متعل ق به بريتانيا وشيالت شمال                    

در بخش خصوصی داخلی .     ّ                                            متعل ق به شوروی بود ومادرزير بدانها خواهيم پرداخت
و مديران صنايع جديدوديگری  يکی صاحبان:تشخيصبود دوعنصرعمده قابل

درمورداين بورژوازی صنعتی جديد دومکتب . بازرگانان ومقاطعه کاران بزرگ
فکری اظهارنظر کرده اند به موجب يکی از اينها ، بورژوازی صنعتی درمقابل 
دولت کوچک و ناچيز بود و آمادگی  احداث کارخانه های جديد را نداشت؛ به 

م ، سرمايه داران صنعتی ايران با جهشهای  سريع رشد می يافتندموجب  ّ                                                           مکتب دو         .
درهردو نظرمطالب درستی وجود دارد سرمايه داران ايران به تجارت  )  ٥٩( 

بيش ازصنعت عالقه مند بودندو بنابراين دولت ناچاربود خود زمينۀ صنايع بزرگ 
ّ       ام ا يک م. اين نکتۀ درستی است. سرمايه گذاری  کند : طلب ديگر نيز درست است 

ش اکثرکارخانه ها وشرکتهای صنعتی ايران به بخش  ١٣٢٠/ م  ١٩٤١درسال 
چنين به نظرمی رسد که بزرگترين کارخانه داران کشوراز .          ّ      خصوصی تعل ق داشت

ميان  بازرگانان عمده ، بلند پايگان  دولتی  و شايد بعضی از خانواده های زميندار 
       ّ               ّ         ّ                    سيار جذ ابيت داشت تا حد ی بدين عل ت که در بازار داخلی سود حاصل ب. بر خاستند

تقاضا زياد بود و مصرف کننده از روی ناچاری  بهای زيادتری را برای کاالی نا 
 بنابه يک برآورد، سودسهام صنعتی درفاصلۀ سالهای. مرغوب می پرداخت

بعد ازسال .  درصدبوده است ٢٢ش ساالنه١٣١٦ –١٣١٠/ م  ١٩٣٧ –١٩٣١
م  افزايش يافت ١٣١٤/ م  ١٩٣٥ ّ               ش سودهای صنعتی به خاطروجود تور  با اين .                              

م درآمدهاميان سرمايه داران توزيع می شد ّ                                       تور  شايد سودبازرگانی وسودمقاطعه .  
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مين  ّ     های دولت ازسود صنعتی هم بيشتربوده واين امر موجب ازدياد وگسترش دو                                                                 
 ن انحصار،دارندگا بازرگانان،«جزء طبقۀ سرمايه داربخش خصوصی ايران

شده است که درنقل قول آغازفصل  - »مقاطعه کاران ونورچشمی های سياسی
خواران  ازميلسپوبدانها اشاره رفته بود و شايد بتوان سفته بازها ، قاچاقچيان و نزول

بازرگانی خارجی وانحصارارزبه زيان طبقۀ بازرگان .را نيزبه اين خيل افزود
ً          ّ     زرگانی بزرگی بودکه غالبا درتهران فع اليت   ّ                               سن تی بازاروبه سودمعدود شرکتهای با                         

ّ             بازرگانان خرده پاخاص ه دراستانها . داشتند وازروابط بادولت سودمی بردند                    
بناچارازصحنه کنارزده شدندچون نمی توانستند پروانۀ صادرات  و واردات 

ش بازرگانی خارجی با سودهای کالن و ١٣١٠/م  ١٩٣٠درسرتا سردهۀ . بگيرند
مقاطعه کاران ساختمان ومصالح ساختمانی ازقبيل احداث  راه . ه بودبادآورده همرا

گروه  ديگری  که .  آهن، کارخانه های دولتی وسايرامور زير بنايی سود بردند
اين بخش . سودهای کالنی بردند افرادی بودند که درقاچاق و بازارسياه دست داشتند

              ّ           صنعتی هم تا حد  زياد چنين   سرمايه داران(درمجموع نه تنها وابسته به دولت بود 
                                                  ّ         بلکه  برای خريد وفروشهايش به بازارهای خارجی، نيزات کاء داشت ). بودند

ل  )٦٠. (محسوب می شدند) کمپرادور(                                       ّ ودرواقع اينان بورژوازی وابسته ازنوع دال 
بنا به . ش رشد نمايانی داشت   ١٣١٠/ م  ١٩٣٠طبقۀ گارگرغير رسمی  در دهۀ  

بزرگترين  ) ٦١. (هزارنفربود٢٦٠هزارتا ١٧٠تعدادش   بر آوردهای مختلف
تشکيل می داد و بعد  به ] عمله [ هزارکارگرساختمانی ٦٠بخش اين کارگران را 

ترتيب کارگران  صنايع  بافندگی، نفت، پشم، برنج پاک کنی وحمل و نقل بود که 
ابل ازجمله بخشهای  کارگری ق. هزارکارگر را دراشتغال داشت ٣٠تا ٢٠هريک 

ّ                                                                     توج ه ديگر، از کارگران راه آهن، صنايع غذايی، باراندازان و کارگران  شيالت    
ّ                               هزارکارگردرکل  کارخانه های کشور کار می کرده  ٤٥      ً احتماال  . می توان  نام برد             

ّ         طبيعتا  شرايط  کار نيز يکسان نبوده ام ا دردهۀ ) ٦٢. (است ش  ١٣٠٠/ م  ١٩٢٠      ً                             
مار زنان و کودکان رواج داشته که مادربخش ساعتهای طوالنی کار، مزد کم ، استث

» بردگی «ناظران بريتانيايی و امريکايی شرايط  کار را به . چهارم بدان پرداختيم 
ش مزد  کارگردر صنايع   ١٣١٦/ م  ١٩٣٧ – ١٩٣٤درسالهای . تشبيه کرده اند

بوده  ساعت  کار روزانه  ١٠به ازای )  سنت  ١تا   ٨( لایر  ٢تا   ١/  ٥با فندگی 
لایر افزايش يافته اما مزد  ٦تا   ٣ش مزد مردان به  ١٣٢٠/ م  ١٩٤١است؛در
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پنس مزد روزانۀ کارگر بافندگی در ايران سال  ٦(لایر بوده است  ٢تا  ١دخترها 
پنس درهند ،  ٢٣پنس در بريتانيا ،  ٦٣ش رامقايسه کنيد با  ١٣١٥/ م ١٩٣٦

/ م  ١٩٣٠کار روزانه  درسال  ساعت ١٢به عمله هابه ازای). پنس درژاپن ١٤
به احتمال زياد مزد واقعی درآن دوره  . لایر مزد می دادند ٣تا ٢ش، بين  ١٣٠٩

م  ّ   کاهش يافته است چون افزايش مزدها تناسبی  با نرخ  فزايندۀ  تور   ٥٠تا  ٣٠                                                           
بنا به ( ش  ١٣١٩ – ١٢٩٩/ م  ١٩٤٠ – ١٩٢٠درصدی درفاصلۀ سالهای

داده های  فلوردرمورد .  نداشت) سفارت امريکا ش ١٣٢٠/ م ١٩٤١گزارش سال 
مزدها و قيمت موادغذايی نشان می دهد که طبقۀ کارگر فارس و آذربايجان از 

ّ                        حد اقل  سطح زندگی برخوردارا ست ّ        درچنين اوضاع  و احوالی  جای تعج ب نيست .   ّ                                 
ر                         ّ                                               که آگاهی طبقۀ کارگرتا حد ی افزايش يافته باشد، اين آگاهی درصنايع بزرگ نظي

اعتصاب . صنعت نفت ، راه آهن، بافندگی وساير صنايع  کارخانه ای باال بوده است
ّ         کارگری منع قانون داشت وتشکيل  ات حاديه های کارگری هم ممنوع بود ام ا بطوری                                 ّ                                

 فشارهای سياسی و. که خواهيم ديد کارگران ايرانی آنقدرها هم منفعل نبودند
بسيار زياد  بود و در چنان شرايطی  بقای اقتصادی برطبقۀ کارگررو به رشد ايران 

 .خود را بر مبارزه  ترجيح می دادند
دراين دوره ، درشيوۀ توليد خرده کااليی، پيشه وران شامل صنعتگران ،  دست  

اندرکاران صنايع دستی وفروشندگان جزء دربرابردولت و بخش سرمايه داری از 
ر اقتصادی بدترين لطمه را نه ازنظ.                          ً  ُ        نظر سياسی و اقتصادی شديدا  ا فت کردند

ّ        ازدولت، بلکه از توليد صنعتی و واردات مصنوعات  خارجی متحم ل شدند  دولت .                                                        
شهرها  توسعۀ . درآمدها  بسيار پايين بود]چون [ صنف را لغو کرد ٢٣٠ماليات 

خيابانهای عريضی که  گاه بازار را نيز قطع می کرد احداث شد . چشمگيری يافتند
يجاد فروشگاههای تازۀ  خارج ازبازاربه وجود آمد  که دردسترس وفرصتی برای ا

       ّ                                            تاآن حد که دولت در پيشبرد صنعتی کردن  کوشيد  توليد  . اتومبيل  سواران بود
گسترش صنايع  بافندگی،فلز . صنايع دستی وپيشه وری دستخوش انحطاط گرديد 

ينه های حمل ونقل کاری  وسايرصنايع  کارخانه ای در رابطه  با کاهش  نمايان هز
.             ّ                       ش مهمترين عل ت انحطاط صنايع دستی بود ١٣٠٩/ م  ١٩٣٠بعد ازسال 

 . بخش صنايع دستی يکدست نيست]شاغلين[برآوردها درمورد
هزارنفربرآورد کرده اند رقم اخير  ٢٥٠هزارنفر و فلور ١٠عبدهللا يف انها را 
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ش  درآمد ١٣٠٧/ م ١٩٢٨بنا به برآوردها، درحوالی سال .      ً          احتماال درست تراست
برابرمزد کارگرصنعتی  می ٣تا ٢قران بوده يعنی به١٠ تا ٥پيشه وران روزی

ع . رسيده است ّ   احتمال دارد وضع رژيم غذايی نيزدرمقايسه با مردم روستا  متنو                                                           
 ) ٦٣.( تروبهتر بوده است

مين طبقه درارتباط با شيوۀ توليد خرده کااليی،دراين دوره هم مانند گذشتۀ    ّ                                                                      دو   
تعدادی ازبازرگانان بازاررا رها کردند و به صنايع وانحصار  . رگانان بودندباز

  ّ  عد ۀ . روی آوردند وبا اين اقدام به درون شيوۀ توليد سرمايه داری پرتاب شدند
                            ّ                                              زيادی که دربازارماندند به فع اليت درمقياس اندک ادامه دادند وبی ترديد براثر 

بعضی نيز بناچار . ين دوره آسيب ديدند          ّ                         روندهای کل ی شيوۀ توليد خرده کااليی ا
شغل تجارت را رها کردند همۀ کسانی که ازشهری به شهرديگرسفرمی کردند  به 

ز دولتی نياز داشتند ّ                    مجو  ّ                       سايۀ دولت زياد بودوبا توج ه به وضعيت طبقاتی شان .                            
بازهم به استثمارپيشه وران، وردست ها، کارگران روزمزد، که همگی در رده 

 .آنها قرارداشتند ادامه می دادند  های پايينی
درسطح سياسی، اصناف بيش ازهرزمان درگذشته زيرمراقبت دولت بودند،  پليس  

ّ                                                         محل ی آنها را موظ ف کرده بودازپيش گزارش جلسه های خود  را به پليس بدهند تا              ّ   
   ُ                                             ً ازب عد فرهنگ سياسی، بازاردژحمايت از اسالم و احتماال  . نا ظری به جلسه بفرستد

ّ                                         ون نارضايتی فزاينده ازدولت بود ام ا بنا به مالحظات امنيتی ، اين قبيل مسائل کان                                 
                   ً            کسبۀ خرده پا  ظاهرا  چندان عالقه .  علنی نبوده و ارزيابی دامنۀ  آنها دشوار است 

ای به شاه نداشته و يادآوری خاطرۀ مشارکت قهرمانانه شان درانقالب مشروطيت 
بازهم می توان اين را پذيرفت . می ساخته است                              ّ نيزآنان را دراين بی عالقگی مصر  

مسايلی نظيرنوآوريها و پيشرفتهای سطحی پيرامون پيشه وران، به آنها «که
 )  ٦٤.(رضايت وغروری می داد که نارضايتی هايشان را جبران  می کرد

روشنفکران، روحانيون وطبقه های حاشيه ای را می توان گروهها يا طبقه های  
ش ديگربه مفهوم اکيد کلمه  طبقه  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠رد که دردهۀ شهری قلمداد ک

های دست اندرکاراين يا آن شيوۀ توليد شهری نبودند بلکه دردوشيوۀ توليد سرمايه 
 تا ضويت داشتند،درهرصورت وضعيت اين سه طبقه نيزعداری وخرده کااليی 

ً                         روشنفکران عمدتا  طبقۀ سرمايه داروروحانيان. حدزيادی تغييرکرد طبقۀ مبتنی                 
بودند،هردوی اينهادرساختاراجتماعی شهری گروهها ياطبقه ) خرده کااليی(بربازار
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ّ                                          های بينابينی به حساب می آمدند ام ا طبقه های حاشيه ای براستی  ميان دو شيوۀ                                 
توليد  تقسيم می شدند و به عنوان  يک مادون طبقه در پايين ترين  قاعدۀ هرم 

         ّ                             وضعيت اقل يتهای دينی ايران و زنان شهری  .جامعۀ شهری قرارمی گرفتند
        ً                                                                  نيزمعموال  به گونه ای  بود که در برش ساختار طبقاتی قرارمی گرفتند و نمی توان 

 .آنها را در طبقۀ خاصی  جای داد
نويسندگان   هنرمندان، حقوقدانان، پزشکان، ، دانشجويان ازآموزگاران، روشنفکران 

اين طبقه پا به پای  قدرت گيری و . ی شد، ناشران وبعضی ازکارمندان تشکيل م
حيثيت وميراث  . ش رشد کرد ١٣١٠/ م  ١٩٣٠بزرگ شدن دولت دردهۀ 

ّ                     اجتماعی روشنفکران خاص ه تحصيلکردگان خارج ا آبراهاميان  . ارتقای بسياريافتز                    
روشنفکران :          ً                                                   که احتماال  اکثريت کارکنان دولت را دراين طبقه جای داده می گويد

رقم دقيق . نيروی کارايران را دردورۀ مورد بحث  تشکيل می دادند درصد ٧باالی 
ازدولت يا . آنهاهرچه بوده، روشنفکران به توليد سرمايه داری زياد نزديک  بودند

نهادهای خصوصی حقوق می گرفتند؛ هرچند همۀ آنها هنوز درچارچوب اين شيوۀ 
سندگان ومانند اينها به توليد جای نمی گرفتند، چون بعضی  پزشکان، معلمان ، نوي

اکثريت  روشنفکران، الهام بخش «  : بنانی می گويد)  ٦٥. ( بازارنزديکتربودند
ق و پشتيبان  ّ             ،مشو  اين نکته به خصوص درمورد کسانی )  ٦٦.(رضا شاه بودند»    

ريچارد کاتم ازمحذور . مصداق دارد که درارتش يا رده های کشورخدمت ميکردند
از برنامۀ ] روشنفکران[بسيار: نحو سخن می گويداساسی روشنفکران بدين 

ّ                                        غيردينی وصنعتی کردن کشورتوس ط رضا شاه و نوعی سوسياليسم او حمايت می                            
ّ                                                          کردند ام ا با روش ديکتاتوری و گرايشهای شبه فاشيستی اش موافق نبودند        ).٦٧ (

ّ                                              بدين ترتيب روشنفکران با توج ه به گرايشهای سياسی،به چند دسته تقسيم می شدند                            :
يا با آن به ) وازآن سود می بردند(   ّ                                  اقل يتی ازرژيم رضاشاهی حمايت می کردند 

. يک گروه هم بينابين قرار می گرفتند). و سرکوب می شدند(مخالفت برمی خاستند
ّ                               خنثی، غير متعه د ، يا بی تفاوت بودند ام ا درکل  از گسترش دستگاه اداری آموزشی        ّ                         ّ              

 .وصنعتی  سود می بردند
                   ّ                      دست کم از لحاظ  ماد ی در وضعيت  نامساعدی  ١٣١٠/م١٩٣٠ۀروحانيت درده
بخش  عمدۀ  مواضع  خويش درزمينه های قضايی و آموزشی  را . قرارمی گرفت

ازدست داد چون اين نظامها جنبۀ غيردينی پيدا کرده و سرچشمۀ  درامد  و قدرت 
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ّ                             مؤس سه های آموزشی دينی  تضعيف شد.روحانيت بدين نحوخشکانده شده بود ند   
چون دولت  درمورد دوره های آنها قوانين وضع کرد، طلبه های جوان  را به 
سان  و طلبه ها را  به زندان  می انداخت  و  ّ                                           خدمت سربازی فرا می خواند، مدر                              

تعليمات دينی اجباری در مدارس حذف شد، قلندری . مورد  اذيت وآزار قرارمی داد
يه و بعضی  مراسم مذهبی گرفته و درويشی  ممنوع گرديد وجلوی برگزاری  تعز

                                                                ّ        دولت کنترل شديدی را برادارۀ  موقوفه ها اعمال  کرد و اين نيزبه حد   زيادی . شد
بازارمنبع حمايت سياسی ومالی روحانيت شد،  روحانيت . ازدرآمد روحانيان کاست

وجوه شرعی را از بازاريان اخذ می کرد  و به اموردفتری وخدماتی از اين قبيل 
روحانيت با اين شيوۀ زندگی هرچه بيشتربه توليد خرده کااليی وابسته . اختمی پرد

شدوانحطاط  اين شيوۀ توليد دربرابرتوليد سرمايه داری به رشد روشنفکران غير 
بعضی از روحانيان برجسته ثروت قابل . دينی و به زيان روحانيت منجر  گرديد

  ّ                           سن ت های علمی خود را حفظ کنند                        ّ                    مالحظه ای به هم زدند، عد ه ای  نيز سعی کردند 
ّ                                       ، ام ا اکثريتی ازآنها دراين دوره فقيرترشدند بطوری که در زيرخواهيم ديد، بعضی .    

ّ                               از روحانيان مخالفت خود را به دولت نشان دادند ام ا اين مخالفتها بيرحمانه سرکوب                                                
  )٦٨.(  ً                                                        کال   دورۀ رضا شاه  را بايد دوران تاريک روحانيت قلمداد  کرد .می شد

کارگران  شبگردها، ، حاشيه ای شامل خدمتکاران     ّ جمعي ت محرومترين طبقۀ شهری
اينان که از قبل نيزتهيدست ترين مردم . نيمه وقت، گدايان ، روسپيان و دزدان بود

شهرها بودند با کاهش درآمد در دورۀ  مورد بحث روبرو شدند و در خوش بينانه 
ش در آمدشان افزايش نيافت  ١٣١٠ /م  ١٩٣٠ترين حالت می توان گفت در دهۀ 

م و بيکاری رو به افزايش داشت ّ                             چون مزد کارگرروز مزد پايين بود و تور                                      .
م  ١٩٢٠در صددردهۀ  ٥٩درمورد بيکاری ، بر آوردها بسيار متفاوت است و از 

م  ١٩٣٠            ّ            درصد  درجمعي ت  شهری دهۀ ٤تا ٢ش برای کارگران ناماهرتا  ١٣٠٠/ 
هزاربيکار پيشنهاد  ٣٠ش رقم  ١٣٢٠/م  ١٩٤٠رای سالب. ش نوسان دارد١٣١٠/ 

بخش «ش نوشت ١٣٢٠/ م  ١٩٤٠آرتامسون در دهۀ  . عاليجناب جی. شده است
 ) ٦٩(» .وسيعی فقيرند، دچارسوء تغذيه اند، ژنده  پوشند

ش کانون لوطيها را درمناطق  ١٣٠٠/ م  ١٩٢٠می گويند رضا شاه در دهۀ   
                 ّ                       لوطيها افرادی مسل ح، خشن ومردمی بودند که (  اطراف تهران درهم ريخته است

ّ   ام ا ).  می گرفتند» حمايت «                 ّ                              درکناريک رشته فع اليتهای قانونی، روسپيان رازير   
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اينها وساير گروههای حاشيۀ شهری درالبه الی . اين گروه نيزبه بقای خود ادامه داد
خويش ادامه می دووجه توليد سرمايه داری و توليد خرده کااليی به زندگی متزلزل 

 .دادند
نقش زنان در جامعۀ شهری موضوع  وسيعی است که ما در اين مورد چند نکته   

زنان در اين دوره ورود به قلمرو های آموزشی و نيروی کار . را ياد آور می شويم
ش ١٣١٩/ م  ١٩٤٠در سال . را آغازکردند وروز به روز بر تعدادشان افزوده شد

نخستين زنانی . از دبيرستان  فارغ التحصيل شدند) پسر ٦٤٥و ( دختر  ٤٥٠حدود 
در آن ساختار . که از دانشگاه  فارغ التحصيل شدند مشاغل خوبی به دست آوردند

هزار زن در صنايع و تعداد  نامعلومی در ادارات  ٨٠اجتماعی، يعنی طبقۀ کارگر،
ود، ساعتهای و مغازه ها کارمی کردند مزدشان بسيار ناچيز و از مزدمردها کمترب

ّ                         خاص ه در قالی بافی وبافندگی  - طوالنی درشرايط نامطلوب  . به کارمی پرداختند –  
درقانون مدنی . به رغم  آنکه رضا شاه خود را آزاد کنندۀ زنان می دانست

درحقوق خانواده زنان مورد . اکثرقوانين شريعت اسالمی موردتأييد قرارگرفت
ش ١٣١٥/ م  ١٩٣٦سال » کشف حجاب« زۀ                    ّ             تبعيض قرارگرفتند وحت ی قانون پرآوا

                                                             ّ             مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شد  اين قانون  باعث  شده زنان سن تی وسالخورده 
ّ                 ّ                        خود را درخانه ها زندانی کنند ام ا نسل جوان مستقال  گامهای بلندی برای شرکت                                
. درزندگی عمومی برمی داشت بی آنکه  قانون دراين زمينه ها تدوين  شده باشد

ّ                                                          ن از حق   رأی برخوردار نشدند  و جنبشهای زنان درمقايسه  با سالهای زنا       ١٩٠٥ 
                ّ                      ش از خودجوشی وفع اليت و سرزندگی چندانی   ١٣٠٤/ م  ١٩٢٥ش تا  ١٢٨٤/ م 

پس می توان گفت ازلحاظ مشارکت درزندگی اجتماعی پيشرفتهای . برخوردار نبود
ّ                                زيادی حاصل شد ام ا اين پيشرفتها در محدوده های خا درمقايسه با مردان و  –ص و               

                  ّ             اسناد مربوط به اقل يتهای مذهبی  ) ٧٠.(بسته به شانس وتصادف بود–شرايط طبقاتی
ش وضعيتی بهتراززمان قاجاريه  ١٣١٠/م  ١٩٣٠دردهۀ ] که آنها [ نشان می دهد

ّ             ّ                داشته اند ودرچارچوب محدوديتهای خاص  ازفرصتهاوحد  وحدودی ازامنيت                                   
 )  ٧١. ( برخورداربوده اند
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 شيوه های  توليد  و محدوديتهای  توسعه  
  
حاال می توانيم جمع بندی کنيم  که نه . به بحثی که درآغازفصل داشتيم برمی گرديم 

                                                              ّ       ساختارطبقاتی ايران ايستا وثابت  بود نه توسعۀ اقتصادی  به آن حد  رسيده 
    ١-  ٦درنمودار. وهمه جانيه ای به حساب آيد» پيشرفت فوق العاده«بودکه

ل را ازراه مقايسه شيوه های توليد تشکيل دهنده و سهم نسبی شان  ٢ – ٦و ّ                                                             نکتۀ او        
) ٧٢.(ش می آوريم ١٣٢٠. م  ١٩٤١ش و ١٢٩٣/ م  ١٩١٤در جمعيت سالهای 

ت وقدرت نسبی هرشيوۀ توليد ازاهم يت کامال  زيادی  ّ        ً       تغييرات داخلی درقو                                 ّ                  
درصد   ٧درصد  به  ٢٥از                ّ                 دراين فاصله جمعي ت شبانکارۀ  ايلی . برخورداراست

در صد  ٧٠درصد به  ٥٥تا   ٥٠            ّ           درنتيجه جمعي ت دهقانی از.     ّ           جمعي ت کشور رسيد
          ّ               در صد جمعي ت رسيد،  درعوض  ١٠درصدبه ٤تا  ٣طبقۀ کارگراز.  افزايش يافت

فراموش ( درصد نيروی کارکاهش  يافتند  ١٣/٥درصدبه  ٢٢تا  ١٧پيشه وران از
وارد باافزايش مطلق روبرهستيم  زيرا دراين فاصله نکنيم که به جزايالت دربقيۀ م

ميليون نفررسيده   ١٤/  ٥٥ميليون به  ١٠درصد افزايش يافته واز ٥٠    ّ  جمعي ت 
                                                            ّ       اندازه گيری تقريبی سهم هر يک ازاين بخشها در توليد  ناخالص مل ی نشان ). است

 درصد سرمايه ١٠درصد، شبانکارگی  ٥٠می دهد شيوۀ توليد دهقانی سهم بری 
. درصد توليد مزبور را تشکيل می داده اند ٢٠درصد وتوليد خرده کااليی ٢٠داری

بدين ترتيب بخش سرمايه داری وبه دورۀ  کمتری بخشهای خرده کااليی ) ٧٣( 
           ّ        م درصد جمعي ت بااليش غ                      ّ                           وشبانکاره به نسبت جمعي ت خود بهترازبخش ذهقانی،به ر

 .عمل کرده اند
ت بيشتری دردرون ومابين هروجه  توليد  روی اززاويۀ ساختار طبقاتی، تغييرا

دربخش قبيله ای خانها درمقايسه باقبل زمينهای بيشتری رامالک شدندو افراد . داد
ّ                    قبيله که به زوراسکان داده شده بودند دهقان شدند ام ا وضعيت معيشتی شان                                                  

گيری  درمورد  سرباز.آنقدربدبودکه درواقع به صورت يک مادون طبقه درآمدند
ّ            قبال  دولت ازهررئيس  ايل  تعداد مشخ صی سربازمی . لی نيزتغييری به وجود آمداي                              ً   

خواست، حال که ايل تخت قاپوشده بود ديگر آن نظام عملکرد نداشت اماافراد ايل 
وبه صورت انفرادی به خد مت [هم مانند سايرايرانيان مشمول خدمت سربازی

 ]. احضارمی شدند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٢                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

  زمينداران خصوصی .  ً                     ال  دست نخورده باقی ماندشيوۀ توليد دهقانی سهم بری عم
شاه ديگرزمينهای دولتی .                ّ                             منسجم ترشدند وحت ی شايددرموضع برتری قرارگرفتند

 در.(             ً                       هرچندخوداوعمال بزرگترين زمنيدارکشور شد(زيادی رادرکنترل نداشت
 درشيوۀ توليد کااليی، ديگر. بخشهای شهری دگرگونيهای بيشتری روی داد

هم خبری »روحانيت درباری«واز        ّ                 يه ياحت ی قاجاروجود نداشتوضعيت زمان صفو
روحانيت  درعوض .                         ً                      نبود،چون نقش روحانيت اصوال کاهش چشمگيری يافته بود

ّ                                                    همراه روشنفکران وخاص ه طبقه های حاشيه شهری بين دوشيوۀ توليد سرمايه داری                     
حانيت درنتيجه رو وخرده کااليی تقسيم شد،روشنفکران به زيان روحانيت يافتندو

رابطه اش را با پيشه وران .درسطوح متفاوت بينابينی ساختارطبقاتی جای گرفت
  .  وبازرگانان  بازار حفظ  کرد

درشيوۀ  توليد سرمايه داری، دولت به .                ّ                    روشنفکران تا حد ی به دولت گره خوردند
               ّ                                                       عنوان بازيگرمسل ط برصحنه ظاهرشدوسرمايه داران ايرانی همراه با بازرگانان 

»   ّ         ات حاد  مثلث« شايد نطفه های . ه امرصادرات و واردات پرداختندبزرگ ب
                                                               ً             درشيئوۀ  توليد سرمايه داری شکل گرفته باشداما  سرمايۀ خارجی کامال  و بواقع  از 

 دولت و سرمايۀ خصوصی 
ّ  وشايد هم کم ی - جدا ومتمايزبود و سرمايۀ دولتی ازنظر کيفی برسرمايۀ  –          

ايران مانند قبل  بسيارپيچيده بود يعنی از  ساختار طبقاتی. خصوصی غلبه داشت
چند گروه نخبگان، طبقه های بينابينی، طبقه های تحت سلطه وگروههای مادون 

ه شان درتحليل جنبشهای  اجتماعی . طبقه تشکيل می شد ّ                                اين تقسيم بنديهاوات حاد بالقو          ّ                   
 .پرداخت مورداستفاده قرارمی گيرد ما درپايان اين فصل وفصل هفتم بدانها خواهيم

                            ّ                                      ازنظرتوسعۀ اقتصادی، کشورتاحد زيادی صنعتی شد وهرچند ميزان صنعتی شدن  
ّ                     در ايران بی سابقه نبود، ام ا محدويتهايی نيزداشت   دربخش کشاورزی ، نه .                          

ّ                    اصالحات ارضی صورت گرفت و نه در بهره وری يا فن  توليد  تغيير  روی                                             
ّ       جمعي ت باال رفت ام ا  دهق]افزايش[توليد با.داد ّ                   انان از حد اقل  معيشت  بر خوردار     ّ              ّ          

بخش قبيله ای براثر تالشهای دولت به منظوراسکان سخت بر هم ريخت، . بودند
  ّ                                                                   عد ه ای ازمردم ايالت دراين فرايند تلف شدندوتوليد شبارنکارنگی سخت  کاهش 

ل گرايانه اش را متمرکز . يافت ّ                        دربخش شهری نيزکه دولت همۀ  تالشهای  تحو                                       
ه حاصل نشدکرد برای اکثري ّ           ت مردم بهبود زندگی روزمر  ّ   سطح زندگی با توج ه .                                          
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. بهبود  نيافت به درآمد و رژيم غذايی، مسکن، بهداشت وآموزش وپرورش چندان 
 صنعتی شدن و مداخلۀ دولت  در تجارت  خارجی  به منظور  احداث راه آهن ، به

می بلند مد ت بعد ازسال  ّ           ّ            يک اقتصاد تور  ش انجاميد،  بطوری   ١٣١٢/ م  ١٩٣٣            
م  افزايش پيدا . ش قيمتها دوبرابرگرديد ١٣٢٠/  م  ١٩٤١که درسال   ّ                مزدها  با تور              

ش ١٣١٩-  ١٣٠٤/ م  ١٩٤٠ -  ١٩٢٥               ّ           توليد ناخالص مل ی درفاصلۀ  . نمی کرد
بخش روستايی  تاوان غذای .گرديد            ّ                               دوبرابرشداما برميزان نابرابری درآمدهاافزوده 

ارزان شهر نشينان را می پرداخت وتوده ای شهری هم بار سنگين مالياتها را بجای 
                                                         ِ َ                سرمايه داران بردوش  می کشيدند ومنافع کالن سرمايه داران ازق ب ل آنها تأمين می 

  مزايای  صنعتی شدن برای همۀ افراد وگروههای ) ٧٤.(شد
ه چندشهرکشوراندکی راه يافت ولی به تهران دررابطه صنعت ب. جامعه يکسان نبود

ّ                               اما  باز هم ايران از کشورهای درحال .                 ّ                   با استانها مرکزي ت بسيار زيادی بخشيد    
 .صنعتی شدن خاورميانه نظيرمصروترکيه عقب  بود

تصويرازرشدبامزايای نابرابرآن برای طبقه ها،بخشها ومناطق  کشورهمان   اين 
برای درک عوامل دست . ن توسعۀ وابسته را به آن داديمنواعالگويی است که ما

ّ                اندرکارنظام جهانی اين فرايند ، روابط  ايران با سايرکشورها، خاص ه غرب  رابايد                                                                
  .به حساب  آورد

 
 ش ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ايران در نظام جهانی  دهۀ 

 
ظام                             ّ                                      رضا شاه ودولت او تالشهای متعد دی به عمل آوردند تا استقالل کشوررا در ن 

/ م  ١٩٢٨نظام کاپييتوالسيون در . ش تأمين کنند ١٣١٠/ م ١٩٣٠جهانی دهۀ 
ش بطوريک جانبه ازسوی ايران لغوشدومزايای برون مرزی کشورهای ١٣٠٧

درهمين  راستا  يک رشته . خارجی درايران که يادگارعهد قاجاربود ازميان رفت
 .حقوق ديگرخارجيان درايران ملغی گرديد

              ّ                                           خارجيان به تمل ک زمين درايران،راه اندازی  مدرسه، زناشويی               ّ ازآن جمله حق   
                ّ                                         ّ                  با ايرانيان، تصد ی  مقامهای دولتی در نظام اداری ايران و حت ی مسافرت آزادانه  

. چنان که ديديم، دولت کنترل بازرگانی خارجی را دردست گرفت. ازآنها سلب شد
ً                    ّ        بخشی ازآنرا مستقيما  اداره کرد وبرای بقي ه به وضع رات پرداخت                     ّ           مقر  شبکۀ .   
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    ّ          البت ه درپايان .                             ّ                    گمرگی وخطوط تلگرافی راازمتصد يان خارجی تحويل گرفت
                ّ                                ش دولت درصدد تهي ۀ وام ازخارج وجلب سرمايۀ  خارجی  ١٣١٠/ م ١٩٣٠دهۀ

بود و چون به مقصود نرسيد سرمايۀ  الزم  برای راه آهن  را درخود کشورتأمين 
ّ           ام ا به هرحال) [  ٧٥(. نيازبدين ترتيب سبب خيرشد. کرد بدهيهای  دولت به ]  

ّ           رضاشاه کال  به خارجيان سوءظن  داشت و از. خارج گسترش يافت نفوذشان می           ً                
ّ  ام ا)[هرچند کوشيد کشور را از روی الگوی غرب  نوسازی  کند(ترسيد به همان ] 

 .                              ّ                                سبب برای ايجاد روابط حسنه و فع ال با خارجيان اقدام  چندانی نکرد
.  رايشها و اقدامها درواقعيت امرايران هنوزدرمداروابستگی بودبه رغم اين گ 

برای مثال، لغوکاپيتوالسيون تأثيرمحدودی داشت چون درقوانين جديد ايران به  
/ م  ١٩٣٦                                      ّ                      خارجيان تأمين داده می شد درايران به فع اليت بپردازند وتا سال 

از همه، بحران   ّ    جد يتر . ش نرخهای تعرفه ای نيزبرايشان تضمين شده بود١٣١٥
اقتصادی بود که موجب شد قيمت کاالهای صادراتی ايران در بازارجهانی کاهش 
. يابد؛ اين امرزمانی فاجعه بار شد که لایر نيزبا کاهش ارزش روبرو  گرديد

يکی عمليات انگلستان در :                         ً                      سرمايه گذاری خارجی عمدتا  به دو حوزه محدود ماند
ّ                 ام ا  سرمايه گذاری . شوروی دردريای خزر ميدانهای نفتی جنوب وديگری شيالت  

درهمين  دومحدوده نيزرشد مداوم داشت، کنترل بريتانيا برپر ارزشترين منبع 
                                               ّ                             ّ  کشورنه تنها ادامه يافت بلکه به دنبال مذاکرۀ مجد د درمورد  امتيازنفت وتمديد مد ت 

ش، سلطۀ آن دولت تحکيم شد و سرانجام به مالحظات ١٣١٥/ م ١٩٣٦امتيازدر
م م ّ   وازنۀژئوپلتيکی قدرت، آزادی مانورايران را خاص ه بعد از جنگ جهانی دو                       ّ                                            

ش سلطۀ غرب ١٣١٠/ م  ١٩٣٠دردهۀ. ش محدود کرد١٣١٨/ م  ١٩٣٩در
ش  ١٢٩٦/ م  ٩١٧اين باربه جای رقابت ما قبل سالهای  . برايران عميقترشد

کودتای ش تا ١٢٩٧/ م  ١٩١٨روسيه با انگلستان با سلطۀ منحصر بريتانيا از 
مبارزۀ سه جانبۀ امپراتوری . ش،سبک دگرگونی ايجاد شد ١٣٠٠/ م  ١٩٢١

 .            ّ                                                 ّ      بريتانيا، ات حاد شوروی وآلمان نازی برای اعمال نفوذ بر ايران شد ت يافت
فشارشديد مبانی که .درمجموع، بريتانيا قدرتمندترين کشورغربی درايران باقی ماند 

ش به اوج رسيد، تا ١٢٩٨/ م  ١٩١٩درسرتاسرعصر قاجارادامه يافت و درقرداد
  ّ                                                     ّ     ً        حد ی تخفيف يافت ومداخلۀ آشکارا در سياست داخلی وحاکميت مل ی عمال  از بين 

 احتمالی،                                        ّ  شاهان قاجار،بريتانيا رابه چشم دوست و مت حد رضا شاه نيزمانند. رفت
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بريتانيا هم به . می نگريست)   ّ         ات حادشوروی (دربرابرتهديدمحتمل ترازناحيۀ شمال
دپذيرفت که رضا شاه فرمانروای مقتدرباشد چون برای  حفظ ثبات درايران نوبۀ خو

به چنان فرمانروايی نياز داشت که هم دربرابرجبهۀ  مخالفان  داخلی وهم درمقابل 
ترين جنبۀ نفوذ بريتانيا  روابط اقتصادی، بارز)٧٦.(گسترش نفوذشوروی بايستد

بزرگترين شريک تجاری ايران ش بريتانيا   ١٣٠٠/ م ١٩٢٠دردهۀ . درايران بود
 – ١٩٢٠درصد وارادات ايران رادرسالهای ٦٧)بريتانيا هند همراه با( بود و
 ١٩٢٩ –١٩٢٥اين رقم درسالهای . ش تأمين  می کرد  ١٣٠٢ –١٢٩٩/ م  ١٩٢٤

 –١٣٠٣/ م١٩٣٠- ١٩٢٤درصد و در سالهای ٤٦ش به ١٣٠٨ – ١٣٠٤/ م 
ن به ممالک انگلستان صادرات ايرا. درصد کاهش يافت ٢٩ش به ١٣٠٩

ّ                                وهنددرطی  اين دوره دچارکاهش  گرديد و از  م  ١٩٢٤ – ١٩٢٠در صد در ٣٧       
ش  ١٣٠٨/  ١٣٠٤/ م  ١٩٢٩ -  ١٩٢٥درصد در٢٠ش به  ١٣٠٣ –١٢٩٩/
ّ         درصد درطی  سالهای ٢٣و . ش رسيد١٣١٣ – ١٣٠٩/ م  ١٩٣٤ –١٩٣٠        

مين طرف تجار ١٧ش بريتانيابا ١٣١٠. م ١٩٣٠دراواخردهۀ  ّ             درصد، سو  ی ايران        
درسرتاسردهه ترازبازرگانی به سود بريتانيا .شد وبعدازآلمان وشوروی قرارگرفت

مرداد  –تير( ١٩٤١درژوئيه .                                   ّ           بود هرچند کسری تراز ايران نيزتا حد ی کاهش يافت
که « درآستانۀ سقوط رضا شاه، بين  ايران وانگلستان قراردادی بسته شد )  ١٣٢٠

 ».ا را بربازرگانی ايران محرزمی ساختاگراجرامی شدانحصارعملی بريتاني
 .يب واجرای  قرارداد شدوجنگ مانع ازتص

صرف دردست داشتن  امتياز . کليد سلطۀ بريتانيا بر ايران، سياسی ياتجاری نبود
نامۀ دارسی تضمينی بود که انگلستان از سود کالن ارزشمند ترين منبع ايران 

ّ   ش حق     ١٣١٠ – ١٣٠٣/ م  ١٩٣١ - ١٩٢٤وقتی معلوم شد درفاصله . درآورد    
پوند  استرلينگ دريافت ٧, ٣٨٠, ٠٠٠             ً يعنی ايران کال  (امتيازايران بسيارناچيزاست

، رضا شاه ) پوند  استرلينگ  سود  خالص  داشت  ٣١, ٠٠٠٬٥٠١کرد وشرکت 
ش به جامعۀ ملل  ١٣١٢/ م  ١٩٣٣بريتانيا در. کوشيد امتيازرايکطرفه لغو کند

 ٤درصد  سودخالص ، ١٦ديدی بسته شد که به جای شکايت برد و قرارداد ج
درهرتن به ايران  تعلق می گرفت ومقررگرديد پرداخت ساليانۀ ) يک دالر(شلينگ

ّ                              شرکت به ايران حد اقل  يک ميليون پوند استرلينگ باشد منظقۀ موردقراردادبه .                 ّ  
 محدودشد وبه موجب)مۀ ميدانهای نفتی شناخته شدههيعنی (چهارپنجم مساحت سابق
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رشد ٢٨      ّ                يک ماد ۀ کليدی قرارداد  ّ     سال ديگر بر طول  مد ت امتيازافزوده شديعنی مقر                          ّ                   
بدين ترتيب رضا شاه شتابزده به . ش معتبرباشد ١٣٧٢/ م  ١٩٩٣قرارداد تا سال 

م  ١٩٣٠دردهۀ .                                             ّ               لغوامتياز پرداخت و درنهايت هم  نابخردانه  مد ت آنرا تمديدکرد
ّ        ش حق  امتياز١٣١٠/  ميليون پوند٥/٢ای ايران بطورميانگينساالنه ومالياته    

بودکه ساالنه اندکی کمتر ازيک ميليون پوند استرلينگ نسبت به سالهای  استرلينگ 
/ م  ١٩٣٢بازهم سود شرکت تا سال . ش افزايش داشت١٣٠٠/ م  ١٩٢٠دهۀ 

ّ              حق   امتيازايران بود و طی  دورۀ مزبوربه ش پنج برابر ١٣١١                       ّ ميليون  ٥٠ 
کشورهای صنعتی اروپا پاسخ داده  فت افزايش يافت تا به نيازتوليد ن. پوندرسيد

               ّ            ا يران موضع مسل ط خود را در –انگلستان به ياری اهرم شرکت  نفت انگليس. باشد
 )٧٨. ( ايران حفظ  کرد

دولت شوروی نيز درمقايسه با دولت تزاری روس کنترل کمتری را بر دولت  
ّ         ايران اعمال کرد ام ا دردهۀ  ش اين کشوررا در زمينه های  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠                 

از نظرسياسی شورويها حکومت رضا شاه  رابه .              ً               بازرگانی کامال  زير فشار گذاشت
عنوان عامل دست اندکارايجاد ثبات درمنطۀ تأييد کردندواميد داشتند دست کم از اين 

ض به خاک آن کشور داده نشود يناحيه به ن ّ                            روهای مخالف شوروی اجازۀ تعر                            
. تش شايد رژيم پهلوی باامپرياليسم بريتانيا به مخالفت برمی خواستودربهترين حال

ش بيطرفی ايران تضمين شدو دودولت  ١٣٠٦/ م  ١٩٢٧به موجب پيمان سال 
ّ                                      تعه دکردند درامورداخلی يکديگرمداخلۀ نکنند / م  ١٩١٧بعد از  انقالب) ٧٩.(  

ّ     ام ا در وقفه شد بين دوکشوردچار ش شوروی ،تجارت١٢٩٦ /  م١٩٢٧ سال  
ش شوروی يک بارديگر بازاراصلی برنج، دخانيات، خشکبار، پنبه و پشم ١٣٠٦

/ م  ١٩١٤مناطق شمالی ايران شدو تجارت دوکشوربارديگربه سطح  قبل از
انحصاردولت شوروی بر تجارت کشور خود، برسرعت . ش برگشت ١٢٩٣

خارجی اش افزود وبازرگانی  گرفتن کنترل انحصاری دولت ايران برتجارت
ش ١٣١٠/ م  ١٩٣٠دردهۀ . يوۀ پاياپای حرکت  کردشوکشورهرچه بيشربه سوی د

که شوروی سياست صنعتی کردن پردامنۀ کشوررا در پيش گرفت درواردات 
مازادجديد بازرگانی  شوروی عامل ديگری  . ايران به آن کشوروقفه ای ايجاد شد

ش داد ١٣١٠/ م  ١٩٣٠در دهۀ . بود که اقتصاد شمال ايران را به بحران دچارکرد
در صدر صادرات  ٢٤درصدواردات و  ٢٨: وستد دوکشوربا نوسانهايی همراه بود
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درصد بازرگانی خارجی   ٣٨ش ، ١٣١٧/ م ١٩٣٨ايران با  شوروی بود ودرسال 
با اين جهش، شوروی در تجارت با ايران از بريتانيا . به شوروی اختصاص  داشت

   ُ   ش ا فت  ١٣١٨ – ١٣١٧/ م  ١٩٣٩ - ١٩٣٨پيشی گرفت بازرگانی در سالهای 
ش  ١٣١٩/ م  ١٩٤٠درسال.                                ً           نمايانی پيدا کرد ودرسال بعد عمال  به صفررسيد

پيمان بازرگانی جديدی به امضا رسيد وايران اميدوار بود بتواند با استفاده  ازخاک 
ّ                      ام ا جنگ مانع اجرای اين . شوروی ، روابط تجاری خود با آلمان را تقويت کند  

ه ترين سرمايه گذاری شوروی ازايران امتيازشيالت دريای خزر عمد. طرح شد
               ّ  ش بار ديگربه مد ت   ١٣٠٧ – ١٣٠٦/ م  ١٩٢٨ -   ١٩٢٧اين امتياز درسال . بود
 در .مسکوازطريق اين انحصاربه سودکالنی دست می يافت. سال تمديد شد٢٥

ً                      ، رابطۀ  اقتصادی ايران و شوروی عمدتا  نابرابرباقی ماند ونيا مجموع زها و                                     
مقتضيات اقتصاد  شوروی  تعيين  کنندۀ آهنگ تجارت و سرمايه  گذاری  در ايران 

 )     ٨٠. ( بود
آلمان نازی عمدده ترين  کشوری بودکه به دبنال  کاسته شدن فشارهای روسيه و  

رضا شاه  شايد .  بريتانيا برايران توانست ازموقعيت به سود خود بهره برداری کند
رابطۀ خوب با آلمان خواسته است فشارهای شوروی و انگلستان را ازطريق ايجاد 

ّ                                                         خنثی سازد ام ا نبايد فراموش کرد که اونسبت به آلمان هيتلری نوعی احساس             
»  آريايی بودن مفتخرساخت«آلمان نازی ايران را نيزبه .  عاطفی وهمدلی نيزداشت

چون دولت . م بودطرفدار آلمان وهوادار  نازيس«رضا شاه : کاتوزيان می نويسد
ن طرف آدر )  ٨١. (»گرا، نظامی گرا، خودکامه، نژادپرست و پان ايرانيست بود

ش طی گزارشی  به هيتلر  ١٣١٣/ م  ١٩٣٤در. رابطه آلمان نازی  قرارداشت
 :توصيه شده است

هنگامی که درآينده در سرزمينهای مابين آسيا و آفريقا فضای حياتی کافی برای 
                                                       ّ   کنيم الزم است درايجاد بلوکی از کشورها اقدام کنيم  که تسل ط    ّ             مل ت خود ايجاد  

قبل ازهمه الزم است دولتهای حوزۀ . قويترين نژادهای توتونيک تضمين گردد
 ) ٨٢.(دانوب ، ترکيه و ايران را در اين حوزه  ادغام  کنيم

ش آلمان و ايتاليا بود که به موجب آن  ١٣١٦/ م  ١٩٣٧از اين بدتر، قرارداد 
رشد ايران وعراق درحوزۀ نفوذ آلمان ومصروسوريه درحوزۀ نفوذ  ايتاليا م ّ                                                                   قر   

ّ                                         درداخل ايران، اينجا وآنجا خاص ه روشنفکران، کارمندان وافسران با انگيزۀ . باشد                             



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٠                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

اين ) ٨٣. (   ّ                                        وضد  انگليسی، با آلمانها همدلی نشان می دادند» روسی«           ّ احساسات ضد  
/ م  ١٩٣٠فت آنچنان که در اواخردهۀ  روابط درمناسبات بازرگانی بازتاب می يا

ش ، آلمان بزرگترين طرف تجاری ايران محسوب می شد و بريتانيا  ١٣١٠
م  ١٩٢٤– ١٩٢٠درصد در  ٢واردات از آلمان از. وروسيه را پشت سرگذارده بود

در  ٨ش،  ١٣٠٨ – ١٣٠٤/ م ١٩٢٩ - ١٩٢٥درصد در ٥به ١٣٠٣ – ١٢٩٩/ 
/ م  ١٩٣٩ – ١٩٣٥درصد   ٢٥ش و ١٣١٣ -  ١٣٠٩/ م ١٩٣٤ –١٩٣٠صد در
ّ                             طی  همين دوره  صادرات ازصفر به . ش رسيد ١٣١٨ –١٣١٤ .  درصد رسيد  ٣٢ 

در صد واردات  ٤٢/  ٦ش آلمان   ١٣٢٠ – ١٣١٩/ م ١٩٤١ – ١٩٤٠درسالهای
باشتاب گيری روند صنعتی . در صد صادرات  ايران را دردست داشت  ٤٧/  ٩و

                    ّ                     ش تقاضا برغذا و مواد  خام  افزايش يافت ود  ١٣١٠/  م  ١٩٣٠شدن آلمان در دهۀ 
رهمان حال ، صنعتی  شدن ايران ، واردات  ماشين  و قطعات  يدکی را ضروری 

ر شده بود ايران  به صدور پنبه ١٣١٨/  م  ١٩٣٩درقرارداد.  می ساخت ّ                               ش مقر      
،پشم، گندم ، جو و ساير فرآورده ها ی کشاورزی درحجم زياد  به آلمان مبادرت 

اين قبل . زد وانتظارمی رفت شکل دادو ستد به صورت پاياپای و دوجانبه باشدور
ازهمه به سود آلمان بود زيرا آلمان  به فرآورده های ايران بيشترنيازمند بود تا 

                                ً              وانگهی ، شرايط  قرارداد و نرخ کال  به سود آلمان . ايران به کاالهای ساخت آلمان 
/ م  ١٩٣٩درسال . ه شده به ايران می دادبود که  کاالهای سرمايه  ای وساخت

ميليون  ٤٠ش ترازبازرگانی برهم خوردو صادرات ايران معادل  ١٣١٨
وام «برواردات پيشی گرفت که در نظام پاياپای به معنی) ميليون دالر١٥(مارک

شرکتهای  آلمانی عالوه بر دادوستد ، درصنايع ايران نيز . به آلمان بود» درخواسته
د و  در احداث  راه آهن  سراسری وسايرطرحهای صنعتی بزرگ   ّ        فع ال  بودن

                 ّ               دراستانۀ تهاجم مت فقين به يارانف .           ّ                               ازجمله مقد مات احداث ذوب آهن مشارکت داشتند
. آلمان نازی مناسبات بسيار مستحکمی با رضا شاه واقتصاد ايران برقرار کرده بود

         ّ           اياالت  مت حدۀ آمريکا  ) ٨٤. (تنها تهاجم می توانست به چنان وضعی خاتمه دهد
ش دررابطه باايران  ١٣١٠/م ١٩٣٠درمقايسه با بريتانيا ، آلمان وشوروی دردهۀ 

/ م  ١٩٢٧هيئت نمايندگی مالی ميلسپو در. دست محسوب می شد يک قدرت دور
.                                          ً                ش ايران را ترک کرد درحالی که رضا شاه کامال  سرخورده شده بود ١٣٠٦

شورهای خارج وام بگيرد ضمن اينکه شاه از ميلسپو نتوانست برای ايران ازک
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ش فترتی در  ١٣١٥/ م  ١٩٣٦در. قدرت طلبی ميلسپوچندان خوشش نيامده بود
امريکا پديد آمد چون ايران کارکنان سفارت خود را درواشنگتن به  –روابط  ايران 

تهران فراخواند تا به توقيف سفيرايران درآمريکا به جرم سرعت زياد رانندگی  و 
 ١٩٣٨اما درسال . اله های روزنامه های امريکايی عليه رضاشاه اعترا ض کندمق
ش روابط  دوکشور روبه بهبود گذاشت و رضاشاه به فرانکلين روزولت ١٣١٧/ 

به حفظ  و .. ما و نيز ملت ايران« :                     ّ               رئيس جمهور اياالت مت حده آمريکا نوشت
با شروع )  ٨٥(» .می نهيم تقويت روابط  دوستانه وديرينۀ  دو کشور ارج فراوان

م ، رضا شاه ازامريکا درخواست وام وتجهيزات  نظامی کرد که  ّ                                                         جنگ جهانی  دو              
ش اياالت   ٣١٠/ م  ١٩٣٠درزمينۀ اقتصادی در دهۀ . با پاسخ مساعدی روبرو نشد

درصد واردات  ٨تا  ٧  ّ                                                  مت حدۀ  امريکا مقام چهارم را درتجارت ايران داشت يعنی 
                         ً درصد صادرات ايران ، عمدتا   ١٣ – ١٢اشينهای کشاورزی  و     ً           عمدتا  اتومبيل وم

  - فرش کرمان  که  براثربحران اقتصادی دروضعيت تجاری بسيارنامساعدی بود 
همين اقدامها و ارقام نه چندان چشمگير، موجب  بازشدن . در دست آن کشور بود

آن ، امريکا                    ّ                                          جاپای محکم اياالت مت حدۀ امريکا در ايران شد با شروع جنگ وبعد از
 )  ٨٦.(نيزحضورسلطه گرانۀ خود درايران را آغازکرد

ّ       روابط ايران باهمسايگانش درآسياوخاورميانه درمواردی با اهم يت بود ام ا اين            ّ                                                        
روابط درشکل بخشيدن به ساختاراجتماعی ايران از طريق مکانيسم وابستگی جزو 

ّ                  عوامل تعيين کننده نبود مهمترين تعه د منطقه ای که اير ان درآن نقش داشت پيمان                                  
ش سعدهللا آباد بودکه افغانستان، عراق و ترکيه درآن  ١٣١٦/ م  ١٩٣٧سال 

ض« نام رسمی آن . شرکت داشتند ّ  پيمان عدم تعر  با مطالعۀ دقيق متن پيمان . بود»              
ّ                                    معلوم می شود تهديدخارجی توس ط يکی ازاين کشورهايا کشورهای غيرعضو  در                           

داشته است تا  تهديد جنبش های انقالبی در داخل هر  کنفرانس ايران نقش کمتری
پيمان  ٧درمادۀ . کشورکه موجوديت رژيمهای آن کشوررا تهديد می کرده است

ّ       ّ                        ّ   هريک از دول متعه د متقب ل می شوند که درحدود سرحد ات : سعدهللا آباد آمده است                
شکيالت                                   ّ                              خود ازتشکيل وياعمليات دسته جات مسل ح و از ايجاد هرگونه هيئت و يات

ّ                             ّ                ديگری برای تخريب مؤس سات موجود يا اخالل نظم و امني ت هرقسمتی ازخاک                     
ويا برای واژگون ساختن طرزحکومت )     ّ           ّ سرحد ی ياغيرسرحد ی(متعاهد ديگر

 ) ٨٧.(طرف ديگرجلوگيری نمايد
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ت می گيرد که بدانيم بريتانيا در  ّ                                اين تفسير زمانی قو  ش به عراق ١٣١٩/ م  ١٩٤٠                 
ش به ايران تجاوز کردند  ١٣٢٠/ م  ١٩٤١            ّ   ً   ا و شوروی مت فقا  درحمله برد وبريتاني

    ّ                 ُ                     ّ         البت ه به همان دليل، ب عد امنيتی پيمان هم مد  نظرنبود . و پيمان نيزمانع اقدام آنها نشد
و تنها تالشی درمسير پيشبرد ديپلماسی منطقه ای گروهی از کشورهای غيرغربی 

قدرتهای  محوری جهان را بود که نمی خواستنددربرقراری روابط بايکديگر 
ّ        البت ه ايران برسر آبراه مرزی شط  العرب . دخالت بدهند با عراق ، ] اروند  رود[    ّ                         

                                                       ّ               عضو ديگر پيمان آباد اختالف داشت اما بازترکيه روابط درحد  بسيارخوبی بودو
رضاشاه سياست آتاتورک رادرصنعتی کردن کشور وطرحهای جدايی دين از 

 .اددولت مورد تحسين قرارمی د
ّ             جو   سياسی دهۀ    ش تماس با يک قدرت آسيايی، يعنی ژاپن را  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ 

ش متقاضی خريد پنبۀ  ايران در حجم  ١٣١٢/ م  ١٩٣٣ژاپن در. ايجاب می کرد
چون  دولت  ژاپن بر (زياد بود ودرعوض کاالهای خود را به ايران صادرمی کرد

به آنجا رسيد که درسالهای  داد وستد  کشور). تجارت خارجی کشورانحصار داشت
ش  ١٣١٤/ م   ١٩٣٥در صد  و در   ٩ش، ١٣١٣ –١٣٠٩/ م  ١٩٣٤ – ١٩٣٠

اما تنها  . در صد واردات ايران را به خود اختصاص داد ٧ش  ١٣١٨/ م  ١٩٣٠تا 
ژاپن  که دراين دوره يکی از )  ٨٨. (درصد صادرات ايران با ژاپن  بود ٣تا  ٢

می شد ازايران بسيار دور بود و اشتياقی  به ابقای  قدرتهای بزرگ سياسی محسوب 
با اين حساب  کشورهای آسيايی و خاورميانه  توان  .        ّ                   نقش  فع ال دراين کشور نداشت

قدرتهای بزرگ  اروپايی را درتأثير گذاری براقتصاد وسياست ايران درفاصلۀ  دو 
 .جنگ جهانی نداشتند

          ّ                         ۀ  گذارتلق ی کرد چون جايگاه  ايران  ش را دور ١٣٠٩/ م  ١٩٣٠می توان دورۀ     
اشرف معتقداست عصررضاشاه دورۀ گذارايران .دراقتصاد جهانی در حال گذاربود

نيمه استعماری قرن نوزدهم  و اوايل قرن بيستم به نواستعماری دوران  بعد « از
ّ                                          با توج ه به چشم انداز مورد بحث  دراين کتاب، اين ) ٨٩(» .ازجنگ سرد بوده است      

بريتانيا  و  –           ّ                                             يک فترت موق ت مابين وابستگی به قدرتهای  امپرياليستی رقيب  دوره
ايران عصر قاجار وابستگی جديد  به امريکا در دنيای بعد از جنگ   - روسيه 

م  بوده است ّ            جهانی  دو  هيچ قدرت غربی به اندازۀ بريتانيا و روسيه در عصر  .          
باره نبخشيدند،  خود کفايی و دولت قاجار اقتصاد ايران را تغييرندادند و شکل دو
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:                                    ً                                        قوی ، وابسته باقی ماند اين امرعمدتا  به دليل سه مکانيسم به هم مرتبط بوده است
کنترل بريتانيا  بر نفت ايران ، بازرگانی نابرابر با شوروی و آلمان و نوسان 

 .                               ّ     تجارت به خاطرعرضۀ حاشيه ای مواد  خام 
دراقتصاد جهانی و اينکه  ايران  در دهه های پيدايش نفت به عنوان کاالی کليدی  

ش پنجمين توليد کنندۀ  جهانی نفت بوده،  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ش و  ١٣٠٠/ م  ١٩٢٠
                     ً     صادرات ايران را عمدتا  نفت . تأييدی برنقش حاشيه ای ايران درنظام جهانی است

، آلمان   –          ّ                طرفهای  سن تی  تجارت ايران .           ّ                      فرش و مواد  کشاورزی  تشکيل می داد
    ّ                                 مواد  ساخته شده و کاالهای سرمايه ای به  -                          ّ           شوروی، بريتانيا واياالت مت حدۀ امريکا 

                                  ّ                                       ايران عمل کرد چون ارزش ريالی  مواد  خام صادراتی   به ميزان دو تا سه برابر 
کاهش يافت در حالی  که ارزش  کاالهای وارداتی  کشور  که به پول  کشورهای 

ش پيدا کرد هنگامی که دولت ايران انحصار هستۀ مرکزی نظام جهانی بود افزاي
تجارت خارجی را به دست گرفت اين امر در رابطه با آلمان و شوروی به زيان 
                                                                 ً        ايران عمل  کردند اين دوکشوربه موجب  قراردادهای  دو طرفه  که معموال  به نفع 

بود ، در شرايط  مساعدتری  ) هستۀ مرکزی ( اقتصاد بزرگترو صنعتی تر 
                                                    ّ         بدين ترتيب شرايط  بازار به زيان  ايران عمل می کرد عل ت آن نيز / ندقرارگرفت

نوع اقالم صادراتی و وارداتی کشور، توان اقتصادهای هستۀ مرکزی نظام جهانی 
طرف تجارت ايران وعواقب تجاری  تضعيف کننده برای کشوری بود که درخالل 

 .رار داشتبحران بزرگ اقتصادی عالم گير دارای اقتصادی حاشيه ای ق
ش را  از آن رو می توان  دوران  گذار ناميد که  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠سرانجام ، دهۀ  

اقتصاد ايران ازنظرتأمين بودجۀ طرحهای دولتی و تراز بازرگانی به تک 
ّ                                             اگر حق  امتيازنفت نبود، کسری تراز بازرگانی به حالت .  محصولی نزديک می شد      

نفت موجب شد . دای قرن بيستم وجود داشتحالتی که از ابت. پيشين باقی می ماند
ش ترازبازرگانی خارجی ايران مثبت شود از نياز  ١٣١٠/ م  ١٩٣١بعد ازسال 

                                   ّ  با اين همه، بخش اعظم سود ناشی ازتمل ک . مبرم کشوربه وام خارجی کاسته گردد
          ّ                      ايران متعل ق به دولت بريتانيا می  –اين منبع  ارزشمند به شرکت نفت انگليس 

بخش نفت يک بخش . درصد بود ٢٠درصد و  ازآن ايران تنها  ٨٠ريتانياب. رسيد
ّ               منزوی و جزيره ای دراقتصاد ايران باقی ماند که حد اقل   پيوند صنعتی  تکنولوژی –                                               ّ  

يا انتقال زايی ازبرای اقتصاد داخلی داشت برعکس با چرخه ها و تقاضاهای 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٤                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

 .کشورهای پيشرفته صنعتی هستۀ مرکزی گره خورده بود
ش جايگاه ايران به عنوان کشورحاشيه ای  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ين ترتيب دردهۀ بد

وابستگی بازرگانی به آلمان،انگلستان و شوروی به . درنظام اقتصادجهانی تثبيت شد
بی ثباتی اوضاع  ژئوپليتيکی جهان .        ّ                              همان شد ت عصرقاجارودولت تزاری باقی بود

را به قدرتهای خارجی   ش، ميزان وابستگی سياسی ايران ١٣٢٠/م  ١٩٤١در
 .نشان داد

 
 جنبشهای اجتماعی  و مداخلۀ  خارجی  در دورۀ  سلطنت رضا شاه  

 
ش را می توان دورۀ  فشردگی  ١٣٢٠ – ١٣٠٤/ م  ١٩٤١–١٩٢٥دورۀ سالهای

ّ                                  دوره ای که طی  آن،نيروهای اجتماعی زيرفشار دولت . نيروهای اجتماعی ناميد             
                            ّ            از لحاظی اين وضعيت همان تضاد  مارکسيستی  . قوی قادربه ابراز وجود نبودند

ميان نيروها وروابط  توليدی بود بدين معنی که درخالل يک دورۀ زمانی، تا آن  
  ّ                                                                      حد که سطح تکنولوژی توليدوتعادل قدرت ميان استثمارشونده و استثمارگر اجازه  

نقطه  وقتی جامعه ای به اين.                     ّ                          می دهد طبقه ها به حد اکثررشد وتوسعۀ خود می رسند
ّ                                برسد فشارها ازهرسووارد می شودوحل  تضاد تنها ازطريق کشمکش طبقاتی                                 

ش از  راه قانون ١٣١٠/ م  ١٩٣٠رضاشاه درايران دهۀ . امکان پذيرخواهد بود
گذاری ، اقدامهای نظامی وتمهيدهای نهادين کوشيد هر نوع نارضايتی  را درنطفه 

ر نيزدرآن زمان به اين هدف رضا      ّ                             تا حد ی تقسيم کاردر وابستگی واستثما. خفه کند
شاه کمک کرد، بدين معنی که سلطۀ داخلی نيزبا دولت مرکزی ، يعنی تنها قدرت 

 .سياسی کشور بود که نقش اقتصادی رو به افزايش پيدا می کرد
ش  نير وهای خارجی رضا شاه  را از   ١٣٢٠/ م  ١٩٤١هنگامی که در سال  

اين حالت . الت انفجاری به خود گرفتندسلطنت کنار زدند جنبشهای اجتماعی ح
ادامه يافت و باز دوره ای از فشردگی  ]  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠از[  ١٩٥٣تا ١٩٤١از

ادامه  پيدا کرد که اين انفجار ]  ١٣٥٦[  ١٩٧٧تا  ١٩٥٣نيروها آغازشد که از
درهردودورۀ . به وقوع پيوست] ١٣٥٧ –١٣٥٦[ ١٩٧٩ – ١٩٧٨درسالهای 

 .دی ازتوسعۀ اقتصادی وسرکوب سياسی به چشم می خوردفشردگی نيروها، برآين
ش می تواند ١٣١٠/ م ١٩٣٠نيم نگاهی به موازنۀ نيروهای اجتماعی دردهۀ  
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عمده ترين منابع قدرت وحمايت ازرضا شاه . شاهدی درتأييد نظرباال ارائه دهد
ش ، ارت: از. اينها عبارت بودند. همان نهادهايی بودندکه خود وی ايجاد کرده بود

ديوان ساالری بازرگانان برخوردارازانحصار،صاحبان صنايع جديد و بخشهايی 
ايالت،  و شايرع ، روحانيت - او وطبقه های مخالف گروهها .ازروشنفکران

مراقبت  بقيه نيزيا زير. بيرحمانه سرکوب شدند –              ّ             روشنفکران مترق ی وطبقۀ کارگر
ويا )زمينداران (اوت بودند وهمکاری می کردند يابی تف)مثل اصناف( دقيق بودند

جان می کندند تا معاش خود را تأمين کنند و ديگرمجالی  برای مبارزه با رژيم 
ّ       دهقانان، طبقه های حاشيه شهری ، کارگران روزمزد و تا حد ی کل  طبقۀ (نداشتند    ّ                                                     
 هرچند سلطنت رضا شاه ازمشروطيت عميق در جامعۀ مدنی برخوردار). کارگر

ّ             نبودام ا توانست با                      ّ                                      ترکيبی از مزايای ماد ی رو به افزايش  برای گروههای نوخاسته،      
مخالفان ديرين و بازماندگان فرايند توسعه را سرکوب کند و اکثريت جامعه  را بی 

   ّ                                   ات کايش به ارتش، اين نگرش به قدرت رادر. تفاوت، غيرسياسی ياهراس زده سازد
. رحمانه درهم کوبيده شد              ّ                                   طول سلطنتش موف قيت آميزجلوه دادوهر جنبش اجتماعی بي

درنهايت هم  نيروهای خارجی رضا شاه  را به زور ازسلطنت برکنارکردند وهمين 
 . امر راه را برای ابراز وجود نيروهای داخلی هموارنمود 

در اوايل دوران به قدرت رسيدن رضا شاه ، الگوی نوعی شورشها، قيام خود  
ان وطبقه های حاشيۀ شهری بود که  جوش ايالت يک محل ، دهقانان، سربازان پادگ

/ م  ١٩٢٧از )  ٩٠. (بی درنگ با قدرت نظامی رضا خان روبرو می شدند
ش شورشهايی در قبايل عرب، قشقايی، بختياری،  ١٣١١/ م ١٩٣٣ش تا ١٣٠٦

سرانجام ايل به اجباراسکان يافتند وزير مراقبت . بلوچ و سايرايالت ايران روی داد
ش  ١٣٠٧/ م  ١٩٢٨کنسول بريتانيا دراصفهان درسال . ندنظامی دقيقی قرارگرفت

 .يکی ازاين موارد را گزارش کرده است
چند تن ازخانهای زمينداربا دهقانان ايالتی خود مشکالتی داشته اند اينان ضمن 
       ّ                                                           شورش مد عی شده اندکه زمين و آب ازآن خدا و کسانی است که بر روی زمين 

ّ                    ی ازروستاها کميته ای متشک ل ازخدمۀ  پيشين  و دريک). يعنی دهقانان( کارمی کنند                         
اخراجی خانها که به تهران واصفهان سفر کرده بودند جلسه ای تشکيل دادند و 

آنان افکارجديد آزادی و برابری را .                              ً            برنامه ای تدوين کردند که کامال  بلشويکی بود
با   درميان روستاها تبلغ می کردند دولت به ارتش اجازه داد درصورت لزوم
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 )  ٩١. (استفاده از زوردهقانان را وادار به پرداخت بهرۀ مالکانه کند
دهقانان ايالتی  . ازاينجا به خوبی پيچيدگی ساختاراجتماعی ايران معلوم می شود 

در معرض افکارخدمۀ قبيله ای شهری شده ای قرارداشتند که عليه خانهای زميندار 
ت دولت درسرکوب شورش های دهقانی    ّ جدي  . دست به شورش ونافرمانی زده بودند

دی  –آذر(  ١٩٣٢را از گزارشی می توان درک کرد  که می گويد در دسامبر 
اين شورشها .  دهقان شورشی را تير باران  کرد ١٥٠دولت بيش از)  ١٣١١

                                    ّ                                همگی دوراز هم و پراکنده بودند وبه شد ت سرکوب می شدند و کارايی  سرکوب 
ش کسی  يا گروهی  سودای  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠دهۀ  آنچنان بود که ديگردراوايل

 . شورش را درسر نمی پروراند 
 ١٣٠٥/ م  ١٩٢٦رابطۀ دولت وروحانيان اندکی بعد از تاجگذاری رضا شاه در 

رات . اوتاجگذاری حمايت خويش را ازاسالم اعالم کرد. ش تيره شد ّ     با اعالم مقر            
نظام معاف می شدند  خدمت نظام وظيفۀ عمومی روحانيون درصورتی ازخدمت 

دولت . دراصفهان و شيراز بازارها بسته شد. که دريک آزمون دولتی قبول شوند
ّ                برای متوق ف ساختن تبليغات روحانيان به وعده ووعيد متوس ل شد ووعده داد                                            ّ         
روحانيان را ازخدمت نظام معاف کند وبه تقاضاهای ديگرآنها نيز جامۀ عمل 

ش ١٣٠٧/ م   ١٩٢٨درسال  . وعده ها را ناديده گرفت     ّ           ً    البت ه دولت بعدا  اين. بپوشاند
                       ّ             صورت گرفت و نيروهای مسل ح  به سرکوب   درتبريزاعتراضهای پردامنه تری

/ م  ١٩٢٨درسال . اعتراض پرداختند و رهبران اعتراض رابه تبعيد فرستادند 
س سرشناس ترين روحانی منتقد  ١٣٠٧ ّ                            ش به دنبال دستگيری سيد حسن مدر                               

/ م   ١٩٢٨در قم  در سال . جلس بارديگر اعتراضها ازسرگرفته شدرضاشاه درم
ش يکی از زنان  خاندان سلطنتی وارد حرم حضرت  معصومه شد اما يکی ١٣٠٧

می گويند رضا شاه با . ازمالها وی رابه دليل نداشتن حجاب مناسب نکوهش  کرد
ضرت شنيدن اين خبرازتهران عازم قم شد وبا همان چکمۀ نظامی به حرم ح

ی معترض رابه باد کتک گرفت م ١٩٢٥درسال)٩٢. (              ّ                         معصومه رفت ومال 
ضی تازه ای زد١٣١٤/ ّ              ش شاه دست به اقدام تعر  جماعتی از مردم درآن سال .                       

درحرم امام رضا درمشهدگرد آمده بودندوبه سخنرانی واعظی گوش فرامی دادند 
رضا شاه . ده بودکه لباس، قانون اروپايی وکشف حجاب زنان را مورد حمله قراردا

. به نيروهای مسلح دستورداد وارد حرم شوند  و مردم را به زور پراکنده سازند
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                             ّ                   نفرجان خود را ازدست دادند، عد ه ای نيزدستگيرشدند  ٥٠٠تا  ٤٠٠درآن حادثه 
مقابلۀ تند و خشن رضا شاه با مخالفان دينی اصالحات و .      ً           وبعدآ  اعدام شدند

ش خود را ١٣١٠/ م  ١٩٣٠ريت روحانيون  دردهۀ اقتدارخويش  موجب  شد تا اکث
                                                                      ّ  به دور از سياست نگاه دارند ودرصورت مواجهه  با پليس ودستگير شدن، يا تقي ه 

 که ايستادگی دربرابررژيم درچشم مردم آنجاازدکنند يا به روستايی پناه ببرن
برابرحکومت موضع سياسی  آيت هللا های  برجسته در.محبوبيتی برخورداربود

                                                       ّ                 فتند و اقدام سرکوبگرانۀ رژيم درريشه  کن کردن مخالفت  فع االنۀ روحانيان با نگر
 .   ّ              موف قيت  همراه بود

مخالفان  چپگرای رژيم نيز مانند روحانيت  به اعتراض پرداختند  و با سرکوب   
 ١٣٠٦/ م  ١٩٢٧  ّ                      ات حاديۀ کارگری درسالهای . روبرو شدند صدای آنان نيزخفه شد

ل ماه  مه روز کارگر را در تهران جشن  ش ١٣٠٨/ م  ١٩٢٩ش و ّ                                     سالروزاو         
ش به يک رشته ١٣١١ – ١٣٠٧/ م ١٩٣٢ - ١٩٢٨گرفتند و درفاصلۀ سالهالی  

ش کارگران صنعت  نفت ١٣٠٨/ م ١٩٢٩درسال . اعتصاب مبادرت ورزيدند
ش کارگران  کاخانۀ بافندگی وطن در اصفهان ،  دو  ١٣١٠/ م  ١٩٣١ودرسال 

 .کارگر ايران   را به نمايش  گذاشتند  اقدام  نمونۀ  طبقۀ
 
به گفتۀ آبراهاميان در اعتصاب پااليشگاه  نفت آبادان يک هزار کارگر شرکت   

کارگر اعتصابی  از سوی دولت ،  خواست  خود را    ٥٠٠کرد و به رغم توقيف 
می در مورد افزايش دستمزد به شرکت قبوالندند اما فلور با ناچيزجلوه  دادن  اقدام  

اين توفانی دريک استکان چای بودوتأثيرچندانی برروابط  کارگری « :نويسد
درهرصورت برآورد فلورو بحث کاملی که در اين زمينه  ارائه  ) ٩٣(».نداشت

هسته های سازمان يافتۀ  کارگری . می کندبا تفسيری که ارائه کرديم مغايرت دارد
رانده و مطرح  شدند، رويارو درپااليشگاه وجود داشت، درخواستها به خوبی پرو

يی زياد بود وبه دستگيری آن همه کارگراعتصابی انجاميد اين موضع گيری 
درست . ايران  ايجاد  کرد –کارگران نگرانيهای زيادی رادرشرکت نفت انگليس

ّ       است که با سرکوب بعدی برای يک دهه جلو هرنوع حرکتی  گرفته شدام ا اين                                                             
دو . ايگاه اعتصاب درتاريخ کارگری ايران گرددامرنبايدموجب کم جلوه دادن ج

کارگربافندگی  کارخانۀ  وطن  اصفهان دست به   ٥٤٠٠سال بعد از اين ماجرا 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٨                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

اعتصاب زدندوازحمايت  قاطبۀ کارگران  و از جمله  کودکان کارگر روبرو شدند 
ساعت ، افزايش دستمزدهابه  ٩ساعت به١٢حاصل اعتصاب کم شدن روزکاراز 

    ّ         البت ه تعدادی . درصد، رفتاربهترمديريت و بهبود شرايط کاری بود ٢٠ميزان 
ازکارگران دستگيرشدند وبعضی ازآنها به ده سال زندان محکوم گرديدندواين نوع 
                          ّ                                            واکننش رژيم موجب دلسردی ات حاديه هاواعتصابگران  می شد ، با وجود اين ،  

ش ،  ١٣٠٨/ م  ١٩٢٨درمورد اعتصاب  با راندازان بندرهای  دريايی خزر در 
ش ، اعتصاب  ١٣٠٩/ م  ١٩٣٠اعتصاب کارگران  کبريت سازی تبريزدر

 راه آهن درسالهای( کارگران  کارخانه ای در شيرازوچند مورداعتصاب کارگران
 ١٩٣٤ش و اعتصابهای دانشجويی درفاصله  ١٣١٦ –١٣٠٨/ م ١٩٣٧– ١٩٢٩

ازاين  بعضی. گزارشهايی موجود است) ش ١٣١٨ – ١٣١٣/ م  ١٩٣٩ –
بعضی  نيز به .                ّ                                         اعتصابها با موف قيت همراه بوداعتصابگران امتيازهايی گرفتند

  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠درمجموع دردهۀ  .  شکست انجاميد واعتصابگران توقيف  شدند 
                                             ّ                  ش جنبش  کارگری سرکوب شدورضا شاه دستور بستن ات حاديه ها ، توقيف  

ّ                           جم ع های کارگری بيش از سه نفرسازمان  دهندگان  آنها و زيرنظر گرفتن دقيق ت   
ّ                        توس ط  پليس مخفی را صادرکرد فلورگفتار خود را با اين حکم به پايان می برد :    

  ١٣١٠/ م  ١٩٣٠  ّ                                                   ات حاديه به عنوان نيروی سياسی و اجتماعی ، نقشی در دهۀ « که 
 )  ٩٤.( »ش ايفا  نکرد 

/ م  ١٩٣١تی  سال         ّ       قانون ضد  کمونيس. گروهها ی چپ  نيز چنان  سرنوشتی داستند
با هدف استقرار قدرت  يک طبقۀ  اجتماعی « ش برپايی سازمان يا انجمنی  ١٣١٠

بر طبقه های ديگر از راه زوريا سرنگونی نظام سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
حزب  سوسياليست سليمان )٩٥.(      ّ          را تخل ف اعالم کرد» کشور ازراه زورو قهر

حزب  تازه . های آن به آتش  کشيده شدميرزا اسکندری منحل گرديد و با شگاه
تأسيس کمونيست ايران دربرابر رژيم ايستادگی  کرد ودر نخستين  کنگره اش 

فئودالی، نيمه استعماری وسرمايه داری « ش رژيم را١٣٠٦/ م  ١٩٢٧درسال 
/ م  ١٩٢٩دولت شوروی در )   ٩٦. ( ناميد وآنرا رد کرد»] کمپرادور[ دالل

درتهران دستور داد هر نوع  تماس با کمونيستهای  ش به سفارت خود ١٣٠٨
به .  ايرانی  را قطع کند و  به مناسبات خوب خود  با رژيم رضا شاه  پايبند باشد

دنبال آن،  حدود دوهزارايرانی مظنون به هواداری از حزب کمونيست  دستگير  
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وی بعضی به شور. در زندان ماندند]  ١٣٢٠شهريور[ ١٩٤١بعضی تاسال . شدند
فرار کردند ودرآنجا چند تن ازکمونيستهای سرشناس ايران درجريان  تصفيه های 

ش گروهی از   ١٣١٠/ م  ١٩٣٠درنيمه های دهۀ . استالينی کشته شدند
روشنفکران چپگرای ايرانی به رهبری دکتر ارانی ، استاد  فيزيک وتحصيل کردۀ  

                              ّ  دند و مقاله هايی  در زمينۀ ماد ه آلمان ،  نشريه ای  تئوريکی به نام  دنيا  منتشر کر
ش  ١٣١٧/ م  ١٩٣٨در سال . گرايی تاريخی درسطح  دانشگاهی به چاپ رساندند 
دستگيرو » پنجاه  و سه نفر« دکتر ارانی و گروهی از همفکران او  موسوم به 

محاکمه شدند ،  جرم آنها عضويت در حزب کمونيست ، دريافت  پول از شوروی، 
ش در زندان  ١٣١٩/  ١٩٤٠ارانی در. از اعتصاب  بود تبليغ و طرفداری

جزو رهبران  حزب توده ،  ١٣٢٠درگذشت، بقيه پنجاه وسه نفربعد ازشهريور
در دورۀ رضا شاه جنبش چپ ايران )  ٩٧. ( نخستين حزب چپ توده ای شدند

اينان مانند روحانيت و . ازطريق دستگيريهای و سانسورتحت  کنترل شديد بود
های کارگری ، نيروی اجتماعی ای بودند که زير نظارت خودکامه  و    ّ     ات حاديه

 )   ١. (قدرتمند قرار داشتند
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 توضيحات و مآخذ   
 
تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا (جان فوران، مقاومت شکننده   -  ١

ّ     احمد تدين، تهران، مؤس سۀ خ: ، ترجمه)سالهای پس از انقالب اسالمی دمات                     
پی نوشته های  مربوط  –توضيح ( -   ٣٣٠ – ٣٧٨صص   -  ١٣٧٨فرهنگی رسا، 

 .)به اين نوشته را به کتاب رجوع کنيد
   
در » سانتا باربارا«استاد دانشگاه   ١٩٥٥متولد   John Foran(( جان فوران  ◀

  اوکتاب» های اجتماعی انقالب«شناس وانديشمند جنوب غرب اياالت متحده، جامعه
ها  های اجتماعی ايران و جهان نوشته و ده متعددی پيرامون انقالب و جنبشهای 

شناسی غرب پيرامون انقالب ايران منتشر کرده  ترين نشريات جامعه مقاله در معتبر
های قرن  های مطالعاتی و تدريس وی شامل مطالعه تطبيقی انقالب حوزه. است

 .م استبيستم و تغييرات راديکال اجتماعی قرن بيست و يک
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  فصل چهارم 
  

 زاده؛ يک مملکت، يک برنامه حسن تقی سيد
  

» سيد حسن تقی زاده؛ يک مملکت، يک برنامه «کاوه بيات درمقاله ای تحت عنوان
اندک زمانی بعداز اعادۀ حداقلی ازثبات :درباره زمان حکومت رضا خان می نويسد

يعنی بعد از پشت   شمسی،١٣٠٠هۀ های ميانی د سياسی و حکومتی درايران درسال
ِ                                          سر گذاشتن  يک دورۀ ده ـ پانزده ساله از آشوب و به هم ريختگی باالخره فرصت آن          

ِ                                     پيش آمد که مسائلی فراتر از الزامات  برقراری واعادۀ آن حداقل، مورد توجه                                   
 .نيروهای سياسی قرار گيرد

 
انقالب مشروطه درمرحلۀ پيشين باتوجه به وضعيت بحرانی کشوربه دليل آشوب 

ِ            های جنگ اول جهانی به قلمرو ايران، فراهم آمدن  نوعی اتفاق وتوسعۀ دامنه نظر                                             
ِ                  سراسری درموردحداقل نيازهای کشور برای جلوگيری از فنای  قطعی در مقام يک                                                     

زاده و برخی  درواقع آنچه سيد حسن تقی. موجوديت مستقل سياسی کاردشواری نبود
سعی و «تدوين و پای آن صحه نهادند ـ  ١٣٣۶رجب  ٢۵از ديگر ايرانيان برلن در 

با تأکيد بر اصولی » ...کوشش در ازدياد اقتدارهيئت حکومت و مراقبت در دوام آن 
ـ در همان » ...تشکيل قوای نظام و تنظيم قوای تأمينيه و ترتيب ماليه ... «چون 

ی سياسی در دوره به يک خواست عمومی تبديل شده بود و بسياری از ديگر نيروها
 .داخل و خارج، هر يک به نوعی در بيان و تحقق آن گام نهادند

اين سعی و تالش نيز پس از افت و خيزهايی چند در نهايت به دست يک نيروی 
ِ                              سياسی و نظامی  بر آمده از کودتای سوم اسفند  ای که  به ثمر نشست؛ به گونه ١٢٩٩            

ترين اين الزامات  ای از مهم چنين به نظر آمد که پاره ١٣٠٠در نيمۀ نخست دهۀ 
ماليۀ کشور تحت نظارت   همانند تأسيس يک قشون متحدالشکل و تجديد سازمان

گروهی از مستشاران آمريکايی تا حدودی تحقق يافته و برای تداوم کار نيز 
 .ريزی شده باشد ای اساسی پی شالوده
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ر به سر منزل های سياسی آن دوره با رسيدن اين با در حالی که بسياری ازچهره
ديدند، برخی  مقصود، کاررا کم وبيش تمام شده انگاشته،تکليف شاقی درپيش نمی

ِ                                                       ديگر رضايت بدين حداقل  حاصل را کافی ندانسته، بر اين باور بودند که ادامۀ کار                      
ِ              مستلزم  ترتيبی اساسی هر چقدر هم که اين   تر از تأمين اين مقدمات اوليه است؛      

ها سيد  يکی از اين چهره. قيمتی سنگين نيزتمام شده باشند مقدمات اهميت داشته وبه
اوکه درطرح وبحث آن الزامات اوليه نقشی اساسی داشت، . زاده بود حسن تقی

اينک با فراهم آمدن مقدمات مورد بحث از لزوم توافق نظر در مورد اتخاذ يک 
و بحث  تربرای مراحل بعدی کار سخن گفت؛ بهانۀ اصلی برای طرح  ترتيب اساسی

                 ٌ                                                  گونه مضامين معموال  در مراحل پايان سال مالی و به هنگام طرح بودجۀ آتی  اين
زاده برای بار نخست در  شد؛ در اين مرحله نيز تقی درمجلس شورای ملی فراهم می

گيريم  طور که ما عايدات می اين«ضمن انتقادازترتيب فعلی کارـ  ١٣٠٣اوايل دی 
» ...ترين کدام است بايدسعی کنيم ببينيم مهم«ه ـ خاطرنشان کرد ک» کنيم وصرف می

البته با درنظرداشتن مواردی . »رسد کارمملکت به جايی نمی«   ّ              واال  به اين ترتيب 
 .ها نيز برای او روشن بود سازی و بهداشت عمومی، اولويت چون معارف،راه

 ١٣٠۴يک سال بعد وبه هنگام طرح مجدد بحث بودجه دراواخر بهمن   دور بعدی،
يش آمد که وی ضمن تقديراز اقدامات صورت گرفته در زمينۀ انتظام ماليه، پ

با شرح و تفصيل » تقسيم عايدات مملکت«اشارات پيشين خود را درمورد نحوۀ 
ِ  ترين نکاتی که دراين سخنان مطرح شد، فرصت   يکی از مهم. بيشتری ارائه کرد                                       

ِ    تاريخی پيش آمده بود،احتمال کوتاه وگذرابودن  آن توجه به سرگذشت ايران در با .                                          
يک فرصت ... «درپی که بر آن واردشد، اينک  های پی چند قرن اخير و ضربه

) از زمان نادر شاه تا امروز(» تاريخی استثنايی بعد از صد سال بلکه دويست سال
بايست  و می» ...داند طولش چقدر است برای ما پيدا شده که هيچ کس هم جزخدا نمی

        ً                ما اساسا  يک عادتی داريم «ولی اشکال در آن بود که . ده کرداز اين فرصت استفا
گوييم مفيد است  آيدمی وآن اين است که هر امری که در مجلس شورای ملی پيش می

البته تمام مطالب خوب است ولی بزرگترين عدل سياسی ملت و نمايندگان در ...
 ».تأخيروتقديم واهميت مطلب است

 بد است که دردرياچۀ بختگان کشتی بيندازيم؟ نه    ً مثال  «گويد بد است؟  چه کسی می
تر  کنم از اين مهم گويد بد است و البته همه موافقيم ولی بنده عرض می هيچ کس نمی
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زاده از تأکيد برآنچه  البته دراين مورد بخصوص نيز تقی. »...باشد هم چيزهايی می
آن هم با تأکيد بر باشد يعنی آموزش و پرورش ـ  از نظر او واجد اهميت اساسی می

ً تعليم ابتدايی و نه لزوما                          ّ          توانست در مراحل بعدی مد  نظر قرار  تعاليم عالی که می                          
به » ترقی اقتصادی] و[قشون منظم «گيرد ـ فروگذار نکرد، چرا که به عقيدۀ او 

ِ     توانست باعث رفع نگرانی شود ورکن اساسی  کارمنوط  به  خودی خود نمی         ِ عمل «                                    
که بتوانند تعليم بدهند و امور مملکت را اداره ] بود[مردمی آوردن عدۀ کافی از 

 ».نمايند
ِ                          گاه  ديدگاه خود آن هم بر حسب  تقارن با موضوع بودجه که  به            ِ    زاده به طرح  گاه تقی                         ِ  

شد و  االجل گونه در آخرهرسال مطرح می مطابق معمول به صورتی ضرب
ِ              ّ                     فرصت  يک رسيدگی جد ی نيزنبود، بسنده نکرد ور بعدی در زمستان وی دريک د.    

جوانبی از آراء خود را به صورتی دقيق و مفصل تدوين کرده و در آستانۀ  ١٣٠۶
ِ  طرح مجدد موضوع بودجه تحت عنوان   ِ                                   فقدان  نقشه مستلزم بودجه يا فقدان بودجه «                                  

 .در مجلۀ تقدم منتشر کرد» ناشی از فقدان نقشه است
ر داشت که تمامی دستاوردهای زاده بر آن قرا در اين نوشته نيز تأکيد اصلی تقی

فراغت ازخطرات خارجی و قشون و ماليۀ منظم، فقط ... «کشورتا اين مرحله مانند 
ذاته عوامل و  کند و خود آنها فی مقدمه بوده و عرصه را برای کارصاف و روان می

 .»...ارکان تمدن و ترقی نيستند
نه بپردازيم، جا دارد که از زاده در اين زمي اما پيش از آنکه به توضيحات بيشتر تقی

طرز تلقی وی ازمهيا شدن زمينۀ الزم جهت تأمين همان مقدمات اوليه نيز سخنی به 
رسد اين طرز تلقی نيز از لحاظ شناسايی مسير خاصی  ميان آيد، چرا که به نظر می

 .که موضوع مورد بحث درمراحل بعد در پيش گرفت، مهم باشد
د دربارۀ چگونگی مهيا شدن زمينۀ کار از نقش زاده در توضيح خو با آنکه تقی

قشون ايران را انتظام داده و تشکيالت مرتب کنونی را ] که[اعليحضرت پهلوی «
ها را نظم داده و به پايۀ  ماليه] که[ميسيون مالی آمريکايی ] و همچنين[دبرپا فرمو

يک از انکار حق و خدمت هر «کند که  غافل نيست و خاطر نشان می» فعلی رسانيد
اين عوامل بزرگ تاريخی کفران نعمت ملی خواهد بود که هيچ عذری توجيه آن را 

، ولی با اين حال از تذکر زمينۀ اصلی اين تغييرو دگرگونی هم »...کافی نخواهد بود
يعنی علل پيشامدآن وضعيت استثنايی و فرصت گذرا که قبال نيز . کند غفلت نمی
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تخليۀ ايران از قشون روس وانگليس مقدمات اوليه «ای که با  بدان اشاره شد؛ زمينه
وضروريۀ شروع به زندگی وتجديد حيات و افتادن در راه تمدن و ترقی برای 

غرضانه و خالی از  تاريخ بی«بود و عامل اصلی آن انقالب روسيه که » ...ايران
تملق و رعب اين مملکت بالشک نسبت به عمال مهم ايجاداين مقدمات ضروری 

واين درحالی بود که درهمان » .سی و قدردانی وادای شکران خواهد کردشنا حق
نگاری مغرضانه و آکنده از تملق ورعب، با ناديده  ايام، مراحل اوليۀ نوعی تاريخ

ای چون فروپاشی امپراتوری روسيه، ناکارشدن  های عمده انگاشتن دگرگونی
ديگرعوامل مشابه که راه بريتانيا براثر ضايعات مالی و انسانی جنگ اول جهانی و 

عزم واراده و آثار وجودی و رشحات «را براعادۀ موجوديت ايران هموارکرداز
چگونه با «نوشتند که  می» ...،آن نابغۀ عصر ...رضاشاه پهلوی ... عقلی و اخالقی

زاده  تقی. است» ...فقدان تمام وسائل درهای سعادت را به روی ملت خود گشوده
 .يک چنين نگاهی نداشت

در ادامۀ اين يادداشت به مراحل بعدی اين بحث وتأثير آن بر سرنوشت موضوع 
اصلی اين يادداشت اشاره خواهد شد اما سخن ازمقدماتی بودن دستاوردهای کنونی، 

فرصتی ... «بر طرف شدن خطر خارجی وتأمين قشون و ماليۀ منظم بود و پيشامد 
] آن هم... [می به آن نتوان داد عادت و معجزوکرامت هيچ اس کوتاه که جزبه خرق

طرف درسنۀ  درحالتی که تقسيم ايران به منطقه های روسی وانگليسی و بی... 
- شکی نبود...تکميل شده و ١٣٣۴قمری باتقسيم منطقۀ بی طرف هم درسنۀ  ١٣٢۵

محاربين خود، ايران از  که پس ازجنگ درصورت غلبۀ دولت تزاری روس بر
                                                 ً    ستقلی گسترده شده و نه تنها به مناطق نفوذ بلکه فعال  به نقشۀ عالم به شکل مملکت م

ای  حوادث غير مترقبه] ... اما.. [.شد الحمايه تقسيم می های ادارۀ مستقيم وتحت منطقه
المللی عالم را بر هم زد و در توبه برای ما گناهکاران غفلت باز  ترتيب سياست بين

مينه يا مقدمات افتادن به شاهراه طبيعت هم بخل نکرد و مردانی برای تهيۀ ز  شد،
تاکار به مرحلۀ پرداختن به اصل کار ...تمدن و کسب بنيه برای ما به ظهور آورد

در ظرف اين چند سال که شايد از فرصت تاريخی باقی ... «باشد که . »...رسيد 
ترين ارتفاعی ازتمدن                                              ً       است از حضيض ذلت و ناتوانی به اوج قدرت يا اقال  به پست

 .برسيم» ...های منقرض سازندۀ دول ايمن باشد که ازطوفانوترقی 
زاده پشت سرگذاشتن اين دوره با پريدن ازاين شاخه به آن شاخه و  اما به عقيدۀ تقی



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٥                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

ای رسيدن به  بدون چنين نقشه«ای اساسی و سنجيده ميسر نبود؛  بدون داشتن نقشه
ممکن نيست، بدون  اين مدت قليل که باب توبه مفتوح است  منزل مقصود در ظرف

چنين نقشۀ وحدت ملی، ايران از خطرات آينده مصون نتواند شد، بدون چنين نقشه 
با وجود نمايش خيلی از آثار ترقی و قدرت ظاهر، در باطن هيچ نوع ترقی حقيقی 

شود سکونی است ظاهری و گذرنده و  آنچه ديده می... وقوت مزاج پيدا نخواهد شد 
به مجرد وزيدن باد سردی ]... و...[و ماليم اتفاقی است مانند دو روزی خوش هوا 

 ».ديگر همه پريشان گردد و آثاری نماند
برخالف دورۀ قبل که بنا به کاسته شدن الزامات مملکتی به حداقلی از نيازهای 
عاجل چون تأسيس يک قشون متحدالشکل و پايان دادن به هرج و مرج غالب و يا 

گونه نيازهای عاجل، به  های اين برای تأمين هزينهريزی يک نظام مالی جديد  پی
دست آمدن يک اتفاق نظرهمگانی دراين زمينه امردشواری نبودو چنان اتفاق 

که يکی به ] بود[مناقشه درميان دو چيز «زيرا درآن مرحله . نظری هم فراهم آمد
مسئله زود روشن و دعوی «و لهذا » طور واضح، خوب و مفيد وديگربد ومضر

ترجيح و تقديم اهم بر مهم يعنی دو ... «شد ولی اينک که بحث به » ...حل 
که هردوطرف به خوبی و فايده و لزوم و محسنات آن خالصانه ] رسيده است[کاری

 .کار دشوار شده است» ...دانند معقتدند و فقط درجۀ اهميت آنها را مختلف می
رجۀ اهميت فوايد فهميدن فوايد هراصالحی بر هر کسی آسان است ولی درک د«

؛ از اين رو »مختلفه با نظری محيط به همۀ آنها دريکجا به غايت مشکل است
ارباب عقول متوسطه، بلکه حتی يک شخص واحد «بينيم نه فقط افراد مختلف از می

موقع يک روز از اهميت و فوايد قشون و قوای امنيه ] و[نيز به تناسب وقت 
نصف بيشتر عايدات «زوم اختصاصکندول صحبت می» ودفاعيه برای مملکت

و ... محسنات و ضرورت طرق و شوارع «بدان وروزديگرهمو از » مملکت
بدان و »    ً                 اقال  ثلث عايدات مملکت«گويد ولزوم اختصاص سخن می» ...آهن راه
آيد الی غيرالنهايه؛ از  برمی» ...روز ديگردرمقام بيان اهميت فالحت وترقی آن«
کت گرفته تا لزوم توسعۀ داد و ستد، احداث ارتقاء اوضاع صحی ممل... «

 .»...کارخانجات يا بسط تأسيسات عدليه
ِ                       زاده با توجه به محدوديت توان  مالی کشوردروضعيتی که  به نوشتۀ تقی                            » ...

هنوزدراين مملکت رايج نشده و نه ... تبرعات خصوصی برای اصالحات مملکتی
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پس يگانه وسيلۀ انجام اصالحات  گونه کارها داريم، چندان اهل استطاعت برای اين
که پس از کسر بخشی ازاين »              ّ                                 مملکتی و ترقي ات ملی همانا وجوه خزانۀ مملکت بود

اما همين مبلغ را با . شد ای نمی العاده های جاری،مبلغ فوق عوايد برای تأمين هزينه
بايست به نحو  تر به دليل همين محدوديت می تمام محدوديتش يا به عبارت دقيق

ِ        اين پول جزئی را که در دست داريم و کافی  انجام  صد يک «ن هزينه نمود؛ احس       ِ                                      
ِ                                    همۀ مقاصد خوب واصالحات  مفيد برای مملکت پهناور کم نفوس نمی شود دراين                      

ِ                                    فرصت کوتاه ومدت کم، با مردان  کار معدود و محدود صرف اصالحات درجۀ                             
 .»...به تناسب اهميت آنها صرف کنيم... دوم نکنيم و 

زاده بخش مهمی از نکات مطرح شده در اين مقاله را از بحث کوتاه و گذرا  تقی
ِ                           بودن فرصت  تاريخی پيش آمده گرفته تا لزوم داشتن  يک برنامۀ درازمدت مملکتی                                      ِ         

تا ١٣٠۶ها، درچندجلسۀ مجلس شورای ملی در فاصلۀ اسفند  برای انتخاب اولويت
ضوع معارف و تعليمات اشاره به مو از و موردبحث قرارداد ١٣٠٧ارديبهشت 

 .شد فروگذار نکرد عمومی که به نظر او اولويت اصلی مملکت نيز تلقی می
حده  ای علی هايی، ازجمله رساله گونه که پيشتر طی مقاالت ونوشته زاده همان تقی

ِ                                    تحت عنوان  مقدمۀ تعليم عمومی يا يکی از سر فصل های تمدن که چندی بعد در          
ّ   منتشرشد، به ک را ١٣٠٧سال  ت خاطر نشان کرده بود ودراين مقاله نيز يادآور شد ـ             

در مقام اول ضرورت » تقويت قوای دفاعيه و تأمينيه«البته با مستثنی دانستن لزوم 
فرد تمدن يک قوم و قوت  تنها وسيلۀ منحصربه] را[ـ تعليم و تربيت عمومی ملت 

ود را نيز به دانست و داليل خ می» ...                              ّ    حقيقی بنيه و مزاج ملی ونجات جد ی او
ِ  ها بسياری از ديگر صاحبنظران   تفصيل توضيح داده بود؛ کما اينکه درآن سال                           

ِ     امرنيزهر يک به نوعی ـ البته نه همگی درسطح و توان  تقی زاده، اولويت مورد                                                 
داشتند؛ اما در اين يادداشت  نظرخود را برای فالح و رستگاری ايران اظهارمی

اندازدراز  شود که بر داشتن يک چشم جه می    ً                         صرفا  به چارچوب اصلی آن بحث تو
انداز و  داشت تا جزئيات چنان چشم مدت برای توسعه وآبادانی کشورتأکيد

 .         ّ             توانست مد نظر قرار گيرد هايی که می اولويت
زاده درنظرداشت ـ صاحب برنامه شدن کشورـ الاقل درآن دورۀ  اما آنچه تقی

ِ      ريزی يک ايران  نوين بخصوص که دورۀ شالوده گاه متحقق نشد و هنگامی  بود، هيچ             
هايی اساسی در اين زمينه  هم که بعد ازسقوط رضاشاه و پايان جنگ دوم جهانی گام
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های بعد از جنگ اول جهانی که  برداشته شد، برخالف مراحل نخست کار در سال
اندازی از  يک چنان آمال وآروزهايی به يک خواستۀ عمومی تبديل شده بود، چشم

                             ِ          داری بود ـ نتوانست هوش و حواس  ايرانيان  ای که الزمۀ مملکت به گونهآن دست ـ 
ای از  نقشه و هدف دستخوش مجموعه را به خود معطوف دارد و اين کشور بی

 .شد  های بيهوده فراز و نشيب
های استبداد شخصی او و  اگرچه از اواسط دورۀ پادشاهی رضاشاه، با تحکيم پايه

زاده  ی در ترکيب کارگذاران حکومتی به دنبال آورد، تقیای که اين دگرگون جابجايی
ِ                                           و امثال  اوازصحنۀ سياسی کشور حدف شدند ولی تالش پاره ای از جانشينان آنها        

هايی از اين دست  درتشکيالت حاکم ـ يک نسل بعدی ـ برای رسيدگی به اولويت
ره کرد که توان به شورای اقتصادی اشا نتيجه ماند؛ برای مثال می نيزکماکان بی

دردورۀ تصدی حسين عالء برادارۀ کل تجارت درکابينۀ محمود جم تشکيل شد 
زاده درنظرداشت و                               ِ            با آنکه وظايف اين شورا درقياس  با آنچه تقی). ١٣١۶-١٣١٧(

دانست، بامحدود شدن به يک  برای رسيدگی به حال و مآل هرکشورالزم می
ً             ريزی صرفا  اقتصادی حوزه برنامه ُ        ای خ رد را ش           شد ولی خودکامگی حاکم  امل می   

ريزی در اين  ، حتی برنامه برسرنوشت ايران درنقطۀ اوج حکمروايی رضاشاه
ابوالحسن ابتهاج رئيس دبيرخانۀ اين . تافت حوزه محدود و مختصررا نيز برنمی

های حاکم بر وضعيت توسعۀ اقتصادی  شورادرگزارش درخورتوجهی از نابسامانی
ِ              درايران  آن زمان و تال ش حسين عالء برای اعمال نوعی نظم و ترتيب برآن       

شکست فکر «:درتوضيح علل به نتيجه نرسيدن اين تجربه نوشت وضع؛
                                       ً                      ريزی دراين مرحله به اين علت بود که اصوال رضاشاه به تمرکزکارهای   برنامه

به عقيدۀ اوکليه کارهايی که درراه اصالحات صنعتی . عمرانی اعتقادنداشت
ودرنتيجه » .بايستی به ابتکارودستوراوباشد الزم بودبه عمل آيد میواقتصادی ايران 

 .آن نابسامانی تامراحل نهايی پادشاهی رضاشاه همچنان ادامه يافت
ِ                                                  ولی اين نابسامانی و اختالل  حاصل از آن در مقايسه با آسيب به مراتب مهمتری که                          

های يک  و خواسته ای بيش نبود؛ گره خوردن کل نيازها وارد آمد، يک مسئله حاشيه
کشوربا اميال و آمال يک شخص واحد باعث به وجود آمدن وضعيتی شد به کلی 

گيری  های مقارن با مراحل نهايی جنگ اول جهانی وشکل متفاوت ازسال
های مشخص اصالحی با اتکاء به درک و آگاهی بخش مهم  ای از خواسته مجموعه
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 .ای از افکار عمومی کشور کننده و تعيين
هايی که  رغم لطمات و اختالل رتيبی ونابسامانی حاکم برمسائلی ازاين دست، بهبی ت

و به  ١٣٢٠های بعد از شهريور  به دنبال داشت قابل جبران بود؛ کما اينکه در سال
ويژه پس از خروج نيروهای اشغالگر خارجی از ايران، رشته تمهيداتی نيز در اين 

ساله  طرح و تدوين يک برنامه عمرانی هفتزمينه آغاز شد که در نهايت به انديشۀ 
و تأسيس سازمان برنامه منجر شد که الاقل در همان سطح مورد نظر شورای 

  .، کار را پيش برد١٣١۶-١٣١٧های  اقتصاد سال
 

تری که در اين بين رخ داد و جامعۀ سياسی  کننده تروتعيين دگرگونی به مراتب مهم
يشامد يک جدايی عميق ميان اميال و آرزوهای ايران نيز ازعهدۀ جبرانش برنيامد، پ

های پس از جنگ اول جهانی که  عمومی والزاماتی از آن دست بود؛ برخالف سال
های  ای از جامعۀ سياسی ايران توانست در حول يک رشته خواسته کننده بخش تعيين

مشخص سياسی واقتصادی گردآيد وبا نجات ايران ازآن ورطۀ خطرناک، فرصتی 
ند که الاقل بتوان برای گام نهادن بر پلۀ دوم اين نردبان که طرح يک فراهم ک

ای شکل  تر بود تالش کرد، ديگر يک چنان همبستگی و همدلی اندازاساسی چشم
در اين دوره در کنارحزب توده واتکاء مهلکش به مراحم و الطاف يک .نگرفت

جامع اقتصادی و اجتماعيـ                      ً                                  قدرت بيگانه که اتقاقا  ازلحاظ توانايی درارائه يک برنامۀ 
ای  تربود، درحوزۀ داخلی با مجموعه درست يا غلط ـ ازتمامی ديگررقبايش قوی

ای  ازافراد واحزاب سياسی پراکنده روبروهستيم که اگرچه هريک طرح و برنامه
ها بيشتر جنبۀ تزئينی داشت و از لحاظ  ها و برنامه نيزدرچنته داشتند ولی اين طرح

های آن دوره در آغاز عهده  ا آنچه برحسب عرف و سنت کابينهجذابيت و کشش، ب
 .کردند، تفاوت چندانی نداشت دار شدن مسئوليت ارائه می

زاده برگشت و وضعيت به  توان به موضوع تقی در توصيف بيشتراين دگرگونی می
زاده و معدود رجال بر جای مانده                       ِ                        کلی متفاوت وی در قياس  با دهۀ قبلی؛ نه فقط تقی

نوع وی، دراين دوره جايگاه پيشين خود را نداشتند ـ اين دوره ديگر دورۀ آنها  از
آيد، با توجه به وضعيت جديدی که پيش آمده است طرح  نبود ـ بلکه چنين به نظر می

کنند؛ مجموعه سخنرانی های اودرمقام  مجدد کلياتی ازآن دست رانيزبيهوده تلقی می
زدهم مجلس شورای ملی حتی در ارتباط با يکی ازنمايندگان تبريزدر دورۀ پان
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مباحثی چون بودجه و برنامۀ هفت ساله نيز از آن دغدغۀ خاطر پيشين نشانی در 
 .خود ندارد

ای جهت  شايد بتوان گفت که با طرح و بحث مضامينی چون لزوم تدوين برنامه
در نيمۀ ها،  ای که در خالل اقدامات دولت درهمان سال توسعه و ترقی ايران به گونه

الذکر صورت گرفت،  شمسی برای پيشبرد برنامۀ هفت سالۀ فوق ١٣٢٠دوم دهۀ 
زاده در ادوار قبلی  های تقی اين مهم تحقق يافته و ديگر به تذکراتی از نوع يادآوری

گونه مباحث را                    ً             تواند جايگاه نسبتا  کم اهميت اين اما اين استدالل نمی. احتياجی نبود
آيد پيش  رشته مباحثی که به نظر می. آن دوره توضيح دهد در آراء و افکار عمومی

های  از آنکه برخاسته از يک تمايل مشخص عمومی برای رسيدگی به عقب افتادگی
اقتصادی و اجتماعی ايران باشد، در درجۀ اول از لزوم انطباق با شرايطی متأثر 

های مالی  رائه کمکالمللی مانند بانک جهانی برای ا ای از نهادهای بين بود که پاره
به ايران مطرح کرده بودند؛ در واقع زمينه اصلی مجموعه مذاکرات ومباحثی که 
به تدوين برنامه هفت سالۀ اول منجر شد بيش از هر جای ديگردرعرصۀ مناسبات 
سياسی ايران و اياالت متحده درآن دوره قابل شناسايی وردگيری است تا وجه 

 دولت ايران وشرکت مشاورۀ ماوراء بحاردر داخلی آنها؛ مباحثی چون توافق
ها در  های رسيدگی بدان برای تهيۀ گزارشی از وضعيت موجود وراه ١٣٢٧پاييز

ِ                     های اصل  چهار ترومن به ايران و به دنبال آن توسعۀ فعاليت ١٣٢٧پاييزسال        . 
ای از مسائل مشخص مملکتی و مملکتداری ـ مسائلی که در  تنزل جايگاه مجموعه

                           ً                                    مالک راقيه وغيرراقيه، معموال  مبنای اصلی تحرکات سياسی جوامع بشری تمامی م
ً      گيرد به امری نسبتا  حاشيه قرارمی ای ـ به نوعی يادآور وضعيت ايران در ادوار                    

ميانی قاجار بود که درخالل آن به دليل فقدان حضور يک گفتار نيرومند 
ال اجبار حاصل طلبی وتجددخواه درسطوح اجتماعی وسياسی، ودرعين ح اصالح

ازلزوم تطابق با حداقلی از الزامات مملکتداری که به ويژه در مناسبات مرزی و 
دولت قاجار خود وادار شده بود رشته اصالحاتی را آغاز   نمود، خارجی رخ می

ِ       ای که از آن به عنوان  حکومت کند، پديده  .شود مندی ياد می                    
ِ        بعد  شهريور دردورۀ ما الزامات،  ای از ه مجموعهب ها بنا دولت نيز ١٣٢٠  

نيز به نوعی   اند و چرخ مملکت االمکان به وظايف اساسی خود عمل کرده  حتی
ای نيز تأسيس شد  ای شکل گرفت، سازمان برنامه های توسعه برنامه. چرخيده است
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                           ُ                       های الزم نيز در همه حال با ا فت و خيزهايی چند ـ سعی  و برای تأمين زير ساخت
ٌ   اما بحث برسرارتباطی است که قاعدتا  می. ته استو تالش ادامه داش بايست و                                   

بايد ميان اين رشته تحوالت از سويی و سطح مطالبات عمومی از سوی ديگر  می
 .در کار باشد

، به تدريج روشن شد که بنا به ١٣٢٠اندک زمانی بعد ازپيشامد شهريور 
با تجربۀ تلخ ای از داليل ـ تداعی هر گونه طرح و تالش کشور سازی  مجموعه

                      ً                                                 رضاشاهی يا وضعيت نسبتا  بهتر ايران در جنگ دوم در قياس با مصائب به مراتب 
ِ                  ساز آن وفاق  اجتماعی شد و پا  تر ايران درجنگ اول که الجرم زمينه گسترده           

نگرفتن احزاب سياسی و فعاليت حزبی به صورتی پايدار در نظم سياسی موجود و 
ً       احيانا  مجموعه ديگر ـ جامعۀ سياسی ايران از ترتيب يک  های ای ازپيش فرض       

شناسايی و طرح  مسائل مبتالبه و اساسی  ِ              ِ                      بسيج اجتماعی وسياسی در حول محور                                
ها عاجز است و طولی نکشيد  کشور و تدوين يک برنامه جامع برای رسيدگی بدان

های گوناگون برای اتخاذ  که اين عجز و ناتوانی خود را به صورت مجموعه تالش
 .يانبر نشان داديک راه م

برای يک دورۀ کوتاه، چنين به نظرآمد، درجستجوی اين راه ميانبر، يا بحث احقاق 
  ّ                    مد نظر قرار خواهد گرفت )       ً            ومشخصا  موضوع بحرين(حقوق ايران درخليج فارس 

ِ                                                    و يا بحث  نفت جنوب که الاقل اززمان طرح و بحث نفت شمال در سال         ١٣٢٣ 
دانيم در نهايت قرعۀ فال به نام نفت زده  انکه میاما چن. مورد توجه قرار گرفته بود

حال آنکه بحث نفت ولزوم واداشتن شرکت نفت انگليس و ايران به افزايش سهم . شد
ِ                                                        ايران از عايدات  شرکت نيزدرآغاز ودراصل به عنوان يکی ازبندهای يک برنامۀ                

مراحل های آن مطرح شد و تنها در ای ودرجهت تأمين بخشی از هزينه جامع توسعه
بعد بود که با خروج از آن چارچوب و قاعدۀ اوليه، بدون اعتنا به ديگربندها و 

بايست در پيش گرفت خود به تنهايی به يک نهضت ملی  ای که می جوانب برنامه
ِ      ترين ويژگی  نهضت يکی ازمهم. وسراسری تبديل شد  هايی ازاين دست، مانند          

تواند آنها را از مسائل مبتالبه  ی     ِ                                  هرتالش  ميانبر ديگر، فاصلۀ عميقی است که م
 .بينی جدا کند يا به عبارت ديگر از عالم واقع و واقع  جامعه،
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شد و تالش سرسختانۀ  ای که هنوز سرآغاز کار محسوب می ها، دوره در آن سال
ِ                        گروهی از سرآمدان  کشور برای بنيان شالوده ای استوار جهت بازسازی ايران به                 

زاده، کوتاه و  های اصلی تقی درن و امروزی، يکی از نگرانیصورت يک کشور م
اتفاقات موقتی خارج «زودگذر بودن فرصت پيش آمده بود؛ فرجۀ حاصل از 

المللی درآسيای غربی و اروپای  ازسرحد ايران وتغييرات اوضاع سياست بين
ولی بر » خيلی هم مطول باشد«درعين حال که آرزوداشت اين فرصت»...شرقی 

بايد به روشنايی موقتی افق و انتظام امور دلخوش نشد و ... «باورهم بود که اين 
از آن مرحله ... جهت اساسی همت خود را گذشتن از پل نجات قرار دهد يعنی 

 »...بگذرد که برای زندگانی ملی خود مانند يک مملکت مستقل نگرانی داشته باشد
خارج از سرحد ايران و ...  اتفاقات«گونه که حوادث بعدی نشان دادندـ  همان

ای که  ـ به گونه» المللی درآسيای غربی واروپای شرقی تغييرات اوضاع سياست بين
آمد، نگرانی سيد  با شروع جنگ دوم جهانی واشغال ايران توسط قوای بيگانه پيش

های تاريخی چندان  گونه فرصت زاده از بابت کوتاه و زودگذر بودن اين حسن تقی
ای از داليل که بخش اصلی آن ـ متأسفانه از يک  ود؛ اگرچه بنا به پارهراه نب هم بی

اتفاقات خارج ازسرحد «جهت و خوشبختانه از جهتی ديگر ـ هنوز هم بيشتر به 
شود، اين فرصت باافت و خيزهايی چند تمديد شد و بايد اميدوار  مربوط می» ايران

سال ازآن ايام به نظر ولی به رغم گذشت حدود صد » خيلی هم مطول باشد«بود
يکی از داليل . موفق شده باشيم» پل نجات«رسد که هنوزهم به عبورازآن نمی

گرددکه در اين هفتادـ هشتاد سال بين  اصلی اين امربه همان فاصله وشکافی برمی
اندازهايی ازآن دست و آمال وآرزوهای عمومی ايجاد شده است؛  ها وچشم برنامه

های سياسی  ش و تکاپوی گروه تأثيرگذاری از چهرهنهضتی شدن امرسياست و تال
برای دور زدن اصل بحث از طريق  ١٣٢٠های بعد از شهريور  ايران در سال

های ميانبر نيز در دامن زدن به اين شکاف و جدايی مهلک  توسل به انواع راه
  )١.(تأثير نبوده است بی
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  مدرن سازی 

  
: ر پهلوی اول  اينگونه آورده استعص »مدرن سازی « اصغر شيرازی در نقد  ◀

اغلب كسانی كه امروزه دوران سلطنت رضاشاه رادوران ترقی ايران می دانند، به 
رغم تفاوت نظری كه در بين آنها در ارتباط با مسئلۀ استبداد، لباس و حجاب وجود 
دارد،به پيشرفت هايی استنادمی كنند كه دراين دوران درزمينۀ زيرساخت ها، 

 .آموزش در ايران حاصل شد اقتصاد و
همان طوركه به ويژه درفصل چهارم ديديم، تحقق اين پيشرفت ها بخش مهمی از 
هدفهايی را تشكيل می داد كه مشروطه طلبان و متجددان اقتدارطلب را به حمايت 

توجه به اين واقعيت بررسی هرچند كوتاه اين پيشرفت . از رضاشاه وادارمی كرد
پرسش اصلی ما دراين بررسی تأثيرآن پيشرفت ها بر روند  .ها را الزم می سازد

بررسی مدرن سازی دراين دوران رامی توانيم با بخش زيرساخت .        ّ     تكوين مل ت است
  .ها شروع كنيم

  
  زيرساخت ها

  
شايد مهمترين اقدامی كه درزمينۀ زيرساختی دراين دوره انجام گرفت، كشيدن راه 

ليج فارس را به بندر شاه در دريای خزر آهن سرتاسری بود كه بندرشاهپور در خ
هزينۀ آن با مالياتی كه . كيلومتر بود ١٣٠۶طول اين راه نزديك به . پيوند می داد

طرح و اجرای آن به عهدۀ . دولت بر قند و شكرمصرفی مردم بست، تأمين شد
.                   ً          مسيررا رضاشاه شخصا  تعيين كرد. مهندسان هشت كشوراروپايی و آمريكايی بود

ه ساخته شد با فاصلۀ دوراز كنارشهرهای بزرگ ومراكز مهم اقتصادی می راهی ك
     ً                                                          ظاهرا  آنچه برای رضاشاه در تعيين مسيرراه آهن اهميت داشت، مالحظات . گذشت

ودرشمال تهران  كشيدن راهی كه درجنوب از مناطق عشايری بگذرد. نظامی بود
، ) Sir cecil Spring-Rice ( مكی ازقول اسپرينگ رايس .رابه زادگاه شاه وصل كند

سفير سابق بريتانيا می نويسد كه اتصال راه جنوب به شمال مطابق با خواست آن 
 ). و بعد ٢۶١، ص ۴، ج  ١٣۶٢مكی، (كشور بود 
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منظور او می تواند استفاده ای باشد كه دولتهای بريتانيا و شوروی از اين راه برای 
]  ۶٠.[ جهانی دوم كردند حمل نيازهای جنگی وغيره به شوروی در طول جنگ

نكته ديگری كه در داوری دربارۀ اين اقدام بايد لحاظ شود، آرزوی ديرينۀ ايرانيان 
تجددخواه وترقی طلب دركشيدن راه آهن سراسری درايران بود، آرزويی كه بارها 

تحقق آن در اين زمان د لها را . با مخالفت دولت های استعمارگر روبه رو شده بود
                                               ً             س اعتماد به نفس ايرانيان را ارضاء می كرد، خصوصا  از اين روكه خشنود و ح

دراين زمان عالوه برراه آهن حدود ). همان(هزينۀ آن ازمنابع داخلی تأمين شد 
سيزده هزارمايل جاده های درجه يك تا سه جديد ساخته شد كه ، شهرهای عمده و 

 )١٩۶، ص  ١٩٧١ بری ير(كوچكتررا به يكديگر وصل كردند 
 ١٣٠۶درسال »        ّ        بانك مل ی ايران «كی ديگرازاقدامات زيرساختی اين دوره تأسيس،ي

. اين آرزويی بودكه همۀ ايران گرايان در دهه های پيشتر بيان كرده بودند. بود
عالوه بر آن بايد از سه بانك دولتی ديگر يادكرد كه در اين دوره با نام های رهنی، 

ات پستی و راه های تلگرافی و تلفنی، توسعۀ تأسيس. سپه و فالحتی تأسيس شد
واجرای تعدادی از برنامه های بهداشتی ازجمله  ١٣١٩تأسيس راديو درسال 

اقدامات زيرساختی ديگری بودند كه در دورۀ سلطنت رضاشاه به اجرا درآمدند 
به اينها بايد اقداماتی را افزود كه درجهت ساختن ). و بعد ١١١آوری، بی تا، ص (

ان هاوتأسيس بلديه،ايجاد وسائل تفرج و تفريح، تئاترو سينما و مهما وتوسعۀ خياب
  .نخانه در شهرها انجام شد

  
 صنعت

  
به بعد چند قانون به منظورحمايت ازصنايع تصويب شد كه شامل بر ١٣١٠از

،  ١٣۵۶ايوانف، (تسهيالت گمركی، معافيت مالياتی و وا مهای ارزان می شد 
اميان بر اساس آمار وزارت كار و منابع ديگر طبق اطالعاتی كه آبراه). ٧۵ص

كارخانۀ مدرن وجود داشت؛ دويست  ٣۴۶درايران ١٣٢٠جمع كرده است، در سال
فقره ازآنها تأسيسات كوچكی دربخش های تعميرماشين، سيلو، نيروی برق وغيره 

بقيه كارخانه های بزرگتری دربخش های ريسندگی و بافندگی، قند، كبريت، . بودند
اين در حالی است كه تعداد كارخانه های مدرن درسال . تنباكو وغيره بودند شيشه،
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اين تفاوت رشد معتنابهی راكه دراين مدت حاصل . كمترازبيست واحد بود ١٣٠۴
عالوه براين او ازكارخانه هايی خبرمی دهد كه . شده بود، نشان می دهد

به ويژه دربخش توليد به بعد ازادغام تعداد زيادی از كارگاه های كوچك، ١٣٠٩در
درهريك ازآنها بيش ازسی نيروی كار . كفش، خياطی ونجاری به وجود آمدند

او تعداد آنها را ذكرنمی كند،ولی ازحضور ده هزاركارگری خبرمی . فعاليت داشتند
به نظرآبراهاميان تعداد ]  ۶٢.[ دهد كه دركارخانه های كوچك مدرن كارمی كردند

. به پنجاه هزار نفررسيده بود١٣٢٠زرگ مدرن درسالكارگران دركارخان ههای ب
بدين . او تعداد نيروی كاردربخش نفت را درسال اخيرسی هزار نفرمی شمرد

هزار نفر رسيده بود  ١٧٠ترتيب جمع كل كارگران شاغل در بخش های مدرن به 
رشد صنايع در اين دوره موجب افزايش ). و بعد ١۴۶، ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (

/  ۶( ميليون لایر  ۶٩٠                 ّ                       در جمع توليدات مل ی شد، به عبارت ديگر از  سهم صنعت
 ١٨/  ۴( ميليون لایر  ١٣۵٨به  ١٣١۵در سال ) درصد کل توليدات ملی ٩

 رسيد ١٣٢٠در سال ) درصد
  
                              ّ             به اين حساب ارزش كل توليدات مل ی در اين سال ).  ٧۶، ص  ١٣۵۶ايوانف، (

  ).همان(ميليون لایر بود  ٣٧٣هفت هزار و 
]  ۶٣.[ همۀ اين كارخانه ها توليدكنندۀ كاالهای مصرفی، به خصوص پوشاك بودند

كوشش های پيشرفته ای كه در . ميزان توليد آنها برای تأمين نياز داخلی كافی نبود
اواخر اين دوره برای تأسيس كارخانۀ ذوب آهن انجام شد، به علت جنگ جهانی 

از . ارخانه ها در مالكيت دولت يا شاه بودبخش مهمی ازاين ك. دوم به نتيجه نرسيد
 ۵۵٠حدود  ١٣١٨ميليون لایر كل سرمايه گذاری در بخش صنعت در سال  ١٣٠٠

اين بدون احتساب سرمايه گذاری در . ميليون لایر آن به شاه و دولت تعلق داشت
)  ٧۶، ص  ١٣۵۶ايوانف، (بخش صنايع نظامی و كارخانۀ ذوب آهن است 

آنها به همين علت و . با روش های بوروكراتيك اداره می شدند كارخانه های دولتی
 .به علت گرانی مواد خام ضرر می دادند

توليد . منابعی كه دردسترس من هستند، ازرشد توليدات كشاورزی خبر می دهند
هزار تن بود  ١١٢٠به طور متوسط ساالنه  ١٣٠٨تا  ١٣٠۴گندم كه در سال های 

توليد برنج . هزار تن رسيد ١٨٧٠ه طور متوسط به ب ١٣١٨تا  ١٣١۴در سا لهای 
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هزار تن  ٣٨هزار تن و توليد پنبه از بيست هزار تن به  ٣٩٠هزار تن به  ٢٧٠از 
،  ١٩٧١بری ير، (هزار تن رسيد  ١۵هزار تن به  ٧رشد كرد؛ توليد تنباكو نيز از 

آن طور كه كاتوزيان می نويسد، كشور از نظر توليد محصوالت ). ١٣۴ص 
 ).١۶١، ص ١٣٧٣( ذايی مشكل ساختاری نداشت غ

در اين دوره هيچ اقدام قابل توجهی برای بهبود روابط مالك و زارع يا بهتر بگوييم، 
اين درحالی است كه دستيابی به رشد كشاورزی . كاهش استثمار دهقانان انجام نشد

ر اصالح درنتيجه حاصل هر تدبير د. بدون اقدام جدی در روابط مذكور ناممكن بود
يكی ازآن اقدامات قانون توسعۀ اراضی و عمران . كشاورزی نصيب مالكان می شد

. تصويب شد، ولی اجرای آن به مالكان واگذارشد ١٣١۶روستا بود كه درآبان 
كميسيونی برای بررسی راه های اصالح كشاورزی تشكيل شد،ولی  ١٣٠٣درسال 

قانونی به تصويب مجلس  ١٣١٨ درشهريور)١٢٠،ص١٩۶٩بنانی،(به جايی نرسيد
رسيد كه به وزارت دادگستری اجازۀ بررسی امكانات اصالح تقسيم محصول ميان 

اما اين قانون تا پايان سلطنت رضاشاه روی كاغذ باقی . مالك و زارع را می داد
اقدامات ديگری هم برای احيای زمين،مكانيزه كردن كشاورزی، تعليم ]  ۶۴.[ ماند

، ص  ١٩۶٩بنانی، (ی انجام گرفت كه نتيجۀ چندانی نداشتفنون و اقتصاد كشاورز
يكی از اقدامات ادامۀ فروش خالصه جات وزمين های مصادره شده به ). و بعد١٢٢

.[ افسران، درباريان و مقامات باالی اداری بود كه موجب رشد طبقه مالكان شد
۶۵ [  

اقی، رز(هشتاد درصد اراضی كشاورزی به شاه ومالكان بزرگ تعلق داشت 
  ). و بعد ١١٢؛ آوری، بی تا، ص  ٢٠، ص ١٣۶٧

رشدناخالص  تشکيل  .                                    ّ                ما آمارمطمئنی دربارۀ ميزان توليد مل ی پيدا نكرده ايم
ميليارد لایر در  ٩/ ٨به ١٣٠۴ميليارد لایر در سال  ٧/ ٢سرمايه به قيمت ثابت 

بر حسب آنچه ايوانف دربارۀ ). ۵٠، ص  ١٩٧١بری ير،(رسيد  ١٣١٩سال 
ميليون لایر  ٧٢۶٣يع نوشته است، می توان تصور كرد كه توليداين بخش از صنا

درآمد دولت . افزايش داشته است١٣٢٠ميليون لایر درسال  ٧٣٧٣به ١٣١۵درسال 
. رسيد ١٣٢٠ميليون ليره در سال  ۴۵به  ١٣٠١ازحدود پنج ميليون ليره در سال 

يكی . ن ليره افزايش يافتميليو ۵هزار ليره به  ٢۵٠درهمين مدت كسری بودجه از 
برحسب ). و بعد ١١٢آوری، بی تا، ص (از نتايج آن كاهش شديد ارزش لایر بود 
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  ميليون لایر درسال ٢۴۵ارقامی كه آبراهاميان ارائه می كند، رشد بودجه از 
).  ١۴٨، ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (رسيد  ١٣٢٠ميليارد لایر در سال /  ٣به١٣٠۴

ای تأمين بودجه فروش زمين های دولتی به مردم، به يكی از راه های دولت بر
درآمد حاصل از نفت، ماليات، گمركات، . به بعد بود ١٣١٢خصوص از سال 

انحصارات دولتی در بخش بازرگانی قند، چای، تنباكو و سوخت و افزايش حجم 
آبراهاميان، (دولت را تشكيل می دادند . به بعد منابع ديگر درآمد  ١٣١۶اسكناس از 

  ).  ١۴٨، ص  ١٩٨٢
  ٣/  ١روی هم حدود  ١٣٠٠تا١٢٩٧درآمد حاصل از صادرات نفت كه ازسال 

اين افزايش . افزايش يافت ١٣١٨ليره در سال  ٣/٣ميليون ليرۀ استرلينگ بودبه 
ً            عمدتا  بعد از سال  رزاقی، (، يعنی بعد ازتمديد قرارداد دارسی حاصل شد ١٣١٢     

در صد در سال  ۵١/  ۵درات کشور از سهم نفت دركل صا). وبعد١۵، ص ١٣۶٧
ارزش صادرات ).  ٢٣همان، ص (رسيد  ١٣١٩درصد درسال  ۵٨/  ٣به  ١٣٠٣

 ۴۵٠به  ١٢٩٧درسال ) ميليون ليره ۴/  ٢( ميليون لایر ١١۵غيرنفتی نيز از
  ).  ١٣٩، ص  ١٣٧٣كاتوزيان، (افزايش يافت ) مليون ليره ٩/  ٢۴( ميليون لایر 

دجۀ دولت به وزارت جنگ اختصاص داشت، ولی گرايش گرچه سهم بزرگی ازبو
درصد در سال   ۴٠/  ۴اين رقم از . آن پس از يك دورۀ افزايش روبه كاهش رفت

درصد در سال  ١۴/  ٢افزايش و   ١٣١٢در صد در سال   ۴١/  ٨به   ١٣٠٧
حدود هفتاد درصد بودجۀ كل به سه وزارتخانۀ  ١٣٠٧در سال . كاهش يافت ١٣٢٠

 ۵در اين سال سهم وزارت معارف . ايی و كشور اختصاص داشتجنگ، دار
درصد، پست وتلگراف هشت درصد  ١/١درصد، وزارت صنايع، معادن وطرق ۶/

 ٩و  ٢/  ٢ ۴٨/  ٣، ۴/ ٧به ترتيب  به  ١٣٢٠اينها درسال .  و داخله نه درصد بود
ودجۀ ب).  ١٧٧، ص  ١۵٩، ص ١٣٧٣كاتوزيان، (افازيش  يا کاهش  يافتند    ٢/ 

  ]۶۶) [ ١٧٧همان، ص (بود  ١٣١٣تقريبا پنج برابر سال  ١٣٢٠صنايع درسال 
 

  تمركز اقتصادی
  

كارخانه  نخستين گونه تمركز:دراقتصاداين دوران چندگونه تمركزبه چشم می خورد
درصد كارخانه های بزرگ در تهران،  ٧۵بيش از . ها درچند شهر بزرگ بود
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كارخانۀ بزرگ تهران و  ۶٢در. متمركز بودند اصفهان، تبريز، گيالن و مازندران
اصفهان را به . هزار نفر كار می كردند ۶۴تعداد زيادی ازكارگا ههای كوچك 

هزار ١١در آنها . كارخانۀ بزرگ نساجی منچستر ايران می ناميدند ٩سبب وجود 
، ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (كارخانۀ نيمه بزرگ بود ١٨سهم تبريز. نفر شاغل بودند

سهم سرمايه گذاری های دولت رضاشاه به طور آشكار در مورد آذربايجان . ) ١۴٧
در دو  ١٣٢٠و ١٣١٠كارخانه ای كه بين  ٢٠به قول اتابكی از . تبعيض آلود بود

]  ۶٧.[ استان آذربايجان تأسيس شد، تنها دو دستگاه از حمايت دولت برخورداربود
بازرگانی درايران تنزل كرد  در دوران رضاشاه آذربايجان از جايگاه يك دروازۀ

آذربايجان هم از سياست تمركز تجارت صدمه ديد و . وبه انبارغلۀ كشور تبديل شد
).  ۵٩، ص  ٢٠٠٠اتابكی، (هم از جانب ازدست رفتن راه تجارتی روس

ما می خواهيم اول « : تيمورتاش در توجيه سياست تمركز اقتصادی گفته بود 
حات درست كنيم و آباد سازيم وبعد هاله وشعاع اين تهران را به عنوان نمونه اصال

اين . »اصالحات وسيع و وسيع تر می شود و به تدريج  تمام  ايران را فرا می گيرد
آری همين كاررا كردند « سخن را بهار نقل  می کند واين  نکته رابرآن می افزايد

( » افتولی اين شعاع جز به طرف مازندران و چند پارچه ملك شخصی وسعت ني
 ) ٢۵٩، ص  ١٣۶٣

گونۀ ديگرتمركزهمان دولتی شدن تجارت خارجی وخريداری و توزيع كاالهای  
در حالی كه اين عمل درآمد دولت و تسلط آن . اساسی در داخل توسط دولت بود

. براقتصاد را افزايش می داد، خسارت سنگينی به توليدكنندگان و بازرگانان می زد
، ورشكستگی بازرگانان يكی از نتايج اين سياست . ی كرددولت قيمت ها را تعيين م

يكی ). و بعد ۴۴٣، ص  ١٣٧٩؛ كاتوزيان،  ١۵١ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (بود 
ديگر از اقدامات خسارت باررضاشاه در ارتباط با بازرگانان از بين بردن اصناف 

يكی از  صنف انجام داد و با اين عمل ٢١۶او اين كار را به نام لغو ماليات . بود
كارويژه های اصلی رؤسای اصناف كه سرشكن كردن ماليات ميان اعضای 

به قول يكی از بازرگانان اين عمل بوسۀ مرگی بر گونۀ  . اصناف بود را از بين برد
  )١۵١، ص  ١٩٨٢آبراهاميان، (اصناف بود 

                                             ً                   گونۀ سوم تمركز به شخص شاه مربوط م يشد، مخصوصا  به تمركز ثروت های  
به قول بهبودی، سررشته دار كارهای خداوند به اعلی حضرت . دست اوانبوه در
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همايونی همه چيزداده  وبه اندازۀ  يک مملکت بلژيک، شايد  بيشتر  ملک نقدينه 
عالقه او به تصاحب زمين های آباد ). و بعد ٣٧٧، ص  ١٣٧٢( »داده است

ورد اين گونه دولت آبادی آن را در يك م. زراعی ديگران گويی سيری ناپذيربود
او عالقۀ به خصوصی به تصاحب امالك مازندران و جمع آوری : توصيف می كند

عالقۀ او بيش ازهرچيز معطوف به تملك امالك . ثروت منقول خود درآن جا داشت
جان سپهساالر و پسرش بر سر « . دمحمولی خان سپهساالرمالك اول  آن واليت بود

الك نور و كجور و تنكابن می شود و قسمت اين كار می رود وباالخره سردارسپه م
،  ١٣۶٢دولت آبادی،. (»های ديگر اين ايالت  را نيز به تصرف خود در می آورد

در نتيجه وقتی كه رضاشاه ايران را ترك كرد، حدود ده ). و بعد ٢۶٢، ص ۴ج 
اگراعلی « به قول علی دشتی . درصد زمين های كشاورزی ايران متعلق به او بود

سال  ۶٨ايونی رضاشاه پهلوی نمی رفتند، شايد تا چهار يا پنج حضرت هم
مکی توضيحات  مفصلی دربارۀ . ديگردرايران ملكی برای كسی باقی نمی ماند

شاه زمين ها را از طريق تحميل فروش . نحوه های جمع آوری اين ثروت می دهد
اها را به قيمت های فرمايشی به صاحبان آنها تصاحب می كرد، قصرها ومهمانسر

به خرج شهرداری ها می ساخت، مستغالت را به زوراجاره می داد و ساختمانها 
مكی، (را با واداشتن دهقانان به بيگاری دوازده ساعته و بيشتردرروزمی ساخت 

و بعد،  ١٣٣و بعد، ص  ١٢۴و بعد، ص  ۵٧وبعد، ص  ١٩، ص۶، ج  ١٣٧۴
واری می قاضی در توضيح حرص  رضاشاه به زمين خ). و بعد ١۴٩ص 
از اولين روزی که رضاخان افسر قزاقخانه به سوی قدرت گام برداشت، «:نويسد

در اين انديشه بود كه مانند خوانين محلی و مالكان نامدار و فئودال های زمين خوار 
  )  ١٣٣، ص ١٣٧٢قاضی، ( » امالک شخصی گردد. دارای 

از دويست . وددر عين حال رضاشاه بزرگترين سرمايه گذار در بخش صنعت ب 
رزاقی ، (هزار دوك متعلق به او بود  ۵٨هزار دوك ريسندگی در سراسر كشور 

رضاشاه فعاليت های شخصی اقتصادی خود در كشاورزی، ).  ١٩،ص١٣۶٧
اومی گفت چون ديگران كاری . صنعت، هتلداری وغيره را اين طورتوجيه می كرد

، ص  ١٣٧٢بهبودی، (بود  مقصود او آبادانی مملكت. نمی كنند، اوچنين می كند
  ).و بعد ٣٧٧
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 آموزش

  
تعداد مدارس از . آمار نشان از پيشرفت سريع در زمينۀ آموزش در اين دوره دارد

رسيد، تعداد دانش  ١٣١۶باب در سال  ٣٨١هزار و  ٨به  ١٣٠١باب درسال  ۶١٢
هزار و  ٢۵٨به  ١٣٠١نفر در سال  ١٣١هزار و  ۵۵آموزان دورۀ ابتدايی از 

 ٣تعداد دانش آموزان دبيرستا نها نيز از . افزايش يافت ١٣١۵نفردرسال  ٢٧۵
تعداد . رسيد ١٣١٩نفر درسال  ٢٠٠هزارو  ٢٨به  ١٣٠٣نفردرسال  ٣٠٠هزارو

. رسيد١٣٢٠هزار باب در سال  ٢به١٣١٠باب درسال ۶۴۵كل مدارس دخترانه از 
زار نفر دختر ه ٣۵هزارنفر كل دانش آموزان دورۀ ابتدايی  ١۵٠از ١٣٠٩درسال 

درصد جمعيت ايران دردورۀ  ١باوجود اين هنگام كناره راندن رضاشاه تنها . بودند
درصد  ۴تنها  ١٣١٨بودجۀ آموزش و پرورش در سال . ابتدايی درس می خواند

اين در حالی بودكه هزينه های امورنظامی . كل بودجۀ دولت را تشكيل می داد
). و بعد ٢١٠، ١٩٣، ص  ١٣٨٧ ماتی،( وامنيتی يك سوم كل بودجه رامی بلعيد

نظام آموزشی به علت حقوق كم معلمان و فقدان آموزش آنها با كمبود معلم روبه رو 
 . بود

نتيجۀ آن . بود كه اقداماتی جدی برای آموزش معلمان شروع شد ١٣٠٩تازه درسال 
ل نفر در سا ۴۴٠مدرسۀ عالی تربيت معلم و افزايش تعداد معلمان از  ٢۶تأسيس 
]  ۶٩)[  ١٩٢همان،ص (بود  ١٣١۴نفر در سال  ٨٠۵به رقم شش هزار و  ١٣٠١

نفر  ١۴٨با مجموع  دست به تأسيس چند مدرسۀ عشايری ١٣٠٨دولت درسال 
همان، ص (شاگرد درميان تركمن ها، كردها، بلوچ ها، لرها وقشقايی ها نيز زد 

 ).و بعد١٩٨
رضاشاه سنگ بنای آن را . ن بوداقدام ديگر درزمينۀ آموزش تأسيس دانشگاه تهرا

دانشجو مدرك پايان  ۴١١تعداد  ١٣١٩درسال . كار گذاشت ١٣١۴بهمن  ١۵در
آمار از كيفيت ). و بعد ١٩۵همان، ص (تحصيل خودرا ازاين دانشگاه گرفتند 

آموزش سخنی نمی گويد، همچنين ازروش های آموزش، از گونه های يادگيری و 
. ت كيفی آموزش در دانشگاه نيز حاكم بودندمشكال.ازمحتوای كتاب های درسی

دراين جا نيزآموزش هنوز تا سا لها بعد از كمبود استاد، كتاب و وسائل در مضيقه 
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در اين دوره نيزسياست . حفظ كردن مواد درسی روش اصلی يادگيری بود. بود
دانشجو به هزينۀ وزارت معارف  ٨۴٨حدود . اعزام دانشجو به خارج ادامه يافت

پس از اتمام ١٣١٧نفر تا سال  ٣٩۶از اين عده . ی ادامۀ تحصيل به خارج رفتندبرا
دانشجو نيزبه هزينۀ چندوزارتخانۀ  ۶۵٢عالوه بر اين . تحصيل به ايران بازگشتند

 ) ١٠٢، ص  ١٩۶٩بنانی، (ديگر يا با خرج شخصی به خارج رفتند 
درس ها و رو سياست آموزشی اين دوره را نمی توان بدون توجه به محتوای 

روش های آموزش را می توان با مناسبات ميان شاگردان از . شهای آموزش سنجيد
 يك طرف و معلمان و مديريت دبستانها

دراين مناسبات كمتر می توانيم به نشانه هايی . دبيرستان ها درطرف ديگر بسنجيم
از آموزش معطوف به پرورش شخصيت كودكان و نوجوانان و بالش نيروهای 

نده،حق طلب، آزادی خواه و مستقل انديش آنها، آنگونه كه مطلوب آموزش و ساز
شاخص اصلی فضای حاكم بر اين مناسبات . پرورش مدرن است، برخوردكنيم

فضای پدرساالری خشونت آلودو آميخته با انضباط خشك و اطاعت بی چون و چرا 
مانند حساب و  درس هايی كه: اما محتوای درس ها از دو بخش تشكيل می شد. بود

               ً                                                             علم االشياء ذاتا  جای زيادی برای تلقينات ايدئولوژيك باز نمی كردند، و درس هايی 
حتی . مانند تاريخ و فارسی كه زمينۀ مناسبی برای اين گونه بهره برداری ها بودند

مطالعۀ جالبی كه كاشانی . درسی مانند جغرافيا از تلقينات ايدئولوژيك مصون نبود
كرده است، ١٣٠۵تا  ١٣٠١تاب های درسی دورۀ ابتدايی سال های ثابت بر روی ك

دراينجا . ما رابا اطالعات آموزنده ای دربارۀ محتوای آن كتاب ها آشنا می سازد
می توانيم تنها به خالصۀ نمونه هايی از نتايج مطالعۀ اواشاره كنيم ودرضمن داده 

  : های برخی از مطالعات ديگر را بر آن بيفزاييم
ز آنها تلقين نوعی ازوطن پرستی تعريف شده درقاموس پدرساالری سنتی، يكی ا

آمادگی برای كوشش . اولويت جامعه بر فرد و فرد بيگانه با ضروريات آزادی است
وايثاردرراه حفظ وطن، استقالل وترقی آن همان طوردراين قاموس تعريف می 

وبعد، ص  ١٨۵ص  ، ١٩٩٩كاشانی ثابت، (  ّ  مل ی . شود كه توجه به تكريم فرهنگ
  ) ٢٠٢، ص  ١٩٨، ص  ١٩۵

نمونۀ ديگر تلقين نژادپرستی بود كه از جمله حتی در كتاب درسی علم االشياء 
درآنجا بعد ازتقسيم نژادهای انسانی بر حسب . ميرزاابوطالب خان نيز ديده می شود
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رنگ پوست، شكل چشم وبرخی معيارهای ديگر سخن از برتری نژاد سفيد می 
 ).  ١٩٩همان، ص (ن رو كه لطيف ترو متمدن است رود، از آ

كتاب درسی تاريخ وجغرافيای سال پنجم ابتدايی نيز پس از تقسيم نژادها و اعالم 
تعلق آريايی ها و سامی ها به نژاد سفيد از سبقت اين نژاد در زمينۀ علم، تمدن، 

ن هما).  ٢٠٢همان، ص (صنعت، تجارت، اختراعات و اكتشافات خبر می دهد 
طور كه پيداست، يكی ازمقاصد اين رويكرد به مسئلۀ نژاد دلگرمی حاصل از تعلق 

  .ايرانيان به نژاد سفيد و برخورداری هر چند تخيلی از برتری آن است
نوع ديگرنژادپرستی يا دستكم قوم پرستی دربرخوردكليشه ای عباس اقبال آشتيانی 

، به تركها وعربها  ١٣٠۵ل دركتاب درسی جغرافيای آسياوايران منتشرشده درسا
پيدامی شود، جايی كه او ترك را قومی جنگجو و بی اعتنا به صنعت می خواند 

نمونۀ ديگرارائۀ ).  ٢٠۶همان، ص (                      ً              وعرب ها را بدوی واكثرا  كوچگرمی بيند 
كتاب . تاريخ ايران به عنوان تاريخ قوم فارس در درس تاريخ و جغرافيا است

منتشرشد، ١٣٠٣وشتۀ دمحمعلی فروغی كه در سال درسی تاريخ مختصرايران، ن
باتجليل قدرت وشوكت ايران باستان وتحسين دين زرتشت شروع می شود، دوران 
ساسانيان را بهترين دوران تاريخ ايران می خواند، وسعت قلمروی شاهان ساسانی 

را مايۀ غرورمی داند و تاريخ دوران  - كه دو برابروسعت ايران جديد بود  - 
ی تا برآمدن صفويان را دوران اشغال ايران توسط بيگانگان يا قرن های اسالم

دركتاب درسی تاريخ برای ). و بعد ١٩٩همان، ص (سرگردانی قلمداد می كند 
كالس سوم ابتدايی تاريخ ايران با دوران كيانيان شروع می شود و با 

يت در ايران گذرازهخامنشيان و سقوط سلطنت آنها به دست اسكندر تا برآمدن مسيح
كتاب درسی كالس چهارم بی اعتنا به دويست سال حكومت اعراب . ادامه می يابد

تاريخ دوران اسالمی راباصفاريان نخستين دودمان مستقل ايرانی شروع می كند و 
در كتاب درسی فرائد االدب، ).  ١٨۶همان، ص (با قاجاريان به پايان می رساند 

معلم در حالی كه به نقشۀ  ١٣٠١شر شده در سال نوشتۀ ميرزاعبدالعظيم خان و منت
اين نقشۀ وطن ما ايران است، : ايران می نگرد، خطاب به دانش آموزان می گويد

ايران . كه روزگاری از نظر قدرت و شوكت از بزرگترين كشورهای  دنيا بود
 ).١٩۶همان، ص (مدفن شاهان بزرگ است 

ايران در جغرافيای جهان آشنا می درس جغرافيا دانش آموزان را هم با جايگاه 
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بدين صورت درس جغرافيا .سازد وهم با مرزوبوم ايران به عنوان وطن ايرانيان
در عين حال درس وطن شناسی نيزهست، كه اين نيزخود با تلقين وطن پرستی 

درس جغرافيا اهميتی خاص دارد بدين سبب كه نه تنها در كتاب . درآميخته است
يا يا تاريخ وجغرافيا تدريس می شود، بلكه حتی در كتاب های درسی ويژۀ جغراف

های درسی مربوط به فارسی وعلم االشياء نيز يكی از مهم ترين موضوعات است 
نكتۀ جالب دركتاب جغرافيای آسيا و ايران، نوشتۀ عباس ). و بعد ٢٠۴همان،ص (

كاشانی ثابت . اقبال آشتيانی تلقی او از اروپا به مثابۀ شبه جزيره ای در آسياست
علت اين پيوند را درعالقۀ آشتيانی به شركت دادن ايرانيان در دستاوردهای تمدنی 

  ). ٢٠۶همان، ص (اروپا می بيند 
نمونۀ ديگرتلقی ايدئولوژيك رامی توان دركتاب های درسی ويژۀ مدارس دخترانه 

خانه هدف آموزشی كه دراين كتاب ها دنبال می شد، آماده سازی دختران برای .ديد
با . داری وزايش وتربيت فرزندان وطن پرست درمحيط خانوادگی مردساالر بود
در . وجود اين كتاب های درسی دختران خواهان حضور زنان در اجتماع نيز بودند

حاالتی مانند جنگ زنان می توانستند حتی در نقش سرباز يا مشوق مردان حضور 
 مادر(نانی مانندهما درشاهنامه كتاب های درسی دراين رويكرد به نقش ز. يابند

يا ژاندارك فرانسوی توجه می كردند و آنها را سرمشقی برای زنان )دارا، شاه كيانی
بيان ديگری از اين رويكرد  تشويق زنان به تأسی از مهستی شاعر بود . می دانستند

  ] ٧٠).[ و بعد ١٨۴همان، ص (
به كتاب های درسی اين پيش ازاين به نقدی كه ضياءابراهيمی با همين مضمون 

بنياد ايران « مطالعۀ ديگری كه اكبر تقی زاده  در . دوره كرده است، اشاراتی شد
تمركز اين مطالعه برروی تصوير . انجام داده نيز اين نقد را تائيد می كند» شناسی

، به »اقوام ايرانی و قوميت در كتاب های درسی مقطع  ابتدايی دورۀ  پهلئی اول« 
شورای عالی « يعنی  کتاب های  مورد تأئيد  »  اب های وزارتی كت« خصوص 

اصلی ترين . به بعد است ١٣٠٧دورۀ پهلوی اول دورۀ رضاشاه از سال » معارف
تلقين آرياگرايی و در . ١: نتايجی كه تقی زاده از اين مطالعه می گيرد عبارتند از

ر هويت قومی اقوام نتيجه آريايی بودگی همۀ مردم ايران كه خود به معنی انكا
اين درحالی است كه همان كتاب ها به ناچار به وجود مردم . غيرآريايی ايران است

می دانيم كه در آن زمان اين تضاد را . تركی و عربی زبان در ايران اذعان داشتند
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درتطابق با اين . ٢با اعالم عرضی بودن زبان اين مردمان توجيه می كردند؛ 
زبان فارسی نيز به عنوان زبان همۀ ايرانيان معرفی می شد؛ رويكرد و با آن تضاد 

                                                                ً        تنها در درس تاريخ بود كه اقوام غيرآريايی با هويت قومی خود وعمدتا  در نقش . ٣
رويكرد آنها به شاهان غيرفارس دورۀ اسالمی . ۴بيگانه و مهاجم ظاهرمی شدند؛ 

ملكشاه (نماو قدرت ) محمود غزنوی(آنهايی كه فارسی پرور .گزينشی بود
تلقی می شدند، ستوده شده اند و بقيه ) صفويه(                  ّ  وبنيادگزار وحدت مل ی ) سلجوقی

. كتاب ها آكنده از ستايش ايران باستان و مزايای دين زردشت بودند. ۵ناستوده؛ 
كتاب ها . ۶درعين حال تعليمات اسالمی در آنها حجم كمی را اشغال می كرد؛ 

                  ّ                  و را پدر و منجی مل ت و ميراث دارعظمت سرشار از تجليل رضاشاه بودند وا
  ] ٧١.[ شاهنشاهان عهد باستان می خواندند

حال كه مروری هرچند مختصر بر سياست مدرن سازی اين دوره كرديم، می 
دربارۀ نقش اين سياست . توانيم به طرح چند نكته در پاسخ به سؤالی كه پيش از اين 

  .          ّ                      در روند مل ت سازی كرديم، بپردازيم
درن سازی تا آن اندازه كه با پيشرفت در زمينۀ زيرساخت های ارتباطاتی م  - ١

موجب تسهيل ارتباط ميان ساكنان نقاط مختلف كشور می شد، می توانست آنها را 
 ٢به هم نزديك تر و آشناتر سازد و احساس تعلق آنها به يك جامعۀ واحد را بيفزايد؛ 

آموزش می توانست به توسعۀ مدرن سازی دراين زمينه وزمينه های صنعت و - 
افق ديد مردم وهدايت آن به سوی فضای مناسب با تقويت روند ملت سازی 

مدرن سازی می توانست پايه سازتكوين آن طبقات مدرن درجامعه شود  - ٣بينجامد؛
مدرن سازی می توانست با تدريس   - ۴               ّ                     كه محمل اصلی مل ت را تشكيل می دادند؛ 

ت باعث تلقين هويت ايرانی در ذهن دانش آموزان علمی تاريخ، جغرافيا ومدنيا
                       ّ                                                وآشنايی آنها با حقوق مل ی خود شودوبا اين عمل زمينۀ گسترش اين هويت و اين 

  .آگاهی را درنسل های نوآمدۀ جامعه راهم سازد
علت ناكافی بودنش، البته، تا حدی از . اما آنچه درعمل انجام شد،ناكافی وناقص بود

ولی نقص آن ريشه در . دودآن اقدامات ناشی می شدفرصت كوتاه وبودجۀ مح
خودبرنامه وانگاره های آن داشت،درسياست های معوج اقتصادی ومالی 
حكومت،درايدئولوژی آرياگرايانه وشاه پرستانۀ آن و در نظام استبدادی خودكامۀ 

  )٢.(رضاشاه
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  توضيحات و مآخذ

 
 ۶۶،گفتگو شماره » امهزاده؛ يک مملکت، يک برن حسن تقی سيد«کاوه بيات  - ١ 

مؤسسۀ فرهنگي  : تهران: نشر»            ّ          ايرانيت، مل يت، قوميت « اصغر شيرازی -  ٢
   ٧١١ – ٧٢٣، صص  ١٣٩۵هنری جهان كتاب، 

  
  »زاده؛ يک مملکت، يک برنامه حسن تقی سيد«کاوه بيات   ◀
  

  :ها يادداشت
مليون عبدالحسين شيبانی وحيدالملک، خاطرات مهاجرت از دولت موقت تا کميته 

-٧۴٠، صص ١٣٧٨برلن، به کوشش ايرج افشارو کاوه بيات، تهران، شيرازه، 
٧٣٨. 

برای آگاهی بيشتردراين زمينه بنگريد به کاوه بيات و رضا آذری شهرضايی، . 
ايران و انگليس، تهران،  ١٩١٩آمال ايرانيان از کنفرانس صلح پاريس تا قرارداد 

 .١٣٩٢ی پرديس دانش، شرکت نشرو پژوهش شيرازه کتاب با همکار
به  ٣١٣و  ٣٠٩، ص ١٣٠٣] دی[جدی  ١١، مجلس شورای ملی، ١٠٣جلسۀ . 

به کوشش (زاده درمجلس  ، تقی٨زاده، زيرنظرايرج افشار ج  نقل ازمقاالت تقی
از اين پس . (١٣٩٠توس، : مصطفی نوری و رضا آذری شهرضايی، تهران

 ).٢زاده، چ  مقاالت تقی
زاده،  ، به نقل از مقاالت تقی١٣٠۴بهمن  ٢١ملی، مجلس شورای  ٢۵٢جلسۀ . 

 .٣۵٢، ص ٨پيشين، ج 
 .٣۵٢-٣۵٣همان، صص . 
 .٣۵٢-٣۵٣همان، صص . 
منتشر شدند ولی  ١٣٠۶، دی و بهمن ۶و  ۵های  اين مقاله در دو قسمت در شماره. 

زاده به کوشش ايرج  ارجاع اين يادداشت به بازچاپ آن در چاپ اول مقاالت تقی
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، ج ١زاده، چ از اين پس مقاالت تقی. (١٣۵٣شکوفای، خرداد : ، تهران۴ج افشار، 
 .خواهد بود) ۴
 ٨۵، ص ۴، ج ١زاده، چ مقاالت تقی. 
 ٨۵ص  همان،. 
عبدهللا امير طهماسب،تاريخ شاهنشاهی رضا پهلوی، مطبعۀ مجلس، ارديبهشت . 

 .٣، ص )٢۵٣۵انتشارات دانشگاه تهران : ، تهران٢چ(، ١٣٠۵
 ٩٣ص همان، . 
 .٩٢، صص ۴، ج ١زاده، چ  مقاالت تقی. 
 .٨۶-٨٧همان، صص . 
 .٨٨همان، ص . 
 .۴٧٠-۴٧۴و  ۴۵٧-۴۶، صص )زاده در مجلس تقی(، ٢زاده، چ  مقاالت تقی. 
 .٩۶، ص ١زاده، چ  مقاالت تقی. 
، ١٣٧١علمی، : ، تهران١ج، ج  ٢ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، . 

 .٢٩٧-٣٠٧صص 
 .١١-٢٠۶، صص ١٠، ج ٢زاده ، چ  االت تقیمق. 
های صورت گرفته در اين زمينه بنگريد به احمد  برای يکی از آخرين بررسی. 
ريزی توسعه در ايران، مرکز نشر سمر با همکاری  ياسين، تاريخچۀ برنامه آل

 ۵٨٣-٧٩، صص ١٣٩٢جامعۀ مهندسان مشاور، 
:ذيلبرای آگاهی بيشتر بنگريد به فصل پنجم کتاب .   

France Bostock and Geoffrey Jones, Planning and Power in Iran, Frank 

Cass, London, ١٩٨٩.  

بازبينی تالش  :مندی رسائلی در باب حکومت«برای آگاهی بيشتر بنگريد به مراد ثقفی . 
.٣٣-۶٧، صص ١٣٨۴، آذر ۴۴، فصلنامه گفتگو، ش »سياسی نخبگان ايران  

 ٨۴، ص ۴، ج ١زاده، چ مقاالت تقی. 
 ۴٧١، ص ٨، ج ٢زاده، چ مقاالت تقی. 
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  »           ّ          ايرانيت، مل يت، قوميت « اصغر شيرازی  ◀

  : پی نوشت
به قول ). و بعد ١٠٠، ص  ١٣۶٨( ذوقی : برای اطالع از اين استفاده نك به -   ۶٠

راه آهن سراسری ايران كه به تازگی ساختمان آن به پايان رسيده «وينستون چرچيل 
وانست به عنوان سريعترين و كوتاه ترين راه در دسترس برای كمك بود،  می ت

  ) ٢٩به نقل از همان، ص .( »  رسانی به روسيه مورد استفاده قرار بگيرد
/  ١٢/ ١۶تا  ٧( ١۴٢تا  ١٣۵رسول بخشی در مقاله ای كه در شماره های  -  ۶١

اه سالۀ روزنامۀ ستارۀ ايران منتشر شد، پس از اشاره به سابقۀ پنج)) ١٣٠٢
راه آهن در ايران و ضخامت اسناد آن در آرشيوهای » قضيۀ«كشاكش برسر

كه اگربخواهند به قول يك ديپلمات معتبر انگليسی آنها را  - انگليس وروس
بسوزانند، بيش ازيك هفته وقت الزم خواهند داشت به بررسی مزايای چهار مسير 

يكی ديگر مسير  .مختلف می پردازد كه محمره به تهران يكی ازآنهاست
قصرشيرين به همدان، قم، اصفهان و تهران است كه هم قابل اتصال به خط راه آهن 

 .بغداد و ازآنجا به اروپا است و هم چند شهررا به هم وصل می كند
كارخانۀ  ۶٨۵در مجموع  ١٣١٨تا  ١٣١۶طبق داده های رزاقی درسال های  - ۶٢

ش اعظم اين كارخانه ها در سال بخ. كارگر وجود داشت ۶١٣هزارو ۴۴ماشينی با
 ٢۴ميانگين كارگران شاغل در هر يك از آنها . تأسيس شده بودند ١٣١٠های بعد از

معدن كار می  ١٨٣نفر نيز در  ٨٢٩هزار و  ٢٣همان زمان .(در. نفربود
كارخانۀ ديگر در بخش ريسندگی و  ١٢١رزاقی از ) ١٨، ص ١٣۶٧.(كردند

نفر  ٣۵۴هزار و  ٣۵۵خبر می دهد كه در آنها »صنايع دستی متفرقه «بافندگی و
نفر  ۴۴٩به اين حساب تعداد شاغالن هر يك از آنها بايد بيش از . اشتغال داشتند

 .باشد به نظرنمی رسد كه اين رقم درست. باشد
برای آشنائی با جزئيات بيشتری دربارۀ اين كارخانه ها، نوع توليد و شمار  -  ۶٣

 ).و بعد ١٧، ص  ١٣۶٧( كاركنان آنها نك به رزاقی 
/ ۶/ ٢۵تا  ١٨، ١٠٩تا  ١٠٧مذاكرات مجلس، دورۀ يازدهم، جلسات : نك به -  ۶۴

 ).و بعد ١٢١آوری، بی تا، ص . (نيز نك ١٣١٨
  ١٣١٨/ ٢/ ٨مذاكرات مجلس، دورۀ يازدهم، جلسۀ دهم، : نك به  -  ۶۵



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١٧                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

، ص ١٩٧١(  (Bharier)مآخذ ارقام نسبی كاتوزيان ارقام مطلق كتاب بری ير - ۶۶
ميليون لایر در  ١١٢به حساب اين ارقام بودجۀ وزارت جنگ از . است) و بعد ۶۵

 .افزايش می يافت ١٣١٩ميليون لایر در سال  ۴٨۵به ١٣٠٧سال 
 ١٣٢٠تا  ١٣١٠كارخانه ای كه ازسال  ٢٢شيری آذرمی نويسد ازميان  - ۶٧

 ). ١٣، ص  ١٣٨٧( درچهاراستان برپا شد، تنها دو كارخانه سهم آذربايجان بود
او بعد از ذكرمظالمی كه در ضمن اين اعمال انجام می شد وفجايعی كه به  -  ۶٨

 ١٣٢٠/ ١١/ ١۶مذاكرات مجلس: نك به. بار می آورد، اين حرف را زد
آوری، بی تا، (واحدرسيد ٣۶به  ١٣٢٠تعداد دانشسراهای تربيت معلم درسال  -  ۶٩
 )  ٩۴، ص  ١٩۶٩( را خبر می دهد دانش س ٢۵از فعاليت ) Banani(بنانی) ۴٧ص
: برخی از كتا بهائی كه مأخذ مطالعۀ كاشانی ثابت بوده اند، عبارت اند از -  ٧٠

( راهنمای سعادت مخصوص محصالت مدرسۀ نسوان ، نوشتۀ احمد سعادت 
، هنر آموزش دوشيزگان سال دوم مدرسۀ نسوان نوشتۀ ميرزا سيد علی ) ١٣٠٢

 )١٣٠٣( خان 
خالصه ای است از نتيجۀ مطالعه ای كه توسط نويسندۀ آن تقی زاده  مأخذ من -  ٧١

 .منتشر شده است ٢٠١٣/  ٨/  ٩انجام  گرفته  و در 
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 فصل پنجم

 
 افراد ودستگاه رضا شاه : بورو کراسی  جديد 

 
دوران رضا خان  از » اقتصادی سياسی ايران«دمحمعلی همايون کاتوزيان درکتاب

 : اينگونه بررسی می کندنظراقتصادی 
 

ً                            رشدوتمرکزدستگاههای اداری ونظامی الزما سريع قدرت دولت را در پی داشت                                       .
درعصرقاجاربا اينکه قدرت دولت مطلق وخودکامه بود، شبکۀ متمرکزوگستردۀ  
بورو کراتيک وجود نداشت اين تا اندازه ای ناشی از فقر نسبی دولت و جامعه بود، 

        ّ                                              ماهيت سن تی دولت و درارتباط اين دو،  تا اندازه ای ناشی تا اندازه ای ناشی از 
اما دولت جديد، هم در پی اعمال  قدرت برای .                                ّ ازفقدان وسايل  جديد ارتباطی وفن ی

                                                                       ً  انجام تغييرات اجتماعی واقتصادی بود وهم به نسبت ثروتمند تر، که اين عمدتا   
ّ         ثمرۀ  انحصاردرآمد نفت توس ط آن بود ده و هم  توانش راداشت که بدين سان هم ارا.                         

                          ّ                                         تکنولوژی مدرن رادرراه تحق ق اهدافی که برای اقتصاد سياسی ايران درنظر
ازاين روآغازحاکميت سلسلۀ پهلوی همراه بود با گسترش، نوين . بکاربگيرد داشت،

ّ                  سازی وتمرکزارتش و بوروکراسی و فع اليت  هايی که مکم ل اين سياست بودند                 ّ                                : 
ه های آهن ، گسترش وسايل ارتباطی  وآموزش عالی وجز    ّ                جاد ه سازی، کشيدن را

 .اينها
اطرافيان رضا شاه، يعنی کسانی که سهم بسزايی دربه  تخت  نشاندن او داشتند، به 
هيچ  رو نوکران و سرسپردگانی بی هويت وسربزيرنبودند برعکس، شماری از 

فی المثل، . داشتندآنان درزمرۀ تواناترين سياستمداران، مديران ونظاميان کشورقرار
عبدالحسين تيمورتاش مردی بود با توانايی وهوشی سرشار که از چهره ای زيبا 

. ساخته بود                                                            ّ وظرافتی اروپايی برخورداربود واين همه اورادچارخودستايی و تکب ر
اوآميزۀ شگفت انگيزی بود ازشايستگی فکری وعملی،اعتماد به نفس ناپلئون وارو 

 .یبيرحمی و شقاوتی استبداد
درمقايسه،علی اکبرداورکه درلياقت واستعدادو توان فکری چيزی از تيمورتاش کم 
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ً                          نداشت، حقوقدانی متعه د و تقريبا  عاری ازخود خواهی بود که  ) اگرنه بيش(             ّ                    
                ً  او مردی بود کامال   . آرزوی اصليش خدمت به کشوربه بهترين وجه ممکن بود

ق درسوئيس استفاده  کرد و در خودساخته  که از فرصتی مساعد برای تحصيل حقو
ميان نزديکان رضاشاه ، تنها کسی بود که هيچ گاه حيثيت و شايستگی اش نه در 

اودچار خطاهای بسيار شد که : دوران حياتش ونه پس از آن ، مورد ترديد واقع نشد
به اينکه رضا خان تنها  –که بعدها پيشمان شد  - بزرگترينش  باور صادقانه ای بود

داوردرشرايطی گرفتار آمده بود  که در . ود برای نجات ايران استمحمل موج
ّ                           ّ  خور مردانی با شخصيت و شايستگی اونبود،  ام ا تا به آخر می کوشيد تا حت ی                                          

       ّ                     واين حت ی در مورد خودکشی  او . دربدترين اوضاع بهترين نتايج را به دست آورد
 .نيز صادق است
د سه گانۀ وثوق الدوله  و واسطۀ                  ّ  ، يکی ازاعضای ات حا)فيروز( نصرت الدوله
ّ       ً            ، فردی توانا و مت کی به خود، ام ا کامال  غيراخالقی ، ١٢٩٨/١٩١٩قرارداد بدنام               ّ                 

اوبا رنجاندن وثوق الدله . فو ق العاده خود خواه وتا سرحد وقاحت فرصت طلب بود
س به روشنی نشان دادکه حاضراست روح و روانش را به  ّ                                                 و کنارگذاشتن مدر                 

هرچندمديريا سياستمدار ممتازی )دبيراعظم(فرج هللا بهرامی.ريداربفروشدبهترين خ
ّ                                                                 نبود، ام ا درشمار اهل فکرو ادب به حساب می آمد وازهنگام  انتصاب رضاخان به         

درباب مسايل » برزگر. ف«                             ّ                  وزارت جنگ رئيس دفتراوبود ومد تی هم بانام مستعار
ر که بخاطرفسق وفجوراز آن علی دشتی، ازآخوندهای سابق بوشه. ادبی قلم می زد

شهرتی به »    ّ مترق ی«شهررانده  شده بود، ودراين دوره به عنوان يک روزنامه نگار
بود و آثارش برای آن دوران چندان هم » دراماتيک «دست آورده بود،نويسنده ای 

اما مهمتر آنکه  او روشنفکری بی اخالق بود که برای شغل آتی . بی ارزش نبود
ّ      ً           ی کل  کامال  مناسب  بوداش، يعنی سانسورچ    . 
، فرماندهی فوق العاده توانا و بيرحم بود )    ً             قبال  احمد آقا خان( سرلشکراميراحمدی 

واين دوخصوصيت وی راقادرساخت که شورش ها و راهزنی ها ی مناطق غربی 
 سرلشکر امير.  بيرحمانه ای سرکوب  کند و    ّ مؤث ر بطور را وجنوب غربی کشور

ّ                    توانا وبا هوش بود، ام ا برخالف اميراحمدی،  –رضا خان  مافوق سابق –طهماسبی                      
فرماندهان نظامی ديگری نيزبه شاه نزديک . تحصيلکرده، آداب دان وباعطوفت بود

  ) ١.(بودند که يزدان پناه، آيرم، حبيب هللا شيبانی، واميرخسروی  مهمترين آنهابودند
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د وبرحی ازآنها  بطور افرادديگری هم بودند که به رضا شاه چندان نزديک نبودن
ميرزا حسن مستوفی ، .   ّ                                                 فع ال يا منفعل با به قدرت رسيدن او مخالفت کرده بودند

سياستمدارمحبوب وکهنسال چند صباحی بارژيم جديد همکاری کرد ولی به سرعت 
               ً از رهبران نسبتا  - )مخبرالسلطنه(مهديقلی هدايت.کناره گرفت وچندی بعدهم مرد

درطول  اين مرحله دوام آورد ، ولی درمرحلۀ بعدی  –محافظه کارانقالب مشروطه
يعنی دوران چيرگی شبه مدرنيسم تندو تيز که مورد پسندش نبود،رفته رفته کناره 

که يکی ازفرماندهان ) بهادر سرداراسعدوقبل ازآن امير(جعفر قلی بختياری. گرفت
مان اصلی انقالب مشروطه بود وزمانی رضا خان با درجۀ  گروهبانی تحت فر

                                 ً                                   اوبود، تا زمان دستگيری وقتل ظاهرا  غيرقابل توضيحش درزندان، به همکاری 
به مقام  –ازرهبران تند روی انقالب مشروطه –ادامه داد، سيدحسن تقی زاده

   ّ  مهذ ب ( باقرکاظمی. وزارت دارايی رسيد، ولی سرانجام داوطلبانه به تبعيدرفت
ه شد،ولی اوعاقبت کناره ،ازطرفداران ميان روی مشروطه، وزيرخارج)الدوله

درحاشيه ماند تا اينکه  پس ازبيست سال کناره گيری ١٣٢٠گرفت، وتا عزل شاه در
بسياری ديگرهم بودند واز آن جمله يکی .              ّ                      در کابينۀ مصد ق به وزارت دارايی رسيد

ّ                                                                   محم د علی فروغی بود، آميزه ای ازدانش وسيع و دنباله روی از ارباب سياسيش   . 
ّ            ن توج ه است که تااين پديده شايا  ازميان نزديکان برجسته و مستقل  ١٣١٢ –١٣    

اين سرآغازحاکميت استبداد اصيل ايرانی بود، يعنی . رضا شاه تنها داور بودند
 ) ٢.(ترکيب قدرت مطلق  وخودکامه

 
 دستگاه  

 
ۀ آن نخست خود آنها را لاين افراد مسؤول برقراری نظام بودندکه رضا شاه بوسي 

واندسيادت استبدادی بی چون وچرای خودرابرايران ومردمانش  نابودکردتا بت
اداری جديدشباهت بسزايی به نظام امپراتوری ايران  - شبکۀ نظامی. تحميل کند

                                                                    ً   باستان داشت، کشوربه استان هايی تقسيم شد که مرزهای بعضی از آنها صرفا  بر
  می وغير نظامیحاکميت دوگانۀ  نظا. پايۀ اهداف استراتژيک دولت تعيين شده بود

                                                   ّ                 درهراستان هم به منظورتقسيم کاربودوهم برای اينکه فع اليتهای هريک ازدو
  به موازات اين. به وسيلۀ  ديگری کنترل  شود)استانداروفرماندۀ نظامی( حکمران 
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                  ً              بوجود آمد که معموال  تحت فرماندهی ) شهربانی (تقسيم بندی نيروی پليس شهری
 زمينی درتهران قرارداشت ويک نيروی پليس روستايیيکی ازامرای نيروی 

که آن هم زيرنظر يکی ازامرای  نيروی زمينی درتهران اداره می ) ژاندارمری (
اين نظام تا امروزکه اين کتاب تحرير می شود برجامانده است، جزاينکه به .شد

لوژی همراه افزايش بسياردرآمد نفت درپانزده سال اخير، نفرات ، تجهيزات وتکنو
 .عمبال استبداد گسترش وسيعی يافته است

ّ         درعرصۀ اجتماعی، اقتصادی وقضايی بی ترديد بعضی قوانين با اهم يت برای                                                           
دراينجا، داورنقش به ويژه . نوسازی خدمات اداری، مالی وقضايی تصويب شد

  ّ                                                                  فع الی داشت ومهمترين اقدامش در زمينۀ اصالح اداری ، تجديد سازمان وزارت 
برای انجام اين کاراوگروهی از کارشناسان .يس ادارۀ ثبت احوال بودعدليه وتأس

                                                               ّ     حقوقی و قضائی فرانسوی  را به کارگرفت و بدين سان مخالفت دکتر مصد ق را 
 دراولين وآخرين دورۀ نمايندگيش درمجلس های دوران سلطنت رضاشاه برا

تدالل کرد درنطقی که طبق معمول طوالنی ، طنزآميز و منطقی بود او اس. نگيخت
که زيان مستشاران خارجی می تواند ازسودشان بيشترباشد، چون آنها گرايش 
. خواهند داشت که مسايل را درچارچوب اجتماعی  نامربوط  خودشان تعميم  دهند

به اين هشدارساده ولی ژرف چه در آن هنگام و چه مدت ها پس از آن ترتيب اثر 
 ) ٣. (داه  نشد

اموال وامالک ايدۀ خوبی بود که می توانست  کارآيی  روشن است که ثبت  رسمی 
حقوقی، قضايی و اقتصادی را به طور قابل  مالحظه ای افزايش دهد و تا اندازه ای 

                          ّ                      اما خواه ناخواه  وسيلۀ مؤث ری شد دردست  کسانی که . نيزچنين تأثيری را داشت
دولتی ، به خصوص  کاردان يا قدرتمند وياهردو بودند تا پاره ای از اموال و امالک

زمين های باير حاشيۀ شهرها واراضی وسيعی راکه به شمار زيادی ازخرده 
                       ّ          بدين ترتيب ثبت اسناد حت ی نتوانست .مالکان روستايی تعلق داشت،غصب وثبت کنند

    ّ       ّ                         ّ                                      امني ت مالکي ت را تثبيت کند، زيرا درمد ت زمانی کوتاه شاه ودولت به چنان قدرتی 
فات خصوصی وعمومی دست يافته بودندکه هيچکس  ّ                  نمی توانست دربرابرتصر                      

  ّ  حت ی .  ايستادگی کند)  به خصوص درروستاها(آنها دردارايی های خصوصی مردم 
اصالحگرهوشيار و خوش نيتی مانند داورنمی توانست درک کند که دريک نظام 

بورو کراتيک استوار شده است ، قوانين  –اجتماعی که بر پايۀ بی قانونی نظامی
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رات ّ    ومقر   .به خودی خود ثمر چندانی ندارد    
نمونۀ روشن اصالحات بوروکراتيک و ويرانگری بودجه ای بود  که صرف 

    ّ       البت ه چنين .  پايتخت وسايرشهرها  و شهرستان ها شد» زيبا سازی « نوسازی و
ساختن خيابانهای عريضتر، :                           ّ             اصالحات وبازسازی هايی به شد ت موردنيازبود

رات راهنمايی و رانندگی وجزاينها آسفالت  يا سنگفرش کردن مع ّ                                 ابر، اعمال مقر                .
ّ     اما نحوۀ انجام اصالحات، سطحی،بی قاعده و نا منظ م و  .  ويرانگر بود –براستی  –                                            

ديوارها  و دروازه های کهن شهر تهران همچون  نمادهای شرم آور عقب ماندگی 
همۀ  تخريب شدودرساختن خيابانهای جديد توسعه وتعريض خيابانهای قديم،

خانه های مسکونی ، يادبودها وبناهای  - ساختمانهايی را که درمسيرقرارمی گرفتند
    ً                                                     صرفا  برای اينکه خيابان مستقيم باشد ، خراب می کردند وبدين  –تاريخی وغيره 

ترتيب اين ويرانگران با زندگی جامعه و بناهای تاريخی آن هرچه می خواستند 
 ) ٤.(کردند

دراين دوره در زمينۀ اجتماعی به اجرا در آمد،  درزمرۀ مهمترين لوايحی که
نخستين گروه شصت ١٣٠٤در. مجموعه لوايحی بوددرمورد گسترش آموزش عالی

به خصوص فرانسه و بلژيک و  –نفره از بورسيه های دولتی به کشورهای اروپايی
. اعزام شدند تا دررشته های علمی، فنی وديگر رشته ها به تحصيل بپردازند –آلمان

ّ                           ف انگليس دارای اهم يت سياسی قابل مالحظه ای استحذ در تمامی دورۀ سلطنت :                  
           ّ                                          ّ             رضا شاه، حت ی يک بورسيۀ دولتی به انگليس اعزام نشد و حت ی يک کارشناس 

بسياری ازاين .ياشرکت انگليسی به مشارکت درانجام طرح های دولتی دعوت نشد
ردبيرستان های دولتی و دانشجويان درابتدا جهت تأمين نفرات الزم برای تدريس د

خصوصی که شمارشان به سرعت رو به افزايش بود و سپس جهت تأمين استادان 
يکبارديگر، . الزم برای دانشگاه جديد التأسيس تهران به خارج  اعزام  می شدند 

هماهنگی سياست آموزشی رژيم جديد با نگرش عمومی آن که دولتگرايی شبه 
         ّ              درصد جمعي ت کشور بيسواد  ٩٠جايی که بيش ازدر: مدرنيستی بود، آشکارمی شود

بودند، طرح های پر هزينه آموزشی به  اجرا در می آمد تا  برای دولت کارمند 
تربيت شود والف زنند که شمار پزشکان، مهندسان، معلمان وساير کارشناسان 

 .جديد  ايران رو به افزايش نهاده است
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 اقتصاد سياسی   

ل جامع وسريع اجتماعیتب توسعۀ اقتصادی، به م ّ                     عنای تحو  اقتصادی که در پايان  –       
م بروزکرد، اساسا  پديده ای بودمتعل ق به دورۀ ما بعد استعماری  ً                 ّ                          جنگ جهانی دو                   ّ            

                                                ً انديشۀ  پيشرفت اجتماعی و اقتصادی  در جوامع عمدتا    ١٩٢٠/  ١٣٠٠درسالهای 
ارث يک و -   ّ    ّ        حت ی ات حادشوروی.روستايی هنوزبديع، مبهم وآزمايش نشده بود

ع انسانی، کشاورزی ومعدنی  ّ                          امپراتوری عظيم با منابع فوق العاده غنی ومتنو                                             
درتالش هايش برای يافتن  –) روسيه( وزيرسيادت يک کشور نيمه صنعتی اروپايی

روش های مناسب جهت توسعۀ اقتصادی همه جانبه درگيرودارآزمون و خطاهای 
راه برنامه ريزی  ١٩٢٨/ ١٣٠٧تکنولوژی وجدل های سياسی بودتا سرانجام در

دست کم دو دهه به طول . جامع واشتراکی کردن کشاورزی را در پيش گرفت
جامعه  انجاميد تا ثابت شودکه برنامه ريزی شوروی، قطع نظرازمحاسن يا مضار

 .                              ّ                  شناسی آن، می تواند از لحاظ  فن ی موفقيت آميز باشد
ای افراطی ايرانی بود و بی گمان ، اروپای غربی کمال مطلوب ناسيوناليست ه 

ّ                             ام ا خواست های عاجلتر آن برگرد . برای آيندۀ ايران چيزی جزآن آرزونمی کردند  
جزيی وتدريجی درآموزش، حمل و نقل و وسايل ارتباطی، » اصالحات«شماری و

 .  بهداشت وسايرخدمات اجتماعی وشبکه های اداری ونظامی دور می زد
      ّ                                    ونه فع اليت هارا سرمايه گذاری های زيربنايی امروزه درمتون توسعۀ اقتصادی،اينگ

    ً                                                        ّ   موما  پيش نيازاجرای طرح های آگاهانه وجامع در زمينۀ  توسعه  تل قی عمی نامند و
 درحقيقت خود اين مدل نيزبيشتر. ايرانيان چنين الگويی رادرنظرنداشتند. می شود

» توسعه درحال « است ازآنچه در کشورهای ) Aposterori(وتوجيهی پسينی تعميم 
 .برای استرا تژی  توسعۀ اقتصادی )  Apriori (رخ نموده ونه فرضيه ای پيشينی

                  ّ                                              رژيم جديددرراه تحق ق اهداف عاجلش ازياری مجموعه ای ازعوامل مساعد   
ً        مبالغ قابل توج ه درآمدنفت مستقيما  بوسيلۀ :        ً                           ومتقابال  تشديد کننده نيزبرخورداربود                    ّ              
ماليات های غيرمستقيم وعوارض گمرکی   دولت دريافت می شدونيزمی توانست

بااليی وضع وگرد آوری کند ودراين کار به نسبت کارآمد هم بود، وسرانجام 
ّ                             ازتأييدوهمکاری اقشارجديد روشنفکران، متخص صان وکارمندان بر خوردار  بود                                         .

  .هز ينه های دولتی  به ابزار اصلی اصالحات  تدريجی بدل  شد
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 پول، بانکداری و ماليه  

 
تأسيس يک بانک سراسری ايرانی يکی از رؤياهای ناسيوناليست های افراطی بود 

                ّ           بدين سان بانک مل ی ايران با . و رژيم جديد بالفاصله درراه تأسيس آن اقدام کرد
.               ً      ّ                                    آلمانی که بعدا  به ات هام فساد مالی محاکمه  شد، بوجود  آمد» کارشناس« کمک يک

شاهی ايران بود،به ) انگليسی( راختياربانک انحصارچاپ اسکناس که تا آن زمان د
     ً عمدتا   (بانک جديد منتقل شدو قرار بود که انتشاراسکناس با پشتوانۀ صد درصد

ايجاد  بانک . درصد اسکناس های در گردش کاهش يافت ٦٠            ً    باشد که بعدا  به ) نقره 
عه   ّ                                                                  مل ی مظهرنخستين گامهايی بود که در ايران و ديگر کشورها برای انگيزش توس

اينها در جايی ايجاد ظرفيت می کنند که توليد کم است وعرضه  را . برداشته می شد
اين به خودی خود ممکن است . درجايی گسترش می دهند ، که تقاضا اندک است

ّ         سياست های مکم لی برای ) سياست  نادرستی نباشد، ولی مشروط براينکه، الف             
نه های استفاده از کاالها يا خدمات          ّ                                  گسترش فع اليت های ديگر به اجرا درآيد که زمي

ليه  را فراهم  آورد ّ                    توليد  شده بوسيلۀ  طرح های او  يعنی نقشه ای برای انگيزش (                             
                                ً    ايجاد بنگاه هاونهادهای مدرن صرفا  به )  ؛ و ب) باشد   ّ                    فع اليت های مستقل دردست

 دراين موردنظيرغالب کشور.            ّ              تکنولوژی سن تی وبومی نباشدمعنای تکرارتوليد و
                        ّ                      ّ     هيچ يک از اين دو شرط محق ق نشد درآن زمان وتا مد ت ها » درحال توسعه« های 

افان سن تی وابسته » بانکی « بعد، بازاريان ايرانی برای رفع  نيازهای  ّ        ّ          خود به صر          
افان هردوبا نحوۀ  کارآن آشنايی . بودند ّ                                اين نهادی بود جا افتاده و تاجران و صر                                      

مبادالتشان  متقابل وجودداشت و در يک اعتمادبه عالوه بين دوطرف .کامل داشتند
لتی جديد بی تجربه بود ودرادارۀ .درمقايسه ، بانک دو. احساس امنيت می کردند

ّ         امورخود نيزچندان تخص صی نداشت بانک جديد هم برای کارمندانی  که آن  را .                    
پديده  کردند و هم برای مردمی که قرار بود از خدمات  آن استفاده  کنند، اداره  می 

 .ای بيگانه بود
افی ها نرخ های بهرۀ  باالگرفتند، اعتبار را محدود می   ّ                                                    شايد گفته شود که صر                    

 که جملگی مانع - کردند واغلب وثيقه های قابل مالحظه می خواستند و جزاينها 
ّ        ّ          ام ا واقعي ت  اين است.          ّ                                           توسعۀ فع اليت های تجاری و افزايش  کارآيی اقتصادی است    
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                 ً                                               چند بانکی که بعدا  برپايۀ اهداف مشابه  تأسيس شدند ، نيزنتوانستند  و که بانک جديد
نرخ های بهرۀ آن :                                     ّ                    ونمی توانستند در اين زمينه ها به موف قيت بيشتری دست يابند

ودرنتيجه ميزان  نيز باال بود ودرگزينش مشتری وسواس بسياربه خرج می دادند، 
افی ها صرفا  . اعتبارات اعطايی آنها ناچيزبود ّ            ً تفاوت اين دونهاد دراين بود که صر                                 

برپايۀ ميزان اعتبارتجاری مشتريان خودرا برمی گزيدند، حال آنکه بانک ها که 
نهادهايی بوروکراتيک بودند،برمبنای قوم وخويشی وديگر امتيازات غيراقتصادی 

بی که شبه مدرنيست ها دوگانگ. عمل می کردند ّ                      ی های اجتماعی، فن ی و نهادی مخر              ّ                 
آفريده اند ريشه درهمين برخوردو نگرش آنها نسبت » درحال توسعه« درکشورهای

ّ                  سوء تفاهم نشود، انتقاد ما متوج ه کوشش های اصيل  . به توسعۀ اقتصادی دارد                              
 بيهوده وبرای پيشرفت اجتماعی واقتصادی نيست، بلکه تقليدهای شبه مدرنيستی 

شايدبه روزدرآوردن ودگرگونی بنيادی خدمات بانکی .   ّ                    حت ی زيانبار موردنظراست
افی موجود ترغيب  ّ                 کشور ضروری  بوده باشد، ام ا اگر توسعه و تکامل  شبکۀ صر                              ّ                         
افی دولتی نمونه نيزتأسيس می شدکه بوسيلۀ افراد کارآزموده   ّ                                                          وحت ی يک صر        ّ   

              ً                      ره شود، احتماال  کارها بهتر و ارزانتر درامورتجاری و اقتصادی سازماندهی وادا
 .صورت  می گرفت

منابع درآمد دولت عبارت بود ازعوايد نفت، درآمد  گمرکات، سايرماليات های     
درآمدهای مستقيم وغيرمستقيم نفتی بزرگترين رقم . غيرمستقيم وماليات بردرآمد

ّ            نفت اهم يت نسبی آن به عالوه ، افزايش سريع درآمد . درآمد دولت را تشکيل می داد       
م کل  هزينه های دولتی رساند ّ                       را سريعا  به حدود يک سو      ّ              ً با اين همه نوسانات .         

چنانکه به زودی  –هرسالۀ درآمد نفت موجب اضطراب و آزردگی می شد و اين 
. انجاميد ١٩٣٣/  ١٣١٢به فسخ امتيازدارسی وعقد قرارداد نفت  - خواهيم ديد

بردرآمد به عمل آمد که پی آمدهای آن نه ازلحاظ  اقداماتی نيزدرمورد اخذ ماليات
ماليات داخلی همچنان بوسيلۀ .          ّ                             ّ نظری مترق ی بودونه ازحيث عملی چندان مؤث ر

عوارض گمرکی، ماليات های علی الرأس وسايرماليات های غير مستقيم  تأمين می 
 شد که برای توده های مردم مشهود  بود و برای اقشارممتازکه به راحتی توان

                                      ً الگوی مخارج دولتی با آرمان های آن کامال  .  پرداخت آن را داشتند ناخوشايند نبود
بوروکراتيک  –وسعه ، تمرکز و نوسازی شبکۀ نظامی تخوانايی داشت 

و سه مطلق و در صدی   ٦ – ١جدول های . » زير ساختی « ونيزگسترش خدمات
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ّ      وزارتخانه ها از بودجۀ  کشوری  را به ترتيب اهم يت  ن شان می دهند بخش عمدۀ                                              
 –)کشور(وزارتخانه های جنگ، ماليه وداخله  –بورو کراتيک  –شبکۀ نظامی 

در صداعتبارات را به خود اختصاص می دادند ، درحالی که هزينه  ٧٠بيش از
با اين همه، اين رقم  . در صد کل بودجه بود ٤٠های وزارت جنگ به تنهايی بيش از

( غير قانونی واز منابعی مانند درآمد امالک  دولتی سايرمخارج نظامی را که بطور
سايرعرصه هايی که ازاولويت بااليی .تأمين می شد،دربرنمی گيرد) خالصه

، عدليه ] آموزش(عبارت بودند ازپست وتلگراف و تلفن، معارف  برخورداربودند
ّ                           کشاورزی ام ا ، به حال خود رها شده بود. به بعد ، صنايع  ١٣١٠ –١١و از          .  

  
 ر ساخت زي

 
چنانکه پيش ازاين ديديم  گذشته ازمخارج نظامی و بوروکراتيک ، پست و تلگراف 
ّ                                              و تلفن  وآموزش  از اولويت خاص ی در بودجۀ دولتی برخوردار بودند؛ بين سالهای                               

در   ٦/  ٨و  ٦/ ٢، ميانگين هزينه های  اين دو بخش به ترتيب   ١٣١٢و ١٣٠٧
  ١٣٠٧در صد  در   ٦/  ٥سهم  نسبی آن از  درمورد آموزش ،.  صد بودجه  بود

در بودجۀ )   ٦ - ١جدول . ک.ر( افزايش يافت  ١٣١٢درصد درسال   ٨/ ٣به 
هرکشوری تخصيص چنين در صدها يی برای مخارج آموزشی  چشمگيراست ، 

با همۀ  اينها ،  چنان که  .    ّ                                                   حت ی اگر خود مبالغ  به همان اندازه  قابل  مالحظه  نباشد
دهن « زاين هم  گفته شد، بيشتربودجۀ آموزشی صرف طرح های پرهزينۀ پيش ا
ّ                                    می شد وبه خصوص کمترين توج هی به مبارزه با بيسوادی يا افزايش  » پرکن                         

 .آگاهی فکری بخش اعظم مردم نمی شد
اين دوره ، ساختن راه آهن  سراسری ايران  » زيرساختی «ديگر سرمايه گذاری 

يق  تهران وغرب وجنوب غربی به اهواز  در فاصلۀ بود که بندر شاه  را ازطر
 ١٣٠٦مهر ماه   ٢٣ساختمان اين راه آهن در. کيلومتری آن وصل می کرد  ١٤٠٠

ّ              هزينۀ آن عمدتا  از محل  ماليات ويژه . سال به طول انجاميد ١١آغاز شد وتکميل آن        ً              
»  نان و پنيروچای« دوقلم حياتی درغذای روزانۀ –ای که برچای و قند وشکر

بسته شد، و کسری آن نيز از طريق وام های بانکی واعتبارات دولتی تأمين  - مردم 
اين طرح ، بی گمان ، از لحاظ  اقتصادی فاجعه آميز بود ، هر چند درآن . می شد
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انتقادهای وارد به اين طرح  . دوران برداشت اکثراهل سياست به گونه ای ديگر بود
  « : ه  کردرا می توان دردو پرسش اساسی خالص
 »                           ّ   چرا يک راه آهن  و نه يک جاد ه ؟«و»چرا ازشمال مرکزی به جنوب غربی؟ 

هر دو پرسش هنگامی که اليحۀ ساختمان راه آهن به مجلس تسليم شد، به وسيلۀ  
مرکزی   که مسيرديگری که مناطق شمالی و اواستدالل کرد.       ّ          دکترمصد ق عنوان شد

       ّ                           ه هم مت صل کند، خيلی معقول تراست ، ب -   ّ                           ات صال تبريزومشهد ازطريق تهران –را
به دالئل جغرافيايی و داليل  ديگر، ساخت  ونگاهداری اين راه : و درست می گفت

افزايش  هزينۀ حمل ونقل داخلی وبين المللی درکشورکاهش می يافت؛ و.ارزانتربود
تقاضا برای حمل ونقل کاال ومسافرموجب افزايش بهره برداری از ظرفيت می 

                                    ّ                                  ا همۀ اينها، اين نظررا يج که تنها عل ت انتخاب راه نامناسب تراين بود که ب). ٥(شد
چهارده سال بعد انگليس ها  بتوانند محموالت جنگی را به روس ها برسانند، قانع 

 .کننده نيست
                           ّ                     کمترين احتمالی نميرفت که ات حادی نظامی بين شوروی ١٣٠٦نخست آنکه، در 

ی احتمالی آن کشوربا شوروی ساخته شده             ّ                   وانگليس برضد  انگليس دردرگيری ها
درچنين صورتی شوروی ها می توانستند آن را . بود، بازهم پای استدالل چوبين بود

                         ّ                                                    قطع  و نابود کنند، ويا حت ی سريعتر ازطرف مقابل به بهره برداری ازآن بپردازند ؛ 
ا يا                                   ّ                 ّ               گذشته ازاين، چنين طرحی درصورتی مؤث رمی بود که بندرعب اس را به  آستار

         ّ                                                             اردبيل مت صل می کردنه گوشۀ جنوب شرقی دريای خزررا به انتهای خليج فارس ؛ 
وسرانجام تأکيد اين نکته ضروری است که دراين طرح، همانندسايرطرح های 

 ) ٦.(                            ّ                                          مشابه ازابتداتا انتهای کارحت ی يک شرکت مشاورانگليسی نيزبه کارگرفته  نشد
م ،  ّ     پرسش دو  ّ      نيز به همين  اندازه موج ه است»    ّ  جاد ه  چرا  يک راه آهن و نه يک«                               .

چه به پول داخلی و  - بی گمان ، ساخت ونگاهداری  يک شاهراه مدرن و با دوام 
ارزانترتمام می شد و زودتر نيزمورد بهره برداری کامل قرار  - چه به پول خارجی

نکات زيرممکن است به ارائه پاسخ های معقولی برای هردو  ). ٧(می گرفت
 .ک کندپرسش کم

مسيرجنوبی راه آهن ، از تهران به خليج فارس ، می بايستی با در نظر گرفتن   
مسايل نظامی داخلی تعيين شده باشد، زيرا دستيابی  به مناطق سکنی اقوام  وعشاير 

درحقيقت احتمال دارد که رضا شاه نخست هنگامی .ناآرام را بسيارآسانترمی ساخت
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ستان  لشکرکشی می کرد، به اين فکر افتاده که برای سرکوب شيخ خزعل به خوز
                                                   ً                    باشد مسيرشمالی راه آهن از تهران  تا بندر شاه  ظاهرا  اهداف دوگانه ای را 

زادگاه خود رضا شاه وجايی که  –تهران را به مازندران : برآورده می کرده است
وفراترازآن به  - اوامالک وسيعی را بدست آورده ودرپی مصادرۀ بسياری ديگربود

            ّ                                                      رکمن صحرا مت صل می کردکه ازلحاظ توليد پنبه بسيارحاصلخيزبود و او به ت
                  ّ             درضمن اين راه، تجل ی يک راه آهن . اراضی حاصلخيزآن چشم طمع داشت

به داليلی .                                                ّ     سراسری واقعی بود واين خواست، جزيی ازيک ديدگاه کل ی بود
طبان آن به هم دولت وهموابستگان و مخا:                    ّ               مشابه،راه آهن به جاد ه ترجيح داده شد

  ّ                                    ّ                                    شد ت  خواستار راه آهن بودند و ساختن جاد ه اشتياق آنهارابه هيچ وجه سيراب نمی 
ازاين گذشته، مالحظات مربوط به استراتژی نظامی درداخل کشور ممکن .کرد

     ً                           معموال  نقل وانتقال تجيهزات سنگين : است به سود ساختن يک راه آهن بوده باشد
        ّ                            يعترومؤث ر ترانجام می گيرد واين خصوص ونفرات نظامی ازطريق راه آهن سر

  .درمورد ايران آن دوران صادق بود
دولت، گذشته ازطرح  راه آهن، سرمايه گذاری قابل  مالحظه ای نيزدر زمينۀ  

ّ      ّ                ساخت، توسعه ويا مرم ت جاد ه های معمولی کرد درطول اين دوره، درحدود .                   
شد که شهرهای عمده و              ّ                             کيلو متر جاد ۀ جديد ازگونه های مختلف ساخته ١٣, ٠٠٠

 .                    ّ          کوچکتررا به يکديگرمت صل  می کرد
 

 صنعت ، کشاوری و تجارت  
 

دراين دوره ، چنان که ديده ايم ، نشانۀ چندانی از توسعه ونوسازی صنايع کارخانه 
ّ                                      ً           ام ا، بخصوص دراواخراين دوره دولت مستقيما  درکارخانه . ای مشاهده  نمی شود  

 آمار بنابر. قندسازی سرمايه گذاری هايی کرد های مدرن،به ويژه کارخانه های
اغلب اين واحدها، . نفرکارگريا بيشترتأسيس شد ١٠واحد توليدی جديد با٢٤، رسمی

ّ                                       ام ا طبقه بندی صنايع برحسب تعداد کارگران . هرچند نه به طورکامل، دولتی بودند  
ين نوع ا.       ً                                                      احتماال   گسترش بخش توليدی را کمترازميزان واقعی آن نشان می دهد

              ً                                                        طبقه بندی طبعا  بيشترتحت تأثير واحدها وکارخانه های مدرن قرارداردومشکالت 
                                        ّ                         گردآوری آمارمربوط به کارگاه های کوچکترسن تی وتعميرکاری ها نيزدرآن 
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رشد مخارج مستقيم دولتی و گسترش  –با همۀ اينها، شواهد کيفی . انعکاس می يابد
بهی درتوليد کاالهای ساخته شده و از رشد  مشا –دستگاه نظامی بورو کراتيک

 .ميزان اشتغال حکايت دارد
همچنين نشانه هايی دردست است که درکشاورزی نيز، با اينکه مورد عنايت دولت 

ّ                                           نبود، کل  توليد بايستی به کندی رو به رشد نهاده باشد ّ              طی  اين دوره الف.         درآمدها، )   
            ّ             ساختاری مواد  غذايی بندرت کمبود ) ب.     ّ                               جمعي ت وتقاضای داخلی روبه افزايش بود

         ً                     که تقريبا  به تمامی از محصوالت   –حجم صادرات غير نفتی ايران) روی ميداد وپ
ّ             به طورمتوس ط  ثابت ماند –تجاری  کشاورزی و فرش تشکيل ميشد           . 

هزينه های دولت برای طرح های نوسازی خودبه رشد مداوم واردات ايران 
ّ         ی بايست به طورفزاينده ای ازمحل  درآمد  انجاميد ونيازهای ارزشی ناشی ازآن م                              

با اين حال ، اين نمی توانست دليل اصلی نا آرامی شاه  در مورد . نفت تأمين می شد
             ً                                                          نوسانات ظاهرا  غير قابل توضيح درآمد نفتی پرداختی ازسوی شرکت نفت انگليس  

که  –ود آنتراز بازرگانی مشهود ايران مازاد نشان ميداد وتراز نامشه: و ايران باشد
اين ، ازجمله .       ً                              احتماال  بيشترازمازاد مشهود، کسری داشت - آمارآن وجود ندارد

                                    ّ                              مواردی  است که محافظه کاری و بلکه حس اسيت معروف رضا شاه درمورد خرج 
ً                                       اما دقيقا  بواسطۀ همين حساسيت، اوازسطح و نوسانات . کردن رانشان می دهد          
ليه با دارسی مغبون   به اعتقاداو ايران. درآمد نفت راضی نبود ّ                    در شرايط قرارداد او                    

قربانی تصميمات  بی ضابطۀ شرکت  –درچارچوب آن شرايط  - شده و اينک نيز
پی آمدهای اين نگرش با لغو يک جانبۀ امتياز  دارسی  به . نفت انگليس وايران بود

 .را به دنبال داشت ١٩٣٣/  ١٣١٢اوج خود رسيد که حضيض قرار داد نفت  
 

  ١٩٣٣/  ١٣١٢و قرارداد نفت    
 

اين جدول نشان ) ١(ستون . برای ادامۀ بحث مفيد است  ٦ –٣بررسی ارقام جدول 
، روبه افزايش بوده است، ١٣١٠می دهد که درحالی که توليد نفت هرساله، بجز

/  ١٣٠٦فی المثل ، در. درآمدهای نفت دراين دوره  نوسانات  بسزايی داشته است
. کاهش داشت ٢/  ٣ش يافت، درحالی که درآمد نزديک  به توليد نفت افزاي ١٩٢٧
شاه ازاين وضع . اين تغييرات ساالنه در توليد درآمدرا نشان می دهد) ٢(ستون
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وشرکت درپاسخ به اعتراض های رسمی رکود جهانی و  خيلی ناراضی بود
 .گوناگون ديگرعنوان  می کرد»  علل«

ليره نزول  ٣١/ ٠٠٠حک، زمانی که درآمد به سطح مض١٩٣١/  ١٣١٠در
                        ً چنين سقوط درآمدی ظاهرا  ) نظربه اينکه الف. کرد،کاسۀ  صبرايرانيان لبريزشد

                                        ّ      شاه به همه چيز و همه کس مظنون بود تا  حد ی  که )  غير قابل توجيه بود، ب 
رضا شاه وبسياری از ) شده بود وپ) Paranoia(دچار نوعی سوءظن جنون آميز

ّ   رهبران ديگردرواقع  کل  ج امعۀ سياسی هميشه درتحليل امور سياسی  توطئه ای                     
پنهان را می ديدند، شاه مطمئن بود که حکومت انگليس خود به شرکت فرمان  

روی –کاهش پرداخت ها را داده است، زيرا ّ    به تصو  يا ازاوناراضی بود يا  به   -      
 .داليلی  می خواست او را تحت فشار قرار بدهد

يندگی نمارئيس هيأت . کرات رسمی رابا شرکت آغازکنداوبه کابينه دستورداد تامذا 
 تاش وزير عبدالحسين تيمور:ايران قدرتمندترين مردکشوربعدازشخص شاه بود

درواقع، تيمورتاش ازديدگاه راديکالتری به اوضاع می نگريست و . دربار مقتدر
ود معتقد  بود که حکومت ايران بايد ، هم برای هراساندن انگليس و هم بهب   ّ حت ی

مذاکرات .                           ّ                                    روابط  ايران و شوروی ، روي ۀ دوستانه تری را با شوروی درپيش گيرد
ش کنان :  به طول انجاميد  و شاه کنترل اعصاب خود را ازدست داد ّ        يک روز غر          

به جلسۀ هيأت دولت واردشد و پروندۀ  نفت را به داخل بخاری پرتاب  کرد و گفتن 
به آنها دستورداد که بيانيۀ لغويکجانبۀ » دنمی رويد تا امتياز را لغو کني« اينکه

                                     ّ     اين نمونه ای بود از رفتارعجوالنۀ مستبد ی که ) ٨.(آماده کنند امتيازدارسی را
ّ         اين بار، ام ا،  رضا .. عادت کرده بود ارادۀ خودش را درهر شرايطی تحميل کند           

ه شيوه                                                                 ً    شاه پايش را از گليمش بيرون گذاشته بود و نمی توانست حرفش را تماما  و ب
امتياز دارسی طبق دستورلغوشد، . هايی که به آن خو گرفته بود، به کرسی بنشاند

 : که بايد  قرار داد جديدی  را بپذيرد –يا مجبورشد بفهمد  –اما شاه نيز فهميد
طبق معمول .  بسته شد ١٩٣٣/  ١٣١٢ايرانيان ابتکارعمل را ازکف دادندوقرارداد

ی بزرگ  جلوه  داده شد، در حالی  که شکستی اين قرارداد به عنوان يک پيروز
 .مفتحضانه بود

ّ   قرارداد جديد تنها يک چهارم  منطقۀ  تحت پوشش امتيازدارسی را می پوشاند، ام ا                                                                         
. اين تمامی مناطق مورد بهره برداری و بيشتر ذخاير کشف شده  را دربرمی گرفت
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ت سهم ايران  نيز از پايۀ پرداخ. سال افزايش  يافت ٦٠به ٢٧  ّ               مد ت قرارداد نيزاز
شيلينگ برای هربشکۀ توليد شده تغيير  ٤درصد سود خالص ساالنۀ شرکت به  ١٦
اين به هيچ رو به معنای سهم ايران  درطول دورۀ امتياز نبود ولی ازاين . کرد

ّ                           نظرکه مانع ازآن شد که نوسانات قيمت بازارويا تعه دات مالياتی شرکت به حکومت                                                
برای کاهش شديد سهم حکومت ايران قلمداد شود با  انگليس به عنوان دليل 
.                   ّ                            تغييراتی نيزدرمفاد  فرعی امتياز قبلی به عمل آمد. امتيازپيشين تفاوت داشت

سرانجام برای زدودن تلخکامی تحميل چنين قراردادی ، شرکت پذيرفت که يک 
در ويک ميليون  ليره نيز برای تجديد نظر ومذاکره  ١٣١٠ميليون ليره برای سال 

                                  ّ      از ايرانيان انتظار می رفت که به مد ت شصت : بارۀ  قرارداد درآينده منظورنشد
 .سال به مفاد اين قرارداد غيرمنصفانه پايبند بمانند

هم  سياين يک آبروريزی بود؛ اما انداختن همۀ تقصيرات  به گردن امپرياليسم انگل 
رات ّ    ساده لوحانه است وهم تکرارمکر  نگليس جای  پرسش درباب  قدرت واهداف ا.                            

ّ                                                  ّ           ام ا  در اين نيز ترديدی  نيست  که اگر مذاکرات  با دق ت  و ظرافت .  و ترديد نيست  
و ديپلماسی الزم انجام  پذيرفته بود، ايرانيان نتايج بسيارمساعدتری بدست می 

مسئوليت اصلی عدم تحصيل چنين شرايط  مساعدی  برعهدۀ  روش های . آوردند
از اين زاويه است که . جاهالنۀ رضا شاه درانجام امور  بوداستبدادی ، متکبرانه و

                                                                  ً     می توان فهميد سيد حسن تقی زاده ، وزير ماليۀ رضا شاه و کسی  که رسما  پای 
  ّ                                                   مد تی قبل ازآنکه به خاطر ناخشنودی ازاستبداد رأی و خود ( قرار دادرا امضاء کرد

موقعی  که چهارده سال چه بوده ، )  بزرگ پنداری شاه داوطلبانه  جالی وطن کند 
  ) ٩.(بوده است» آلت فعل «، اوتنها١٩٣٣/  ١٣١٢بعدگفت که درامضای  قرارداد 

ّ                                             اين قضي ه بی آنکه قربانی مهم ی داشته باشد، پايان نگرفت، هرچند با يا بدون                      ّ       
سقوط ، :  بحران نفت ، روند   اوضاع  چنين پيشامدی را اجتناب ناپذيرساخته بود

م مملکت  در محاکمه ، محکوميت ّ             ، زندان  و باالخره ، قتل تيمور تاش ، شخص دو                                           
ّ                                                           شاه ظن   داشت  که تيمورتاش درطول مذاکرات دو دوزه بازی  کرده است؛ . زندان      

هرچند که   - همچنين ازبابت  تماس های او با روس ها عصبی  بود و فکر می کرد 
شستن خودش پس که تيمورتاش در تدارک  به تخت ن - احتمال آن بسيار اندک است

ازمرگ وی است بعيد هم نيست که شرکت نفت انگليس وايران و يا حکومت  
                   ً                                                     انگليس  که احتماال  از سختگيری تيمورتاش درمذاکرات و تماس های دوستانۀ با 
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روس ها ناخشنود بوده است، به طورغيرمستقيم  به سقوط اوکمک کرد آنرا  تسريع 
 )  ١٠.(باشد کرده 

او به همان شمشيری . تيمور تاش هم سازنده و هم ساختۀ  رژيم استبدادی جديد بود 
 .نابود شد که به وسيلۀ  آن زيسته و مرگ ديگران را تدارک  ديده بود

سقوط تيمورتاش مظهر دستيابی رضا شاه  به قدرت مطلق وخودکامه بود، زيرا  از 
را رسيد، شاه  فرمانروای  بی چون  وچرای آن لحظه  تا زمانی که نوبت خودش ف

  )   ١.(زادی، حقوق  و اموال  مردم ايران شدآزندگانی، 
  
  

 پيشرفت اجتماعی يا انحصارقدرت   
 

 سياست اقتصادی واقتصاد  سياسی 
             ّ  چشم انداز کل ی 

 
خواننده ای که منطق استبداد شبه مدرنيست را دريافته باشد می تواند حتی بدون 

ّ       اط الع ازا مورواقع شده، روند حاصله درعرصۀ رويدادها وسياست های اقتصادی  
رشد صنايع  توليدی، افزايش ظرفيت وسرمايه بری آن در نتيجۀ :  را پيش بينی کند

 سهم انحصارات دولتی و و فزايندۀ تکنولوژی خارجی؛افزايش تعداد برد کار
زندگی وکار،  توليدات صنعتی و تجاری ، بوروکراتيزه شدن بيشتر   خصوصی در

ّ                                     ايجاد ظرفيت توليدی زايد درنتيجۀ عدم توج ه به وابستگی  متقابل صنايع مختلف در                                        
سياست های سرمايه گذاری دولت؛ اتالف مضاعف سرمايه گذاردرطرح های 
                                                               ّ   آموزشی گزاف درجايی که ازسويی برای فارغ التحصيالن جديد اشتغال مول دی 

            ّ                      مشاغل غيرمول د  و افزايش تعداد ميز وجود نداشت وازسوی ديگردولت  به ايجاد 
 ازاين گذشته افزايش هايی که در. وصندلی های دفتری وادارمی شد؛ وجزاينها

 ماليات ارضی صورت می گرفت، مالکان را به سود دولت زيرفشار قرارمی داد،
ّ                         وانحصاردولتی تجارت خارجی ونيزعرصه های مهم ی ازتجارت داخلی، تاجران                                          

 تعرفه هايی بر.   ّ                             فع اليت های اقتصادی محروم می کردرا ازبخش وسيعی از 
 !تجارت بسته شد و سفرشهری به شهر ديگر مستلزم  کسب جواز رسمی بود
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 نفت، دولت و اقتصاد 

  
                                                 ّ  وآغازبهبود اقتصاد جهانی ودر پی آن تسليح عمومی مجد د  ١٩٣٣/ ١٣١٢قرارداد  

م ، ابتدا موجب تثبيت در آمدهای نفت  ّ                                    وجنگ جهانی  دو  . ايران وسپس رشد آن شدند             
رويهمرفته ، درآمد .                                   ً                     جای تأکيد است که اين درآمد مستقيما  به دولت پرداخت می شد

ّ                       درصد کل  بودجه راتشکيل می داد، ام ا نظربه اينکه  مخارج   ٢٠نفت بيش از                           ّ       
            ً                                                  ّ             واقعی تقريبا  بالاستثناء کمترازاعتبارات برنامه ريزی شده بود، مسل م است که سهم 

به عالوه ، ازآنجا که درآمد نفت  به .  ارج دولت بيش از رقم  مزبور بودنفت درمخ
 .ارز پرداخت می شد، حساب جاری تراز پرداخت ها نيز مازاد نشان  می داد

از اين رو دولت، جدا از اقتصاد سياسی داخلی  و کارکرد توليدی  آن ، منبع درامد  
تعرفه وماليات هايی که بر مردم  و ارز قابل مالحظه ای در اختيارداشت که نه به 

می بست وابسته بود، نه حاصل صادرات توليد شده وسيلۀ وسايل توليد داخلی وبه 
بررسی چگونگی تخصيص بودجۀ ساالنه نشانه هايی از روند . ويژه نيروی کار

      ّ                     ّ                                           های کل ی تر سياست  دولت و فع اليت های کالن اقتصادی  را به دست می دهد، به 
های وزارتخانه ها، هزينه های جاری وطرح های سرمايه  خصوص که هزينه

به ترتيب بودجۀ  ٧ – ٢و  ٧ – ١جدول های . گذاری هردو را دربرمی گيرد
ّ                   وزارتخانه های مختلف و سهمشان را از بودجۀ کل  نشان ميدهد  نيست  می پردازيم .                                          

ّ                به پاره ای مشاهدات عام دربارۀ داده های ارائه شدۀ کل  اعتبارت تخصيص  (  يافته                                                   
                            ً به سرعت  افزايش می يافت؛ مثال  )               ً                              با اينکه معموال   از هزينه های  واقعی کمتر بود

ّ        کل  بودجه  ١٣١٨درسال  چهاربرابر رقم مشابه درسال ) ميليون لایر ٢٦١٣( 
ّ                        با توج ه به اينکه ميانگين نرخ )  ٧- ١جدول . ک.ر(بود ) ميليون لایر  ٦٢٥(١٣١٣      

م دراين پنج سال  نازل  ب ّ                         تور  ود،  اين مشاهدات بيانگر افزايش قابل مالحظۀ  هزينه   
ّ                                    درنتيجه، تقريبا  سهم اکثر وزارتخانه ها هرساله رو به . های  واقعی دولت است                

ّ                                                            افزايش بود؛ ام ا در صد آن افزايش ها بسيار ناهمگون بود، به طوری که در جايی               
ّ                             که سهم برخی  وزارتخانه ها ازکل  بودجه  افزايش می يافت، سهم  ساير وزارتخانه                              

  .ها رو به کاهش بود
 )  ٧ – ٢جدول . ک.ر(  
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در صد  ٣٨با اين همه کاهش مستمر وسريع دودر صد سهم  وزارت جنگ  را از  
نخست آنکه ، به طور : بايد با احتياط  بررسی کرد ١٣٢٠درصد در١٤به  ١٣١٣

ال   ّ  ً قطع مخارج شبکۀ نظامی خيلی بيشتراز بودجۀ وزارت جنگ بود، زيرا او   اين                                                              
                  ّ                                                       وزارتخانه تمامی فع اليت های نظامی را در برنمی گرفت و در ثانی  در آمد ساير 

  منابع  مانند  امالک دولتی نيز به مصرف اهداف نظامی می رسيد؛ 
م آنکه  حت ی بودجۀ قانونی وزارت جنگ نيزمشکوک می نمايد، چون به احتمال  ّ           ّ                                                          دو   

پوششی  برای هزينه » ايراعتباراتس« و» راه« به بعد، اقالمی مانند ١٣١٥زياد از
با ارقام  ١٣٢٠و ١٣١٩، ١٣١٨وباالخره ارقام سالهای . های نظامی بوده است

مسئوليت  ١٣١٨مشابه درسالهای پيشين به آسانی قابل مقايسه نيستد، زيرا در 
اين تغييروتجديد سازماندهی بايستی به .هاوهزينه های وزارتخانه هاتغييرکرد

نه های رسمی وزارتخانه های جنگ دارائی تأثيرگذارده خصوص بربودجه وهزي
فی المثل ، وزارت دارايی بخشی از امپراتوری عظيم  خود را  به وزارت : باشد 

  .صنايع ومعادن واگذار  کرد
حمايت ناگهانی و شتابانی که درطول اين مرحله ازصنايع به عمل آمد، به خودی 

 بود١٣١٣نجاه برابررقم مربوط به                    ً ،بودجۀ صنايع تقريبا پ١٣٢٠در:خود گوياست
 ٣/  ١، وحاصل آنکه در صد سهم صنايع وبازرگانی از)  ٧ – ١جدول . ک.ر(

ّ                درصد کل  بودجۀ کشوررسيد٢٤/ ١به )  ١٣١٣در( درصد  بيشتراين بودجه به .       
وشکر ،                                                    ً              مصرف برپايی کارخانه های ماشينی و مدرن رسيد که عمدتا  به توليد قند 

شيشه ،  - به  ميزان  کمتری  –می، مصالح ساختمانی ومحصوالت نخی و ابريش
ّ                          ام ا افزايش نيروی کار صنعتی . کبريت ، محصوالت چرمی وغيره اشتغال داشتند  

به اندازۀ افزايش  عمومی درظرفيت توليد بارز نبود،  و اين ناشی از سرمايه برای 
        ً ، تقريبا  ، نيروی کارصنعتی ، به جز بخش نفت ١٣٢٠در: کارخانه های بزرگتربود
 .سه برابرده سال پيش بود

کارخانه های توليدی به وسيلۀ کارمندان دولت و بوروکرات های وزارتخانه ها 
                                                                       ً  اداره می شد و ضوابط انتصاب ، سلسله مراتب  وعملکرد عمومی  آنها  تقريبا   

فساد به همان گستردگی ساير بخش . بی کم  و کاست همانند  مشاغل اداری  بود
بود؛مديران امنيت شغلی نداشتند،وسرعت تغييرآنها به نحو مضحکی  های دولتی

 .باالبود؛ اهداف توليدی وقيمت گذاری  نيز بی ضابطه و بی قاعده بود
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                                         ً                           وجود گرايشی درجهت احداث کارخانه های نسبتا بزرگ واستفاده از تکنولوژی  
ليه در صنايع  مصرفی واردا ّ                     تی آشکار بود، به رغم  اينکه توسعۀ او  »  سبک «                                    

ل کاربود واگر عمر حکومت رضا شاه طوالنی . رخ نمود  ّ                                       بااين وصف،اين تازه او                      
در . گسترش  صنايع  سنگين  روی می آورد» استراتژی« ترمی شد به سرعت به 

يکی از بزرگترين  –مدرنواقع ، آلمان ها  بيشتر کوره های يک کارخانۀ ذوب آهن 
را تحويل داده بودند،  - آرزو های همۀ گرايش  های گوناگون شبه  مدرنيسم ايرانی 

                          ّ                                                 اما سرايت جنگ به ايران تحق ق اين نياز روانی  را برای بيست و پنج  سال ديگربه 
 .تأخير انداخت

ساختمان راه آهن سراسری ايران  به پايان رسيد، و کار بروی   ١٣١٧درسال 
                   ّ                                                   سمت ديگری که با  جد يت کمتری دنبال شده  بود و تبريز را از طريق تهران و ق

از کرج ، قزوين   -            ً      ّ          اين طرح عمال  به ات صال تهران .        ّ                 مشهد مت صل می کرد، آغازشد
. تکميل شد ١٣٣٠به ميانه انجاميد تا اينکه بعدها ، در اواخر سالهای  - و زنجان 

ّ                    ، ام ا درمقايسه با دورۀ                   ّ                همچنين ، کشيدن جاد ه نيزادامه يافت  ازشتاب ١٣٠٥ – ١٢   
ّ                      ّ                 آموزش،ام ا،کمابيش ازهمان اولوي ت پيشين برخوردار . وتأکيدکمتری برخورداربود        

 – ٢جدول . ک. ر( با اينکه  درطول سال ها درصد سهم آموزش کاهش يافت : بود
ّ                                                                 ، ام ا افزايش سهم مطلق آن قابل  مالحظه بود؛ و درهرحال،  ميانگين تقريبی) ٧     ٥ 

همانطورکه پيش ازاين گفته . درصد ازبودجه برای آموزش رقم ناچيزی نيست
شد،اشکال سياست آموزشی دولت در تمرکزسرمايه گذاری درآموزش های پرخرج 

يعنی مشی ای که از لحاظ اجتماعی ناعادالنه از لحاظ  - بود)  يعنی سرمايه بر( 
 )١١.( سب بوداقتصادی  اتالف منافع، از لحاظ  تکنولوژيکی  نامنا

 
 کار نامۀ  اقتصادی  رضا شاه

  
سياست های اقتصادی محض يک رژيم و پی آمدهای آن را نمی توان از ساير 

واين ديدگاهی است که درطول اين بررسی . تصميمات و عواقب آن جدا کرد
      ً  تلويحا ،  - با اين همه، بسياری ازايرانيان تحصيلکرده.          ّ            همواره مد  نظربوده است

تمايزآشکاری ميان عواقب مختلف استبداد رضا شاهی قايل شده  - گفتاردرنوشتاريا 
ويايورش ) که کار برد آن در اين ارتباط خطاست(» ديکتاتوری«فی المثل نفی : اند
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 سياست يا اوبه مذهب ، و پذيرفتن يا تحسين احساسات وآرمان های ناسيوناليستی و
« واين » ديکتاتوری « ه آنکنند ک آنهااغلب فراموش می. اش»   ّ        تجد دخواهانه«های

فراورده های  - »نوسازی « يا آن يورش به همۀ سنت ها واين - »صنعتی کردن
 .مشترک يک نظام هستند

با همۀ  اينها، ارزيابی عواقب استبداد رضا شاهی ازجنبه های اقتصادی محض می  
ظرفيت                                  ّ                     در دوره ای کمتراز بيست سال ، جاد ه ها و شبکۀ ارتباطی ،. تواند مفيد افتد

ّ             صنعتی،کاربردتکنولوژی مدرن آموزش جديدمتوس طه وعالی وجز ، گسترش   اينها                                        
دست کم ازديدگاه  - بنابراين آيا منصفانه نيست اگرگفته شودکه . بسزائی يافت

رضا شاه کشوررا درمقايسه با آنچه بود، در وضعيت بسياربهتری  - »اقتصادی
 :ترک کرد؟  پاسخ به داليل زير منتفی است

رضاشاه حاصل برخورد معقول ومتناسب ، چه رسد به » ستا وردهای اقتصادید« 
ّ                                موافق، با پيشرفت اقتصادی نبودوجملگی ازمحل  درآمدنفت وماليات های غيرمستقم                                          

هر گونه سرمايه گذاری به . که بار آن بدوش مردم عادی  بوده، پرداخت می شد
نجامد، اما  استراتژی سرمايه            ّ                                    ساختمان جاد ه ها، کارخانه،مدرسه ها وبانک ها می ا

به بيان .                                                        ّ            گذاری متناسب آن است که برپايۀ بهترين استفاده ازمنابع مل ی استوارباشد
ّ                            ّ                            ساده تر، آنچه اهم يت دارد اين است که اقتصادمل ی  ازهزينه ای که برای ساختن                  
يک کارخانه پرداخت می کند، چه عايدش می شود، نه اينکه کارخانه ای ، 

با همۀ اينها ،  بر پايۀ شواهد . ی که باشد، ساخته شود تا همگان  ببينندهرکارخانه ا
موجود پيداست که سياست های اقتصادی رضا شاه با سرمايه گذاری در طرح های 

 .                              ّ          کم بازده موجب اتالف منبع مل ی  شده است
اقتصادی،مسايلی مانند درآمد، مصرف، رفاه وچگونگی » صرفا«اما پرسشهای 

سری های درآمدی وتوليدی برای اين . ها درميان مردم رانيزدر برمی گيردتوزيع آن
با اين . دوره وجود ندارد، چه رسد به داده های کمی برای مصرف، توزيع وغيره

ّ                                     همه ترديد نمی توان داشت که رشد کل  توليد ودردرآمد قابل مالحظه بود؛ اما                                  
وازاين ميان،  بيشترين  . دند                     ّ                          برندگان اصلی اقشارمرف ه تهران وچندشهرعمدۀ ديگربو

سود رااقشارباالی بورو کراسی دولتی وشرکای تجاری شان بردند، هرچند تاجران 
کشاورزی،  برروی هم ، کمک چندانی .                  ً                     وواسطه هانيزعموما  ازآن بی بهره نماندند

ً                                  دريافت نکرد و مناسبات حاکم برآن دقيقا  به همان حالی باقی ماند که قرن ها                                       



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٣                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

ّ                                                               م ا دامنۀ  تبعيض مداوم  وهمه جانبه  ای که  عليه روستائيان اعمال ا. دچارش بود
می شد تنها درتمرکزسرمايه گذاری دولتی درصنايع تبلورنمی بافت و بسيار فراتر 

 .از آن می رفت
دولت خريدار و توزيع  کنندۀ انحصاری محصوالت عمدۀ  کشاورزی ، شامل گندم  

بدين  سان، دولت  به عنوان  . يل  می دهدوجو، بود که غذای  اصلی  مردم را تشک
خريدارانحصاری، قيمت های محصوالت کشاورزی رادر پايين ترين حد ممکن و 

غرض .                                   ّ     ّ                        شرايط  مبادلۀ داخلی را پيوسته برضد  جمعي ت  روستايی نگاه  می داشت
 - »پس اندازاجباری «ازاين کار تحصيل مازاد واقعی بيشتری ازکشاورزی ، نوعی 

بر عکس، تنها هدف اين سياست نا . گيری درجهت انباشت سرمايه نبودبرای بکار
به عبارت . عادالنه کاهش مصرف دهقانان به نفع  تهران و يکی دو شهر ديگر بود

ديگر،انحصاردولتی برای سوبسيد معدودی شهرهای ممتازبه ضررجامعۀ روستايی 
    ّ      برضد  برخی                         ً سياست اقتصادی رژيم عمدا   افزون براين،.به کارگرفته می شد

که  –در واقع ، آذربايجان. مناطق، به خصوص آذربايجان، تبعيض قائل می شد
ً                       ّ                                 تصادفا  درشمار توانا ترين ومول دترين منافع انسانی کشور قراردارند دستخوش -       
 .چنان تبعيضی بودندکه بسياری ازآنان دستجمعی به تهران مهاجرت کردند

ً                  ازاين گذشته، تقريبا  تمامی خدمات رفاهی  وبه خصوص آموزش وبهداشت                     
.  وتسهيالت عمومی، درتهران وبه ميزان کمتری درچند شهرديگر تمرکز يافته بود

 )   ١.(بدين سان ، روستايی ايرانی از همه طرف زير فشار قرار داشت 
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  توضيحات و مآخذ 

  
لسله ازمشروطيت تاپايان س:اقتصاد سياسی ايران «دمحمعلی همايون کاتوزيان -  ١ 

صص  -   ١٣٧٢نشرمرکز ؛  - ترجمه دمحم رضا نفيسی وکامبيز عزيزی   - » پهلوی
١٥٢ – ١٦٤   

   ١٧٤  – ١٨٠صص   - پيشين   -  ٢ 
  

 : پی نوشت ها
بسياری از اين افراددرزندگينامه  های کوتاه  خواجه نوری بازيگران  عصر  - ١

اقعيت ها و چه   از اررا، چه  ازلحاظ  و٣طالئی، معرفی  شده اند، هرچند  اين آث
  .سنده  بايد با احتياط مطالعه کرديلحاظ  قضاوت  های نو

همۀ سياستمداران توانای ايرانی که به رضا شاه وابسته نبودند ويابا اومخالف  - ٢
بودند پيش ازاينها ازعرصۀ سياست بيرون رانده شده، به زندان افتاده يا درخارج به 

ين افراد عبارت  بودند  از سيد حسن مدرس، بعضی از ا. حال تبعيد بسرمی بردند
طنه، لبراداران مشيرادوله ومؤتمن الملک، دکتر دمحم مصدق ، وثوق الدلهو قوام الس

سليمان  ميرزا اسکندری وقوام الدوله ، که به رغم  اختالف نظرهای سياسی 
يز وشخصی، همگی نه فقط  با استبداد  رضا شاهی، بلکه  با خود با خود استبداد  ن

  .فصل هفتم همين کتاب .  ک.ر. مخالف  بودند
 ١٣٠٤آبان  ٩دراساسی پاگذاشتن  قانون در زيرسليمان ميرزا .: ص.توضيح ج[

دورۀ پنجم شورای ملی درتغييرقاجاربه پهلوی نقش مهم داشت ورضاخان درمجلس 
ودرقانون که خالف آن عمل کرد مؤسسان قول وقراری با سليمان گذاشته بود

وی را .  ند خود دمحم رضا را وليعهد نمود وبا رضاخان اختالف پيدا کردفرز یاساس
  . ]  دوله و مؤتمن  الملک گذاشتن  صحيح نيستلدررديف  مصدق و مدرس، مشيرا

دکترمصدق  ونطق های تاريخی او آورده  شده «اين سخنرانی راحسين مکی – ٣
  .است

يری رضا خان آغاز شده ليت فرايند پيش  ازاين يعنی  در دورۀ  نخست وز – ٤
مدرس به اين نکته اشاره کرده بود که ميان   ١٣٠٤در نطقی  درمجلس در.  بود
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مدرنيزه کردن و اينگونه اقدامات بی ضابطه بر عليه مردم و اموالشان بايد تمايز 
ً شهردارانتصابی تهران،يک سرتيپ تقريبا  .قايل شد بوذرجمهری  بنام کريم آقا بيسواد                                    

  .م   را دراين  ويرانگری  رسمی داشت،  بيشترين  سه
که عاليترين   نمونۀ )  مکی ، دکتر مصدق(        ً            بحث کامال   مستدل مصدق. ک.ر – ٥  

طرزبرخورد با مسألۀ پيشرفت اقتصادی اجتماعی است توسط يکی ايرانی مترقی، 
آنهم دربيش از نيم قرن پيش، که هم ريشه درجامۀ خود داشت و هم انديشه  وروش 

  .پايی را به درستی  فهيده  بود و بکار  می بستهای  ارو
شرکت های مختلف امريکايی، شسوئدی وآلمانی درمراحل مختلف اين طرح   - ٦

  .در گير بودند
مصدق طی نطقی درمجلس براساس آماروارقام تفصيلی برآورده شده  توسط  - ٧

نۀ راه ن  رسمی نشان دادکه هزينۀ ساختمان يک جادۀ  خوب ده درصد   هزيامشاور
  .آهن  پيشنهادی  می شده است

خاطرات نخست . ک.برای  شرح  دست اول  اين اقعه و ماجراهای مربوط ، ر – ٨
  .وزير  وقت، مديقلی هدايت، خاطرات و خطرات

مصطفی  فاتح، پنجاه سال نفت ايران، و هدايت، خاطرات و .  ک.همچنينر – ٩
ً                            خطرات که تقريبا  جای ترديد باقی نمی گذارند ک /  ١٣١٢داد متفتضحانۀ اره قر               

. بوده است دهنه ناشی ازيک توطئه بلکه مولود حماقت متکبرانۀ خود ش ١٩٣٣
اظهارنظر تقی زاده به اين معنااست که به اوبه عنوان وزير دارايی چيزی  جز 

مدت کوتاهی پس ازامضای قرارداد   او . ملعبۀ تصميمات استبدادی شاه نبوده است
اما  .به سمت سفيرايران درفرانسه منصوب کردند گذاشته و محترمانه کنار را

می توانست  به »  گرگ زمين خوار«  از شاه  به عنوان ١٣١٤ رتوصيف او د
لکن باقرکاظمی ، وزيرخارجۀ وقت، طی تلگرام   رمزی به . قيمت جانش تمام شود

امل هشدارکاظمی   توسط عو. وی توصيه کرد که بازگشت به ايران خود داری  کند
  .               ً                                  شاه کشف وتقريبا  به قيمت ازدست دادن مقامش  تمام شد

تايمزلندن شايعاتی را مبنی براينکه طی سفر تيمر تاشبه لندن  از طريق    - ١٠
به نحوغير قابل توضيحی گم شده بود، ) حاوی اسناد  مهم( مسکو، کيف دستی اش 

ظنی بايستی قطع نظر از صخت  ياسقم  اين شايعات، رضا شاه سوء . منتشرکرد
گمان برده باشد که اسناد مزبورحاوی قرارومدارهای مخفی بين مقامات  شوروی و 
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دراينکه تيمورتاش نسبت به نزديکی ايران به شوروی نظر . وزيردرباربوده است
ندند که معاون  سامثبت داشت، جای ترديد نيست؛ اورا درزندان هنگامی به قتل ر

رهايی اش  يدارمی کردتا برایدران وزارت خارجۀ شوروی، کاراخان ازاي
  .چند سال بعد، خود کارخان درتصفيه های استالين ناپديد شد.  ميانجيگری کند

مصطفی . ک.برای امارواطالعات بيشتردربارۀ رويدادهاومسايل اقتصادی ر –١١
  فاتح، پنجاه سال نفت ايران، و  

  
نگار،  صاددان، تاريخاقت) ،تهران١٣٢١آبان ٢۶متولد(دمحمعلی همايون کاتوزيان ◀

ايران و کاوشگرعلوم سياسی ومنتقد ادبی واستاد پيشين دانشگاههای انگلستان
ٔ                            زمينه  تحقيق مورد عالقه  اومسائل مربوط به ايران است« . است...                 ٔ تحصيالت .     

کتابها و مقاالتش را در . رسمی دانشگاهی کاتوزيان دراقتصاد وجامعه شناسی است
ٔ                  زمينه  اقتصاد، تاريخ و    .می باشد... ادبيات ايران و    
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  فصل ششم 
  

  ارتش و بوروکراسی 
 
قبل ازاين که هر کار مفيدی دراين مملکت انجام شود بايد درصدد اصالح  قوۀ «   

حاکمه وتهذيب اخالق مجريان قوانين وساير اهالی مملکت برآمد و آن هم با رعايت 
شکل و مدت طوالنی وقت می خواهد که اصول وترتيبات عادی، کاری  است بس م

 » ...معلوم نيست با وضع جهان ديگرفرصت آن را داشته باشيم
    *»اللهيار صالح«  

 
رضاشاه دولت جديدش را بردو »تاريخ ايران مدرن« يرواند ابراهاميان درکتاب

 در دوران حکومت وی؛ ارتش. ارتش و بوروکراسی: ستون اساسی پی ريزی کرد
/  ١٩٢١ شمارنفرات ارتش درسال.روکراسی هفده برابررشدکردده برابروبو

اق،هشت هزار ژاندارم و شش هزار  ٢٢تنها  ١٣٠٠ ّ                               هزارنفروشامل هشت هزار قز                         
، به بيش از چهل  ١٣٠٤/  ١٩٢٥اين تعداد  تا سال . نفر نيروی تفنگدارجنوب  بود

/  ١٩٤١ هزارنفرنيروی منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزايش يافت وتا سال
 ١٣٠٠/ ١٩٢١ازسوی ديگر،درسال . ، به بيش ازصد وهفتاد هزارنفررسيد١٣٢٠

                                                            ً           دولت مرکزی فقط عبارت بودازمجموعۀ بی نظمی از مستوفيان تقريبا  خود مختار،
ّ                  ام ااين مجموعه تاسال.منشی ها وصاحب منصبان      ّ          ، مبد ل به هفده ١٣٢٠/ ١٩٤١ 

ّ        وزارتخانه های مهم ی نظير . وزارتخانۀ کامل با نود هزارکارمند حقوق بگيرشد                 
 .   ً   ّ             عمال  فع اليتی نداشتند ١٣٠٠/  ١٩٢١داخله ، معارف وعدليه، تا سال 

 :    ّ                                                                البت ه اين گسترش به واسطۀ درآمدهای حاصل ازچهارمنبع مختلف امکان پذيرشد
ّ                                   حق  االمتيازاستخراج نفت؛گردآوری ماليات قه؛افزايش عوارض گمرکی و    ّ                         های معو        

ّ              در آمدهای مربوط  به حق  االمتياز نفت .االهای مصرفیهای جديد بر ک وضع ماليات                      
آغاز شده و درسال های   به شکل مبلغی ناچيز١٢٩٠/ ١٩١١که پرداخت آن درسال 

ّ  پوند رسيده بود، طی    ٥٨٣٩٦٠در مجموع به  ١٣٠٠ – ١٣٠١/  ١٩٢١ –١٩٢٢                  
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پوند و در سال  ١٢٨٨٠٠٠به بيش از  ١٣١٠ - ١٣١١/  ١٩ ٣٠–١٩٣١سال های
ميليون پوندافزايش ٤به بيش از ١٣١٩ – ١٣٢٠/  ١٩٤٠ – ١٩٤١های 
سايردرآمدهای نيزازهنگام انتصاب آرتورميليسپو ی امريکايی به سمت خزانه .يافت

ّ                                                                  داری کل  و آغاز اجرای برنامه های ناتمام شوستربرای ايجاد يک نظام  مالياتی        
هنگام ورود ميليسپو افراد بدبين به . پيشرفته  در وزارت ماليه ، روند افزايشی يافت

سه ماه آموختن کارش، سه ماه برای جريان انداختن کارها  و «به ايران برای وی
سه ماه  برای جمع آوری حقوقش پيش ازترک نااميدانۀ کشور، زمان درنظرگرفته 

ّ                                                                 ام ا او درعرض پنج سال، ادارۀ جديدی  را تأسيس کرد، اجاره دادن  زمين »بودند  
نرخ های قديمی را روزآمد ساخت، برعوارض فروش های دولتی را لغو کرد، 

ترياک افزود وازهمه مهم ترمستوفيان را به صورت کارمندان تمام وقت سازمان 
چيزی نگذشته بودکه ميليسپوتوانست نخستين برنامۀ  بودجۀ جامع ساالنه  . دهی کرد

ّ  همۀ اين برنامه ها به واسطۀ پشتيبانی  رضا شاه  ميس ر. را هم تنظيم کند     ّ   البت ه   - شد                                                 
. هنگامی که رضاخان به اين باوررسيد که دراين کشور فقط جای يک شاه هست

ف امالک اعيان و«ميليسپومی نويسدکه  ّ               بدليل تهديد فرماندۀ کل  قوا مبنی برتصر                 ّ                       
کين بسيارعمده ازجمله سپهدارماليات دريافت              ّ                     ّ                                         برجستگان محل ی، قادرشده بود تاازمال 

 ».کند
 نه ماليات گيريهای همراه بافشاروتهديد،به خودکشی سپهداراين گو برخی معتقدند

رضا خان ازجنس دولتمردانی «:ميلسپومعتقداست. منجرشد١٣٠٥/ ١٩٢٦درسال 
م  پادشاه  انگلستان فيليپ اگوستويی فرانسه  ّ                                           است که نخستين سرمشق آنان هنری دو                                 

داردولت او نيروی انسانی و نيروی نظامی الزم را برای شکل گيری اقت. بودند
 » .مرکزی تأمين  کرد

همچنين، وی خان های بختياری وشيخ خزعل را برای واگذاری سهام نفتی خود به 
دراين خصوص،وزيرمختاربريتانيا درسال . دولت مرکزی تحت فشارقرارداد

 :چنين گزارش داده است ١٣١٢/  ١٩٣٣
ی درآمدها         ّ                 ّ                                  چنين موف قيتی بدون کمک مؤث ر رضاخان ممکن نبود، زيرا وی گردآور 

قه وجاری را در مناطقی که دولت های قبلی فاقد قدرت الزم برای  ّ                                                           اعم  از معو         ّ   
هم اکنون همۀ بخش های پادشاهی تحت کنترل . وصول آن بودند امکان پذيرکرد

ّ                         دولت مرکزی درآمده است و ماليات ها به طورمنظ م ازتمام مناطق به خزانه                                            
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ّ               مناطقی که طی  سال های گذشته - واريزميشود نه تنها چيزی به درآمدهای  دولت             
 .اضافه  نمی کردند بلکه دولت ناچاربود مبالغ هنگفتی در آن جا هزينه کند

ل جهانی  ّ         درآمدهای دولت همچنين به دليل بهبود وضعي ت تجارت پس ازجنگ او                    ّ                                       
نيز وضع و  –     ً               عمدتا  حقوق و دستمزد  - افزايش يافت،عالوه براين، ماليات بردرآمد

نحصار دولتی برقرارشد، وماليات هايی بر کاالهای مصرفی به ويژه ازهمه مهم ترا
 ٥١درآمد گمرکی نيز از. قندوشکر،چای،تنباکو، پنبه، پوست وترياک اعمال گرديد

ميليون  ٦٧٥و سپس  ١٣٠٤ميليون در سال ٩٣به ١٣٠٠ميليون قران درسال
 .افزايش يافت ١٣٢٠درسال 

( ميليون قران  ٣٨الهای مصرفی از همچنين درآمدهای مربوط به ماليات های کا
ماليات بر قند . رسيد ١٣٢٠ميليون قران درسال ١٨٠به بيش از١٣٠٤درسال ) لایر

ميليون قران در سال  ١٢٢ - وضع شد ١٣٠٥که در سال  –وشکرو چای 
به درآمدهای دولت ١٣٢٠ميليون درسال٦٩١و١٣١٧ميليون درسال ١٣٠٧،٤٢١

ميليون  ٢٤٦ناشی ازاين ماليات ازکم تر از به عبارت ديگرفقط درآمد. اضافه کرد
بر اساس برآورد .  افزايش يافت ١٣٢٠ميليون لایر درسال ٣٦١٠لایر به بيش از
 .                                  ّ     درصد از اين در آمد صرف نيروهای مسل ح  شد٣٤بيش از١٣١٤بريتانيا، تا سال 

          ّ      رضاخان  فع اليت  . نيروهای نظامی درواقع مهم ترين ستون رژيم جديد تلقی می شد
وی بمنظور ايجاد يک . آغاز کرد١٢٩٩راين بخش  را بی درنگ پس ازکودتای د

ارتش بيست هزارنفری، نيروهای قزاق رابا بقايای ژاندارمری و نيروی تفنگداران 
هم قطاران خودرا جايگزين  افسران روسی، سوئدی وانگليسی .جنوب ادغام کرد

ۀ  ارتش جديد را تأمين با وضع عوارض بر راه ها وماليات برترياک، بودج. کرد
ّ                وی طی  مد ت دوسال، پنج لشکرمتشک ل ازسی هزار نفر. کرد                     ّ    ّ تشکيل  ارتش در     

تهران، تبريز، همدان، اصفهان و مشهد بود براساس  لشکر از جدا داد،اين لشکرها
 – ١٣٠٢/  ١٩٢١ –١٩٢٣تمام سال های « گزارش های انگليس، رضاشاه 

نخستين  نيروی مناسب پس از .  کرد را صرف ايجاد يک  نيروی منضبط  ١٣٠٠
اين ارتش جديد شماری از شورش »  ١٢١٣/  ١٨٣٤دورۀ  فتحعلی شاه درسال 

به ويژه  کوچک خان و گروه جنگلی ها در گيالن، خيابانی   - های واليات را 
.       ّ             با موف قيت سرکوب کرد –درتبريز، سيمکو درکردستان وصولت الدوله در فارس 

اندارمری  به رهبری ماژور الهوتی در تبريز و کلنل تقی وی همچنين شورشيان ژ
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 .پسيان درمشهد  را در هم  کوبيد
رشد وگسترش نيروهای نظامی به ويژه پس از تصويب قانون نظام وظيفۀ اجباری  

                                         ّ           ، تداوم يافت اين قانون  را محوری ترين  فع اليت  رژيم ١٣٠٤/ ١٩٢٥درسال 
صدورشناسنامه وهمچنين اخذ نام خانوادگی برای همراه بااين قانون،  .نيزناميده اند

سال، بايد دوسال  ٢١ايرانيان اجباری شد، مطابق اين قانون همۀ مردان سالم  باالی 
مشموالن . درارتش وچهارسال ديگربه صورت نيروی ذخيره  خدمت می کردند

                                ّ                                       نظام وظيفه در ابتدا ازميان جمعي ت روستايی، سپس  ايالت  و عشايرو سرانجام 
دارای هجده لشکر ١٣٢٠/  ١٩٤١ارتش تا سال .       ّ                  ازجمعي ت شهری جذب می شدند

ّ     کامل متشک ل از يک لشکربرای هريک ازاستان های دوازده  –هزارنفرشده بود١٢٧        
ّ   همچنين نيروی زمينی ارتش متشک ل . گانه و يک لشکرويژه درمرزهای روسيه                            

فروند  ١٥٧خود روی زرهی؛ نيروی هوايی دارای٢٨دستگاه تانک و١٠٠از
بخش های خدماتی . دستگاه ناوچه بود ٤دستگاه ناوو٢هواپيما ونيروی دريايی شامل

ّ                                    ارتش راهم يک ستاد مشترکی متشک ل ازرؤسای نيروهای عمده اداره می کرد                             ) .١  ( 
رضا شاه  به تکيه گاه های  دوگانۀ  خود يک شبکۀ گستردۀ مالی  هم افزود، تا « 

اين سربازساده که از . ازکابينه ايجاد کردجايی که يک پست وزيردربارخارج 
درجات پايين  نظامی برآمده بود، در دوران حکومتش آن قدر ملک تصاحب کرد 

 .تبديل شد –اگر نگوئيم خاورميانه   -       ٍ                      که به  ثروتمندترين فرد ايران 
بر اساس بر آورد يکی اززندگی نامه نويسان هوادار رضا شاه ، ثروت وی به  

 .ميليون هکتار زمين  بوده است  ٥/١يليون  پوند و حدود  هنگام مرگ سه م
وی همچنين  . بيش تراين زمين ها درمنطقۀ اجدادی اش مازنداران قرارداشت 

بعضی ازاين امالک با . صاحب مزارع گندم درهمدان، گرگان وورامين بود
مصادرۀ مستقيم، بخشی ديگرازطريق نقل وانتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی  

يگراز طريق آبياری زمين های باير، وسرانجام بخشی نيزبا مجبور کردن زمين د
. داران بزرگ و کوچک برای فروش زمين هايشان به قيمت اسمی ، بدست آمده بود

 .يکی ازقربانيان اين مال اندوزی، سپهداربود
، سفارت  بريتانيا گزارش داد که رضا شاه ١٣١١/  ١٩٣٢درهمان  اوايل  سال  

غريبی نسبت به زمين دارد، طوری که همۀ خانواده ها را روانۀ زندان حرص «
اشتهای سيری « : می کرد مگراين که با فروش امالک شان  به وی موافقت کنند
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ناپذيروی به اندازه ای بود که چند صباح ديگر کسی بپرسدچرا اعلی حضرت بی 
زارش در ادامه می اين گ» .درنگ همۀ ايران  را به نام خود به ثبت  نمی رساند

نارضايتی شمارچشمگيری از زمين داران،  سايرين بر اين باورند «به رغم : افزايد
       ً                                                                     که صرفا  کاری رامی کند که دودمان های پيشين انجام  داده بودند، واو بهتراززمين 

    ّ  البت ه ».                                      ّ      به هر حال سراسر مملکت درواقع به وی تعل ق دارد« بهر برداری می کند و
درکارانباشت ثروت ازراه های  او همچنان« :مختاربريتانياکم تربودبلندنظری وزير

 .هان ارشد نظامی  خودرا نيز درکار آزاد  گذاشته است مشکوک است وفرماند
سوءظن  حال،ازهيچ فرصتی برای بی اعتبارکردن فرماندهان درصورت ودرعين

گيری نسبت به قدرت گرفتن آنان ازطريق اندوختن ثروت پرشمار برای  بهره 
    ّ                                             البت ه اگر آنان سهم عمده ای  از ثروت  به دست آمده . شخصی ، فروگذار نمی کند

« :وی می افزايد» .را به شاه بدهند، او نيزازدزدی های آنان چشم پوشی خواهد کرد
رضا شاه نسبت به ثروت حريص و طمع کار است وازديدگاه  اوهروسيله ای برای 

) درمازندران( جديد منتهی به درۀ چالوسجادۀ ... کسب پول وزمين مطلوب است 
ً                              که باهزينۀ هنگفتی ايجاد شده، صرفا  برای ارضای هوس شخصی وی  بوده                                   

برخی براين گمان  بودند که رضا شاه  برای شکوفايی منطقۀ  اجداد اش، ».است
 . بقيۀ کشور را خشکانده  است

لف بلکه راه آهنی                                               ّ         رضا شاه برای عمران وآبادی مازندران نه تنها جاد ه های مخت 
شهرهای  هتل های لوکسی در.ازتهران به بندرتازه تأسيس بندرشاه احداث کرد

درشهرهای ساری، بابل وعلی آبادکه نامش را به شاهی . رامسروبابلسرساخت
وی برای . تغيير داد، کارخانه های دولتی قند و شکر، توتون و نساجی تأسيس کرد

ارخانه ، به بيگاری کشيدن  از مردم، سربازان تأمين نيروی کار ارزان قيمت اين ک
ّ     وظيفه وحت ی آدم ربايی ازکارگران نساجی اصفهان متوس ل شد سفارت بريتانيا  .          ّ                                      

 )    ٢(». سرپا مانده اند» کاربدون دستمزد«گزارش داد که کارخانه های وی با
عرفی «   ّ  وحت ی » بانی مدرنيزاسيون « ،»اصالح گر«رضاشاه راهمواره «برخی

در واقع ، قصد او از تأسيس نهادهای جديد ، . کبيرتلقی کرده اند] جامعه[ »ساز
گسترش سلطه از طريق  گسترش  قدرت دولت درهمۀ بخش های کشور بود، از 
سياست گرفته تا اقتصاد واجتماع وايدئولوژی ميراثی که اوپشت سرگذاشت درواقع 

ّ                             محصول فرعی اقدامات مصم م وی برای ايجاد يک دولت متمر  .کز  قدرتمند بود                     
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                                ً                                    سلطۀ مطلق او برنظام  سياسی،عمدتا  ازطريق تبد يل مجلس از يک مرکز قدرت  
در .                              ً                                آريستوکراتيک به يک مجلس کامال فرمايشی وفرمان بردارصورت  پذيرفت

م در سال  ّ          دورۀ قبل، ازمجلس دو  /  ١٩٢٥تا مجلس پنجم در سال   ١٢٨٨/  ١٩٠٩                  
     ّ                                     ومتنف ذان روستايی قادربودند رعايارا درمقام ، سياستمداران مستقل ،اعيان  ١٣٠٤

به تعبير .  شبان دهقانان ورعايای وفاداربه سوی  صندوق های رأی هدايت  کنند
 :ملک الشعرای بهار، شاعرسرشناس ومشروطه خواه  کهنه کار

به مصيبت  آن دچار هستيم، ) ١٣٢٣/  ١٩٤٤( نظام نامۀ انتخاباتی  که تا به امروز 
ّ                     ارترين وناسنجيده ترين قوانينی است که توس ط ما دموکرات ها  به يکی اززيان ب                                        

ما از طريق ارائۀ يک قانون  دموکراتيک  اروپای  مدرن در .تصويب رسيده است
                         ّ                                            محيط  پدرساالرانۀ ايران سن تی، نامزدهای ليبرال را تضعيف کرده و به همين 

ن ، افراد ايالت نسبت برجستگان روستايی محافظه کاررا که  می تواند دهقانا
وعشاير وديگررعايا را به مانند گله ای به پای صندوق های رأی بکشاند، تقويت 

ّ                                                            تعج بی ندارد، موقعی که ليبرال های مجلس چهارم  برای اصالح اشتباه . کرده ايم   
قانون «                                                      ّ          خود دست به اقدام زدند، محافظه کاران سرسختانه و با موف قيت پشت ، 

 » .د  سازمان کردندکنونی تجدي» دموکراتيک 
ّ                      رضا شاه اين نظام نامۀ انتخاباتی را همچنان حفظ کرد ، ام ا ورود به مجلس را به                                                       
ً                                    دق ت تحت نظارت خود درآورد شخصا  نتايج هرانتخابات ودرنتيجه ترکيب هر                             ّ  

ّ                      اعم   ازمجلس  پنجم درسال  –مجلس را  تا مجلس سيزدهم در سال  ١٣٠٥/  ١٩٢٦  
ّ                                          طی  اين مدت، ترکيب  طبقاتی مجلس تغييرچندانی . تعيين می کرد - ١٣١٩/  ١٩٢٠  
ّ              درصد از نمايندگان ازبين زمين داران، اعيان مح لی، کارمندان  ٨٤بيش از –نيافت                                            

ّ                         وتج ار مرتبط  با دربار بودند درواقع، شمارنمايندگانی که در اصل زمين داربودند، .   
ّ                                            افزايش يافت ام ا ترکيب سياسی مجلس به گونه ای تغيير يافت که فقط نامزدهای                

به  –شاه. مکانيسم نظارتی آن نيز بسيارساده بود. مطيع اجازۀ ورود پيدا می کردند
فهرست نامزدهای  احتمالی را بررسی کرده وآن ها را با  –همراه رئيس شهربانی

« ، »مغرور« ، »ديوانه« ، ـ»           ّ  فاقد عرق مل ی «، »بد« يا » مناسب« صفاتی چون 
  ّ  کل ه « يا » لجوج و يک دنده «، »بی شرم « ، »خطرناک«، »احمق« ،»   ّ مضر  
رضا خان به مجلس شورا می گفت .: ص.توضيح ج.[عالمت گذاری می کرد»پوک

 در نيز سپس اين اسامی دراختيار وزارت کشوروبه واسطۀ وزارت کشور]طويله
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تنهاوظيفۀ اين هيئت .                               ّ                        اختياراستانداران وهيئت های محل ی  انتخاباتی قرارمی گرفت
شماراعضای تمام  . ع  برگه های رأی  گيری و نظارت برصندوق آرا بودها توزي

نامزدهايی هم که بر رقابت . اين هيئت ها  را دولت مرکزی  تعيين می کرد
درنتيجه ، . انتخاباتی پافشار می کردند، به زندان  می افتادند ياتبعيد می شدند

به دليل داشتن امالک و  بودند  که اغلب» مناسب« نامزدهای پيروز همواره افراد 
به عنوان . دارايی در حوزه های  انتخاباتی خود ،  از پشتيبانی الزم برخورداربودند

مثال،درانتخابات مجلس هفتم تصميم شاه براين بود که دوتن از زمين داران بزرگ 
»          ّ حمايت محل ی«          ّ                                  ّ                مراغه،  عب اس ميرزا فرمانفرما و اسکندرخان مقد م، به دليل داشتن

می ن ه دوره .، بايد کرسی هايشان راحفظ کنندچشمگير لی سه دوره ودو  ّ     ُ       درنتيجه او                ّ          
 .نمايندگی مراغه را برعهده  داشتند

شاه برای مطمئن شدن از فرمانبرداری نمايندگان ، مصونيت  پارلمانی را ناديده 
                                                          ّ           گرفت ، همۀ احزاب سياسی اعم ازگروه های هواخواه راممنوع و کل يۀ روزنامه 

ا تعطيل کرد وجماعتی  را به کار گماشت که خود حکومت آنان  های مستقل ر
/  ١٩٢٦وزيرمختاربريتانيا دراوايل سال . می ناميد» مأمورمخفی « و»مخبر«را

اتوگرايسم برپا کند «گزارش دادکه به نظرمی رسد رضا شاه می کوشد نوعی١٣٠٥
ّ       کل  دولت هدفش هم نه تنها بی اعتبار کردن سياستمداران کهنه کار، بلکه « و  

کابينه از مجلس می . اوفضای  بی اطمينانی وترس ايجاد کرده است...پارلمانی است
 ».ترسد، مجلس ازارتش درهراس است؛ ودرمجموع همگی ازشاه  می ترسند

   ً          ّ  مثال  ساموئل حي م .  نمايندگان و ديگرسياستمداران منتقد شاه عاقبت دلخراشی داشتند
اعدام شد؛ ميرزادۀ عشقی ،  شاعرسر شناس »  خيانت« ، نمايندۀ يهودی ، به جرم 

، ]ارباب کيخسرو[، سوسياليست وسردبير نشريۀ قرن بيستم، وخسرو شاهرخ 
ّ                     محم د فرخی يزدی نمايندۀ . نمايندۀ زردشتی، درروز روشن هدف گلوله قرارگرفتند   

.  مجلس وسردبير پيشين  سوسياليستی توفان ، ناگهان دربيمارستان زندان درگذشت
س که رهبری اعتداليون را پس از بهبهانی برعهده  گرفته بود ، به سيد  ّ                                                              حسن مدر        

شايعه . روستايی دور افتاده  درخراسان تبعيد شد ودرآنجا به طور ناگهانی درگذشت
آبراهاميان از قول .: ص. توضيح ج. [ بود که مرگ مدرس بر اثر خفگی بوده است

وزدومأموروعامل بنام ولی درآنر. است» شايعه«کسروی آورده است که 
س ّ  جهانسوزی و خلج برخاسته عمامۀ سي د حسن مدر  را ازسرش برداشته در دهانش                                  ّ        
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 ]  او را خفه كردند. كردند و دورگردنش پيچيدند
در بارۀ  اين    ١٣٢٠/  ١٩٤٠سفارت بريتانيا، بی خبرازاين شايعات، درسال 

 :موضوع  اين گونه  گزارش  کرده است
س  زندگی ساده ّ              مدر  ای دارد ونزد طبقات  پايين اجتماعی که اغلب به خانۀ  وی    

رفت و آمد دارند وتوصيه های وی را در مورد مسائل مختلف جويا می شوند ، 
ديدگاه هايش  را آزادانه مطرح  .  اومردی نترس و صريح است. بسيارمحبوب است

ز روزهای صبح  يکی ا.            ّ                              هيچ کس ، حت ی شاه  از انتقادهايش مصون نيست.  ميکند
       ً                                             ، ظاهرا  تالش سازمان يافته ای برای قتل وی انجام گرفت، ١٣٠٥/  ١٩٢٦آبان ماه 

ّ                                                         ام ا وی به رغم زخمی شدن ازسه جا، ازمهلکه جان سالم  به دربرد درمقام يک .  
س مردی زيرک و دورانديش، ام ا يک دنده ، لجوج وعوام  ّ                        روحانی سن ت گرا، مدر                            ّ          ّ         

      ّ                            به مصد ق هنگام حکومتش بوسيلۀ رسانه  انگليسها.:  ص.توضيح ج.[فريب است
ّ                                                هايشان عوام فريب و توس ط نشريات و رسانه ها  ناسزا های فراوان  می گفتند و                       

 .]مطبعات حقوق بگير ايرانی هم سياست آن را تعقيب می کردند
                ّ                                                           پارلمان ازنقش جد ی وتعيين کننده اش بازداشته شده وبه جامعه ای  تزئينی تبديل  

يکی از نخست وزيران بعدها . نی حاکميت نظامی را می پوشاندشده بود که عريا
ۀ «:تصديق کرد که ّ   شاه اصرارداشت که کارمقن نه، فقط مهرتأييد زدن براقدامات  قو                                   ّ                       

بدين ترتيب مجلس ».مجريه است، بنابراين مجلس به نهادی تشريفاتی تبديل شده بود
 - افت تشکيل مجلس سنا                ّ                                    وظايفش را به حد ی بروفق مراد انجام می داد که شاه دري

ّ                  با ايجاد تغييرات قابل توج ه در قانون اساسی  –که به شاه قدرت بيش تری می داد                         
ايجادشد که به  ١٣٠٤/ ١٩٢٥تنها تغييردرقانون اساسی درسال. ضرورتی ندارد

سفارت بريتانيا درسال . تفويض گردبد موجب آن سلطنت ازسلسلۀ قاجاربه شاه جديد
.                                ّ          مجلس ايران را نمی توان چندان جد ی تلقی کرد«:که گزارش داد١٣٠٥/  ١٩٢٦

هيچ يک ازنمايندگان استقالل رأی ندارند، همچنان که انتخابات مجلس آزادانه انجام 
اگرارادۀ شاه برتصويب اليحه ای قرارگيرد،آن اليحه تصويب می . نمی شود

که شاه فقط موقعی . کارخارج ميشود شودواگرشاه مخالف باشد،آن اليحه ازدستور
 )   ٣(». موضعی بی طرفانه دارد، بحث های بی هدف فراوانی درمجلس درمی گيرد

شماردانش . ايجاد نظام واحدآموزشی درکشوريکی ديگرازاهداف واصالحات بود 
، شامل دانش آموزان مدارس دولتی ١٣٠٢/  ١٩٢٣آموزان ايران درسال 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٥                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

ت های دينی درمجموع                                                ّ وخصوصی،حوزه های علميه ، ميسيونری ها و مدارس اقل ي
ازآن ها ، دانش آموزان مدارس  ١٢٠٠٠نفر بود  که کم تر از ٩١٠٠٠کم تر از 

مدرسه درکشوروجودداشت   ٦٥٠مطابق آمارهای ميليسپو در مجموع .دولتی بودند
مکتب خانه  ٢٠٠مدرسۀ ميسيونری ، وبيش از ٤٧مدرسۀ دولتی، ٢٥٠که شامل 

کم تر  - گی در مدارس  ميسيونری بودند که هم - شماردانش آموزان دختر. می شد
، تعداد مدارس تحت پوشش دولت به  ١٣٢٠/  ١٩٤١تا سال .  نفر بود ١٨٠٠از

  ٢١٠٠٠دبيرستان با  ٢٤١دانش آموز و   ٢١٠٠٠٠مدرسۀ ابتدايی با  ٢٣٣٦
مدارس  ميسيونری های و . دانش آموز دختر رسيد  ٤٠٠٠دانش آموزاز جمله

ّ             همچنين مؤس سات  آموزشی  مکتب خانه ها . اعالم  شدند»   ّ  مل ی «    ّ              اقل يت های دينی ،          
نظام آموزشی دولتی ازسيستم  . نيزدر نظام دبيرستان های دولتی ادغام شدند

آموزشی فرانسه  الگو برداری شد وبر اساس آن مدارس به دو سطح شش سالۀ 
ّ            ابتدايی ومتوس طه تقسيم شد  اين نظام بر يکپارچگی تأکيد داشت ودرسرتاسر.             

بود  - فارسی  -                                                ّ            کشوردارای برنامۀ آموزشی وکتاب درسی  يکسان والبت ه زبان واحد 
.                                            ّ                        تدريس به سايرزبان ها که درگذشته درمدارس اقل يت ها مجازبود ، ممنوع شد

 .        ّ                                   ّ                 سياست کل ی نظام آموزشی جديد، فارسی  سازی اقل يت های زبانی  بود
، کم  ١٣٠٤/  ١٩٢٥ درسال. آموزش عالی کشورنيز به همين  صورت رشد کرد

حقوق، ادبيات ، علوم  سياسی ،  - دانشجودرشش دانشسرای موجود ٦٠٠تر از
ّ             اين مؤس سات شش گانه . نام نويسی کرده  بودند - پزشکی،کشاورزی  وتربيت  معلم        

 .با يکديگر ادغام  شدند ١٣١٣/  ١٩٣٤در سال 
/  ١٩٣٠دهۀ  دانشگاه  تهران در اواخر  . و دانشگاه تهران را تشکيل دادند 

برای رشته های دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی ،  شش دانشکدۀ جديد١٣١٠
شمار دانشجويان اين دانشگاه  در .                                ّ           هنرهای زيبا، الهيات  وعلوم و فن ی ايجاد کرد

به همين نسبت نام نويسی دردانشگاههای . نفررسيد ٣٣٣٠به  ١٣٢٠/  ١٩٤١سال 
ل فرزندان خود را از نيمه های اگرچه خانوا. خارج ازکشوررشد يافت ّ                              ده های متمو            

ّ              سدۀ  نوزدهم  برای تحصيل  به خارج ازکشور اعزام  می کردند، ام ا اين شمارتا                                                            
بورس  ١٠٠، يعنی هنگامی که دولت اعطای ساالنه  ١٣٠٨/  ١٩٢٩قبل از سال 

 ٥٠٠، بيش از١٣١٩/ ١٩٤٠تحصيلی به اروپا را آغاز کرد، زياد نبود تا سال 
نفر ديگردرحال تکميل  ٤٥٠آموختۀ ايرانی به کشور  بازگشته و نفردانش
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براساس الگوی  - همانند نظام مدرسه ای - دانشگاه تهران. تحصيالت خود بودند
يکپارچگی تأکيد می شد، بلکه تربيت  ناپلئونی طراحی شده بودودرآن نه تنها بر

 )    ٤(.                                      ّ                  نيروی کارشناسی برای بخش عمومی را هم مد  نظر قرار داده بود
ّ                    رضا شاه برای توسعۀ نظام دادگستری دولت اهم يت فراوانی قائل بود   داورو .                                          

فيروزفرمانفرما حقوقدانان تحصيل کردۀ اروپا،ايجاد يک و زارتخانۀ دادگستری را 
آنان ساختارقضايی .تالشی که پيش ازاين بارها ناکام مانده بود –برعهده گرفتند

      ّ                                      های سن تی قرارداده، از جمله  دادگاه های شرعی دولتی جديد را جايگزين دادگاه 
                      ّ                                                 وهمچنين دادگاه های محل ی، شهرستان ، شهری ، استان و در رأس آن ديوان عالی 

از جمله معامالت مربوط  به  - همچنين مرجع ثبت همۀ اسناد حقوقی . کشور بود
. داز روحانيون به سردفتران اسناد رسمی منتقل ش... امالک ، ازدواج  و طالق 

قضات دادگستری نيز به دريافت مدرک  از دانشکدۀ حقوق يا تطبيق خود با نظام 
قوانين اين نظام قضايی نيز از قوانين  ناپلئونی ، سويس .  جديد فضايی ملزم شدند

ّ               البت ه  دراين نظام امتيازات قابل توج هی برای شريعت . وايتاليا الگو برداری شده بود                               ّ    
ّ                                      نان حق  طالق ، حضانت از فرزندان، چند همسری و مردان همچ. در نظرگرفته شد      

ّ                                ام ا شريعت درسه حوزۀ عمده تضعيف شد. صيغه را برای خود حفظ کرده بودند   :
                                       ً مسلمانان ملغی گرديد ؛ مجازات مرگ منحصرا   تفاوت حقوقی بين مسلمانان و غير

                               ّ                                      به موارد قتل ، خيانت و شورش مسل حانه محدود شد، وشکل جديد مجازات، يعنی 
اين نظام يا .            ّ                                                حبس بلند مد ت جايگزين مجازات های بدنی به ويژه در مالء عام  شد

دندان دربرابر   - پذيرش قوانين جديد به طورضمنی رويکردهای سنتی مجازات  را 
 )  ٥. (منسوخ  کرد –دندان ، چشم دربرابرچشم ، و حيات درمقابل حيات 

   
 دولت  و جامعه   

 
ازديدگاه برخی ايرانيان وهمچنين . متفاوتی مواجه شددولت جديدبا برخوردهای  

ناظران خارج ازکشور، اين دولت نظم، قانون، انضباط ، اقتدارمرکزی و وسايل 
 وبه عبارتی -  سينما،وتلفن راه آهن، اتوبوس، راديو، مدرسه، –رفاهی جديد

که بعضی آن را غرب گرايی می  –را»مدرانيزاسيون« و» ،انسجام ملی » توسعه«
به باوربرخی ديگرسرکوب، فساد، ماليات، بی هويتی . به همراه آورد - ناميدند
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 ١٩٤٢ميليسپو که درسال . وامنيت ازنوع دولت های پليسی ره آورد اين دولت بود
حکومتی فاسد ، «    ّ  ً                                            مجد دا  به ايران بازگشت، معتقد بودکه ميراث رضا شاه  ١٣٢١/ 

                  ّ       يات بندی شاه به شد ت واپس سياست مال« : است» محصول فساد و برای فساد
به ...گرايانه بود طوری که موجب افزايش هزينۀ زندگی وفشار آن برطبقات فقيرشد

کارگران را ازپای درآورد واز       ّ                                     طورکل ی اوکشوررادوشيد،دهقانان، ايالت وعشايرو
              ّ          درشرايطی که فع اليت هايش . زمين داران ماليات و عوارض سنگينی دريافت کرد

ّ                                     تجا ر،صاحبان انحصار، پيمانکاران ونورچشمی - »سرمايه داران «طبقۀ جديدی از    
م ، ماليات و مسائلی ازاين دست،  ّ                                های سياستمداران را به ثروت رسانده بود، تور                                           

ايران شناس » آن لمپتون «همچنين خانم «. سطح زندگی  توده ها را پايين آورد
تهران بود، پرآوازه انگليسی که درزمان  جنگ وابستۀ مطبوعاتی کشورش در

     ً    شديدا  با )   Ann Lambton )   ،2008 – 1912خانم آن  لمپتون.: ص.توضيح ج[
توان منافع                         ّ     رومعتقد بود با وجود مصد ق نمى          ّ                   حکومت مصد ق مخالف بود و ازاين

ّ    اکثريت قابل توج هی «،گزارش دادکه .]امپرياليسم انگلستان را در ايران تأمين كرد               
ّ                                         حس  و حالی را سفيرآمريکا درتهران نيز گزارش چنين » .ازمردم ازشاه بيزارند  

خودکامه ای ستمگر، طمع کاروبی احساس که سقوط  وی ازقدرت « : داده بود
 » .               ّ       هيچ کس  را متأث ر  نکرد... ومرگش درتبعيد

اعيان وبرجستگان  .                       ّ             ً   ّ         امادرواقع،نگرش مردم وحت ی نخبگان کامال  ضد ونقيض بود 
  -               ّ                          تی، اقتدار محل ی  و قدرت شان  در مرکز را ازيک سو القاب ، معافيت های ماليا

       ّ                       برخی حت ی  زمين و زندگی شان از . از دست داده بودند –به ويژه درکابينه  ومجلس
ّ                                               ام ا ازسوی ديگر، مزايای پرشماری هم کسب کرده بودند. بين رفته بود آنان ديگر .  

همچنان  .در ترس ازاصالحات ارضی، بلشويسم و انقالب مردم  زندگی نمی کردند
برای ورود به دانشگاه، گرفتن  - پارتی بازی  - می توانستند ازارتباطات خانوادگی 

کسب وکارشان با .                              ّ                          بورسيه های دولتی و کسب موقعي ت های وزارتی استفاده  کنند
ت  –فروش محصوالت کشاورزی به مراکز رو به رشد شهری رونق  -           ّ  به ويژه غال 

 فشار. برای تصاحب امالک ايالتی بهره بردند ازامتيازقانون جديد ثبت. يافته بود
ماليات برزمين را به دهقانان خود منتقل کردند وازهمه مهم تر،برای نخستين 

بدين ترتيب . بارازقدرت قانونی برای تعيين کدخداهای روستايی برخوردارشدند
 مدرنيزاسيون«.دولت برای حمايت اززمين داران دربرابرروستائيان وارد عمل شد

 .چندان هم بدون قربانی نبود»  
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نخوت اشرافی شان را کناربگذارند،  بودند افزون براين، بزرگ زادگانی که حاضر
مش را . رايافتند -    ّ       وحت ی دربار - به داالن امتيازهای انحصاری ّ       رضا شاه همسر سو                

طايفه ای قاجاری که به واسطۀ ازدواج  با خاندان های  - از خانوادۀ دولتشاهی
دخترش . انتخاب کرد –نند آشتيانی، مستوفی و زنگنه درپيوند بودپرسابقه ای ما

شاهزاده اشرف را به عقد يکی از پسران  خانوادۀ  قوام الملک ، حاکم  شيراز و از 
دخترديگرش ، شمس، را به عقد پسر محمود  .  رؤسای قديمی ايل خمسه ، در آورد

         ً        جديد کامال  همکاری  اشراف زاده ای که در شکل گيری نظم - ) مدير الملک(جم 
محرم ويژه اش ژنرال امان هللا  جهانبانی، افسرهمکار درنيروی . درآورد –داشت

اق وازنوادگان مستقيم فتحعلی شاه را همچنان  در سمت رياست ستاد ارتش  و  ّ                                                                      قز   
وی همچنين  پايگاه  خانوادگی اش را ازطريق . بازرس  ويژۀ  نظامی حفظ کرد

. ملک فارق ، پادشاه مصر، تقويت کرد] خواهر[ ه فوزيه،ازدواج وليعهد با شاهزاد
                ّ                                                        رضا شاه که به اد عای برخی، کارش رابا مهتری اصطبل آغازکرده بود، به  انحای 

 ) ٦.(مختلف راهش را به سوی رده های باالی برگزيدگان وسرآمدان باز کرد
ّ             کشمکش با مخالفان روحانی به رغم  تهاجم رضا شاه به تحص ن کنندگان  ق م  در                                                    

چندان درصدر قرارنگرفت  و  پس  ١٣١٤/  ١٩٣٥، تا سال  ١٣٠٨/  ١٩٢٨سال 
از آن تير ازمشهد فراترنرفت  آن چه اين غائله را برانگيخت، رشته ای از اقدامات 
احی شده بود که به  ّ                   خصمانۀ  رضا شاه بود که  به اعتقاد برخی به اين منظور طر                                                       

وی  فرمان قانون  جديد لباس . ورکيست کش]  واقعی [ جهان نشان دهد که رئيس 
جايگزين  می کرد »  فرنگی «را صادرکرد که  براساس آن کاله پهلوی  را با کاله 

. ؛  کالهی که با واسطۀ لبه اش مانع از سجدۀ مؤمنين به هنگام عبادت می شد
در ابتدا  نه به  - اين فرمان  زنان  را . اجرای اين فرمان سرسختانه پی گيری شد

رضا شاه  . به کنار گذاشتن  حجاب  تشويق و ترغيب  می کرد - ورت  اجباری  ص
مقامات  ارشد  را مجبور کرد  تا همسران خود را بدون حجاب درمجامع عمومی 
                                     ّ                                        همراه کنند واظهار اميدواری کرد که  کل يۀ زنان  سرانجام  حجاب را کنار گذارند و 

ديگر نمی توانند با پوشش سر وارد وی همچنين اعالم  کرد که آموزگاران خانم  
يکی ازدختران وی نيز بدون پوشش حجاب دريک رويداد ورزشی . مدرسه  شوند

در مراسم افتتاح مجلس ، سربرهنه و بدون آن که  هيچ  يک . دختران حضوريافت
عملی که در حکم توهين به عرف و مذهب ،  –از روحانيون رسمی درکنارش باشد 
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همچنين کالبد . داد تا در دانشکده های پزشکی تحصيل کنندبه زنان اجازه . بود
شکافی اجساد را در دانشکده های پزشکی مجازکرد که خشم  مراکزمذهبی را به 

منع القاب را به عناوينی .  زاد روز رسمی اش رابه نوروزمنتقل کرد . همراه داشت
عزاداری رابه  آيين های. همانند سيد ، حاجی ، مشهدی و کرباليی نيز تعميم داد

يک روز محدود کرد ومساجد را به استفاده از صندلی درحين برگزاری اين مراسم 
م و عيد قربان را ممنوع کرد.  مجبورکرد ّ                           برگزاری آيين های خيابانی محر  حرم .                            
درمشهد ومساجد تاريحی و قديمی اصفهان را بر روی جهانگردان ) ع( امام رضا 

هيجده سالگی برای   - زايش سن ازدواج  را وی همچنين ايدۀ اف. خارجی گشود
 .   ّ             مد  نظر قرار داد –مردان  و پانزده سالگی برای زنان 

/ در تاريخ  دهم  جوالی  . روی داد ١٣١٤/  ١٩٣٥واکنش پيش بينی پذيردرسال  
ّ        توس ط  روس ) ع ( به مناسبت  سالگرد به توپ  بستن حرم امام رضا  - تيرماه ٢٠   

«            ّ                            يک واعظ محل ی ازفرصت برای محکوم کردن اين - ١٢٩٠/  ١٩١١ها درسال 
وهمچنين فسادگستردۀ دولتی وماليات های سنگين برکاالهای »نوآوری های کفرآميز
اين امرموجب برانگيختن بسياری از بازاريان و روستا ييان . مصرفی، استفاده کرد

ّ                        آنان درحرم امام رضا  متحص ن شدند و  شعارمی دادند . هم جوارشد  يزيد  شاه« :                        
          ّ  مقامات محل ی » امام حسين ما را ازاين شاه  شرور مصون دار« و» دوران است

ّ                                                                    طی  چهارروز متوالی با ناتوانی شاهد اين حوادث  بودند زيرانيروهای نظامی   
به گزارش  کنسول . استان وپليس شهراز تجاوز به حريم حرم سرپيچی کرده بودند

های جديد را زيرلباسهای شان پنهان  ، افسران وحشت زده کاله]مشهد[ بريتانيا در
کرده ، اين طرف و آن طرف می دويدند ، و آماده بودند تا درصورت مواجهه 

اين بن بست موقعی به پايان رسيد که .  باافسران ارشد،  کاله شان را بر سربگذارند
دراين . نيروهای کمکی از آذربايجان وارد  صحنه   شدند وبه حرم هجوم آوردند

                             ّ                               ويست نفرغيرنظامی جراحت های جد ی برداشتند و بيش از يک صد  نفر کشاکش د
                      ّ                   در ماه های بعدی ، متول ی حرم و سه سربازی  . از جمله  زنان و کودکان کشته شدند

يک ديپلمات انگليسی . که از شليک به معترضين سرپيچی کرده بودند ، اعدام شدند
ها سخن ناپلئون را ازياد برده                                ّ شاه به هنگام نابود کردن قدرت مال  «:هشدارداد که

است که هدف اساسی مذهب ممانعت ازکشتاراغنيا به دست فقرا است وهيچ چيزی 
نمی تواند جای نفوذ مذهبی را پرکند  و اين ناسيوناليسم  مصنوعی را نجات دهد، 
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                       ً                                                ناسيوناليسمی  که احتماال  با مرگ شاه از بين خواهد رفت و دوره ای ازهرج  و 
 ».اهد گذاشتمرج برجای خو

مجتهدان ، به . اما طغيان مردم درمشهد برسايرمناطق کشور چندان تأثيرگذارنبود 
از سوی . ويژه علمای برجستۀ شهرهای قم واصفهان، دراين زمينه سکوت کردند

     ّ             به سن ت  اعالم آغاز . ديگرشاه نيزاجرای اقدامات بحث برانگيزخود را تسريع کرد
ادارۀ . ساعات کاری در اين ماه پايان  دادماه رمضان با شليک توپ وکاهش 

افزون . بنيادهای روحانی را ازدفتر اوقاف مذهبی به وزارت  معارف  منتقل کرد
براين، پوشيدن چادررادرمکان های عمومی اعم ازخيابان ها ، ادارات دولتی، 

ّ                                 ّ                   حم ام های عمومی،اتوبوس های شهری وحت ی کالسکه های شهری،  سينماها،  
به شهروندان عادی فرمان داد تاهمسران شان را بدون حجاب . وع کرد      ً    صراحتا  ممن

دراين بين، رفتگران ، مغازه داران . درآيين های عمومی به همراه داشته باشند
بنابرگزارش کنسول انگليس، .  ودرشکه چيان نيزبه اجرای اين فرمان ملزم شدند

فی می شد ّ         امتناع کنندگان ازاين فرمان به مراکزپليس معر  همسريکی ازاستانداران .ند                                          
بسياری اززنان . کشوربه اثرنارضايی از اجرای اين فرمان، دست به خودکشی زد

. نيزناگزيربه پوشيدن روسری های بلندو لباس هايی يقۀ بسته تا زيرگلوروی آوردند
 .کنسول بريتانيا تالش کرده است تا ماجرا را از چشم اندازی وسيع تر توصيف  کند

روزانه ، آن چه  بيش ترين تأثير را درزندگی مردم  دارد اموری  گذشته از قوت
است که با آداب وعرف اجتماعی سروکارداشته باشد، علی الخصوص عرف و 

ّ             آدابی که مذهب اسالم نيزبرآن صح ه گذاشته است ايرانيان دربين مسلمانان ، مردم .                             
ّ          متعص بی نيستند ّ  ام ا. [     ته  آغاز شد،  موضوع کشف حجاب زنان که در سال گذش]  

افزون براين ، .  محافظه کاری اجتماعی وهمچنين غيرت آنان را هدف گرفته است
اين موضوع همانند قانون سربازگيری اجباری نمادی از نفوذ پی در پی  در زندگی  

نفوذی که همراه با خود دخالت خارجی بيش تروهمچنين ماليات . روزمرۀ آنان است
                                            ّ  د داشت می شود، اين  امر در نظر شهرنشينان مرف ه بيش تری را به همراه  خواه

ّ                                              درحکم نوعی انقالب است ،  ام ا در گروه های پايين تراجتماعی که درآن هازنان                           
                                                                  ّ     نقش نيروی کاربعدی خارج ازمنزل را هم  برعهده دارند ، تأثير  اين روي ه هم 

ميان طبقات      ّ                    البت ه اين تأثير پذيری در. عادات و هم در بودجۀ خانوادۀ  منفی است
به همين دليل مقاومت بيش ترمردم . مختلف ايالتی درمقايسه با سايرين، کم تر است
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موارد عينی نيزبه شکل بی ميلی نسل های  دربرابراين پديده انفعالی بوده است ودر
منبع حجاب زنان . قديمی تر به خروج از منازل و رفتن به خيابانها بروزکرده است

 )١()  ٧(.آزاد آنان  با مردان  چيز ديگريک چيزاست و اختالط  
  
  

 اوضاع اقتصادی اياالت ايران در دوره رضاخان 
 

عبدالحسين تيمورتاش، وزير نيرومند دربار رضاشاه، : دنيای اقتصاد می نويسد
            ّ              ای در سطح مل ی از نخبگان و  گويا اين عادت را داشت كه دربارۀ هر مساله

 .مسؤوالن به صورت كتبی نظرخواهی كند
شد يا نه،  ها در بهبود مديريت كالن اقتصادی به كار گرفته می آيا اين نظرخواهی

ّ                              بحث ديگری است؛ ام ا اين اقدام وی دست كم موجب می شد مسؤوالن كشور تالش                  
 ١٣١٠وی در بهار . برای شناخت وضعيت موجود را در دستور كار قرار دهند

فرستد و از آنها  وز ايران میهای آن ر           ّ       پرسش به حك ام واليت ١٠ای حاوی  نامه
ده . ها تحقيق و پاسخشان را به صورت كتبی ارائه كنند خواهد دربارۀ اين پرسش می

 : پرسش تيمورتاش عبارتند از
ً   ّ چه نوع صنايعی در حوزۀ ماموريت آنها موجود و مخصوصا  حت ی -  ١ االمكان                                                   

كنی و ساير  ه پاكريسی، پنب بافی، نخ بافی، پارچه چند دستگاه قالی.    ّ      معي ن كنند
ّ   مؤس سه  های صنعتی يا كارخانه موجود است؟   

استعداد محل در توت كاری و عمل آوردن ابريشم چيست و به چه وسايل  -  ٢
 توان مردم را تشويق به كاشتن درخت توت و عمل آوردن ابريشم كرد؟ می
رود چه اندازه بوده و هر جريب،  مقدار اراضی كه تحت زراعت ترياك می -  ٣

 دهد؟ ار ذرع مربع چه اندازه شيرۀ ترياك میهز
داری را زياد  توان حشم داری حوزۀ ماموريت چه بوده و آيا می استعداد حشم -  ٤

 كرد يا خير و از حيث مرتع استعداد مرتع چيست؟
های تازه  باشند كه با بستن آنها مساحت آيا در محل سدها و بندهايی موجود می -  ٥

 تحت زراعت بيايد؟
در محل را صورت دهند و ) غير خالصجات انتقالی(سامی خالصجات دولتی ا -  ٦
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 .االمكان استعداد هر يك از آنها را ذكر كنند حتۀی
آيد و آيا استعداد عمل آوردن پنبه، توتون و  چه محصوالتی در محل به عمل می -  ٧

 درخت توت موجود است يا خير؟
ن درخت توت كنند و عمل آوردن   ّ                                    حك ام مأمور هستند مردم را وادار به كاشت -  ٨

 .محصول ابريشم را تشويق كنند
 كنند؟ چه معادنی در محل موجود است و كدام يك از آنها كار می -  ٩

ّ           ّ             االمكان اط العات مذكور بايد كامل و توس ط حكام تهي ه و جامع باشد   ّ حت ی -  ١٠                           ّ         . 
. ی را داشت                                      ّ                        اين نامه در حكم يك اقدام ضروری برای حك ام يعنی استانداران امروز

اين استانداران آن روز هر كدام بر پايۀ دانش، تجربه و كارشناسانی كه داشتند به 
 . درخواست تيمورتاش پاسخ دادند

 ١٣٠٠راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی کرمان که در اواخر دهه اول سده 
شمسی توسط مهرآوران رييس هيات تفتيشيه کرمان تهيه و به تيمورتاش وزير 

ای به بخش صنعت و معدن اين ايالت  اشاه ارسال شده است، نگاه ويژهدربار رض
 : خوانيد دارد که در زير می

 
 راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی كرمان  

 
ّ                         چون اط العات راجع به اقتصاديات كرمان دارای اهم يت زيادی بود و هرگاه بر                                        ّ      

رات، نظامنامه آن را برای تقديم مقامات وزارت خالصه ّ                                                 طبق مقر  نموديم، فايدۀ  می       
 :دارد             ً                        شد، لذا عينا  بدون كم و كاست تقديم می منظور از آن حاصل نمی

وضعيت فالحت وآبياری قسمتی ازكرمان ازقبيل بم ونرماشير و راين و جيرفت و 
                                                                  ّ     رودبار و اقطاع و خبيص و ماهان و جوپار و رابرو غيره حاصلخيز و مستعد  همه 

ّ                        يت وجوددارد، ام ا اوضاع فالحتی جلگۀ شهر نوع آبادی است و آب هم به قدركفا               
بخش نيست وچون از منبع تا مظهر قنوات مسافت  آبی رضايت كرمان به واسطۀ كم

ّ           خيلی زيادی، يعنی از پنج فرسخ الی ده فرسخ فاصله است، حفر و مرم ت و تنقيه                                                              
قنوات از يك طرف مستلزم زحمت ومخارج خيلی زيادی است و از طرفی هم چون 

شود، آب به طورخيلی  لی گود است وآب به درستی بر مزارع سوار نمیمنبع خي
كندی جريان داردواغلب برای مشروب ساختن مزارع محتاج به كشيدن وراندن آب 
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های نيمه راكد را به  به اين معنی كه بايد يك نفر زارع به وسيله بيل آب. هستند
ل پيش آمده كه در طرف مزرعه براند وهرگاه اين وضعيت كه در ظرف پنجاه سا

اثر كمی بارندگی پيوسته منابع قنوات گود افتاده است دوام كند، محتمل است كه در 
كه هيأت توانسته ) ای( برای پيدا كردن آب تا اندازه. آب شود           ّ            آتيه به كل ی اين شهر بی

 :رسد است مطالعه نمايد كه جز چند طريق ذيل راهی به نظر نمی
ّ                ّ                 كرمان در خط  مزرعۀ سعيدی سد ی وجود داشته است قديم در يك فرسخی شهر  -  ١           

. دهند         ّ                                                     كه به سد  هالکو معروف است و نسبت بنای آن را به هالکوخان معروف می
داده  نمود و يك درياچه را تشكيل می های سيل زمستانه را ذخيره می       ّ   اين سد  آب

ّ                        در صورتی كه ميزان بارندگی در حدود متوس ط باران فعلی كرمان باشد. است و                                       
            ّ                             توان برای مد ت تمام سال از بستن اين سد به  العاده پيش نيايد، می يك خشكسالی فوق

مهندسی كه .                                      ّ      سنگ آب برای شهر كرمان و اطراف شهر تهي ه نمود ١٥ميزان 
ّ                                                      ّ                  توس ط تجارتخانه كيانيان برای مطالعه و بازديد مخارج اين سد  رفته مخارج آن را    

 .تدر حدود صدهزارتومان برآورد كرده اس
رودخانه درختنجان كوهپايه كه پس ازمشروب ساختن اراضی كوهپايه داخل  -  ٢

توان به طرف شهر آورد، درصورتی كه هيچ نوع  شود نيز می های خبيص می آب
زيرا اين آب به مصرف زراعت اراضی . رساند صدمه به آبادی خبيص هم نمی

به وسيلۀ اين آب دهد ولی اگر  رسد كه چندان حاصلی نمی زار كوهپايه می شن
عالوه بر اين كه درآبادی             ّ                                 اراضی مستعد  و حاصلخيز اطراف شهر مشروب گردد، 

قسمت عمدۀ آب . دهد                 ّ                                  خود شهر خيلی مؤث ر خواهد بود چند برابرامروز حاصل می
ّ             التج اراست مشروب   معين        ّ             كه متعل ق به قاسم آقا]را[مزبورخالصۀ انتقالی درختنجان    

قه را مشروب میسازد و يك قسمت قليلی  می ّ               هم مزارع اشخاص متفر  طوری . نمايد                   
مخارج . شنويم خود قاسم آقا نيز مايل است كه اين آب به شهر آورده شود كه می

توان اين آب  كه می] ای[ از نقطه. زنند آوردن اين آب را پنجاه هزار تومان حدس می
طور خيلی  را به طرف شهر برگردانيد تا شهر چهار فرسخ است كه دوفرسخ آن به

آب اين .خواهد سهولت خواهد آمد ودو فرسخ ديگر آن بيشتر كار وزحمت می
سنگ و در بهارشش الی هفت سنگ ودرتابستان پنج سنگ  ٨رودخانه درزمستان

عقيدۀ اشخاص بر اين است كه اگردولت اين آب را به شهر برساند، درظرف .است
 .         ّ                       تواند كل يۀمخارج را استيفا نمايد چهار سال می

                                                         ّ          ايجاد آب به وسيلۀ چاه آرتيزين، درصورتی كه ممكن باشد، البت ه چون كسی  -  ٣
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توان دراين باب يك نظر قطعی اظهار  نبوده است كه دراين باب مطالعه نمايدنمی
 .نمود

مصرف ديگر در كرمان وجود دارد كه اگرچه برای شهر مفيد  دو آب بی -  ٤
ّ     نخواهد بود، ام ا می يكی از . ان حوالی از آن استفاده كردتوان برای زراعت در هم              

فايده به هدر  ريزد و بی اين دو آب، آب رودخانۀ دهنه غار است كه به كوير می
 .توان به ده سيف خبيص آورد و به مصرف زراعت رسانيد اين آب را می. رود می
در صورتی كه در همان . ريزد نتيجه به كوير می آب دهنه حور است كه نيز بی -  ٥

توان به وسيلۀ اين آب اراضی بايرۀ  اراضی قابل زراعت وجود دارد و میحوالی 
 .آن حدود را مزروع نمود

  
 وضعيت كرمان و مقايسه با بلوچستان انگليس  

 
های آبياری كه بتوان آب را از چاه بيرون آورد، زيرا در  جلب تلمبه و ماشين -  ٦

در اين . آب وجود داردذرع به طور كثرت  ١٥زير زمين كرمان به عمق ده الی 
به اين . قسمت ليوتنان كلنل نول، قنسول انگليس مقيم كرمان امتحاناتی كرده است

بيند كشيدن آب با تلمبه دستی از چنين عمق زيادی خيلی  معنی كه چون می
نمايد كه اگر تلمبه پايين در روی آب نصب شود،  پرزحمت است، پيش خود فكر می

كند و يك چاه مخصوص كه دارای  اين فكر امتحان میبر اثر . زحمتش كمتر باشد
نمايد و در روی آن يك دخمه كه شبيه به  های مناره است حفر می               ّ های شبيه به پل ه   ّ پل ه

كند و بر روی تلمبه يك لولۀ خيلی  نمايد و تلمبه را نصب می اتاق است درست می
به طبقات فوقانی توان آب را به وسيلۀ آن بدون زحمت  نمايد كه می بلند نصب می

دهد، زيرا به طور خيلی سهولت  اين امتحان نتيجۀ بسيار خوبی می. عمارت هم برد
ه می ّ     و با جزئی قو                     ً         اين رقم تلمبه معموال  به قيمت . توان به خوبی آب از چاه كشيد            

های ديگری كه در كرمان  شود، در صورتی كه تلمبه تومان وارد كرمان می ٢٥
پس از اين امتحان درصدد . شود تومان وارد نمی ١٢٠معمول است كمتر از 

. آيد كه يك ماشين بخاری جلب نمايد و به همان شكل در روی آب نصب كند برمی
ۀ پنج اسب باشد، در هر ساعت دو  عقيده ّ                               اش بر اين است كه يك ماشين كه به قو                                   

 .دهد می  هزار ذرع مربع زمين آب
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هر قنوات مسافت خيلی زيادی است چون در كرمان از منبع تا مظ: حفر قنوات -  ٧
ها به  خورد و در غالب قسمت ها در حدود هشتاد ذرع ريسمان می و بعضی از چاه

اندازه گران تمام  شود و از اين رو حفر قنوات بی های خيلی سخت مصادف می زمين
دارد، قنسول  شود، چنانكه در حدود يك ذرع و نيم، نه تومان مخارج برمی می

اند كه در  داده  های مختلف مكاتبه كرده آنها جواب اين باب با كمپانیالذكر در  فوق
توان همان مساحتی كه نه تومان  های مخصوص حفر شود می صورتی كه با ماشين

 ٥٠بديهی است در ايران كه شايد در حدود . مخارج دارد با سه تومان حفر نمود
كمتر شود يك فايده  هزار فرسخ قنات وجود دارد اگر دو ثلث مخارج حفر قنوات

 .رسد عظيمی است كه به مملكت می
های دستی و به وسيلۀ انسان  در كرمان و ساير نقاط هنوز قنوات را با چرخ -  ٨

ّ     نمايند وبرای اين كاريك مخارج زيادی متحم ل می تنقيه می    ً            مثال  در رفسنجان . شوند                                       
ان مخارج تنقيه هزار توم ١٠٠                        ً      فرسخ قنات وجود دارد، اقال  سالی  ٥٠٠كه به طول 

 .نمايند قنوات می
طوری كه كلنل نول حساب كرده است برای بيرون آوردن هر خرواری گل و الی 

اند از هر هفت نفر  شود و طوری كه حساب كرده قنوات سی شاهی مخارج می
در صورتی كه به واسطۀ كمی . رعيت هميشه يك نفر مشغول تنقيه قنوات است

ايشان در اين باب امتحان كرده و به . ت احتياج دارنداندازه به وجود رعي رعيت بی
بندند شروع به تنقيه قنوانی نموده و طوری  وسيله قرقره و يك طنابی كه به اسب می

توان  كه حساب كرده است بدين طريق هر خرواری گل با نوزده شاهی از چاه می
هر اسب به  بيرون آورد، يعنی در هر خروار يازده شاهی كمتر مخارج دارد، زيرا

اين مطلب حدس و نظر نيست، بلكه امتحانی است كه يك . كند نفر كار می ٦اندازه 
است كه ] ای[فايده ديگری كه در اين كار است صرفه. نفر اروپايی دقيق كرده است

شود زيرا يك رشته قناتی را كه در ظرف شش ماه تنقيه  از حيث وقت عايد می
 .خواهد شد              ّ              نمايند، در مد ت يك ماه تنقيه می
ّ                                             مساله قابل توج ه اين است كه وضعيت بلوچستان انگليس از حيث كم -  ٩         ً آبی كامال                

ها برای پيدا كردن آب اقدامات زيادی  آب ايران است و انگليسی شبيه به نقاط كم
ّ                       ايم اط الع پيدا نماييم به عرض  كه ما توانسته] ای[           ً        اند كه ذيال  تا درجه كرده      
  :رسانيم می
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اند كه سيل زمستانه را ذخيره                           ّ         نقطه كه ممكن بوده بنای سد سازی كرده در هر) الف
 .رسانند                 ّ                               نموده و درطول مد ت سال به تدريج به مصرف زراعت می

چون مخارج حفرو تنقيه قنوات محتاج مخارج خيلی زيادی است اغلب برای ) ب
و آن را  نمايند استغناء از قنات به وسيله تلمبه و ماشين، آب از چاه استخراج می

 .دانند بيشتر از حفر قنوات مقرون به صرفه می
های سنگالخ و غيرقابل  ها كه زمين های كوه در نقاط كوهستانی ودردامنه) ج

الی را از  و های زمستان گل زنند كه آب                    ّ             زراعت وجود دارد، سد های كوتاهی می
خيزی از كوه آورده درآنجابخواباند كه پس ازچندسال يك زمين خيلی مستعدو حاصل

                                  ّ         خيلی سزاوار است كه وزارت اقتصاد مل ی يك نفر .               ّ     های متراكم تهي ه شود آن خاك
ّ                                                   متخص ص بصيروبااط الع وباهوش برای مطالعۀ اوضاع فالحتی بلوچستان انگليس             ّ    
كه خيلی شبيه به اراضی جنوب ايران است، به كويته، مركز جديد بلوچستان اعزام 

 .اند، استفاده نمايد اين موضوع كرده ها در دارد و از تجاربی كه انگليسی
كاری  اندازه كرمان بدان احتياج دارد، مسأله درخت يكی از مسائلی كه بی -  ١٠

دارند در اثر بريدن  است؛ زيرا به طوری كه اشخاص مسن و فهميده اظهارمی
های جنگلی كوهستان كه سابق زياد بوده، ميزان بارندگی كرمان نسبت به  درخت

ها را قطع نمايند،  ده و بديهی است كه اگر بدين رويه پيوسته درختسابق كمتر ش
شد؛ ولی اگردولت، قانونی برای  خواهد كمتر نيز امروز ميزان بارندگی از

به ) را(كاری وضع نمايند و با تمام وسايل ممكنه موجبات تشويق مردم   درخت 
ايد ممكن است های فعلی جلوگيری نم كاشتن درخت فراهم سازد و ازبريدن درخت

عالوه .          ّ                                      سال به كل ی وضعيت آب و بارندگی كرمان تفاوت نمايد ١٥كه ظرف 
بردرخت كاری برای اين كه جلوگيری از قطع اشجار عملی شود مقتضی است كه 

سنگ كه در چند نقطۀ كرمان وجود دارد و  دولت هر چه زودتر به استخراج زغال
احتياج ديگر كرمان به . ماينددر قسمت معادن به عرض خواهد رسيد اقدام فر

زار، درفصل  درخت كاری اين است كه به واسطۀ نزديكی به كوير و صحاری شن
         ّ                              وزد به كل ی هوای شهر از گرد و خاك، فاسد  بهار و تابستان كه بادهای تند می

ّ     وغيرقابل تحم ل می كاری شود مانع از  اگر درحوالی شهر تا چند فرسخ درخت. شود            
كاری وجلوگيری ازقطع  درخت  مسألۀ. صفيه هوا خواهد شدورود خاك وموجب ت

های مركزی و جنوبی مملكت يك امری است                    ً        اشجارموجوده مخصوصا  در قسمت
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ّ                    ّ                     كه بايد جدا  مورد توج ه اوليای معظ م دولت واقع شود؛ حت ی اگر رعايا را مجبور              ّ         ً           
ظلمی به                                 ّ                                سازند كه در سال هر نفر مقدار معي نی درخت به تناسب محل بكارند نيز 

آنها نشده، چنانكه دولت مصر بعد از جنگ عمومی يك چنين قانونی را تصويب 
نفع  عقيدۀ هيأت براين است كه اگررعايا را در اصل درخت شريك و ذی. نمود

به اين معنی كه . نمايد كاری در ايران پيشرفت می نمايند، بدون زحمت مسألۀ درخت
        ّ            ّ       لكی متعل ق به خود رعي ت باشد نصف يا ثلث عين درخت به طريق غارس و ما

گيرد و  های زيادی ازجنوب غرس نخل بدين نهج صورت می چنانكه در قسمت
            ّ                              ّ     نفع بودن رعي ت دراصل نخل موجب شده است كه حت ی در  همين مسأله، يعنی ذی

هرگاه . های ديمی زيادی به عمل آيد             ً                        هايی كه ابدا  آب جاری وجود ندارد، نخل قسمت
          ّ                                    اين اصل ات خاذ شود، بيش ازهرتدبيری برای پيشرفت كاری  در قسمت درخت

        ّ                            ّ                         كاری مؤث رخواهد بود؛ زيرا اگر خود رعي ت سهيم نباشد چون به بقای  امردرخت
آب در . نمايد كه محصول آنی به عمل آورد خود اطمينان ندارد هميشه سعی می

ی ها                                                  ّ                غالب نقاط برای غرس اشجار موجود است و در دنيا و حت ی خود ايران درخت
 . خيلی زياد وجود دارد كه جز در ابتدای غرس به آب احتياج ندارد

 
 بار رعايا در كرمان وضعيت فالكت  

 
ت خمسه انقوزه وجود دارد . ١١ ً   ّ                        در غالب كوهستان كرمان مخصوصا محال  در (                            

های فارس مثل الرستان و سعبه و غيره انقوزه به طور كثرت وجود  غالب كوه
ّ  و چون از قرار اط ال) دارد ّ        دهند و اظهاری كه تج ار اين  عی كه قنسول انگليس می                                    

نمايند انقوزه فقط در ايران و مقداری هم در افغانستان وجود دارد و طرف  جنس می
              ّ           ّ                                 اگر دولت يك ات حاديه بين ت جار تشكيل دهد كه درفروش آن با هم . احتياج هست

مصرف فروش رقابت ننمايند، ممكن است كه باهرقيمتی كه ايران مايل باشدبه 
  .برسد

      ّ                  اين بت ه در كرمان و ساير . نامند           ّ                                خومك يك بت ه است كه به التين آن را اقيدار می. ١٢
          ً    چنانكه فعال  يك . رسانند نقاط جنوب خيلی زياد است و فقط به مصرف سوخت می

كلنل نول كه خيلی در قسمت . فروشند بار االغ در كرمان به چهار قران می
  ت عميقه نموده، مقداری از اين گياه را به لندن فرستاده و اقتصاديات كرمان مطالعا
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پوند                           ّ            اند كه هرتن از اصل اين بت ه به قيمت سی اند وجواب داده آن را تجزيه نموده
از .                ّ                                  شود، ولی اين بت ه در همه جا دارای جوهر اقيدار نيست خريداری می  انگليسی

الذكر برای امتحان به لندن فرستاده فقط آن  كه قنسول فوقهای زيادی  بين قسمت
قسمتی كه ازجلگۀ سرآسياب شش،نزديكی شهر كرمان فرستاده، دارای اقيدار بوده 

    ّ                                                                    البت ه در نقاط ديگر كرمان و ساير جاهای ايران اين گياه وجود دارد كه دارای . است
ه جلوگيری سخت                                    ّ به اين معنی كه از يك طرف قطع اين بت  . همان خاصيت باشد

                 ّ  يك مقدار از آن بت ه . بنمايد و از جهتی در ساير نقاط نيز درصدد برآيد و امتحان كند
 .كه به وسيلۀ قنسول انگلستان به دست آمده به وسيلۀ پست تقديم گرديد

ّ   های ايران وجود دارد و در كرمان خاص ه       ّ                        يك بت ه است كه دربسياری ازقسمت: متك                                  
. گيرند السوس می               ّ            از ريشۀ اين بت ه سوس يا ربع. اد استناحيۀ بم ونرماشيرخيلی زي

ّ                         سه قران است وتج ار زردشتی در كرمان و بم ) زاهدان(   ً                 فعال  من تبريزدردزداب                
ّ            بديهی است كه اگر دولت توج ه كند و در . رسانند ونرماشيربه مصرف فروش می                         

ّ         هر جا تجس س نمايد ممكن است كه اين نيز يكی از صادرات مهم  مملكت ش                                              ّ  .ود        
شود و  گرفته می  از اين گياه جوهر سنتنين كه دوای كرم است،: درمنۀ تركی. ١٣

طوری كه قنسول تحقيق نموده قبل از جنگ اين گياه منحصر به تركستان بوده و 
اند، به قيمت دو ليره انگليسی به  آورده هر كيلوگرم سنتنين كه از اين به عمل می

كه دولت روسيه اين گياه را به خود  ليكن بعد از جنگ. رفته است فروش می
دولت انگليس پس از . ليره بالغ گرديد ٦٠منحصر ساخت قيمت هر كيلوگرم به 

جنگ خيلی در هندوستان درصد برآمده و باالخره در يك بقعۀ كوچكی كه به طول 
                              ّ               ذرع است به دست آورده است كه بت ه مزبوره دارای  ٥٠٠يك فرسخ وعرض 

در صورتی كه درساير نقاط هندوستان خيلی اين گياه . باشد جوهر سنتنين می
ّ                      زياداست، ام ا دارای اين جوهر نيست ً     درايران مخصوصا  قسمت.            های سردسيری                

اليه امتحان كرده،  ای كه قنسول مومی اين گياه به طوركثرت وجود داردليكن تااندازه
دارای سنتنين  اند، هايی از نقاط مختلف به لندن فرستاده و تجزيه كرده يعنی نمونه
ّ                                        ّ                 ام ا با اين حال خوب است كه وزارت اقتصاد مل ی در نقاط مختلفۀ . نبوده است  

ّ                               مملكت به وسيلۀ اشخاص متخص ص تجس س نمايد، شايد در ايران هم قسمت      ّ هايی به                          
دولت هندوستان از همين مقدار زمين كه . دست آيد كه دارای همين جوهرباشد

 .كند يمه عايد می            ّ                   دارای اين بت ه است منافع خيلی عظ
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: دهد در هندوستان نخلی موسوم به داچيليفرا وجود دارد كه ميوۀ ذيل را می. ١٤
اش بد و غيرنافع                                          ّ     اين درخت عينا شبيه به درخت خرما است، اما  ميوه. سيلريسترا

توان به طور خيلی سهولت                            ّ                      است ليكن در اين نخل يك ماد ۀ قندی وجود دارد كه می
بدين معنی كه خوشۀ ميوۀ مزبور يا جای ديگر آن را زخم . ردقند از آن به عمل آو

ّ                  زنند وسريك كوزه به محل  زخم مزبور وصل می می كوزۀ مزبور پر از يك . نمايند                      
شود كه به طور خيلی ساده يك قند خيلی خوب  شربت خيلی خوب و گوارايی می

به قيمت درهرقريۀ هنديك كارخانه قندسازی خيلی سبكی . گيرند سفيدی ازآن می
. گيرند تر از درخت مزبور قند می سيصدروپيه وجود دارد كه با سهولت هر چه تمام

ممكن است كه وزارت . آيد آب به عمل می درخت مزبورجنگلی است ودرجاهای بی
ّ                                                            اقتصاد مل ی توج هی به اين مساله بفرمايد و نهال اين درخت را جلب كرده، كاشتن      ّ         

 . وب ترويج نمايدآن را در نقاط گرمسير و كم آب جن
النهرين به خيال  اخيرا در نتيجه كسادی بازار خرما، دولت بين: قند از خرما. ١٥

هرگاه اين مسأله پيشرفت .                               ً                 استخراج قند ازخرما افتاده وفعال  مشغول امتحان است
نمايد ممكن است كه مسألۀ قندسازی درايران خيلی خوب پيشرفت نمايد زيرا خرما 

. در صورتی كه نيشكر فقط صدی ده قند دارد  ّ           د ۀ قندی است،دارای صدی پنجاه ما
ّ                                                      خوب است اوليای معظ م دولت راجع به پيشرفت يا عدم پيشرفت گرفتن قند ازخرما                   

كتابی راجع به استخراج قند از خرما به زبان . از عراق عرب تحقيقاتی بفرمايند
    ً          عينا  اسم كتاب . درس انگليسی چاپ شده و در كلكته به قيمت پنج روپيه به فروش می

شود كه در صورت لزوم دستور ابتياع آن را صادر  و آدرس كتابخانه تقديم می
 .فرمايند

وضعيت رعايا و فالحتی كرمان خيلی : وضعيت رعايا و فالحتی كرمان -  ١٦
                   ّ                                            آور است واغلب به حد ی فقيروپريشان هستندكه جز اشخاصی كه از نزديك    ّ رق ت

. د درجۀ فقر و پريشانی آنها را به خوبی احساس نمايندتوانن اند نمی آنها را ديده
های سال                       ً                                      توان گفت اغلب تقريبا  عورولخت هستند وغذای آنها در غالب قسمت می

                                             ّ         ّ               علف صحرايی است، زيرا اغلب امالك اين ايالت متعل ق به متنف ذين و خوانين و 
 ّ          ت ی از دادن رؤسای ايالت است كه با زور اراضی وامالك ديگران را مالك شده و ح

در موقع برداشت خرمن با آنكه حصۀ . نمايند قوت اليموتی به رعايا مضايقه می
زارع خيلی كم و ناقابل است، همان مقدار قليل را نيز به اسم طلب و تقاوی ضبط 
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              ّ                                                        نموده و هنوزغل ه به انبارنرفته است كه باز رعيت بيچاره مجبور است كه دست 
اش                             ّ        راز نمايد و ارباب هم دست رد  بر سينهگدايی برای قرض به طرف ارباب د

غالب رعايا چون از فرط استيصال مقداری جو و ارزن از ارباب قرض . گذارد
كرده و مديون او هستند اكنون آزادی نقل و انتقال را نيز ندارند و ناچارند كه با تمام 

ر و                ّ                               سابق بر اين تعد يات خيلی زيادی از قبيل حبس و زج. مظالم ارباب بسازند
ولی در سنوات اخيره در نتيجۀ بسط نفوذ دولت و كم . اند نموده شكنجه به آنها می

                                                         ّ          شدن نفوذ خوانين و رؤسای ايالت، قسمت زجر و شكنجه و هزار تعد ی ديگر كه 
ّ                                                        انسان حس اس تحم ل شنيدن آن را ندارد از بين رفته، اما قسمت كارهای قالع و       ّ        

ّ      ّ  ارباب به رعايا و اجحاف در حص ۀ رعي ت تحميل مخارج ارباب و مباشر و نمايندۀ                             
رود در اثر ازدياد نفوذ دولت  از محصول هنوز به حال خود باقی است كه اميد می

چيزی كه هنوزتا . و بسط تشكيالت محاكم قضايی و تعميم معارف از بين برود
نمايد، اين است كه برخی ازمأمورين                       ّ          به نفوذ خوانين و متنف ذين كمك می] ای[درجه

نمايند و آنها هم از اين  ت از روی يك اغراض خيلی پستی با آنها سازش میدول
آمدی ما  فهمانند كه در هر دوره و هر پيش مسأله استفاده كرده به مردم می

مصدركار هستيم و همين مسأله بيش از هر چيز موجب بقای نفوذ خوانين خواهد 
تر سياستی است كه آنها برای  بود وبلكه تنها به همين مسأله زنده هستند و اين بزرگ

كين به مملكت اين . كنند بقای نفوذ خود بازی می                             ّ                 يكی از لطمات بزرگ اجحافات مال 
                                                ً                         است كه به واسطۀ اجحاف زياد بر رعايا آنها هم ابدا  به آبادی و ازدياد محصول 

هرگاه انسان با يك نظر سطحی به امالك خرده مالك نظرنمايد وبا . عالقه ندارند
كين بزرگ مقايسه كند، به خوبی اين مسأله بر او واضح خواهدشد كه تا امالك    ّ                                                                مال 

ّ        مند نباشد، آن آبادی كه منظور نظر اوليای معظ م دولت  رعيت به مزرعۀ خود عالقه                                           
 .باشد صورت نخواهد گرفت می

ّ                       در بافت مركز ناحيه اقطاع يك آب خيلی مهم ی وجود دارد كه در ظرف  روز  ٦                                      
به مختارالملك كرمانی است و دوروزديگرآن بر خرده مالك                 ّ  چهار روز آن متعل ق 

داشتند حاصلی كه از تمام                  ّ               طوری كه اشخاص مط لع محل اظهار می. شود تقسيم می
برای آبادی . شود، ربع محصول سايرين نيست امالك مختارالملك برداشته می

ه تكاليف                                ّ                                مملكت و جلوگيری از اجحافات متنف ذين الزم است كه يك قانون عادالنه ك
كين را معي ن نمايدوضع شود كه رعايا كامال به حقوق خود مطمئن شده           ّ          ّ                                                   رعايا ومال 
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درصددازدياد آبادی وعمران برآيند، زيرا امروزرعايا خود را يك عملۀ مزدور بلكه 
چون تربيت نواحی مختلفه .                            ً                     يك عابر سبيل فرض نموده ابدا  عالقه به آبادی ندارند

ّ      دارد، البت ه بايد در وضع چنين قانونی از اط العات مملكت خيلی با هم تفاوت                                ّ          
 . اشخاص نقاط مختلفۀ مملكت استفاده نمود

 
 ١٣٠٠روزگار صنعت در كرمان دهۀ اول   

 
 صنعت كرمان

ترين صادرات اين ايالت به شمار  بافی است كه از مهم صنعت عمدۀ كرمان قالی
ّ                            رود، ولی متأس فانه به واسطۀ دو عيب ذيل آن می كه بايد و شايد اهالی كرمان  طوری             
ّ                              توانند يك استفادۀ مهم ی از اين صنعت زيبای خود ببرند نمی                     . 
ال   ّ  ً او  های خارجی است و لذا                 ّ         بافی كرمان متعل ق به شركت های قالی غالب كارخانه:  
               ً         قالی كرمان عينا  مثل نفت . توان قالی كرمان را يكی از صادرات مملكت دانست نمی

بينيم كه نفت جنوب يكی  حصائيه گمركی مراجعه نماييم میجنوب است كه اگر به ا
از صادرات ايران است، ولی اگر به نتايج حاصله از آن بنگريم خواهيم ديد كه جز 

قالی كرمان .                                      ّ                     مزد عمله كارگر ايرانی و سهم دولت، بقي ه به ايران مربوط نيست
دهند،  رگرها میطوراست زيرا جزقيمت پشم و مزد خيلی ناقابلی كه به كا نيزهمان

                                  ّ         خيلی سزاوار است كه وزارت اقتصاد مل ی به اين . شود فايدۀ ديگری عايد اهالی نمی
ّ            مسأله توج هی بفرمايد و تج ار و سرمايه                ّ داران داخلی، چه از خود كرمان و چه از          

نقاط ديگر مثل يزد و اصفهان و تهران و تبريز را تشويق نمايد كه در شهر كرمان 
ّ         مؤس سات قالی جا  اين صنعت زيبا به دست باف    ّ   ً                      ی داير نمايند كه شايد پس از مدت ی متدر       ّ                               

رود  ها می خود ايرانی افتاده و منافع هنگفتی كه از اين راهگذر به جيب خارجی
 .           ّ           عايد خود مل ت ايران شود

ً ثانيا            ّ                           كنندوالبت ه اين خوديك نقص خيلی عظيمی                 ً               نخ قالی راعموما  ازخارج وارد می :     
بافی يزد ازريسمان خارجه مستغنی شود،  لی كرمان وپارچهبرای اينكه قا.است

ر . اندازه ضرورت دارد ريسی در كرمان بی تأسيس يك كارخانۀ نخ ّ   سابق اغلب تصو              
نمودند كه شايد پنبۀ ايران به تنهايی برای نخ و ريسمان خوب نيست، ولی كلنل  می
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العات دقيقی نول،قنسول انگليس كه راجع به هر رشته از اقتصاديات كرمان مط
های اين  نخ. اند نموده، يك خروار از پنبۀ رفسنجان فرستاده است در بمبئی و رشته

های نمرۀ بيستی است  خيلی خوب بيرون آمده به مراتب بهتر از نخ ٢٠پنبه تا نمره 
در . دارد تقديم می] را[كه در كرمان و يزد معمول است و اينك نمونۀ نخ مزبور 

ً بافی عموما   صنعت قالی های يزد نيزصدی  برند و برای پارچه به كار می ٢٠نمرۀ            
چنانكه اكنون روزانه سيصد بقچه از نخ نمرۀ . نمايند ازهمين نخ مصرف می ٩٥
قنسول مزبور پس از امتحان پنبه، مطالعاتی در مقدار . شود در يزد مصرف می ٢٠
 ٢٠ان به نخ نمره آيد و مقدار احتياج يزد و كرم كه در رفسنجان به عمل می] ای[پنبه
خروار، در  ٢٥٠٠آفت  كند كه تنها در رفسنجان در سال بی نمايد، معلوم می می

آيد و احتياج كرمان و يزد  خروار پنبه به عمل می ١٥٠٠دار در حدود  های آفت سال
ايشان برای يك ماشينی كه در سال، . دهد خروار تشخيص می ١٢٠٠در حدود ] را[

ّ          يد، با مؤس سات ماشين            ّ     خروار نخ تهي ه نما ١٢٠٠ نمايند و پس  فروشی لندن مكاتباتی می          
خروار  ١٢٠٠كند كه يك كارخانه كه در سال،  های زياد معلوم می از سؤال و جواب

      ّ                                                                 نخ تهي ه كند تا موقع كار افتادن و شروع به كار در حدود چهارصد هزار تومان 
كندوچنين نتيجه  بعد ازآن مخارج را با عايدات تطبيق می. مخارج خواهد داشت

قران است به يك  ٨گيرد كه اگر قيمت پنبه كه در غالب اوقات در كرمان يك من  می
قران تنزل  ٤٥قران است به  ٦٤         ّ                     ً              تومان ترق ی كند وقيمت نخ كه فعال  درغالب اوقات 

بعد . وهفت ازمنافع خالص به صاحبان سهام خواهد رسيد نمايد، درسال صدی سی
هازاتمام اين مطالعات، را ّ  جع به قو  . كند كه ماشين را حركت دهد مطالعاتی می] ای[       

ال  استخراج معدن زغال سربنان كه تا شهر :                    ّ             دراين قسمت دونظر ات خاذ نموده است ّ  ً                                    او   
فرسخ مسافت دارد و گويا طوری كه مهندس پليس جنوب تشخيص داده اين معدن  ٢٤

گر زغال استخراج تر است، به نظر مشاراليه ا ازساير معادن زغال كرمان پرمايه
 . شود اين كار زودتر عملی خواهد شد

ۀ آبشاردراين قسمت مطالعات ذی: ثانيا ّ                             به وسيلۀ قو  قيمتی نموده و پس از تحقيقات            
نمايد كه آب تيكران باالی سر ماهان كه پس از مشروب ساختن باغ  زياد معلوم می

ۀ اين آب  .تر است شود، از جای ديگر مناسب شاهزاده وارد قريه ماهان می ّ          زيرا قو        
ه دارد ٥٠٠در تابستان و زمستان هميشه به يك ميزان است و در حدود  ّ       اسب قو  به .      
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های ايران كه درزمستان و بهار قوی است، ولی درتابستان ضعيف  خالف اغلب آب
ه اسب است ٢٥٠اند محتاج  كه ايشان در نظر گرفته] ای[كارخانه. شود می ّ          قو  ليكن .  

كشی الزم است كه مخارج آن  آب وتشكيل يك آبشار قوی لولهبرای استفاده ازاين 
ّ     قدری زياد است، ام ا مع گيرد  هذا چون در آتيه مخارج زيادی بر آن تعلق نمی                 

پس از تكميل درصدد تشكيل يك شركت سهامی . ازسايراقدامات مفيدترخواهد بود
كرده  های زيادی آيد و دراين باب كوشش    ّ                            ازت جار كرمان ويزد واصفهان بر می

لين كرمان، مثل  ّ                وزمينه راكامال حاضر نموده چنانكه چند نفر از ت جارومتمو         ّ                              ً             
                                       ً                               سروشيان و كيانيان را كه مالقات كرديم جدا  داوطلب اين امر هستند، ولی چون 

خيلی الزم است . قونسول مزبوراز كرمان احضار شده، شايد اين اقدامات عقيم بماند
ّ                    كه اوليای معظ م دولت اين اقدام را زيرا اين مساله برای اقتصاد . تعقيب فرمايند             
اندازه  هرگاه اين كارخانه تأسيس شود، بی. آيد كرمان از مسائل حياتی به شمار می

های يزد و                              ّ                     ً           در بهبودی اوضاع اين حدود مؤث ر خواهد بود، زيرا فعال  تمام پارچه
نخ خارجی  كه با] ای[ شود و درحقيقت پارچه قالی كرمان با نرخ خارجی بافته می

اقدام درتأسيس يك كارخانۀ . توان آن را يك پارچه وطنی دانست شود، نمی بافته می
توان نتيجه     ّ                                        مقد م بر تمام كارها است و زودتر ازهر چيزی می  ريسی برای كرمان نخ

 .گرفت
 
 معادن  
 
هايی كه در ماليۀ  دارند وازبعضی از دوسيه                 ّ          طوری كه اشخاص مط لع اظهارمی 

توان استنباط نمودمعادن مختلفه زيادی در كرمان موجود  د است، میكرمان موجو
 :رساند ترآن را به عرض می های مهم است كه اينك اسامی قسمت

 
  سنگ  زغال  
 
فرسخ در شمال غربی شهر كرمان است، معدن  ٧در نزديكی كوه بادامويه كه  -  ١

عرض است  سنگ خيلی بزرگی وجود دارد كه دارای چندين فرسخ طول و زغال
برای امتحان آورده و با وجود ] را[ادارۀ ماليه مقداری ازاين زغال  ١٣٠٥ودرسال 
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.                                 ّ                                     اينكه از سطح زمين بدون عمليات حف اری برداشته شده باز به خوبی سوخته است
 .سنگ از طبقات پايين بهتر خواهد شد     ّ            ّ                 البت ه در صورت حف اری واستخراج زغال

سنگ موجود است كه  ع در زرند، دو معدن زغالدر كوه بنان و طغرالجرد واق -  ٢
فرسخی شهر كرمان واقع است، بر  ٢٤      ً                            مخصوصا  معدن موسوم به سربنان كه در 

. تر است كرمان پرمايه  طبق تحقيقات مهندسين پليس جنوب ازساير معا دن زغال
تر  تری الزم است كه كدام يك از معادن پرمايه     ّ                         البت ه دراين قسمت تحقيقات عميق

 .باشد می
فرسخی شهركرمان، شرقی باغ سرآسياب كوهی است كه روی آن معدن  ٦در -  ٣

وعرض  ١٥قسمتی كه از زغال آن نمايان است به طول . سنگ وجود دارد زغال
خيلی مقتضی است كه هرچه زودتر دولت برای استخراج . ذرع است٣

تياج زياد به سنگ كرمان اقدام بفرمايد، زيرا ازيك طرف اهالی به واسطۀ اح زغال 
رسانند   های جنگلی كوهستان راقطع نموده وبه مصرف سوخت می سوخت،درخت

                                               ّ                   و همين مسأله چنانكه درقسمت فالحت عرض شد، باعث قل ت اشجار و بالنتيجه 
برای جلوگيری از قطع اشجار كوهستان جز به دست . كمی بارندگی شده است

ازطرف ديگر، شهر . نيست          ّ                                  آوردن مواد  ديگری برای سوخت چاره ديگری موجود 
كرمان باالخره يك شهر فالحتی نخواهد شد و بايد از راه صنعت اين شهر را آباد 
نمود و برای اينكه اين شهر به يك شهرصنعتی واقعی مبدل گردد، قبل ازهمه چيز 
ّ       ّ                         محتاج به زغال واگر زغال موجود بود خود تج ار محل ی نيز به جلب ماشين اقدام                                         

  .روی هم رفته ذوق سكنۀ كرمان ذوق صنعتی استنمودند، زيرا  می
 
 راه و معدن استان كرمان  
 

استان كرمان كه از لحاظ جغرافيايی در منطقۀ مركزی ايران قرار گرفته، نه تنها 
بافی برخوردار بود، بلكه دارای معادن  از محصوالت كشاورزی و صنعت قالی

 - با ساير شهرهای شمالی های ارتباطی سنگ، مس،سنگ پنبه و همچنين راه زغال
 . غربی كشور نيز بوده است - جنوبی و شرقی

  
در اين شماره به قسمت ديگری از راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی كرمان كه 
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ّ                                                           ّ           توس ط مهرآوران، رئيس هيأت تفتيشيه مالی كرمان برای تيمورتاش تهي ه شده است،    
ای اياالت و واليات از ه اين اسناد تحت عنوان مجموعه گزارش. شود پرداخته می

ّ                    و توس ط مركز اسناد رياست  ١٣١٠اقتصادی ايران در سال  - اوضاع اجتماعی     
 .شود به چاپ رسيده است كه تقديم خوانندگان گرامی می ١٣٨٣جمهوری در سال 

                      ّ                                    در كوهستان زرند در محل ی موسوم به كوجهر كه از نقاط كوهستان : پنبه  سنگ
ار ذرع و عرض دويست ذرع، معدن سنگ است، در قلۀ كوهی به طول سه هز

ل مرتبه كه به استخراج آن شروع شده است، توس ط سكرات ّ        پنبه وجوددارد واو                                            ّ خان                  
سال قبل بر حسب دستور يك نفر انگليسی سه تن سنگ  ٣٧نامی بوده است كه در

 .پنبه استخراج نموده و به لندن حمل كرده است
نويسد كه  مراسلۀ ماليۀ كرمان میدر جواب  ١٩٢٧ژوئن  ٢٩مشاراليه به تاريخ 

معدن سنگ پنبه كه در دو فرسخی قريه كوجهر واقع است و ما آن را كشف نموده 
و سه تن از آن به لندن ارسال داشتيم، معلوم شد كه سنگ پنبه زرند از حيث جنس 

پنبه های دنيا است، ولی طولش قدری كوتاه و به طول سنگ پنبه   از بهترين سنگ
 .از همه جای دنيا بلندتر است، نيستايطالی كه 

نقل  و پنبه را به گرانی و نبودن وسايل حمل  خان تعطيل استخراج سنگ سكرات
 ١٨تومان الی  ١٥گويد چون از سيرجان تا بندرعباس خرواری  دهد و می نسبت می

نموديم  گرفتند و ما از روی اصول علمی هم استخراج نمی تومان كرايه می
رو  بديهی است امروز كه راه از سيرجان تا بندرعباس اتومبيل. بودصرفه ن به مقرون

تر است، در صورتی كه از روی اصول علمی استخراج  باشد و كرايه هم ارزان می
مزبور به وسيله   صرفه خواهد بود و اينك مقداری از نمونۀسنگ پنبۀ به شود مقرون

 .پست ارسال گرديد
ّ                   پنبۀ آنجا اط العات مبسوطی دردست   ازوضعيت سنگ: پنبه خبر اقطاع سنگ            

های ديگر تقديم  نيست، فقط يك مقدارازنمونه آن نيز به دست آورده به ضميمه نمونه
 .شود می

معدن مس بهراسمان كه در مضافات جيرفت واقع است، از : معدن مس بهراسمان
 سابق اهالی آن حدود با عمليات خيلی ساده مس. رود معادن مهم ايران به شمار می

  های معروف كرمانی می مزبوررااستخراج كرده وبه مصرف ساختن جام
از چند سال به اين طرف دولت از دخالت ديگران جلوگيری نموده و به . اند رسانده
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ّ  اجاره آقای مؤس س  .خان و ديگران داده است              
اند، ولی آنها  التجار بوشهری را نيز شركت داده گويا مستاجرين مزبور حاج معين

اند فقط با  روی يك عملياتی طبق اصول علمی شروع به استخراج ننمودهنيز از 
                                                ّ                   همان ترتيب قديم مقداری استخراج كرده وامسال به كل ی كاركردن را تعطيل 

استخدام ] معدن[طوری كه يك نفر مهندس آلمانی كه برای معاينۀ اين . اند نموده
ّ       خيلی مهم  مس میمعدن مس بهراسمان از معادن . اند، اظهارداشته است كرده . باشد        

                                      ّ                                 مس مزبوراز قرار معلوم دارای مقداری ماد ۀ طاليی است و به همين واسطه دارای 
 .ای از سنگ معدن مزبور نيز تقديم گرديد نمونه. باشد رونق و جالی مخصوص می

            ً           ّ                  رو كرمان فعال  راه بندرعب اس به كرمان و راه  های عمدۀ اتومبيل طرق و شوارع راه
                              ّ        ازسيرجان كه در معبر راه بندرعب اس واقع . واصفهان وتهران استكرمان به يزد 

باشد، ولی اين راه در فصل زمستان به واسطۀ  رو می است تا شيراز نيز راه اتومبيل
يك كوير باتالقی كه در فاصلۀ بين فارس و كرمان واقع است، مانع از عبور 

ّ       از كرمان به بم كه باز يك نقطۀ مهم ی است . اتومبيل است نيز راه شوسه وجود                                 
دارد، ولی اگر تا نرماشير وراين كه از حيث حاصلخيزی بر بم هم ترجيح دارد، 
                                            ّ                       راه شوسه كه چندان خرجی ندارد موجود بود، البت ه منافع آن خيلی زيادتر 

های كرمان نواقصی  اگر چه راه. بودودرآبادی شهركرمان هم تأثيری زياد داشت
ّ                     دارد، ام ا چندان بدترازساير ر                                      ّ  های ايران نيست واميد است كه به طول مد ت  اه       

ّ                                                     وتوج ه اوليای دولت وكوشش زيادی كه رئيس طرق اين ناحيه دارد نواقص فعلی  ،     
هايی كه برای آبادی اين ايالت  لكن عقيدۀ هيات بر اين است كه راه. نيز مرتفع گردد

 :   ّ                           مؤث ر خواهد بود از اين قرار است
 ّ                                   ب اس كه تفصيل آن در قسمت اوضاع محاالت راه كرمان به جيرفت و بندرع -  ١

اين راه چون همه جا از نقاط حاصلخيز و پراستعداد . رسد خمسه به عرض می
 .نمايد، در آبادی شهر كرمان تأثير خيلی عظيمی خواهد داشت عبور می

چون خبيص يك نقطۀ حاصلخيزوپرنعمتی است و قسمتی : راه خبيص به كرمان -  ٢
شود، بديهی است كه تسطيح اين راه  مان از آنجا تأمين میزياد ازمايحتاج شهركر

قبل ازاين والی ايالت كرمان كميسيونی از . تاثيرزيادی درآبادی كرمان خواهدبخشيد
كين خبيص تقب ل  كين تشكيل داده كه بعضی ازمخارج اين راه رااز مال  ّ      ّ                                              ّ            ّ  تج ارومال   

جديد نيزاين نقشه  مقتضی است تاكيدشودكه والی. ومقداری هم دولت بدهد نمايند
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مخارج تسطيح . راتعقيب نمايدكه هرچه زودتروسايل تسطيح اين راه رافراهم سازند
هزار تومان آن را  ١٨اند كه  هزار تومان برآورد كرده ٣٠اين راه را گويا درحدود 

كين بدهند و بقيه را دولت بدهد  .  ّ                             مال 
هيأت در مراجعت از چون : راه كرمان به قلعه عسكروبافت وازآنجا به جيرفت -  ٣

ّ                         جيرفت از اين راه مراجعت نمود، كامال  به اهم يت اين راه پی برد و چون        ً                                  
                      ّ       خوب حاصلخيزی است كه ات صال آن  ناحيۀاقطاع كه مركزآن بافت است يك ناحيۀ

شود وهم ازلحاظ آبادی  به كرمان وسايرنقاط هم موجب آبادی خودآن حدود می
اين راه چنانكه در . طيح آن ضرورت داردشهركرمان دارای تأثيرزيادی است، تس

 .قسمت راپورت جيرفت عرض شده راه خيلی سهل و آسانی است
. رو است، ولی اصالحاتی الزم دارد اين راه اتومبيل: راه ازسيرجان به بافت -  ٤

اگرچه پس از تسطيح راه بافت به جيرفت وكرمان اين راه چندان مهم نخواهد بود، 
ّ                 ام ا چون اصالحش مخار جی ندارد وازلحاظ نقاط واقع بين بافت و سيرجان  

ّ                                          ّ                         اهم يت نيست و تا موقعی كه راه جيرفت به بندرعب اس و بافت تسطيح نشده است، بی    
  .اصالح آن ضرورت دارد                                      ّ           برای استفادۀ نواحی اقطاع ازراه بندرعب اس مفيداست،

  
 نگرانی از استعمال افيون مردم كرمان  
 

سنگ و مس كرمان و همچنين محصوالت  زغال بافی و معادن اگر صنعت قالی
ّ   شدند، ام ا  عنوان ابزارهای قدرت محسوب می كشاورزی اين استان مركزی ايران به        

عنوان بالی خانمانسوز اين  درصداززن و مرد كرمان به٨٠استعمال افيون توسط
 . استان موجب نگرانی بود

رت خود به تيمورتاش چنانچه مهرآوران، رئيس هيأت تفتيشيه مالی كرمان درراپو
ل ازآن به عنوان بالی مسری به نسل ّ                                وزيردربار پهلوی او    .های آينده نام برده است                  

 
ّ  اوضاع صح ی         

  
چون هوای كرمان خشك است و پشه هم وجود ندارد، از اين رو هوايش سالم است 

فقط امراض مقاربتی است كه بدبختانه به واسطۀ شيوع . و امراض زيادی ندارد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٩                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

                  ّ                                    مواظبت و نبودن اطب ای مخصوص اين كار در اينجاها نيز مثل  و عدم فساد اخالق
             ّ          افزايد و البت ه اين خود  غالب شهرهای عمده شيوع دارد و پيوسته هم بر انتشارش می

خيلی مقتضی است كه تدابير . نمايد بيش از هرچيزی نسل آتيۀ ايران را تهديد می
دود كردن آن به وسيلۀ قاطعی برای جلوگيری ازانتشارزيادتراين مرض ومح

          ّ           ّ            ّ                              مواظبت اطب ای مخصوص ات خاذ شود، واال  اگر به اين نوع پيش رود، آتيۀ 
خطرناكی خواهد داشت و چنانكه شروع شده است از شهر به قراء و ايالت كه تنها 
ّ   عناصرقوی ونشيط مملكت هستند و هيچ گونه وسايل معالجه برای آنها ميس ر                                                                 

الی خانمانسوزترياك است كه به طورخيلی ديگر ب. نيست، سرايت خواهد كرد
                         ّ                                     موحش ازهرمرض بدتردرشهروحت ی دردهات كرمان شيوع دارد؛ چنانكه اگر 
بگوييم صدی هشتاد ازمردوزن درشهركرمان مبتالبه استعمال افيون هستند، شايد 

حال هستند، چنانكه يك  اغراق نگفته باشيم و در نتيجه اين همه تنبل وبی
د ورود اين امر را احساس مینفرمسافرغريب به مج خيلی الزم است كه . نمايد ّ                           ر 

ّ                ّ     ّ       برای تقليل استعمال اين سم  مهلك تدابيرمؤث ری ات خاذ شود ر می.                          ّ     تصو  رودكه تبليغ    
ّ             دائمی ومنظ م ومتوالی بی                                             اثرنخواهدبود، اقال  ازسرايت به جوانان جلوگيری           

      ّ     ّ             ، البت ه مؤث ر خواهد بود،              ً                             اگربتوان كامال  از قاچاق جلوگيری به عمل آورد. نمايد می
                                                                  ّ    ولی با وضع فعلی ونبودن بودجۀكافی برای جلوگيری ازقاچاق كه بتوان مفت شين 

ّ                  اليق درستكارمأمورجلوگيری نمود،البت ه نتيجۀ مهم ی گرفته نخواهد شد ر.                                  ّ           ّ  تصو     
                      ّ                   نمودن زراعت ترياك وتهي ۀ محصوالت ديگری است  تنهاراه عالج،محدود رود می

سازداين است كه  اميدوارمی ای انسان را چيزی كه تادرجه.دكه جانشين ترياك شو
ّ                                  حتی  كسانی كه از مدارس ابتدايی تصديق  خوشبختانه دربين شاگردان مدارس و   

اين خودنيزيك . شود انداشخاصی كه مبتال به استعمال افيون باشند ديده نمی گرفته
 .نمايد   ّ                                            دق تی است كه لزوم بسط معارف ابتدايی را ايجاب می مسألۀ قابل

 
 حكومت

 
ً  حقوق بوده كه غالبا د  نشين جزء و بی ايالت كرمان سابق بر اين دارای چهل حكومت                   

اند، ولی  داده برنگرفتن حقوق، مبلغی هم به والی وقت برای تفويض شغل می عالوه
ّ                 ها الغاشده،ام اهنوزهم ده حكومت     ً                  بعدا بسياری ازاين حكومت نشين جزء دارد كه              
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حقوق يكی از       ً                           واقعا  مسألۀ حكومت يا هر مأمور بی. ق هستندحقو بعضی از آنها بی
                                                     ّ                  كارهای خيلی خبطی است كه جز تحميل بر رعايا و ظلم و تعد ی به اشخاص ناتوان 

   ً مثال  . رسد، يعنی قادر بر فرياد نيستند نتيجۀ ديگری ندارد كه فريادشان به جايی نمی
نوكر دارد كه همه  حكومت جيرفت دارای حقوق نيست در صورتی كه چند اسب و

حكومت مزبور هميشه در نواحی مختلفۀ جيرفت در . مخارج و زندگانی الزم دارند
باشد و از قراری كه آنجا شهرت داشت به هر دهی كه وارد شود،  گردش می

ً كدخدا هم اگر پنج تومان مخارج كند، حتما  . مخارجش با كدخدا است تومان  ٢٠                                      
ن يك تحميل بيشتر برمردم شود برای رعايای اگر تنها همي. ازرعايا خواهد گرفت

حقوق  شود در صورتی كه حكومت يا مأمور بی چيزاين حدودخيلی گران تمام می بی
                                                       ّ                 ّ     با چند نفر اجزا اگر اباذر و سلمان هم باشند مجبور به تعد ی خواهند شد و تعد ی هم 

دولت به اگر . شود كه نتواند صدای خود را به گوش دولت برساند به يك بيچاره می
حقوق را بر مردم بگمارد يك ماليات اضافی بر اهالی آنجا  جای اينكه حكومت بی

شد، باز بهتر از اين بود كه به  نمود كه به طور مساوات بر همه تقسيم می تحميل می
عقيدۀ هيأت بر اين است كه نقاط جزء، حكومت با .      ّ     تر تعد ی شود اشخاص ضعيف

ينكه برای پيدا كردن راه دخل پيوسته مردم را به                       ّ       حقوق الزم ندارد زيرا حك ام جز ا
جان هم انداخته و توليد نفاق و اختالف نمايندهيچ كار و وظيفه ديگری ندارند و 

ّ                            اط الع از اوضاع هستند، هنوز با  چون مردم بيرون همه چشم و گوش بسته و بی  
از اين رو نمايند و  كاره و فاعل مايشاء بوده نظر می همان نظر سابق كه حاكم همه

ۀ چون و چرا ندارند ّ                   در مقابل تعد يات او با مأمورينش قو  هر گاه در نقاط جزء كه .            ّ                    
    ّ                                                                      صلحي ه ندارد به جای حاكم يك امين صلح تعيين نمايند كه بتواند به مسائل حقوقی 

. باشد فصل نمايد، خيلی اولی و اصلح می و                               ّ رسيدگی نموده ودعاوی مردم را حل  
بر  د كمترازمخارج يك حاكم واجزايش باشد و عالوهمخارج يك امين صلح هم شاي

           ّ                                                         آن خود صلحي ه دخل هم دارد درصورتی كه ادارۀ حكومتی هيچ دخلی برای دولت 
       ّ                                                        مثالصلحي ۀ بم در حدود ماهی هفتاد هشتاد تومان و گاهی صد تومان دخل . ندارد

بم كه ليكن تنها حاكم . كند دارد ومخارج ماهانۀ آن از صد و ده تومان تجاوز نمی
تومان حقوق  ١٢٠               ً                  هم نداشته، شخصا  بدون اجزايش ماهی ] ای[ هيچ شغل و وظيفه

  .               ً                                              داشته است وفعال  حكومت نداردوضرری هم به دستگاه دولت نرسيده است
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 شود با تأمين قضايی زحمت دولت كمتر می  

 
            ّ                                                        وجود والت وحك ام بزرگ درمراكز ايالت وواليات شايدالزم باشد، زيرا آنها در 

برآن اغلب اشخاص  كنند وعالوه                                     ّ    شهر ودربين اشخاص فهميده هستندكمترتعد ی می
اش با فهم و دانايی می ّ   باشند، ولی حك ام جزء غالبا از همان فر  های عهد استبداد               ّ                      

هرمأموری كه به درد هيچ .                              ّ                 باشند كه در نظر آنها ظلم وتعد ی اساسا قبيح نيست می
فوری او را حاكم يكی از نقاط . ستخورد و برای هيچ امری خوب ني كار نمی

رسد و مثل اين است   نمايند كه فرياد مردمش به گوش اوليای امورنمی دوردست می
ر می.       ّ                                     كه تعد ی به اشخاص جاهل ونفهم جايز و روا باشد ّ     خالصه تصو  رود وجود         

  ّ                                                      ّ         ّ        حك ام در نقاط جزء هيچ لزومی ندارد و به جای آنها رئيس بلدي ه يا نظمي ه تعيين 
 .د كه به كارهای حكومتی نيز رسيدگی نمايندنماين

 
 معارف  
  

باب مدرسه اناث است كه دارای  ١٠باب مدرسۀ مذكور و  ٤٥ايالت كرمان دارای 
ّ     نفر محص ل و  ٢٩١٢     ّ     البت ه در . باشد        ّ    نفر معل م می ١٦٢   ّ     معل مه و  ٢٤   ّ     محص له و  ٨٧٣      

ّ              مقابل هيچ، اين اندازه مدرسه و محص ل يك چيزی است وسعت ايالت  ليكن اگر به.                                 
بينيم كه هيچ نيست چنانكه بلوكات بسياری وجود دارد كه  كرمان نظر نماييم می

اصالدارای مدرسه نيست ودرنقاطی كه هم هست به واسطۀ كمی بودجه، نواقص 
توان با اين          ّ                     ّ                 حقوق معل مان مدارس نواحی به حد ی است كه ابدا نمی.خيلی زيادی دارد

رمی ّ    حقوق زندگانی كردوتصو      ّ                               ه عل ت عمدۀ آن افراط وتفريطی است كه رودك                    
                    ّ                                        شود، زيرا بعضی ازمعل مان مركزی بيش ازگنجايش بودجۀ ايران حقوق  درمركزمی

اش مركزهم حقوق نمی می ّ                   گيرند، ولی به معل مان واليات حت ی به اندازۀ فر  . دهند                  ّ            ّ             
ر می ّ     تصو                                                 ّ          رود كه اگردر بودجۀ مركزی وزارت معارف و حقوق معل مان مركزی    
ارف تجديدنظری شود و همين بودجۀ فعلی از روی عدالت و انصاف وزارت مع

  ّ  جد ی   رئيس معارف يك آدم. تقسيم گردد بتوان كمك بيشتری به معارف واليات كرد
ّ        ّ          اليق و كارآمدی است، ام ا با قل ت بودجه می  تواند چه بكند؟                     
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ان اقبال اهالی كرمان به تحصيل قابل همه نوع تمجيد است، ولی عيبی كه در اير
الن  است اين است كه می كان ومتمو  ّ    خواهند همه چيزرادولت بكندوهيچ يك ازمال          ّ                                     

                                                                   ً        حاضرنيستند كه يك مدرسۀ ابتدايی هم تأسيس نمايند، يعنی صفت ايثار ابدا  در بين 
 .ما وجود ندارد

  
 روحيات اهالی

  
            ّ                                 يك دسته متنف ذين وكسانی هستند كه سابق درنتيجۀ : مردم شهر چند دسته هستند

ولت بر گردن مردم سواربوده و چون به نفوذ نامشروع آنها خاتمه داده ضعف د
                        ّ                طبقۀ عوام و نفهم كه البت ه دارای عقيده و . شده، از اوضاع فعلی ناراضی هستند

طبقۀ . باشند همان طبقه نيز بدبين نمی] مثل[ای نيستند، ولی روی هم رفته  اراده
وی هم رفته ازاوضاع فعلی غرض باشند، ر ديگركه عبارت ازاشخاص فهميده بی

 .راضی هستند وبه آتيۀ ايران اميدواری زياد دارند
ً                  ً    مخصوصا  هر قدركه دولت عمال  حسن طلبی خود را بيشتر نشان    ّ        ني ت و اصالح       

هر گاه . شود دهد، بر اميدواری مردم و اعتماد به حكومت مركزی افزوده می می
ّ       بعضی ازمأموران طم اع وبی كردند،  فراهم نمی ت مردم رارضاي ايمان موجبات عدم                 

                  ّ             ّ                                       روی هم رفته خود مل ت ايران يك مل ت مطيع ودولتخواهی است و اغلب پيشامدهای 
ورزی يا طمع يا نفهمی  آيد، نتيجۀ غرض سوء كه درگوشه وكنارمملكت پيش می

              ً                   طمع بودند ابدا  پيشامدهای سوئی رخ  اگرمأموران درست وبی. مأموران است
مسألۀ تفكيك . توانست به اصالحات بپردازد خاطرمیداد ودولت با فراغ  نمی

ّ          ای است كه بايد جدا  مورد توج ه اوليای  مأموران خوب وبد ازهمديگريك مسأله         ً                  
ّ                معظ م دولت واقع شود ها فقط نتيجۀ نفهمی وسوء سلوك  بسياری ازخسارت.   

نمايد وآن اين است كه  درخاتمه يك مطلب ديگرراعرض می. مأموران بوده است
اگر تأمين قضايی به معنی واقعی . ه تمام معنی تأمين قضايی به مردم داده شودبايد ب

         ّ                                                                 خود به حد ی درمملكت بسط پيدا نمايد كه مردم به آن ايمان آورند خيلی از زحمات 
دولت درقسمت اصالحات كم خواهد شد و مردم خودشان شروع به آبادی و به كار 

كه درمسافرت خود مشاهده نموديم، نمايند، ولی به طوری  انداختن ثروت خود می
اند، هنوز  های سلف شنيده و ديده درنتيجه گفتن زياد وعمل كمی كه مردم از حكومت
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 .اين ايمان در بين مردم پيدا نشده است
رود  گمان می .وظيفۀ دولت است كه به هرقيمتی است اين مطلب رابه مردم بفهماند

يكی از مسائلی . ملكت مفيدتر باشدكه فهمانيدن اين مطلب ازهرچيزبرای دولت وم
                          ّ                                         كه شايد دراين باب خيلی مؤث رواقع شوداين است كه اگربعضی از قوانين به 
ّ      ضرردولت هم باشد، دولت آن قانون را مجری و محترم شمرد، ولی متأس فانه                                                              

   ً                          ّ       مثال  درجايی كه به نفع دولت ممي زی شده . شود امروزهنوز اين مسأله رعايت نمی
پذيرد، ولی در هر نقطه كه به واسطۀ خرابی يا ازبين رفتن  را می           ّ   دولت آن ممي زی 

اين قبيل قوانين . پذيرد                   ّ                      ّ         ملك به ضرردولت ممي زی شده است،دولت آن ممي زی را نمی
خيلی زياد است كه همين كه بامصالح دولت اصطكاك نمود آن قانون مجری 

منافعی كه . ايدنم شود واين مسأله بيش ازهرچيزی سلب اطمينان مردم را می نمی
ازاعتماد مردم به دولت عايد خواهد شد خيلی بيش از خسارتی است كه از اجرای 

ّ          آن قانون متوج ه دولت می                       ّ                      ما بايد تنها مسائل ماد ی را درنظرنگيريم و به . شود             
ّ                                               ّ           معنويات نيز اهم يت دهيم، زيرا فوايد معنوی مستلزم جذب فوايد ماد ی هم خواهد                

  )٢.(شد
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  توضيحات و مآخذ    

 
، تاريخ ايران مدرن ، ١٣٨٩،- » تاريخ ايران مدرن« يرواند ، آبراهاميان  - ١

   ١٣١ – ١٣٤نشرنی ، صص  : فتاحی، تهران ترجمه دمحم ايراهيم 
   ١٣٩ – ١٤١صص  - پيشين  – ٢ 

   ١٤١ – ١٤٥صص   - پيشين   -  ٣
  ١٥٨ – ١٥٩صص   - پيشين  – ٤ 
   ١٦٤ –ص   - پيشين  – ٥ 
   ١٦٩ – ١٧١صص   - پيشين  – ٦ 
     ١٧٣ – ١٧٧صص   - پيشين  – ٧ 
، انتشارت مهر » خاطراتی از اللهيار صالح« به اهتمام دکتر مرتضی مشير  - * 

 – ١٣٦٠(توضيح اينکه  زنده ياد اللهيار صالح ( ،  ٣٣٢ص  -  ١٣٨٢ –انديش 
بود  که شرح از رهبران نهضت ملی ايران و ياروفار  دکتر مصدق  )  ش ١٢٧٣

زندگی سياسی و اخالق و خصوصيات اين رجل  ملی  ايران را به نوشته خواهم 
 .)آورد
زاده ايران و  - یارمن نگار خيتار) در تهران ١٣١٩متولد ( انيآبراهام رواندي** 

مهاجرت نمودو  ايتانيبه بر ١٣٢٩در سال  انيآبراهام رواندي .است کايآمرتابعيت 
ٔ     درجه  کار ١٣۴٢به سال  ارشد خود را از دانشگاه آکسفورد  یو کارشناس یشناس   

خود،  یموفق به گرفتن دکترا کايپس از مهاجرت به آمر انيآبراهام. کرد افتيدر
و آکسفورد به  نستونيپر یها در دانشگاه یو.شد اياز دانشگاه کلمب ١٣۴٨در سال 

، از »صرمعا رانيا خيتار«درمقوله  انيآبراهام. پرداخت »رانيا خيتار« سيتدر
  .شود یمحسوب م نگاران خيتار نيتر برجسته

 » اوضاع اقتصادی اياالت ايران در دوره رضاخان«  -  ٢ 
  ١٣٨٨بهمن  ١٨تا   ١١يكشنبه  - دنيای اقتصاد : منبع
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  فصل هفتم
  
  

ل و ديکتاتورى در ايران؛ ن ّ                          نوگرايى، تحو    ظم نوين و مخالفانش           
  
 )١)  (١٣٠٨- ١٣٠٦/ م ١٩٢٩- ١٩٢٧( 
 

ل و« درنوشتۀ تحقيقی خودتحت عنوان)٢(استفانی کرونين ّ    نوگرايى،تحو  ديکتاتورى            
آنرا ترجمه کرده است ) ٣( که فرشيد نوروزى»درايران؛ نظم نوين ومخالفانش

ل رااينگونه مورد بررسی قرارد ّ                             نوگرايی وديکتاتوری دردوران پهلوی او   : اده است                                   
  

طورعمده ازمنظر تالش اين  هاى نخستين حکومت پهلوى درايران به سال :چکيده
] دراين راستا. [حکومت براى ايجاد ساختارحکومتى متمرکز، بررسى شده است

ّ  تمام توج ه ، ازيک سوبرنوع رويکردسياسى نخبگان تهران وازسوى ]پژوهشگران[       
                        ّ    رفت نخبگان و ارزيابى موف قيت ديگربرنمودارى که براساس پيشرفت ياعدم پيش

                                                          ّ             آنان درگذار ايران به نوسازى، استقالل سياسى و تشکيل دولت ومل ت ترسيم شده، 
ّ                                              اين توج ه به رژيم تهران و شکل نو سازى آن به عنوان يک ) ٤.(متمرکزشده است       

ً           ّ    اى است که روى ديگرآن، سکوتى نسبتا  کامل به جذ ابيت روى سکه  ها وابعاد                                  
هاى  به منظورتشريح گزارش تاريخى يا فهم تجربۀ گروه.است ديگراين نوسازى

ّ                                 عنوان نمونۀ عام ۀ مردم، از جمله مردم تهران، گروه ديگر، به هاى غير پايتخت                
نشين مثل اصناف و بازاريان شهرها يا هر طبقۀ اجتماعى ساکن درنواحى 

ّ   توس ط  اى که هدف نوسازى اقتدارگرايانه.روستايى،تالش اندکى انجام گرفته است   
ّ    ام ابه.شد تغيير دقيق اين عناصر بود رژيم رضا شاه تحميل مى نه تنها ]اين نوسازى[ 

تر،حاکم  به بيانى دقيق.گرفتعناصر قرار باکانۀ اين اعتنايى شد،بلکه بامخالفت بى بى
هاى  هاى پيچيده وچندوجهى اقشاروطبقه  العمل  طورعمده، عکس شدن نظم نوين،به

  چه ازتجديدنظم وثبات نسبى درنيمۀ  اگر .رانگيخته بودمختلف جامعۀ ايرانى راب
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اى استقبال شده بود وحکومت به همين نسبت،  گسترده طور نخست اين دهه به
ً           اى از نوسازى بنيادى را، مخصوصا  در طول سال دوره /  ١٣٠٨- ١٣٠٦هاى                                

ّ       م آغاز کرده بود،ام ا گروه١٩٢٩- ١٩٢٧ هاى  ويژه گروه مند اجتماعى، به هاى قدرت                  
 پايين جامعه، به استراتژى مقاومت منفى، مخالفت ودرمواقعى مقاومت دربرابر

راهبردها،  ها و هدف اين پژوهش ازشرح اين عکس العمل. نوسازى روى آوردند
ّ  تأخ ر    ّ   تقد م و( تالش براى نماياندن ترتيب تاريخى  )٥. (هاست اين سال ) تاريخى   

 
ّ   مقد مه.  ١    
 

اى جديد، برنامۀ  ه دنبال بنياد نهادن سلسلهم رضا شاه ب١٣٠٦/١٩٢٧در سال     
ّ     افراطى غير مذهبى، تمرکزگرايى وسيع و طى  سال هاى جديد  هاى آتى سياست                                      

هاى  طرح) ٦.(کارگيرى ارتش به اجرا در آورد آميزى را غالبا از طريق به خشونت
وسيله روشنفکران دوره مشروطه تدوين شده  طور اساسى به حکومت رضا شاه به

با وجود اين، . گرا بود                                          ّ مشروعيت خودش را نيز مديون نخبگان سياسى مل ىبود و 
زمانى که اين اصالحات با زور بر بخش اعظم مردم تحميل شد، دشمنى گسترده و 

- ١٣٠٦هاى  سال. دربعض ى مواقع عصيان آشکار آنان را نيزبرانگيخته بود
اساسى که م به عنوان پيش درآمدواجراى قطعى اقدامات ١٩٢٨- ١٩٢٧/ ١٣٠٧

م ١٣٠٦/١٩٢٧در سال . شود نشانۀ فرارسيدن عصرجديدى بود، در نظر گرفته مى
گير در اجراى قانون ثبت احوال و قانون خدمت نظام وظيفه  هاى پى نخستين تالش

مشى عرفى، دوباره                                           ّ عمومى صورت گرفت، نظام قضايى در راستاى خط  
ير در شرف تکوين بود،                             ّ           دهى شد و در حالى که سياست کل ى اسکان عشا سازمان

نخستين تالش گسترده در تغيير مکان ايالت و عشاير در لرستان به مرحلۀ اجرا در 
م ١٣٠٧/١٩٢٨در سال. کارساخت راه آهن سراسرى ايران نيز شروع شده بود. آمد

ّ              حق  قضاوت کنسولى[قانون مدنى به تصويب رسيد، کاپيتوالسيون  ملغا اعالم شد ] 
                       ّ                         د الشکل و نيز قانون مؤث ر ثبت امالک و اموال منقول                    ّ ومجلس قانون لباس مت ح

در همين سال، امتيازانحصارى ترياک، گام . وغيرمنقول آنان راازتصويب گذراند
ل از مجموعۀ راه ّ                او  يعنى  درادامه،. واگذارشد کارهاى اقتصادى که ارائه شده بود،  

            ّ   ترده باتسل طى اين اصالحات گس. انحصارى دخانيات نيزاعطاشد امتياز درسال بعد،
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ويژه تيمورتاش  بهواکبرداور،فيروزميرزا، على]يعنى[ که مشاوران اصلى شاه،
 .داشتند، حرکتى هماهنگ پيدا کرده بود

                               ّ                                      اين اقدامات، ارکان اصلى حرکت مل ى گرايان براى ايجاد دولتى قوى و توانا     
اين اقدامات با زور با وجود اين، هرکجا که . اى نوگرا و متجانس بود درادارۀ جامعه

ّ                    شد به عنوان ظلمى گران، مخالفت عام ۀ مردم رادر پى داشت تحميل مى اصالحات .                                 
              ّ              شدن سرمايۀ ماد ى و استانى از  هاى فراوانى داشت و تهى مالى و نظامى، هزينه

ها به منافع متقابل، ولى اندک اجتماعى ـ اقتصادى و آموزشى انجاميده  استان
م ١٩٢٩- ١٩٢٧ /١٣٠٨- ١٣٠٦هاى  د دولت درفاصلۀ سالمخالفت بااليحۀ جدي.بود

مختلف روستايى گروه های  هاى مختلف ودرميان ها،شهرهاوشهرستان درهمۀ استان
                              ّ          طور عمده به وسيلۀ روحانيون محل ى و اصناف  اين اعتراضات به.پديدارشد

ها وايلخانان ايالت کوچک درنواحى روستايى رهبرى  درمراکز شهرى، وخان
 .شد مى

 
م درحقيقت، دورۀ نبردقدرت بين نخبگان سياسى ١٢٩٩/١٩٢٠نيمۀ نخست سال     

الت سياسى اين سال. بود ّ                 تحو  با . ها رضايت اجتماعى اندکى را فراهم آورده بود   
ّ                                            وجود اين، وقتى که مسائل مهم  سياسى و قانونى درحمايت از تأسيس ديکتاتورى                            

اى فراگير و ايجاد  دوين برنامهسلطنتى ـ نظامى تصويب شد، رژيم قادربود که به ت
 .نوسازى گسترده مبادرت نمايد

 
ک و پشتيبان اين برنامه، گروه سه نفرۀ تيمورتاش، داور و فيروز بود ّ                                                                نيروى محر           .

م دولت جديد در پوياترين و اطمينان ١٩٢٩- ١٣٠٨/١٩٢٧- ١٣٠٦هاى  بين سال
خاص اصالحى  رژيم جديد در بسيارى از اقدامات. ترين دورۀ خودقرارداشت بخش

هاى ديرين                           ّ                                و به همان نسبت در مسير کل ى که در پيش گرفته بود، به خواسته
خواه جامۀ عمل پوشاند و به اين ترتيب، توانست حمايت گستردۀ  ايرانيان مشروطه

         ّ                      اگر چه فع االن حکومت جديد آشکارا .   ّ                                      مل ى گرايان را از اين اقدامات به دست آورد
ويش در حکومت قاجار متمايز بودند، با اين همه، با اسالف ناتوان و نااليق خ

هاى                  ّ                  کارى که براى تحق ق بخشيدن به برنامه افزايش ماهيت ديکتاتورى رژيم، بر راه
ل سريع و افراطى بر . اش در پيش گرفته بود، تأثير عميقى نهاد اصالحى ّ                    تحميل تحو          
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ل گام به گام و آهسته، همراه با فرايندى دموکراتيک ترجيح د ّ                                                         تحو  عناصر . اده شد  
کليدى حکومت رضا شاه نه تنها به طور گسترده از اخالق خشن و نظامى شخص 

گرا در صدد برآمدند  رضا شاه تأثير پذيرفتند، بلکه هم زمان با توسعۀ رويکرد سلطه
هاى خود را با استفاده از ديکتاتورى بر سراسر نواحى وسيع جغرافيايى  که خواسته

ها در اين راه از حمايت نظامى  آن. اجتماعى تحميل نمايندو طبقات پيچيده ] ايران[
ويژه درميان افسران  ها در بين مقامات دولتى و به اين روش. هم برخوردار بودند

طورعمد کوچک جلوه دادن                                  ّ               نظامى تمايل به دست کم گرفتن و حت ى گاهى اوقات به
غلب به مقدار زيادى وجود آورد و اين مسئله، ا ها و مشکالت کارشان را به پيچيدگى

 .کرد      ّ                                                      يا حت ى بيشتر از خود اصالحات نارضايتى را برانگيخته و حادتر مى
 

م سال      ّ       قوانين نيمه دو  اى از  م بر زندگى روزانه اقشار گسترده١٢٩٩/١٩٢٠             
اى با              ّ                             واسطۀ هدف کل ى نخبگان سياسى در تکوين جامعه مردم به. مردم تأثير نهاد

هايى  زى در آداب و رسوم اجتماعى و فرهنگى، آگاهىظاهرى اروپايى و نيز نوسا
با مردم ساکن در  ها اغلب در برخوردشان نوآورى اين سال. را به دست آوردند

هايى غيرازنخبگان سياسى نه تنها خانمان برانداز  شهرهايى غيرازپايتخت ونيزگروه
ّ   و عام ۀ  گر بود، بلکه به تشديد فقر و افزايش شکاف بين نخبگان سياسى و ويران     

هاى ديرين  به عنوان مثال قانون خدمت نظام وظيفه که از خواسته. مردم منتهى شد
روشنفکران مشروطه خواه بودابتدا و به طور عمده برطبقات ضعيف جامعه تحميل 

راحتى قادربودند معافيت ازاين قانون را  گران به شد، و اين در حالى بود که توان
کردگان  وط به لباس اگرچه ازسوى تحصيلقوانين مرب )٨.(دست آورند به

هاى  وعناصرنوگرا در شهرها، يعنى کسانى که درهرموردى در فرايند پذيرش مدل
غربى قرار داشتند، مورد استقبال قرار گرفت، اما از سوى روحانيون دور از 

شان  کردند هويت و نقش رهبرى پايتخت وعناصرايلى، يعنى کسانى که احساس مى
ت، و طبقات پايين جامعه نقاط مختلف ايران که الزامات پوشيدن تضعيف شده اس

لباس جديد فراترازتوان مالى شان بود، و نيز از سوى کسانى که فاقد هرگونه درک 
هاى  دادگاه. ها بودند، مورد تکفير قرارگرفت فرهنگى درخصوص سبک جديد لباس
نى يافته بود، در واقع            ّ          هاى غربى جذ ابيت فراوا حقوقى غيرمذهبى جديد که نزد دولت

ّ                                                                   براى عام ۀ مردم ايران نسبت به نظام قضايى قديمى که به وسيلۀ علما در شهرها و         
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قانون . شدند، بسيارگران، صعب الوصول وناآشنا بود ها در ايالت اداره مى خان
ها، يعنى کسانى که قادر بودند  دار و خان براى ثبت اسناد و امالک اشراف زمين

ّ        ه حق  مالکيتهايى را ک زمين شان مشخص نبود به اسم خودشان ثبت کنند، امتيازاتى     
آغاز انحصارات دولتى برمحصوالت کشاورزى مثل ) ٩.(را در نظر گرفته بود

ترياک،نه تنها ضربۀ سختى به کشاورزان روستايى وارد آورد، بلکه به تعداد 
رياک بودند فروشانى که وابسته به تجارت ت داران کوچک و دست زيادى از مغازه

خلع سالح و اسکان ايالت اگر چه ازسوى ) ١٠.(نيز ضرروزيان وارد کرد
ً                                           هاى بزرگ که تقريبا  جذب درنخبگان شهرى شده بودند،با مخالفت روبه خان رو                    

 .نشد، اما بنيان روش زندگى چادرنشينى و نيمه چادرنشينى را تهديد کرد
 

ِ          ميل اين تحوالت  نمايشى، هاى عمومى و سپس مقاومت در برابر تح مخالفت                 
ِ        البت ه در تهران که ابزارهاى جديد نظارتى  دولت، . نخست در بسترشهرها نمايان شد                                  ّ    

. العاده کارآمد بودند، تنها اعتراضات مختصرى ديده شد يعنى نظميه و ارتش فوق
                               ّ    ها کانون اصلى رويارويى مردم محل ى و  هاى استان به هر حال، شهرها و شهرستان

 .بود) نخبگان نظامى و سياسى(نوسازى دولت نمايندگان 
ها  اش،درشهرهاو مراکز استان هاى اصالحى افراطى براى رژيم جديد وبرنامه   

ِ     هاى پى درپى  پيش چالش م ١٣٠٦/١٩٢٧در اواخرسال . وجود آمد اى به نشده بينى           
هاى اعتراضى  ويژه اصفهان و شيراز، به واسطۀ حرکت شهرهاى جنوبى ايران، به

در سال بعد تبريز مخالفت . ۀ مردم در مخالفت با خدمت نظام وظيفه، آشفته بود   ّ عام  
. اى را عليه قانون خدمت نظام وظيفه و اصالحات لباس ابراز داشت شديد و گسترده

ّ                          م تفوۀق شکننده، ام ا پابرجاى حکومت در نواحى ١٣٠٨/١٩٢٩سرانجام در سال                   
در نواحى عشايرنشين . سته شددرپى ايلى و روستايى شک هاى پى شهرى با قيام

ها يکى پس از ديگرى  مناطق غربى، جنوبى، مرکزى و جنوب شرقى ايران قيام
ها در اصفهان و شيراز و در بين  ترين اين قيام          ّ ترين و جد ى طوالنى. پديدار شد

                              ً            ّ  ها در گرفت و جنوب ايران تقريبا  از نظارت کل ى  ها و بختيارى اى ها، خمسه قشقايى
اى از سلطۀ تهران،  ها تنها سايه               ّ              اگر چه براى مد تى در طول قيام. شددولت خارج 

  ّ                                                                      حت ى برشهرهايى مثل اصفهان و شيراز، باقى مانده بود و اگرچه ايالت قادربودند 
ّ           به طور موق تى از مصالحه با دولت سر باز زنند، ام ا اين قيام هاى  ها همانند مخالفت           ّ                                   
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     ّ                             ند مد ت، در بازداشتن رژيم از اجراى شهرى که پيش از اين درگرفته بود، در بل
  .سياست تمرکز گرايى ناکام بود

 
هاى علما و مردم شهرهاى اصفهان و شيراز عليه اجراى  ها و مقاومت اعتراض.  ٢

 قانون خدمت نظام وظيفه عمومى
 

نخستين مقاومت عمومى مردم عليه نظم نوين در شهرهاى شيراز و اصفهان که     
هاى جنگ و کشور در تحميل قانون خدمت نظم  زارتخانههاى و به واسطۀ تالش

 /١٣٠٦اين مقاومت که ازمهرماه . وظيفۀ عمومى تحريک شده بودند،متمرکزبود
اواخردسامبر همان سال ادامه يافته بود، به وسيلۀ / آغازشده وتا دى ماه ١٩٢٧اکتبر 

اين دو شهر  ويژه اصناف علماى اصفهان و شيراز که از حمايت کامل بازاريان و به
 .شد برخوردار بودند، رهبرى مى

 
ّ        ويژه تج ار اين  ترين شهرهاى جنوب و به م مهم١٢٩٩/١٩٢٠در اوايل دهه            

ها                   ّ نظارت ارتش به جاد ه. شهرها با آغوش باز از ايجاد نظم و امنيت استقبال کردند
. ان باشد                                 ّ         بود که تجارت و بازرگانى به طور فع ال در جري اين امکان را فراهم آورده

ّ     ّ             م در ذهن طبقات متوس ط سن تى اين شهرها ١٣٠٦/١٩٢٧با وجود اين، در سال                    
ّ   طبقۀ متوس ط [ها  آن. هايى درخصوص رژيم جديد تهران شکل گرفت سوءظن         

گرايانۀ  ازافزايش بيش ازپيش رويکرداقتصاد دولتى وفرايندهاى تمرکز]   ّ  سن تى
اهش قدرت ونفوذ گستردۀ دولت که به ناديده انگاشتن شهرهاى کوچک وک

ّ     ّ  طبقۀ متوس ط سن تى[شان    ّ محل ى ازافزايش ] چنين هم[ها  منجرشده بود،نگران شدند، آن]        
ازشهرهايشان براى ] مالى[شد وخروج منابع  ها مطالبه مى ترازهاى مالياتى که ازآن

آهن ايران  ناپذير بودجۀ نظامى وهزينه راه برطرف کردن نيازهاى در ظاهر سيرى
اى به تغيير سلسله نداشتند و مقامات نظامى  ها عالقه آن. کردند اظهارنارضايتى مى

ها نه تنها ازدخالت  عالوه بر اين، آن. رحم يافتند ها را ظالم و بى حاکم بر استان
بلکه از اعتراض ) ١١(وزارت کشور و ارتش در امرانتخابات ناراضى بودند،

 طور اصناف به. تأثيرپذيرفتندطورعمده   شان، يعنى علمانيزبه           ّ       ّ  فزايندۀ مت حدان سن تى
ّ     مشخ ص به ماليات برانگيخته شدند، ] قانون قبلى چگونگى دريافت[واسطۀ الغاى     
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زيرا به موجب آن، دولت از بزرگان اصناف قدرتى را سلب نموده بود که براساس 
ّ   توانستند سهم هر يک از اعضاى صنف را براى پرداخت ماليات مشخ ص  آن مى                                                         
طورآگاهانه وبراى تضعيف نظارت                ً   اخيردولت ظاهرا  به    ِ کار   اين راه. نمايند

                                             ّ                         کافرمايان تجارت و صنعت بر شاگردان، کارگران فن ى، کارگران روزمزد و ديگر 
احى شده بود کارگران وضربه ّ            زدن سخت بر سازمان اصناف طر                           ).١٢( 

بسيارى از علما همانند بازرگانان از به قدرت رسيدن رضاخان استقبال کرده، او     
- ١٣٠٤/١٩٢٣- ١٣٠٢هاى  در فاصلۀ سال. دانستند را منشأ نجات اسالم و ايران مى

م، يعنى دوران بين رئيس الوزرايى شايستۀ رضاخان تا دست يابى وى به ١٩٢٥
ّ             ها عموما  به همکارى با رژيم جديد، متمايل شده بودند، ام ا اين گرايش  سلطنت، آن                                             ً        

هاى انقالبى  به واسطۀ جنبش] همکارىاين [           ّ                       فقط براى مد ت زمان کوتاهى بود، زيرا
دانستند که  با وجود اين، روحانيون مى. م از هم گسيخته شد١٣٠٣/١٩٢٤اوايل سال 

م به تغييرقطعى ١٣٠٦/١٩٢٧تعادل قدرت بين خودشان و رژيم در سال 
ّ       موضع دفاعى قرارداشتند،ام ابراى  هااگرچه در آن. شان منوط است  دررفتارگذشته                        
       ّ                            دهى مجد دوعرفى شدن نظام قضايى ايران   روحانيون از سازمان.دندنبردنيزآماده بو

م به اجرا در آمده و رهبرى، منزلت اجتماعى و ١٩٢٧/ ١٣٠٦که درطول سال 
     ّ                       ّ                      طورکل ى بخش اعظم روحانيون محل ى را از امرار معاششان  درآمدشان را تهديد وبه

اوايل / ر مردادها از تصميم هيئت وزرا د آن. بود، عصبانى بودند محروم کرده
عنوان کاله  آگوست مبنى براستفاده از کاله پهلوى، همانند کاله کپى فرانسوى، به

رسمى براى مردان ايرانى ناراضى بودندوآن را نمادى ازترويج وتعميق فرهنگ 
واسطۀ قدرت يافتن عبدالحسين  ها به عالوه براين، آن)١٣( .می دانستند غيرمذهبى

ها  دارسرسخت نوسازى و کسى که آن ارشاه و طرفتيمورتاش، وزير جديد درب
علما، . ها برانگيخته است، مضطرب و نگران شده بودند معتقد بودند شاه راعليه آن

واسطۀ تأسيس گروهى جديد  م به١٩٢٧آگوست /١٣٠٦ويژه در مرداد وشهريور به
ّ                                                        در ايران توس ط تيمورتاش و ديگر رهبران غير مذهبى که از عضويت هر شخصى             

آوردند، شرطى که هدف آن  گذاشت، آشکارا ممانعت به عمل مى کاله برسرنمىکه 
ها دربدگمانى واحساس خشم عميق  چنين آن هم. روحانيون بودند،برانگيخته شدند

ّ                  ّ      ّ                                      عام ۀ مردم درخصوص تقل ب متصد يان در انتخابات مجلس ششم نيزسهيم بودند   . 
ّ                                          طى  تصويب اليحۀ قانون خدمت نظام وظيفه در مجلس     - ١٣٠٢هاى  ، بين سال 
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م نمايندگان روحانى اعتراض اندکى را ابراز داشتند، زيرا ١٩٢٣- ١٣٠٤/١٩٢٥
واسطۀ اعطاى امتيازمعافيت از خدمت نظام وظيفه براى  ها به نگرانى مذهبى آن

عالوه بر تأثيرغيرمذهبى خدمت ) ١٤.(هاى علوم دينى از بين رفته بود همۀ طلبه
ويژه با اين حقيقت مرتبط  ها به آشکار بود، نارضايتى آن اى طور فزاينده نظامى که به

گيرى درمورد معافيت ازخدمت نظام وظيفه افراد  بود که قانون جديد، قدرت تصميم
.                           ّ                                        بسيارى را که به تحصيل و فع اليت مذهبى مشغول بودند، به دولت داده است

ّ    ارپراهم يت اى بسي م قانون خدمت نظام وظيفه براى علما مسئله١٣٠٦/١٩٢٧درسال       
 .وجود آمد هاى متوالى عليه حکومت و شاه به بنابراين، مخالفت. شده بود

 
ّ        به هر حال، خدمت نظام وظيفۀ عمومى براى رژيم نيز مسئلۀ پر اهم يتى بود                                                              .

هاى نوسازى ايرانيان از  خدمت نظامى عمومى، عنصر الزم براى دفاع از برنامه
             ّ      تأسيس ارتش مل ى قوى . وايل قرن بيستم بودپردازان ا  اوايل قرن نوزدهم و نظريه

ارتش جديد براى . بر مبناى خدمت نظام وظيفه، عنصر اساسى تأسيس دولت بود
هاى احياى ايران قرارداشت و او براى گسترش اساسى  رضاشاه درقلب برنامه

ّ   ها جذب شوند، مصم م  منابع انسانى وبراى چيزى که ممکن بود نظاميان به سوى آن                
                                                       ّ         گيرى شاه ازقانون خدمت نظام وظيفه نه تنها وى را براى تحق ق بخشيدن  هبهر. بود

                       ّ             ارتش صدهزارهزارنفرى مسل ح وآماده جنگ ] دراختيار داشتن[به هدفش 
. شد رغم هوادارانش منافع ديگرى نيز از اين طريق حاصل مى کرد، بلکه به قادرمى
نه تنها به ارتش ايران  اى تصريح کرده بود که خدمت نظام وظيفه طورويژه قانون به

                     ّ                               ها تمايل به دفاع ازمل يت واستقاللشان راخواهد داد،بلکه           ّ                  ماهيتى مل ى وبه تمام خانواده
پرستانه در ميان مردم ايران و احساس رضايت متقابل  به افزايش احساسات ميهن

بين طبقات مختلف وايجاد احساس برابرى نيز منجر خواهد شد و مظهر برابرى در 
 )١٥.(انون خواهد بودپيشگاه ق

 
طور  هاى سربازگيرى با مردم به بااين همه، اين مزايا در رويارويى نمايندگى    

م اجراى قانون خدمت نظام وظيفه ١٣٠٥/١٩٢٦درطول سال . عمده ازبين رفت
ّ               ام ا دراوايل سال . رفت اندازه آرام پيش مى بى م حکومت احساس کرد ١٣٠٦/١٩٢٧ 

 .مند شده است درسراسرکشوربه اندازۀ کافى قدرتکه براى اعمال اين قانون 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٤                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

خدمت نظام [هاى فراخوان  هاى سربازگيرى تأسيس شدندواعالن بنابراين، نمايندگى
هاى شديدى  با اين همه، بالفاصله مخالفت. ها ارسال شد به تمام مراکزاستان]وظيفه

. گرفتدرشهرها شکل  هابه دنبال ورود مأموران سربازگيرى مخالفت.نمايان شد
اگر چه ) ١٦.(هاى سربازگيرى حمله کردند بازارها بسته شد وبه نمايندگى

که [اى  نارضايتى عمومى نسبت به دورنماى خدمت داوطلبانۀ نظامى درهرمنطقه
بود،  تر شده به واسطۀ فساد آشکار مأموران سربازگيرى وخيم]شد اين قانون اجرامى

ّ                                      ام ا با وجود اين، حکومت براجراى آن پافشا  .کرد رى مى 
 

م بيزارى از اجراى قانون خدمت ١٣٠٦/١٩٢٧اگرچه در طول تابستان سال     
ّ                نظام وظيفه شديد بود، ام ا فقط به مقاومت با . هاى پراکنده وخودجوشى منتهى شد                       

اين، تالش براى تحميل قانون خدمت نظام وظيفه درشهرهاى جنوب ايران  وجود
و [  ّ                حت ى مناطق روستايى . ى پديد آوردم مقاومت هماهنگ١٣٠٦/١٩٢٧درپاييزسال 

جنوب ايران نيز با دادن سرباز، نامأنوس بودند و شيوۀ جذب نيرو مبتنى ] عشايرى
طور معمول در جنوب  هاى پيشين بود، به که ميراثى از قرن)  ُ    ب نيچه(بر کشاورزى 

ى سابقۀ قانون خدمت نظام وظيفه درشهرها تحميل ناگهانى و بى.به اجرادرنيامده بود
ّ      جنوب براى شهرنشينان غيرقابل تحم ل بود و بالفاصله مخالفتى به رهبرى علماکه                                

 .ويژه طبقه اصناف برخوردار بودند، پديد آمد  ازحمايت سخت بازارو به
 

م افزايش اصطکاک بين رژيم و علما، ١٣٠٦/١٩٢٧در طول بهاروتابستان سال     
تفاده ازکاله پهلوى به برپايى ويژه درمورد اجراى قانون ثبت احوال و نيز اس به

هاى  با وجود اين درپاييز، پادگان اما. اعتراضاتى درشهرهاى جنوب کمک کرد
هشتم اکتبرروزى / پانزدهم مهرماه.          ّ                             نظامى مهي اى آغازجذب سربازان وظيفه شدند

روزبعدازاين . بود که براى نخستين احضاربه خدمت درشيرازدرنظرگرفته شده بود
اى شيرازتعطيل شدوبه نشانۀ اعتراض، تعطيل باقى ماندوتجارت فراخوان، بازاره

اقدامات همانندى دراصفهان وبه مقياس کمترى در ) ١٧.(به حالت رکوددرآمد
بازارهاى اصفهان و شيرازکه درآن مخالفت . کرمانشاه، قزوين و تهران انجام شد

رازوجاهاى اصناف مشاغل درشي. تربود، براى سه ماه تعطيل باقى ماند  قاطعانه
ّ         ّ        ديگر،اعتصابات عمومى را سازمان دادند و نج اران، بن اها، سنگ تراشان وآجرپزان                                         
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                                     ّ                                وديگربازاريان نيزدست ازکار کشيدند، حت ى بازار تهران نيزبسته شد واصناف 
ّ                               وبازاريان آن شهر درتالش بودند که با کمک عام ۀ مردم تظاهراتى را مقابل مجلس                                           

ّ            برگزار کنند، ام ا نظميه ازب  )١٨.(رپايى تظاهرات ممانعت به عمل آورد              
 

اصفهانى در پاسخ به               ّ حاج آقا نور     ّ    در اصفهان مجتهد سالخورده، آيت    
ِ                          ّ          درخواست مردم  شهربراى عزيمت به شهر مقد س قم و بست نشينى در آن شهر             

جا مبارزات خويش راعليه قانون خدمت نظام وظيفه رهبرى  موافقت کرد و از آن
قطارانش به همراه ديگر  اصفهانى وچندين نفر از هم              ّ حاج آقا نور  ) ١٩.(کرد

ميرزا حسين فشارکى، به واسطۀ استقبالى که از    ّ    روحانى جوان اصفهان، آيت
ها درشهر قم صورت گرفته بود، دراين شهر که نمايندگان روحانيون تهران  آن

ها پيوسته  ازنجف درعراق به آنوديگرشهرها مثل شيراز، همدان، مشهد و تبريزو
اصفهانى در قم پيوسته       ّ نور   باوجوداين، علمايى که به حاج آقا. بودند، ساکن شدند

اى نبودند و اين موضوع، موقعيت  هاى برجسته بودند به جزيکى دو نفرشخصيت
اما شکست اصلى نهضت، ناکامى آن . اصفهانى را تضعيف کرده بود   ّ    آيت

اميدواربودندکه  ها هاو اصفهانى شيرازى. ت روحانيون ساکن درقم بوددرکسب حماي
شيخ عبدالکريم حائرى، را در ايفاى نقش    ّ    يعنى آيت ترين روحانى شهرقم، مهم

ّ                فع الى درمبارزه، متقاعد نمايند، ام اايشان که گذشته  اى به دورازمداخله درامور   ّ                              
 .الم کردطرفى خود را به طور صريح اع سياسى داشت، بى

 
ِ    ّ                                                                قيام  ضد  قانون خدمت نظام وظيفه، درجنوب پيچيدگى عجيبى يافته بود، زيرا در         

علما که قاطعانه به . حقيقت، ائتالفى از کثرت شکايات وتقاضاها را دربرداشت
خدمت نظام ] قانون[عنوان رهبران قيام تثبيت شده بودند، نه تنها به واسطۀ اجراى 

بلکه به دليل اصالحات همه سويه رژيم که به کاهش وظيفه در خصوص خودشان، 
مخالفت مردم با قانون خدمت . دائمى قدرتشان منجرشده بود، نيز برانگيخته شدند

هاى                     ً                                        نظام وظيفه که معموال خودجوش، اصيل واساسى بود،با فساد نمايندگى
ترعليه حکومت زمانى مطرح شد که   هاى گسترده شکايت. ترشد سربازگيرى وخيم

ها رنجش  ترين اين شکايت مهم. دم به آگاهى سياسى بيشترى دست يافته بودندمر
                ّ  در واقع، اين تلق ى . هاى شاه،نظاميان وحکومت در امر انتخابات بود ها ازدخالت آن
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ِ                             که مجلس منتخب  وقت، غير قانونى است، در همه  .جا عموميت داشت             
 

ها، بيشتر  و هم در استان شاه و مأمورانش در دفاعيات خودشان، هم در پايتخت    
ّ                  خدمت نظام وظيفه توس ط مجلس تصويب شده ] قانون[کردند که  گونه استدالل مى اين                   

                                                  ِ       تواند اين قانون را لغو نمايد، و شاه به عنوان پادشاه  نظام  و تنها مجلس است که مى
با اين همه  اين نوع استدالل تنها )٢٠.(مشروطه، راهى جز اجراى قانون ندارد

در شيراز استاندار فارس به اين دليل که . شد بانيت بيشتر معترضان مىسبب عص
گو باشند،  توانستند براى قانون خدمت نظام وظيفه پاسخ تنها نمايندگان مجلس مى

هيئت منتخبى از مخالفان را براى مالقات با نمايندگان شيرازى در مجلس تشکيل 
را باطل اعالم کرد، بلکه پرده مشروعيت مجلس  هيئت منتخب نه تنها بى. داد

ها به نمايندگان  شيرازى. انحراف رژيم از چارچوب مشروطيت را نيز محکوم کرد
مجلس حاضر درجلسه نه تنها گفتند که انتخاباتشان با زور برگزار شده، بلکه از 

ِ                            که قانون خدمت نظام وظيفه به همان سرنوشت  ديگر قوانين تصويب شده توسط اين                                        
گذاشته شدن و ناديده انگاشته شدن از سوى حکومت دچار شود، مجلس، يعنى زيرپا

 )٢١.(نيز اظهار نگرانى کردند
خواهى و قانون خواهى را غنيمت  نشين درقم مسئلۀ مشروطه علماى بست    

. هاى خود با قانون خدمت نظام وظيفه قرار دادند شمرده، اين امر را محور مخالفت
ه مشروطه احترام گذاشته شود، بلکه اعالم کردند ها نه تنها درخواست کردند که ب آن

جا که شاه، پادشاهى مشروطه است، بايد حکومت را براى روى کارآمدن  ازآن
ها خواهان برگزارى انتخابات  عالوه براين،آن.گوترک کند                 ً     هيئت وزرايى کامال  پاسخ

ر ازهمه ت مهم. وسيلۀ شاه يا ارتش منصوب نشوند آزادى بودندکه درآن نمايندگان به
ّ   ها خواستاراجراى يکى ازبندهاى قانون اساسى تحت نظارت هيئتى متشک ل  ها آن اين                                                             

ازپنج مجتهد بودندکه قادربه بررسى دقيق تمام لوايح تصويب شده درمجلس باشد تا 
ها  طبق اين مطلب اخير،آن.                         ِ                      ازعدم مغايرت لوايح باشرع  اسالم اطمينان حاصل شود

ح تصويب شدۀ مجلس در غياب اين هيئت درحقيقت غير اعتقاد داشتند که تمام لواي
ويژه در  علما، به.        ّ        هاى مؤث رى بودند ها حربه اين ديدگاه. قانونى وغيرمجاز است

ِ                                 گذارى  مجالس پنجم و ششم و در مورد اليحه خصوص قانون اى که قاجارها را خلع      
توانست براى  بنابراين، اين مسئله مى.          ً             ّ           کرد ظاهرا  اهدافى را مد  نظر داشتند مى
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 )٢٢.(مشروعيت سلسلۀ نوبنيان تهديدى به شمار آيد
شاه ابتدا بنا به توصيۀ اطرافيانش، درخصوص قيام جنوب با تحقير و     
اى غير قابل قبول شد، وضع  اين نگرش به طور فزاينده. احترامى رفتار کرد بى

أثيرى قانون حکومت نظامى و ورود سربازان کمکى از اصفهان و شيراز نيز ت
              ّ             اعتراضات به شد ت عصبانى شده  واسطۀ اگرچه شاه به. برروند اعتصابات نداشت
ّ                بود، ام ا درک تيزبينانه اش ازواقعيات سياسى واستعدادش درارزيابى خطرات        
اى ظاهرى را ايجاب  نشينى تاکتيکى همراه با مصالحه سياسى، ضرورت عقب

اميدوار بود که . کار گرفت هکرد، و زمانى که حکومت تصميم به اجراى اين را مى
 .تر شدن بحران، جلوگيرى کند از اين طريق از وخيم

 
اکتبرشاه گروهى ازعلما، بازرگانان و نمايندگان مجلس را دعوت  ٢٤/آبان ٢در    

                 ّ                       ِ                      کرد و سخنرانى مفص لى را که مضمون آن، اخالص  شخص شاه به اسالم بود، 
 .براى آنان ايراد کرد

حکومت دستورى را براى نظميه و ارتش براى مدارا با  به دنبال آن، نه تنها
          ّ                                                       تظاهرات ضد  قانون خدمت نظام وظيفه در تهران صادر کرد، بلکه شاه نيز 

 ٢٠در . فرامينى را مبنى بر نرمش در اجراى قانون خدمت نظام وظيفه صادر کرد
                                                           ّ  نوامبراجراى قانون خدمت نظام وظيفه در تهران به طور کامل متوق ف  ١٢/آبان
نوامبروزيردربارش، تيمورتاش را براى مالقات با علمايى /شاه دراوايل آبان. شد

ّ     که از اصفهان به قم مهاجرت کرده بودند فرستاد، ام ا آن ها از مالقات با وى امتناع                                                
هاى مربوط به مدارا و معافيت، در حال رنگ  پس از اين مسئله، نشانه) ٢٣.(کردند

الش بود که بدون کنار گذاشتن اصول سياست حکومت آشکارا در ت. باختن بودند
                                            ّ  وسيلۀ تکيه بر طبقۀ روستايى، مخالفت عناصر مرف ه   قانون خدمت نظام وظيفه وبه

 .ويژه اصناف را مهار کند شهرى و به
 

برد که اوضاع خطرناک شده  پس از شکست مأموريت تيمورتاش در قم شاه پى    
. شد ب در سراسر کشور منتشر مىرغم سانسور مطبوعات، اخباراعتصا به . است

تداوم اعتصاب نيزناتوانى در بخشى ازحکومت مرکزى و کاهش نظارت مدنى 
نظر  شاه ابتدا پافشارى کرد که تجديد. کرد ونظامى رژيم پهلوى را نمايان مى
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هاى رئيس  در اين هنگام، پاسخ. درقانون خدمت نظام وظيفه برعهدۀ مجلس است
هاى  الوزراء به رهبران بازرگانان نيز حرف سمجلس به علماى شيرازورئي

صبرى  اوايل دسامبر بى/در آذر. شد درپى بودند که دربارۀ مدارا زده مى اى پى کليشه
دسامبر شاه بار ديگر تيمورتاش  ١٠/آذر١٩در . فرسا شده بود شاه براى توافق، توان

هران همراهى را که به وسيلۀ رئيس الوزرا و دو نفر از روحانيون فرمانبردار ت
 .رو شد اين بار، مأموريت با پاسخ متفاوتى روبه. شد، به قم فرستاد مى
اى آبرومند در  نشين در قم نيز براى رسيدن به مصالحه دراين هنگام علماى بست    

ِ                                       حمايت ازاعتراضات  فروکش کرده شيراز و اصفهان مشتاق بودند ّ    اگر چه تج ار .                         
ّ   ب و کار محدودى را انجام داده بودند، ام ا             ّ                   بزرگ براى مد تى به طورمخفيانه کس                                      

ّ        تج ار خرده هاى شديد شاگردان،  سختى. هاى واقعى را تجربه کردند پا گرفتارى  
داران کوچک و اصناف نيز تنها به واسطۀ توافق براى پرداخت مقدارى پول  مغازه

راض خود علما مقدار معتنابهى پول براى تداوم اعت) ٢٤.(به آنان التيام يافته بود
اصفهانى به تنهايى اعتراض را در اصفهان تأمين    ّ    شخص آيت. هزينه کردند

دسامبرمردم اصفهان و شيرازاز مبارزۀ مداوم خسته شده بودند /درآذر. کرد مالى مى
نشسته  ها و کسانى که در قم بست و فرارسيدن زمستان هم به سست شدن عزم آن

 .بازارهاى اصفهان دوباره باز شدند اوايل دسامبر/ در آذر. بودند، منجر شد
مين مالقات تيمورتاش از قم بسترى را براى توافق فراهم آورده بود     ّ                                                             دو  شاه و .  
آميزى را مبادله کردند که در  هاى ستايش فشارکى تلگرام   ّ    اصفهانى و آيت   ّ    آيت

قم به تهران چند روز بعد دو نفر از علما از ) ٢٥.(مطبوعات نيز چاپ و منتشر شد
اين پنج شرط ) ٢٦.(رفتند وبا موافقت حکومت مبنى بر پذيرش پنج شرط برگشتند

 :شامل
 ـ از سوى مجلس آينده، درقانون خدمت نظام وظيفه بازنگرى صورت گيرد؛١    

 
ل، همان٢     ّ        ـ پنج تن از مجتهدان طراز او  گونه که در قانون مشروطه تصريح شده                            

  لس نظارت داشته باشند؛است، به شکل هيئتى بر مج
 

ها نظارت داشته تا چيزى  بر مطبوعات استان) مذهبى(ـ ناظران روحانى ٣    
 خالف شرع اسالم چاپ نشود؛
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ـ براى اعمالى که اسالم آن را حرام اعالم کرده است، مانند نوشيدن شراب و ٤    
 ممنوعيت شديدى اعمال شود؛... قمار بازى و غيره 

 
ِ      ّ                                     کوچک شرعى  متعد دى براى رسيدگى به دعاوى اشخاص، انجام  هاى ـ دادگاه٥             

ّ                           که به تازگى توس ط وزارت دادگسترى در دادگاه... مراسم قسامه و غيره  هاى                
  .مرکزى قضايى ادغام شده بودند، بار ديگر ايجاد شوند

 
هاى شفاهى ديگرى راجع به موضوعاتى، مثل عدم            ً    چنين ظاهرا  قول حکومت هم    

 .انتخابات آينده داده بودمداخله در 
اصفهانى حاصل شده    ّ    اگر چه اين توافق از راه مذاکره بين تيمورتاش و آيت    

ّ                                        بود، ام ا سردرگمى و نگرانى شديدى را در ميان بست نشينان قم ايجاد کرد، زيرا به        
ى؛ اصفهان   ّ    دسامبر آيت ٢٦/دى ٤نظر آنان اين توافق ناکافى وغيرقابل اجرابوددر

) ٢٧.(                                        ّ                          مردى که نزديک به نودسال سن داشت وبراى مد تى نيزبيماربود، ازدنيا رفت
                   ّ                                             داد نه تنها قيام ضد  قانون خدمت نظام وظيفه را از رهبر خودش محروم  اين روى

اصفهانى    ّ    با مرگ آيت. کرد، بلکه تأثير علماى ديگررا بر مردم تضعيف کرد
اعتراضات ] اصفهانى   ّ    وفات آيت[ز بعد ازيأس و نااميدى وسيعى ايجاد شد و رو

ّ                    بحران پايان يافته بود وتلق ى عام ه، پيروزى حکومت بود. در شيرازبه پايان رسيد     ّ                           .
ّ  ّ                                     براى علما وجهۀ اندکى حاصل شدوعام ۀ  مردم معتقد بودند که توافق با حکومت،                                 

 .اردجز کاغذى که اين توافق بر روى آن نوشته شده است، هيچ ارزش ديگرى ند
 

هاى سربازگيرى با ترديد و دشوارى پيش  براى شش ماه آينده کار نمايندگى    
هاى خود را در ميان روستاييان آرام در  ها تنها قادر بودند که تالش رفت و آن مى

روستاها؛ کسانى که از سازمان دادن اعتراضى گروهى و مستمر، همانند عناصر 
ّ        ام ا حدود . ناتوان بودند، متمرکز نمايندمرفه شهرى به رهبرى اصناف در شهرها   

           ً                                    م شاه ظاهرا  مطمئن بود که زمان براى اجراى قانون ١٣٠٧/١٩٢٨اواسط سال 
به اين ترتيب، . خدمت نظام وظيفه با تجديد نظردرتصميم گذشته، فرا رسيده است

پرستانه، هم  اى ميهن   ّ       ّ                                           فع اليت جد ى درحمايت از خدمت نظام وظيفه به عنوان وظيفه
با وجود اين، ادامۀ کار .                                 ّ          مطبوعات سراسرى وهم درمطبوعات محل ى، آغاز شددر 
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ها، گاهى اوقات خودجوش و  هاى سربازگيرى درهرجايى با ادامۀ مخالفت نمايندگى
 .رو شد زمانى سازمان يافته، روبه

 
هاى روحانيون و مردم شهر تبريز عليه اجراى قانون  اعتراضات و مقاومت.  ٣

 ه و قانون اصالح لباس مردانخدمت نظام وظيف
 

سربازگيرى که با تالش شديد گروهى از مقامات نظامى و کشورى در الزام     
هاى سنتى و پذيرش کاله پهلوى هم زمان شده بود، از  مردان به کنار گذاشتن کاله

اوايل /١٣٠٦اين تالش با تصميم هيئت وزرا در اواسط مرداد . سرگرفته شد
يت دادن به کاله پهلوى به عنوان کاله رسمى براى براى رسم ١٩٢٧آگوست 

م شاه خودش آشکارا پيشگام اصلى ١٣٠٧/١٩٢٨مردان ايرانى، آغازشد ودرطول 
هاى هفتگى قصرش، زيردستان  شاه در پذيرايى. براى کنار گذاشتن عبا وعمامه شد

شته که اين سال، سخت گذ  کرد و گو اين هايشان مجبور مى خود را به نو کردن لباس
ّ         ً            بود، ام ا او عمال  طرد کردن آن هايى را که عبا و عامه به تن داشتند، از        

اليحۀ ارائه شده  ١٩٢٨دسامبر ١٣٠٧/٢٥دى  ٣در . هايش آغاز کرد پذيرايى
وسيله تيمورتاش که براى همۀ مردان ايرانى انتخاب اجبارى کاله پهلوى و کت  به

      ّ        طرح کل ى اليحه، . سيدکرد، در مجلس به تصويب ر کوتاه را درخواست مى
هايى که از اين قانون تبعيت  ها و زندان براى آن هايى، شامل جريمه مجازات

ً                        کردند با استثناهاى صرفا  محدود، در نظر گرفته بود نمى هاى  اليحه در نشست.                        
دسامبر در مجلس به بحث گذاشته شد و بعد از  ٢٧ـ  ٢٥/ دى٥- ٣روزهاى 

ّ             اصالحات اندکى توس ط اکثريت نما  .يندگان به تصويب رسيد               
 

با اين همه، نظميه منتظر تصميم مجلس نمانده بود، زيرا در اواخر سال     
م فشار سختى را بر مردان بسيارى از شهرهاى ايران براى بر سر ١٣٠٧/١٩٢٨

تنها تعداد اندکى از نخبگان . گذاشتن فورى کاله پهلوى شروع کرده بود
ّ                ند، ام ا نزد ديگران بىگراکاله پهلوى را پذيرفته بود غرب اقدامات . نهايت منفور بود      

هايى  براى بسيارى از آن. نظميه نيز نارضايتى و رنجش بيشترى را ايجاد کرده بود
که عبا و عمامه به تن داشتند، لباس جديد نه تنها دور از شأن بود، بلکه در حقيقت 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠١                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

ّ            لک ۀ بدعت داشت شد و نظميه،  مىاهانت ] روحانيون[ها در انظار عمومى به آن.  
واسطۀ  نگرانى عمومى به. داشت ها برمى شان را به زور خشونت از سر آن عمامه

م براى الغاى اجبارى حجاب ١٣٠٨/١٩٢٩                 ً    ّ            رواج شايعات ظاهرا  موث قى که نوروز 
 )٢٨.(تر گرديد در نظر گرفته شد، وخيم

 
سترده م تبريز، مرکز استان آذربايجان کانون اعتراض گ١٣٠٧/١٩٢٨در سال     

مين و آخرين بخش مهم  مقاومت شهرى عليه نظم نوين در  ّ                               عليه دو اصالح عمده، دو                     ّ                     
هاى سال گذشته در جنوب ايران، نارضايتى  جا مثل مقاومت در اين. اين دوره بود

از خدمت نظام وظيفه و اصالح لباس همراه با رنجش گسترده از تأثيرات اجراى 
ديدى را براى نظارت محکم رژيم هاى عمومى و ش اجبارى اصالحات، چالش

 .تهران ايجاد کرد
 

خدمت نظام ] قانون[م هنوز هيچ اقدامى براى اجراى ١٣٠٧/١٩٢٨تا اوايل     
هنگامى که در .            ّ                                              وظيفه يا حت ى اجراى قانون ثبت احوال درتبريز انجام نشده بود

اواخر سال، مقامات درمورد ازسرگيرى اجراى اجبارى خدمت نظام وظيفه و 
طور هم زمان، اجراى قانون کاله پهلوى تصميم گرفتند، اين موضوع بالفاصله  به

بازارها تعطيل شد و در مساجد، . اى نشان داد هاى عمده خودش را به شکل مخالفت
اعتراض در نهايت در . جلساتى در اعتراض به اين اقدامات تشکيل گرديد

نشينى  تبريز که قصد بستاکتبربه برپايى تظاهرات ده هزار نفرى مردم ١٧/مهر٢٥
ّ                  اين تظاهرات توس ط نظميه و ارتش و . گرى شوروى را داشتند، منجر شد در کنسول               

در طول سال گذشته، رژيم در ) ٢٩.(با استفاده از خشونت اندکى سرکوب شد
اکنون رژيم به اعمال اصالحات با . اعتماد به نفس و جسارت به ثبات و بلوغ رسيد

ّ                                               ام ا در شيراز و اصفهان و در واکنش فورى به اعتراض . ودمذاکره و توافق قادر ب  
با وجود اين، . تبريز مجبور به برخورد خشن با استفاده از نيروى نظامى شده بود

 .آميز بود                   ّ   ها به طور عمده موف قيت سرکوب قيام
 

هاى مردمى در تبريز شديد بود، ولى هم علما و هم بازاريان اين  اگر چه مخالفت    
  اندازه محتاط دگاهشان نسبت به حکومت ازهمتايان سال قبلشان درجنوب بىشهر، دي
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حاج ميرزا ابوالحسن آقا انگجى يکى از چهار مجتهد    ّ    براى نمونه آيت. تر بود
. هاى حکومت، به خموشى سياسى متمايل شده بود تبريز، دربرابر گردنکشى

خصوص خدمت نظام وظيفه  هنگامى که نمايندگان مردم شهر ازوى خواستند که در
اى صادر کند با احتياط و دور انديشى پاسخ داد که مردم بايد هنگام رويارويى  بيانيه

ّ     شان به مک ه و  با محظوريت در انتخاب بين پذيرش ثبت نام يا ترک سفرهاى زيارتى         
با وجود اين، کاله پهلوى . شان دست بردارند کربال يا مشهد، از سفرهاى زيارتى

ّ                                 ّ            مسئلۀ بسيار مهم ى بود و پاسخش نيز نتايج بسيار جد ى در پى داشتبراى او                ).٣٠ (
را دور انداختند، به  رانان شهر که پس از چند روز استفاده از کاله جديد آن در شکه

ّ       ها خواسته شد که تعه د نامه ادارۀ نظميه فراخوانده شدند و از آن اى را امضا کنند که                    
ّ              ها پس از امضاى تعه دنامه نزد آيت آن. فقط کاله پهلوى را برسر بگذارند انگجى    ّ                     

ّ                                  ها گفت که تعه دى که به زور گرفته شده باشد الزام رفتند و وى به آن آور نيست،              
 )٣١.(شان را بر سر بگذارند هاى قديمى توانند کاله ها مى که آن نتيجه اين

 
ّ        طور عمده توس ط روحان اکتبر به١٧/مهر ٢٥تظاهرات عظيم روز      يون سطح            

ّ                                  شد، ام ا در نهايت، مجتهدان که مردانى سال پايين رهبرى مى خورده و مصلحت       
ّ        و تج ار ثروت) ٣٢(انديش بودند مند نيز که در آغاز براى مشارکت در قيام تمايلى     

نداشتند، به واسطۀ فشار افکار عمومى به اجبار، نقشى را در قيام پذيرفتند، با وجود 
پيش از برپايى تظاهرات شروع شده و براى چند صباحى         ّ  ها که حت ى  اين، بازداشت

ّ        بعد از آن نيز ادامه يافته بود، تعدادى از علما و تج ار ثروت مند را نيزدربرگرفت و                                                   
ميرزا    ّ    انگجى و مجتهد ديگر به نام آيت   ّ    آيت.              ّ             آنان بعد ازمد تى تبعيد شدند

که از حضور در جشنى که  بر اين تجار عالوه. آقا ازجمله تبعيد شدگان بودند صادق
ها  خدمت نظام وظيفه در کاخ استاندارى برپا شده بود وآن] اجراى قانون[به افتخار 

دارانى که  هم دعوت شده بودند، امتناع ورزيدند، به پرداخت پول به مغازه
                                                          ّ  هايشان را بسته بودند وچاى و فرش جلسات مختلف معترضان را تهي ه  مغازه

ّ                       درواقع تعدادى از اين تج ار تنها تحت فشار شديد .   ّ        مت هم بودندکردند، نيز  مى ] افکار[                      
ّ                   گيرشدگان، حاج محم د آقا حريرى، رهبر  يکى از دست. کردند عمومى عمل مى                 

ّ                   تج ار بازار بود که به شهر تبريز ) شتربان(چى  طور عمده به واسطۀ مردم محلۀ دوه  
) کرد ود و او در آن زندگى مىاش شناخته شده ب اى که براى احساسات مذهبى محله(
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 )٣٣.(به شرکت در جلسات اعتراض در مساجد مجبور شد
 

داران جزء بودند که                                      ّ         حاميان اعتراض در تبريز، روحانيون محل ى و مغازه    
                              ّ  اين عناصر اکنون با پيامدهاى جد ى . شديدترين اعتراض را در بازار برپا داشتند

مردم براى ايستادگى در برابر مأموران  ها به خيانت و تحريک آن. رو شدند روبه
.                            ّ                            ها به اعدام تهديد شده و بقي ه بالفاصله با چوب، تنبيه شدند تعدادى از آن.   ّ        مت هم بودند

م مأموران نظامى فشار ١٣٠٨/١٩٢٩تا اوايل سال  ١٣٠٧/١٩٢٨از اواخر سال 
اى را براى اجراى اصالحات برمردم وارد کردند وبسيارى از  رحمانه بى

داران کوچک، جزء نخستين نفراتى بودند که به عنوان سرباز وارد ارتش  همغاز
هايشان بودند، بلکه کسانى بودند  آور خانواده اين مردان نه تنها اغلب نان) ٣٤.(شدند

ِ                               سياست تحميلى  قانون بر سر گذاشتن کاله پهلوى . که در معرض فقر قرار داشتند            
ها  نظميه وسربازان هر روزدرخيابان .اى هم سنگ درحال اجرا بود نيز با اراده

کردند  هاى روحانيون را پاره ولگدمال مى شدند که عمامه درحالى ديده مى
پوشاندند به راه خودشان  شان رابا عبايشان مى وروحانيون درحالى که سرهاى برهنه

هاى مختلف شهر               ّ اى دنبال ومحل ه طور حساب شده اين سياست به. دادند ادامه مى
مأموران نظامى به بهانۀ اجراى طرح . شد هاى مختلف انتخاب مىبراى روز

ّ             هاى اصلى مربوط به تج اروروحانيون           ّ                  شهرى، حت ى به تخريب ساختمان] جديد[                    
هاى جديد شروع به تخريب تعداد  ها براى احداث خيابان آن. کردند مبادرت مى

حداث دقيقا ازوسط هاى جديد اال ها وبازارها کردند ويکى ازاين خيابان زيادى ازخانه
       ّ                                   اين محل ه جايى بود که چندى پيش مخالفتى سخت . گذشت مى) شتربان(چى     ّ     محل ۀ دوه

اين افراد از . اى شد           ّ خانمانى عد ه ها سبب بى تخريب. جا شکل گرفته بود در آن
مساجدى که ابتدا به آن پناه برده بودند، بيرون رانده شدند وبه وسيلۀ مأموران 

جا سر  دست ممکن بود که در آن سرپناهان تهى ه؛ مکانى که بىخان نظامى به عجزه
 )٣٥.(پناه و نان و غذايى پيدا کنند، رانده شدند
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 قيام ايالت و عشاير عليه نظم نوين ايران.  ٤
 
  قيام ايالت شمال غرب.  ١- ٤
  

در نواحى روستايى، ايالت چادرنشين و نيمه چادرنشين به واسطۀ بخشى از     
الت [به اين دليل [ى نوسازى افراطى تهران وحشت زده شدند و ها برنامه ّ    تحو    

درحالى که نيروهاى نظام هنوز درگير تحميل . شهرها را ازنزديک زير نظرداشتند
شان درتبريز بودند و مخالفت با خدمت نظام وظيفه و تحميل کاله  رحمانه نظارت بى

. ين در آذربايجان سرکوب شدپهلوى هنوز تازه بود، نخستين قيام ايلى عليه نظم نو
ِ  هايى در ميان کردهاى منطقۀ جنوب غربى   م قيام١٣٠٧/١٩٢٨در اواخر سال                                    

اين منطقه جايى بود که نيروهاى نظامى تبريز ظاهرا . درياچه اروميه ظاهر شد
هاى ايالت به نفع کاله جديد شروع  هايى را با فشار براى کنار گذاشتن لباس تالش

ايالت . شد گيرى از تهديد و ارعاب پشتيبانى مى هاى با بهره شاين تال. کرده بودند
ُ         ً                               ّ                             ک رد عموما  از نظارت نزديکى که مأموران محل ى ايرانى براى برقرارى آن تالش 
            ّ                                                                ِ داشتند، متنف ر بودند و از خلع سالح و قانون خدمت نظام وظيفه به همان اندازه لباس  

طور  ه پهلوى که دريافته بودند بهويژه از کال ها به آن.   ّ                   مت حدالشکل نگران بودند
                         ّ در دى ژانويه هنگامى که مال  . اجتناب ناپذيرى در پى خواهد آمد، بيزار بودند

اى را خطاب به ايالت براى مقاومت                              ّ         خليل، يکى ازرهبران مذهبى محل ى، اعالميه
ها با استفاده ازسالح و گردآورى نيرو انتشار داد، درخواستش  در مقابل اين نوآورى

ُ                  العمل فورى در ميان ايالت ک رد مناطق ساوجبالغ  عکسل با ، اروميه و ]مهاباد[                        
گرا و پان کرديش به خود                  ّ رفت که سيمايى مل ى                ّ    رو شد و قيام حت ى مى تبريز روبه

هايشان  منگور،مميش وبرخى ديگر از ايالت، نيرويى را زير نظر خان)٣٦.(بگيرد
                 ّ            نزده هزار مرد مسل ح تخمين زده جمع آورى کردند که در اواخر ژانويه حدود پا

ارتش را از شهر سردشت ] نيروهاى[               ّ    ّ       ها تحت رهبرى کل ى مال  خليل،  اين. شد مى
بيرون رانده، پادگان شهر ساوجبالغ را محاصره و به ساختمان ماليه در آن شهر 

اى از نبردها نيروهاى ارتش را شکست دادند  کردها اگر چه در رشته. حمله کردند
ّ        ام ا فاقد   .شان بودند هاى نظامى گيرى از پيروزى انسجام در بهره 
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رو شدند، چرا که                                            ّ        در خود شهر تبريز مقامات نظامى با موقعيت حس اسى روبه    
به اين [نيروهايشان به واسطۀ نيازهاى جبهۀ مقابله با کردها کاهش يافته بود و 

گر اين  نمايانازاين گذشته، اين وضعيت . نظارتشان برشهر نيزشکننده بود] دليل
بود که قيام ممکن است به آسانى و به سرعت در سراسر نواحى کردنشين گسترش 

. تيمسار حسين خزاعى، فرمانده ارتش تبريز براى رسيدن به توافقى شايق بود. يابد
با وجود، . فوريه او به کردها پيشنهاد عفو عمومى داد ١٥/ بهمن ٢٦در نتيجه در 

چنين خزاعى دستور آزادى دو تن  هم. اذبۀ اندکى داشتاين پيشنهاد براى کردها ج
با . گير شده بودند، صادر کرد از رهبران برجستۀ ايل منگو را که در تبريز دست

اى را در نبردهاى                               ّ    درنگ به قيام پيوستند و نقش فع االنه اين حال، اين دو رهبر بى
ُ    مانى که نيروهاى ک رد ژوئن، يعنى ز/ نبرد و مذاکره تا ماه خرداد. بعدى ايفا کردند                 

کمبود . هاى ايلى مرزى ناتوان ديدند، ادامه پيدا کرد خود را از جلب کمک گروه
ّ                                                  مهم ات همراه با نگرانى که کردها در خصوص سالمتى خانواده ها و بستگانشان    

داشتند، سبب شد که قيام، رو به ضعف نهاده و شرکت کنندگان در آن به درون 
 .انشان نيز به عراق پناهنده شوندها عقب نشسته و رهبر کوه

 
 قيام ايالت جنوب.  ٢- ٤
 

ّ                ام ا در جنوب، قيام     مرکز قيام ايلى . هاى ايلى ابعاد بسيار خطرناکى به خود گرفت  
ها و در ادامه  م نخست قشقايى١٣٠٨/١٩٢٩در بهار سال ) ٣٧.(دراستان فارس بود

تر،  گروهاى ايلى کوچک  تعدادى از. ها عليه حکومت مرکزى قيام کردند اى خمسه
شان به قيام پيوستند و  زنان و دار و دسته چنين رهبران راه ها و هم ويژه کهکيلويه به

با آغاز خرداد ژوئن قيام به سمت . درگيرى تمام فارس را به سرعت فراگرفت
طور عمده از چهار  شمال، يعنى به استان اصفهان که تعدادى از طوايف بختيارى به

 .ها به قيام پيوسته بودند، گسترش پيدا کرد عداد کمى نيز از هفت لنگها و ت لنگ
ّ                            هاى خاص  خودشان را داشتند، با وجود  هاى ايلى نگرانى اگر چه هريک ازگروه           

.        ّ                          هاى معي ن، عمده و اساسى سهيم بودند اين، معترضان در يک سرى از نارضايتى
ّ                  توس ط حکومت براى خلع هاى صورت گرفته  افراد ايالت سراسر جنوب از تالش   

ها که آنان مجبور به  اندازۀ ماليات سالحشان عصبانى،از افزايش هميشگى و بى
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پرداخت به مأموران وزارت دارايى بودند، ناخرسند؛ ازقانون لباس جديد 
ثبت احوال ] قانون[گيرى و اجراى  هاى سرباز بيزار،ازدسترسى فزايندۀ نمايندگى

ِ     ّ   د، نگران، و از دخالت و فساد مأموران نظامى  محل ى، اش بو                ّ    که در مرحله مقد ماتى                                         
آنان عالوه بر اين از برقرارى انحصارات جديد حکومت بر . عصبانى بودند

هاى ادارۀ ثبت اسناد                                                   ّ    محصوالتى چون ترياک و تنباکو دچار زيان شدند و از فع اليت
ر مورد اوضاع د. کردند و امالک و از شايعات اسکان اجبارى، اظهار نگرانى مى

گر در طول سه سال از  ها که به خصوص از دست حاکمان نظامى چپاول قشقايى
هايى را  الدوله معزول شده بود، رنج خان صولت زمانى که ايلخان سابقشان، اسماعيل

ّ                                   متحم ل شدند، فوق العاده نگران کننده بود    . 
 
 
 موضع سران ايالت جنوب در برابر نظم نوين ايران.  ٣- ٤
 

خود مختارى و قدرت ايالت در راستاى تالش براى تمرکز ساختار        ِ نابودى      
ّ                           دولت، در اوايل دورۀ پهلوى از اهم يت تمام عيارى برخوردار بود که  به محض اين.                                

ق  دست گرفت به تالش پى رژيم جديد درتهران قدرت را به ّ   گير براى برقرارى تفو                     
ِ               گرايان ايرانى  تازه به قدرت    ّ مل ى. هاى ايلى  مبادرت کرد                  ّ     ادارى ونظامى برات حاديه             

رسيده، مانند معاصرانشان درنقاط ديگرخاورميانه اصرارداشتند که اقتدار واستقالل 
                                                      ّ        تنهابراساس خلع سالح کامل افرادغير نظامى وتمرکز قدرت ماد ى دردست 

       ّ                واحد مل ى درايران که از ] حکومت[ دراين راستابنياد نهادن. حکومت ممکن است
هاى خارجى را به تنهايى  ل برخوردار باشد و روابط با قدرتحمايت عمومى و کام

ها  عالوه براين از نظر آن. اداره نمايد، براى حيات سياسى کشور ضرورى بود
رژيم و حاميانش و در واقع، . ، چادرنشينان در مقابل نوسازى بودند]  ّ        مل ی گرايان[

بدوى در بين هاى                  ّ                                 بخش وسيعى ازجمعي ت شهرى، ايالت را هم به عنوان انسان
گرايان             ّ درديدگاه مل ى. ديدند خودشان و هم به عنوان نشانۀ عقب ماندگى ايران مى

. سازى و نوسازى بود  مسئلۀ ايالت درارتباط با ديگرمسائل مهم،از قبيل دولت
ّ                               هايى را که نخستين بارتوس ط روشنفکران نوگراى قرن نوزدهم  رژيم جديد ديدگاه                        

 .کرد گرا عموميت داشت، بيان مى              ّ يان نخبگان مل ىابراز شده بود و اکنون در م
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م به طور ١٩٢٥- ١٣٠٤/١٩٢١- ١٣٠٠هاى صعود رضاخان به اوج قدرت  سال    
ها  چنين او در اين سال هم. اى از نبرد قدرت بين نخبگان سياسى بود اساسى دوره

هاى بزرگ ايلى را به عهده                                        ّ     مطيع کردن رهبران سياسى و نيز رهبران ات حاديه
ّ     م رضاشاه تمام رهبران ايالت بزرگ و افراد مهم  از ١٣٠٤/١٩٢٥از . فته بودگر                                          

ّ        ام ا فضاى . کارافتاده و معزول شدۀ مناطق مختلف را به همکارى پذيرفته بود  
تنها به نبرد ثابت و بدون تغيير بين آشفتگى ايلى و نظم تحميلى ] ايران[سياسى 

قات در مقابل سرکشى ايالت به اگر چه دولت جديد گاهى او. شد دولت خالصه نمى
ّ                                   استفاده از راه حل  نظامى، به عنوان نمونه، به طور چشم گيرى دررابطه با                  

يا سرکوبى سياسى، براى مثال درموردسرداران بجنوردو ماکو، مبادرت ) ٣٨(لرها
ّ                کرد، ام ا بسيارى از مهم مى ترين رهبران ايلى از روى رغبت و گاهى اوقات با        

ويژه در مورد  اين به. دادند شان را از رژيم جديد نشان مىشور و شوق، حمايت
خان قوام  الدوله قشقايى، ابراهيم خان صولت رهبران ايالت جنوب، مانند اسماعيل

ها، وابراهيم شوکت الملک، امير قاينات و  اى، خان بزرگ بختيارى الملک خمسه
ّ                 سيستان، صادق بودو تنها شيخ خزعل،رهبرمحم ره دررسيدن به تو افقى با رضاخان                                       

اين رهبران ايلى جنوب به دور ازدشمنى با نظم نوين رضاخان و به .      ّ     ناموف ق بود
طور معمول آمادۀ پذيرش ديدگاه  عنوان يک گروه تشکيل دهندۀ نخبگان، به

 )٣٩.(گرايانه نوسازى ايران بودند   ّ مل ى
 

اصفهان به هاى بزرگ ايلى فارس و  پيشرفت نسبى تمرکز گرايى درميان اتحاديه    
هاى نوسازى در ميزان  اين معنا بود که نگرش رهبران ايالت درخصوص برنامه

                                ّ                                   توانايى تهران براى بسط نظارت مؤث رش بر تمام مناطق عشايرى سرنوشت ساز 
طور عمده فقدان رهبرانى که          ّ                               اين وضعي ت با اوضاع حاکم در لرستان که به. بود

براى بيش از يک دهه برخوردهاى  توانايى مصالحه با دولت را داشته باشند،
رهبران جنوب نه تنها هيچ .                                     ً           نظامى هميشگى را ايجاب کرده بود، کامال  متفاوت بود

      ّ                    طور فع الى در صدد حمايت از  مقاومتى در برابر دولت جديد نشان ندادند، بلکه به
بنابراين، ايالت قشقايى خمسه وبختيارى کم و بيش صلح طلب، و . آن برآمدند

 .اى فارس و اصفهان نيز آرام باقى ماندنده استان
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هاى  الملک و بسيارى از خان م صولت الدوله، قوام١٢٩٠/١٩٢٠از اوايل دهه     
                                                        ّ          بزرگ بختيارى بيشترين همسانى را براساس گرايش طبيعى اشرافي ت ايلى در 

قوام الملک که . وجوى روابط بهتر با قدرت مرکزى حاکم انجام داده بودند جست
هاى تهران قرار داده  ترين سوءظن با انگلستان او را در معرض گسترده روابطش

دار وفادار نظم نوين در جنوب و مالزم شاه جديد تبديل شده              ّ      بود، به شخصي تى طرف
شد  گرا تحسين مى                                                ّ الدوله نيز نمايندۀ مجلسى بود که از سوى محافل مل ى صولت. بود

م ١٣٠٦/١٩٢٧عد بختيارى در خان سردار اس و اين زمانى بود که جعفر قلى
 )٤٠.(دست آورد وزارت جنگ را به

ِ  دست آوردن ترفيعات سياسى   طور جداگانه براى به رهبران ايالت نه تنها به                           
کردند، بلکه اشراف ايالت نيز  گويى از رضاخان تالش مى                 ّ شخصى از طريق تمل ق

ّ                                       به عنوان يک قشر مشخ ص اجتماعى به سرعت در نخبگان شهرى جذب ش . دند                  
هاى بزرگ بختيارى براى هميشه در شهرهاى اصفهان  براى مثال،بسيارى از خان

طور عمده از عوايد حاصل از  ها به منبع در آمد اين خان. و تهران ساکن شدند
هايشان، به عنوان صاحبان امالکى که در ملک خويش حضور نداشتند، و از  زمين

) ٤١.(شد کت نفت داشتند، تأمين مىها در شر هايى که آن    ّ                 محل  سود حاصل از سهام
ّ     طى  سال ليۀ قرن    ّ         هاى او  هاى  ، تمام اشراف ايالت جنوب، خان]بيستم ميالدى[     

هاى زير کشت خودشان  الدوله، زمين هاى شيراز و خاندان صولت بختيارى، قوامى
اى افزايش دادند و به همين دليل بود که همه مجبور بودند تا  طور فزاينده را به
                         ً هاى ايلى خودشان نيز ظاهرا       ّ جمعي ت. دار را بپذيرند ى ديدگاه طبقۀ زمينا اندازه

م حاکم ١٣٠٠/١٩٢٠افزايش نظم و امنيت را که به تدريج و در طول اوايل دهه 
    ّ          جمعي ت ايلى به ) ٤٢.(هاى ايلشان را پذيرا بودند شده بود، و نيز کاهش قدرت خان

نوان عناصر نامرتبط در زندگى ع ها را به اى تمايل داشت که خان طور فزاينده
ها،  دادن کوچ      ّ                              مديري ت روزانۀ مسائل ايل، مثل سازمان) ٤٣.(ببيند... روزانۀ خود 

طور عمده جزئى از وظايف کالنترها شده بود و چادرنشينان نيز به اين آگاهى  به
ها نه تنها براى تداوم زندگى اجتماعى و اقتصادى  دست يافته بودند که حضور خان

بلکه تجربه نيز ثابت کرده بود که کارها بدون ) ٤٤(شان ضرورى نيست، شبانى
از اين رو، بسط مستمر نظارت تهران . شود گونۀ مطلوبى انجام مى ها به حضور آن

هاى بزرگ، هم براى خود  هاى خان ها و مسئوليت             ّ           و کاهش يا حت ى فقدان نقش



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠٩                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

 .نمود ا حدودى ضرورى مى           ّ   ناپذير و حت ى ت ها و هم براى چادرنشينان، اجتناب خان
 

اى در حمايت از  رهبران ايالت جنوب که در عين خودمختارى سياسى، گذشته    
سلطنت داشتند و به دليل تعقيب عاليق شخصى و اخالق بد و غير قابل اعتماد نيز 
ً                                مشهور بودند، به استثناى موارد جزئى، تقريبا  در بيشتر مسائل با رژيم جديد در                                            

ّ     ام ا آن. اشتندتهران همکارى د ها هرگز نتوانستند پايۀ محکمى را براى بنياد نهادن   
                              ً          از سوى ديگر، رضاخان نيز مخصوصا  به واسطۀ . نظم نوين در جنوب فراهم کنند

هاى هميشگى خود در مورد عدم وفادارى يا خيانت رهبران ايالت،  سوءظن
شان  ى از پايگاه ايلخانى                          ّ     براى رژيم عزل نهايى اشرافي ت ايل. پذير بود العاده آسيب فوق

و برقرارى نفوذ مستقيم حکومت مرکزى بر ايالت، گامى منطقى در حرکت به 
عالوه براين، از . اش بر تمام کشور بود واسطه سوى برقرارى نظارت کامل وبى

زمانى که ارتش به ابزاراصلى رضاخان براى اعمال قدرتش تبديل شده بود، 
. ها بود ، هم درپايتخت و هم در ديگر استانانتصاب حاکمان نظامى روند دائمى

ازاين رو الجرم نه مأموران غير نظامى دولت، بلکه افسران ارتش جايگزين 
 )٤٥.(شدند ايلخانان ايالت مى

 
ّ                                 شدن شيخ محم ره و اقامت آرام و فرمانبردارانۀ  عدازمطيعبم ١٣٠٤/١٩٢٥در              

زرگ بختيارى در هاى ب ديگر رهبران جنوب، مثل صولت، قوام و ديگر خان
هاى ايلى جنوب را تحت نظارت نزديک و                                ّ تهران، رضاخان درصدد برآمد جمعي ت

اى را  مأموران نظامى در طول تابستان، تالش گسترده. بسياردقيق دولت قراردهد
ّ               ام ا اين تالش فقط . آغاز کردند] ايالت و عشاير[براى خلع سالح مردم روستاها   

آگوست، زمانى که / در مرداد و شهريور. داشت    ّ                        موف قيت بسيار اندکى به همراه
ها نخستين دسته از ايالت جنوب    ّ                                     فع اليت براى خلع سالح درجريان بود، قشقايى

رضاخان منصب ايلخانى را . بودند که نظارت مستقيم نظامى را تجربه کردند
ناصرخان، پسرصولت راهمراه با حاکمى  ازخاندان صولت الدوله گرفت و

صولت، خودش . مودخان پروين، جايگزين منصب ايلخانى کردنظامى،سرهنگ مح
ها نيز  مقاومتى نشان نداد وازبين رفتن ناگهانى منصب موروثى ايلخانى قشقايى

 )٤٦.(ها ايجاد کرد      ً                              ظاهرا  تنها آرامش اندکى را درميان آن
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 قيام ايالت فارس و اصفهان.  ٤- ٤
 

ها بهبودى را در اوضاع  شقايىبه هر حال برقرارى نظارت مستقيم نظامى بر ق    
وجود نياورد، بلکه برعکس، ورود حاکم نظامى حريص و فاسد و مطالبات  ها به آن

ظالمانه و روز افزون مأموران وزارت دارايى که اکنون همه جا با ارتش همراه 
مأموران . در فارس بود] از ديدگاه حکومت[بودند،نقطۀ عطفى دربرقرارى آرامش 

ّ  هاى بيشترى را مطالبه کرده و اين مطالبات را بسيار بهتر و منظ م تمالياتى، ماليا تر                                                            
اما [گر نشان داده بود،  در حالى که حاکم نظامى ظالم و غارت. کردند آورى مى جمع

                ّ                            اوضاع فارس در مد ت يک سال به سرعت روبه وخامت ] برخالف انتظارحکومت
ختگى انسجام ايلى و پيدايش تحميل نظم نوين نظامى و مالى، به از هم گسي. گذاشت

تعدادى . دست و ناديده انگاشته شده، منتهى شد هاى ايلى تهى زنى در ميان گروه راه
شان را برهم زده و خودشان را کم و بيش به  اى وحدت قبيله] عشاير[از چادرها 

 )٤٧.(هزن در نقاط مختلف استان مخفى کردند عنوان ياغى و را
 

طرف، اقدامات حاکم نظامى و مأموران مالياتى در  م به اين١٣٠٤/١٩٢٥از     
                                           ً                  ها به پيدايش اوضاعى در فارس منجر شد که کامال  فراتر از توانايى  منطقۀ قشقايى

بود که ] مناطق عشايرى[ارتش براى کنترل و برقرارى امنيت در نواحى روستايى 
به  رهبران ايالت زندگى خود را. رفت اوضاع درآن به سرعت روبه وخامت مى

هاى  اگر چه قوام و خان. اى محدود شده و تحت فشار يافته بودند طور فزاينده
ّ   هاى ايلى خود را دراختيارداشتند، ام ا                    ً                ّ     بختيارى هنوز ظاهرا  منصب ايلخانى ات حاديه                                  

چنين صولت و پسرانش به اقامت در تهران مجبوربودند وتنها در  هاو هم آن
در . شد که اجازۀ رسمى به آنان داده مى جا را ترک کنند توانستند آن صورتى مى

] ديدند، چرا که مى[زندانيان واقعى ] به عنوان[ها خودشان را  حقيقت، همگى آن
 .تحت نظارت نزديک و دائم نظيمه قرار داشتند

                         ّ                      م استان فارس صحنۀ قيام جد ى بود و مأموران نظامى ١٣٠٧/١٩٢٨در     
ها  نارضايتى عميقى در بين قشقايى. دها از دست داده بودن                  ّ نظارتشان را برجاد ه

بروز کرد که سبب رواج دوبارۀ قيام در ميان ايالت شمال غربى فارس، يعنى بوير 
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ّ           احمدى و ممس نى شده بود هاى منتهى به شيراز با  ناامنى عمومى در تمام راه.           
تر از هر زمانى، يعنى از وقتى که براى  هاى فراوان در مقياسى وسيع سرقت

م ١٣٠١/١٩٢٢ر ارتش وژاندارمرى جديد به برقراراى نظارتشان در نخستين با
هاى              ّ                        اوضاع در جاد ۀ بوشهر به شيراز که دسته. مبادت کرده بودند، بروز پيدا کرد

 )٤٨.(العاده وخيم بود               ّ             مختلف راهزن فع ال بودند، فوق
 

لشکر جنوب نيز . يافت مشکالت ارتش در فارس روز به روز افزايش مى    
براى ارتش، آغاز خدمت نظام وظيفه به . کرد داخلى خودش را تجربه مىمشکالت 

. هاى ارتش منتج شد سرازير شدن سربازان ناراضى و آموزش نديده به درون يگان
در . سازمانى خود بود اين در حالى بود که فرماندهى ارشد ارتش دراوج بى

ند پايه، خود م شاه جديد بدون ترس از تيمسارها و ارتشبدهاى بل١٣٠٦/١٩٢٧
م پس از ١٣٠٦/١٩٢٧در . اقداماتى را براى انجام اصالحات در ارتش آغاز کرد

که ] لشکر اصلى[مغضوب شدن فرماندهان ارتش از سوى شاه، ديويزيون مرکزى 
ترين لشکر در ارتش و منبع عمدۀ نيروى کمکى براى لشکرهاى ايالتى در  مهم

ا تق ّ     مواقع نيازشان بود، به لشکرهايى مجز  اوايل آگوست /  ١٣٠٧در مرداد . سيم شد                                 
در راستاى اين اصالحات، تيمسار محمود آيرم که فرماندهى لشکر  ١٩٢٨سال 

م همواره به ١٩٢٢- ١٣٠١/١٩٢١- ١٣٠٠جنوب را از زمان تشکيل آن در سال 
جنوب منحل و لشکر ] لشکر[به دنبال اين اقدام، فرماندهى . عهده داشت، برکنار شد

ا تقسيم شد که بريگاد فارس يکى از آنجنوب به چهار بر ّ                                    يگاد مستقل و مجز  ها                 
 )٤٩.(بود

 
 ها قيام قشقايى.  ١- ٤- ٤
 

ها نيز به مرز بحران  م حکومت نظامى در منطقۀ قشقايى١٣٠٧/١٩٢٨در     
ها، سرهنگ  حاکم نظامى قشقايى ١٩٢٨آگوست /١٣٠٧در مرداد و شهريور . رسيد

لين    ّ                             عب اس خان شاه بختى فرماندهى يگان ّ     فارس را تحويل گرفت، يکى از او                              
شاه بختى وى  ١٩٢٩ژانويه / ١٣٠٨در دى . اقداماتش آزادى نيکبخت از زندان بود

اين حرکت بسيار ) ٥٠.(را به مقام سابقش، به عنوان حاکم نظامى بازگرداند
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نيکبخت نه تنها در . ها عليه بازگشت نيکبخت منجر شد           ّ          آميز به ات حاد قشقايى تحريک
                       ّ                                               م دوبارۀ قدرتش، بلکه حت ى در رسيدن به فيروز آباد، به عنوان مرکز قشالقات تحکي

 .ها، نيز به طور کامل ناتوان بود قشقايى
 

م منطقۀ فيروز آباد فارس در ناآرامى فرو ١٩٢٩سه ماه نخست / ١٣٠٨دراواخر    
اکمان ها را از دست داده بود، بلکه قدرت ح                                    ّ رفته بود و نه تنها ارتش نظارت برجاد ه

   ّ                                                        محل ى درشهرهاى کوچک استان دربرابرافزايش نظارت ايالت بر مناطق 
م اگرچه ١٩٢٩سال /١٣٠٨در اوايل بهار . دوام بود سست وبى] عشايرى[روستايى

         ّ                                  واسطۀ موف قيتشان در خوددارى از پذيرش انتصاب  بسيارى از طوايف قشقايى به
ّ           مجد د سرهنگ نيکبخت نيرو گرفته بودند، ام ا از ماليا ت بندى سرانۀ حکومت    ّ                                  

که ارتش در صدد بود که از کوچشان ممانعت کرده و آنان را در  هايشان و اين     ّ برگل ه
ها به قيام تمام عيارى به  اين نگرانى. هاى کشاورزى ساکن کند، نگران شدند زمين

الدوله، منتهى  خان، برادر ناتنى و رقيب سابق صولت رهبرى کالنترهايشان و على
 .شد
اعتنايى ودرحالى که اوضاع ملتهبى  ت يا از روى ناآگاهى و يا از روى بىحکوم    

احتياط در عزل قوام از منصب ايلخانى ايل  بر سراسر فارس حاکم بود، گامى بى
. نيز بالفاصله به برپايى قيامى مبادرت کردند] ها اى خمسه[ها  آن. خمسه برداشت

ها درشرق  اى جنوب شيراز، خمسهها در  نبرد اکنون به واسطۀ درگيرى با قشقايى
ها در شمال، سراسراستان فارس رادر برگرفته بود و ارتش مقابله با  وبويراحمدى

در تهران اگر چه . خطرى را آغاز کرد که از لحاظ نظامى توان فرسا بود
ها در  واسطۀ ظلم حاکم نظامى قشقايى کرد که قيام تنها به الدوله تأکيد مى صولت

ّ گرفته است، اما   اين قدمی بودکه قشقا . اووپسربزرگترش دستگيروروانۀ زندان شدند              
 )٥١.(ييها را بيشتر عصبانی کرده بود

ّ           حل  نظامى بود ارتش به رغم مشکالتش در فارس هنوز مدافع راه     ّ          ام ا مقامات .    
ها را باز  غير نظامى که هميشه با ارتش درگيرى داشتند، باب مذاکره با قشقايى

الظاهرتحت  آغاز ماه مى، کالنتران قشقايى على/ رديبهشت و خرداددرا) ٥٢.(کردند
ّ             خان، نشستى رابا اکبرميرزا صارم الدوله، فرماندار کل  استان فارس  رهبرى على                                                  

ها را ارائه دادند و شرط تسليم شدن  ها فهرستى از درخواست آن. برگزار کردند
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تقاضاهايشان ) ٥٣.(ها ازسوى حکومت قراردادند خودشان راپذيرش اين درخواست
 :از حکومت مرکزى به شرح زير اعالم شده بود

 
 ؛ـ آزادى صولت الدوله از زندان تهران١
 
ترش ناصر خان  ـ انتصاب صولت، و در صورت عزل وى، انتصاب پسر بزرگ٢

 ها؛ به عنوان ايلخان قشقايى
 
 شان محروم شوند؛ ها نبايد از نيروى نظامى ـ قشقايى٣
 ها به اجرا در آيد؛ ه نبايد در مورد قشقايىـ خدمت نظام وظيف٤
 ها به کار برده شود؛                ّ                            ـ قانون لباس مت حدالشکل نبايد در مورد قشقايى٥
 .ـ اداره ثبت احوال، اسناد و امالک بايد منحل شود٦

ّ           ها را کامال  غير قابل پذيرش تشخيص داد ام ا با وجود  حکومت شرايط قشقايى                                ً          
اين در حالى بود که .  ّ                              ت خاذ کرده، به مذاکرات ادامه داداين، سياست دفع الوقت را ا

در ارديبهشت و خرداد . کرد س ارتش را بسيج مى تمام منابع قابل دستر] زمان هم[
تعداد نيروهاى ارتش درشيراز حدود هشت هزار نفر رسيد و دراوايل  اواخر ماه مى

اندهى ارتش شيراز ژوئن تيمسارحبيب الدوله شيبانى براى به دست گرفتن فرم/ تير
نيروهايش با وجود اين و درحالى که . راهش را با نبرد از تهران به شيراز باز کرد

نظارت ارتش بر ديگر مناطق استان فارس ازبين رفته بود، مجبور بودند که 
 .درشيراز به صورت متمرکز باقى بمانند

ها را به عهده  خان برادرناتنى صولت در ظاهر رهبرى قيام قشقايى اگر چه على    
ّ           داشت، ام ا به نظرمى رسيد درواقع، الهام بخش اصلى حرکت، بيشتر کالنترها بودند         

که با مردمان ايالت رابطۀ بسيار نزديک داشتند، در زندگى روزانه و مشکالتشان 
اى  نمونه. سهيم بودند وسهمى نيز در همکارى نزديک با حکومت مرکزى نداشتند

ها  ترها ممکن است در عريضه با امضايى که گروهى ازآنهاى کالن از نقش وديدگاه
. ژوئن براى کنسول انگليس در شيراز تنظيم کرده بودند، استنباط شود ٧/تير ١٦در

ه شورى و  ّ          امضا کنندگان پنج نفر از کالنترهاى قشقايى ايالت کشکولى، در                                                        
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با ارتش شان درهمکارى  ها در عريضۀ خود به آمادگى گذشته آن. فارسيمدان بودند
در نبردهايش تأکيد کردند و انتخاب حاکمان ظالم و حريص را به عنوان تنها دليل 

 ها ازاين ناراضى بودند که براى سه ماه، در آن. اعتراضات خود عنوان کردند
ّ   خواست امان کرده بودند، ام ا  آنان عريضه . ناديده انگاشته شد] اين درخواستشان[                        

ها رابه جامعۀ ملل منتقل  سول انگليس عريضه آنرا با درخواستى غيرمعمول که کن
 )٥٤( .نمايد،به پايان بردند

 
                                  ّ                      رسيد رضا شاه در تالش براى اعمال مجد د نظارت اندک بر اوضاع  به نظر مى    

فارس تصميم به بازگرداندن صولت و استفاده از خاندانش را داشت، زيرا در 
صولت را با هواپيما به  تر مى او ملک منصورخان، پسر جوان/ اواخر خرداد

اين ) ٥٥.(شيراز فرستاد و صولت و پسر ارشدش ناصرخان را از زندان آزاد کرد
اقدام با وجود اين، نتيجۀ عکس داد، زيرا منصورخان به محض ورود به اردوهاى 
ايلى، بالفاصله بخت خودش را با پيوستن به قيام آزمود و رهبرى جديد، پويا و 

ژوئن اوضاع از نقطه /در اواسط تير) ٥٦.(اهم آورد  ّ                 جذ ابى را براى آن فر
ها قادر شده بودند که به فرودگاه  قشقايى. نظرحکومت بسيار خطرناک شده بود

. کوچک شيراز حمله کرده و دو فروند از هواپيماهاى نظامى را از کار بيندازند
يا  ها ژاندارم. هاى بين اصفهان به شيراز و شيراز به کازرون قطع بودند جاده

تنها پادگان باقيمانده در شهر کازرون محاصره . فرارى بودند و يا بيرون رانده شدند
ّ                                              خط  تلگراف شيراز به کازرون و شيراز به اصفهان نه . و در معرض خطر بود  

تنها قطع شد، بلکه در بيشتر مناطق از بين رفته بود و براى مدتى يک دستگاه 
بخش . يلۀ ارتباطى با دنياى خارج بودسيمى درشيراز، تنها وس کوچک تلگراف بى

 ٤اعظم نبردها درمناطق اطراف شيراز رخ داده بود و اين درحالى بود که در
شيبانى دفاع ازشهررا . ژوئن مردم شهردربرابر حملۀ ايالت محکم ايستادند ٢٥/تير

 )٥٧.(براساس استفاده ازسربازان پيشقراول در نقاط استراتژيک تدارک ديد
 

آمدهاى سياسى  اش آگاه بود وحکومت تهران نيزاز پى فارس به ناتوانى ارتش در    
. سقوط يکى از شهرهاى بزرگ جنوب به دست نيروهاى ايالت وحشت داشت

                        ً                        ژوئن تيمسارشيبانى ظاهرا  در تالش براى افشاندن بذر ٢٥/تير٤بنابراين، در
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عتراضات عفوعمومى شکايات وا.ها عفوعمومى اعالم کرد اختالف درميان قشقايى
هايى که  پذيرفت وبه همۀ آن  کالنترهاى قشقايى عليه حاکم نظامى سابقشان را مى

ها، آن هم ازکم  تعداد بسيار اندکى ازخان) ٥٨.(داد شدند، وعدۀ عفومى تسليم مى
ّ   اهم يت ّ                       ام ا تحت پوشش عفو عمومى، . ها،ازاين پيشنهاد استقبال کردند ترين آن     

درگيرى و مذاکره به تناوب . آمدند] با سران ايالت[ره هايى براى انجام مذاک فرستاده
ّ                 طور مشخ ص از شکست قشقايى اگر چه ارتش به. ادامه داشت ها در صحرا ناتوان        

ّ                              ّ                  بود،ام ا ايالت قشقايى نيز نيازمند محل ى براى سکونت بودند ها فاقد وحدت  آن.      
ّ                       وانسجام بودند و مهم اتشان نيز تمام شده بود ها و  ه خانوادهاين در حالى بود ک.                   

هايشان به وضوح مصيبت زده بودند و مرگ و ميرى وسيع نيز در ميان    ّ گل ه
 )٥٩.(فرزندان جوانشان وجود داشت

 
اين زمانى بود که گسترش نا آرامى . جوالى ادامه پيدا کرد٩/تير١٦بست تا  بن    

ها و  ها به سمت شمال، عامل جديدى را در توازن قدرت بين قشقايى بختيارى
          ّ                 کم براى مد ت زمانى مجبور به  به اين دليل، تهران دست. حکومت وارد کرده بود

حکومت پيش از اين سعى داشت با استفاده از خاندان صولت و شخص . تسليم بود
ِ              ملک منصورخان و در واقع بدون برداشتن نظارت برخود  صولت، قشقايى ها را                                                

ِ                 که خود  صولت را به اين  جوالى رضاشاه تصميم گرفت١٠/تير ١٧در . مهار نمايد      
ها را آرام نموده و نظم را دوباره برقرار سازد، به ميان  اميد که ممکن است قشقايى

او بالفاصله سه . ورود صولت به شيراز اوضاع را دگرگون کرد. ايالت بفرستد
                ّ                                             مندترين طوايف ات حاديه را براى حرکت به ييالقاتشان متقاعد کرد و  دسته از قدرت

هايى  تدريج جاده ماه افراد ايالت مخالف به سرعت پراکنده شدند و به         ِ در پايان  
ها  اگر چه قسمت اعظم قشقايى) ٦٠.(ارتباطى وارتباطات تلگرافى دوباره برقرارشد

ها را از  هايشان امتناع کردند، با وجود اين، صولت قادر بود آن از ترک قشالق
ت صولت به شيراز نتيجۀ ديگرى بازگش.       ّ                 هاى جد ى بيشترى باز دارد انجام مخالفت

حضور ) ٦١.(رسد، مورد نظررضا شاه بود هم به بارآورده بود که به نظر مى
دوبارۀ صولت درشيراز براى بسيارى ازعناصر قشقايى، يعنى کسانى که از روابط 

بنابراين، . نزديک وى با رژيم رنجيده خاطر بودند، به طور عميقى ناخوشايند بود
                    ّ           به زودى اختالف نظر جد ى بين صولت . سرعت رشد پيدا کرد           ّ    اختالفات جد ى به
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 )٦٢( .وجود آمد اش،على خان به ورهبرسابق قيام، برادر ناتنى ورقيب ديرينه
 

هاى  صولت اگر چه به عنوان ايلخان منصوب نشد، با وجود اين از تمام قدرت    
ه سمت جنوب ها را ب او در اواخر تابستان کوچ قشقايى. آن مقام برخوردار بود

ها نيز تدارک الزم را فراهم  هاى قشقايى سازمان داد و براى جمع آورى ماليات
او به يکى از مأموران مالياتى اجازه داد براى جمع آورى ماليات، ايالت را . آورد

رسيدند، زيرا به  ها راضى به نظر مى قشقايى) ٦٤.(هايشان همراهى کند در قشالق
ها مغلوب ارتش  آن. ت به قيام زده بودند، دست يافتنداهدافى که به منظور آن دس

  )٦٥.(شان را نيز باز يافته بودند ها نيروى نظامى نشدند، حاکم نظامى رفته بود و آن
 
 ها قيام بختيارى.  ٢- ٤- ٤
 

ِ                 بروز قيام در ميان طوايف بختيارى  شمال اصفهان مهم     ترين عامل در تصميم                                
در ) ٦٦.(بود[ها  با قشقايى[       ّ  ورت موق تىکم به ص تهران براى مصالحه دست

هاى آشکارى از قيام قريب الوقوع در بين  اواخر ژوئن و اوايل جوالى نشانه/تيرماه
هاى ايالت از شيراز  ها وجود داشت و در ظرف چند روز مرکز ثقل قيام بختيارى

ند، هاى جنوب شنيده بود رسد به واسطۀ اخبارى که از قيام به اصفهان که به نظر مى
ّ                  تحريک شده و براى نبردى سخت در برابر ارتش مصم م بودند، منتقل شد در اين .                                            

ً                                                مرحله، استان اصفهان تقريبا  خالى از سرباز بود، زيرا ارتش تمام نيروهاى قابل                            
اوايل جوالى چندين هزار /در طول تير. س خود را درفارس متمرکز کرده بود دستر

جربه بودند، تهران را به مقصد اصفهان ت سرباز که به طور عمده سربازانى بى
 .چنين به دنبال توافق با صولت، نيروهاى کمکى شيراز نيز رسيدند هم. ترک کردند

ها داشتند، زيرا بسيارى از همان                       ً                    معترضان بختيارى ظاهرا  جلساتى را با قشقايى    
وظيفه              ّ                    قانون لباس مت حدالشکل و خدمت نظام : ها را مطرح کردند تقاضاهاى قشقايى
ها به اجرا در آيد و ادارۀ ثبت احوال، اسناد و امالک و انحصارات  نبايد در مورد آن

دلمشغولی  هااگرچه دربسيارى ازهمان قيام بختيارى)٦٧.(حکومتى منحل شوند
ّ  هاى ايالت داشتند، سهيم بود با وجود اين، ماهيت خاص   که ديگر ناآرامىهايی                                                 

 .خودش را داشت
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دى ايالت دربارۀ خدمت نظام وظيفه و کاله پهلوى نگران بودند، اگر چه مردم عا    
ّ      ام ا خان هاى ارشد  هاى جوان که رهبرى قيام را در دست داشتند، هم در مقابل خان  

ّ                    و هم در مقابل حکومت تهران اهداف خاص  خودشان را دنبال مى اختالف . کردند                                   
ِ          هاى ارشد  بختيارى  نهاى متمادى روابط بين خا نظرهاى شديد و الينحل براى سال        

هاى  خان) ٦٨.(هاى تازه به قدرت رسيده را تيره و تار کرده بود و نسل جوان خان
شان و هم به خاطر  جوان از بزرگان خودشان، هم به دليل آسودگى خاطر سياسى

ّ         مسائل خاص ى چون بى ِ         ها در خصوص درآمدهاى نفتى  بختيارى کفايتى آن          ها،                         
رسد اختالف نهايى زمانى پديد آمد که تعدادى از  نظر مىبه .              ّ       ناراضى و متنف ر بودند

هاى ارشد ساکن در تهران از مزاياى قوانين جديد ثبت امالک، براى ثبت نام  خان
بنابراين، عنصر . هاى جوان استفاده کرده بودند                   ّ        خودشان برامالک متعل ق به خان

شيوۀ [هاى جوان درخصوص  ها نارضايتى مستمر خان مهم در قيام بختيارى
هاى ارشد کسانى بودند که اکنون به صورت  خان. هاى ارشدشان بود رهبرى خان[

ِ      اشراف  زمين ِ                       دار  غايب درتهران زندگى مى                                    ً        کردند و از مسائل ايلى نيز کامال  برکنار    
ِ                   هاى جوان  طايفۀ هفت لنگ، به تعدادى از خان. مانده بودند ويژه سردار فاتح و         

ها، على مردان چهار لنگ، خودشان را در  رلنگىسردار اقبال به همراه خان چها
       ّ                       اين تنف ر در نهايت به قيامى که .        ّ                                      رأس تنف ر فزايندۀ ايلى از ظلم حکومت قرار دادند

 )٦٩.(هاى ارشد ساکن در تهران بود، منجر شد بيشتر عليه خان
 

هاى جوان اهداف  با وجود اين، مدارک اندکى نيز وجود دارد که برخى از خان    
اى داشتند و اميدوار بودند با استفاده از قيام، تغيير اساسى را نه تنها  طلبانه ر جاهبسيا

براى مثال، سردار .                                   ّ       ها، بلکه در خود رژيم تهران نيز تحق ق بخشند در بين بختيارى
                   ّ                                                  فاتح ظاهرا نقشه مفص لى براى فتح اصفهان و تهران و خلع رضا شاه طرح کرده 

ّ             ها براى خلع محم د على شاه و  ز اين بود که بختيارىتنها بيست سال پيش ا) ٧٠.(بود               
باز گرداندن مشروطه به تهران حمله کردند و خاطرۀ اين واقعه نه تنها در ميان 

                 ً                                                      ها به مقدار نسبتا  زيادى زنده بود بلکه اين موضوع، نقل هميشگى محافل آنان  خان
 .بود
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بيشتر .     ّ            ک ات حاديه نبودندها در آغاز قيام به عنوان ي با وجود اين، بختيارى    
هاى ارشدش  لنگ، يعنى آن ايلى که خان               ً                      معترضان تقريبا  از طوايف زراسوند، هفت

ّ                                         مورد توج ه بودند، و چهار لنگ، تحت رهبرى على مردان به نظر . خان بودند        
خان،  ها با سرتيپ آن. خان چهارلنگ بود مردان               ّ          رسد که رهبر کل ى قيام على مى

ويژه  ها، به         ّ           هاى متعد دى از راهزن ح، هم پيمان شدند و دستهبرادر زن سردار فات
 )٧١.(ها پيوسته بودند شدند، به آن هايى که به وسيلۀ خيبر ياغى رهبرى مى آن
 

هاى  ها،شاه بارديگربه استفاده از شخصيت بالفاصله بعد ازقيام درميان بختيارى    
او سردار اسعد، وزير . ل شد       ّ                                         ّ ارشد ات حاديۀ ايلى براى بازيابى نظارت تهران، متوس  

ها به اصفهان فرستاد، با  جنگ را براى استفاده از نفوذش بر ايالت و آرام کردن آن
ِ                             وجود اين، برادر  سردار اسعد، يعنى ايلخان، به ها از دهکرد،  واسطۀ قيام بختيارى               

خود سردار اسعد نيز اکنون به . اى، به سختى بيرون رانده شده بود مرکز منطقه
عالوه براين و .                                              ّ       طۀ جدايى از مسائل ايلى، قادر به ايفاى نقش مؤث رى نبودواس

ر شاه، سردار اسعد به واسطۀ ارسال گزارشات تلگرافى پيوسته که  ّ                                                            برخالف تصو          
او از پاسخى محکم به . حکايت از وخامت اوضاع داشت، تنها به وحشت شاه افزود

نها چيزى که بايد انجام گيرد کرد که ت کرد و به شاه توصيه مى قيام طرفدارى مى
 )٧٢.(ها و مردم ايالت است اعزام سربازان و دادن درس عبرتى به سرکشى خان

اوايل جوالى، يعنى هنگامى که معترضان، /ها و ارتش در تير نبرد بين بختيارى    
حاکم نظامى چهار محال و ايلخان را از شهر دهکرد بيرون رانده بودند، آغاز شده 

نيروهاى نظامى اصفهان در قلعه سفيددشت بالفاصله به محاصرۀ تنها . بود
ق، جمع بودند بختيارى ّ             ها درآمده و به صورت ضعيف و متفر  اگر چه ) ٧٤.(                              

ّ          نيروهاى کمکى بالفاصله به اصفهان رسيدند، ام ا در رشته هاى  اى از درگيرى                                         
مجبور شد  ارتش. نظامى باقى مانده، افراد ايالت از قدرت بيشترى برخوردار بودند

هنگامى که رضاشاه . نشينى کند به موضع تدافعى خودش در خارج از اصفهان عقب
اى از نگرانى عميق قرار داشت و از ضعف ارتش نيز آگاه و در فارس  در دوره

                                   ّ                             نيز هنوز اوضاع خطرناکى حاکم بود، ات خاذ تصميمى براى کمک گرفتن از 
هاى ارشد  ت مختلفى را با خاناو جلسا. نمود آميز ضرورى مى هاى مسالمت روش

ها، يعنى صمصام  ترين آن در تهران برگزار کرد و سرانجام دو نفر از محترم
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ّ                                                          السلطنه و امير مفخ م را براى استفاده از نفوذشان به منظور مهار ايالت، به جنوب                   
هايى را                                           ّ   صمصام در جايى که ارتش شکست خورده بود، موف قيت) ٧٤.(فرستاد

صرۀ قلعه نظامى سفيد دشت را شکست و ايالت را متقاعد کرد محا. دست آورد به
ق شوند ّ       که از اين منطقه متفر  بسيارى از معترضان بختيارى فرمانبردارى .                    
ها ابتدا درخواست کرده بودند که هر  اگر چه آن. خودشان را از دولت اعالم کردند

ه هيئت نمايندگى واسطۀ شرکت نفت ايران و انگليس و يا به وسيل توافقى بايد يا به
در . سياسى انگليس تضمين شود، با وجود اين اين درخواست، مورد تأکيد نبود

عوض، ايلخان نامحبوب، برادر سردار اسعد و ايل بيگى، معزول شدند و به ايالت 
حاکم نظامى منفور چهارمحال . اجازه داده شد که جانشينان آنان را انتخاب نمايند

وظيفه  چنين قول داده بود خدمت نظام ه وسيلۀ شاه که هممعزول شد و رهبران قيام ب
. ها به مدت پنج سال اجرا نخواهد شد، مورد عفو قرار گرفتند در مورد بختيارى

                  ّ                                              مردان خان، رهبر کل ى قيام به طور رسمى تا پاييز، يعنى زمانى که او  على
استقبال و عفو گير و به تهران فرستاده شد، تسليم نشده بود او در تهران مورد  دست

هاى سنتى بختيارى به پايتخت  خان که با لباس مردان على. شخص شاه قرار گرفت
دست جديد همراه با  هاى يک يابى به حضور شاه، لباس وارد شده بود، براى شرف
 )٧٥.(کاله پهلوى، به تن کرده بود

 
 نوگرايى، تحول ، قيام ايالت خمسه.  ٣- ٤- ٤
 

م و در ادامۀ تالش همه ١٣٠٨/١٩٢٩هاى بهار  شوبحکومت تهران در ميانۀ آ    
اش براى تحکيم بخشيدن نظارتش بر سراسر جنوب، قوام الملک را در اقدامى  جانبه

اش بر شرق فارس برداشت و  عجوالنه از منصب ايلخانى ايالت خمسه و حکمرانى
از ) ٧٦.(خان پورزند را به جاى او منصوب کرد حاکم نظامى، تيمسار ابوالحسن

جايى بسترسازى اندکى انجام گرفته بود، اين  جا که از سوى دولت براى اين جابه آن
افراد .                            ّ                                     اقدام سبب شد تا تمام هرم حس اس و شکنندۀ قدرت در شرق فارس سقوط کند

ضعف آشکار و . ايل خمسه بالفاصله از پذيرش تيمسار پورزند امتناع کردند
ّ  عتبار ارتش را در شرق فارس به حد اقل  ناتوانى پورزند در تحميل قدرتش، نه تنها ا   ّ                               

ويژه بهارلو را براى قيام، تحريک  ممکن رسانده بود، بلکه طوايف ايل خمسه، به
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ها، همواره به داشتن قدرتى در برپايى ناآرامى و  بهارلوها به انضمام قوامى. کرد
ها  نگيرى از سياست مشت آهنين، اقتدار آ و قوام با بهره) ٧٧.(آشوب مشهور بودند

ها به سرعت قيامى  اى به دنبال اين عزل، خمسه) ٧٨.(را تحت کنترل در آورده بود
                                                       ّ  ها نه تنها قسمت جنوب شرقى استان فارس، بلکه در ادامه، حت ى  آن. را برپا کردند
هايى  اهدافشان به طور کلى همان. جوار را با استان کرمان در نورديدند مرزهاى هم

لغو قانون خدمت نظام وظيفه، لغو :      ّ           ها مد  نظر داشتند ىها و بختيار بود که قشقايى
 .تر از همه لغو انحصار ترياک قانون خلع سالح عشاير و مهم

 
ّ                      گسترش نفرت از انحصار ترياک، عامل بسيار مهم ى، هم در سقوط اقتدار                                               

هاى                                                           ّ حکومت در نواحى شرقى استان فارس وهم در وحدت بخشيدن به جمعي ت
اگر چه سنگينى نبرد بر دوش عناصر . يه رژيم تهران بودناهمگون منطقه عل

ّ     چادرنشين، از جمله بهارلوها بود، ام ا آن هاى چادرنشين غير  ها، هم از سوى گروه                                  
هنگامى که . شدند                                  ّ            اى و هم از سوى کشاورزان به طور فع الى حمايت مى خمسه

ر و سر کوه و اى ال                                     ّ                  بهارلوها عليه حکومت به پا خاستند، ات حاد طوايف غير خمسه
) ٧٩.(هاى يکجانشين در نواحى داراب وفارس را نيز به همراه داشتند     ّ جمعي ت

ها  اى بودند و منطقه آن بسيارى ازکشاورزان شرق فارس که دراصل خمسه
ترين مرکز توليد ترياک در فارس بود، حمايت کاملى را از قيام بهارلوهايى  بزرگ

 )٨٠.(آوردند ن را نيز به زبان مىبه عمل آوردند که آشکارا اعتراضات آنا
 

بهارلوها شهر و ناحيۀ داراب را  ١٩٢٩اواخر آوريل سال / در فروردين     
ف شدند ّ       متصر  جا بيرون راندند و انبارهاى ترياک و  مأموران حکومتى را از آن.    

ت را تصاحب کردند آنان موجودى انبار ترياک را بعد از برداشتن ده درصد؛ .   ّ                غال 
 ١٨در ) ٨١.(سهم ماليات حکومت،به کشاورزان برگرداندند يعنى معادل

ف شدند نهم ماه مى آن/ ارديبهشت ّ       ها شهر فسا را درجاد ۀ داراب ـ شيراز متصر  در .                    ّ                   
ف در آورده و به ادارۀ آن  اواخر ماه ژوئن آن/ تير ّ                          ها منطقۀ نيريز رانيز به تصر                            

ها سعيدآباد را نيز  شته، آناز اين گذ. پرداختند و ماليات دولتى را جمع آورى کردند
اواخر جوالى نبرد سختى که بين / در مرداد. در شرق فارس در اختيار گرفتند
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ها از دخالت در  اى ها و نيروهاى ارتش در گرفته بود سبب ناکامى خمسه اى خمسه
ّ                  ام ا با وجود اين، آن. هاى اصلى يا حمله به شيراز شد    ّ جاد ه ها تمام مناطق شرق و   

شيراز تا قسمت غربى کرمان را که نمايندگان نظامى و غير نظامى جنوب شرقى 
] به اين ترتيب، آنان. [اى نداشتند، در اختيار گرفتند                    ّ    حکومت تهران حضور فع االنه

هاى داراب، فسا، سروستان، نيريز  هاى خودشان شهرها و بخش عالوه بر سرزمين
ف داشتند ّ         و اصطهبانات را در تصر  اى که نقش  منطقهبهارلوها در هر )٨٢.(                    

هاى دولتى را جمع آورى  گرفتند نه تنها ماليات مأموران دولتى را برعهده مى
 )٨٣.(کردند هاى قوام الملک را نيز اخذ مى کردند، بلکه اجاره بهاى دارايى مى

 
قوام الملک در اين فاصله به واسطۀ ترس از خشم و غضب شاه و پيامدهاى قابل     

توانست به  بنابراين، او نمى. را به مقصد اروپا ترک کردبينى عزلش، ايران  پيش
به اين ترتيب، ) ٨٤.(شرق فارس مراجعت نموده و براى اعادۀ نظم تالش کند

ّ     حکومت، ماژور محم دتقى خان عرب را که يکى از افسران ارشد هنگ سواره نظام                 
جاى  عنوان حاکم فسا و الر به درلشکر جنوب و ازمتنفذان ايالت خمسه بود، به

ّ                                ماژور محم دتقى خان عرب شيراز را با ستونى . تيمسار پورزند منصوب کرد         
ّ                           متشک ل از هزارنفر سرباز ترک کرد                    ً          اش به سمت شرق، بعضا  همراه با  پيشروى.    

ّ              نيروى نظامى ماژورمحم دتقى خان عرب . نبرد و گاهى اوقات همراه با مذاکره بود                    
ّ                     حل  نظامى در شرق فارس ن اگر چه ازاجراى راه ّ                 اتوان بود، ام ا اعتبار و وجهۀ               

                                              ً اى که او در ميان بهارلوها داشت، حکومت را ظاهرا   شخصى قابل مالحظه
 آميز، هاى مسالمت استفاده ازشيوه با توانست نظم را که اوخواهد اميدوارکرده بود

ِ                            دست آوردن اطاعت ظاهرى  ايالت، وجهۀ ارتش را حفظ کند مستقرکرده وبا به                      .
کارگيرى متناوب از  تدبير و کاردانى قابل مالحظه همراه با به وى با استفاده از

اوايل / در شهريور. تدريج شهرهاى شرق فارس را آزاد کرد  اقدامات نظامى، به
ّ     که بهارلوها ظاهرا  تسليم شده بودند،سربازان ماژورمحم دتقى سپتامبربعد ازاين خان                   ً                                

هاى گاه و  درگيرى. دادند آميزى نزديک داراب انجام                     ّ   عرب عمليات نظامى موف قيت
ّ         بيگاه براى مد تى ادامه داشت، اما  امنيت به تدريج اعاده گرديد ودر اواخرسال،               ّ                  
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  )٨٥.(هاى شرق فارس وغرب کرمان بار ديگر قابل استفاده شدند    ّ جاد ه
 
 موضع روستاييان در برابر نظم نوين ايران.  ٥
 

                ّ    هاى چادرنشين مسل ح و    ّ عي تهاى ايلى در فارس واصفهان از جم گيرى قيام بهره    
ها تهديد  که در برابر هر چيزى که براى زندگى صحرانشينى آن(نشينان  کوچ

. بينى بود طورعمده قابل پيش ، به)دادند شد، مقاومت نشان مى اساسى محسوب مى
ّ       ً هاى ايلى بسترى را براى پيدايش دو پديدۀ مرتبط به هم، ام ا کامال   چنين قيام هم                                                      

ا، يعنى ق ّ          مجز  ِ                    زنى  روستايى فراهم آورد يام وراه   هاى  چادرنشينان در قيام) ٨٥( .  
. توانستند برافزايش ناگهانى نارضايتى روستايى تکيه کنند شان مى    ّ    مسل حانه
واسطۀ ماهيت استبدادى نوسازى  هاى سياسى ـ اجتماعى و اقتصادى که به  آشفتگى

نشينان اين اجتماعات  حاشيهوجود آمده بود، به پناهندگى  رژيم در مناطق روستايى به
 .زنان دائمى منجر شد به راه

 
چادرنشينان به همان اندازه قانون خدمت نظام وظيفه و استفاده از کاله پهلوى،     

. از اسکان اجبارى که رژيم آشکارا حمايت از آن را شروع کرده بود، نگران بودند
صورت آزمايشى در  ن بهپيش از اي] ايالت[با وجود اين، در حقيقت، روند اسکان 
تعداد زيادى از چادرنشينان سابق در جنوب . ميان مردمان چادرنشين آغاز شده بود

جانشينى را با پرداختن  جانشينى يا يک ايران پيش از اين داوطلبانه زندگى نيمه يک
ِ                                   ام ا اين عشاير  يکجانشين شده نيز به واسطۀ اصالحات . به کشاورزى پذيرفته بودند            ّ  

مه سختى خورده و به همين دليل، نغمۀ مخالفت عليه نظم نوين را ساز تهران لط
                   ّ   طور قطع با حمايت فع ال  سقوط اقتدار تهران در شرق فارس به. کرده بودند

                  ّ                                                        روستاييان که در ات حاد با خويشاوندان چادرنشين خود بودند، انجام شده بود، در 
هاى يک جانشين     ّ معي تجنوب فارس نيز تحميل نظم نوين، ناآرامى را در ميان ج

زنان را  براى نمونه، مهدى سرخى که رهبرى گروهى از راه. ايلى ايجاد کرده بود
دارى کوچک و  مهدى سرخى، زمين. وجود آورد هايى را به به عهده داشت، ناآرامى

ِ                      ّ         خان  طايفه کوچک سرخى و مت حد قشقايى ها، نيمه                          ّ       ها، اما نه در حقيقت متعل ق به آن   
زنى  با بازگشت گستردۀ راه.   ّ                              شد ت با کشت و کار ترياک درگير بود چادرنشين و به
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عنوان راهبرد مخالفت روستايى، مهدى که به  م به١٣٠٠/١٩٢٠در اواسط دهه 
م به ١٣٠٥/١٩٢٦                    ّ                                 واسطۀ ظلم مقامات محل ى براى ياغى شدن تحريک شده بود از 

يارى از طوايف ها و هم از بس اى اين طرف تعداد زيادى از ناراضيان، هم از سرخه
اعمال انحصار ترياک در سال ) ٨٦.(کوچک قشقايى را به دور خودش جمع کرد

ترين   م مهدى راازيک ياغى، به رهبر جنبش روستايى، يعنى گسترده١٣٠٧/١٩٢٨
وجود  جانشين سراسر فارس به مقاومتى که در برابر انحصاردرميان کشاورزان يک

ها  اى در قيام قشقايى      ّ    طورفع االنه سرخى به او و طايفۀ کوچک. آمده بود، تبديل کرد
ها بار ديگر به طور آشکارا تشابه  از سوى ديگر، قيام بختيارى) ٨٧.(شرکت داشتند

براى . زنان اطرافشان نشان داد يان و ايالت چادرنشين را با راه عاليق بين روستايى
هاى  دستهترين  جوالى شخصى به نام خيبر، رهبر يکى از بزرگ/نمونه، در تير 

کيلومترى غرب  ١٧زن، به همراه دويست نفر بختيارى، روستاى طاقون را در  راه
ف کرد ّ      قمشه در جاد ۀ اصفهان ـ شيراز تصر  او سپس همانند بهارلوها در داراب، .            ّ                   

انبار ترياک حکومت را گشود و سهم ده درصدى حکومت را برداشت و مابقى را 
هاى ايالت در  اگر چه قيام) ٨٨.(کرد به روستاييان برگرداند و رسيد دريافت

ّ      م به سرعت کمرنگ شدند، ام ا راه١٣٠٨/١٩٢٩تابستان  زنى در مقياسى کمتر،                         
 .                                           ّ                    اى رايج براى مقاومت در سراسر جنوب ايران، حت ى در طول دهۀ بعد بود پديده

 
  داليل ناکامى قيام ايالت و عشاير.  ٦
 

ى سياست مقاومت عشايرى را ترين دليل براى شکست نهاي شايد بتوان مهم    
ها در برقرارى ارتباط با عناصر ناراضى در شهرها، يعنى کسانى که  ناتوانى آن

ف شهرهاى عمدۀ . ها سهيم بودند، ذکر کرد هاى آن در بسيارى از نارضايتى ّ               تصر    
ّ                                                         ّ        ايالتى توس ط ايالت اين امکان را پديد آورد که موازنۀ نيروهاى سياسى مل ى را بر           

ِ            ا هيچ نوع وحدت عملى  قابل مالحظه  ّ ام  . هم زند هاى نواحى عشايرى و  اى بين قيام                   
                      ّ                 ّ                             نيروهاى وسيع شهرى و حت ى با روحانيون محل ى و عناصر بازارى، يعنى کسانى 
                                                    ّ                   که در اين اواخر در مخالفت با نظم نوين تهران بسيار فع ال شده بودند، وجود 

ى کوچک جنوب شرقى بهارلوها توانايى خودشان را براى ادارۀ شهرها. نداشت
بسيارى از شهرهاى کوچک . فارس، براى يک دورۀ زمانى، ثابت کرده بودند
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ِ                هاى سختى را عليه نمايندگان ماد ى و انسانى  نظم نوين نشان  طور متناوب مقاومت به          ّ                              
                                    ّ      هاى سربازگيرى و مقامات غير نظامى محل ى، با  براى مثال، نمايندگى. دادند

ّ                    ام ا مردم شهرهايى مثل . رو بودند اندارمرى روبهمخالفت و حمله به نظميه و ژ  
ِ                   شيراز، اصفهان و تبريز که تنها ترس از حمالت احتمالى  ايالت به شهرها را                                                  

ها هنگام نزديک شدن نيروهاى  العمل معمولى آن تجربه کرده بودند، هراس، عکس
ان جوي با وجود اين، اگر چه ترس از احتمال ورود قريب الوقوع جنگ. ايالت بود

ّ                     مسل ح ايالت دراين شهرها وجود داشت، ام ا درهمان زمان نيز هم   دردى قابل توجهی    ّ                               
هايشان از دست ارتش و وزارت دارايى  ها و رنج براى مصيبت] ها و ايالت بين آن[

ويژه طبقات فقير، از ضعف  مردمان شهرها و به] عنوان نمونه به. [نيز وجود داشت
هاى منفور پهلوى  م استفاده کرده و با کاله١٣٠٨/١٩٢٩آشکار مأموران در تابستان 
طور دسته جمعى دوره انداخته بودند، آتش بازى راه  که آن را با مصونيت و به

  .انداخته و به اين صورت، خوشحالى خود را ابراز داشتند
 
 
 هاى مردم شهرها عليه نظم نوين ايران اعتراضات و مقاومت.  ٧
  
ها و  يادى در اعتراض نواحى غير شهرى در برابر ظلمترديد شهرها تا اندازۀ ز بى 

ويژه در مورد قانون خدمت نظام وظيفه، کاله  به] رژيم[هاى فزاينده  عدالتى بى
در سال . پهلوى يا در شهرهاى جنوب، در خصوص انحصار ترياک، سهيم بودند

شهرهاى . م قدرت ارتش در نواحى روستايى رو به ضعف نهاد١٣٠٨/١٩٢٩
ويژه در آن نواحى که نارضايتى شديد ايلى وجود داشت، مثل  لفى، بهبزرگ مخت

ِ                                  تبريز، اصفهان و شيراز به صورت انبار  باروت نارضايتى و مخالفت در آمده                                    
/ نظارت مأموران نظامى در تبريز هنوزاززمان برخوردهاى شديد ماه مرداد. بودند

ه مردم آمادۀ همراهى با آگوست سال گذشته ناپايدار بود و ارتش گزارش داده بود ک
هر حرکتى هستند که ممکن بود از هر دسته وقومى عليه حکومت صورت 

ّ   طورجد ى اعتراضى انجام ندادند، ام ا   مردم شهرهاى جنوب اگرچه به) ٨٩.(پذيرد                          ّ     
 .ناراحت و رنجيده خاطر بودند
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ّ                                                           علما، تج ار بازار و اصناف در شهرهاى بزرگ جنوب و به همان نسبت، مردم             
ً عادى شهرهاعموما    / ١٣٠٦شان دراعتراض طوالنى وتلخ سال  هنوزازناکامى                

هاى  م ناراحت بودند، زيرا چيزى به دست نياورده و از آن پس نيز سياست١٩٢٧
ّ              اقتصادى رژيم، گرفتارى مالى قابل توج هى را براى آن در . وجود آورده بود ها به                                   

، سراسر جنوب را اى از رکود اقتصادى عمومى م مرحله١٣٠٧/١٩٢٨سال 
در  ١٩٢٨سپتامبر / ١٣٠٧اعمال انحصار ترياک در شهريور و مهر . فراگرفت

ترى در   شهرها بيشتر يا خيلى بيشترازنواحى روستايى، سبب اعتراضات گسترده
                                   ّ                      هاى وسيعى ازمردمى که نگران تهديد جد ى وسايل امرار معاششان  ميان بخش

کم يک  ماليه، برآورد کرده بود که دست                      ّ ميلسپو، رئيس ادارۀ کل  . بودند، شده بود
اى به تجارت ترياک وابسته  طور گسترده                   ّ               چهارم از تمام جمعي ت شهر اصفهان به

ّ         ها، تج اربازار، عناصرتجارت ترياک، شامل دست فروش ترياک،دالل. بودند       
ّ                           نمايندگى وتج ارصادر کننده، کارگران بسته بندى، باربران، وافورسازان، سازندگان             

ِ        ف کنندگان  ترياک،و مصر وسيلۀ تمرکز در ساختار  ها خودشان را به همۀ آن) ٩٠(        
ِ                        انحصار ذاتى دولتى، تهديد شده يافته بودند، از ديگر علل  اقتصادى اعتراضات، باال                                                      

ّ                 بودن ميزان ماليات وضع شده توس ط رژيم تهران بود مخالفت با قانون خدمت نظام .                             
م ١٣٠٧/١٩٢٨مونه، بازار شيراز در عنوان ن به. وقفه ادامه داشت وظيفه، بى

اين اعتراض با تيراندازى . تعطيل شد ودر بيرون مسجد، اعتراضى شکل گرفت
ها عليه شيوۀ اجراى  رنجش در تمام استان. رو شد                    ّ      سربازان به سوى جمعي ت روبه

م که وزراى جنگ و کشور بيش از هر ١٣٠٧/١٩٢٨انتخابات مجلس در سال 
 .سيار سختى داشتند، عمومى بودزمان ديگرى برآن نظارت ب

 
ّ  احساس جدايى شهرهاى جنوب از رژيم جديد افزايش يافته بود و اين جو                                                                    

م ١٣٠٧/١٩٢٨شهرهاى جنوب در استقبال از شاه هنگام بازديد وى در اواخر سال 
هرگونه تدارکاتى در شهرها براى استقبال از ورود شاه ممنوع . نمود بارزى داشت

ى که نظميه اقدامات امنيتى سخت و شديدى را اعمال کرده بود هنگام. اعالم شد
براى نمونه، در شيراز سه ساعت قبل . کرد ترس شاه از ترور، بيشتر جلب نظر مى

    ُ                                                     ها ق رق بودند و تهديد اصلى براى نظميه اين بود که فردى پشت  از ورود شاه خيابان
هاى بلند  تمام ساختمان. شدها ايستاده و قصد تير اندازى داشته با درها يا دروازه
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ّ          ُ                                        مشرف به مسير شاه توس ط نظميه ق رق شدند و به هيچ کشاورزى نيز اجازۀ ورود                     
درهاى . شاه به سرعت وارد شهر شد. شد به دويست مترى مسير عبور شاه داده نمى

. شد ماشين بسته بود و او در صندلى عقب طورى نشسته بود که به سختى ديده مى
ر اصلى را که از حالت ورود شاه بهتمام اقدامات امن ّ                                 يتى نظميه، تصو  وجود آمده بود               

عالوه بر اين، لطمه به افکار ) ٩١.(اين حالت، همان ترس بود. کرد تقويت مى
   ّ                                                                    محل ى سبب شده بود که شاه در آن هنگام نمايندگان بازرگانان، اشراف و اعضاى 

سخنرانى شاه براى  .ها را به حضور بپذيرد منتخب شهرستان و دبيران روزنامه
               ّ                                   آميز بود، به حد ى که حاضران در جلسه تمام دل و جرأت  ها تند و توهين آن

ها از دست دادند؛ چه آن اعتراضاتى  خودشان را براى بيان اعتراضات و خواسته
اين . هايى که قصد بيانش را داشتند که مجبور به بيانش بودند و چه آن خواسته

انحصار ترياک و اقدامات مأموران مالياتى وزارت ها شامل  اعتراضات و خواسته
بازديد شاه به غير از . اى هنگفت براى آموزش در فارس بود دارايى ونياز به بودجه

اى جز کاهش                        ّ                                    تقويت روحيۀ مقامات محل ى و هواداران نظم نوين در جنوب، نتيجه
ر آشکار شاه          ّ واسطۀ تنف            ً   ها عموما  به شيرازى. شديد احترام و ارزش سابق او نداشت

ها، ناراحت شدند و با رفتن وى نه تنها مردم شهر شيراز، بلکه مأموران  از آن
 )٩٢.(ارتش نيز آرامش پيدا کردند

 
م به صورت نهفته ١٣٠٨/١٩٢٩اگر چه مخالفت شهرى با رژيم در طول سال     

                ّ           اى در شهرها تحق ق نيافت، با باقى ماند و هيچ اعتراض عمومى يا سازمان يافته
               ّ   با نزديک شدن اي ام .             ً           ثباتشان کامال  آگاه بودند وجود اين، مقامات از جايگاه بى

م براى گرامى داشت شهداى مذهبى به همراه  ّ                                        عاشورا و اختصاص ده روز از محر                              
ّ                               هاى عزادارى، اضطراب و دلهرۀ خاصى  در تهران و به همان اندازه در  مراسم                                

ژوئن /م عاشورا با ماه خرداد ١٣٠٨/١٩٢٩در سال . ها پديد آمده بود ديگر استان
ها در اين ماه در اوج خودش بود و رژيم که در  قيام قشقايى. هم زمان شده بود

ّ          اى را براى مصالحه با احساسات عام ه پسند و  اى از بحران بود تصميم آگاهانه دوره                                
هاى سنتى  حکومت که براى چندين سال، برگزارى تمام مراسم. مذهبى گرفت
هاى خود کاست،  بود اکنون نه تنها از ممنوعيت      ّ            به شد ت ممنوع کردهعاشورا را 

ها را صادر  ها، همراه با تشويق در اجراى آن بلکه اجازۀ اجراى عمومى اين آيين
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ها به خاطر سر نگذاشتن کاله پهلوى                   ّ                 تمام روحانيون محل ى که از معافيت آن. کرد
م و صف ّ       امتناع شده بود، براى دو ماه عزادارى محر  ر اجازه پيدا کردند که                                       

هاى بسيار جزيى از  تنها محدوديت. هاى خود را بار ديگر به سر بگذارند عمامه
اين در حالى بود که . هاى عزادارى اعمال شد سوى نظميه در خصوص دسته

ها، خواندن شرح شهادت امام حسين در کربال، به صورت پرشورى  خوانى روضه
ها در تاالر اجتماعات حکومت  روضه خوانى شاه خودش دريکى ازاين. برگزار شد

 )٩٣.(خوان داده شد حاضرشد ودردونوبت مبلغ پانصد تومان به روضه]تکيه دولت[
 

تغيير نگرش مقامات نظامى در تبريز که هنوز به واسطۀ قيام کردها در معرض     
ِ                      ارتش در جريان سرکوبى  مخالفت در پاييز سال . تهديد بود، نمود بارزى داشت                    

شته تمام وسايلى را که در طول اجراى مراسم بزرگداشت عاشورا مورد استفاده گذ
. را جمع و مصادره کرد... ها، طبل و دهل و  قرار گرفته بود، مثل شمشيرها، پرچم

ّ          ام ا در هفته نام و امضا بر در و ديوارهاى  هاى بى هاى منتهى به عاشورا که اعالميه  
رغم  کرد که مردم قصد دارند به ان مىهاى شهر نصب شده بود و بي ساختمان

هاى معمول خودشان را انجام دهند و در برابر دخالت  ممنوعيت مقامات، عزادارى
مقامات، مقاومت خواهند کرد و اگر ضرورى باشد خون خودشان و ديگران را 

نشينى گرفتند،  از اين رو مقامات نظامى نه تنها تصميم به عقب) ٩٤.(خواهند ريخت
م، . دار به خود بگيرند ى سعى کردند ظاهرى با تقوا و دين       ّ بلکه حت   ّ    در دهم ماه محر               

م بين  ّ       نظميه شمشيرهاى توقيف شده را براى اجراى مراسم بزرگداشت ماه محر                                                              
خوانى نيز در بعد از ظهر و عصر اين روز  عزاداران تقسيم کرد و مراسم روضه

ه استاندار و ديگر تيمسار حسين خزاعى، رئيس نظميه، به همرا. برگزار شد
مأموران ارشد سياسى و نظامى که شرکت کنندگانى سرشناس بودند، با ظاهرى 

ّ                     ترين تجم عات بازار شرکت کردند حاکى از همد ردى، در يکى از بزرگ عزادارى .        
زنى در مألعام بسيار با شور  خزاعى که دستور داده بود به همه چاى بدهند با سينه

 )٩٥.(ها را پذيرفته است                     ّ بيان شد که او اين سن ت طورعلنى و حرارت بود و به
 

م مأموران ارتش يکى از جسورترين سکوالرها شده ١٣٠٠/١٩٢٠در سرتاسر     
هايى که تهران به نحو  ها در اين راستا اغلب از محدوديت اقدامات آن. بودند
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دينى  با وجود اين، وجهۀ) ٩٦.(اندازه فراتر بود اى ايجاد کرده بود، بى معقوالنه
اى که حاصل اقتدار دوران  اى که رژيم به خود گرفته بود بيشتر از وجهه تازه

هايى در خصوص انجام  م محدوديت١٣٠٩/١٩٣٠در سال . بحران بود، تداوم نيافت
 .هاى مذهبى مردم اعمال شد آيين

 
 پيامدهاى هراس و نگرانى شاه.  ٨
 

ِ              هاى متوالى  ايالت در سال  قيام                            ّ  رضاشاه و رژيمش تأثير جد ى م بر١٣٠٨/١٩٢٩         
ّ           اگر چه رضا شاه قادر به واکنش عملى در سطح معقولى بود، ام ا با وجود . داشت                                                       

اجراى نوسازى . اين ،شاه درسراسرتابستان، دردورانى ازنگرانى مفرط باقى ماند
، شاه افغانستان اصالحات و نوسازى افراطى        ّ امان   . در افغانستان اميد بخش نبود

هاى ايلى  وى که هم علما و هم گروه. ل نوسازى رضاشاه اقتباس کرده بودرا ازمد
ِ                 هاى ايالت  اين سال سرنگون  وسيلۀ قيام   ّ                                   سن تى را از سر راه خود برداشته بود، به        

ترين بحران از زمانى که                                               ّ در ايران، شاه اکنون خودش اعتقاد داشت که با جد ى. شد
او ) ٩٧.(است اش تهديد گرديده سلسله رو شده وبقاى طوالنى به سلطنت رسيده روبه

طورکامل از نظارت حکومت خارج شود،  نه تنها نگران بود که جنوب ايران به
ها بود که آرزوى  ها ازسوى انگليسى بلکه به اين اطمينان نيزرسيده بود که قيام

 .تجديد قدرتشان را در ايران داشتند
هاى  قوام الملک و هم با خان شک انگليس درگذشته، روابط نزديکى، هم با بى    

ّ                ها ارتباط نداشت، ام ا اين ارتباطات  بختيارى داشت، اگرچه هرگزبا صولت وقشقايى                   
با وجود ) ٩٨.(م به سردى گراييد١٣٠٠/١٩٢٠با رضايت دو طرف دراوايل دهه 

                                   ّ                   طور شديدى اعتقاد داشت که انگليس مسب ب تحريک ايالت است و  اين، شاه به
اعتقاد شاه به ) ٩٩.(ژه ارتش نيز دراين ديدگاه سهيم بودندوي محافل رسمى و به

ِ                      سوءنيت انگليس به واسطۀ آغاز اعتصاب کارگران  ميادين نفتى جنوب در                                           
تيمورتاش تهديدمنسوب به کمونيست . تشديد شد١٩٢٩مى/١٣٠٨ارديبهشت وخرداد 

واسطۀ شاه به . داد، رد کرد را بزرگ جلوه مى را که شرکت نفت ايران و انگليس آن
هاى نيروى دريايى انگليس، تنها در آن طرف مرزهاى آبى ايران که با  ورود کشتى

 .اعتصاب کارگران شرکت نفت هم زمان شده بود، عصبانى بود
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هاى امپراتورى  طلبى چنين تجديد ترس قديمى رضا شاه درخصوص جاه هم    
شاه را در  م هم زمان شده بود، ترس١٣٠٨/١٩٢٩هاى سال  انگليس، که با قيام

اش تشديد کرده و سبب شده بود که در مورد پرشورترين  خصوص امنيت سلسله
. کرد اش از ترور نيز بيشتر جلب نظر مى ترس دائمى. هوادارانش سوء ظن پيدا کند

                                                            ِ  ژوئن شاهزاده فيروز فرمانفرما وزير دارايى که يکى از اعضاى گروه  /در خرداد
ّ                     سه نفره متشک ل از وى و تيمورتاش و داور بود، و از زمانى که شاه به تاج و تخت             

گير و روانۀ زندان  دست يافته بود، بر تمام دستگاه حکومت نظارت داشت، دست
زادۀ قاجار، اکبر ميرزا صارم الدوله، استاندار سابق فارس   در همان روز، شاه. شد

ول خان زاهدى، فرماندۀ ژاندارمرى استان فارس که در ط                ّ و ارتشبد فضل   
اندکى . گير و در تهران زندانى شدند هاى ايلى در شيراز حضور داشت، دست قيام

. گير و زندانى شد بعد تيمسار محمودخان آيرم، فرمانده سابق ارتش جنوب، دست
ّ                         رئيس سابق ستاد ارتش در جنوب، تيمسار شاهزاده محم د حسين فرمانفرما، برادر                                                

ّ                فيروز نيز تأثير سوء ظن  را لمس کرده و  اى براى  داليل قانع کننده. گير شد دست                     
ّ                              ها ارائه نشد، ام ا اشارات مختصرى که در روزنامه اين بازداشت ّ        هاى اط العات و                       

اى در حمايت از قيام  ها در ارتباط با توطئه دهد آن شفق سرخ وجود داشت نشان مى
ّ       در حقيقت، فيروز، صارم الدوله و تيمسار محم د حسين) ١٠٠.(ها بودند قشقايى                                          

رسد که شاه گمان کرده  فرمانفرما، همگى از شاهزادگان قاجارى بودند و به نظر مى
ها بوده که هدف آن  هاى ايلى سرآغاز تالشى براى کمک به انگليسى بود قيام

 )١٠١.(اش و اعادۀ قاجارها بوده است سرنگونى سلسله
دناکى در اده فيروز از نخستين مأموران بلند پايۀ شاه که سرنوشت در شاهز    

با زندانى شدن فيروز، جريانى که . انتظارش بود، بازداشت و روانۀ زندان شد
ِ                                پايانش مرگ و زندانى شدن يا تبعيد بود، بيشتر  مأموران ارشد و وفادار شاه مثل                                            

هاى ايالت در سال  تأثير قيام. تيمورتاش، وزير دربار و سردار اسعد را در برگرفت
سياسى مأموران ارشد و وفادار حکومت سايه م نه تنها برحيات ١٣٠٨/١٩٢٩

م ١٣٠٩/١٩٣٠در سال .انداخته بود، بلکه سرنوشت رهبران ايلى رانيزرقم زده بود
الدوله بهترين اقدامات را براى اثبات وفادارى خودشان و  سردار اسعد و صولت

ِ               تداوم مطمئن و مفيد وفادارى  هواداران ايلى . شان نسبت به حکومت انجام دادند                          
ّ               الوه براين اقدامات اساسى، اقدامات مشروط و نامنظ مى را براى شکلع گيرى                                               
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ّ                     ام ا در همان سال تهران . ها نيز انجام دادند هاى ارتش عليه بوير احمدى عمليات  
در . ها تجديد کرد هايش را براى خلع سالح ايالت و برقرارى نظم در بين آن تالش
   ّ                        تحق ق بخشيدن به سياست اسکان       ّ        هاى جد ى را در  م شاه تالش١٣١١/١٩٣٢سال 

             ّ                                     مقارن همين اي ام، رضا شاه هدفش را در جدا سازى ايالت . ايالت از سرگرفت
شان و مسائلى که به سرعت به موضوعى مهم تبديل  جنوب از رهبران موروثى

صولت  ١٩٣٢آگوست /١٣١١درمرداد و شهريور .          ّ           شدند، مجد انه پى گرفت مى
آگوست /١٣١٢در مرداد و شهريور . دانى بودندالدوله وپسر ارشدش، ناصرخان زن

نوامبر سردار اسعد هنوز /در آبان و آذر. صولت در زندان به قتل رسيد ١٩٣٣
                              ّ          هاى بختيارى و قوام الملک به ات هام توطئه  تعداد زيادى از خان. وزير جنگ بود

آوريل /١٣١٣در فروردين و ارديبهشت ) ١٠٢.(گير شدند عليه زندگى شاه دست
نوامبر هشت نفر از /در آبان و آذر. سردار اسعد در زندان به قتل رسيد ١٩٣٤

در ) ١٠٣.(ها شرکت کرده بودند، اعدام شدند کسانى که در توطئۀ معروف بختيارى
لنگ از  هاى هفت خان چهارلنگ، خان هايى که اعدام شدند نام على مردان ميان آن

ن سردار فاتح، سرتيپ خان بوير ايل بختيارى، سردار اقبال و سردار فاتح، برادر ز
ّ   م، يعنى کسانى که پيش از اين توس ط ١٣٠٨/١٩٢٩احمدى و تمام رهبران قيام سال                                

ها به  بيست نفر ديگر از بختيارى. شد شاه مورد عفو قرار گرفته بودند، ديده مى
) ١٠٤.(    ّ                                          المد ت و از جمله، چهارخان به حبس ابد محکوم شدند هاى طويل زندان

شدند، با                                         ّ         جنوب که به عنوان عاملى در حيات سياسى مل ى تلقى مى رهبران ايالت
 )١٠٥.(اين اقدامات براى هميشه کنار زده شدند

 
 گيرى نتيجه.  ٩
 

در تابستان . م براى ايالت و عشاير نقطۀ عطفى بود١٣٠٨/١٩٢٩         ّ  به طور کل ى     
ِ                                آن سال، آخرين اعتراض مهم و جمعى  ايالت و عشاير دورۀ رضاشاه ديده  اين . شد                              

اعتراض، ناکامى ايالت و عشاير را به تأخير انداخت و تصميم رژيم را براى 
اى که  اش در سراسر نواحى روستايى و در دهه تحميل دستورات هدايت شده

خلع سالح، دريافت . مشکالت فراوانى فراروى رژيم بود، تغيير داد يا تعديل کرد
که تنها به واسطۀ فساد مقامات ] عشاير[هاى سنگين و فشار براى اسکان  ماليات



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣١                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

هاى ايالت، به درستى     ّ                                                   محل ى به خوبى اجرا نشده بود، با اعدام يا زندانى شدن خان
با تجاوز رژيم به روش زندگى .                              ً           اجرا شده و ايالت و عشاير شديدا  تضعيف شدند

ِ         هايش در تخريب اقتصاد شبانى همراه با نظارت نظامى  شديدتر  چادرنشينى و تالش                                               
ها و مسيرهاى کوچ ايالت، سبب شد که ايالت به اعمال قدرت  يشه برچراگاهاز هم

روستاييان نيز اوضاع رو به وخامتى را در . سياسى و نظامى گذشته، قادر نباشند
هاى حيثيتى رژيم، يعنى راه آهن و تشکيل  پروژه. ها تجربه کردند طول اين سال

ها بود، به واسطۀ  اى انجام آنرحمانه بر هاى بى ارتش که همراه با وضع ماليات
م به تدريج ضعيف شد و عالوه براين، رژيم به عل ت فقدان پول و  ّ                                            ّ              گسترش تور          

هاى حقوقى و اداره ثبت  بردارى از نهادهاى جديد، مثل دادگاه آموزش براى بهره
وستاييان با دولت نقطۀ عطف برخورد ر. طور عمده ناتوان بود اسناد و امالک، به

با وجود اين، پيدايش . هاى خدمت نظام وظيفه بود           ّ    ّ             جديد به عل ت فع اليت نمايندگى
ّ                   ام ا روستاييان در آن . م ادامه داشت١٣١٠/١٩٣٠مخالفت روستايى در سراسر دهه   

طور ويژه از سوى  دهه به دليل شيوع راهزنى مستمر؛ جريانى که نه تنها به
ّ                 شد، بلکه گاهى اوقات افراد کم اهم يتى مثل فراريان  عناصر چادرنشين حمايت مى                                

. پيوستند، به رويگردانى و نافرمانى از دولت جديد ادامه دادند ارتش نيز به آن مى
چنين راهزنی، نه بازماندۀ عصر ما قبل جديد بود و نه خالف روند تاريخ، بلکه 

تورى نوسازى العملى بود در برابر اوضاع نابسامان و ديکتا طور عمده عکس به
 .رژيم، و از هم پاشيدگى اجتماعى روستاييان

 
مخالفت روستايى با نظم نوين که تمام پهنۀ جنوب ايران را در طول بهار و     

م در برگرفته بود، در نهايت در دفاع از جوامع ١٣٠٨/١٩٢٩تابستان سال 
     ّ  ناموف ق گراى شهرى                                                      ّ روستايى و چادرنشين در برابر بينش نوگرايانه نخبگان مل ى

ها در مرحلۀ ادغام شدن در جنبشى  نمودهاى مختلف اعتراض روستايى آن ماه. بود
خوش چند  هاى ايالت و عشاير، نه تنها در آغاز، دست   ّ     ات حاديه. واحد و مستمر نبود

دستگى بودند، بلکه در هيچ موردى نتوانستند قيام کاملى را عليه حکومت انجام 
ويژه  هاى ايالت و عشاير، به                ّ     ديدى نيز بين ات حاديهدهند و عالوه بر اين، دشمنى ش

هاى معترضان همواره از  اگر چه خواسته. ها وجود داشت اى ها و خمسه بين قشقايى
ّ                                                 شد، ام ا دعوت براى لغو يا انحالل قوانين و ادارات جديد و  موضع دفاعى ابراز مى      

ق آن، چالشى پيشرفت نه چندان گسترده راهبرد منسجم و ژرف سياسى که از طري
هاى ايلى اگر  قيام. شد، ممکن بود افزايش پيدا کند براى حکومت مرکزى ايجاد مى
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ّ                              اى، مثل کمبود شديد مهم ات و نيازهاى اقتصاد شبانى، به چه داليل قانع کننده ويژه                       
ه گى به  نياز به ييالق و قشالق را داشتند، ولى به ّ         طور عمده به واسطۀ روزمر                        

گر رژيم را به  هاى قدرت سرکوب ها محدوديت ود اين، آنتدريج محو شدند با وج
 .وضوح آشکار کردند

                                ّ               هاى ارشد را براى دست کشيدن از ات حادشان با دولت  هاى ايلى نه تنها خان قيام    
جديد متقاعد نکرد، بلکه برعکس، شخصى مثل سردار اسعد بختيارى تمام ارزش و 

ّ                                    اهم يت خودش را در پشتيبانى از واکنش نظا مى حکومت، هزينه کرده و از دست   
صولت . هاى ارشد نيز ابزارهايى در بازسازى اقتدار تهران بودند ديگر خان. داد

که به مقام سابقش در شيراز بازگردانده شد، ترديدش به پايان  الدوله به محض اين
به عنوان مجرايى براى انتقال ارادۀ تهران  که بار ديگر به رسيد و به دنبال آن از اين

عنوان  قيام کالنترها به. کرد، شادمان بود سمت مردم رنجديده ايل خود عمل مى
                              ِ                           تر براى ايالت و عشاير به افزايش  از هم پاشيدگى و کاهش شديد  گويان اصيل سخن

هاى  تنها بيست سال پيش از اين، خان.                            ّ              توانايى ايالت براى اقدامى مت حدانه منتهى شد
ّ      محم د على[لع شاه بختيارى به واسطۀ نقششان در خ و اعادۀ مشروطيت در ] شاه   

م ١٢٨٧/١٩٠٩اگر چه اسطورۀ سال . اى سرنوشت ساز داشتند         ّ        سياست مل ى مداخله
ّ                       ها زنده بود، ام ا مقايسۀ اوضاع در سال  طور درخشانى در ميان خان هنوز به               

در . دهد هاى پيش از اين، شرايط بسيار متفاوتى را نشان مى م با قيام١٣٠٨/١٩٢٩
مندى  هاى جوان بختيارى نتواستند تصويرى از توان م خان١٣٠٨/١٩٢٩ال س

خان سردار اسعد، پدر سردار اسعد، کسى که توانايى اعمال رهبرى  قلى على
هاى ايالت و عشاير را براى پيشروى به                       ّ          ّ     خردمندانه همراه با مت حد کردن ات حاديه

م نه ١٣٠٨/١٩٢٩شده در سال هاى ايلى انجام  قيام. سوى تهران داشت، ارائه نمايند
                                                              ّ         ّ     تنها فاقد رهبرانى با بصيرت و توانايى بسنده بود، بلکه به طور کل ى فاقد مت حدان 

ها در هماهنگى با  م بختيارى١٢٨٧/١٩٠٩در سال . شهرى و خردمند نيز بود
. خواهان اصفهان، تهران و ديگر نقاط ايران عمل کرده بودند ها و مشروطه راديکال
                                 ّ                   م رضا شاه اگر چه تازه شروع به تحق ق بخشيدن به بسيارى ١٣٠٨/١٩٢٩در سال 

گرا نموده بود با وجود اين، حمايت اين گروه را که                  ّ هاى روشنفکران مل ى از خواسته
               ّ                  طور طبيعى از ات حاد با عناصر ايلى  به غير از شرايط استثنايى در هر صورت به

آميز            ّ   ى حملۀ موف قيتچنين در اين زمان برا هم. روى گردان بودند، حفظ کرد
] بهتر است بگوييم[هاى فزايندۀ ايلى به پايتخت، شانس اندکى وجود داشت و  قيام

   ً                                                                   اصال  شانسى وجود نداشت، زيرا نظارت دولت جديد در تهران در مقايسه با دورۀ 
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 .گذشته، در قالب ارتش و نظميه کامل بود
 

شهرى به رهبرى  م هيچ مخالفت ايلى و نيز هيچ مخالفت١٣٠٨/١٩٢٩سال     
علما که پيش از اين به آن اشاره داشتيم، توانايى باز داشتن يا منحرف کردن ماشين 

هاى راديکالى    ّ                        ات حاد نيروهاى مذهبى و گروه. تمرکزگرايى تهران را نداشت
هايى                                            ّ   طلبان سکوالروروحانيون ناراضى که درگذشته موف قيت وهمکارى بين اصالح

ِ            ر آينده نيز بسيار مؤث ر بودند، در ايران  اواخر دهه دست آورده بودند و د را به                 ّ                     
             ّ             ّ                   رضاشاه اين ات حاد را با تحق ق بخشيدن به بسيارى . اثر بود م بى١٣٠٠/١٩٢٠

            ّ               اکنون دو مؤل فه با هم درگير . گرا متالشى کرده بود                 ّ هاى روشنفکران مل ى ازخواسته
لطۀ بودند؛ يکى حمايت پر شورعمومى و ديگرى مخالفتى سخت در خصوص س

 .اش شاه و ماهيت پروژه دولت سازى
 

ويژه در                    ّ                     هاى ايلى در کسب ات حاد با شهرنشينان و به دقيقا به همان اندازه که قيام    
            ّ                                  نشينان ناموف ق بودند، علما نيز به همين صورت در  دست آوردن حمايت پايتخت به

در ميان  هاى رو به رشد هاى خودشان با ناخرسندى برقرارى ارتباط بين نارضايتى
عناصر غير مذهبى، نسبت به ديکتاتورى رو به افزايش حکومت شاه فاقد هرگونه 

ها خودشان از  علما نه تنها فاقد حمايت سکوالرها بودند، بلکه آن. راهبردى بودند
     ً دقيقا  . خوش چند دستگى در خصوص مناصب برتر و فروتر نيز بودند درون، دست

ِ        به همان اندازه که نگرانى  اعضاى     ّ                                     عاد ى ايالت از کاله پهلوى، خدمت نظام وظيفه                        
         ّ         گير يا حت ى متخاصم     ّ       مرد د، گوشه] ايالت[و اسکان اجبارى، در زمانى که رهبران 

هاى ايلى فراهم آورده بود، نگرانى روحانيت  باقى مانده بودند، پويايى را براى قيام
      ّ      ى، مبل غان و                 ّ هاى روحانيون محل   ها نيز بيشتر به واسطۀ نگرانى در مراکز استان

ب، يعنى کسانى که به طور عمده به قوانين لباس جديد و خدمت نظام وظيفه    ّ                                                                   طال 
ّ           حسا س بوده و به طور معمول از معافيت هيئت وزرا محروم و منبع در آمدشان را     

نيز به واسطۀ غير مذهبى شدن نظام قضايى از دست داده بودند، برانگيخته شده 
اصفهانى    ّ    مجتهدان شهرهاى بزرگ، مثل آيت از رهبرى] اطاعت[اگر چه . بود

ّ      شد، ام ا مهم              ّ                اى ازعقالى محل ى فرض انگاشته مى        ّ براى عد ه هاى  ترين شخصيت      
دست گرفتن نقش رهبرى در  ويژه شيخ عبدالکريم حائرى براى به ارشد مذهبى و به

ميل و  جنبش اعتراضى و قرار دادن خودشان در رأس چالشى با دولت جديد، بى
م ١٩٢٩- ١٣٠٨/١٩٢٧- ١٣٠٦هاى  بروز مقاومت بين سال. اتوان نشان دادندن
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ّ       توس ط گروه هاى مختلف اجتماعى، شهرى و روستايى، فقير و غنى عليه نظم نوين،    
ها  و هنگامى که اين مقاومت. که مستمر باشد، پراکنده وبدون استمراربود بيشترازآن 

. کردند         ّ             اى و محل ى را تداعى مى قهاى، منط در چالش با يکديگر بودند، عاليق فرقه
اش فراتر از اين عاليق باشد،  ها، نه رهبرى را که توانايى چنين اين مقاومت هم

م خود ١٣٠٩/١٩٣٠عالوه براين، اين اعتراضات در سال . داشت و نه ايجاد کرد
رو شدند، اما با وجود  ها با شکست روبه اگر چه اين مخالفت. دچار رکود شده بود

 /١٣٠٨ضربۀ ناشى از وقايع سال .                 ّ             ررژيم، تأثيرى جد ى وسخت داشتنداين، ب
ّ              م تمايل هميشگى شاه به سمت سوء ظن  را تشديد کرد١٩٢٩ شاه به واسطۀ حمالت .                                

اش، از جهات مختلف، به طور عميقى متزلزل شده بود و  آشکار به فرمانروايى
اسط سال گيرى فيروزميرزادراو دست. اعتماد به حاميانش را ازدست داد

ِ                      م سرآغاز  آن چيزى بود که نتيجه١٣٠٨/١٩٢٩ اش حاکم شدن ترور، نابودى         
 )١. (نخبگان ايرانى، انزواى شاه و سرگردانى و نااميدى رژيمش بود
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 یپژوهشگر) ١٩۴٨زده ) (Stephanie Cronin: یسيبه انگل( نيکرون یاناستف ◀
  .است رانيمعاصر ا خيتار قاتيسرشناس در تحق

آکسفوردو  دردانشگاه یاستاد دپارتمان مطالعات شرقن،يکرون یدکتراستفان
 یها استيس«،»١٩۴١-١٩٢١ردستان؛يشاهان،سربازان وز« یها کتاب سندهينو
 ران؛يدر ا یدولت پهلو جاديارتش و ا«، »١٩۴١-١٩٢١ ران؛يدر ا یا لهيقب

 رانياصالحات و انقالب در ا« یها مولف کتاب نيوهمچن» ١٩٢۶-١٩٢١
-١٩٢١شاه؛  رضادولت و جامعه در زمان : مدرن رانيساخت ا«و » مدرن

  .است ١٣٩۴ ،ینشر ماه ،یترجمه عبد کوثر ان،يپس کلنل«و»١٩۴١
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  هشتم فصل 
  

لحکومت وحشت در   ّ  سراسر کشور در دورۀ پهلوي او                             
 

ّ               محم دقلی مجددرکتاب  »اسنادوزارت خارجۀ آمريکا«براساس»ازقاجاربه پهلوی«  
ل«، ّ  حکومت وحشت درسراسرکشوردردوره پهلوي او  را اينگونه بررسی می »                                     

حکومت وحشت دردورۀ رضاخان كه روحانيت و عشايررا هدف گرفته : کند
خبردستگيری فيروز . کشوررا نيزگرفتبود، درگام بعدي گريبان رجال سياسی 

ّ             اي ديگرطي  تلگرام مورخ    ّ وعد ه  وزيرماليه وبرادرش«:مخابره شد١٩٢٩ژوئن٢٢        
              ً        هاي کشوراحتماال همگي به  ، وهمچنين استاندارفارس و تعداد ديگري از ژنرال

 ) ١(» .  ّ                                 ات هام خيانت به دستورشاه زنداني شدند
اين ماجرا را  ١٩٢٩ژوئن  ٢٦ويليامسن كارداروقت آمريكا در گزارش مورخ 

ّ      احتراما  به اط الع مي«:گيرد پي مي      ً رساند که مهمترين حادثۀ سياسي دو هفته         
، وزير ماليه، ويکي از سه ضلع )الدوله نصرت(گذشته دستگيري فيروزميرزا 

    ً         ضمنا  شاهزاده .اند                                  ً                  مثلث قدرتي بود که دردوسال اخيرعمال برايران حکومت کرده
اين سه .  اند ارس وژنرال زاهدي،رئيس امنيه دستگير شدهالدوله، استاندارف صارم

م  ّ   نفر در روز دهم محر  پس از برگزاري مراسم عزاداري عاشورا، ) ژوئن ١٨(                 
شود که شاه هيأت دولت را در کاخ خود جمع کرد و بدون  گفته مي. دستگير شدند

رد ديگر دو ف.                       ً                                     هرگونه هشدار قبلي علنا  دستورداد شاهزاده فيروزرا دستگير کنند
ها سر و صداي  اين دستگيري. هاي خود دستگيرو روانۀ زندان شدند در خانه

شايعات زيادي برسرزبانهاست، به خصوص اين . زيادي در تهران کرده است
                                                          ّ  شايعه که حضرت اشرف تيمورتاش هم به سرنوشت رفيق شفيقش در مثل ث 

هنوز . ت ندارد    ّ                               ّ البت ه معلوم شده است که اين شايعه صح  . قدرت دچار شده است
ّ          ام ا گمان مي.     ً                                           رسما  هيچ دليلي براي اين اقدام شاه اعالم نشده است رود که فيروز   

اي خائنانه در فارس دستگير                 ّ                       هاي مذکور به ات هام دست داشتن در معامله و ژنرال
ّ                هاي تأييد نشده، برادر فيروز، ژنرال محم دحسين فيروز، و  طبق گزارش. اند شده                                        
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همچنين .اند خان نيزدستگيرشده يک ژنرال ديگردرفارس به نام ابوالحسن
 سردار[گويند که اميرمجاهد،يکي ازسران سالخورده بختياري وعموي    مي

          ّ  ً                     الوزرا موق تا  امور وزارت ماليه را  رئيس. وزير جنگ، زنداني شده است] اسعد
که حذف فيروز به نفع و  نظر معتقدند محافل صاحب... کند رفع و رجوع مي

اوبا بسياري ازاصالحات شاه مخالف بودو . موهبتي بزرگ براي ايران است
 ٢موري در يادداشت )  ٢(».آمد دشمن دکتر ميلسپو به حساب مي گترين بزر

 : نويسد خود مي ١٩٢٩جوالي 
 ١٩٢٩ژوئن  ٢٩وزيرمختار ايران ازمن براي صرف ناهار در روز شنبه 

اين فرصت دربارۀ بحران کنوني در جنوب ايران صحبت دعوت کرد تا در 
کنيم، که ايل قشقايي عليه دولت مرکزي سر به شورش برداشته و شيراز، مرکز 

     ّ    ً                             او ات فاقا  اظهار داشت که خبر دستگيري و . استان فارس، را محاصره کرده است
روز، شاهزاده في: زنداني شدن افراد ذيل نيزازطريق تلگرام به اواعالم شده است

ّ       وزير ماليه؛شاهزاده محم دحسين  يکي از برادران (، فرماندۀ سپاه جنوب ]فيروز[                     
؛ و ژنرال )قوم و خويش فيروز(الدوله، استاندار فارس  ؛ شاهزاده صارم)فيروز
سفارت ما در تهران نيز دستگيري . ، از فرماندهان سپاه جنوب]زاهدي[هللا  فضل

ام با خلق و  به سبب آشنايي قبلي. کرده است                  ّ                  افراد مذکور به ات هام خيانت را تأييد
ّ        ها، وزيرمختار ايران، با همان نگرش خاص  ايراني خوي ايراني ً    ها، تلويحا  به                                                 

                            ّ             ً                                بنده فهماند که تمام افراد مت هم مذکورشديدا  انگلوفيل هستند و نتيجه گرفت که 
ّ                    برداشت اوازکل  اين ماجرا به اين ش. بريتانيا در پس همۀ اين وقايع است رح             

ها با تالش رضاخان براي سرنگوني خاندان قاجار مخالفتي نداشت  انگليسي: بود
و همچنين حمايت خود را از شيوخ وسران عشاير جنوب ايران قطع کرد، با اين 
باورکه رضاخان پس ازرسيدن به سلطنت منافع بريتانيا را درنظر خواهد داشت 

وروس جانب انگليس را     ّ                                        وحت ي اميدوار بود که دربرخورد احتمالي انگليس
با اين حال اززماني که رضا شاه به سلطنت رسيده است ناسيوناليسم . بگيرد

ها نيز  هاي خارجي گسترش يافته وايراني ايراني با شعار استقالل از تمام قدرت
هاي بريتانيا گردن بنهند، به ويژه كه اين عقيده  خواهند به زورگويي ديگر نمي

يکي . ود كه قدرت امپرياليسم بريتانيا رو به افول استش روز به روز تقويت مي
خان تيمورتاش،  از عوامل بسيارمهم دراين اوضاع، نفوذوتأثيرگذاري عبدالحسين
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همواره بر اين باور بوده ... تيمورتاش.               ً                 وزير درباروعمال  صدراعظم شاه، است
كند است كه روسيه، چه تزاري و چه شوروي، در موقعيتي است كه اگر اراده 

تواند ايران رابسازديا نابود کند، وكنارآمدن بارهبران روسيه بايد سياست  مي
ِ                                    درنتيجۀ همين سياست  تيمورتاش، ايران امتياز شيالت درياي . اصلي ايران باشد                  

ل اكتبر  ّ         خزر را با شرايط دلخواه مسکو به آن كشور اعطا كرد؛ و در او                                                         ١٩٢٧ 
اين سياست ... با روسيه به امضا رساندطرفي  نيز يك عهدنامۀ امنيتي و پيمان بي

گيري نصيب  دوستي وتجديد روابط درقبال روسيه، كه بابت آن هرگز چيز دندان
با وجود اين، آنطور که آقاي مفتاح ... ها را سخت رنجاند بريتانيا نشد انگليسي

ها  كرد كه انگليسي                     ّ                               گويد، در تمام اين مد ت تيمورتاش با زيرکي تمام تالش مي مي
برگ برندۀ اودراين . نيز آرام نگه دارد،ودرواقع با آنها بسيار صميمي بود را

بازي، رفيق شفيقش شاهزاده فيروز،وزيرماليه بود، كه روابط پرسودش با 
مصيبتي كه شاهزاده فيروزهم اکنون گرفتارش شده . ها مشهوراست انگليسي

ظارش را داشت دهد كه نقشۀ تيمورتاش بيش ازآن چيزي که انت      ً        ظاهرا  نشان مي
ّ                                         خالصه اينکه شک ي ندارم که وزيرمختار ايران مطمئن است که . پيش رفته است             

هاي فعلي درجنوب ايران است و به گمان  بريتانياي کبيرعامل پشت پردۀ شورش
                                   ّ          خواهد به ايران بفهماند که بيش از حد  به روسيه  او بريتانيا با اين اقدامات مي

 )٣.(نزديک شده است
 

 ها تر دربارۀ دستگيريجزئيات بيش
 

جزئيات بيشتري در مورد  ١٩٢٩جوالي ١٣ويليامسن درگزارشي مورخ
ژوئن،  ٢٢مورخ  ٢٩عطف به تلگرام شماره «: کند دستگيري فيروز مخابره مي

ّ      ظهر، دربارۀ دستگيري فيروزميرزا، احتراما  به اط الع مي ١٢      ً رساند که اين                                         
ها در  ه موضوع اصلي صحبتروزها دليل اصلي انفصال ناگهاني وزير مالي

                                               ً   ّ         سر رابرت کاليو، وزيرمختار بريتانيا، گفت که صريحا  عل ت را از  . تهران است
                                          ً                       حضرت اشرف تيمورتاش جويا شده است، ولي ظاهرا  او با صداقت کامل پاسخ 

هاي  داند، واعليحضرت فقط به او گفته است که سوءظن           ّ        داده که عل ت را نمي
دارد که در صورت تأييد آنها به موجب اسناد و شديدي در مورد فيروز وجود 
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هاي مختلفي که همگي از خيانت فيروز خبر  داستان. مدارک، علني خواهند شد
براي آگاهي شما از . رسد دهند در توضيح اين دستگيري ناگهاني به گوش مي مي

ّ  نوع شايعاتي که درحال حاضر برسرزبانهاست، توج ه تان را به داستان زير                                            
ً          تقريبا  تمام نيرو. نمک جلب مي هاي ذخيرۀ ارتش دراطراف شيراز متمركز شده        

خان  هللا ژنرال فضل. بودند وتنها نيروهاي امنيه همچنان درتهران باقي بودند
، به گمان اينکه ]فارس[والي شيراز   الدوله، زاهدي، رئيس امنيه وشاهزاده صارم

فيروز همدست شدند تا فرصت مناسبي براي کودتا فراهم شده است با شاهزاده 
چيزي نمانده بود که اين نقشه . شخص شاه را بگيرندوحکومت را سرنگون سازد

به ثمربنشيندکه ژنرال شيباني،يکي ازافسران وفاداروصادق شاه،براي فرماندهي 
گران در شيراز به اشارۀ فيروز  توطئه. نيروهاي شيراز به اين منطقه اعزام شد

ها به اتومبيل  وترتيبي دادند که گروهي از قشقايياز اين ماجرا با خبر شدند 
ژنرال به زحمت ازاين مهلکه جان سالم به در برد و توانست . ژنرال کمين بزنند

ّ         ها اساسا  صح ت داشته  شايد اين داستان. به موقع جلوي اين دسيسه را بگيرد   ً         
طالب ها م روزنامه. توان آنها راباورکرد باشند، ولي تا وقتي تأييدنشوند نمي

 برد                    ّ                        وزيرمعزول وپسرش مظف ر، که درواشنگتن به سر مي آميزي درمورد توهين
 . اند ، منتشر ساخته

                                                       ّ ها معتقدند که دولت تالش داردبا تحريک احساسات عمومي بر ضد   بعضي
در .                                        ً                           فيروز آنها را براي خبراعدام فيروزکه قبال  صورت گرفته است، آماده کنند

چه فيروز . خارج ازکشور تبعيد شده است گويند که اوبه مقابل برخي مي
تيرباران شود وچه به دليل نبود شواهد کافي آزاد گردد، بسياري بر اين باورند 

، ويليامسن ١٩٢٩جوالي  ٢٥در ) ٤(».که زندگي سياسي اوبه پايان رسيده است
         ً ، احتراما  ١٩٢٩جوالي  ١٣مورخ  ٨٨١عطف به گزارش شماره«:دهد ادامه مي

ّ      به اط الع مي ّ                     ّ                         رساند که اط العات جديدي دربارۀ عل ت دستگيري فيروز ميرزا، و                 
با اين حال، يکي از سه . يا تصميم شاه دربارۀ اين زنداني به دست نيامده است

م دستگيرشدندآزادشده است ّ                        مظنوني که دردهم محر  ژنرال زاهدي، رئيس امنيه، .                   
و عنايت شاه آزاد شده است ودرجه و مقام سابقش را پس گرفته و مورد لطف 

        ّ                         خان،متصد ي اجراي قانون نظام وظيفۀ  گويند ژنرال خدايار مي. قرار گرفته است
الوزراي  الممالک، رئيس اجباري وازدوستان نزديک شاه،به همراه مستوفي
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گناهي       ً          ظاهرا  شاه از بي. اند پيشين، شفاعت ژنرال زاهدي را نزد شاه کرده
    ّ      البت ه اين . او را صادر کرده استژنرال مطمئن شده و به سرعت دستور آزادي 

الدوله و  عمل باعث شد که برخي گمان کنند که ممکن است شاهزاده صارم
            ّ         به داليل متعد د، موضوع . شاهزاده فيروز نيز در نهايت مورد عفو قرار بگيرند

ال ، هر دوي اين زنداني. منتفي است] فيروز[       ّ                    عفو، حد اقل در مورد فرداخير  ّ  ً                   او  ها   
زادگان سابق  يک غاصب وقتي که نجيب. ندان سلطنتي سابق هستند    ّ       متعل ق به خا

يتي برايشان قائل نيست فايده ّ                      اي برايش ندارند اهم  ً             ثانيا ، بنابر گزارش.                    ها، تحقيق       
ّ                                                             و تفح صي که هم اينک در وزارت ماليه جريان دارد از چندين مورد اختالس      

شده مربوط به کمبود يکي از مواردي که تأييد . بسيار هنگفت پرده برداشته است
چندين مورد ديگر . در انبار غله دولت است) تن ٠٠٠/٨(خروار گندم  ٠٠٠/٢٥

گويند از زماني  نيز در ارتباط با انحصار ترياک و تنباکو گزارش شده است؛ مي
هاي مالي واليات                                    ّ                    که دکترميلسپو ازايران رفته است، حت ي يک دالر هم از آژانس

معتقدند که اخراج مستشاران امريکايي به تحريک بسياري . دريافت نشده است
شايع شده است که شاه هم . فيروز، اثرات اسفناکي بر وضعيت ايران داشته است

ً                                   شخصا  ازاخراج دکتر ميلسپو پشيمان شده است درماه * انتصاب دکتر اشنيويند.    
              ّ                                                     جوالي به مديركل ي وزارت ماليه تالشي بود براي سر و سامان دادن به وضعيت 

بنابراين ... درضمن اوهمچنان مستشارمالي دولت است. تۀ وزارت ماليهآشف
ّ                 دستگيري فيروزمنجربه اين شده است که يک متخص ص مالي خارجي بر                                           

تجربۀ سپردن ادارۀ امورمالي کشور به يک ايراني . مسندي اجرايي گماشته شود
دراين  .                                       ّ                       براي دولت بسيار گران تمام شده است که حت ي دو سال هم دوام نياورد

داد فاسد ونابود    ّ                                                  مد ت، يک سازمان مالي كه بخوبي ورواني کارش را انجام مي
 دار  فرزين،کفيلوزارت خارجه،کفالت وزارت ماليه رانيزعهده.جناب آقاي م...شد

بيني کرد  توان پيش با روي کارآمدن چنين فرد مطيعي خيلي راحت مي. شده است
          ّ  گيرد،والبت ه  ظردکتر اشنيويند قرارميترين اموروزارت ماليه نيزتحت ن که جزئي

 )٥(»  .      ّ                                       هاي کل ي راحضرت اشرف تيمورتاش ديکته خواهند کرد سياست
دولت «: نويسد ، فرزين مي١٩٢٩جوالي  ٢٥در گزارش ديگري مورخ همان 
                   ّ         است و چندين مورد ات هام کسري »بسيار آشفته«اذعان داردکه اموروزارت ماليه 

ميليون  ٣ت تأييد نشده حکايت از آن دارد که شايعا. وجوه درحال بررسي است
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مردم نسبت به وضعيت فعلي امور ] و... [تومان ازوجوه عمومي گم شده است
تاکنون . ها بسيار پرهزينه بوده است مقابله با قشقايي. مالي بسيار بدبين هستند

 تأمين شده است؛ اما از اين اندوخته فقط  هاي اين جنگ از اندوختۀ خزانه هزينه
ميليون تومان باقي مانده است، و بودجۀ عادي جاري حکايت از چهار  ٧حدود 

اندوختۀ «    ّ           البت ه منظور از )  ٦(».ميليون وهشتصدهزارتومان کسري بودجه دارد
. شود گذاري مي هاي لندن سپرده درآمدهاي نفتي کشور است که در بانک» خزانه

ت زندانياني که کم و عطف به وضعي«: نويسد ويليامسن مي ١٩٢٩آگوست  ٩در 
ّ      عشاير مت هم هستند، احتراما  به اط الع مي  بيش به دست داشتن در شورش رساند          ّ                 ً     

که هر چند خبر بيشتري دربارۀ شاهزاده فيروز به دست نيامده، معلوم شده است 
ّ                                                        که شاهزاده محم دحسين فيروز، برادر وزير سابق ماليه و از فرماندهان سابق               

. برند ظامي شيراز،دستگيرشده ودرحبس به سر مينيروهاي مستقردرمنطقه ن
          ّ     حمالت متعد دي به.برد  مي الدوله همچنان درزندان به سر شاهزاده صارم

رسد  به نظر مي. ها شده است در روزنامه» هايش فرمانفرما و توله« فرمانفرما «
که شاه فرصت را مناسب يافته و تصميم دارد اين بخش از خاندان قاجار را، که 

     ً                           ظاهرا  موقعيت حضرت اشرف تيمورتاش . شود، نابود کند ون فتنه تلقي ميکان
اعليحضرت درماه جوالي دو سگ شکاري .              ً              بار ديگر کامال  تثبيت شده است

      ً                     احتماال  به نشانۀ آشتي به او ) که درايران بسيار نادرهستند(اصيل انگليسي را 
ّ                                 کامال  مشخ ص است که اموروزارت ماليه هم، که . هديه داد هم اکنون آقاي     ً   

کند نيز تحت نظر او قرار  شنوي وزارت، آن را اداره مي فرزين، کفيل حرف
 )٧(» .گرفته است

» هاي جنوب شورش«خود تحت عنوان  ١٩٢٩آگوست  ٢٠فرزين در گزارش 
 : دهد الدوله را شرح مي وضعيت فيروز و صارم

» توطئه«ي                                   ً                      سياست درايران، هماننداسپانيا،معموال  يک اپراي مضحک است، ول
. شود                                  ً                            اخيرعناصرطنزي درخود دارد که معموال  دراين نوع رويدادها ديده نمي

ها نسبت  پرستان دو آتشۀ ايراني آن را به انگليسي ها که وطن شورش قشقايي
ّ   دهند، و حت ي اگر از آسمان تگرگ، برف يا باران هم ببارد انگليس را مقص ر  مي                                                        ّ          
هاي داخلي دارد، که يکي از  در سياست             ً                   دانند، ظاهرا  تا حدود زيادي ريشه مي

هاست، در  آوري ماليات از قشقايي مهمترين آنها گماشتن مأموراني براي جمع
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                                  ّ                  ميلسپو با اين اقدام مخالف بود و سن ت ديرينۀ عشاير را . حالي که دکتر آرتورسي
بخش            ً      کردند کامال  رضايت آوري و ارسال مي ها ماليات را جمع که طبق آن خان

ّ   اهم يت     ّ                                     البت ه مخالفت با سربازگيري ارتش هم بود که . ستدان مي . کمتري داشت    
اعزام مأموران  با                  ّ                              هواداران حکومت مد عي هستند که شاهزاده فيروزميرزا

       ً                                            ها عمدا  آنها را شوراند تا تخت طاووس را ساقط کند، و  مالياتي به ميان قشقايي
يا پسر عمويش اکبر ميرزا                                          ً     يا به نفع يکي ازاعضاي خاندان قاجار،احتماال خودش 

                                   ّ                   ، استاندار فارس که اونيزبه خيانت مت هم شده است، پادشاه )الدوله صارم(مسعود 
آميزي  به خود گرفت  ها ابعاد مخاطره شورش قشقايي. فعلي را برکنار سازد

                                   ّ       ّ                              بدون اينکه شاهزاده مسعود به طور مؤث ر يا حت ي آشکاري با آن مقابله کند، تا 
گرفت ژنرال شيباني را براي سرکوب اين ناآرامي به منطقه  اينکه دولت تصميم

                                                           ّ    برغم تدابيري که براي محرمانه نگاه داشتن مسير حرکت شيباني ات خاذ . بفرستد
                                     ّ         شيرازبه اوکمين زدند،و دشمنان مسعود مد عي هستند  - شده بود، درجاده اصفهان

ز اصفهان را خروج ژنرال ا» خبر«                                   ّ    که او حملۀ فوق را ترتيب داده ويا حد اقل 
قشقايي به کمين او  ٤٠٠به هرحال،با اينکه . ها رسانده بود به گوش قشقايي

نشستند، شيباني توانست خودرا به شهربرساندومسعودرا دستگيرکند و با هواپيما 
                                            ً      درهمين حين، فيروز که در مراسمي درتهران ظاهرا  براي . به تهران بفرستد

ژنرال شيباني با ملغمۀ زور و . شدکرد بازداشت  شهداي کربال عزاداري مي
ها را برسرعقل آورد،ولي درهمين زمان، يکي ازطوايف بختياري  نرمش قشقايي

کردند فرصت را غنيمت شمرده و براي  ها زندگي مي که در همسايگي قشقايي
ها به قانون جديد ثبت امالک  گويند که بختياري مي.                ّ       جنگ با دولت تهي ه ديدند

، وزير )سردار اسعد(خان اسعد   شود که جعفرقلي     ّ     ا اد عا مياعتراض داشتند، زير
بزرگ ايل سعي دارند با سوءاستفاده از قانون جديد » سران«جنگ، و ساير 

در همين حال، طبق شايعۀ ديگري که بر . کنند هاي ايل را به نام خود ثبت  زمين
ِ                  سر زبانها افتاد خود  سرداراسعد با خان رش هاي شورشي همدست بود و شو                   

ها هم بخشي ازتوطئۀ سرنگون کردن رضا شاه به حساب  ها و بختياري قشقايي
ّ   واقعيت هرچه باشد،که احتماال هيچگاه مشخ ص . آمدکه فيروز حلقۀ آخرآن بود مي          ً                          

نخواهد شد، رضا شاه به کمک شيباني و تيمورتاش توطئۀ، قيام و شورش را در 
همچنان در بازداشت به سر  فيروز ومسعود«: افزايد فرزين مي» .نطفه خفه کرد
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آميز  هاي خشونت                                   ً             برند ومعلوم شده است که هرروز شديدا  مورد بازجويي مي
دانند،  هاي جنوب مي گيرند تا نه فقط چيزهايي را که در مورد شورش قرار مي

       ّ                   فيروزحد اقل به طور غيررسمي . بلکه هر رازديگري هم که دارند فاش کنند
                   ّ              تن گندم از انبار غل ۀ ادارۀ ارزاق  ٠٠٠/٨ختالس   ّ                         ات هامات رنگارنگي دارد، از ا

        ً       ّ                هنوزعلنا  هيچ ات هامي عليه مسعود . گرفته تا تالش براي فروش کشوربه انگليس
                                          ً                          اعالم نشده است، واگر جرمي داشته باشد، ظاهرا  سياسي است و نه مالي، ولي 
                            ّ                                   به هر حال اويکي ازاعضاي مثلث ي بود که به همراه فيروز و حسن وثوق 

انگليس وايران را تهيه وبه امضا  ١٩١٩ »معروف« قرارداد )الدوله قوثو(
هزار پوند پرداخت،  ١٣٠دولت بريتانيا به امضاكنندگان قرارداد مبلغ ... رساند

كرد و استداللش اين بود كه  که پس از لغو قرارداد آن را از دولت ايران مطالبه 
بوده است كه در قرارداد  پرداخت دو ميليون ليره وامي مبلغ فوق در حکم پيش

كند كه اين پول چيزي بجز پاداش  كس باورنمي قيد شده بود،ولي در ايران هيچ
                                            ً                    بالعوض به وثوق وصارم و فيروز بوده است، وظاهرا  اين سه نفر هم همين 

شان قراني ازاين پول را به دولت نداده و  كدام اند، زيرا هيچ برداشت را داشته
با اين كه فيروز يكي از سه . اند ن آن ارائه نکردهتوضيحي دربارۀ نحوۀگرفت

دست راست شاه بود،ومسعود نيز چنان موقعيتي نزد شاه داشت که به استانداري 
هزار ليره  ١٣٠فارس با تمام مواهبش منصوب شود، شاه هرگز از فكر اين 

بيرون نيامد، و يكي ازاهدافش ازاينکه آنها را در حال حاضر تحت فشار گذاشته 
عالوه بر اين، گرفتن و حفظ چنين . ين است پول را از حلقوم آنان بيرون بكشدا

داد  ها همواره آنان را در معرض اين سوءظن قرار مي پول هنگفتي از انگليسي
ها                                  ً                                   كه ازعوامل انگليس هستند، واحتماال  اساس اين عقيده نيزشدكه شورش قشقايي

         ً اي كه قبال   هزار ليره ١٣٠تا  ها به تحريک فيروزوهمدستانش بوده، و بختياري
 ) ٨. (پرداخت شده بود حفظ کنند ويا از درخت پربارانگليس ميوۀ بيشتري بچينند

الدوله باعث شد که ويليامسن در گزارشي مورخ  ادامه بازداشت فيروز و صارم
 : توضيح بيشتري در مورد دستگيرشدگان بدهد ١٩٢٩سپتامبر  ٣٠

         ً            ، احتراما  برخي جوانب ١٩٢٩جوالي ١٣ ، مورخ٨٨١عطف به گزارش شماره 
يا به دليل آن  و اوضاع اخير ايران را که به دنبال دستگيري شاهزاده فيروز

ّ                  روشن شده است به اط الع وزارت خارجه مي همانطور که پيش از اين . رساند                  
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راگزارش شده است، طمع وفساد فيروز وزارت ماليه را به تباهي  ّ                                                          نيز مکر        
                    ً                                باهوش بود كه مستقيما  از خزانۀ کشوردزدي نكندواز طريق اوآنقدر . کشيده است

    ّ           البت ه اعليحضرت ...هايش راعملي سازد پرسنل وزارتخانه و با فشاربرآنهاخواسته
زحمت ناآشنا  ها و مناصب پردرآمد و کم ها در فروش سمت      ّ               با سن ت ديرينۀ ايراني

ز اين راه نيست؛ بر کسي پوشيده نيست که خود اعليحضرت نيز ثروت بزرگي ا
اي وجود دارد که باور کنيم  کننده با وجود اين، داليل قانع. به دست آورده است

قول داده ... تيمورتاش... هاي فيروز را درک نکرده بود          ً         ّ    شاه دقيقا  عواقب فع اليت
بود که تحت مديريت هوشمندانۀ فيروز درآمد دولت بدون اينکه فشاري بر مردم 

     ً                      ظاهرا  اين ادعاي تيمورتاش و . ومان خواهد رسيدوارد شود به پنجاه ميليون ت
      ً                                                         ّ      احتماال  ترس خفي شاه از قدرت فيروز در استانها باعث شد كه فيروز مد تي بر 

، نوبت به انتقام ازفيروزهم رسيد که ١٩٢٩با اين حال در ژوئن . سر كاربماند
ذرد، گ با اينکه هم اکنون بيش ازسه ماه ازدستگيري او مي. به نظرمن ناگزيربود

ً                              هنوز کسي دقيقا  دليل تصميم ناگهاني شاه را نمي اي  به همين دليل، بيانيه... داند               
رسمي دربارۀ داليل دستگيري وي منتشر نشده است؛ ولي شايعاتي حاكي از 

هاي خائنانه در فارس دهان به دهان چرخيد و اکثر                   ّ    همدستي فيروز درفع اليت
دوله در همان روز، که بدون شک با ال دستگيري صارم. مردم آنها را باوردارند

ت بخشيد ّ        عشايرهمدست بود،به اين شايعات قو  ً                    حتما  همکاري فيروز و اين .                                    
ولي چرا فيروز . آوريد شخص را درعقد قرارداد منفورانگليس و ايران به ياد مي

توانست  کرد در حالي که مي هاي يک کودتا مي بايد خود را درگير فراز و نشيب
اعتباررا همدستش کند؟ آيا  چاپد؟ چرابايد افرادي ضعيف وبيتمام ايران را ب

کفايتي و فساد وزيرش پي برده  تر نيست که فرض کنيم شاه، که به بي منطقي
بود، از اين فرصت براي رهايي از شراو استفاده کرد؟ در دفاع از اين نظريه، 

... ا باشد                     ّ تواند شاهدي بر اين مد ع مجازات سبکي که براي فيروز تعيين شده مي
کند وسختي حبسش به تدريج آسان  فيروز در کمال آسايش درخانۀ خودزندگي مي

              ّ         ّ                              پس اگرفيروز مت هم به تخل ف ازقانون، سوءاستفاده از مقام : شايد بپرسيد. شود مي
گيرد و در ديوان عالي کشور که  و غيره است، چرا تحت پيگرد قانوني قرار نمي

شود؟ اگر اشتباه نکنم پاسخ  مده، محاکمه نميهايي به وجود آ براي چنين پرونده
                              ّ                       هاي ديگري براي فيروزدارد؛ البت ه حدس وگمان در اينباره  اين است که شاه نقشه
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ً                     سودي ندارد، ولي بنابر شواهد قطعا  اين شاهزادۀ معزول بي جهت مورد عقاب                                  
با اينکه ممکن است ازمجازات سنگين جان سالم به در ببرد، . قرار نگرفته است

هاي قدرتمندي براي  چهره. ولي بعيد است که بار ديگربه زندگي سياسي بازگردد
تيمورتاش بدون شک شفاعت اين دوست و همکارش . اند آزادي او تالش کرده
ّ     هاي خارجي هم متذک رشده کرده است؛ ديپلمات اند که عزل و رسوا ساختن يک                  

ما هنوز براي خودش وزيرچه تأثير بدي برافکار عمومي جهانيان دارد؛ فرمانفر
ّ                      توج هي از اموال غيرمشروع  همچنين شايع شده است که بخش قابل. قدرتي است   

 )٩.  (اند سروصدا از او پس گرفته  فيروز را بي
شايع شده است که سفررضا «:شاه از کردستان ديدن کرد رضا١٩٢٩در اکتبر

ا، پدر فيروز، گويند که فرمانفرم مي. شاه به کردستان با حبس فيروز ارتباط دارد
براي آزادي پسرش، قبالۀ چند روستا در شمال کرمانشاه را به نام شاه کرده 
است؛ وشاه نيزقصد دارد پيش ازآزاد کردن فيروزارزش اين امالک را ارزيابي 

  ّ   اد عا . کند، واگرراضي بود، بالفاصله پس ازبازگشت به تهران فيروزرا آزاد کند
 )١٠(»  .برابر با يک ميليون تومان استشود که ارزش اين رشوۀ سلطنتي  مي

   ّ         مقد مه طرد و  شخص ديگري که صادقانه به رژيم پهلوي خدمت کرد و بي
                                        ً           ّ            زنداني شد کسي نبود جزژنرال شيباني که قبال  به نقش مؤث رش در سرکوب 

 ١٩٣١نوامبر  ٢٧هارت در گزارش .هاي کردستان وفارس اشاره کرديم رش
          ً                               ني، که قبال  از افراد مورد عالقۀ شاه بود، و ژنرال شيبا«دهد که  خود خبر مي
مشهور است، به خاطر ١٩٢٩ها درسال آميزش عليه قشقايي    ّ   موف قيت  بابت عمليات

ّ                          محبوبيت بيش ازحد ش درميان جناح خاص ي درارتش از کار برکنار شد                 ّ                . «)١١ (
 :کند ،هارت جزئيات بيشتري ارائه مي١٩٣١دسامبر١٢درگزارش ديگري مورخ

ً                           داستان که ات فاقا  کسي چيززيادي دربارۀ آن نمي ترين  داغ« داند حکايت ژنرال              ّ    
بينم که در اين گزارش شرح حال کاملي از اين ژنرال  نيازي نمي. شيباني است

ترين ايراني است که تاکنون  به نظرکاپيتان ديويد، اواليق. ممتاز ايراني ارائه کنم
زاده، وزير تواناي وزارت  يبه نظرتق. دورۀ دانشکدۀ جنگ فرانسه راديده است

اي که به طرفداري ازامريکا معروف است، ژنرال  ماليه و ميرزايانس، نماينده
ترين، وفادارترين وقابل اعتمادترين فرد گروه کوچک  شيباني، اگرنگوييم اليق

در زمان » .رود                      ّ                         پرستان ايراني است، حد اقل يکي ازآنها به شمار مي وطن
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،شيباني به فرماندهي نيروهاي ارتش در ١٩٢٩ها درماه مي شورش قشقايي
  ّ                                 حت ي جاي اشتباه هم براي دولت نمانده . اوضاع بحراني بود«:فارس منصوب شد

ل ژنرال، اگر نگوييم شکست، يک اشتباه . بود چه رسد به شکست ّ                                     ولي حرکت او            
برخي . تن ازافرادش را از دست داد ٥٠٠             ّ   دريک کمين، حد اقل. بزرگ بود

کاپيتان ديويد، رقمي بينابين . اند تن ذکرکرده ٩٠٠زان را تاازمنتقدين اين مي
او دردفاع از خود اعالم کرد که همان کاري را . ژنرال احضارشد. کند ذکرمي

. اوبه شواهدش استناد کرد. کرده که به نظرش بهترين کارممکن بوده است
  حرکت بعدي او،اگرچه شايدازلحاظ تکنيک.ظاهراپاسخ اوموردقبول واقع شد

ّ                     آميز نبود، ام ا شورش را فروخواباند               ّ   هاي نظامي موف قيت بدون استثناء همۀ .             
اما همانطور .»     ً         ظاهرا فروکش کرد«شورش.افسران زيردستش ازاوحمايت کردند

خبردادم، شاه حاضرنبود او  ١٩٣١نوامبر ٢٧مورخ  ٩٤٧که درگزارش شماره 
ديگرقابل بخشش  اين گناه بزرگ.               ّ              شيباني بيش ازحد  محبوب شده بود. راببخشد

تحقيقات جديدي ازچند ماه پيش آغاز، و سپس . شد بنابراين او بايدبرکنارمي. نبود
ّ         اط الع يافته. يک دادگاه نظامي نيز تشکيل شد ام که حکم دادگاه صادر ولي هنوز   

اند که اوبايد دو سال را در حبس                 ّ          ولي سه منبع موث ق خبر داده. منتشر نشده است
ش راآدم خوش اقبالي بداند،چراکه شاه درمورد او برمجازات اوبايدخود. بگذراند

 سپهساالر: يک داستان نظامي ديگر«:افزايد هارت مي».اعدام پافشاري نکرد
، که يکي ازهمقطاران قديم شاه است، و محبوبيت زيادي ]اميراحمدي[احمد آقا 

برکنار از فرماندهي لشکر خراسان  -كفايتي به اتهام بي - هادارد درميان ارتشي
    ُ            اش ل رها را آرام  او همان کسي است که يكي دوسال پيش با اقدامات ستودني. شد

 )١( ١٢».کرد وامنيت عمومي را درجادۀ همدان ـ بروجردـ دزفول برقرارساخت
    

 ايران نو و زوال  سياست  های حزبی  در دورۀ رضا شاه  
 
تيواليوت دربارۀ سياست حزبی درزمان اوائل  ◀ حزب »اخانسلطنت رض«َ                                        م 

اين حزب . بود موردبررسی قرارمی دهد» فاشيستی« را که برنامه اش ايران نو
ّ  را تيمورتاش وآنهايی که تفک ر داشتند وازياران رضاخان بودند با تأييد » آمرانه«                          

  :وی تشکيل دادند، اينگونه تحيليل می کند
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ّ      ايران نونام يک حزب سياسی ايرانی بود که تنها سه ماه فعا ل بود،   با اين حال                                                        
                                ّ             و شاخۀ ديرپاتر پارلمانی اش ، ترق ی، نقطۀ عطفی ١٣٠٦پيدايش ايران نودرسال 

ديپلمات ها . درسياست های حزبی وپارلمانی دردورۀ رضاشاه محسوب می شود
ّ                                        وروزنامه های غربی بی درنگ اهم يت ايران نورا دريافتند وآن را به عنوان                              

؛ وگزارش های پياپی ديپلماتيک  توصيف کردند» خط مشی فاشيستی « حزبی با 
ّ         اهم يت ترق ی راطی  سال های      ّ       ّ ّ                       ام ا تاريخ ايران، چه  به . نشان دادند  ١٣٠٦ –١١    

 .                               ً                       فارسی  و چه به انگليسی ، تقريبا  آن را فراموش  کرده است
                 ّ                                                    برخی نکته های  کل ی به قرار دادن ماجرای ايران نو درتاريخ  سياسی معاصر 

ل مربوط  به سن ت . کمک می کند و خاورميانۀ به دوجنگ جهانی ّ               ّ  نکتۀ او        
      ّ                                    اين سن ت ، که  دودمان قاجار به موازات برخی . استبدادی سلطنتی درايران است

 ١٢٨٥اصالحات درقرن نوزدهم آن را حفظ کرد، براثرانقالب مشروطۀ 
ا دردورۀ سلطنت رضاشاه  پهلوی به وضع سابق خود بازگشت. تضعيف شد ّ                                                    ام    .

لی دارای  يک تفاوت مهم بين است ّ           بداد قاجاريه واستبداد رضا شاه اين بود که او                                            
ّ                                            حکومت استبدادی بود،  ام ا ازجوهرۀ آن اندک داشت، درحالی که رژيم رضا                        

 ١٢٨٥هر چند قاجارها تا پيش از قانون اساسی . خانی هردو را بنمايش گذاشت
مجموع                                         ّ        ً                فارغ ازهرگونه محدوديت ونظارتی بودند، تسل ط  نسبتا  کمی برايران  در

داشتند ودرواقع ، به واسطۀ ضعف دستگاه اجرايی و نظاميشان ، فاقد  ابزار 
از . الزم برای جمع آوری بيشترعايدات يا تحميل تغييرات اساسی به کشوربودند

توضيح .( طرف ديگر،رضاخان يک حکومت متمرکزوارتش نيرومندايجاد کرد 
قوای بيگانه مقاومت يک روزدرجلوی ١٣٢٠    ّ                   البت ه اين ارتش درشهريور.: ص.ج

. که با کمک آن ماليات های باال واصالحات راديکال را به اجرا درآورد.) نکرد
درنتيجه، حکومت رضا شاه بسياربيش ازپيشينيان قاجارش بر ايران سنگينی می 

 .کرد
م اين سرشت و پيشينۀ نظام پارلمانی وحزبی در ايران را، بدان گونه که پس  ّ                                                                      دو   

ّ           ّ          حق  رأی به شد ت به نفع  .  قرار شد، بايد به حساب آوردازانقالب مشروطه  بر  
که دخالت و ( رده های باالی جامعه بود ونظام دومرحله ای انتخابات واليات 

حوزۀ تأثيرسياسی را بازهم )                   ّ                       درستکاری مقامات محل ی واجرايی راسهيل می کرد
برخی ازجناح های بزرگ تری که درمجلس شکل گرفت . تنگ ترمی کرد
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ا نمايند ّ   ۀ گروه های اجتماعی قابل تشخيص با خط   مشی سياسی روشن بودند ، ام                             ّ                                   
ف پيروان شخصی افراد يا ائتالف های موق تی افراد ذينفع بودند ّ                                     ّ                    اکثرا  تنها معر          ً      .

                            ّ                                         هيچ کدام احزاب سياسی اصيل مل ی با اعضای زياد ومبارزات انتخاباتی مبتنی 
ّ                ّ        برتعه دات اعالم شدۀ جد ی نبودند ّ  درواقع، خط  .                                ُ   مشی ليبرالی درايران، ازنظرب رد          

ا سال . اجتماعی محدودوچند دستگی اش، باالگوی خاورميانۀ عربی همانند بود ّ       ام   
های بين دوجنگ جهانی شاهدنه تنها سرخوردگی فزاينده نسبت به دولت انتخابی 
دراين منطقه ودرقارۀ اروپا، بلکه همچنين پيدايش الگوهای جايگزين اقتدارطلب 

ين امربرخی کشورها به ويژه آن هايی راکه گرفتارتنش بودند، به ا. جديد بود
ايران، که تجربۀ حکومت پارلمانی  .سوی راه حلهای اقتدارطلبانه متمايل ساخت

. مصيبت باربود، اززمرۀ اين کشورها بود١٢٩٩و ١٢٨٥اش بين سال های 
دولت های ضعيف وگرفتاردسته بندی آن درتصويب اصالحات اساسی ناکام 

ندند، تسلط برواليات راازدست دادند،وبا درماندگی نظارگراين بودند که قدرت ما
ل ّ  های بزرگ کشوررادرخالل جنگ جهانی او  به  -باوجود بی طرفی ايران -                                

 .صحنۀ نبرد تبديل کردند
م آن که رژيم رضاخانی به يکباره موجوديت نيافت، بلکه به تدريج شکل   ّ                                                                 سو   

ثيرچندانی برنظام مشروطۀ ايران نگذاشت اوتأ١٢٩٩کودتای نظامی اسفند.گرفت
ّ                         ، هرچند حضوردرکابينه وفرماندهی کل   قوا را برايش تضمين کرد رضاخان .                                 

                       ّ                                           سپس با عمليات نظامی موف قيت آميزعليه  جنبش های شورشی  در واليات واز 
کسانی که به   هبه ويژ(راه کسب نفوذدرميان جناح های گوناگون سياسی

در حالی که . ، برقدرت وامتيازاتش افزود)ان می دادنداصالحات عالقه مندی نش
ۀ دشمن در معرض خطر بود، از  ّ                            از سوی ديگرنهادها وافراد قدرتمند وبالقو                                        
نارضايتی  نسبت به نظام سياسی ليبرال و تمايل همراه آن به يک مرد مقتدر ، 

د ، بهره ب رد َ           ُ  که بتواند با اقدامات قاطع به کشور جان تازه ای ب د م  ا انتخاب ا.                                                ِ َ ّ          م 
ّ    ازسوی مجلس مؤس سان١٣٠٤درآذرماه اوبه پادشاهی از پی عزل  احمد شاه (             

دراين مقطع اواز محبوبيت  و منزلت .               ّ             اورا به نحومؤث ری مطمئن ساخت) قاجار
زيادی درايران برخورداربودو،همانگونه که بسياری ازايرانيان وناظران 

کاری مجلس سياستمداران خارجی اميد داشتند، می توانست تصميم بگيرد با هم
 .برجستۀ کشور دررأس فرايند اصالحات قرار گيرد
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ّ           ام اچنين  نشد برعکس رضاشاه پهلوی،باتکيه ی فزاينده برروشهای اعمال فشار . 
يک وجه . خودسرانه به کسب قدرت وسلب اختيارازديگرنهادها و افراد ادامه داد

ّ                                              مهم  اين سياست را می توان دررفتاراو با مجلس وسياس تمداران ايران مشاهده   
ّ                                                         اوطی  يک سال ونيم نخست سلطنتش به ندرت دست به اصالحی زد،  بلکه . کرد    

  به جای آن کوشيدمجلس راضعيف وبی اعتبارسازد،چنان که تحليل من از
الت مجلس از آذر ّ               تحو  ازآن پس ، . آن را نشان خواهدداد ١٣٠٦تا تابستان ١٣٠٤  

به عناصربازماندۀ آزاد انديشی درميان                     ّ               تأسيس ايران نو وترق ی ضربه ای مهلک 
» سلطانی«برخی ازگرايش های. کرد وکالی مجلس وارد سياستمداران ايران و

بدرفتاری وخشونت؛بازداشت های :شاه دردورۀ موردبحث دراين فصل آشکارشد
واگذاری . هادرمقياسی گسترده خودسرانه وقتلهای غيرقانونی؛وغصب زمين

َ                     س م ت های عالی دولتی،به  ويژه نخست وزيری، به آدم های کم مايۀ وفادار نشانۀ ِ 
ا چنين سبک حکومتی با . شاخص بی اعتنائی به روح قانون اساسی بود ّ                      ام   

 .استبداد حکومت پيش ازمشروطۀ ايران ناهمخوان  نبود
                           ّ                                            ايران دورۀ رضاشاه، مانند ات حاد شوروی، ايتاليای فاشيستی وترکيۀ جمهوری ،  

ا آن ها را ازروح آزادی  خواهانه شان  نهادهای حکومت نمايندگ ّ                                      ی راحفظ کرد ام               
ديپلمات هاوروزنامه های غربی هم عقيده بودندکه شکل های ايران .  ُ       ت هی ساخت

.       ّ                                                              نووترق ی به معنای پذيرش روش های مدرن  حزبی اقتدار طلبانه  درايران است
زب ، اين ناظران برپايۀ مقاالت روزنامه های ايران واظهارات علنی رهبر ح

خصوصی  مذاکرات-درخصوص سفارت بريتانيا- تيمورتاش وزيردربار،همچنين
گادفری ها وارد، وزيرامورشرق، ايران نو را حزبی فاشيستی توصيف می  او با

نخست ،ايجاد يک  حزب  نيرومندطرف :ايران نودوهدف رادنبال می کرد.کردند
که بشودطرح  دارشاه به قصد تشکيل يک اکثريت منضبط درمجلس وتضمين اين

م، بسيج وسازماندهی  ّ                    های اصالحی راديکال راتصويب وقانونی کرد؛ ودو                                           
افسران ارتش،کارگزاران وبرخی عناصر  گسترده  تر جامعه در پشت سر شاه 

به نظر می رسد که تيمورتاش هم ايران . از راه عضو گيری درمقياس گسترده
گا تنگ باشاه وتأييد او،           ّ                                     نو وهم ترق ی را درنظرداشته است،منتها با مشورت تن

ّ                                                        آيا ارتباط  مشخ صی  با ايتاليا وجود داشت ؟  وضعيت درآن جا، که موسولينی                
وحزب فاشيست به تدريج درچارچوب نظام پادشاهی مشروط يک رژيم 
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                                      ّ                              متمرکزاقتدارطلب به وجودآوردند، با وضعي ت در ايران  پس ازکودتای نظامی 
ا تيمور. رضا خان شباهت هايی داشت ّ        ام  با ١٣٠٧/  ١٩٢٨تاش تا سال  

ازآن گذشته ، تعريفی که ازيک حزب فاشيست . موسولينی ديداررسمی نداشت
در اين جا به کاررفته می توانست به همان اندازه حاکی از آن باشد  که حزب 
            ّ                                                 کمونيست درات حاد شوروی يا،محتمل ترازهمه، حزب جمهوری خواه  خلق 

تاش ، که در روسيه  تحصيل  کرده  بود، تيمور . درترکيه الگو قرارگرفته است
را صرف مذاکره برای عقد قرارداد تجاری با مسکو کرد  ١٣٠٥بخشی ازسال 

به عبارت  .  ودرهمان سال مصطفی کمال او را درترکيه به حضور پذيرفت
خود رضا شاه  نيز . ديگر، تيمورتاش توانست  به يک رشته تجربيات دست يابد 

افزون برآن، برخی نشانه .  ک عالقۀ وافری نشان می داد      ّ             به موف قيت های آتاتر
در زمان درسايه   »  فاشيست «های عالقۀ شخصی رضا شاه به مفهوم يک حزب

به ترکيه  سفر  ١٣١٣آشکارشد، اوخودش تا سال ١٣١١             ّ       قرارگرفتن ترق ی درسال
 .نکرد

اگر ايران نو درظرف چند ماه با شکست روبروشد،بررسی  آن چه ارزشی   
رد؟ بخشی ازارزش بررسی آن به خاطر هدفی است که  درآن شکست  خورد دا
ايران نو به منظوربسيج پشتيبانی ازشاه درسراسرکشورآغازبه کارکرد و . 

نداشتن پشتيبانی حزبی فراگيررا، . ازاين جهت هيچ جايگزين واقعی نداشت
رژيم                                                      ً          نظيرآنچه مصطفی کمال درترکيه ازآن برخوردار بود،غالبا  ضعف عمدۀ 

ا ايران نو به خاطرهدفی که خود، يا بيش تر . رضا شاه به حساب می آورند ّ                                          ام   
ّ       شاخۀ پارلمانی اش ترق ی، درآن موف ق شد نيزشايان توج ه است     ّ            ترق ی تا اواسط  .                     ّ           ّ                

م  ّ   نيمۀ دو  کنترل مجلس رادردست گرفت وباراهنمايی های تيمورتاش ١٣٠٦ال س      
اين امر خصلت نمايندگی . دامه دادبه خدمت به شاه ا١٣١١تازمان انحاللش در

ا کارکرد قانونگذاری آن را احيا کرد ّ                                   مجلس  ايران  را از بين  برد ام                               : 
                                              ّ                       گرچه چند نمايندۀ مستقل متمايزازکسانی که عضوترق ی يا حزب  دولتی هستند     

       ّ          حزب ترق ی بيش از  ...                                ّ                ، درمجلس وجود دارد، هيچ حزب اقل يتی در مجلس نيست
ّ    درصد کل  نم ٩٥ ايندگان را شامل وچنان ازسوی وزيردربارخوب هدايت می       

شود که لوايحی که دولت به مجلس ارائه می کند بدون هيچ مشکلی به تصويب  
 .می رسند
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                                            ً                           در واقع، تيمورتاش وجود حزب  ايران نو را بعضا  به عنوان وسيله ای برای به 
استدالل .ی کردتوجيه م)ازنظرسفارت بريتانيا(آشفتۀ ايران  نظم درآوردن مجلس

برای . او اين بودکه مجلس ونظام سياسی ليبرال ايران با شکست مواجه شده 
فائق آمدن برکشمکش وچند دستگی و پيشبرد اصالحات مورد نيازکشور تمرکز 

 . بيش تر قدرت ضروری است
ّ                               ازآن گذشته، موضوع ازاين جهت نيزقابل توج ه است که درحالی که بريتانيايی                                         

ّ            ها آلمان ها، فرانسوی ها وايتاليايی ها به ايران نو توج ه داشتند و ها، آمريکايی                                                      
ّ                                            آن راحزبی ازنوع خاص  به حساب می آوردند، تاآن جا که ما می دانيم                    

ا برخی درزمان به ايران نو به دليل . سياستمداران ايرانی چنين نظری نداشتند ّ                                   ام   
تاش به حساب   ّ                           ضد روحانيت بود ودارودستۀ تيمور.                 ّ    اين که يک حزب ضد  دين

اين حزب ازنظرسياستمداران بازنشسته وتاريخ نويسانی . می آمدحمله می کردند
ّ                  ايرانی،به هنگام بازنگری،حت ی اهم يت کم تری می يافت مخبرالسلطنۀ هدايت :                          ّ    

ّ                             نخست وزيردرخاطرات خود،هرچند نسبتا مفص ل است، به خود زحمت اشاره ای    ً                                  
تصراحزاب سياسی ايران ملک به آن رانمی دهد،همچنان که دوجلدتاريخ مخ

ّ                     باقرعاقلی درزندگينامۀ تيمورتاش چندخطی  به ايران نواختصاص  .الشعرای بهار                                     
ّ                                                             می دهد، ام اآن رابا ايران جوان اشتباه می گيرد، واثرمشهورهشت جلدی  حسين           

ّ                                            ّ            مک ی، تاريخ بيست سالۀ ايران، تنها به انحالل ترق ی اشاره دارد عامل ديگری  .  
                                 ّ                    ميزی شده اين گزارش است که شاه ترق ی را به خاطر  گرايش که موجب اين درآ

         ً                              که تقريبا به يقين می توان  گفت  دستاويز  -های جمهوری خواهانه اش منحل کرد
                              ّ           ّ                            گمراه  کننده ای برای انحالل تشک لی بودکه مد ت ها به شاه خدمت کرده منتها 

هی به ايران       ّ بی توج  . رهبرش، تيمورتاش، اينک مورد بی مهری قرار گرفته بود
       ّ                                                            نوتا حد ی ازآن جا ناشی می شود که به داليلی که درباالذکرشد برای احزاب  

ّ     ديگرموضوع های مهم  آن .سياسی ايران ارج واعتبارچندانی قايل نشده اند                 
ّ               حق  قضاوت کنسولی ( الغای  کاپيتوالسيون –زمان ، اصالحات حقوقی، ونظام ) 

ّ        هرکم اهم يت ايران نووتشک ل بدون نيزبه درسايه قرارگرفتن بحث به ظا - وظيفه                 ّ        
 .           ّ           مخالف ترق ی کمک کردند

ترفند فوق     ً مثال  .                                          ّ      بااين حال شرح ظهوروسقوط ايران نوحکايتی جذ اب است 
هنگامی که مخالفان سياسی . العاده وتزويرودورويی رضا شاه را نشان می دهد 
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 رضا                                   ّ                           ايران نو درکشور،همين طوردرمجلس وحت ی درکابينه،خودی نشان دادند،
به رئيس پليسش اجازه داد ادارۀ حزب . شاه با مهارت بيزانسی واکنش نشان داد

                  ّ                                             ديگری،موسوم به ضد اجنبی ها،راکه مقاومت دربرابرايران نوراهدايت و
 اوازاين طريق نظارت غيرمستقيم برعناصر.رهبری می کرد،برعهده بگيرد

هم درگيربودند ،  سپس درحالی که احزاب رقيب با.  مخالفت را تأمين  می کرد
ودرکارهای يکديگروقفه ايجاد می کردند، رضاشاه برای گردش راهی استان 

                                 ّ                  به پايتخت که برگشت، دستورانحالل ضد  اجنبی ها را صادر . های شمالی شد
کرد وسپس کارمندان مسئوالن دولتی را ازعضويت درهرحزبی ازجمله ايران 

م نشانۀ نوعی . نو منع کرد و بدين ترتيب آرامش راباز گرداند ّ              حرکت دو        
ليه شان  ّ         همراهی با احساسات عمومی  و روحانيون محافظه کاربودکه دشمنی او                                                             
نسبت به ايران نواينک به کارزاری عليه اصالحات غيردينی اخيردردستگاه  

ايران نو رو به زوال . قضايی و قانون موجود نظام  وظيفه  گسترش يافته بود
درشهريور ماه  به آرامی سراز تخم درآورده بود،                  ّ    دراين ميان ، ترق ی که.  رفت

 .به دنبال کردن هدف هايش ادامه داد
 FO(مکاتبات عادی وزارت امورخارجه بريتانيا. توضيحی چنددربارۀ منابع 

)   Kew( درکيو»             ّ مرکزاسناد مل ی« در) FO 416( واسناد محرمانۀ مأخوذ) 371
ا  اين پژوهش  شالودۀ اصلی ديپلماتيک رابرای اين پژوهش فر ّ               اهم  می آورند، ام                  

گزارش های  .                                            ّ                   ازاسناد ديپلماتيک آلمان، ايتاليا و اياالت مت حده نيز کمک می گيرد
ّ                                         رسمی اياالت مت حده چکيده های منظ م تعدادی از روز نامه های ايرانی را دربر                  ّ             

م   . می گيرد ّ     ديگرمنابع شامل روزنامۀ ايرانی اطالعات، خاطرات وآثاردست دو                                                         
ُ      زبان فارسی،وچکيده های گزارشهای مطبوعات آن زمان از اورينته م درنئ به                                                            

اما کمبود اطالعات وباالتراز .     ّ                   ومجل ۀ مطالعات اسالمی است) »شرق معاصر«(
ً      همه تفسيرواظهارنظردرمنابع فارسی،اين پژوهش رابه گزارشی صرفا  غربی                                                            

 .از موضوع ايران نو  تبديل  می کند
به ( يتانيايی درخصوص برخی سياستمداران ايرانیهرچند منابع نقل شدۀ بر 

ودرخصوص رضاشاه تند وسختگيرانه به نظرمی رسند، ) ويژه سه نخست وزير
                                                               ّ     خواننده دچاراشتباه خواهدشد اگراين اظهارات را بدون پايه ومدرک جد ی يا 

   ً                             مثال انتقادات ازفروغی برنشانه های .              ّ              ّ     بازتاب نگرش کل ی بريتانيا تلق ی کند
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ّ      مشخ ص عمل کرد ضعيف او مبتنی اند، انتقاداتی که ازجمله ايرانی ها وآمريکايی   
هابه عمل می آورندواظهارات بريتانيايی هادرخصوص اووديگرنخست وزيران 

ّ                          با توج ه به سلوک وفرهنگ شخصيتشان به اين  )         ً                      که عمدتا  نقل نشده  باقی مانده (      
 شولنبرر        ِ رنرفون د                              ِ وزيرمختارآلمان،گراف فردريش و  .بخشيد می انتقادات تعادل

به همين ترتيب ، .                                  ّ                ، نيزمی توانست به همان  اندازه نق اد وخرده گيرباشد گ
تند و خشن به نظرمی  ١٣٠٥/  ١٩٢٦اظهارات بريتانيائی هادربارۀ رضاشاه در

ّ                                ً             رسد، اما درشرايط  دورۀ خاص   بيماری او صورت گرفته و الزاما  ديدگاه دراز                           
 .به او منعکس  نمی کند  ّ                          مد ت تربريتانيايی ها را نسبت 

 
 ايران نو    

 
اوايل (ميالدی ١٩٢٧وزيرمختاربريتانيا درايران، دراواخرژوئيه» رابرت کليو«

ّ                  درگزارش اط العاتی پانزده روزي) خورشيدی١٣٠٦مرداد ارخودبه اختصار ک ب         
ّ                                                   حزبی با خط  مشی فاشيستی با تأييدرضاشاه درتهران تشکيل شده است «:گويد می          

حزب ايران نوبا مقداری «…:افزايد اودرادامه می».نامد می»نو ايران«که خودرا
شود که درمحافل باال با نظر  تبليغات مطبوعاتی مطرح شده است و گفته می

ّ                               ام ا درطول ماه اوت همان سال، حزب » .شود مساعد به اين حزب نگريسته می  
های  اش درميان شخصيت ايران نو به سرعت توسعه يافت ووسعت پشتيبانی

 . ی رژيم آشکارشد جستهبر
 «نظير ترايران، پيشرو و تر ازسياستمداران جوان اين حزب تنی چند بانيان

 علی« ماليه؛ وزير فيروز، »الدوله نصرت«،وزيردربار؛ »تيمورتاش عبدالحسين
 تروافسران بلند ، وزيرعدليه؛ به همراه معدودی ازنمايندگان جوان»داوراکبر
به شخصه رياست افتخاری آن را » رضا شاه«شد  گفته می. ترارتش بودند  پايه

تيمورتاش درزمان نخستين ميتينگ عمومی حزب،درششم شهريور .برعهده دارد
های  جا هدف خورشيدی به عنوان رهبررسمی حزب ظاهرشد ودرآن ١٣٠٦

رفت  استقالل ايران درزيردرفش پهلوی؛پيش:ايران نو راچنين خالصه کرد
 مقاومت دربرابرنفوذ ؛          ّ      ّ ه سوی تمد ن وتجد دايران ازطريق قدرت رضاشاه ب

ّ       مخالفت باهمۀ عقايدارتجاعی وضال ه؛وصداقت وتعه ددردست ؛خارجی  .گاه دولتی                               ّ            
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     ّ    ّ         به شد ت ضد  روحانی، «رانی نظرخود رابالحنی  تيمورتاش درجريان همان سخن
ً   ّ     اگرنه دقيقا  ضد اسالمی ی حزبش نسبت به  رفتارغيردوستانه. بيان کرد»            

شان از  ی اطاعت دار پهلوی به نشانه ام اعضا به اختيارکاله لبهروحانيت درالز
ی کاله و احکام نهی تقليد ازکافر،  به داليل مذهبی مربوط به لبه. شاه آشکارشد

چنين  روحانيان هم. چنين موضوعی باعث رنجش افراد مؤمن واکثريت علما شد
ّ                           به اين نکته توج ه داشتند که خودشان اگر کاله تيار کنند، بايد يک پهلوی را اخ               

کردند  عنصر اساسی استقالل از سلطنت را کنار بگذارند، و بنابراين احساس می
      ّ          کرد ضد  روحانيتی  چنين روی. اند که به عمد ازحزب جديد کنار گذاشته شده

ّ     ّ    درعمل توج ه فع االن  شان با ايران نو  را به خود جلب کرد وگروه» ايران جوان«        
کرد که کاله و لباس هيچ  استدالل می» طوفان«ۀ که روزنام درحالی. درآميخت

ربطی به اسالم ندارد، داور، وزير عدليه، که حزب راديکالش را درايران نو 
 بگذارند داربرسر بادستوربه تمام کارکنان وزارتخانه که کاله لبه ادغام کرده بود،

ا چنان. ای به نفوذ روحانيون در عدليه وارد کرد ، به شخصه ضربه ّ       ام   که  
تری  ی قوی تيمورتاش درگفتگوبا دبيرامورشرق سفارت بريتانيا بيان کرد،انگيزه

 .در پشت تأسيس ايران نو قرار داشت
رفت ايران از طريق قدرت رضاشاه به  استقالل ايران درزير درفش پهلوی؛ پيش

       ّ      ّ                                                        سوی تمد ن وتجد د؛ مقاومت دربرابرنفوذخارجی؛ مخالفت با همۀ عقايد ارتجاعی 
ّ         صداقت و تعه د در دست      ّ    و ضال ه؛ و  .گاه دولتی           

به شدت ضد روحانی  « تيمورتاش درجريان همان سخنرانی نظرخود رابا لحنی 
ً          ، اگرنه دقيقا  ضد اسالمی  رفتارغيردوستانۀ حزبش نسبت به . بيان کرد»              

روحانيت درالزام اعضا به اختيار کاله لبه دارپهلوی به  نشانۀ اطاعتشان از شاه  
اليل مذهبی مربوط به لبۀ کاله واحکام نهی تقليد ازکافر، چنين به د. آشکار شد

علما همچنين به اين نکته . موضوعی باعث رنجش افراد مؤمن واکثرعلما شد
ّ                                                                   توج ه داشتند که خودشان اگر کاله پهلوی را اختيارکنند، بايد يک عنصراساسی    

   ً        مدا  از حزب استقالل ازسلطنت راکناربگذارند، وبنابراين احساس می کردندکه تع
              ّ             ً                   چنين رويکرد ضد  روحانيتی عمال  توجه  فعاالن ايران . جديد کنارگذاشته شده اند

درحالی که روز نامۀ . جوان را به خود جلب کرد گروهشان با ايران نودرآميخت
 طوفان استدالل می کردکه کاله ولباس هيچ ربطی به اسالم ندارد،داور، وزير
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يرا ن نو ادغام کرده بود، با دستور به تمام عدليه ، که حزب راديکالش را درا
ً                 کارکنان وزراتخانه  که کاله لبه داربرسر بگذارند، شخصا  ضربه ای به نفوذ                                                     

 .روحانيون درعدليه وارد  ساخت
اماچنان که تيمورتاش درگفتگوبا دبير امورشرق سفارت بريتانيا روشن ساخت ، 

  اواستدالل کرد که تالش. انگيزۀ قوی تری درپشت تأسيس ايران نوقرارداشت
ايران، «: نظام پارلمانی ليبرال با شکست روبروشده است  های ايران برای ادارۀ

رفت بسيارکمی داشته  پس از بيست سال ازحکومت به اصطالح مشروطه، پيش
همه .                ّ                                           است و تاکنون حت ا نتوانسته است اصول حکومت مشروطه را درک کند

ی وجود دارد که يک گروه سياسی بتواند به کس.چيز بايد دوباره ازنوشروع شود
                                   ّ  اعليحضرت آرزو دارند ايران درمسيرتجد د . دورش حلقه زند وآن کس شاه است

رفت قراربگيرد وهمۀ کسانی که همين عقيده را دارند بايد به گرد اوحلقه  و پيش
امروزه درزندگی سياسی کشورهيچ نظم و انظباطی وجود ندارد و بدون . زنند

مشاهده کرده ايم  که انتخابات چگونه برگزار . يدی هم وجود نداردانضباط ام
                                                               َ      می شود ووقتی نمايندگان برای دوسال درصندلی هايشان با خيال راحت ل م  می 

آنها که انتخاباتشان برمبنای برنامه يااصلی نبوده . دهند چقدر بی عرضه هستند
ع شخصی هرکس به دنبال نف. است،اعمالشان عاری ازعقل واحساس است

آنها احزاب قارچ گونه تشکيل می دهند، که بی حساب وکتاب رشد . خويش است
                                                               ً         می کنند، دچارانشعاب  می شوند، با احزاب ديگريکی  می شوند وتقريبا  پيش از  

ل . آن که بالغ شوند ازبين می روند ّ   دليلش اين است که نفع شخصی دردرجۀ او                                    
ّ             اهم يت قراردارد  که گرد يک شخصيت حلقه زده  گون ومنضبط، يک حزب هم...  

باشد وازطريق آن شخصيت برای خيروصالح کشورکارکند، تنهااميد برای آينده 
                          ّ                    ی نامزدهای عضويتش را به دق ت بررسی خواهد کرد و  سابقه» ايران نو«.است

ها درموضع قوی قرار  اواميدواراست که وقتی زمان انتخابات فرابرسد، آن
      ّ  ها موف ق  ها درکسب اکثريت کرسی ميدواراست، آنطورکه اوا اگر،آن.داشته باشند

                                       ّ             توانند به هرنوع اصالحاتی که الزم باشد، حت ا اصالح قانون  شوند، آن وقت می
او دشواری های فراروی دولت کنونی را درمجلسی آشفته و . اساسی دست بزنند

بی انظباط به عنوان مثال ذکرمی کند و به تقاضای دولت درخصوص بدهی 
                              ً               می گويد که با شرايط فعلی واقعا  هيچ دولتی نمی . ن اشاره می نمايددولت ايرا
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تواند مطمئن باشد که مجلس به اين موضوع  يا موضوع های مشابه  با روحيۀ 
                                             ّ                       بی طرفی وانصاف رسيدگی کند، چون هيچ دولتی راحت ی نمی توان پيشنهاد کرد 

يا اصول تعاونی  هيچ پيوند نظم،انضباط ،.که درمجلس دارای اکثريت قاطع باشد
ً    ما دولت هايی داريم که صرفا  با  اين دونهاد را با هم همراه نمی کند وازاينرو                           

 .           ّ                                           ميل وهوس عد ه ای ازنمايندگان بی وجدان می آيند و می روند
ّ        خالصه، کشمکش های داخل مجلس همين طوربين مجلس ودولت ازحل  و فصل                                                      

اش تنها از وضعيت تيمورت. اموردولت و تصويب اصالحات جلوگيری می کرد
اين امور خيلی خوب آگاه بود، چون رضا شاه مسئوليت ادارۀ روابط مجلس و 

خود کليو انتقادات مشابهی ابرازداشته و در گزارش . دولت را به او سپرده  بود
برنياز به انضباط  بيش تر دردولت ومجلس تأکيد  کرده  ١٩٢٦ساالنه اش برای 

 . بود
 .حل تک حزبی حکايت داشت درواقع از نوعی راه اما پيشنهاد تيمورتاش که

 
 مخالفت  با ايران نو 

 
                ً                                                         ايران نو، تقريبا  به محض  اين که  شروع به گسترش يافتن کرده  با مخالفت از   

کليو تشکيل يک حزب  جديد  . جانب برخی علما وسياستمداران رقيب روبروشد
ّ                          نامشخ ص را در حدود اواخر مرداد  وظيفۀ اصلی اش رويا ثبت کرده که  ١٣٠٦    

ّ                ً          ّ                   اين تشک ل  جديد  احتماال   گروه  ضد  اجنبی ها  بوده که .  رويی با ياران نو بود       
به . خالصی زاده ورئيس پليس، اداره می کردند« کليو  بعدها شرح داد که آن را 

هر صورت به نظرمی رسدکه اين حزب به مثابۀ چتر باحلقۀ پيوند برای چندين  
   ً    ّ                      مثال  تدي ن ، وزيرمعارف، و حزب  . وعمل می کرده استعنصرمخالف ايران ن

او، به همراه  تعدادی ازجناح های  کوچک تر مجلس، در ميان »    ّ تجد د«موجود 
       ّ                          برای مد تی در اوايل شهريور به نظر . مخالفان نقش عمده و بارزی داشتند

به قصد «    ّ            تدي ن  تهران را :  فشارگذاشته است ها را تحت رسيد که شاه آن می
وشايع  شد که  او را به آن جا فرستاده اند ]ترک کرد[ سفری اسرارآميز به تبريز

و از آن جا  به اروپا خواهد رفت، چون به خاطرامتناع از منحل کردن حزبش و 
افزون برآن، » .مغضوب واقع شده است] ايران نو [پيوستن به حزب جديد
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صوص سوء استفاده هدايت ، نخست وزير، اخطاريۀ عمومی شديد الحنی  در خ
ّ                                ام ا درآن موقع مخالفت با ايران نو . از دين درجهت  مقاصد  سياسی صادر کرد  

چندين تن ازعلما نه تنها عليه . داشت درمقياس وسيعی درکشوراحساس  می شد
ايران نو وکاله پهلوی موضع  گرفتند بلکه به حمله به اصالحات حقوقی داور ، 

 :    ّ                      و حت ی خود شاه  ادامه دادند وزيرعدليه ، قانون نظام  وظيفه،
ماليان، که هم ازتشکيل حزب ايران نو وهم ديگرنشانه های بی اعتنايی فزاينده  

برانگيخته شده اند،شروع به تحريکات »ايران جوان«نسبت به اقتدارشان ازسوی
آنها روی اصالح  دادگاه، تصويب رسمی به سر گذاشتن  کاله پهلوی . کرده اند

، که ) کت وشلواربا يقه وکراوات(ولباس  پهلوی ) يرانی لبه دارکاله معمولی ا(
لی مربوط  است،   ّ                 اکنون برای کارکنان دولت اجباری است، وتا آن جا  که به  او                                                         

آن را به سرمی گذارند، به عنوان هدف های حمله » ايرانيان جوان«      ً    تقريبا  همۀ
 ن ها تمايزدربرخی ازسخنرانی های تندونکوهش آميزآ.انگشت گذاشته اند

روشنی بين شاه ودولتش به چشم نمی خورد،که درمواردی به بازداشت 
                                               ّ                 سخنرانان می انجامد وازپی آن درميان بخشی ازجمعي ت که ماليان هنوزدر

شلوغی های . ميانشان هواداران بسياری دارند شلوغی هايی به وجود می آيد
يان اصفهان فرصت بازداشت .   ّ                   جد ی تردراصفهان رخ داد يک خطيب را، که   ّ                        مال 

شاه وبرخی اقدامات رژيم کنونی را مورد انتقادقرار داده بود، غنيمت شمردند 
بازاراصفهان هشت روزبسته بود وانبوه . وتظاهرات اعتراضی سازمان دادند

روحانی مشکل . مردم درتلگرافخانه جمع شده بودند تا به تهران تلگرام بفرستند
يان  دست ا مال  ّ     ّ        آفرين آزاد شد، ام  از تحريکاتشان بر نداشتند تا اين که  رئيس                  

 .پليس از مقامش برکنار شد
ً      درچنين فضايی که تحريکات تداوم داشت، شاه درهفتم شهريورشخصا  عازم                                                           

تيمور تاش دردهم  .                              ّ                  تبريز شد و درآن جا ازجمله تدي ن را به حضورپذيرفت
گشت به  تهران                                              ّ            شهريوربه همان شهر پروازکرد و همزمان با آن تدي ن اجازۀ  باز

باز گشت او دشمنان تيمورتاش و ايران نو را دلگرم  و تالش . را دريافت کرد
 .ها يشان را دو چندان کرد

ازسوی محافل گوناگون دارد شدت می يابد و به هم ] ايران نو[مخالفت با حزب
روحانيان به صورت يکپارچه باآن مخالفند، درمجلس نيز مخالفان . می آميزد
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يک عضو بسيار .          ّ                                    ، که  تدي ن، وزير معارف ، آنها را هدايت می کندزيادی دارد
بعيد  .   ّ                                        ً                  فع ال جناح مخالف رئيس پليس است که نوکر کامال  فرمانبردارشاه است

است که او بدون رضايت  شاه به جناح مخالف پيوسته باشد، همان طورکه  بعيد 
 .شداست وزير درباربر خالف  ميل شاه  به حزب  جديد پيوسته با

بسياری از علما عقيده  داشتند که معيشت و نفوذشان  از طرف  رژيم  در  
              ّ                                                     ّ  معرض  تهديد جد ی قرارگرفته و آن ها بايد ازهرفرصتی برای ايستادگی  مؤث ر 

همان طورکه  در باال اشاره شد ، اين کارزارو پيامد حادثۀ اصفهان . استفاده کنند
که معيشت بسياری ازآنها راتحت  (به اعتراضات روحانيان به اصالحات حقوقی

همه قانون نظام  از ، نبودنمايندگان روحانی درمجلس، وباالتر)تأثيرقرارمی داد
ّ                وظيفه ،موضوعی که برای عموم مردم و تج اربيش ازهمه اهم يت داشت، کشيده                 ّ                                    

احساس عمومی چنان  بود که گروه بزرگی از علما، به پيشوايی مجتهد حاج . شد
.                                        ّ                  با بست نشينی درقم نوعی جنبش اعتراضی مل ی به راه آنداختند            ً آقا نورهللا،عمال  

                           ً                                         هرچند آن حرکت اعتراضی عمدتا  خارج ازمحدودۀ مطا لعۀ  کنونی است، نشانۀ 
  .         ّ                                                         چالشی جد ی  با اقتدار رژيم  بود  و چند ماه طول کشيد  تا فرو کش کند

 
گمانه زنی های نقش شاه در قضيۀ  ايران نو و دست داشتن درهر جناح ، باعث  

خصوص  بسياری درميان سياستمداران برجستۀ ايرانی ودرسفارت بريتانيادراين
در يک « به  گزارش کليو.                              ّ                 شد که  پس از بازگشت او چه  ات فاقی خواهد افتاد 

سو وزيردربارش قرار دارد، درسوی ديگر رئيس پليس مخالفان را تحريک می 
     ً             عموما  پيش بينی می . دستور اوعمل کنند بعيد است که هر کدام ازاينها بدون. کند

» .شود  که اين مبارزه به سرکوب يک شخص يا يک جناح خواهد انجاميد
به نمايندگان  مختلف  « درچهارم مهرماه که رضا شاه به تهران برگشت، 

يان،که آمده بودند تاازاعمال ايران نوشکايت کنند  بی اعتنايی ودستورانحالل»  ّ                                              مال 
ر می داشت . ا صادرکردر» ها   ّ      ضد  اجنبی« ّ           اما فرمانی نيز صادر کرد که مقر                               

هيچ عضو دربار، يا هرمقام لشکری يا کشوری نبايد به يک حزب سياسی 
 توانست به عنوان رهبر  اين به معنای آن بودکه تيمورتاش ديگرنمی. بپيوندد

اين حزب مجبوربودندازآن  رسمی ايران نوعمل کندوبسياری ازحاميان پرنفوذتر
به رهبران «                      ّ                  افزون برآن، شاهبا تدي ن به مصالحه رسيد و.گيری کنند رهکنا
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 ».توصيه کرد اختالفات حزبی خود رامهار کنند
به گزارش کليو، اين اقدام شاه عليه ايران نو، بخشی ازتوافق اورا با علمای بر  

 :آشفته تر تشکيل ميداد
توان  د، احساس کرد می                          َ                        شاه،  پس از آنکه به نحوی پ روبال ايران نورا قيچی کر 

ها پيغام فرستاد  به دادخواست طرف روحانی گوش بسپارد، و برای برخی از آن
روحانيون . که خواستشان در مورد تحريکات عليه ايران نو برآورده شده است

تهران اين پيام را به همکارانشان درمشهد منتقل کردند، وشاه از حاج آقاجمال، 
خواست به اين منظوربه حاج آقا نورهللا تلگراف  يکی ازمجتهدين اصلی تهران،

 ....  بزند
  

  ترقی 
تعدادی ازجناح ها را در بر )  ١٣٠٧تا تابستان  ١٣٠٥تابستان ( مجلس ششم 

                                             ً  ُ                              می گرفت که تعداد وترکيبشان متفاوت بود وتقريبا  ن ه ده نمايندگان به آن ها تعلق  
ی و ظهورمجددشان با تغييرمکرراعضا وصف بنديشان ، محو گهگاه.  داشتند

اما . نامی ديگر، هنوزنامشخص ترازوضعيت مربوط به احزاب رسمی بود
، چند هفته پيش ازتشکيل حزب نو، مجلس شامل گروه های ١٣٠٦درخرداد  

مستقل، اتحاد، راديکالی ، آزاد ، تعاون  ملی، : می شد) به ترتيب اندازه( زير
ل را رهبری می کرد، که شامل  تدين ، وزيرمعارف، گروه مستق. وترقی ايران

تجدد نيزمی شد، درحالی که داور،وزيرعدليه ، (نمايندگان متعلق به حزب رقيبش
  .جناج  کوچک تر راديکالی  را اداره  می کرد

نشانه های تغييراساسی درتشکيالت مجلس دراواسط شهريورشروع به آشکار 
نوشتند که شدن کرد وآن زمانی بود که روزنامه های اطالعات وکوشش 

گويند و درفکرجوش  نمايندگان دارد گروهبندی های موجود خودرا ترک می
درواقع دسته بندی های راديکالی، مستقل . خوردن با اين يا آن حزب جديد هستند

اما ادغام پيش بينيی شده شان دريک حزب يا . و آزاد خودشان را منحل کردند
رلمانی ديگری شکل  احزاب رسمی صورت نگرفت؛ درعوض، گروهبندی پا

کليو ترقی ). که نبايد آن را با ترقی ايران اشتباه گرفت(جناح جديد ترقی : گرفت
»  موافق آرمان های آن«را نسخۀ دوم از پيش برنامه ريزی شدۀ  ايران نوو
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ازاين رو به نظر می رسد که شاه وتيمورتاش درابتدا قصد داشتند . توصيف کرد
مانی را درايران نو ادغام کنند، امابا وجود ادامه جناح بندی های گوناگون پارل

اين .  تحريکات عليه آن حزب تصميم گرفتند له جای آن ترقی را سرهم کنند
                                                    َ                      واقعيت که ترقی نه تنها ازمداخلۀ شاه عليه ايران نودرا مان ماند بلکه  به رشد 

ل تاکتيکی خودادامه داد، اين برداشت را تقوقت  می کند که او  ايران نو را بدالئ
هستی رو به « درحالی  که ايران نو. رها کردوحمايت خود را به ترقی انتقال داد

تيمورتاش  آن ]. شد[ قوی ترين حزب در مجلس « ، جناح ترقی »زوال داشت
را اداره  می کند وبا وعدۀ انتخاب مجدد اعضای آن برای  مجلس بعدی آن ها 

ی تااوايل آبان باز ماندۀ نمايندگان جالب آن است که ترق».راهمصدا نگه می دارد
خود تدين کمی پس ازخاتمۀ بحران  قم . را جذب کرد) تجار( حزب رقيب تدين 

دراين ميان ترقی داشت  خود را به اثبات می . از وزارت خلع وبازداشت شد
  :رساند

حزب  - وزيرپرانرژی دربار، که حزب ايران نو را تشکيل داد، نسخۀ دوم آن، 
                            ً     اواعضای ناهمگن آن حزب راکامال  تحت .زدرمجلس تشکيل دادرا ني - ترقی

                                                ً                    کنترل داشته است، که نتيجه اش اين شده که مجلس عمال  لوايحی را که دولت  
پيش ازآن که اين هدايتگری .بسيارمايل به تصويب آن ها بوده به تصويب برساند

  ...صورت  پذيرد،مجلس وقت خود را با مذاکرت بيهوده تلف می کرد
  
موقعيت ممتاز  ترقی  ) ١٣٠٩تا زمستان   ١٣٠٧زمستان (تخابات مجلس هفتمان

) ١٣١١تا زمستان   ١٣٠٩زمستان ( را درمجلس تحکيم کرد،که درمجلس هشتم
تيمورتاش درتمام اين مدت در رأس ترقی باقی ماند تا آن که در . ادامه يا فت

 ينی نداشت،حزب جانش چند هر .درپی آن درگذشت و نظرافتاد از ١٣١١سال 
 به پايان رسيد١٣١١براين که سياست های حزبی درايران درسال پافشاری 

                                         ً         سياست های حزبی ليبرال پس ازتشکيل ترقی عمال   متوقف  : گمراه کننده  است
  .شده بود
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  رضا شاه و مجلس: زمنيه 
   

چنان که درباال ( انتقادات تيمورتاش از مجلس به هنگام تشريح وضعيت ايران نو
اگرسابقۀ سياست های عالی اززمان . کم ترمتقاعد کننده به نظرمی رسد) قل شدن

اين سابقه، چنان که در . درنظرگرفته شود١٣٠٤سلطنت رسده رضاشاه درآذر
نشان ميدهدکه رفتارخودرضا شاه درعملکرد ضعيف  پايين به اختصاربيان شده،

ی طی آن دوره  قانونگذاری مجلس، روابط بد آن با وزيران و بی نظمی عموم
يط سياسی بسيارمساعد برای ادرواقع،عملکرد اودرشر. نقش اساسی داشت

چنان ) دورۀ حسن نيت ورضا مندی پس از سلطنت رسيدنش( ابتکارهای مثبت 
منفی بودکه بدگمانی هارا درمورد نگرش او نسبت به استقالل مجلس برانگيخت 

ت تضعيف جايگاه اين نهاد عمل وچنين القا کرد که او، آگانه يا ناآگاهانه، درجه
  .می کند تا سپس بتواند ارادۀ  خود را به آن  تحميل کند

به سلطنت رسيدن رضاشاه اميدزيادی رابه اصالحات درميان ايرانيان و ناظران  
به ويژه اعضای سفارتخانه های بريتانيا، آمريکا وآلمان وهيئت مالی ( خارجی 

به کلی بر  ١٣٠٥انگيخت که درطول سال بر) آمريکايی  به رياست دکترميلسپو
نگرانی شاه درمورد به لحاظ سياسی قابل اعتماد بودن گماشتگانش به . بادرفت

مناصب قدرت قابل درک بود، اما خصلت اضطراب آور،خشونت طلب و 
بدگمان اوبرانگيختن حس وفاداری يايااعتماددرميان ديگران را برايش دشوارمی 

ب افراد بی کفايت يا کم مايه به مشاغل مهم دولتی درنتيجه، به انتصا. ساخت
                                   ً                                     ونظامی به جای افراد اليق، که اوغالبا  در پی بی اعتبارکردن واز بين بردنشان 

  .بود، تمايل  يافت
در ...  شاه اززمان به سلطنت  رسيدنش تنها به فکرحفظ جايگاه خود بوده است  

کس ديگری نيزاجازۀ اين  حالی که خودش درحکومتداری ترديد داشته، به هيچ 
ارتش را کنترل نکرده است؛ پی درپی دونخست وزيری را ... کار را نداده است

برگزيده وحفظ کرده است که حتی درايران به بی يعرضگی وبی لياقتی معروف 
َ                         مجلس س رجنگ داشته است؛باهيئت    با هستند؛امنيت داخلی حفظ نشده است؛      

صلی خودرا صرف اعتبارکردن همۀ رقبای آمريکايی مخالفت کرده است؛توان ا
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  .احتمالی وگرد آوردن امالک شخصی کالن باروشهای سئوال برانگيزکرده است
   ً                                                                   مثال  قانون اساسی مدون ايران به شاه حق ميدادنخست وزيرش را برگزيند واورا 

ً                                     رسما  منصوب کندورضاشاه نيزهمين کاررامی کرد دورۀ سلطان اما مجلس در.    
ن بود که خود اين گزينش را انجام ميداد ومعتقد بود که رضا احمد شاه روالش اي

 اما انچه سبب تشويق   زياد.مۀ اين روال عدول می کنداشاه داردازقول خودبه اد
 اودرگزينش  درميان نمايندگان،مردم،وسفارتخانه های خارجی شدروش اقدام

  :بود شنامزد نخست وزيری درآغازسلطنت
قراربود ن شد که، اگرا                  ٌ     امزد، به زودی کامال  نمايبا گزينش محدود به اين دو ن

آن ها می شدشانس  مومی مالک باشد،تنها برای يکی ازعرسياسی اتنها افک
 اوازاعتماد برخوردار.موفقيت قايل شدوآن يک ميرزا حسن خان مشارالملک بود

درصد نمايندگان مجلس اطمينان داشت ودرخارج   از  ٧٥به حماقيت فعال و ودب
. زحمت می شد يک سياستمدار را يافت که ازرقيب او طرفداری کند مجلس به

سلطنت رسيدن رضا شاه که معلوم شد اوطرفدار    هحدود دو روزپيش از ب
است، نوعی احساس عمومی شگفتی  )کانديدای ديگر( نخست وزيری فروغی 

 هفرهنگ بااليی فرخوردار است، بگرچه فروغی از. آمدتؤام با نگرانی  پديد 
گذشته فاقد توان واراده  آنچ وجه شخصيت سياسی محسوب نمی شود و از هي

رزا حسن خان مشاراست، و احساس  ياوازاين جهت درست نقطۀ مقابل م. است
ميشد که انتخاب  چنين مردی برای هدايت امورکشوربه هيچ وجه برای سرآغاز  

ه فروغی            ً                      البته کامال  مشخص بودکه اعليحضرت ب.                ُ       رژيم جديد خوش ي من نيست
اعتماد زيادی دارد، چنان که درسه موقعيت، درزمانی که اونخست وزير بود و 

شاه مجبورشده بود پايتخت راترک گويد، ادارۀ امورحکومت را به فروغی   
به نظرمی رسدکه دليل اعتماد اعليحضرت درموارد پيشين   . واگذارکرده بود

هيچ کاری را،  چه خوب و چه يی انجام ااين بوده که او می دانست فروغی توان
     ً         دقيقا  به همان بد، درغياب اوندارد و مطمئن بود که به هنگام بازگشتش امور را

اين نوع اعتماد منفی شايد مايۀ  . وضعيتی خواهد يافت که به هنگام رفتنش بود
ی بخشيد، اما با ن زمان به او احساس امنيت مآآرامش خاطربود وبی شک در

يرالزم، اگرنه به غ                           ً درحال حاضر، دراين زمان کامال  توجه به تغييرشرايط 
  .راستی زيان آور ، به نظر می رسيد
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رای نخست وزيری نمايانگر ترجيح هميشگی  بدرواقع، گزينش های رضاشاه 
که به لحاظ سياسی نااليق و کم « (فروغی : کم مايگی وقابليت اعتماد سياسی بود

دارای شخصيتی  ضعيف «(ی ،مستوف١٣٠٥تاخرداد  ١٣٠٤ذرآاز) بود»مايه
تا خرداد  ١٣٠٥ازخرداد  )»وناتوان ازتصميم گيری دربی اهميت ترين موضوع

ينک سالخورده ومعتاد به ا « ( ن،هدايتآ،وبرای چندين سال پس از١٣٠٦
قابل سياستمداران ).»دست داده استزکه بيشتر توان سابقش را ا...ترياک

             ً             ی رسيد   کامال  توانايی کسب ومستقل انديشی چون مشارووثوق،که به نظرم
رضا شاه در .  کت ناديده گرفته شدندااکثريت را درمجلس داشتند، برای اين س

   ً  مثال ، . مداخله می کرد، اما بدون هرگونه اعمال کنترل  کيفيت هگزينش وزرا ن
کابينۀ مستوفی الممالک، که «:دهدميچنين شرح ١٣٠٥کليووضعيت رادرزمستان
خست وزيراست، مجموعۀ رايج  کم مايگان سطحی اينک برای ششمين بارن

براثرسياستی که اختيارات مجلسهای پنجم وششم بدين ترتيب ».تشکيل شده است
فزاينده ای عقيم ماندند، باخواست های قانونيشان را زيرپامی گذاشت به طور 

 .رضه داشتندعاکثريت اعضايشان درتعارض قرارگرفتندودولت هايی نااليق 
يدن شاد از وزيران، به تأخيرانداختن کارها،و تالش   برای به زيرکمجلس با انتق

  .منجرميشد، امادرسرشت آن ها تغييرچندانی ايجاد نمی کرد کابينه ها
سياستمدارمحافظه کار،مدرس،برسرپيشنهادتأسيس   -هرچندرضاخان وروحانی

 ١٣٠٤احمدشاه درسال وبرسرجانشينی رضاخان به جای١٣٠٣جمهوری درسال
 )١٣٠٥بهار   تا١٣٠٣بهار(ده بودند،برای باقی ماندۀ عمرمجلس پنجمدرگيرش

با )  ١٣٠٧ تاتابستان١٣٠٥تابستان( انتخابات مجلس ششم مجلس ودرپيشبرد در
  . دندرهم  تشريک مساعی ک

مدرس درترکيب کابينه ها اعمال نظرمی کرد ودرعوض آن ها را ازحمايت 
در پافشاری ١٣٠٥ددرخردادپارلمانی وعمومی اش برخوردارمی ساخت، هرچن

اما مجلس ششم، که در تير  . برای استعفای فروغی  مداخله کرد) موفقيت آميز(
  :قرارداد) مستوفی ( ماه گشايش  يافت، هم مدرس وهم نخست وزير جديد 

يک فراکسيون عليه مدرس شکل گرفت، دو يا سه تن از مريدانش  کرسی ها ی  
انی شدندواعتبارنامه های کسانی که در خود را ازدست دادند، ودرواقع زند

اين فراکسيون، که . قرارگرفت برابر نفوذ اومقاومت کرده بودند مورد تأييد
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نمايش گذاشته بود، بااتحادعليه  کابينۀ مستوفی  استقالل خود را بدين ترتيب به 
  .حملۀ  مستقيم خود را متوجه  مدرس کرد

وه عمل کرد چون مستوفی را آلت  بنابرگزارش سفارت بريتانيا، مجلس بدين شي
مدرس   . بود»يکسره ضد شاه« مجلس اينک. دست مدرس ورضاشاه می دانست
اما درهشتم . ازرضاشاه واکنش نشان داد با تالش برای دورساختن خودرا

از قرارمعلوم ازطرف اعضای پليس مخفی که به دستورشاه عمل می (بانآ
  :مورد سوء قصد قرارگرفت) کردند
ه دريافته بود شهرت واعتبارش دارد از اتحادش باشاه لطمه می بيند،  ، کمدرس

ه او ک ن بگويدآفرصت را غنيمت شمردتا سخنرانی جسورانه ای ايرادکند ودر
تنها تا هنگامی که اعليحضرت مطابق قانون اساسی عمل کند ازاوحمايت می 

و  سه هفته بعد سوء قصدی به جان مدرس صورت گرفت که دراوضاع . کند
مجلس  به نظرمی رسيد  . مخفی را به ميان  ئمی کشيداحوالی بود که پای پليس 

است وخود مدرس، پس از بازگشت                             ً          براثرسوءقصد به مدرس موقتا  مرعوب شده
اما دراواخرپاييزحمالت به کابينۀ .  ازبيمارستان، لحنی کم ترتکبرآميزاختيارکرد

شه پرهيجان، خود پسندانه ، و مستوفی شدت يافت و بحث ها  درمجلس مثل همي
  .بی حاصل شد

کليودر  . طی نخستين سال سلطنت رضا شاه دستاوردها چندانی فراهم نيامد
نه کابينۀ فروغی ونه کابينۀ مستوفی درسال   « گزارش ساالنه اش نوشت که 

لوايحی هم که   . هيچ گونه کار سازنده ای انجام نداده اند ١٣٠۴ – ۵/  ١٩٢۶
  .»ت حاصل کارهيئت آمريکايی در وزارت ماليه  بوده  استعرضه شده اس

  
  بيماری و بهبودی شاه

  
که  دنديرس جهينت نيبه ا یو آلمان يیايتانيبر یها پلماتيد ١٣٠٥طول سال  در

 :مبتالست یروان یماريب یرضاشاه به نوع
و توانش را از دست داده است؛ دود  رويرسد که ن یحال حاضر به نظر م در
را از او گرفته و سبب  صيقدرت تشخ, کرده شانياش را پر یذهن یاقو اکيتر

 یشد که بد گمان یمرموز زيحزن انگ یو خواب آلودگ یسست یطوالن یدوره ها
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 یآشفته و حت. کند یآن را قطع م ارياخت یفوران خشم ب ايکابوس مانند  یها
ا هم ر شگرانشيستا نيآشکارپرشورتر یتباه نيا.....رسد یهراسان به نظرم

 یبدگمان. نسبت دهند ونيرا به اثرات اف نيا لنديسردر گم ساخته است و آن ها ما
 یدر ابعاد واقع اياش دنياش در د یخشمش وناتوان یفوران ناگهان ،وارش وانهيد

اما . شدنش به مواد مخدر نسبت داد ميبه تسل انشان را ممکن است به واقع بتو
, خودش تينسبت به شهرت و محبوبآشکارش  یتفاوت یب, مداومش یتحرک یب

بلکه , یاز علل عارض یکم تر ناش ديشرمانه اش را با یب یتا حد یمال اندوز
او  یدانست که تنها تحول بعد یخواه ادهياز ز یناش یمشکل روان کيتر  شيب
  .حل کند راتواند آن  یم

به  دانی ن                                            ً               رضا شاه درآزاد گذاشتن خوی خشن ومتغيرخود درمال  عام نيزترديد چ
  :ارائه يک نمونه ازبسيارکفايت می کند.  خود راه نمی داد

. مثال آورد نظامۀدرمدرس رشياخداريتوان از د یاو را م یازکج خلق ینمونه ا
وقتی اعليحضرت وارد شددسته موزيک داشت می نواخت؛ اوازکارطبل 
خوشش نيامد، پس دسته را متوقف ساخت و مرد بی چاره را به باد فحش و 

. گرفت تا اين که اوازترس به لرزه افتاد، وبعد با پايش طبل را پاره کردناسزا 
سپس دانش اموزان را واداشت ازمقابلش رژه بروند؛ به نظرش رسيد دو افسر 

ۀ  بورکردند، با قيافعنوپا به اندازۀ کافی روحۀ رزمی ندارند وهمين که آن ها 
آن او . را ازدست دادند آن ها  از ترس همگاميشان . رفت اخم آلود به طرفشان

گريبانشان را گرفت و آن قدر تکانشان  داد که ازحال رفتندوهنگامی که او  به 
عنوان سربازی ناشی به بريگاد قزاق پيوسته بود،  درجه دارقديمی روس  با 

مد فراموش  می آوقتی خلقش سرجامی .  خود او به همين گونه رفتارکرده بود
برگشته است، اما قربانيانش، خويشان و دوستان،   کند که ازسربازخانه به کاخ

دراو شاه را می بينند و وقتی خبر چنين رفتار بی رحمانه  ای به بيرون درز  
دردل   اتباعش   می کند،  شأن ومنزلت شاه را باال نمی بردوعشق به فرمانروارا

  .بارور  نمی سازد
خود بروز  زت را ااز آن جا که رضا شاه درگذشته نيز برخی ازاين خصوصيا

در  .داده بود، ديپلمات هايی چون هارولد نيکسون هنوزبه بهبودی اميدداشتند
          ً   اما تقريبا    .  رضا شاه عالئمی تز بهبودی نشان داد١٣٠٥واقع هم دراواخرپاييز
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داشت متوجه يک راهبرد   ) کليو( در همين زمان،وزير مختارجديد بريتانيا
بيش تربايد از ان ترسيد  که يگانه  هدف  « :ی شدرفتار سياسی شاه م اپوشيده  ر

عتبارساختن نه تنهاسياستمداران ارشد،بلکه خود حکومت   پارلمانی ابی ]شاه[ او
  ».به نظرمی رسد که اودرجهت خود کامگی نظامی تالش می کند. است

دربهبودی شاه ١٣٠٥تشخيص اين که بازگشت تيمورتاش به ايران زمستان  
قيده داشت که تيمورتاش عاما کليو. اشته است دشواراستدتأثيری      ً         دقيقا  چه نقش و

به همين ترتيب ، تيمورتاش . به خارج شدن رضا شاه ازخمودگی کمک کرد
صورت گرفت   ١٣٠٦مل های سياسی و تقنينی ای که درطول سال عدرابتکار

او به يقين . شاه عمل می کرد هب کهمکاری نزدينقش مهمی داشت، اما اودر
  .ازات سياسی  فوق العاده ای برخورداربودازامتي

بارمقام نزذيک ترين مشاور سياسی شاه را کسب کرده رد او به عنوان وزير
درهمۀ  . نفوذ اوفراگيراست وقدرتش ازقدرت نخست وزيربيش تراست. است

يئت وزيران شرکت می کند ومی توان مقام اورا با مقام صدراعظم  هجلسات 
  .آن که او هيچ  مسئوليت  مستقيمی  ندارد  آلمان مقايسه  کرد، بجط

  
  نتيجه گيری  

  
با توجه به آنچه درباال گفته شدوآنچه دربارۀ قابليت های گوناگون تيمورتاش  

واکنش  نورا در رانيطرح ا مورتاشيتورضا شاه می دانيم، به نظرمی رسدکه 
شاه مواجه  دييبا تا شنهادشيارائه کرد، وپ داد یم صيشاه تشخ التيبه آنچه تما

داور و  یباهمکار مورتاشيچون حزب تجددداشت که ت يیاينو، ن رانيا. شد
به شاه خدمت ) ١٣٠۵تا بهار ١٣٠٣بهار(کرده و درمجلس پنجم یگذار هيپا نيتد

 گريتجدد د )١٣٠٧تاتابستان١٣٠۵تابستان(امادردوره مجلس ششم. کرده بود
با اين  .تعلق داشت نيحصرا به تدآنها نبودبلکه من وستهيبه هم پ یروهاين ندهينما

، اساسنامۀ دراصل سکوالر تجدد درخصوص اعتراض های مذهبی  تدين حال
به ايران نوجای ترديد باقی می گذارد،درست همان طورکه قطع همکاری 

امل اصلی ومحرک عدرخصوص تجدد ازآن حکايت دارد که رقابت سياسی 
ی انگيزۀ ديگرمخالفان روشن است که حسادت وکينۀ شخص .تدين بوده است
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درخصوص اين که آيا  سياستمداران ايرانی ايران نورا يک حزب . نيزبوده است
               ً     درآن زمان يقينا بيان . قلمداد می کردند، نمی توان نظرقطعی داد» فاشيستی«

نظرمخالف درشکل وقالب مذهبی بی خطرترازابرازمخالفت مستقيم سياسی يا 
  .ديکتاتوری بود

که استدالل های دينی درتحريک احساسات عمومی عليه   تندبرخی ازعلمادرياف
رژيم با موفقيت همراه است، اما مجادله برسرايران نوواصالحات حقوقی  بسيار 

هرچندآن نيزجنبۀ مذهبی  ( انگيخت بر کم ترازموضوع نظام وظيفه مردم را
 .)داشت

بيش يا(بود که طرح ايران نو١٣٠٥پس چه کسی مسبب بحران پارلمانی سال 
به آن پايان داد؟مدرک نقل شده نشان می دهدکه رويکردبسيارمنفی   ) ترترقی

درواقع می توان پيش تررفت وحدس زد  . رضا شاه دست کم تاحدی مسبب بود
که شاه مايل بود اوضاع درمجلس روبه وخامت رودتاشرايط برای مداخلۀ تمام 

حات حقوقی صوص اصالخ                        ً  اين شگردشناخته شده ظاهرا در.وکمال مساعدشود
اجازه داده شودکه با تغييرات عرفی سازی  جايی که به نظام موجود کارگرافتاد،

باپيونددادن اين اصالحات حقوقی باالغای کاپيتوالسيون،ازمخالفت .پاپيش بگذارد
  .بالقوه با آن نيزجلوگيری شد

با اين حال شکی نيست که نمايندگان مجلس به شيوه ای سردرگم وخود پسندانه   
  .مل کردند،چنان که کليوابرازداشتع

مجلس ششم طی اين سال خود را نهادی بسيارنابخرد، نادان، وکارشکن نشان  
سرشت رنگارنگ ومتغيری داشته است،و  سازمان حزبی موجود داده است؛

            ً                                                       گروه ها صرفا  به داليل شخصی وجزئی به هم می پيوندند وسپس بازهم به هم  
ه طرزی متعصبانه ناسيوناليست هستند واحساسات  اکثريت نمايندگان ب. می زنند

اما . آن ها طرفدار روسيه نيستند.  ضدانگليسی بسيار صريح وشايد شديد است
. يک  نقطۀ  نظر روسيه را بپذيرند زاهميشه امکان دارد که از روی ترس يا 

سفارت درمجموع هيچ تصويری از تفاوتی که بايد بين قوۀ مقننه وقوۀ اجرائيه 
باشد ندارد، وهرنماينده ای به خودحق می دهد که در جزئی ترين امور   د موجو

اجرايی دخالت وهرتعهدی را که دولت يا وزارتخانه هاممکن است پذيرفته باشند 
آن ها نه تنها نسبت به دولت ووزارتخانه ها حسود و بدگمانند، نسبت به . لغوکند
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اخاذی وفسادفراگيراست و  . دبدگمان هستن و به همان اندازه حسود نيز يکديگر
نمايندگان آماده اند به حقوق شرکت های خارجی حمله کنند، تنها به اين اميد که 

اين  بيم وجود دارد که، اگرشاه نتواند . شايد ازاين رهگذرحق السکوتی بگيرند
  .انضباطی را به مجلس تحميل کند، ماشين دولت به کلی متوقف شود

شمنی های دشمنی بين اعضای مجلس نشانۀ   ومکررود عصبانيت های شديد
درواقع، تب و تاب بيش ازاندازۀ تدين ورئيس پليس .فقدان بلوغ سياسی نيزبود

درحمله به ايران نونشان می دهدکه رقابت ها وحسادت های شخصی تا چه 
. اندازه ممکن بود باعث شودانضباط ووظيفه اطاعت ازشاه ناديده گرفته شود

چين شده را حل منطقی اين هرج و مرج تشده ومجلس دسانتخابات دستکاری 
وطبيعی گزينش يک مرد  قوی مثل همچنين نتيجۀ منطقی . پارلمانی وسياسی بود

  .رضاخان برای نجات کشوربود
کشورهای   اين فصل برخی ازدشواری های واقعی ای را که ايران،مثل بسياری

ها مواجه بود توضيح داده   ادارۀ يک نظام پارلمانی، با آن یدرتالش براديگر، 
و از اين رو به روشن کردن علت عالقۀ اين کشورها به راه حل های تجدد   

ايران نو، که دست  : تيمورتاش چنين راه حلی ارائه داد. کمک کرده است] آمران
.   به کارشد تامجلس وهمين طوربخش های مهم جمعيت ايران را سازماندهی کند

لط برمجلس ازراه ترقی دست يافت وشاه موفق شد از اما درعمل اوتنها به تس
 -ناکامی درايجاد يک حزب ملی حاکم . ن مجلس رامهارکندآبه بعد بدون ١٣١١

شايد باعث شده  - جهانی هم بين ترکيه و ايران بين دوجنگ ميک نکتۀ افتراق 
سنت ديرپاترحکومت مطلقه آسان تر بتواند خود را دروجود رضا شاه از باشد 

حالی که مصطفی کمال را بهتر   رد تمايالت رضاشاه استبدادی بود،. ارکندنوآشک
سبت  نجمهوری اقتدارطلب ترکيه مزيت های ديگری نيز . است ديکتاتوردانست

چيره دستی وسرافرازی ای که ازامپراتوری عثمانی به ارث   : ران  داشتيبه ا
ً                     برده بود، يک قرن اصالحات نسبتا کارآمد وتوسعۀ سبب ساز آن، وپيوند بين                                 

  )٢(.ستقالل ناشی شده بودارژيم ومردم که ازجنگ موفقيت آميز
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  توضيحات و مآخذ 

  
بر اساس اسناد وزارت  ١٢٩٨-١٣٠٩از قاجار به پهلوی  «دمحم قلی مجد  - ١

موسسه  - ؛ مترجمين سيدرضا مرزانی ،مصطفی اميری» خارجه آمريکا
 ۶٢١ - ۶٣٢صص  .١٣٨٩مطالعات و پژوهشهای سياسی، 

  
گرد آوری  و تأليف  »    ّ                                    تجد د آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه«  - ٢

 – ١٣٨٥ –خواه، تهران، نشر ققنوس  ی مهدی حقيقت تورج اتابکی ترجمه
 ١٠٧ -١١٩صص 

 
 

ل: پی نوشت   ّ  حکومت وحشت در سراسر کشور در دورۀ پهلوي او                                            
 
 .١٩٣٠سپتامبر  ١٩، مورخ ٨٩١٫٠٠/١٥٠٨، ١٦٢گزارش هارت، شماره  - ١
 
 .١٩٢٩ژوئن  ٢٢، مورخ  ١٤٧٤/٠٠/٨٩١، ٢٩شماره  امسن،يليتلگرام و - ٢
 
ژوئن  ٢٦، مورخ ٨٩١. ١٤٧٤/٠٠، ٨٦٩شماره  امسن،يليگزارش و - ٣

١٩٢٩. 
 .١٩٢٩ یجوال ٢، مورخ ٨٩١٫٠٠/١٤٧٨شماره  ،یمور ادداشتي - ٤
 یجوال ١٣، مورخ ٨٩١٫٠٠٢/١٩٦، ٨٨١شماره  امسن،يليگزارش و - ٥

١٩٢٩. 
 
 یجوال ٢٥، مورخ ٨٩١٫٠٠٢/١٩٩، ٨٩٠شماره  امسن،يليگزارش و - ٦

١٩٢٩. 
 .١٩٢٩ یجوال ٢٥، مورخ ٨٩١٫٥١/٤٢٦، ٨٩شماره  ن،يگزارش فر - ٦
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آگوست  ٩، مورخ ٨٩١٫٠٠/١٤٩١، ٩٠٦شماره  امسن،يليگزارش و - ٨
١٩٢٩. 

 
 .١٩٢٩آگوست  ٢٠، مورخ ٨٩١٫٠٠/١٤٩٢، ٩٧شماره  ن،يگزارش فر - ٩

اکتبر  ٣١، مورخ ٨٩١٫٠٠/١٤٩٥، ٩٦٧شماره  امسن،يليرش وگزا -١٠
١٩٢٩.  

 
  .١٩٣١نوامبر  ٢٧، مورخ ٨٩١٫٠٠/١٥٣٤، ٩٤٧گزارش هارت، شماره  -١١

 
دسامبر  ١٢، مورخ ٨٩١٫٠٠/١٥٣٦، ٩٧٠گزارش هارت، شماره  -١٢

١٩٣١. 
  

. کاستيمتحده آمر االتيا ميمق یرانيمحقق ا. ١٣٢۴متولد مجد یقلدمحم* 
و کرنل ) ١٩٧۵(و منچستر ) ١٩٧٠( ويسن اندر یها را در دانشگاه التشيتحص

از  کا،يمختلف آمر یها برد و سپس در دانشگاه انيبا درجه دکترا به پا) ١٩٧٨(
از مجد در  یمتعدد تها مقاال سال نيدرا. کرد سيتدر ا،يلوانيجمله دانشگاه پنس

مجله  ،یت دهقانمجله مطالعا ،یاقتصاد کشاورز يیکايچون مجله آمر یاتينشر
انتشار  انهيو مجله خاورم انه،يمطالعات خاورم انه،يمطالعات خاورم یالملل نيب
در  فيو تأل قيطور تمام وقت به تحق به ١٩٩٩مجد از سال  یدکتر دمحمقل. افتي

 ميتقس استيس    :از کارهای او . دارد شتغالا رانيمعاصر ا خيحوزه تار
در جنگ  رانيو اشغال ا سيانگلی ، به پهلوز قاجار ی ، ادمحمرضا پهلو یاراض
 یحط، ق کايبر اساس اسناد وزارت خارجه آمر ايتانيرضاشاه و بر ،  اول یجهان

 رانيا یغارت آثار باستان ،بزرگ
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  نهم فصل 

   
 نحوه اسکان عشاير توسط رضاخان بسيار وحشيانه بود: ويليام داگالس

 
حال و  اراده و بی اجاريه که فردی سستاحمدشاه قاجار، آخرين پادشاه سلسله ق

عاشق تفريح وسفر بود؛ در آخرين مسافرت خارجی خويش، تمام اختيارات 
 .مملکت را به رضاخان سردار سپه، سپرد

گونه قدرتی  قاجارها هيچ... «محقق روسی، معتقد است که دراين موقع»ايوانف«
 يرا، رضاخانز».دراختيارنداشته وتمام قدرت حکومت دردست رضاخان بود

شاه را مجبورکرده بود به خارج ازکشور رود و برادروی را که درتهران،  ، 
 .»در امور دولت دخالت نکند«السلطنه بود، ناچار کرد  نايب

های انگليسيان، برای به حکومت  چينی در پی اين تغيير و تحوالت سياسی، زمينه
ش کابينه جديدی  ١٢٩٩رساندن رضاخان، سرانجام ثمرداد؛ وکودتای سوم اسفند

که قدرت را به » کابينه سياه«های انتخابی  مهره.  را سرکار آورد ـ کابينه سياه
نگاری  روزنامه» سيدضياءالدين طباطبايی«دست گرفتند، دو نفر بودند؛ يکی 

البته، طولی نکشيد که . و ديگری رضاخان سردارسپه، نظامی قشون  جوان،
 .تاز ميدان کردند خان را يکهسيدضياء را کنار گذاشتند و رضا

سرانجام                  ً                                            رضاخان که ظاهرا  پله پله مدارج و مراتب نظامی را طی کرده بود،
 .برگزيده شد» رئيس الوزرا«و » وزير جنگ«به عنوان 

های  ها و قيام ،تا زمان پادشاهی خويش، شورش های پس ازکودتا وی درسال
خشن نظامی ـ سرکوب و  های متعددی را در نقاط مختلف کشور ـ با برخورد

 .فرو نشاند
ً                                                    ها، تقريبا  در اکثر نقاط کشور بود؛ در آذربايجان، اردبيل، گيالن،  اين درگيری           

مازندران، خراسان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، فارس، خوزستان، بلوچستان 
 .و بختياری

های پيش از پادشاهی رضاشاه ـ که در دوران نابسامانی و ضعف  اگر شورش
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ت مرکزی، و انحطاط اواخر قاجاريه ـ پشت سر هم رخ داده، به منافع حکوم
طلبانه برخی از آنها منسوب  کنندگان و سودای جدا سری واستقالل فردی قيام
ها و مبارزات ايالت و عشاير، پس از پادشاهی رضاشاه  ترديد، مقاومت شود؛ بی

زيری بوده های به ظاهر اصالحی وی، ازسر ناچاری و ناگ و اعمال سياست
 .است

در قبال ايالت وعشاير ـ که جمعيت کثيری از نفوس مولد   سياستی که رضاشاه،
ستمگرانه و   العاده خشن، دادند ـ اعمال واجرا کرد؛ فوق مملکت را تشکيل می

 .رحمانه بود بی
عشاير را هدف قرار داده » هستی«تمام   سياست عشايری رضاشاه،  در واقع،

ِ               سد، مقصود اصلی، نابودی نهايی و کامل  بخش وسيعی از ر بود؛ و به نظر می                                   
 .مردم مملکت ايران بوده است

بدبختانه، بسياری از مجريان اقدامات رضاشاه، نظاميانی ـ همچون او ـ خشن، 
  تر و سنگدل متعدی ومتجاوزبودند؛ودربسياری مواقع،ازهردشمن غداری، بيرحم

قصاب «، ملقب به »مد اميراحمدیاح«ذکر نام، نخستين سپهبد ايران،. تربودند
در ايل » سلطان عباس نيکبخت«هرچند، اعمال . رسد کافی به نظر می» لرستان

در ايالت بويراحمد و ممسنی، » خان ارمنی حاجی«و » ياور اکرم«قشقايی؛ و 
 .اختالف زيادی با کارهای اميراحمدی نداشته است

: نويسد می  وم، منتشر کرد،دمحم بهمن بيگی،دراثری که دراوايل حکومت پهلوی د
خوار و مردم آزار و ايجاد حکومت  دولت رضاشاه با برگزيدن مأمورين رشوه«

چيزی نگذشت که انزجار مطلق افراد ساده و   ستمگر نظامی در ميان ايالت،
 .بدوی ايل را نسبت به خود جلب کرد

تجاوز،تعدی وفشار وظلم مأمورين دولت بخصوص در زمان حکومت سروانی 
به اوج شدت رسيد، تا آنجا که اين افسر ناشايسته و ) خان نيکبخت (به نام عباس 

های نجيب  ن های خود را برای آنکه بعدها زبان بفهمند با شير ز خائن توله سگ
فرسا منجر به طغيان  چند سالی نگذشت که اين مظالم طاقت. پروريد ايالت می

 ».شد ١٣٠٨ها در سال  قشقائی
و   ١٣٢٨های  قاضی مشهور ديوان عالی آمريکا، که در سال» ويليام داگالس«

بازديد کرده است؛ در خاطرات خويش   از ايران ومناطق عشايری جنوب ١٣٢٩
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توانيم نظاميان  ما می«: نويسد از ايل قشقايی، به نقل از يکی از کالنتران ايل می
اند  وارد کردهها که به ما  ها و ظلم و ستم خود را در مقابل تمام اين بدبختی

ها را هم فراموش کنيم اما فقط يک گناه نابخشودنی هست که ما  ببخشيم و گذشته
 ».توانيم تا ابد آن را فراموش کنيم و از آن بگذريم نمی

من از اوخواهش کردم که اين ماجرا را هم برای من تعريف کند و او هم داستان 
سروانی بود که در اين  در دوران سلطنت رضاشاه«: را به شرح زير بيان کرد

کرد او تعدادی توله سگ اصيل داشت که بر حسب تصادف  منطقه خدمت می
فرستاد تا به  سروان هرروز صبح سربازانی را به ده می. مادرآنها مرده بود

 .های او جمع کند سگ  زورمقدار دو ليتر شير مادر برای توله
های خود  ذيه توله سگگفتنی است که جناب سروان شيرگاو يا بز را برای تغ

. آوری کنند کرد ودستور داده بود که سربازان فقط شير مادر جمع قبول نمی
کردند که فريب زنهای  سربازان هم دراجرای دستور سروان نظارت کامل می

 به اين ترتيب بودکه سگهای سروان ماههای متوالی شير  قشقائی را نخورند،
اين همان چيزی است که ما هيچوقت آنرا  و... خوردند های ما را می مادران بچه

 ».بخشيم کنيم و هرگز آنرا نمی فراموش نمی
خان تا بدانجا پيش رفت که به  استبداد وخودسری عباس«:گويد ايوانف می

 .»دادند خان شير می های عباس درخواست او زنان قشقايی بايد به توله سگ
ـ که مدت اندکی حضور » مياور اکر«در ايل بويراحمد، نيز يک نظامی، به نام 

ای که  بود؛ و در هر نقطه» جوجه کباب«اسبی داشت که معتاد خوردن «يافته ـ 
گزيد، مردم محل موظف به تهيه خوراک اسب او ـ  اين مأمور نظامی اقامت می

 .جوجه کباب ـ بودند
نوازی بويراحمديها روبرو شده بود و اسبش نيز  اين نظامی مغرور که با مهمان

شرمی را به اوج رسانيده با ديده بد به  شد، بی تيمار می» وجه کبابج«با 
سيدجنگجويی از سادات بويراحمد، که در » ميرغالم«. کرد ها نگاه می » ضعيفه«

 ».يک آبادی ناظر اين برخوردها بود با چند گلوله به زندگی سرگرد پايان داد
جز برای آزار و اذيت نمود،  های متعددی که اين مأمور نظامی عنوان می بهانه

وی به منظور ايجاد وحشت بين مردم «: گويد يک نويسنده بومی، می. مردم نبود
داد که دو دانه مرغ کباب کنند، يکی را به  رفت دستور می ای که می به هر خانه
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 .خورد داد و يکی را هم خودش می اسبش می
محل زندگی چادرکه يگانه مسکن و  های زمستان اسبش را به داخل سياه شب

ها که بدون اجازه و اراده  او از پارس سگ  داد، خانوار عشايری بود جا می
خانه را به سختی  شد و صاحب کردند عصبانی می خانه واق واق می صاحب

، به همين  ها بدتر به ناموس مردم سوءنظر داشت از همه اين. کرد مجازات می
که نظر سوئی نسبت به  جهت ميرغالم تصميم گرفت که او را بکشد و زمانی

                                     ً        بينی قبلی، اهالی او را به محلی که قبال  ميرغالم  يکی از زنان ايل داشت با پيش
 »....کمين کرده بود هدايت کردند و ميرغالم او را هدف قرار داد و کشت

  که درحوزه ايالت ممسنی مأمور بود،» خان ارمنی حاجی«نظامی ديگر، به نام 
يازيد و در تعدی و تجاوز به ناموس و  خالفی دست می گرانه به هر کار نيز ستم

سرانجام، پس ازآنکه آوازه مظالم و مفاسد . حيثيت مردم منطقه فرو گذار نبود
جوی مشهور ـ در حوزه ممسنی راه را  گير شد؛ ميرغالم ـ همان جنگ همه  وی،

د آلت تناسلی وی رابري  بنابرمشهور،ميرغالم،. بر او بست وبه قتلش رسانيد
 . وجهت عبرت سايرين، بر درختی ـ در مسير راه ـ آويزان کرد

های خشن و ظالمانه رضاشاه در قبال عشاير،  اجرای سياست  رسد، به نظر می
البته، همين تعديات بسيار . نياز به چنين مأموران خشن وستمگر، داشته است

 .شد های فردی و جمعی مردان عشاير می خشن و ظالمانه، موجب طغيان
های محققان داخلی و خارجی، از سياست عشايری رضا شاه؛  در ميان تحليل

ـ که خود، زاده و پرورده محيطی عشايری است ـ از همه » تقوی مقدم«تحليل 
 .تر است تر و کامل صائب

و ... دامپروری محور زندگی عشايری بود...«: کند که بيان می  وی به درستی،
ر کوچ بوده و بدون کوچ، بقای دامپروری در بايد دانست که دامپروری مبتنی ب

 .آن شرايط تاريخی، غيرممکن بوده است
ّ                                     کوچ برای عشاير امری تفن نی و تفرج ی نبود، بلکه بخشی از ساختار زندگی و          ّ                       

اين نظام معيشت نيز معلول وناشی از شرايط . شد نظام معيشتی آنان محسوب می
برای بقای زندگی خود ناگزير بودند بنابراين آنان ... جغرافيای طبيعی کشور بود

که به تناسب تغيير فصول سال و وضع علوفه و مراتع، به مناطق سردسير و 
 .گرمسير کوچ کنند
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نشينی اگر چه برای عشاير پر زحمت بود، اما هم در زندگی شرافتمندانه و  کوچ
 .عزتمندانه خودشان و هم دراقتصاد کشور نقشی مثبت و اساسی داشت

تنظيم روابط اجتماعی با ساير قبايل از يک سو ... در زندگی عشايری به عالوه،
و مهاجرت به مناطق سردسير وگرمسيروحفاظت ازاموال واحشام دربرابر 

مستلزم تأمين ابزارهای دفاعی  تهديدخطرسرقت وجانوران وحشی ازسوی ديگر،
 .و حفاظتی يعنی اسلحه است

يش وبيش از آنکه ابزاری جنگی بنابراين درساختار زندگی عشايری، اسلحه پ
ای تدافعی و حفاظتی  وسيله  برای دستيابی به اهداف تجاوزکارانه وتهاجمی باشد،

 » ...ناپذير آن شيوه زندگی است و جزو ضروری و نياز اجتناب
ای متناسب از عناصر مذهبی  آميزه«عالوه بر اين، عناصر فرهنگی عشاير، که 

اين »  .بخشد اجتماعی عشاير روح و روان میبه کالبد زندگی «است؛ »     ّ و مل ی
  مکتب«ازهمان اوان کودکی ونوجوانی،در   عناصرفرهنگی را هرفردعشايری،

 .آموختند مدرس آن بودند، می  محلی،» ماليان«هايی که  »خانه
» شاهنامه«و » قرآن کريم«کتاب آسمانی  ها، خانه درميان مواددرسی اين مکتب  

عشاير بود؛ » مذهب«قرآن کريم، نماد اصلی . ار داشتدر اولويت قر فردوسی، 
 .»مليت«نماد   و شاهنامه،
                       ً                                         علمای دينی ـ که غالبا  سادات محل بودند ـ ديگر کتب مذهبی و دينی،  به عالوه،

های مذهبی، و نيز احکام و اوراد شرعی و سيره و  البالغه و ادعيه همچون نهج
 آموختند به مردم می و امامان شيعه را) ص(سنت پيامبر اکرم 

عشايری را   مجموعه اين عناصر فرهنگی محتوای روابط اجتماعی جامعه«
زيستند و به  عشاير با اين فرهنگ مأنوس بودند و با آن می[ و]داد،  تشکيل می

 ».داشتند همين سبب آن را همچون جانمايه زندگی خويش پاس می
های زندگی  پايه  ،)و سنتمذهب (اسلحه وباورهای فرهنگی   کوچ،«بدين گونه 

داد و  های اقتصادی، امنيتی و فرهنگی تشکيل می اجتماعی عشاير را درزمينه
کرد، بنيان زندگی عشاير را  طبيعی است هر عاملی که ارکان فوق را تهديد می

 ».شد انداخت و موجب واکنش آنان می به مخاطره می
سالح و تهاجم فرهنگی  خلعبرسه پايه تخته قاپو، «نيز  سياست عشايری رضاشاه،

                                  ً                                       استوار شده بود و اين سه پايه دقيقا  در تعارض با ارکان سه گانه زندگی عشاير 
 ».بود
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، مانع »تخته قاپو«سياست : گيرد که بنابراين تقوی مقدم به درستی نتيجه می
، تنها وسيله دفاعی عشاير را از آنان »سالح خلع«عشاير بود؛ و سياست » کوچ«

زيربنای سجايای انسانی «عشايرو»مبانی هويت»  فرهنگی،» هاجمت«گرفت؛و می
 . انداخت آنان را به خطر می» و اخالقی

ادامه عمليات «سياست عشايری رضاشاه را ـ پس از سلطنت ـ » آبراهاميان« «
های نظامی درمناطق آنان،  با گسترش دادن پاسگاه«داند؛ که می» نظامی پيشين

ه سربازی بردن جوانان آنها،تحريک اختالفات سالح رزمندگان عشاير،ب خلع
داخلی آنان، مصادره اراضی آنها، تضعيف سران قبايل، محدود کردن کوچ 

خواهان اطمينان از » روستاهای نمونه«ساالنه، و گاه انتقال اجباری آنها به 
 ».انقياد دائم آنان بود

ا ايل بختياری، شاه ب ای ازاين سياست راازنحوه برخورد ورفتار رضا وی، نمونه
با «شاه  دهد سياست عشايری رضا احتمال می  هرچند،آبراهاميان،. کند حکايت می

    ّ                             المل ه به دولتی يکپارچه با مردمان  هدف بلندمدت تبديل امپراتوری کثير
واحد،ملت واحد، زبان واحد،فرهنگ واحد، واقتدار سياسی واحد ارتباط نزديک 

قبايل و نابودی کامل يک ايل ـ و » قمع و قلع«رسد،  اما به نظر نمی» .داشت
پايمال کردن همه حقوق فردی واجتماعی جمعيت کثيری ازمملکتـ مالزم با ايجاد 

 .باشد» دولتی يکپارچه«
او و .ای،منافات داشته است به عالوه، رفتار وعملکرد وی،با چنين انديشه

ای   القهمشاورانش،نه درک درستی ازنظام زندگی ومعيشت عشايرداشتند؛ونه ع
برهمين اساس بوده، که بدون کوچکترين تمهيدی برای زندگی . دادند نشان می

 .آنان عملی شده است» سرکوب«عشاير، تنها 
ای در باب  ـ که خود يک فرد عشايری و محقق برجسته» اللهی اسکندر امان«

ناخشنودی عشاير نه تنهابه خاطراخاذی مأمورين : گويد عشاير وايالت است ـ می
های فراوان، و پايمال شدن حقوق فردی  لت مرکزی بلکه به جهت ظلم و ستمدو

مأمورين نظامی . و اجتماعی بوسيله نظاميان و ساير مأمورين دولتی بوده است
دانستندو خودسرانه تصميمات  خود را مالک جان و مال و ناموس عشاير می

 ...کردند خود را اجرا می
» لمبتون«ای است، بر اظهارنظر خانم  گونه ، در واقع نقد»اللهی امان«مطالب 
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ابراز   در باب سياست عشايری رضاشاه،» مالک وزارع در ايران«که در کتاب 
 .داشته است

سياست عشايری رضاشاه را چون غلط تعبير و بد اجرا «: معتقد است» لمبتون«
کردند الجرم تلفاتی سنگين برچهارپايان اهلی واردآمد وعشاير دچار فقر و 

تأثير منفی اين عوامل دراقتصاد مملکت . سکنت شدند وازعده آنان کاسته شدم
بحدی بود که اودرآخرين سالهای سلطنت خود مجبور شد اين سياست را تعديل 

 »...کند
هائی که از  خانم لمبتون از ظلم و ستم«دهد که يا  اللهی به درستی پاسخ می امان

يا اينکه   عمل آمده است آگاه نبوده،نشينان به  طرف مأمورين نظامی در حق کوچ
 ».بنا به موقعيت خاصی نخواسته است حقايق را بنويسد

های پهلوی  به عالوه، بايد توجه داشت که خانم لمبتون، طرفدارانه به سياست
های رضاشاه »سياست«اصل   در حالی که. اول ـ ودومـ نگريسته ونظرداده است

 .بوده است» بد وغلط«آن » تعبير«و» اجرا«غلط و نادرست بوده؛ نه فقط 
نظرانی  ای از جانب صاحب پايه دليل و بی چنين تعريف و تمجيدهای بی        ً احتماال  

  صاحب«: دارد اظهار می» گاوين همبلی«چون خانم لمبتون بوده که محققی نظير
هايی  روزی                 ً                                        نظران غربی عموما  به تحسين ازاصالحات رضاشاه پرداخته و تيره

 ».اند عشاير به ارمغان آورد ناديده گرفته را که او برای
حکومت پهلوی در ايران   در تاريخ«: دارد به صراحت ابراز می  همين نويسنده

تر ازتعقيب وآزارعشاير توسط مزدوران  ای سياه توان صفحه به سختی می
 » .خوار رضاشاه يافت جيره

ر مطرح شود، هرچه در رابطه با اسکان عشاي«:کند عنوان می»ويليام داگالس«
چه خوب و چه بد، فقط يک مسئله بسيارمهم را نبايد از نظر دور داشت که نحوه 

 ».اجرای اين برنامه بوسيله ارتش رضاشاه بسيار وحشيانه بود
های زندگی عشاير را عرصه                    ً                   های رضاشاه، تقريبا  تمام جوانب و زمينه سياست

، )جانشينی خته قاپو و يکت(اسکان اجباری.تهاجم وتخريب وويرانی قرارداده بود
سالح، تعويض لباس سنتی و جانشين کردن لباس  تعويض سياه چادر، خلع

  های سنگين و گزاف، اخذ ماليات فرنگی، تبعيد اجباری ، حاکميت محض نظامی،
جمعی و انفرادی عشاير، اختالف افکنی و تفرقه ميان  دليل دسته های بی اعدام
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... روی جنگی آنان برای سرکوب يکديگر وايالت و عشاير، و استفاده ازني
 .هايی از اين سياست بود نمونه

به تأثيرات بسيار منفی و ويرانگر سياست         ً                          تقريبا  اغلب محققان داخلی و خارجی
اند  کسانی بوده برخی از اين محققان خارجی . اند عشايری رضاشاه اشارت کرده

ک به مطالعه و مشاهده که با حضورمستقيم در ميان ايالت و عشاير، ازنزدي
وضعيت اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی آنان پرداخته و اظهارنظر 

 .اند کرده
بيش   است که در بحبوحه جنگ جهانی دوم،» اوليورگارود«يکی از آن محققان، 

در ميان ايالت جنوب و غرب ايران به مطالعه و تحقيق پرداخته   از يکسال و نيم
 .است

کننده تخته قاپو در  راجع به ايل قشقايی به اثرات مخرب و نابودای  وی در مقاله
های اتخاذ شده، جهت  روش«: »گارود«بنا به گفته . ميان آنان پرداخته است

شرايط الزم برای   حکومت،... بينانه بود اسکان ايل، وحشيانه، بيرحمانه و کوته
بينی  کشاورزی را پيشبه ) دامداری(تغييريکباره وناگهانی اقتصاد آنان ازشبانی 

 .نکرده بود
مناطق انتخابی برای اسکان، بدون در نظر گرفتن شرايط محيطی و سازگاری 

در نتيجه، مرگ و مير کودکان آنها نيز افزايش ... با آن، برگزيده شده بود
 »....يافت

های روستا در اثر فضوالت متعفن، آلوده شده بود و  چشمه:افزايد گارود، می
سينه پهلو، سل و غيره   اسهال خونی،  هايی چون حصبه، عث بيماریبالنتيجه با

 . گرديد؛ و تلفات جانی و مرگ و مير بسياری را به دنبال داشت
در : نويسد ها ـ می درباب اسکان عشاير جنوب ـ از جمله قشقايی  ويليام داگالس،

نيزه رابطه با تصميم اسکان عشاير، قشقائيها هم مثل ساير ايالت به زور سر
 .نشينی برداشته در منطقه معينی مستقر شدند وادار شدند دست از کوچ

... فقط دراين جا يک سؤال مهم مطرح بود که تحت چه شرايطی؟ و به چه نحو؟
  بعضی ازعشاير قشقائی را مجبورکردند درمنطقه گرمسير خشک و لم    ً مثال  

 .يزرع خليج فارس سکنی گزينند
. های عشاير را تأمين کند سه ماه از سال علوفه دام ای که قادر بود فقط دو منطقه
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آبياری  ای برای  خوددولت هم به موازات اجرای اين برنامه هيچ پروژه
                                                      ً ای که برای اسکان عشاير تعيين کرده بودند نداشت و نتيجتا   های منطقه زمين

عشايری که دراين گونه مناطق سکنی گزيدند به علت کمبود آب برای آبياری 
 .و مراتع نه تنها دامهايشان از بين رفتند بلکه خودشان هم تلف شدند مزارع

  حتی آنهايی که به مناطق باطالقی يعنی شاليزارهای برنج خليج فارس کوچ داده
ها اين سئوال هم مطرح بود  گذشته از اين. شدند نيز قربانی بيماری ماالريا شدند

اند از  به سکونت در دهات شدهنشين که به زور سرنيزه وادار  که اين مردم کوچ
نشينی که آنها را با انبوهی از کثافات  دانند؟ آنهم زندگی ده نشينی چه می زندگی ده
 .ساخت های دهکده روبرو می و منجالب

دهاتيکه . های آب آن آلوده به هزاران انگل وميکروب بود دهاتی که چشمه
راخم چشم بين دهاتيکه آفت ت. تيفوئيدوحصبه واسهال خونی شيوع داشت

 ...کرد و روستائيان بيداد می
البته وضع آنهايی که در مناطق کوهستانيو سردسير اسکان داده شدند کمی بهتر 

تر است ولی عشاير ساکن دراين               ً                        بود چون معموال  آب وهوای اين مناطق سالم
[ گير و برف]های خود را در يک منطقه سردسير  دانستند که خانه مناطق هم نمی

چگونه از خود و انبارهای . گرم کنند[ ای وبا چه وسيله ]ترتيب و چگونه به چه
چگونه مزارع خود را در يک جامعه . ذخيره مواد غذائی خود حفاظت کنند

 .نشين آبياری نمايند ده
الجنب،  الريه، ذات های عفونی واگيردار نظير ذات آنها اغلب گرفتارانواع بيماری
 .ريه و حلق شدند و تعداد زيادی از آنها مردند ديفتری، سل و ساير بيماريهای

کما . بندان هم کليه اغنام و احشام آنها را از بين برد های سخت و يخ زمستان
شوری درآن سالی که ارتش آنها را مجبور کرد  دره» داراشوری«اينکه قبيله 

ً زمستان راهم درهمان منطقه کوهستانی سردسيرباقی بمانند، تقريبا                                                              ٩٠ %
نرخ مرگ ومير مردم ايالت و عشاير در آن ... ی خود را از دست دادندها اسب

کردند که اگر اوضاع و  برهه از زمان به قدری باال بود که بسياری فکر می
احوال چند دهه ديگر به همين منوال ادامه پيدا کند به زودی وجود آنها از صفحه 

ای  زنده ماندن چارهشايان ذکراست که اين عشاير برای . روزگارمحو خواهد شد
لذا حاضر بودند که برای اينکه به آنها اجازه . نشينی نداشتند جز مهاجرت و کوچ
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خود را به افسران ارتش رشوه بدهند و ارتش هم   مهاجرت داده شود تمام دارائی
خواهی و گرفتن حق و حساب  رشوه و باج. مثل زالو به مردم محروم چسبيده بود

 .ودبصورت مد روز درآمده ب
 

سياست   های گذشته، در سال«: نويسد ، می»)ماری ترز(اولن دوشوتن «خانم 
رضاشاه پهلوی مبنی بر اسکان اجباری ايالت و تضعيف و تفرق آنها، سختی و 

 .بينوايی را در پی آورده است
. های نظامی مسدود کردند مسيرکوچ راگشت. جلو کوچ ايل قشقايی گرفته شد

های  ها بگذرانند و دچار خسارت د زمستان رادر کوهبرخی از طوايف مجبورشدن
» دره شوری«طايفه (ها از سرما جان سپردند  فراوانی شدند، گوسفندان و اسب

 ).هاشان را از دست دادند                                   ً          که در تربيت اسب شهرت دارند، تقريبا  تمامی اسب
. برخی از طوايف مجبور شدند تابستان را در مناطق گرم و خشک بگذرانند

ايل که به زندگی آزاد و متحرک و پاکيزگی اردوگاههای متغير و موقت  افراد
خو کرده بودند، دراثر تجمع کثافت و خاکروبه در اطراف چادرها و دودزدگی 

 ».ها، دچار بيماری شدند و ميزان امراض به سرعت فزونی يافت کلبه
های حکومت رضا شاه  درسال«: پژوهشگر روسی؛ معتقد است که» ايوانف««

در . ها دوره بسيار بد و ناگواری بود برای تمام عشاير کوچنده و از جمله قشقايی
داشتند و با  ای اعمال می ها مقامات دررابطه با عشاير سياست مرتجعانه آن سال

جمعی دام، بيماری  زور و فشار آنان را تخته قاپو کرده که منجر به هالک دسته
 ».ن شدنشينا و مرگ و مير فراوان در ميان کوچ

در اين ميان ... «: نويسد وی، راجع به اسکان اجباری ايل قشقايی، به تفصيل می
نشينان به زندگی اسکان يافته باشد  دردسر کوچ هيچ اقدامی که موجب انتقال بی

 .گرفت صورت نمی
ها و پناه دادن به آن از سرمای مناطق  لزوم تأمين علوفه برای دام قشقايی

های تخته قاپو از نظر  قشقايی. شد در نظر گرفته نمیسردسيردر فصل زمستان 
عشايربه تابعيت حکومت .شدند آالت کشاورزی تأمين نمی و بذر مسکن،

                                                        ّ           فرمانداران نظامی درآورده شده بودند که دست به هر گونه تعد ی و خودسری 
                      ً    نشينان را که پيشتر عمال  از  پرداختند و شخصيت کوچ گيری می زدند، به باج می
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 .کردند مرکزی مستقل بودند، تحقير میحکام 
شدند برای اجازه  تخته قاپو شدگان که فاقد مراتع برای دام بودند، مجبور می

های سنگين به فرمانداران نظامی و  حرکت حتی در حيطه سکونت خود رشوه
های ناسالم  ها اغلب در مکان در منطقه گرمسير، قشقايی. نمايندگانشان بپردازند

های زمستان و  ها در ماه دود ناشی از اجاق... شدند االريا ساکن میو آلوده به م
الريه، سل  تهويه شرايط مساعدی برای ذات پنجره و بی های بی خفگی هوا در کلبه

 .ساخت های ريوی فراهم می و ديگر بيماری
شد،  نشينان جمع نمی های کوچ هايی که هرگزدراردوگاه لجن، فضوالت و زباله

. ساخت ها را آلوده می ی قشقايی را آکنده کرده بود و چشمهاکنون روستاها
مير کودکان به  و کرد، مرگ حصبه و اسهال خونی اپيدمی شد، تراخم بيداد می

 .شدت گسترش يافت
های گرم تابستان از نبود  هايشان درماه دام. تعداد زيادی قشقايی نيز ازبين رفتند

طق مرتفع کوهستانی سردسير اسکان هايی که در منا قشقايی. شدند عليق تلف می
آنان با . های گرم نداشتند شده بودند، مصالح و تجربه الزمه برای ساختن خانه

 .کمبود سوخت مواجه بودند
های سخت و  در زمستان. در کارهای آبياری کشاورزی نيز نداشتند  مهارتی

ايشان تلف ه يخبندان که مراتع چندين ماه پوشيده از برف بودند، قسمت اعظم دام
ها و کاهش جمعيتشان شد و  تمام اينها منجر به فقر ونابودی قشقايی. شد می

ها برای استخراج نفت شرکت ايران ـ انگليس به خوزستان  بسياری از خانواده
 ».رفتند، و بقيه راهی کار در جاده شدند

ير عشا» تلفات سنگين چهارپايان اهلی«ـ چنانکه پيشتر آمد ـ به » لمبتون«خانم 
جمعيت انسانی عشاير؛ در نتيجه » کاسته شدن«آنان و نيز» فقرومسکنت«و

  .سياست عشايری رضاشاه ـ از جمله تخته قاپو ـ اشارت دارد
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 ايل بوير احمد و رضاشاه

  
رابطه ايالت کهگيلويه و بويراحمد با رضاشاه، تا قبل از پادشاهی رضاشاه و 

. دوستانه و حاکی از رفاقت و حمايت بودنمايان شدن ماهيت و اهداف واقعی او؛ 
» کعب محسين و از طايفه بنی از شيوخ آل«که »شيخ خزعل«در جريان سرکوب 

پرورانيد؛ رضاخان  طلبی خوزستان را در سر می              ً             بود ؛ و ظاهرا  سودای استقالل
. از حمايت ايالت جنوب ـ از جمله ايالت کهگيلويه و بويراحمد ـ برخوردار شد

ـ رئيس قسمتی از ايل بهمئی کهگيلويه ـ » خان بهمئی حسين«ه، تنها در اين واقع
 . به حمايت از شيخ خزعل، در مقابل نظاميان رضاخان ايستاد

زن يکی از پسران شيخ «حسين خان بهمئی » دختر«بنا به نقل احمد کسروی، 
 خان بهمئی دائی امير حسين«عالوه براين،براساس گفته سرداراسعد،».بود

به طرفداری از شيخ خزعل، در » پسر اميرمجاهد«بختياری بود؛ و »  مجاهد
 .کرد می» با قشون دولت جنگ«نزديکی بهبهان 
های نزديک بهبهان ـ درکيکاوس وزيدون ـ بوده، که ايالت  در همين جنگ

.  شوند کهگيلويه وبويراحمد، موفق به شکست دادن طرفداران شيخ خزعل می
: نويسد کند ومی خان بهمئی اشاره می سينسردار اسعد به شکست وتلفات ح

. بيست و پنج نفر کشته و بيست و دو نفر اسير دادند. خان شکست خورد حسين«
خان  زکی. خان مقتول شد زکی[ و]خان دستگير  خان برادر زاده حسين دمحم شفيع

 ».رئيس يک دسته بهمئی بود
کوب شيخ خزعل به رغم حمايت ايالت کهگيلويه و بويراحمد از رضاخان و سر

و طرفدارانش؛ تعارض و تضاد آنان پس از پادشاهی رضاشاه و شروع اقدامات 
 .وی، آغاز شد
ـ که در آغاز زمامداری پهلوی دوم منتشر » کوه گيلويه وايالت آن«مؤلف کتاب 

[ خرد خرد]پس از برانداختن دولت قاجار خورد خورد «: شده ـ معتقد است
ً           هلوی تغيير پيدا کرد و مخصوصا  برای نشان سياست تحبيبی و مالئم دولت پ                             

دادن قوه و اقتدار وتوسعه نفوذ قدری جلو فرمانروايان نظامی سست گشت و 
آنان نيز دست خود را خوب بازی کرده، هر اندازه که توانستند قدرت و نفوذ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٢                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

رفته نارضايتی توده مردم  خود را بر ايالت و ساير مردم تحميل کردند و رفته 
 » .ايالت فراهم گشت      ً مخصوصا  

های خانمان برانداز رضاشاه، نارضايتی توده مردم ايالت را  در واقع، سياست
های مردمی،به فرماندهی و رهبری  درنتيجه، توده. بيش ازسران آنان برانگيخت

جنگجويان ايلی خويش، بيشترين مقاومت و مبارزه را عليه نظاميان رضاشاه، 
 .به منصه ظهور رساندند

رکوب ايالت کهگيلويه و بويراحمد ـ خاصه ايل بويراحمد که در سياست س
ش آغاز  ١٣٠٦مسايل سياسی ـ اجتماعی کشور جلوه بيشتری داده بود ـ از سال 

خرداد (رضاشاه دردولت مخبرالسلطنه » وزير جنگ«سرداراسعدبختياری، . شد
اره شاه، اش ـ به دستورسرکوبی ايل بويراحمد، توسط رضا)١٣٠٦ـ اسفند ١٣٠٦

چندی قبل شاه به من فرمود بايد يک اردوبرود «: گويد وی می. صريح دارد
برای سرکوبی بويراحمد، عرض کردم امر کنيد يک دسته بختياری، يک دسته 

 ».اردو همين قسم حرکت کرد. قشقائی با يک دسته نظامی بروند و امر شد
گرفته  انجام» ١٣٠٦مرداد «اردوکشی رضاشاه برای سرکوب بويراحمد، در

خان و سرتيپ خان بويراحمدی       ً                               ظاهرا  سران ايل بويراحمد علياـغالمحسين. است
جريان اردوکشی ومنويات مخرب رضاشاه را مطلع ) تيرماه(ـ از يک ماه قبل 

 .شده بودند
خويش، » خدمات«، ضمن يادآوری ٢٤/٤/١٣٠٦  بنابراين در تلگرافی به تاريخ

های مغرضان را که برای  کشی نقشه«: بودند  خواسته» اولياء امور«ملتمسانه از 
گناهان را نريخته، اموال آنها  جلب نفع شخصی است ترتيب اثر ندهندو خون بی

و از ... را که مولد ماليات سنواتی است بدست قشقايی و غيره به غارت ندهند
 ».گناه مظلوم جلوگيری فرمايند پايمال شدن خون جمعی بی

، »آقای امام جمعه«، »مجلس شورای ملی«ه                       ً  در اين تلگراف که ظاهرا  ب
  و روزنامه» وزارت جنگ«، »وزارت داخله«، »رياست جليله وزراء عظام«

های مختلف چون گلشن،ميهن، ستاره ايران،جارچی وغيره ارسال گرديده؛ 
بيان شده است؛که خود مؤيد انديشه مخرب رضاشاه و مأموران » مهمی«مطالب 
 .اوست

دهد مردم ايالت و سران آنان، خواهان جنگ و جدل با  به عالوه، نشان می
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 .حکومت مرکزی نبوده؛ ودر واقع واکنش آنها از سر اجبار و ناچاری بوده است
چندين سال قبل که کالنتری طايفه ايل بويراحمد ... «: در اين تلگراف آمده است

     ً                                                         مستقال  به مرحوم کريمخان پدر چاکران برگزار بود به تحريک بعضی از 
خان عموی چاکران محرک قتل مشاراليه شده پس از مقتول  شخاص شکرالها

ساختن آن مرحوم خانه و احشام اين چاکران را غارت کرده تمام ايل و احشام و 
              ً         اين اقالن فرارا ، به محل   جات چاکران را متصرف شده، امالک و کليه عالقه

يم تا اوقاتيکه نمود جويی برای استحقاق خود می ديگری عزيمت کرده و فرصت
اداره جليله قشون مقتدر کنونی تشکيل و روزنه اميدواری برای چاکران پديدار 

] به[آمده خود را معرفی کرده و مورد توجه و ارجاع خدمات واقع شديم که 
های مربوطه خدمات نمايان  خانه های مضبوطه در وزارت شهادت دوسيه

مذکور ياغی که چندين سال  دستگيری و تسليم مير[:] چاکران عبارت است از
در فارس و کهگيلويه  شرارت  کرده و موقع طغيان خزعل خدماتی شده که 
مورد توجه رؤسا مافوق شده و شايد از اداء شهادت خود امروزه مضايقت 

سالح از تمام ايالت و عشايرجنوب سبقت جسته تفنگ و  نفرمايند وموقع خلع
مربوطه داشته و خود را برای انجام  فشنگ جمعی خود را گرفته تسليم مأمورين

خدمات محوله از مراکز مربوطه حاضر داشته و فعال از اظهار خدمات جزئی 
 .نمائيم نظر می صرف

خان موصوف هميشه درصدد تخريب کار  لکن درمقابل خدمات چاکران شکراله
 چون انقياد کامل چاکران و. کرد موجبات بدنامی چاکران را فراهم می... بوده و 

انجام خدمات محوله از حيث مواظبت در نظم محل جمعی خود و تأديه ماليات 
تا اينکه باتهام سرقتی ... سنواتی و خدمات ديگر مانع از مقاصد مغرضانه او بود

دولت محرک شده مأمور نظامی در طايفه  ايل عزام داشتند و کدخدای يکی از 
چون .ساخلوی بهبهان بوديماحشام راتحت فشار قرار دادند چاکران هم در مرکز 

موضوع اتهام صرف بود اين مردم وحشی تحميالت و فشارهای مأمور مزبور 
 ...را باالخره تاب تحمل نياورده او را به قتل رساندند

خان را که چند سال است فرمانده ساخلوی کهگيلويه  اله از طرفی آقای ياور امان
جوئی کردند و  ايشان هم بهانهباشد تطميع و با خود همراه کرده  و بهبهان می

موجبات بدنامی چاکران را بيشترفراهم آوردند، آنچه خواستيم خود را تبرئه 
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نموده اصل موضوع را حالی کنيم چون غرض شخصی درکار بود کسی گوش 
نداده چند مرتبه برای حفظ آبروی خود از امور ايلی استفعای خود را تقديم مقام 

اينک بر اثرشرارت اشرار . يم پذيرفته نشدامارت معظم لشکر جنوب نمود
معدود دولت گويا تصميم گرفته کليه بويراحمد را تحت فشار قرار دهد مظلوم و 

 .ستمگر را بالتبعيض مورد حمله سازد
ً                        علی هذا مشروحا  خاطر آن ذوات را تذکر می ً دهيم بويراحمد عموما                  وحشی و                     

د نفر معدود است که آنها کوهستانی هستند ولی دزدی و شرارت منحصر به چن
 .هم در اين موقع کوهی و فراری هستند

کشيهای مغرضان را که برای جلب نفع شخصی  خوب است اولياء امورنقشه
گناهان را نريخته، اموال آنها را که مولد ماليات  است ترتيب اثر ندهند و خون بی

د چاکران فقط مساعدت بخو. سنواتی است بدست قشقائی و غيره به غارت ندهند
. بنمايند کليه منويات و مقاصد ممکنه اولياء امور را اطاعت و اجرا خواهيم نمود

اگر کسی به اين چاکران دعوی داردحاضريم که در عدليه محاکمه نموده در 
ملتمسايم که از پايمال شدن خون جمعی . صورت محکوميت ازعهده برائيم

 ».گناه مظلوم جلوگيری فرمايند بی
» سرکوبی«تلگراف پيشگيرانه و ملتمسانه، دولت رضاشاه تصميم به رغم اين 
ها ـ به  ها و قشقايی اندکی بعد اردوی نظامی، با همکاری بختياری. را گرفته بود

ها در ايالت مذکور ـ بدون جنگ و جدل  همراه برخی خويشاوندان بويراحمدی
ياسوج کنونی  وارد منطقه شدند و در بويراحمد عليا ـ حوزه سررود، در نزديکی

هايی ميان بويراحمد عليا و  ها و خونريزی دراين زمان، دشمنی. ـ اردو زدند
 . کردند توزانه عمل می سفلی وجود داشت و بنابراين نسبت به هم کينه

 
خان و سرتيپ خان، خوانين بوير  متن تلگراف نيزمؤيدآن است؛ زيراغالمحسين

خان ـ  عموی خويش شکرهللا» اتتحريک«احمد عليا، اکثر مشکالت مربوطه رابه
 .اند خان بويراحمد سفلی ـ منسوب نموده

  توانست، اين مهم، فقط حاکی از اختالفات خونين خويش بود، و چندان نمی
ِ                   البته شک نيست که ارتباط  نزديک  يک کالنتر با حاکم . صحت داشته باشد       ِ                       

شد و  میگاه موجب فشار و اجحاف حاکم نظامی بررقيب محلی وی  نظامی، گه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٥                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

هاو اختالفات  اما،همه آن به رقابت.اين جزيی از سياست سرکوب رضاشاه بود
يعنی سرکوب :کرد گشت؛بلکه سياست اصلی دولت چنين ايجاب می  محلی برنمی

 !دايم و کامل ايالت و عشاير
درهرحال، اردوی نظامی متشکل ازبختياری، قشقايی و دولت، در منطقه 

ضمن اخذ ماليات و غرامت از مردم ـ به دليل غارت بويراحمد عليا خيمه زدند و
خان را به عنوان  ها ـ سرتيپ فارادنبه و بروجن بوسيله برخی از بويراحمدی

 .با خود بردند و در واقع بازداشت نمودند» گروگان«
 ١٣٠٧ها در واسط سال  گيری دولتی، بويراحمدی به دنبال اين حوادث و گروگان

حاج دمحم معين «ممسنی و فرزندان   خان رستم م قلیهايی که ميان اما در جنگ
برسرامالک زرخيز ممسنی اتفاق افتاد، حضور ) التجاربوشهری معين(»دهدشتی

يا همان » دورگ مدين«جنگ مشهور. سازومؤثر يافتند؛ حضوری سرنوشت
تا  ١٣٠٧های  درسال» شورش عشايری فارس«، که سرآغاز»دورگ دهنو«

 . ه کشمکش مذکور بودشود، نتيج محسوب می ١٣٠٩
جاويد و دشمن زياری   های طوايف بکش، نيروهای دولتی که در معيت چريک

خان رستم ـ هجوم برده  ممسنی، به حوزه رستم ممسنی ـ و ابواب جمعی امام قلی
اما حضور جنگجويان بويراحمد، عرصه . بردند، خيلی زود به پيروزی رسيدند

            ً                      کرد و نهايتا  شکست سختی را بر آنان  های محلی تنگ را بر نظاميان و چريک
 .تحميل نمود

های ديگر از  نشينی نمودند و درفهليان ممسنی با حمايت چريک نظاميان عقب
. شوری و کشکولی ـ حمله مجددی را آغاز کردند های دره ـ تيره  ترکان قشقايی

و  ولی نظاميان اين بار نيز هزيمت يافتند و تلفات جانی و مالی بسياری دادند
نشينی نظاميان،  درپی اين شکست مجدد و عقب. جمعی از آنان نيزاسير شدند

دمحمخان «معزول گرديد وبه جای وی »خان پورزند ابوالحسن«فرمانده تيپ فارس
 .منصوب شد» بختی شاه

جنگ دورگ مدو به دو «: کند به درستی بيان می» کاوه بيات«گونه که  همان
گذشته از غنايم (اول، به لحاظ تسليحات؛ . د         ً                   لحاظ کامال  به سود عشايرتمام ش

ها افتاد، در حدود هفتصد  جنگی فراوانی که طی دو نبرد به دست بويراحمدی
ها  قشقايی کشکولی...های قبضه تفنگ و مهماتی که ازسوی دولت درميان چريک
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ها تقسيم شده بود تا در جهت کمک به نيروهای حکومت به کار  شوری و دره
ودوم، و ) نبردهای بعدی عليه آن نيروها مورد استفاده قرار گرفت         ً   رود، ماال  در

ها بر  ی از حيث شکست سهمناک و مهيبی که بويراحمد  شايد مهمتر ازاسلحه،
اين موضوع به ويژه از نظر آن دسته از کالنتران . قوای نظامی تحميل کردند

و عامل  قشقايی که به عنوان رؤسای چريک در جنگ حضور داشتند دور نماند
 ».مهمی در پذيرش انديشه شورش از سوی آنان بود

 جنگ مهيب تنگ تامرادی
، و )دورگ مدين(ها درجنگ دورگ دهنو  های جنگی بويراحمدی با موفقيت

. ها، اقتدار رزمی ودفاعی ايل بويراحمد، بسيار باال رفت شکست سهمگين دولتی
قدرت حضور در  رضاشاه ونظاميانش، اجازه و١٣٠٩رسد تا سال  به نظرمی

 .اند بويراحمد را نيافته
تا نيمه اول  ١٣٠٧نيز در طی نزديک به دو سال ـ از نيمه دوم   ايل بويراحمد،

تنها مورد ضبط شده، . ـ کمترين رويارويی را با دولتيان داشته است ١٣٠٩
ها در سال  به طرفداری از قشقايی  ای ازجنگجويان بويراحمدی، حضور عده

يک ستون «ـ ميانه راه شيراز به اردکان ـ » شول«ه در گردنه ک  بوده، ١٣٠٨
تدارکاتی قشون دولتی را که قصد رسيدن به اردکان را داشت، منهدم کردند و 

خان بويراحمدی نيز از  سرتيپ. بختی را با شيراز قطع نمودند ارتباط قوای شاه
بيضا حمله کرد  ها به بلوک موقعيت استفاده کرد وبه اتفاق تعدادی از بويراحمدی

 ».وبه غارت و چپاول روستاهای آن سامان پرداخت
اميرلشکر «سرانجام با تدبير   ،١٣٠٨شورش ايالت قشقايی و بختياری در سال 

ايل » قلع و قمع«آرام شد؛ و تمام هم وغم رضاشاه و نظاميان او، » شيبانی
 .بويراحمد شد

قشقايی و بختياری داد، بيش با امتيازاتی که حکومت به سران و کالنتران ايالت 
استفاده از . از پيش درصدد جذب و جلب آنان درسرکوب ايل بويراحمد، برآمد

جنگجويان ايالت مختلف در جهت سرکوب ايل شورشگر، از ترفندهايی بود که 
 .شد برداری می در عصر پهلوی، مدام از آن بهره

. گرفت يان نشأت می                      ً                مخرب و ويرانگر، احتماال  از سياست انگليس اين انديشه 
ً زيرا آنان، تقريبا   برای سرکوب ايل بويراحمد  ١٢٩٩ده سال قبل از کودتای                   
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تواند  جزيک اردوی معظم قوی هيچ چيز ديگر نمی«: پيشنهاد داده بودند که
» اردوی معظم قوی«اين   به عقيده انگليسيان،» .را منظم کند] ها[بويراحمدی

در » سرجرج بارکلی«. باش» ختياریمتشکل از سوار قشقايی وب«بايستی 
اين طايفه بويراحمدی ... «: نويسد می» سرادوارد گری«به ١٢٨٨دی  ١١  تاريخ

ای که                                  ً            ای که از اعمال خود برده و مخصوصا  از اثر حمله بواسطه بهره و نتيجه
اند و عقيده  اند جسارت زياد و نفوذ کلی حاصل کرده      ً                  جديدا  به مسيو پاسک کرده

کند                       ً                                       نست که تنبيه آنها جدا  لزوم پيدا کرده و اين طوراظهار عقيده میمستر بيل آ
بتوانند چنين خدمتی را به عهده گيرند اردويی خواهد بود   ای که که فقط قوه

 »...                                    ً متشکل از سوار قشقايی و بختياری متفقا  
فقط موافقت و همدستی بين قشقايی و ... «: آمده است که» مستر بيل«در نامه 
زيرا ... برای مطيع کردن اين ايل خونخوار غارتگر الزم و مفيد است بختياری

نهايت مشکل خواهد بود که يک  که اگر از دو طرف به آنها تهاجم نشود بی
 »....نشين به اين رشادت و فعاليت را بتوان در تنگنا انداخت کوه طايفه

ل اي» قلع و قمع«اندک اسنادی که امروزدردست است؛ انديشه   براساس
ـ به جد  ١٣٠٩بويراحمد، پس از مکاتبات انگليسيان با دولت ايران ـ در تيرماه 

 .در دستور کار حکومت رضاشاه قرار گرفته است
ای به  در نامه  ، مديرکمپانی نفت انگليس ـ ايران،١٣٠٩پنجم تيرماه   در تاريخ

 اآلن تلگرافی از: حضرت اشرف«: نويسد وزير درباررضاشاه می» تيمورتاش«
آبادان بتاريخ ديروزرسيده و مشعر است که عمليات ما در ناحيه گچ پوکاک در 

که در شمال غربی بوشهر واقع است از طرف  ]    ُ   کورا غلی[نزديکی گچ کروقلی 
که بالغ بر يکصد و پنجاه نفر بويراحمدی بودند مورد حمله واقع شده و در  عده

هرگونه ... اند ارد آوردهنتيجه آنجا را غارت کرده و صدماتی به مؤسسات ما و
وقايع ديگری که رخ داده واطالعی برسدالبته بعرض حضرت اشرف خواهد 

 »....رسانيد
ميستر جکس عزيزم؛ در جواب «: نويسد ، تيمورتاش می»جکس«در پاسخ نامه 

[ ای]ب، زحمت ميدهم که خبر شرارت عده٦تير جاری تحت نمره س ٥مراسله 
. قبل از وصول مراسله شريفه رسيده بود از بويراحمدی در حدود گچ پوکاک

اشرار مزبور برای جلب توجه بخود مبادرت باين عمل نموده و خواستند که 
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سالح آنها تسهيالتی حاصل  قوای خود را مهم جلوه بدهند که شايد در شرائط خلع
 ».در هر حال اوامر مقتضيه در سرکوبی آنها صادر شده است].[ شود

، توضيحات بيشتری ١٣٠٩تيرماه  ٧  س ـ ايران در تاريخمدير کمپانی نفت انگلي
چنين،  هم.  آنان در گچ پوکک داده است» راجع به تجاوز به عمليات امتحانی«

ای ديگر به تيمور تاش وزير دربار  ، نامه١٣٠٩تيرماه  ١٠وی در مورخه 
... تشکرات خود را برای مراسله شريفه: حضرت اشرف گراميم...«: نويسد می

سابق خود غرض از راپورت دادن   دردومراسله. رساند تيربعرض می ٧ه مورخ
شرارت بويراحمديها اين بود که اطمينان حاصل کنم که قضيه بعرض حضرت 

 .اشرف رسيده باشد
دولت بفوريت و بطرز مؤثری اقدام فرموده و باعث خوشوقتی است که اقدامات 

وقايع که مانند سال قبل  مقتضی برای مجازات آنها و جلوگيری از تکرار اين
 »....خساراتی به کمپانی ما وارد آورده خواهد شد

در پی اين مکاتبات ـ آن گونه که تيمورتاش مکتوب نموده است ـ   درهرحال،
  رسد، به نظر می.»صادرشده است»  ايل بويراحمد،»اوامرمقتضيه، درسرکوبی«

حکم عملياتی در «ن ذيل، تحت عنوا» حکم عملياتی«در   ،»اوامرمقتضيه«اين 
 .؛ به خوبی ترسيم شده است»تعرض به بويراحمد

  ...حکم عملياتی در تعرض به بويراحمد
 

 :الف ـ مأموريت
قلع و قمع اشرار بويراحمد عليا و سفلی و پاک کردن مناطق مزبور از وجود 
اخاللگران که به شرارت مشغول و به وسيله تفنگچيان خودشان موجب نا امنی 

  .اند ارس شدهدرصفحات ف
 

  :ب ـ واحدهای جنگی
 
تقويت ]مرکز به فرماندهی سرهنگ ابراهيم زند  ١ـ هنگ پياده پهلوی ازلشکر١

 .يک گروهان مسلسل سنگين[ شده با
مرکز به فرماندهی سرهنگ احمد معينی  ٢ـ هنگ پياده نادری از لشگر ٢
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 .يک گروهان مسلسل سنگين[ تقويت شده با]
مرکز به فرماندهی سرهنگ طهماسبی  ١لشکر  ـ هنگ پياده رضاپور از٣
 .يک گروهان مسلسل سنگين[ تقويت شده با]
 ...ـ يک گردان سوار از هنگ سوار فاتح به فرماندهی سرگرد حسين فاتح٤

 ):پشتيبانی(پ ـ واحدهای حمايتی 
چهار آتشبار هر آتشبار (مرکز  ١ـ يک هنگ توپخانه کوهستانی از لشکر ١

 ).چهار عراده توپ
 .ـ يک گردان چريک از افراد قشقايی٢
پوش که فقط تا  افکن ـ دو دستگاه زره ، بمب)هواپيما(ـ چهار فروند طياره ٣

 .اردکان واحد جلودار را پشتيبانی خواهد کرد
  .ـ يک واحد مهندسی٤
 

 :ت ـ قوای ذخيره و احتياط
  .مرکز ٢تيپ شيراز با کليه عوامل ـ هنگ آهن از لشکر 

 
  :ث ـ تدارکات

 
ـ آشپزخانه و لوازم طبخ ـ خواربار و آذوقه اردو و عليق دواب به وسيله ١

 »... .پانصد و پنجاه قاطر کرايه حمل خواهد شد
پس از صدور حکم عملياتی به طرح و انشاء آن زمان، فرمان «بدين گونه 

حرکت صادرگرديد و نيرو به طرف اردکان آهنگ عزيمت نمود و در اردکان 
 ».يک هفته فرمان توقف صادر نمودفرمانده نيروبرای 

رسد اين لشکرکشی گسترده، که بنا به نوشته يکی از نظاميان حاضر  به نظرمی
ساعت مسافت بين  ٨کيلومتربود و ٢٤درحدود] آن[طول ستون «درعمليات،

؛ برای نابودی و فنای کامل يک ايل به حرکت درآمده »سرستون وانتهای آن بود
 .است

عملياتی ارتش رضاشاه دراردکان،اردوگاه عظيمی  های پس ازاستقرارهنگ
در مقابل آنان، جنگجويان بويراحمدی ـ که اکنون فرسنگها از منطقه . تشکيل شد
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های اطراف اردکان موضع  مسکونی خويش فاصله گرفته بودند ـ در تل و تپه
 .گرفته و مهيای نبرد شدند

يم اردکان، به برای جلوگيری از جنگ وخونريزی، برخی از روحانيون مق
     ً                                            ظاهرا  نه عشاير دل به اين وساطت دادند و نه مقامات «اما . وساطت پرداختند

در » سرهنگ فوالدوند«بنا به نقل» .لذا تالش آنهابه جايی نرسيد[. دولتی]
کی (» لهراسب«به نام   ؛ فرمانده جنگی عشاير بويراحمد،»مهنامه ژاندارمری«

ما اسلحه به دست گرفتيم تا عمامه «: است به سادات پيام رسان گفته  ،)لهراسب
يادگار جدتان را ازشما نگيرند و کاله پهلوی سرتان بگذارند و آن وقت مجبور 

 ».شويد گدايی کنيد
. ناپذير شد در هر حال، چون طرفين شرايط يکديگر را نپذيرفتند، جنگ اجتناب

؛ اما نبرد در اطراف اردوگاه انجام گرفت  ای های مختصر و پراکنده درگيری
شبيخونی که به گفته فوالدوند، . ها رخ داد اصلی در نتيجه شبيخون بويراحمدی

 ».خونين را بوجود آورد  يک شب«
. ها ازجهات مختلف اردوگاه يورش برده و به داخل آن رخنه کردند بويراحمدی

در . ها نبود نيزمانع پيشروی بويراحمدی  های نظامی، های مداوم مسلسل شليک
، عشايرداخل سنگرهای نظاميان گرديده و جنگ تن به تن  غربی اردوگاهقسمت 

 .آغاز شد
، به قلب ستون »لهراسب«به همراهی و فرماندهی   ها جمعی ديگرازبويراحمدی

ای  عده. گرفتند  نظامی يورش بردندوهردو طرف خويش را به زير رگبار گلوله
» .ه روی چادرها گشودندآتش شديدی ب«ديگر به سمت ستاد نيرو هجوم بردند و 

ضمن يورش به طرف مقر ستاد نيرو با فرياد وايجاد «بنا به گفته فوالدوند، آنها 
بزنيد، بکشيد، نترسيد، اينها برای جان و : دادند سر وصدا به لهجه لری شعار می

 ».اند مال و ناموس ما آمده
دوگاه ها، هزيمت قطعی نظاميان و سقوط ار جانبه بويراحمدی با فشار همه

  نزديک شده بود؛ اما مقاومت همگانی نظاميان اردوگاه و روشن شدن هوا،
ـ از » سرگرد پيشداد«. ها گرديد نشينی بويراحمدی موجب نجات آنان وعقب

 و سرباز نفر٣٠در حدود«های نظامی را نظاميان حاضر در اردوگاه ـتعداد کشته
منابع .  کند رمیذک»دو افسر«سربازو »نفر ٢٥«و مجروحين را » يک افسر
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 . اند اعالم کرده» نفر ١٧«و » ٩«محلی تعداد متقولين بويراحمدی را 
نشينی کردند؛ تا بتوانند دشمن  ها پس ازشبيخون اردکان عقب بويراحمدی

در خط . العبور بکشانند خورده وعصبی را به مناطق کوهستانی و صعب زخم
 ان نظاميان و بويرهای پراکنده ومختصری مي سيراردکانـ ياسوج درگيری

تلفات و صدماتی   ها در اين جنگ و گريزها بويراحمدی. ها رخ داده است احمدی
 .بر نظاميان وارد آوردند؛ اما اين اقدام آنان تأثيری در پيشروی نظاميان نداشت

های مدرن و پيشرفته روز و با توپخانه و  با سالح  لشکر ده هزار نفری رضاشاه
ويانی که برخی از آنان تنها سالح سرد همراه داشتند ـ مسلسل؛ در برابر جنگج

 .نشينی نزدند به رغم تلفات زياد ـ دست به عقب
در نزديکی ياسوج کنونی، در معبری کوهستانی و جنگلی ـ و   ها، بويراحمدی

نبرد سنگ و منگ که . ؛ به کمين نشستند»سنگ و منگ«العبور ـ به نام  صعب
، سنگين و  م ادامه يافت؛ برای هر دو طرفبا شدت تما  دو روز و يک شب

تلفات زيادی ـ نسبت به شبيخون   در اين نبرد، به رغم آنکه نظاميان،. سخت بود
های مسير راه ـ دادند؛ ولی سرانجام موفق به شکست و  اردکان و درگيری

سرگرد پيشداد، بدون ذکر کشتگان . ها گرديدند نشينی مجدد بويراحمدی عقب
 . کند عنوان می» نفر و چند افسر ١٢٠در حدود «ها را  زخمی نظامی، تعداد

.  کنند ذکر می» دو نفر«های بويراحمدی را تعداد کشته  برخی منابع محلی،
ضبط کرده  ١٣٠٩» ششم مرداد«اين درگيری را   سرتيپ يکرنگيان، تاريخ

 ها، نظاميان روستاهای خالی از سکنه ياسوج و نشينی بويراحمدی با عقب. است
با ورود لشکر عظيم رضاشاه به منطقه بويراحمد . تل خسروی را اشغال کردند

ً                           ها، تقريبا  تمام ساکنين روستاهای مسير  و عدم شکست قطعی از بويراحمدی           
 .عبور نظاميان، تخليه نموده پا به فرار نهادند

سابقه مواجه شده بودند و هر آن بيم نابودی کامل  عشاير بويراحمد، با هجومی بی
تاکنون سابقه نداشت که جنگجويان ايل بويراحمد، آن هم با وجود . رفت نان میآ

اين . لهراسب، اين گونه شکست خورده باشد ای نظير کی فرمانده دلير و پرآوازه
العاده، سران و بزرگان ايل را به انديشه مصالحه و پذيرش برتری  وضعيت فوق

 .نظاميان واداشت
ل قطعی ايل، در آن هنگامه خطير و خطرناک؛ آنان برای جلوگيری از اضمحال
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هللا  ای برای فرمانده لشکر ـ اميرلشکر حبيب نامه  بنابر اين،. ای نداشتند چاره
 .شيبانی ـ ارسال داشتند

کند، بيان  های پس از شبيخون اردکان نمی ای به درگيری فوالدوند که هيچ اشاره
ان ياغی از سرلشگر پيکی از طرف سر: نموده که در دشت روم بويراحمد

خان  خان و شکرهللا ای از جانب سرتيپ شيبانی اجازه مالقات خواست و نامه
مدلول نامه تا آنجا که توانستيم از منابع . ضرغامپور تسليم فرمانده نيرو نمود

 :اند به دست آوريم از اين قرار بوده             ً                       مطلع که شخصا  در اين نبرد شرکت داشته
ند بدون مانع به طرف بويراحمد عليا و سفلی عزيمت توا اول ـ نيروی دولتی می

نمايد و در مراکز موردنظر به استثنای قلعه لوداب و لنده مستقر شوند و 
 !داريم مقدمشان را گرامی می

سالح را کالنتران بدون دخالت سربازان خود بر  دوم ـ اجازه داده شود عمل خلع
آوری و  شاير را خودمان جمععهده بگيرند و به مدت شش ماه تفنگهای افراد ع

فقط تعداد معدودی اسلحه به ما داده شود تا در موقع کوچ به . تحويل خواهيم داد
 !ييالق برای حفظ جان خودمان داشته باشيم

سوم ـ عشايرازاوامرودستورات فرماندهان پادگانها همه گونه اطاعت خواهند 
) ژاندارمری(اسگاه امنيه اما تقاضا داريم درمناطق عشايرنشين بويراحمد پ.نمود

 !مستقر نشود
چهارم ـ دولت، عشاير را از استعمال کاله پهلوی که اجباری شده معاف بفرمايند 

 !و در پوشيدن لباس محلی ممانعتی برای افراد عشاير نباشد
اند دولت تا پنج سال ما را از پرداخت  پنجم ـ چون عشاير دچار خسارت شده

 .ماليات معاف بفرمايند
را پاره کرد و جلوی پای پيک ... شيبانی نامه ارسالی ... «:نويسد دوند میفوال

عنقريب پاسخ مقتضی [،]های احمقانه قابل جواب نيست نامه: انداخت و به اوگفت
جنگ ميان   بدين ترتيب،»  .را ارتش به نحوی که صالح بداند به آنها خواهد داد

به » سرسپيدار«شت روم و ها در د بويراحمدی. طرفين اجتناب ناپذير گشت
  .اردوی نظامی شبيخون زدند؛ اما نبرد اصلی در تنگ تامرادی رخ داد
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  تنگ تامرادی معبری مخوف
 

گذشت و برخوردها و  بيش از يک ماه از لشکرکشی عظيم و همگانی ارتش می
رغم تلفات زيادی  درگيريهای مختصر و شديدی نيز رخ داده بود و نظاميان علی

ند، توانسته بودند جنگجويان بويراحمدی را به خاک خويش عقب که داده بود
 .برانند

ها  خبرهای روزنامه. دانستند آنان اين واقعه را پيروزی بزرگی برای خود می
اکنون به   قشون تحت امير شيبانی،. همه حاکی از فتح و فيروزی نظاميان بود

نه اسکندر توانسته  گويان و مبلغان، گذاشت که طبق گفته سخن ای قدم می نقطه
 .بود از آن بگذرد و نه تيمور و نادر

در هفته :... نمايد خبرنگار مخصوص شفق سرخ، وقايع را چنين گزارش می
گذشته از اردکان و هر طرف فرمان پيش صادر و پنج ـ شش روز قبل آنها را 
مورد حمله قرار داده و از باال قوای هوايی از پايين آتش توپخانه و حمالت 

شون طوری آنها و قالعشان را زير آتش گلوله نابود ساختند که ديگر شرارت ق
را به خاطر نخواهند آورد، برحسب خبرموثق خصوصی، لهراسب که رئيس 

سايرين به کلی متواری و داغون   شجاع آنهاست با چند نفر رؤسای آنها مقتول،
اند پذيرفته  ودهاند و تا به حال چند بار عجز و البه و استدعای بخشش نم شده
 . ميان کوه گيلويه است» تامراد«با قوا درتنگ [ شيبانی]اآلن اميرلشکر . نشده

، ستون نظامی با آرايش ذيل وارد تنگ ١٣٠٩مردادماه  ١٣پيش از ظهر 
 :تامرادی شد

 .هنگ نادری به فرماندهی احمد معينی مأمور حفظ عقبه - ١
 .و ارتفاعات شرقیگروهان اول هنگ رضاپور مأمور جناح راست  - ٢
 .گروهان اول هنگ پهلوی مأمور سمت چپ و ارتفاعات غربی - ٣
 .نيروی اصلی و عمده قوا در خط محور اصلی نفوذ به داخل تنگ - ٤
الدين ديبا و هشت چريک قشقايی  يک گروهان سرباز به فرماندهی نظام - ٥

 .مسئول تدارکات نيرو و پشت سر قوای اصلی
سنگرهای طبيعی خويش ـ سنگها و درختان ـ موضع جنگجويان بويراحمدی در 

نشينی و  گاه که راه عقب گرفته تا ستون نظامی به درون تنگه وارد شدند؛ و آن
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های فراوان و باران  گلوله  شليک. پيشرفت آنها بسته شد، جنگ را شروع کردند
نيروی نظامی اکنون درمخمصه عجيبی . تير، برسر نظاميان باريدن گرفت

 .شده بودگرفتار 
روز اول جنگ که اوج آن از حوالی ظهر به بعد بود، بدين گونه سپری شد که 
ً                                      گردانهای پهلودار و جلودار تقريبا  به محاصره درآمده و بسياری از نيروهای                                  

ارتباط زمينی اين گردانها که توسط سربازهای . خويش راازدست دادند
ای مخابراتی به يکديگر ه قطع شد و فقط با آيينه  گرفت، صورت می» امربر«

 .دادند عالمت می
شب نبرد و فردای آن، نيروهای . تر ادامه داشت  جنگ با شدت هر چه تمام

رو  با محاصره قطعی و انهدام کامل روبه               ً                    نظامی که کامال  خود را باخته بودند،
 .شدند

های پهلودار در هر دو جناح ـ چپ و راست ـ با تلفات صد در صد از کار  گردان
های کمکی که سعی در نجات محاصره شدگان داشتند، با  تالش گردان. فتادندا

 .رو شد شکست روبه
خواست خط محاصره را بشکند و به کمک  که می» زند سرهنگ ابراهيم«گردان 

هنگ دوم رضاپور که به . رود، خود به محاصره درآمد» جلودار«نيروهای 
تافته بود به سرنوشت آنها ش  در جناح راست،) همين هنگ(ياری گردان اول 

که در پشت ستون، بار و » ديبا«نيروهای تحت فرماندهی . دچار و مضمحل شد
از ناحيه » الدين نظام«به محاصره درآمده   کردند، بنه و تدارکات را حفاظت می

 .ران زخمی شد
جنگجويان و در رأس آنها لهراسب، بيش از همه بويراحمديها بر تلفات نظاميان 

شد، تعداد زيادتری از نظاميان به  تر می هر اندازه جنگ طوالنی. دندافزو می
 .شدند خاک و خون کشيده می

نويسنده خاطرات نظاميان، دورنمای نبرد را در روزهای » سرهنگ فوالدوند«
 ١٣روز (صبح ٨در ساعت : گونه به تصوير کشيده است اين  اول و دوم،

ه مأموران ارتباط زمينی تماس خود های پهلودار، وسيل گردان) ١٣٠٩مردادماه 
نيز گزارشی به همين منوال از قوای  ١٢را با اشرار گزارش دادند و در ساعت 

گردانهای پهلودار  ١٥و  ١٤در فواصل ساعت . عقبه به فرمانده نيرو داده شد
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کند ما را به محاصره درآورد و تقاضای کمک  گزارش دادند، دشمن تالش می
 .فوری کردند

ارتباط زمينی يگانهای مزبور قطع و با آيينه مخابراتی گزارش  ١٦ در ساعت
جوشد و به نبرد  دادند دشمن از هر طرف و هر نقطه حتی جلوی پای ما می

در تمام طول شب نبرد ادامه داشت و صبح، نيروی عقبدار گزارش . پردازند می
ً                     داد با تالش و مقاومت شديد و تلفات نسبتا  سنگين که يک سروان و  دو ستوان                                       

جزو شهدا هستند توانستيم اشرار را به عقب برانيم و سرهنگ احمد معينی از 
 .ناحيه گوش مورد اصابت گلوله واقع و به عقب ستون منتقل گرديد

صبح روز بعد فرمانده گروهان اول رضاپور، گزارش داد؛ دشمن از تاريکی 
درآورده، تلفات  شب و آشنايی به محل استفاده کرده و ما را به محاصره کامل

متوسط و تعداد مجروحين قابل توجه است و سرگرد دمحم افشار فرمانده گردان از 
 .ناحيه شکم مورد اصابت گلوله اشرار قرار گرفته، حال وی وخيم است

... از گردان يکم هنگ پهلوی که حفظ چپ نيرو بر عهده وی محول بود
زند فرمانده  رهنگ ابراهيمبدين لحاظ س. رسيد ای می کننده گزارشهای ناراحت

ً                               هنگ مأمور شد با يک گردان، شخصا  به کمک يگان مزبور بشتابد و از                                
متأسفانه گردان يکم کمکی، نه تنها . محاصره گردان درگير شده جلوگيری نمايد

های عشايری که ويژه جنگهای  بلکه دشمن با شيوه  نتوانست کاری انجام دهد،
 .ط آنها را قطع کند و به محاصره خود درآوردکوهستانی است موفق گرديد ارتبا

سرهنگ زند وضع خطرناک خويش را گزارش داد، و اضافه کرد هرگاه 
توپخانه و نيروی هوايی به ياری محصورين نشتابد، موقعيت ما هر لحظه 

                                  ً                                 تر خواهد شد، ليکن اين تقاضا تقريبا  حساب نشده بود، زيرا نيروی هوايی  وخيم
هواپيمای اکتشافی بمب افکن بود که به مناسبت فزونی  منحصر به چهار فروند

داد، از طرفی بمبهايی  تعدادی از آنان را به شيراز انتقال می  تعداد مجروحين،
شد در کوهستان قدرت تخريبی چندانی  که از هواپيما به طرف هدف فرستاده می

ر از پشت ها که اشرا نداشت و تيراندازی آتشبارها نيز به علت ثابت نبودن هدف
توانست  های بزرگ نمی خزيدند و وجود صخره سنگی به پشت سنگ ديگر می

 .در مضمحل کردن دشمن نقش مؤثری داشته باشد
ای عايد  ذالک همه اين عوامل دست به کار شدند و از تالش آنها نيز نتيجه مع
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گردان دوم هنگ رضاپور هم که مأموريت يافته بود گردان پهلودار . نگرديد
. راست را نجات دهد به سرنوشت گردان دوم هنگ پهلوی دچار گرديدجناح 

محاصره شدن گردانهای عملياتی، وصول اخبار موحش ديگر داير بر وارد 
بندی و  شدن تلفات و افزايش تعداد مجروحين و نبودن وسائل کافی برای زخم

ارزار، آنها به بيمارستان و عدم امکان بيرون بردن مقتولين از صحنه ک  انتقال
فرمانده نيرو را در يک موقعيت بسيار دشوار قرار داده بود، بويژه آنکه 

که يکی از بهترين فرماندهان گردان بود و ستوان ... گزارش رسيد سرگرد قدر
به دست اشراراسيرگرديد وتالش برای پس گرفتن ...جوان ميرفخرايی مجروح و

 . ه به هالکت رسيده استوی به جايی نرسيد و اين افسر بر اثر جراحات وارد
نيروهای . اين نبرد دو روزديگرنيز ادامه داشت، اما نه به شدت روزهای پيشين

گردانهای کمکی جناحين نبرد با تلفات . زيدند يا نظامی کمتر دست به تحرک می
 .جستند سنگين، تنها، راه نجات خويش را می

ا توانست خط گردان کمکی پهلودارجناح چپ به فرماندهی سرهنگ زند،تنه
 .نشينی کند محاصره را بشکند و عقب

در جناح راست، گردان دوم هنگ رضاپور به همان وضع آشفته و مضمحل 
ای از مردان زبده خويش همچنان  اما لهراسب با عده. گردان اول دچار شده بود

ستون نظامی را زير آتش دقيق خود داشت و امکان پيشروی را از آنها گرفته 
پی درپی جنگجويان، به عالوه تاکتيک جنگی ويژه کوهستان   دقيق شليکهای.بود

  اين تاکتيک ويژه،. ها ـ امان نظاميان را بريده از کار انداخته بود ـ خاصه تنگه
نظامی ايران سابقه داشت، همانا پرتاب سنگهای بزرگ و کوچک   که در تاريخ

 .رساند های فراوان می ، که به دشمن محاصره شده آسيب است
بنا به نوشته . تالش نيروهای نظامی، اکنون به نجات جان خويش منوط شده بود

فوالدوند، به دستور فرمانده ستون، نظاميان سعی در اشغال نقطه کوهستانی و 
ارتفاع مقابل مقر لهراسب نمودند که با تحمل مشقات فراوان و تلفات زياد عملی 

سيم مرتبط با تهران ـ قصر  بیدر حين صعود به نوک قله، قاطر حامل . گرديد
چی هردوهدف قرارگرفتند و بدين ترتيب ارتباط ستون با  رضاشاه ـ و تلگراف

قطع ارتباط و عدم اطالع از وضع نيرو، رضاشاه را در نگرانی . مرکزقطع شد
 .بسياری قرار داده بود
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ی سيم اصلی به باال چی مجروح و نيز انتقال بی سيم فردای آن شب، با مداوای بی
 .ارتباط با تهران برقرار شد  ارتفاعات،

نيروهای . گذشت چهار روز از نبرد سنگين و خونين در تنگ تامرادی می
اين . سرلشکر شيبانی با تلفات بسيار و صدمات فراوان شکست را پذيرفته بودند

 .نشينی داد موضوع را رضاشاه نيز دريافت و دستور عقب
و به   و نيز درتنگ تامرادی تشکيل شد، به دستور او شورايی جنگی در مرکز

های چهارگانه در امر  رؤسای ارکان ستاد عملياتی وفرماندهان هنگ«: دنبال آن
نشينی وتخليه تنگ وحدت نظرپيدا کردند و ترک اين معبر تاريخی که  عقب

اند مورد تأييد سرلشکر شيبانی قرار  نام نهاده» دهليز مرگ«بعضيها آن را 
سب اجازه از پيشگاه شاهنشاه وقت رضاشاه و تهيه مقدمات، گرفت و پس از ک

 »...به موقع اجرا گذارده شد
در چهارمين : به خوبی اين وضع نابسامان و آشفته رابيان کرده است»فوالدوند«

بايست با  روز نبرددرتنگ تامرادی ازسيمای خسته افسران وسربازان که می
بار  تگان و وضع وخيم و رقتشکم گرسنه و کامی تشنه و مشاهده مناظر کش

ور بودند، به نبرد ادامه دهند، آثار يأس  ها که در درد و خون غوطه زخمی
ها و سرلشکر شيبانی مسلم شد که اگر بدان  مشهود بود وبرای فرماندهان يگان

زيرا ! بيهوده جان به هدر دادن است و نوعی خودکشی  منوال جنگ ادامه يابد،
بعضی از افسران که ... ه سرعت رو به کاهش استروحيه ونيروی پايداری ب

نمودند وضع نيروی ده هزارنفری ... اند اظهار درآن روزدرستاد نيرو بوده
دهنده بود که سرلشکر شيبانی اسلحه  درتنگ تامرادی به قدری وخيم و تکان

کمری خويش را برای آخرين لحظه درصورتی که وخامت اوضاع به اسارت 
 . خودکشی آماده کرده بودمنتهی گردد به قصد 

بر اساس نظرشورای جنگی نظاميان درتنگ تامرادی و در مرکز، دستور 
نشينی و خاتمه جنگ داده شده؛ و بدين ترتيب آنها با تحمل تلفات زياد،  عقب

بنابربرآوردی که در شورای جنگی :... نويسد فوالدوند می. شکست را پذيرفتند
ربازان مقتول در دو گردان محاصره شده و ، تعداد س]بود[نيرو به عمل آمده 

هايی که به کمک آنها شتافته بودند، همچنين تلفات وارده به قسمت عقبدار  يگان
سربازان   و شماره! در طول چهار روز نبرد به يک هزار نفر تخمين زده شد
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زخمی به چهارصد نفر بالغ گرديد، که از اين تعداد، معدودی به علت نرسيدن 
 ...انی جان سپردندوسايل درم

های قشقايی به رهبری ناصرخان قشقايی به جهت سابقه  از سوی ديگرچريک
دوستی و رفاقت خود و پدرش با خوانين و سران بويراحمدی، دست به کار شدند 

 .نشينی نظاميان را دادند بس و عقب و با فرستادن پيکهايی نزد آنها، پيشنهاد آتش
پيشنهادی را پذيرفتند وتنها لهراسب  سران بويراحمدی، باالخره موضوع

پس ازبحث و جدلهای فراوان و توسل به پند و اندرز و التماس، . کرد مخالفت می
جويان درگيری شده  لهراسب مجاب شد و تقاضای قشقاييها ـ که اکنون مصالحه

بدين ترتيب باقی مانده نيروهای نظامی، بدون . بودند ـ مورد موافقت قرارگرفت
 .انند اجساد، وسائل و بار و بنه خويش را با خود ببرند، عقب نشستنداينکه بتو

قلع و «بدين گونه لشکرکشی ده هزار نفری حکومت رضاشاه برای تنبيه و 
تنها حاصلی که در پی داشت شکست فاحش نظاميان ـ و   مردم بويراحمد،» قمع

باقی . نشينی به تبع آن دولت ـ بود، به عالوه تلفات بسيار زيادو رسوايی عقب
مانده نيروهای تحت امرشيبانی به فهليان ممسنی عقب نشستند ودرآنجا با تقويت 

: فوالدوندمعتقداست. نيروهای کمکی وامدادی به شيرازمراجعت کردند
نشينی،  نشينی نظاميان در تنگ تامرادی وتصميم رضاشاه به اين عقب عقب

و جنوب ايران را تغيير که سرنوشت تمام خطه فارس «بوده » پرثمر«چنان  آن
تامرادی، ضربه   پس از جنگنبرد تنگ!چگونه  کند، وی البته مشخص نمی»  .داد

منابع مختلف، ارقام متفاوتی از تلفات . هولناکی بر نظاميان رضاشاه وارد آورد
کشته، » يکهزار و دويست افسر و سرباز«فوالدوند به . اند نظاميان ذکر کرده

پنجاه ساله نيروی   تاريخ«مؤلفان .  شارت داردا» هشتصد سرباز زخمی«و
نفر افسر و درجه  ١٢٠٠در عمليات فوق : گويند می» زمينی شاهنشاهی ايران

 ٨٠٠دار و سرباز دلير نيروی زمينی شاهنشاه شربت شهادت نوشيدند و بيش از 
 .نفر نيز به سختی مجروح شد

ادثه مهم؛ تعداد سردار اسعد، وزيرجنگ رضاشاه، با تجاهل نسبت به اين ح
» يک ماه جنگ«را در طی » قشون اميرلشکر شيبانی«مقتولين و مجروحين 

 .کند هشتصد نفرذکر می
اما . بيش از پيش گرديد» تنگ تامرادی«قدرت ايل بويراحمد، پس از پيروزی 
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، در )لهراس کی(» لهراسب«ها،  ی حدود چهار ماه بعد، جنگجوی نامی بويراحمد
 .ا نظاميان ـ در حوزه ممسنی ـ به قتل رسيداهميتی ب درگيری کم

، نه تنها جنگجويان بويراحمدی هزيمت »کی لهراسب«به محض کشته شدن 
درواقع قتل .يافتند؛ که هيبت رزمی واقتدارسياسی ايل بويراحمد درهم شکست

فشاری که ايل . لهراسب، مساوی با سلطه دولتيان بر ايل بويراحمد بود کی
سابقه  لهراسب، از حکومت رضاشاه متحمل گرديد؛ بی کی بويراحمد پس از قتل

حاکم مطلق منطقه گشت؛ و ظلم و تعدی، به اوج خود   حکومت نظامی،. بود
 .رسيد

هايشان ـ همچون ديگر  خوانين بويراحمد تسليم دولتيان شدند وبه همراه خانواده
بويراحمد  کالنتران ايل ١٣١٣در سال . ايالت جنوب ـ در تهران نگه داشته شدند

ها ـ اعدام گرديدند؛ و فرزندان آنان تا اواخر سال  و ممسنی ـ و برخی ازبختياری
در منطقه، عامه مردم، المحاله . ، موفق به خروج از تهران نشدند١٣٢٠

 .شدند گونه جور و جفا را متحمل می همه
به بعد، به تدريج در  ١٣١٠اسکان اجباری يا تخته قاپو، در واقع از سال 

خدمت سربازی . سالح عشاير، به آسانی صورت گرفت خلع. راحمد اجرا شدبوي
. خواندند ـ بدون واکنش مؤثری، انجام پذيرفت می» اجباری«ـ که مردم آن را

. شد ای ازجانب حکومت نظامی اعمال و اجرا می  اقدامات سختگيرانه وبيرحمانه
 به طور مثال؛. داد حکومت نظامی، حتی نام دهات وبرخی طوايف راتغييرمی

گذاری  بويراحمد، به اسامی سرهنگ جهانبانی وفرزندانش نام» دشتروم«منطقه 
 ...اميرآباد و  آباد، آباد، منصورآباد، حسين جهان: شد

کدخدای طايفه قايد گيوی در » مالبهمن«ای به  در نامه  سرهنگ جهانبانی،
ما به کدخدايی قريه ش  آقای مالبهمن، از اين تاريخ: نويسد دشتروم بويراحمد،می

از اين به . شويد آباد که در دشت روم ساخته شده برقرار می جديداالحداث جهان
آباد  بعد طايفه سپرده به شما ديگر اسم قايدگيوی نداشته بلکه رعيت جهان

 .روم است دشت
های زراعی  کردند، درزمين ها رامجبورمی شده دربويراحمد،حتی اسکان
اطالعی از چگونگی کاشت، داشت و برداشت آن  محصوالتی  بکارند که نه
 .داشتند و نه امکانات آن را
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سندی در دست است که حاکم نظامی منطقه سرهنگ دوم پارس تبار در آگهی 
اعالم » کليه سرپرستان و دهداران حوزه بويراحمد«به  ٢١/١٠/١٣١٨مورخه 

ممنوع  که کشت شلتوک به طور کلی در حوزه تلخسرو و بويراحمد: دارد می
 ...بوده و بايستی به جای زراعت شلتوک کنف کاشته شود

از کشت محصوالت » رعايا اطالع کافی«حاکم نظامی خود معترف است که 
  کنف ـ پنبه ـ کتان] ،[بجای زراعت شلتوک«بنابراين چون بايستی . جديد ندارند

زراعت نمايند و برای کشت و زارعت هر يک از ... ـ کنجد ـ کرچک 
تی که ذکر شده رعايا اطالع کافی ندارند به اداره کشاورزی مراجعه محصوال

 »...نموده البته دستور و تعليمات الزمه کامل به آنها داده خواهد شد
يک . زدند تسلط حکومت نظامی چنان بود که به راحتی دست به اعدام افراد می

سرهنگ کندکه در زمان زمامداری  نفر را ذکر می ٢١نويسنده بومی تعداد 
 .اند در بويراحمد و بهبهان اعدام شده) ١٣٠٩ـ  ١٣١١(دمحمحسين ميرزا جهانبانی

                                                    ً      رسد جرم برخی از آنان بسيار سبک و عادی بوده؛ و احتماال  برای  به نظر می
   ً               مثال  يک نفر به نام . اند ايجاد رعب و وحشت بيشتر در ميان ايالت، اعدام شده

مالعلی «شود؛ ديگری به نام  اعدام میبه اتهام سرقت يک رأس گوسفند » گدا«
خانبابا «؛ و فردی ديگر به نام »اغتشاش و تيراندازی«به جرم » مردان

در هر .  به کسی فروخته بود» هشت تير فشنگ«به اتهام اينکه » سختی سی
اوضاع منطقه کهگيلويه و بويراحمد، تا زمان خلع رضاشاه بدين گونه   حال،

 .بوده است
کند که در زمان زمامداری  نفر را ذکر می ٢١بومی تعداد  يک نويسنده    

در بويراحمد و بهبهان ) ١٣٠٩ـ  ١٣١١(سرهنگ دمحمحسين ميرزا جهانبانی 
رسد جرم برخی از آنان بسيار سبک و عادی بوده؛ و  به نظر می. اند  اعدام شده

 .اند       ً                                                    احتماال  برای ايجاد رعب و وحشت بيشتر در ميان ايالت، اعدام شده
يک . زدند تسلط حکومت نظامی چنان بود که به راحتی دست به اعدام افراد می

کند که درزمان زمامداری سرهنگ  نفررا ذکرمی ٢١نويسنده بومی تعداد
  .اند  دربويراحمد و بهبهان اعدام شده) ١٣٠٩ـ  ١٣١١(دمحمحسين ميرزا جهانبانی 

 
             ً      وده؛ و احتماال  برای رسد جرم برخی از آنان بسيار سبک و عادی ب به نظر می
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   ً               مثال  يک نفر به نام . اند ايجاد رعب و وحشت بيشتر در ميان ايالت، اعدام شده
مالعلی «شود؛ ديگری به نام  به اتهام سرقت يک رأس گوسفند اعدام می» گدا«

خانبابا «؛ وفردی ديگربه نام »اغتشاش و تيراندازی«به جرم » مردان
  درهرحال،. به کسی فروخته بود» ر فشنگهشت تي«به اتهام اينکه » سختی سی

اوضاع منطقه کهگيلويه و بويراحمد، تا زمان خلع رضاشاه بدين گونه بوده 
  )١.(است

 
   ريرضا شاه در قبال عشا استيس

 
ً غالبا  « : می نويسد»  اساس اسناد وزارت خارجه امريکا« دمحم قلی مجد بر ادعا       

و متحد  »یمل«ارتش  کي ليرضاخان تشک تيموفق نيشود که بزرگتر یم
ارسال  ١٩٣٠که در سال  یهارت در گزارش. با استفاده از آن بود رانيساختن ا

 یم فيتوص نگونهيارتش را ا یدرباره دستاوردها جيکرده است، نظرات را
 : کند
 ليتشک یکنون ميرژ تيموفق نيتر یاصل صالحياز ناظران ذ یارينظر بس از
و استفاده مؤثر  رو،يهزار ن ٤٠نظم به استعداد و م افتهي          ً        ارتش نسبتا  سازمان  کي

 نيبدون چن. بوده است ینظم و فرونشاندن هرج و مرج داخل یاز آن در برقرار
ساختن  عيمط. دندش ینم] یدولت مرکز[ عيهرگز مط رانيا ريعشا ،یارتش
ساختن  یعنيدولت بود؛  یکنون استيس یجهت اجرا یضرور یمقدمه ا ر،يعشا

ً با  يکه تقر یريعشا یمدرسه برا سواد بودند، و اسکان  یصد در صدشان ب   
فالت  یمسکون یموجود در قسمت ها یزراع یها نياز آنها در زم یبرخ

     ً    مسلما  با  یول. آورد ودارتش را به وج نيراست باشد که رضا شاه ا ديشا. رانيا
 مورتاش،يت یها استيس و با د،يرس یارتش بود که به پادشاه نيهم تيحما
کنترل کشور، و  لهيوس تنها حکماست که از ارتش در ش،يار توانادرب ريوز

کنند که  یگاه انتقاد م. استفاده کرده است ،یمدرن ساز یگام ها نيبرداشتن اول
به ارتش اختصاص  - از آن را یمياز ن شتريب -از بودجه مملکت یبخش اعظم

 )١.(دهد یم
 رانيدر ا شانيها ستايس هيتوج یها برا یسيکه انگل یليدال فيدر توص هارت
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 ،.)E. Wilkinson(نسنيلکيو. یآوردند، از قول ئ یاز رضا شاه م تيو حما
که متعلق  رانيا یبانک شاهنشاه سييدر تهران و ر »یبانکدار برجسته خارج«

آورد؛ از صدقه سر  یارتش خرج خودش را درم«: سدينو یبود، م ايتانيبه بر
 -کشور را به طور منظم جمع کنند  یها اتيتوانند مال یارتش است که م نيهم

 نهياز هز شتريب یليخ یاتيمال یدرآمدها شياما افزا -است زيکه البته اندک و ناچ
 )٢(»!ارتش است ینگهدار یها
 Samuel ](تهران يیکايکالج آمر سيرئ[جردن . ام ليدکتر سموئ یسخنران از

M. Jordan (.که هارت آن  ١٩٣٢در سال  انيدانشجو یليدر مراسم فارغ التحص
ِ   توان شناخت  ب یرا گزارش کرده است م معاصران  یاز نظرات برخ یشتري         

: کرد دايو متحد ساختن کشور پ رياو در قبال عشا یها استيرضا شاه درباره س
هر . در اوج خود بود یتيآمدم، نظام ارباب و رع رانيکه به ا شيپ لسا یس«
 یحساب نم یولت مرکزداشت که از د یسيخودش رئ یبرا یا فهيو طا ليا

 ،یپهلو حضرتياعل یتوانا یتحت رهبر. ميشده ا ديجد یحاال وارد عصر. برد
 یدولت مرکز کي یکشور دارا نکيهم ا) کف زدن حضار( رانيشاهنشاه ا

واحد، و  یواحد، کشور یمتحد، دولت یملت رانيا نکيهم ا. و موفق است مندقدرت
شاهنشاه به دست  یکه با فداکار ،یاسياتحاد س نيا جهيدر نت. واحد دارد یحاکم

 ) ٣(».رفته است انياز م یميقد آمده، اختالفات
مثال،  یبرا. با جردن موافق نبودند یکند که همه ناظران خارج یاشاره م هارت

 یشناس رانيرا، که ا) .Ernst Hertzfeld(او نظرات پروفسور ارنست هرتسفلد
سفلد به آنها اشاره دارد تا سال که هرت »یعواقب«. کند یبرجسته بود، ذکر م

 یرپاينظام دارد مراجع قدرت مستقر و د نيا«: آشکار نشد یبه خوب ١٩٧٩
همه . آنها سازد نيگزيجا یگريد زيچ چيکند، بدون آنکه ه یکشور را نابود م

است، که  یسنت ها و احساسات مذهب افتهيسازمان  یشاهد نابود رانيا یجا
. روز آشکار خواهد شد کياست که عواقب آن  یآمدن شکاف دياش پد جهينت
  ) ٤(».دارد یعواقب ريناگز یمتأسفانه، هر عمل را،يز
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                                              ُ       کوچ و اسکان اجباری  بنام امنيت و تجدد عشاير ل ر و عرب

  
سياست رضا شاه در ارتباط با عشاير و متحد ساختن ايران، با وحشيگری و 

ارتش رضاخان در سال . بودغارت اموال يک چهارم از جمعيت کشور همراه 
بر عشاير آذربايجان چيره شد، زمين هايشان را مصادره، و  ١٩٢٤- ١٩٢٣های 

البته سياست رضا شاه در قبال عشاير فقط به . مال و اموالشان را غارت کرد
 David(ديويد ويليامسن. انقياد آنها و غارت اموالشان ختم نمی شد

Williamson.( ،اطالعاتی درباره ١٩٢٩در سال ، کاردار سفارت آمريکا ،
     ً دقيقا  «: کوچ اجباری عشاير از لرستان و ساير مناطق ايران به دست داده است

 ١١٠در مطبوعات آمده است که . معلوم نيست چند نفر مجبور به کوچ شده اند
ِ  ولی از اخبار  . نفر، را به روستاهای قزوين کوچ داده اند ٦٠٠                 ً خانوار، يا تقريبا              

چنين برمی آيد که تعداد رانده شدگان به مراتب بيشتر از چيزی است منابع ديگر 
 ...که گزارش کرده اند

  
هارت در گزارش مورخ ) ٥(».می گويند که وضعيت رانده شدگان اسفناک است

فوريه خود از هزاران مرد و زن و پير و جوان و کودکی می گويد که  ١٩٣١
لرستان و خوزستان تا نقاط دور مجبورشان کرده بودند صدها مايل راه را از 

افتاده خراسان با پای پياده طی کنند، که يادآور کوچ های اجباری دوران استالين 
 . در اتحاد شوروی بود

» دو فوريتی«، وقتی تقی زاده، وزير ماليه، اليحه ای ١٩٣١شب اول فوريه 
ز هزار تومان ديگر برای عمران لرستان ارايه داد، بخشی ا ٥٠جهت تخصيص 

او توضيح داد که بودجه .                          ُ                   زوايای تاريک کوچ اجباری ل رها در مجلس روشن شد
مزبور نه فقط صرف عمران اين استان خواهد شد، بلکه برای کمک به هزاران 
تن از افراد عشاير، البته آمار دقيق آنها در دست نيست، که به مناطق دور 

ً                                   افتاده، عمدتا  به استان خراسان، انتقال يافته اند  نيز مورد استفاده قرار خواهد              
                                                    ُ       تسليم اليحه مزبور به مجلس اطالعاتی درباره کوچ اجباری ل رها که . گرفت
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روزنامه اطالعات تهران از قول . مدتها در هاله ای از ابهام بود، به دست داد
 ُ                          ل رهايی را که جابجا شده اند «، )٦(ياسائی، وکيل مجلس، در اين ارتباط نوشت

طبق گزارش ها، شکايات متعددی «او افزود، » .ه اندسربار رعيت ها کرد
                   ُ                                                   درباره کوچ اجباری ل رها، پرداخت نشدن جيره شان، هزينه حمل و نقل و هزينه 

خوب است آقای وزير توضيح . های جنبی ديگر به دست مقامات رسيده است
مايلم بدانم کدام وزارتخانه به . بدهند که مسئول اين وضع و هزينه های آن کيست

ين شکايات رسيدگی می کند، و مرجع ذيصالح برای رسيدن به داد اين مردم ا
ً                       ً                                    کيست؟ لطفا  بفرماييد مبالغی که قبال  مجلس به اين کار اختصاص داده، چگونه            

می گويند اين اعتبارات مصوبه آن طور که بايد هزينه نمی . خرج شده است
   ً             مثال  به شتردارها «، روزنامه اطالعات همچنين از قول ياسائی می افزايد» .شود

که اثاثيه آنها را حمل کرده اند پول نمی دهند که باعث شده اين شتردارها به تمام 
می خواستم توضيح . مقامات شکايت کرده اند و به آنها جواب تا حال داده نشده

با وزارت جنگ است يا وزارت . بدهند که سر و کار اين شتردارها با که است
مخارج تحت نظر «: پاسخ به سئواالت ياسائی گفت تقی زاده در» ماليه؟

يک عده از الوار به خراسان و عده ای . مأمورين لشکری و کشوری می شود
به زرند و ساوه و خوار کوچانده شده بودند که تا چندی پيش هنوز جابجا نشده 
بودند که حاال شده اند و اشخاص برای تهيه راپورت صورت مخارج اعزام شده 

در بدو امر يک جيره تعيين شده . صورت ريز مخارج را می فرستند که هميشه
بود که آن هم از مالکين گرفته شود و بعد قرار شد که خود دولت آن مخارج را 
بکند و اراضی تهيه شده و بذر و تخم و گاو در خراسان داده شده و وسايل 

و ساوه و  راحتی آنها فراهم گرديده است و برای اعراب و الوار که به زرند
خوار کوچانده شده اند طبيب فرستاده شده و شير و خورشيد سرخ هم کمک 
زيادی کرد به آنها لباس و پوستين داد و بعد هم اعيانی برای آنها خريداری 
گرديد و جابجا شدند و خيلی مراقبت برای حفظ امور صحی آنها شده و صحيه 

م داشته است ولی در لرستان هم طبيب به اندازه کافی برای رفع مرض آنها اعزا
کار خيلی مشکل تر از امور اينهاست برای آنکه بايد آنها تخت قاپو شوند و هيچ 
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مأنوس به خانه داری نيستند و دولت سعی دارد که آنها را آشنا به زندگی بکند و البته 
بديهی است که رفع شکايت آنها . هم خواهند شد و شکايت شتردارها به بنده نرسيده

 » .شود و مأمورين محلی هم مراقبت برای رفع شکايت آنها خواهد نمودمی 
                                                        ُ                 محيط الريجانی، نماينده خوار و ورامين، ابراز داشت انتقال ل رها به اين مناطق 

خوب است «الريجانی گفت، . موجب سلب آسايش و آرامش ساکنين بومی شده است
اور، وزير عدليه، که د» .اين قضيه منظور نظر بوده و رفع زحمت اهالی شود

برای حفظ انتظامات مملکتی و رفاه اهالی الزم است که «: بالفاصله در پاسخ گفت
 » .اين قبيل کارها بشود و البته ورامينی ها هم بايد تحمل بکنند

نماينده  ٩٨نفر از کل  ٨٥اليحه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و با رأی 
يک از نمايندگان به اليحه مزبور رأی هيچ . حاضر در مجلس به تصويب رسيد

 : گزارش فوق به شيوه معمول هارت خاتمه می يابد. مخالف نداد
                           ُ                                             از چند ماه پيش که جابجايی ل رها شروع شد، هيچ اطالعاتی درباره اين موضوع از 

برآورد تعداد افراد عشاير نيز بر اساس گفته . منابع دولتی در دست نبوده است
ه که گروههای عظيمی از آنها را ديده اند که پای پياده جاده مسافرانی صورت گرفت

. تهران را طی می کنند و يا تا سيصد مايل در طول جاده مشهد پراکنده اند -  ُ      ل رستان 
. نفر، و برخی ديگر حتی بيشتر برآورد کرده اند ١٥٠٠٠برخی ها تعداد آنها را تا 

ان استان لرستان چيست؟ ولی گمان                     ً                         البته هنوز کسی دقيقا  نمی داند که منظور از عمر
                                  ً               ُ                        می رود که اکثر زمين هايی را که قبال  در دست عشاير ل ر بوده به رعايای ايرانی 

همچنين شنيده . غيرکوچ نشينی خواهند داد که تجربه روستا نشينی و کشاورزی دارند
و ام که دولت در انتقال اين عشاير بين آنهايی که تمايل بيشتری به راهزنی داشته 

البته نمی دانم . آنهايی که بيشتر مايل به يکجانشينی بوده اند، تفاوت قائل شده است
                                                                        ُ     دولت ايران چطور توانسته اين کار را بکند، زيرا با توجه به سطح فکر کنونی ل رها، 

  )٧.(     ُ                                                      هيچ ل ری نمی تواند آينده ای بدون راهزنی برای خودش متصور باشد
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 کوچ و اسکان اجباری اکراد
 

رنگار ويژه حکايت جابجايی طايفه کردان جاللی به شمال شرقی آذربايجان و خب
تالش فاجعه آميز و نافرجام آنها را برای رهايی از وضعيت اسف بارشان شرح 

 : می دهد
، فرمانده سابق لشگر آذربايجان، ]حسن مقدم[سال گذشته ژنرال ظفر الدوله 

ُ                   بخشی از طايفه سرشناس ک ردان جاللی را که به شجاعت معروفند خلع سالح                       
به داليلی که هنوز روشن نيست . ساکن ساخت) ٨(کرد، و آنها را در منطقه اهر

در (و هيچ توضيحی در مورد آن وجود ندارد، تعدادی از خانوارهای اين طايفه 
با گاو و گوسفندان خود از آنجا فرار کردند و تا نيمه شب از ) نفر ٢٠٠حدود 

اوغلی در  ِ          کوههای ايو  در آنجا به سه گروه تقسيم . کيلومتری خوی گذشتند ٢٨         
يک گروه به طرف مارخانه رفت، يکی به طرف چله خانه در حدود شش . شدند

. کيلومتری خوی، و يکی هم به طرف روستاهای آل قويروق و روند روانه شد
فرمانده نظامی خوی، سروان حسين خان مقدم، با شنيدن اين خبر، بی درنگ با 

ز به سوی مارخانه شتافت، که در محدوده ماکو قرار داشت، و سربا ٢٠٠
پيش از رسيدن قوای دولتی، . واحدهايی را هم به چله خانه و ايواوغلی فرستاد

ساکنين مارخانه راه را بر فراريان بسته بودند و جنگ سختی بين آنها درگرفته 
ُ      پس از رسيدن قوای دولتی، درگيری شدت يافت، و از ک ردها . بود چندين کشته                                               

زن و بچه به اسارت درآمدند، و بقيه موفق  ٣٠و مجروح بجای ماند، و از جمله 
در همين حين، يک سرجوخه و يک سرباز که برای انجام . به فرار شدند

            ً                                                   ُ          مأموريت کامال  متفاوتی به روستای حيدر آباد رفته بودند در راه با ن ه مرد ويک 
ُ                                زن ک رد مواجه شدند که ناغافل به آنها سرجوخه پشت يک تخته . حمله کردند    

سنگ پناه گرفت و به مدت دو ساعت با مهاجمان جنگيد، و هفت نفر از مردان 
ُ                           و آن زن ک رد را به هالکت رساند، و دو ک رد ديگر پا به فرار گذاشتند                            ُ گروه .         

سوم که راه آل قويروق و روند را پيش گرفته بودند، به روستای روند حمله 
ساکنان روستای روند از روستای . شام مردم را به غارت بردندکردند و دام و اح

در ميان کسانی که از روستای مجاور به کمک آمده . همسايه کمک خواستند
ساله ای به نام ابراهيم آقا طاهری بود که گروهی از روستاييان  ٣٠بودند جوان 
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اييان که ولی وقتی به آنها رسيدند، روست. را برای تعقيب راهزنان رهبری کرد
به رگبار گلوله عادت نداشتند، وحشت زده پراکنده شدند، و رهبر جوانشان را 

ُ                                   او جانانه با ک ردها جنگيد، و چهار نفر از آنها را . زير آتش گلوله ها تنها گذاشتند              
                         ً                                              به هالکت رساند، ولی نهايتا  ناجوانمردانه از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار 

چند نفر از فراريان . ای کمکی ارتش سر رسيدنددر همين حين، نيروه. گرفت
 . ... کشته و چند نفر ديگر اسير شدند

زنان و کودکان اسير را با اسکورت نظامی به همانجايی برگرداندند که برای 
مردانشان را نيز به دست دادگاههای نظامی . اقامت دايم انتقال يافته بودند

 )٩.(تحسين و تقدير است شجاعت نيروهای نظامی درخور. خواهند سپرد
 : هارت با ابراز نظر ذيل به گزارشش خاتمه می دهد

ً                                            اين حکايت، که مسلما  قسمت هايی از آن اغراق آميز و نادرست است، و                     
همچنين اشارات ديگری که در مطبوعات ايران به سياست دولت برای اسکان 

رت خارجه عشاير شده است، من را بر آن داشت که طی نامه ای رسمی به وزا
در پاسخ به من گفته اند . ايران درباره تالش هايی که برای اجرای، سئوال کنم

که آمار و ارقام دقيق آن را از وزارت داخله می پرسند و در موقع مقتضی به 
. منبع ديگری برای کسب اين آمار و ارقام نمی شناسم. سفارت اطالع می دهند

ً             اين آمار و ارقام مسلما  در تخمين موف ً قيت آنچه که غالبا                         سياست شاه در قبال «                 
نام گرفته است اين سياست صورت گرفته ، بسيار جالب توجه و مفيد » عشاير

 )١٠.(خواهد بود
در پاسخ به نامه هارت، دمحم شايسته، مدير اداره اروپا و آمريکای وزارت 
 خارجه، نامه ای ارسال کرد که هيچ آمار و ارقامی درباره جابجايی عشاير و

 . خانواده هايشان در آن نيامده بود
 

  جردن. نظرات دکتر سموئيل ام
 

برخی از ناظران خارجی به حرص و ولع رضا شاه و ساير  ١٩٣٦تا سال 
سفارت آمريکا در اين سال از قول دکتر سموئيل . معايب او عادت کرده بودند

      ً اخيرا  «جردن، رييس کالج آمريکايی تهران، گزارش داد که . ام
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ادعای جردن » .ت فعاليت های چپاولگرانه از اين دست کاسته شده استاز شد
                              ً                                          مبنی بر اينکه ايرانی ها تلويحا  به ثروت اندوزی رضا شاه رضايت داده اند به 

. عنوان مطلبی بسيار محرمانه در يادداشت گفتگوهای جردن و گوردن پی
 : مريام، کاردار آمريکا، آمده است

نی های باهوشی که ازمکنت و مقامی برخوردارند دکترجردن معتقداست که ايرا
از نگرش کنونی شاه نسبت به آمريکا و داليل آن، بخوبی به کمبودهای فرهنگی 

ولی برداشت رايج و کلی شان اين است که اعليحضرت دارد به . او پی می برند
                            ً                                       وضع مملکت می رسد و، الاقل فعال ، مايلند برخی خالفکاری های او را در اين 

ذر ناديده بگيرند، و چشمشان را بر اموال و ثروت عظيمی که شاه برای رهگ
ً           ضمنا عرض کنم که .                  ً                                شخص خودش، و عمدتا  هم از راه زور، جمع کرده، ببندند     

 ١٠     ً                                                     ظاهرا  روش متداول شاه برای کسب امالک اين است که فقط در حدود 
 ١٠ درصد ارزش آن را به مالک پيشنهاد می کند و می گويد که به هر حال

درصد بهتر از هيچ چيز است، و اگر مالک مبلغ فوق را نپذيرد، ملک را بدون 
با وجود اين، دکتر جردن متوجه شده است . هيچ عوضی ازدستش درمی آورد

او .         ً                                                         که اخيرا  از شدت فعاليت های چپاولگرانه ای از اين دست کاسته شده است
ه باعث شده که رژيم معتقد است که استقرار نوعی سلطنت مشروطه از سوی شا

آدم های با . کنونی قابل تحمل تر شود، هر چند در واقع يک رژيم استبدادی است
               ً                       درست است که فعال  مجلس چيزی بجز يک نوکر «: نفوذ به خودشان می گويند

ولی به هر حال جلسه تشکيل می دهد، قانون تصويب می . بله قربان گو نيست
اگر تا چند سال ديگر شاه . را ياد می گيريم کند، و ما هم داريم مجلس دار بودن

يا بايد مثل يک شاه مشروطه حکومت کنی، و : فوت کند، به پسرش خواهيم گفت
     ً                                ظاهرا  منظورشان اين است که ايران بهای » .يا ناگزير تو را کنار می گذاريم

                                              ً                        زيادی بابت خدمات شاه کنونی پرداخته است، ولی کال  معتقدند که به قيمتش می 
نظر دکتر جردن درباره روابط ايران و آمريکا اين بود که شاه دارد با . دارز

نگرشش نسبت به مردمی که، طی ساليان متمادی، دوستی بی توقع خود را به 
دکتر جردن . ايرانی ها نشان داده اند، لطمه بسياری به کشورش وارد می کند
ر تحسين کرد پيشرفت های مادی ايران را در دوران حکومت اعليحضرت بسيا

و برای مثال به اين مطلب اشاره نمود که امروزه هيچ خيابانی در تهران نيست 
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 )١١.(که بهتر از بهترين خيابان شهر در دو سال قبل نباشد
ناگزير بايد .                                    ً                     متأسفانه نظرات دکتر سموئيل جردن اصال  نشانی از حقيقت نداشت

 Mrs. Maude( ارنظنين شد که دکتر جردن نيز همچون خانم مود ردفوردو
Redford Warren. ( خبرنگار شيکاگو هرالد، دستورکار مخفی و شومی ،

داشت؛ زيرا نه فقط مردم چشمانشان را بر روی اقدامات چپاولگرانه رضا شاه 
، بلکه هيچ شواهدی دال بر اينکه از شدت اين اقدامات کاسته شده »نبسته بودند«

ً         دقيقا  خالف ادعا. بود نيز وجود نداشت با پير شدن رضا شاه : ی او صادق بود     
حکايت ابريشم بافان يزد و انتقال آنها به . حرص و ولع او هم زيادتر شده بود

 . مازندران برای اثبات اين ادعا کافی است
 

  کارخانه ابريشم بافی شاه در مازندران 
 

رضا شاه عالوه بر تصاحب نواحی وسيعی از شمال ايران و ساختن جاده و راه 
برای اتصال اين نواحی به بازارهای داخلی و خارجی، کارخانه های  آهن

                       ً مشوق اصلی اين کار ظاهرا  . نساجی متعددی نيز در مازندران احداث کرد
قوانين انحصار تجارت و محدوديت شديد واردات منسوجات و در ارتباط با 

 ). ١١نگاه کنيد به فصل (ابريشم، ممنوعيت کامل آن بود 
هارت در روز . می شد] شاه[ز اين طريق سود هنگفتی عايد روشن است که ا

، نزديک )علی آباد سابق(افتتاح کارخانه نخ ريسی شاهی  ١٩٣٢فوريه  ١٤
شاه مثل گذشته که در مراسم «: ساری در مازندران، را اينگونه گزارش می کند

کهريزک حضور داشت، در مراسم افتتاح کارخانه نخ ] قند[افتتاح کارخانه 
ولی به داليل شخصی تر عالقه بيشتری به موفقيت آن . ی شاهی حاضر نشدريس
 ٥٠٠لينگمن، وابسته بازرگانی سفارت بريتانيا، تأييد کرده است که از . دارد

سرمايه ای که برای ساخت و گشايش اين ] هزار دالر ٢٢٠[هزار تومان 
را بانک  کارخانه تعهد شده، دو پنجم آن را شخص اعليحضرت؛ به همين مقدار

ملی ايران، و يک پنجم باقيمانده را شرکت آلمانی زيمنس شوکرت که ماشين 
هارت همچنين قسمتی از » .آالت کارخانه را تأمين و نصب کرده، پرداخته اند

، رييس بانک ملی ايران، .)Kurt Lindenblatt(  نطق دکترکورت ليندن بالت
من هم «: زارش خود آورده استرا که در مراسم افتتاحيه ايراد کرده بود، در گ
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بار الها، عمر اعليحضرت : مثل نطق دکتر ليندن بالت به گزارشم خاتمه می دهم
همايونی را دراز بگردان،جانهايمان را قربانش بگردان، سلطنتش را مستدام 

 )١٢(».بدار، و سايه اش را از سر ما کم نفرما
بود که بر سر يک ، سايه وحشت اعليحضرت آنقدر دراز شده ١٩٣٨تا سال 

گزارش . کارخانه نخ ريسی ديگر در چالوس که خودش مالک آن بود هم افتاد
       ً که کامال  (   ِ      موس  پسر، . کنسول آمريکا، جيمز اس ١٩٣٩بسيار محرمانه مورخ 

نشان می دهد که بر خالف ادعای جردن، وحشيگری و تاکتيک ) نقل خواهد شد
 : ته بودهای چپاولگرانه رضا شاه شدت بيشتری هم گرف

       ً                                                                احتراما  به عرض می رساند که دارند تعدادی از کارگران کارخانه ابريشم بافی 
چنانکه وزارتخانه بدون شک اطالع .              ً                           يزد را اجبارا  به مازندران انتقال می دهند

پيش از روی کار آمدن . دارد، ابريشم بافی از صنايع مهم يزد به حساب می آيد
خصيت های سرشناس ايران ردای شاه کنونی، همه صاحب منصبان و ش

با رواج لباس .                                      ً                   ابريشمی می پوشيدند، که پارچه اش عمدتا  در يزد بافته می شد
های اروپايی، استفاده از ردای ابريشمی نيز از مد افتاد، ولی کارخانه ابريشم 

در يزد نه درخت توتی رشد . بافی يزد توانست همچنان به کار خود ادامه دهد
در نتيجه پيله های . کافی برای پرورش آن وجود دارد می کند، و نه آب

ابريشمی را که در مازندران و گيالن توليد می شود به يزد می برند تا ريسيده و 
 . بافته شود؛ و پارچه ها را نيز در تهران و شهرهای ديگر ايران می فروشند

 به چند سال پيش، به موجب قانون انحصار تجارت خارجی، واردات ابريشم
ايران ممنوع شد، و حدود يک سال پيش هم يک کارخانه ابريشم بافی که متعلق 

     ً ظاهرا  .                                  ِ                    به شاه بود به دست شخص او در چالوس  مازندران گشايش يافت
                                                                        ً نتوانسته اند کارگران ماهری برای دستگاههای بافندگی شاه پيدا کنند، و اخيرا  

يزد شهر بسيار مرتفع . دکارگران يزدی را به همين منظور به مازندران برده ان
اگر . و بسيار خشک و بی آبی است) هزار فوت باالی سطح دريا ٣نزديک به (

ساکنان . حتی سه روز در سال باران ببارد، مردم آن را سال پرآبی تلقی می کنند
         ً                                                               يزد معموال  به دلخواه خود به مازندران نمی روند، زيرا به دليل مه آلود بودن 

ی که ارتفاعی کمتر از سطح دريا دارند، به ماالريا، سل هوای استان های شمال
مشکل اجبار يزدی ها برای مهاجرت به . و ساير امراض مبتال می شوند

نظميه همه آنهايی را که می گفتند . مازندران را نظميه ايران حل کرده است
ابريشم باف هستند دستگير و در کالنتری جمع کرد تا تعدادشان به اندازه يک 
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                                                    ً               کاميون شد، و سپس همه را به مازندران فرستاد تا تقريبا  بدون مواجب در  بار
 ٣برابر با (البته می گويند روزی يک راال . کارخانه ابريشم بافی شاه کار کنند
به آنها پرداخت می شود، که اينجانب مبلغ ) سنت بر اساس نرخ تجارتی ارز

 . فوق را به هيچوجه برای امرار معاش کافی نمی دانم
عمده فعاليت ابريشم بافی يزد در کارگاههای خانگی صورت می گيرد، و به 
همين سبب مأموران نظميه خانه به خانه مردم را به دنبال دستگاههای بافندگی و 

مأموران کسانی را که منکر مهارت کار با دستگاه . بافندگان تفتيش کرده اند
اعتراف کنند و يا مأموران قانع بافندگی بودند آنقدر کتک می زدند تا اينکه يا 

نفر به مازندران تبعيد شده اند، و تفتيش  ٣٥٠حدود . شوند که بافنده نيستند
طبق اطالع، هنوز هيچ زن و کودکی وادار به کار . خانگی همچنان ادامه دارد

اطالعات فوق را يک تاجر اروپايی مورد وثوق که دو سال . برای شاه نشده اند
 .زندگی کرده، تأييد کرده استگذشته را در يزد 

اودرتوصيف روش استخدام کارگر برای کارخانه های ريسندگی اعليحضرت،  
 )١٣(».ندانست» چيزی کمتر از بردگی«آن را 

ممنوعيت ورود ابريشم فرصت های زيادی را برای کسب سودهای هنگفت به 
نی برای رضا شاه برای استفاده از اين فرصت ها، نه فقط کارگرا. وجود آورد

کرد، بلکه آشکارا درصدد نابود » استخدام«کارخانه ابريشم بافی اش در چالوس 
کردن صنعت ابريشم بافی در يزد برآمد، زيرا اين صنعت رقيب کارخانه 

 .اعليحضرت بود
 

 شهرها» مدرن کردن«
 

حکومت وحشت که همچون باليی آسمانی بر سر مردمان روستاها و عشاير 
مناطق شهری نيز بی بديل نبود، و خود را به صورت مدرن فرود آمده بود، در 

ماليات ساليانه امالک در . کردن اجباری شهرها و تعريض خيابان ها نشان داد
، شورای وزيران ١٩٣١در فوريه . درصد ارزش ملک بود ٥مناطق شهری 

درصدی  ٦٠اليحه ای را که از سوی شورای شهر تهران مبنی بر افزايش 
در ماده يک اين اليحه آمده . تسليم آن شده بود، به تصويب رساندماليات امالک 
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درصد ماليات امالک که مجلس شورای ملی به تصويب  ٥عالوه بر «: بود
نيز  ٣در ماده » .درصد ماليات شهرداری نيز اخذ خواهد شد ٣رسانده است، 

 قابل وصول خواهد بود؛ ١٩٣١مارس  ٢٢آمده بود که ماليات مذکور از تاريخ 
 .            ً                          يعنی تقريبا  بالفاصله بعد از تصويب اليحه

تصويب اليحه مالياتی جديد هارت را بر آن داشت تا نظرش را درباره سياست 
حکايت ماليات ها و باز هم ماليات های «: شهرسازی رضا شاه اينگونه بيان کند

شهرداری با . بيشتر در ايران، علی الخصوص در تهران، قصه بی پايانی است
ی بی امان شاه کوشش می کند که پايتخت ايران را مدرن کند، آن هم با فشارها

                               ً                                     چنان شتابی که مالکان تهرانی اصال  نمی توانند خود را با سرعت پيشرفت آن 
مدرن کردن شهرها بخش عظيمی از امالک آنها را می بلعد، و اگر . تطبيق دهند

رانی، عالوه بر مالکان ته. غرامتی بابت آن پرداخت شود بسيار ناچيز است
واگذاری بخش عظيمی از امالک و مستغالتشان، مجبور می شوند تا خانه 
هايشان را خراب کنند و بجای آن با هزينه خود ساختمان های بهتری بسازند که 

آنها را مجبور . طرحش را کميسيون برنامه ريزی شهری تجويز کرده است
يوارهای آجری بنا کنند که کرده اند که بجای ديوارهای خشتی و گلی سابق، د

آنگاه هارت از رواج باج گيری » .طرح آن بايد با معماری خانه هماهنگ باشد
گهگاه «: از خانوارها و اخذ ماليات های غيرقانونی از مالکان سخن می گويد

يک مأمور نظميه، به همراه يک سرباز، بر در خانه های يک خيابان می آيد و 
ازی و يا مرمت معابر همان موقع يک يا دو تومان به می گويد که بايد بابت نوس

علی الظاهر سياست مشابهی نيز در بيشتر نقاط ايران . ازای هر ساکن بپردازند
رايج است، زيرا مأموران آمريکايی اعزامی به برخی نقاط ايران در اين باره 

 )١٤(».از سفارت کسب تکليف کرده اند
يمی در تهران و شهرهای ديگر که به تخريب اجباری و گسترده خانه های قد

دستور رضا شاه صورت گرفت، و جايگزين کردن آنها با ساختمان های مدرن 
اين مدرن سازی . به نوعی تخريب ميراث معماری و فرهنگی ايران نيز بود

شامل قطع درختان کهنسال و تنومندی نيز می شد که در طول خيابان های 
سبب تعريض خيابان های تهران برای ساختن تهران سايه می انداختند، و به 

انگرت، کاردار آمريکا، که پيش تر با ناباوری پيشنهاد . بلوار قطع آنها الزم بود
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فروش جواهرات سلطنتی تاريخی ايران به دستور رضا شاه را گزارش کرده 
، حاال بايد حکايت تخريب سبکسرانه ساختمان های قديمی و )١١فصل (بود 

هارت برای توضيح اين فاجعه . نسال تهران را گزارش می دادقطع درختان که
ِ                    فرزند بی سواد يک دهاتی  به همان اندازه بی «فرهنگی نوشت وقتی انگليسی ها                       

 )١٥(راديکتاتور مطلق ايران می کنند، ديگر چه توقعی می توان داشت؟» سواد
ر ، هيأت دولت با تصويب حکمی قطع درختانی را که بيشت١٩٣٩مارس  ٦در 
انگرت در اين . سال عمر داشتند بدون مجوز وزارت داخله ممنوع کرد ١٠٠از 

شايد اين حکم به حفظ همان مقدار يادگار مطبوع گذشته که به «: باره می نويسد
                                                                ً    شکل درختان چند صد ساله باقی مانده است، کمک کند؛ درختانی که معموال  در 

» .ته از راه سايه می اندازنداطراف مساجد و مقابر هستند و بر سر مسافران خس
ولی اين حکم برای نجات درختان کهنسالی که در جريان تعريض خيابان های 
تهران به دستور رضا شاه قطع می شدند، کافی نبود؛ ضمن اينکه وقتی حکم 

فقط «: انگرت با اندوه آشکار می افزايد. صادر شد ديگر کار از کار گذشته بود
در واقع، . اقدامی سالها پيش صورت می گرفتمی توان گفت ای کاش چنين 

هيچ چيز برای آنهايی که پس از غيبتی ده يا پانزده ساله به ايران بازمی گردند 
اندوه بارتر از اين نيست که ببينند چگونه درختان باشکوه را بيرحمانه در 

 )١٦(».ذبح کرده اند» پيشرفت«قربانگاه 
او می . قديمی را شرح داده بودانگرت در گزارشی ديگر تخريب خانه های 

 : نويسد
ً               احتراما  به اطالع وزارت  می رساند که طی شش ماه گذشته ] امور خارجه[       

زيباسازی پايتخت از مدتها . تالش برای مدرن کردن تهران شدت گرفته است
پيش خواست قلبی شاه کنونی مملکت بوده و از زمانی که اعليحضرت بر تخت 

خيابان ها را عريض و سنگفرش . متحول شده استنشسته، چهره شهر تهران 
کرده اند؛ درختان جديدی بجای درختان کهنسالی که در جريان تعريض خيابان 
ها قطع شده بودند، کاشته اند؛ ساختمان های دولتی مدرنی در قسمت های 

 مختلف شهر ساخته اند، و تعدادی پارک کوچک نيز در برخی محله های تهران
                           ً               ً    با وجود اين، کارهايی که قبال  صورت گرفته اصال  با . اندچمن کاری کرده 

کارهايی که هم اينک با مديريت کفيل رئيس بلديه تهران، آقای غالمحسين 
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     ً                        ظاهرا  شاه قصد کرده که خيابان . ابتهاج، انجام می شود، قابل قياس نيست
شاهرضا، که ادامه جاده قزوين است و غرب و شرق بخش شمالی تهران را به 

                       ً                                              م متصل می کند، و اتفاقا  چندان هم از سفارت دور نيست، باشکوه ترين معبر ه
دارند اين خيابان را عريض و سنگفرش می کنند، و با گذاشتن بلوک . شهر باشد

های سيمانی به فواصل يکسان در وسط خيابان که درختان کوچکی در آن کاشته 
يمی و همچنين بسياری از دارند ساختمان های قد. اند، به خيابان شکل می دهند

ساختمان های نوساز دو طرف خيابان پهلوی تا جاده شميران را خراب می کنند 
  . و بجای آنها آپارتمان های مسکونی زيبای دو و سه طبقه می سازند

 
 تخريب

  
ساختمان های قديمی در نقاط ديگر تهران، به خصوص خيابان الله زار، که 

ج، که يک محله فقير نشين پر جمعيت در مرکز خريد است، و همچنين سنگل
تهرانی ها می گويند وقتی که کارگران . مرکز تهران است، هم انجام می شود

مشغول خراب کردن خانه های محله سنگلج شدند، انبوهی عقرب از آنجا بيرون 
                        ً        دارند خيابان شاه، که فعال  خيابان . قراراست اينجا يک بازارسهام بسازند. ريخت

ست؛ خيابان پهلوی، و ساير خيابان های اصلی شهر را نيز نوسازی اصلی شهرا
ساختمان های دو طرف خيابان های اصلی بايد حداقل دو طبقه باشند تا . می کنند

 ٣٠تا  ١٥                  ً                  خانه هايی که اخيرا  خراب شده اند بين . ابهت بيشتری به شهر بدهند
شهر زلزله زده  هزار باب برآورد می شوند، که چهره تهران را بيشتر به يک

 . تبديل کرده است
ً                            البته معلوم است که بلديه دارد صرفا  دستورهای شاه را اجرا می کند روش .                                   

. های بيرحمانه بلديه برای کسانی که با ايران مدرن آشنا نيستند حيرت آور است
به همه مالکان می گويند که بايد يک طبقه ديگر روی ساختمان يک طبقه اشان 

يا اينکه خانه اشان را خراب کنند و يک خانه جديد بجايش  اضافه کنند، و
اگر مالک نداشتن پول را بهانه کند، بلديه به او پيشنهاد وام می دهد؛ و . بسازند

اگر توان گرفتن وام نداشته باشد، بلديه خريداری برای ملک او پيدا می کند که 
مجبور می کند که  پول کافی برای انجام اصالحات الزم دارد، و مالک اصلی را
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شاه عزمش .                         ً                               ملکش را بفروشد، که معموال  با ضرر و زيان فراوان همراه است
را جزم کرده که شهری مدرن، با ابهت، و زيبا بسازد، و البته، اگر تغييرات 
حکم شده بالفاصله اجرا شود، چيزی که اهميت ندارد هزينه ايست که بر دوش 

 . شودماليات دهندگان و مالکان تحميل می 
البته خيابان . همزمان با تخريب خانه ها، خيابان ها را هم زير و رو می کنند

های شهر به مرور به بلوارهای سنگفرش و زيبا تبديل خواهند شد، ولی تا آن 
ادونووان در کتابی با عنوان . موقع پدر عابران و ماشين سواران هم درمی آيد

منتشر کرد، در  ١٨٨٢ل که در سا.) The Merv Oasis - (»واحه مرو«
                 ً                                             توصيف تهران مکررا  به وضع اسف بار خيابان های شهر و چاله های آن 

اين خطر ) ١٧.(اشاره می کند که اگر عابران مراقب نباشند درونش می افتند
   ً                                   مثال  ممکن است يک خيابان را که صبح سالم . امروز هم به قوت خود باقی است

هشداری هم با گذاشتن مانع و چراغ  بوده تا شب زير و رو کنند و چون هيچ
قرمز به مردم نمی دهند، هميشه خطر سقوط به درون يکی از اين کانال ها و يا 

قنات هايی که آب شهر را تأمين می کند نيز قوز باالی قوز . چاله ها وجود دارد
هر لحظه ممکن است قنات بالاستفاده ای که همه فراموشش کرده اند، . شده است

همين دو سال . نگين يک اتومبيل فرو برود و آن را در کام خود بکشدزير بار س
                                       ً                            پيش بود که يک قنات در وسط خيابانی ظاهرا  صحيح و سالم دهان باز کرد و 

. فوت به قعر خودش کشيد ٣٠يک اسب سواری متعلق به سفارت انگليس را 
بکشند، و با باالخره بعد از پنج روز تالش توانستند حيوان را از ته قنات بيرون 

اينکه هر روز به آن آب و غذا می دادند، طی اين مدت چه بر سر اين حيوان 
خط «ساکنان محل، خيابان دو مايلی شاهرضا را به مزاح . زبان بسته که نيامد

پياده روی يا ماشين سواری در تهران دشوارتر و . می نامند) ١٨(»ماژينو
 ) ٢( )١٩(.خطرناک تر از گذشته شده است
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  :توضيحات و مآخذ  

 
،  »نحوه اسکان عشاير توسط رضاخان بسيار وحشيانه بود : ويليام داگالس« -١ 

    ١٣٩٢اسفند  ٠٨  –سايت تسنيم
؛ » کايبر اساس اسناد وزارت خارجه آمر ايتانيرضاشاه و بر« دمحم قلی مجد  -  ٢

طالعات موسسه م  -  یاکبر رنجبرکرمان یعل راستاريو ؛یريام یمترجم مصطف
  .١٣٨٩ ،یاسيس یو پژوهشها

  
  :پی نوشت

  
ژوئن  ١٠، مورخ )١٥٢٧/٨٩١٫٠٠( ٦٦٦هارت، گزارش شماره  - -  ١

١٩٣٠. 
 همان  - ٢
مارس  ٢٥، مورخ )١٥٦٢/٨٩١٫٠٠( ١٣٩٣هارت، گزارش شماره  - ٣

١٩٣٢. 
  همان  -- ٤ 
دسامبر  ١٣، مورخ )١٤٩٩/٨٩١٫٠٠( ٩٨٨ويليامسن، گزارش شماره  -٥  

١٩٢٩. 
مطالب نقل شده از روزنامه اطالعات، پس از تطبيق با متن انگليسی کتاب،  - ٦

هارت در گزارش بعدی ) مترجم. (از اصل روزنامه اطالعات آورده شده است
  زنامه راوخود ترجمه قسمتی از يک ر

 
 .١٩٣١فوريه  ٤، مورخ )١٥١٥/٨٩١٫٠٠( ٣٣٨هارت، گزارش شماره  -٧ 

آدم را از سياست های بی رحمانه  می آورد که هنوز هم خواندنش پشت
 . رضاخان در قبال عشاير می لرزاند

                                                                 ً منطقه حاصلخيزی در شمال شرقی تبريز که فاصله آن با دريای خزر تقريبا   -٨ 
 .نصف فاصله آن تا تبريز است
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  دهم فصل 
 

  تنوع قومی و تماميت ارضی ايران
 

 سازگاری داخلی و مخاطرات منطقه ای
  

: بر اين نظر است» نتنوع قومی و تماميت ارضی ايرا« تورج اتابکی دربارۀ
، کارل بوگرت خبرنگار ١٩٩٧قائنات و بيرجند در سال در پی وقوع زلزله در ن

مجلۀ نيوزويک با نگارنده مصاحبه ای انجام داد که چندی بعد تحت عنوان 
ازنظر وی ازآنجايی که دراين منطقه يک . منتشرشد» همگی با هم کنارمی آيند«

اقليت سنی می زيستند، امکان آن وجود داشت که با بروز اين فاجعۀ طبيعی يک 
طولی «ته شورش های ضد دولتی بروز کند و يا به گونه ای که اظهارداشت رش

ِ                                   نخواهدکشيدکه زنگ های  تنش قومی درايران به سروصدادر آيند                    «.  
با توجه به آگاهی کامل نسبت به آسيب پذيری مرزهای سياسی به طور کلی و 
 امکان دگرگونی ميثاق نانوشتۀ مردم ايران مبنی برهمزيستی با يکديگر در

ِ                                        ً                             درون  اين مرزها، متقاعدساختن وی به اينکه مثال  دراين ناحيۀ زلزله زده امکان     
به عنوان . بروز يک جنبش جدايی طلب، ضعيف است، کار سهل و آسانی نبود

مورخ فرقه گرايی قومی ومذهبی درايران ومناطق اطراف آن، در مورد 
ی تواند تماميت فرضيات وی مبنی بر آن که بروز زلزله يا هر فاجعۀ ديگری م

ارضی و ملی ايران را زيرسوال بردـ حتی درمنطقه ای که ازلحاظ بافت مذهبی 
 .با ديگر نقاط کشورتفاوت داشت ـ شک و ترديد جدی داشته و دارم

اگر چه با توجه به تحوالت ناشی از فروپاشی شوروی و يوگوسالوی، پرسش 
نشانی از تنش های قومی او در مقام خبرنگاری که سعی دارد در هر گوشۀ دنيا 

و مذهبی را شناسايی کند، پرسشی معمولی وعادی به نظر می آيد ولی بخشی از 
ها و درگيری های قومی نمی         نگرانی های اورادرمورد امکان بروزتنش

اهميتی که  چه بسا وقايع کوچک و بی. توان به سادگی مورد بی توجهی قرارداد
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 .های ملی يا بين المللی منجر شوند می توانند در نهايت به بحران
رمز و «هنگامی که کارول بوگرت استدالل های مرا شنيد برآن شد که در مورد 

درگفت وگويی که . توفيق ايران درحفظ تماميت ارضی اش بيشتر بداند» راز
داشتيم ازتکرارمضامين آشنايی چون اهميت زبان وادبيات فارسی درحفظ و 

انبوه ايرانيانی که دراين کشورزندگی می کننداحتراز               ّ        استمرارايراني ت درميان
در اين نوشته نيز به اين مقوله نمی پردازم وبيشتراين بحث را مطرح . داشتم

خواهم ساخت که چرا پيش بينی هايی ازنوع پيش فرض های کارول بوگرت که 
بر تفاوت های قومی ومذهبی درايران امروزاستواراست نمی تواند به سادگی 

دراين نوشته قصد دارم با بررسی .بر امکان فروپاشی سياسی ايران گرددحمل 
سه مقولۀ ذيل که هريک به نوعی باهم ارتباط دارند، بحث تماميت ارضی ايران 

اين سه مقوله عبارتند از . را درپيوند با هويت قومی مورد بررسی قرار می دهم
قومی و تحرک  مرکزوپيرامون،بستگی های قلمروای ومرزهای سياسی،وهويت

 .اجتماعی
 

 مقدمه
پيش ازآن که اين سه مقوله را به بحث بگذاريم جای آن دارد که از پاره ای از 
ساختارهای بنيانی جامعۀ ايرانی درسه سطح طايفه، روستا وشهروجايگاه آنها 

از آن جايی که پرداختن به کل . درطول تاريخ، تصويری کوتاه وگذرا ارائه شود
ً                د و حدود اين بررسی خارج است، صرفا  به تحوالت پانصد تاريخ ايران ازح                                  

 .ساله اخير اکتفا خواهم کرد
اين دوره راکه با تاسيس دولت صفوی آغازمی شودفقط به اين دليل انتخاب 
نکرديم که صفوی های تشيع رابه عنوان دين رسمی کشورتعيين کردند ـ عاملی 

تـ دولت متمرکز نيرومندی که نقش مهمی درشکل دادن به هويت ملی ايران داش
برای دوره ای به . که دراين دوره درايران شکل گرفت نيزاهميت بسياردارد

مدت چندسده اين نيروهای برآمده ازآسيای ميانه بودندکه تقديرايران را رقم زدند 
ولی باتاسيس سلسلۀ صفوی،دولتی شکل گرفت که ازدل ايران سربرآورده بود و 

 قع شدکه نيروهای مرکزگريزجامعۀ ايران را قراردرتاسيس ساختاری مؤثروا
 .بخشيد
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برای درک سازمان اجتماعی ايران بهترآن است که آن را دردوسطح نظام 
زيرا شناسايی ويژگی ها و . اجتماعی وروابط گروهی مورد بررسی قرارداد

روابط درهم تنيدۀ سازمان اجتماعی ايران تا حدود بسياری به شناسايی نظام 
ِ                                آن منوط است و درعين حال وقوف  به ساختاروروابط درونی گروه ها اجتماعی                             

 .سازد-که زمينۀ همبستگی ويا تعارض های اجتماعی را فراهم می
در طول تاريخ در کنار توسعۀ حيات شهری، به تدريج مجموعه ای از عشاير 

اين عشاير با . کوچ رو و جوامع زراعت پيشه نيز درفالت ايران شکل گرفتند
های   رمنسجم اجتماعی خوددرسطح وسيعی ازاين فالت وبيشتردربخشساختا

به مستقل کوهستانی  ِ          آن ـ پراکنده بوده و به صورت موجوديتی دورازدسترس وش                                                   
اگرچه جهان خارج را به درون آنها راهی نبود ولی يک . زندگی می کردند

شهری  عشايرنه فقط با جوامع روستايی و. مجمع بسته را نيز تشکيل نمی دادند
 در. درتماس دايم بودند، بلکه درصف نيروهای نظامی کشورنيزجای داشتند

دوران صفويه قزلباش ها بخش اساسی ومهمی ازنيروهای نظامی کشور را 
 تشکيل می دادندودرمقابل تهديددايم عثمانی، حفاظت ازمرزهای ايران را بر

که خود از ايل  درپی اضمحالل صفوی ها، نوبت به نادرشاه رسيد. عهده داشتند
کريم خان زند بنيانگذار سلسلۀ . افشاربود وازحمايت جوامع عشايری برخوردار

سلسلۀ بعدی قاجار نيز که آقادمحمخان قاجار آن را . زنديه نيز ازعشايرلر بود
تمامی اين پادشاهان، از شاه اسماعيل . بنيان نهاد، خاستگاهی عشايری داشت

ن زند و آقا دمحمخان قاجار برای خنثی کردن صفوی گرفته تا نادرشاه، کريم خا
 .رقيبان داخلی وصيانت ازمرزهای ايران، به نيروی عشاير وابسته بودند

جوامع روستايی نيز خود را خلف بالفصل شخصيت های واقعی و يا مفروضی 
اين ساختار اجتماعی . دندشمی دانستند که بنيانگذاراين جوامع محسوب می 

در انسجام جوامع روستايی و حفظ آنها از رسوخ عناصر محکم و يکپارچه نيز 
پدرتباری و ازدواج های درونی نيزدرجلوگيری از نفوذ ديگر . بيگانه مؤثربودند

از سوی ديگر به دليل امواج . عناصر قومی و زبانی در اين جوامع نقش داشتند
پی درپی هجوم نيروهای خارجی به فالت ايران،گروه درخورتوجهی ازاين 

 .عيت روستايی وادار شدند که به نواحی لم يزرع داخلی مهاجرت کنندجم
آنها هم نخستين هدف . آسيب پذيرترين بخش جامعه را شهرها تشکيل می دادند
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ی ازدرگيريهای مخرب اکانون مجموعه  توجه نيروهای خارجی بودندولهذا هم
حاکميت  عالوه براين، شهرها را می توان مرکز. و هم مرکزارتباطات پرحاصل

مطلقه نيز به حساب آورد که آن نيز به نوبت خود بر ساختار سياسی و قلمروای 
 .کشور تأثير می گذاشت

گستردگی حوزۀ قلمرو ايرانيان نيز از ديگر عواملی بود که در شکل گيری يک 
 .نظام اداری پيچيده که بر مجموعه ای از شهرها استوار بود، مؤثر واقع شد

ز مناسبات متقابل اجتماعی به صورتی خاص و ويژه شکل در ايران شبکه ای ا
گرفته و انسجام يافته است که شايد نقطۀ اوج و تبلور آن را در پديده ای مشاهده 

يک چنين چارچوبی باعث آن . کرد که آن را حکومت خودکامگی نام نهاده اند
ی شده است که جامعه ايران به رغم تنوع و چندگانگی خود از يک وحدت سياس

از لحاظ تاريخی جامعه و دولت «به گفته همايون کاتوزيان . نيز برخوردار باشد
و نظام حکومت خودکامگی نيز مبنی بر انحصار ... ايران خودکامه بوده است 

عالوه بر اين قدرت نظامی و ديوانی حاصل از اين . »دولت بر حقوق مالکيت
ته و طبقات اجتماعی نيز امر باعث آن بوده است که دولت ماهيتی کاربردی ياف

 .بيشتر جنبۀ نظری داشته  اند
با در نظر داشتن اين مقدمات، به سه نکته ای می  پردازيم که قبال بدان ها اشاره 

 .شد
 

  مرکز و پيرامون در ايران
 

نکتۀ نخست که به جايگاه مرکز نسبت به پيرامون مربوط می شود، هم به رابطۀ 
معه در ايران ارتباط دارد و هم به معضل تالش مقابله جويانۀ دولت در قبال جا

در . مناطق پيرامونی برای کسب خودمختاری بيشتر از مرکز يا دولت مرکزی
ای مرکزگريزدرسراسر جهان، به نحوی از هطول قرن بيستم بسياری ازجنبش 

 .پيرامون در مقابل مرکز: انحاء درگير اين معضل بوده اند
برای مدتی طوالنی در مقام مرکز دائمی  در ايران هيچ گاه يک شهر واحد

برخالف شهرهايی چون قسطنطنيه و رم که . قدرت سياسی،عمل نکرده است
برای مدت زمانی طوالنی کرسی اقتدارامپراتوری بودهاند، دربسياری از ادوار 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣٢                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

تاريخ ايران هيچ شهر واحدی را نمی توان يافت که دراين مقام از سابقۀ تاريخی 
در خالل چهارصد سال گذشته ايران پايتخت های . ر بوده باشدمشابهی برخوردا

ای جابجايی پايتخت ومرکز هبرای توضيح زمينه . مختلفی را تجربه کرده است
، تشابه ساختارهای اجتماعی و ]اين مراکز[به زمينه های ايجاد«قدرت درايران 

 .آنها اشاره شده است» سياسی آنها، و مبانی مشابه اقتصادی
ی يک دولت نيرومند ومتمرکز صفوی درآغاز در يکی از شهرهای شکل گير

اين شهر ـ يعنی تبريز ـ در نقطۀ التقای قومی و . شمالغرب امپراتوری آغاز شد
پس از تبريز، قزوين که از . فرهنگی دو امپراتوری ايران وعثمانی قرار داشت

د و يک جمعيت ترک زبان و فارسی زبان برخوردار بود، پايتخت صفويه ش
چندی بعد نيز پايتخت دولت صفوی به اصفهان منتقل شد که بخش اعظم جمعيت 

 .آن را فارسی زبان ها تشکيل می دادند
در پی سقوط صفويه، در دوران کوتاه حکمروايی نادرشاه، برای مدتی مشهد در 
مقام پايتخت ايران عمل کرد ولی بعد ازاقتدارکريم خان زند، شيراز مرکز 

تا آنکه با اقتدار قاجاريه، پايتخت نظام جديد به تهران منتقل . دسياسی ايران ش
نخستين پيامد تعيين يک شهر جديد به عنوان پايتخت، ارتقا چشمگير جايگاه . شد

اين عوامل نيز به نوبت خود باعث . سياسی،اجتماعی واقتصادی آن شهر بود
برای . شد افزايش درخور توجه جمعيت شهر مذکور وتغيير بافت قومی آن می

مثال، جمعيت مشهد بعد از آن که ازسوی نادرشاه به عنوان پايتخت کشور تعيين 
 .شد حدود دويست و پنجاه هزار نفر افزايش يافت

يکی از داليل مهم افزايش جمعيت شهر در اين گونه موارد آن بود که در درجۀ 
ای نظامی و نه فقط خاندان سلطنتی که انبوهی از ديوانساالران، امر... «نخست 

دوم آن که اکثر رجال و اعيان . ا می شدندهچهره های مذهبی نيز راهی پايتخت 
کشور يعنی زمين  داران بزرگ و روسای اياالت نيز در حول و حوش تاج و 

وسوم آنکه شاهان نيز خود برای جابجايی و يکجانشين . تخت گرد می آمدند
ی و يا مذهبی در نزديکی های قوم  کردن واحدهای عشايری و همچنين اقليت
اين عوامل خود هم بر توسعۀ پايتخت . کرسی سلطنت، فرامينی صادر می کردند

 ».تأثير می گذاشتند وهم برساختار فضايی در چارچوب امپراتوری به طور کلی
سياست های جابجايی جمعيت از طريق کوچاندن اجباری و يکجانشين کردن 
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يب قومی ومذهبی اتباع امپراتوری ای عشايری در يکسان سازی ترکهگروه 
 .نقش مؤثری داشت

عشايری، حداقل ] ترک زبان[جابجايی حدود صد هزار خانوار «برای مثال 
٢٠ ارمنی و گرجی در شهرجنوبی اصفهان از جمله سياست های جمعيتی  ٠٠٠

در دوران کوتاه حکمروايی نادرشاه حدود صد و پنجاه هزار . صفوی بود
االخره در دورۀ زنديه نيزحدود چهل هزار خانوار عشايری خانوارجابجا شدندوب

اين جابجايی با سياست های جمعيتی . به مناطق دراطراف شيراز کوچانده شدند
روستاهای جديدی احداث شدند، روستاهای موجود توسعه : واقعی ای توأم شد

 ».يافتند و با افزايش محالت جديد شهرها نيز دگرگون شدند
ز محله های درون شهری براساس ويژگی های قومی و مذهبی اگرچه پاره ای ا

شکل گرفته بودند ولی موانع اقتصادی و اجتماعی مانع از آن نبود که ساکنين 
. اين محالت به صورتی آرام و مسالمت  آميز با يکديگر همزيستی داشته باشند

 حتی می توان گفت که رشد و توسعۀ شهرهای بزرگ که جمعيت متنوع و سيالی
از ترکيب های قومی و مذهبی مختلف را درخود جای داده بود که هر يک از 
زمينه اجتماعی ـ اقتصادی گوناگون برخورداربودند، باعث آن شد و در بسياری 
از ساکنين اين شهرها يک احساس فردی همسايگی، وفاداری و از همه مهمتر 

پيش آمد برخورد و  درتاريخ شهرهای ايران. وابستگی به قلمرو نيز پديدار شود
تنش ميان اقليت ها کم و اندک نبوده است ولی هيچ يک از شهرهای ايران را 
نمی توان سراغ کرد که به دليل گوناگونی و تنوع قومی يا مذهبی، مضمحل شده 

با آنکه تغيير پايتخت در افول پايتخت پيشين و به ويژه از لحاظ کاهش . باشند
ن امر هيچ گاه باعث آن نبوده است که چنانچه جمعيت ـ مؤثر بوده است ولی اي

. در پاره ای از بررسی ها ادعا شده، پايتخت پيشين دچار انحطاطی اساسی گردد
هر يک از اين پايتخت های پيشين جايگاهی يافتند در مقام مرکز اداری ايالت 

 .تابعۀ خود و لهذا بسياری از آنها اهميت و کارکرد اقتصادی خود را حفظ کردند
ِ                                                                   ايران  عصر قاجار از لحاظ اداری به چهار ايالت آذربايجان ، خراسان، فارس و      

درخالل تحوالت اداری بعدی تهران . کرمان و تعدادی واليت تقسيم شده بود
درقرن نوزدهم دو شهر تبريز و مشهد . حوزۀ حکومتی خاص خود يافت

از مراکز مقدس مشهد در مقام يکی . کارکردی به مراتب مهم تر از تهران يافتند
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شيعيان ويک کانون زيارتی و تبريز هم به عنوان دروازه ای بر اروپا و همچنين 
در واقع در دورۀ قاجار تبريز يک . مدخل رخنۀ اقتصادی روسيه به داخل ايران

مرکز تجاری عمده و مخزن غله کشور بود و به دليل استقرار واليت عهد در آن 
دراين دوره تبريز . رايران محسوب می  شدجا، از لحاظ سياسی نيز دومين شه

بيش ازديگرشهرها در معرض تأثيرغرب قرارداشت وازاين روخاستگاه برآمدن 
انبوهی از متفکران سياسی مترقی گشت که بسياری از آنها در سال های بعد در 

 .صف رهبران نهضت مشروطيت ايران قرار گرفتند
 

 پيوندهای قلمروای و مرزهای سياسی
  

تالش های صفويه . ازقرن بيستم مرزهای ايران بيشتر حالتی سيال داشت تا پيش
برای دستيابی به يک وحدت سياسی از طريق تمرکزگرايی و نهادينه ساختن 
تشيع، ايرانيان را دربرابرهويت دفاعی جديدی قرار داد که آنها را از کسانی که 

ِ           ن  صفوی اين برای اتباع ايرا. ساخت درآن سوی مرز می زيستند متمايزمی
نبود که آنها را متمايز می ساخت، بلکه اين وجه تمايز در » ملی«خصوصيات 

نوعی ويژگی محلی، يعنی يک تعريف منفی نهفته بود که خود را در قياس با 
 .همسايگان سنی  آنها نشان می داد

در کنار تحوالتی ازاين دست که در شکل گيری تبعيت و وفاداری های پادشاهی 
يه مؤثر واقع شدند، ترسيم نخستين نقشه های شبه مدرن اروپايی از دورۀ صفو

ايران در قرن هفدهم و هجدهم نيز در برآمدن ايران به عنوان يک موجوديت 
قلمروای که از دريای مازندران در شمال تا خليج فارس در جنوب امتداد داشت، 

اس دستاوردهای ترسيم ايران درنقشه های آن دوره که بيشتربر اس. مؤثرواقع شد
ِ                قلمروای صفويه مبتنی بود از نگاره های پيشين از ايران  کهن متفاوت بود                                                   . 

در واقع بر اساس يک چنين نقشه هايی بود که در پی سقوط صفويه و چيرگی 
عثمانی بر بخش هايی از مناطق شمال و شمالغرب ايران، نادرشاه با تأکيد بر 

و اين امر تنها به . ين مناطق شدحفظ مرزهای مشروع ايران خواهان اعادۀ ا
نادرشاه محدود و منحصر نماند، کريم خان زند و آقا دمحمخان نيز برهمين مبنی 

 .حرکت کردند
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 ١٨١٣در خالل قرن نوزدهم و درپی دوجنگ پی در پی با روسيه در سال های 
، ايران بخشی از ١٨٧۵و همچنين معاهده ای با دولت بريتانيا در سال  ١٨٢٨و 

ت شمالی و شرقی خود را از دست داد و به قالب امروزی خود فروکاسته اياال
قلمرو از دست رفته شرقی بعدها بخشی از دولت نوبنياد افغانستان گشت و . شد

 .بخش های شمالی نيز در امپراتوری روسيه ادغام گرديد
درخالل جنگ        » مرزهای بين المللی«فرايند تحديد حدودقلمروای وتعيين

قرن نوزدهم ومعاهدات برآمده ازآنها، باعث آن شدکه نوعی هويت های 
شکل گيری مرزها باعث آن شد که ...«:قلمروای در ميان ايرانيان شکل گيرد

اين امر . هويت ايرانی بيشترازمنظر قلمروای مورد تاکيد قرارگيرد تا زبان
زهای مر. زمين و جغرافيا را به عنوان يکی از الزامات ايرانيت مطرح کرد

مجموعه ای ازمردمان را که هريک از پيشينه قومی خاصی برخوردار » بسته«
در . بودند برای اولين بار تحت حاکميت صريح و روشن يک پادشاه گرد آورد

حالی که در ازمنۀ پيشين، طبيعت رفت و آمد انسان ها را محدود کرده بود و 
ازاواخر قرن نوزدهم حکمروايان محلی نيز امرحاکميت را مبهم داشته بودند 

معاهدات جديد و خط مشی های سياسی قدرت های بزرگ، به تعاريفی جديد از 
اقتدار جغرافيايی ودرمواقعی چند نيز به تعيين مرزهای جديد و مصنوعی از 

تحديد حدود با سعی و تالش در جهت تمرکز دولتی . لحاظ فرهنگی منجرگرديد
ين اصل را پذيرفت که بقای مرکز به دربارامپراتوری باالخره ا. توام گرديد

همزمان بامحدودشدن حوزه فرمانروايی .همراهی وهمکاری حاشيه بستگی دارد
ايران ديگر فقط ملکی . پادشاه، تمايل ايرانيان به نيل به مليت نيز افزايش يافت

نبودکه به پادشاهی تعلق داشته باشد، بلکه ازملتی تشکيل می شد مرکب از 
 ».هروندان ذی  نفعمجموعه  ای از ش

با پيش آمد جنگ اول جهانی با توجه به فقدان يک دولت نيرومند، انتظار بر آن 
بود که ايران نيز همانند امپراتوری عثمانی به دولت های کوچکتری تجزيه شود 

بروز انقالب . ولی چنين نشد و ايران توانست تماميت ارضی خود را حفظ کند
ر واقع شد؛ زيرا از يک سو برای مدتی بر زياده روسيه تا حدودی دراين امرموث

خواهی های روسيه در قبال ايران نقطه پايانی نهاد و از سوی ديگر باعث آن 
شد که بر آمدن يک ايران قوی و متمرکز برای جلوگيری از رسوخ کمونيسم در 

  .رديف اولويت های قدرت های غرب قرار گيرد
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  قوميت، تحرک و تجدد

 
بسياری ازصاحبنظران علوم اجتماعی  ١٩۶٠و١٩۵٠ی دو دهه درخالل سال ها

بر اين باور بودند که تجدد و نوسازی، وفاداری  های سنتی را از ميان برداشته 
وفرد را متناسب با دستاوردهای فردی اش درتطابق با معيارهای جهانی، با 

اهداف  با گرايش فزاينده افراد به«. سازد-الزامات و امکانات جديدی مواجه می
ِ                                               و دستاوردهای مشابه، خود  آنها نيز شباهتی بيش از پيش به يکديگر می يابند                        .

تفاوت های حرفه ای و طبقاتی از لحاظ نقطه تمايز اجتماعی اهميتی فراوان 
های سنتی ای می شوند که کارکرد خود را از دست  يافته، جايگزين وفاداری

خاصيت تقليل يافته        اند؛ داده و به مجموعه ای از ارزش های فرهنگی بی 
درخالل فرايند قوی و غيرقابل اجتناب ملت سازی، وفاداری ها جنبه حاشيه ای 

خود را از دست داده، به صورت مجموعه ای از نمادهای ملی تبلور می        
نوسازی وتجدد ازطريق بسيج اجتماعی بخش درخور توجهی «در نتيجه » .يابند

سان سازی آنها را افزايش می دهد و هم سرعت اين ازجمعيت، هم امکان هم
براساس يک چنين استداللی، توسعه شهرنشينی،آموزش، ارتباطات و » .امررا

: صنايع در نهايت به جذب و يکسان گردان نهايی جوامع چند قومی منجر می شد
فرايند بسيج اجتماعی که پديده ای توام با رشد بازار، صنايع و شهرها، و در «

ای درهمسان  ت توسعه ارتباطات وسوادآموزی است، عامل تعيين کنندهنهاي
گرايش های نهفته درفرايند بسيج اجتماعی در . سازی و يا انفکاک ملی است

روشن ساختن اينکه آيا گرايش های ملی موجود در يک کشور به خصوص می 
 ».تواند ادامه يافته ويا درجهت عکس حرکت کند، نقش مهمی دارند

می اين تفاصيل نگاهی به فرايند نوسازی و تجدد در پاره ای از پيشرفته        با تما
ترين جوامع صنعتی خود می تواند بخشی از مبانی اين استدالل را زير سوال 

در اين جوامع نه فقط به يمن ميزان باالی تحرک اجتماعی، يکپارچگی و . برد
ی و خاص  گرايی قومی ای و جماعتهادغام اقتصادی و تکنولوژيک، همبستگی 

و توجه فرهنگی از ميان نرفته بلکه برعکس جنبه  ای نو و جديد يافته است و با 
فردگرايی و خودمختاری فردی که بخش مهم و تفکيک ناپذير از تلقی انسان از 

 .مدنيت جديد می باشد نيز عجين گشته است
و بنيانی ساختار  در اروپا عصر تجدد با دوره ای آغاز شد که در آن، واحد پايه
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جامعه جديد را فرد تشکيل می داد ونه مانندجوامع روستايی و دهقانی يک گروه 
برهمين اساس فردگرايی نهفته در آزادی و مختاريت فرد خود مبنای . يا جماعت

جديدی شد برای ارايه تعريف نو ازميان مناسبات موجود ميان فرد و امر 
عه نوو مدرن الاقل از لحاظ اصولی ـ بريک چنين مبنايی فرد درجام. سياسی

از اين پس فرد تابع مفاهيم . ديگر رعيت شاه و شحنه و شيخ محسوب نمی شد
گرفت که در مجموعه ای از داده های جديد  ای قرار می عقالنی و فرا شخصی

ای  طبقه متوسط شهری. حقوقی و سياسی ـ از جمله حق نمايندگی ـ جای داشت
و صنعتی جهان سر بر آوردند نيز با اين تفرد پيوندی  که از دل تحوالت تجاری

 .مستقيم داشتند
 

اگرچه در جوامع اروپايی فرايند نوسازی و تجدد با تحول تدريجی و توسعه 
خرد انتقادی توام شد و بنيان گرفتن مختاريت فردی و توسعه جامعه مدنی، ولی 

ايران امر نوسازی و  در. درايران اين فرايند جهتی کامال متفاوت به خود گرفت
  مجموعه ای روشنفکری برعهده گرفت که بيشترازنظاميان و را تجدد

ديوانساالران تشکيل شده بود که بين منافع خود ومنافع دولت تفکيکی قائل 
در چارچوب فکری تجددگرايان ايرانی حقوق فردی و مناسبات فرد با . نبودند

اين رويکرد، خرد انتقادی و دولت از اهميت چندانی بر خوردار نبود و در
احتماال يکی از داليل پيش . مختاريت فردی شأن واعتبار درخور توجهی نداشت

آمد يک چنين وضعيتی آن بود که رشد و توسعه جوامع مدرن امروزی بيشتر 
فرايندی بود برخاسته از توسعه صنعتی و جهانگشايی اروپايی جديد در حالی که 

جنبه ای تداخلی داشت وعکس العملی بود در برابر  درخاورميانه اين امر بيشتر
 .فرايند پيش گفته

نوسازی آمرانه به گونه ای که در ايران بعد از جنگ اول جهانی اتخاذ شد تا 
حدود زيادی در شکست تالش های پيشين ايرانيان در پيشبرد تجدد و نوسازی 

ای متجددان و مگر نه آن که سعی و تالش ه. از باال و از پايين، ريشه داشت
نوآوران ايرانی درسده نوزدهم و اوايل قرن بعدی هيچ يک نتوانست مانع از 
دست اندازی بيش ازپيش بيگانگان برکشورگردد؟ ناکامی های نهضت مشروطه 
در سال های پيش از جنگ اول جهانی و مصائب حاصل از توسعه دامنه جنگ 

بر اين مدار سوق داد که  به خاک ايران، طبقه متوسط و روشنفکران ايرانی را



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣٨                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

راه حل ديگری را تصور نکنند؛ دست آهنينی » دست آهنين«جز در وجود يک 
که در مقام يک نماينده ملی، دولتی متمرکز و نيرومند ـ ولی نه لزوما استبدادی ـ 
بر پا دارد که بتواند در عين صيانت ازيگانگی و حاکميت کشور به مشکالت 

 .اتمه دهدحاصل از عقب ماندگی نيز خ
درحالی که مفاهيمی چون آزادی، برابری ونوعی ناسيوناليسم قلمروای رمانتيک 
الهام بخش نسل پيشين روشنفکران و راهبر سعی و تالش آنها در اصالح و 
ارتقا کشور بود، برای نسل بعد از جنگ روشنفکری که بيشتر خواهان تاسيس 

اسی و ناسيوناليسم زبانی و يک دولت مدرن ومتمرکز بود، اين اقتدارگرايی سي
 .فرهنگی بود که نوع رويکرد جديد آنها را تعيين کرد

اين گروه به رغم ديدگاه  های سياسی متفاوت در يک نکته اساسی از نسل پيشين 
روشنفکران و تحصيل کردگان ايرانی متمايز بودند و آن عبارت بود از اشتراک 

زيک جامعۀ آرمانی؛ اين نظردريک پيش فرض کم و بيش جامع و سراسری ا
که ايجاد يک جامعۀ اروپايی مستلزم يک جامعۀ منسجم و پيوسته می باشد که 

 .اصوال می  بايد بر حول مفاهيم مشخصی چون دولتو ملت بنا شده باشد
تواند درعين پاسداری  آنها براين باوربودند که فقط يک دولت قوی و متمرکز می

و بر همين اساس معتقد . نيزپيش ببرد تماميت ارضی کشور، امراصالحات را
بودند که تجديد و تاسيس يک دولت جديد در ايران مستلزم کمرنگ سازی تفاوت 

در اين چارچوب فکری نه فقط . ای فرهنگی است وهمسانی بيش از پيش قومیه
تنهادر صورت . تنوع وگوناگونی قومی وزبانی بلکه وجودطبقات هم نفی می شد

ها در  ای که ناسيوناليست ملت به گونه های يک دولت ـ  متحقق شدن پيش شرط
توانستند اميدوار باشند ازعهدۀ حفظ تماميت ارضی  نظر داشتند بود که آنها می

کشور برخواهند آمد و درجهان جايی برای ميهن خود بازخواهند کرد؛ يعنی 
لت، تقريبا تمامی اتباع يک دولت به نحوی با يک انديشۀ ذهنی ازم«هنگامی که 

حتی برخی ازآنهاچنين استدالل کردند که ايران برای امروزی .»...همانندی يابند
شدن بيش ازهرچيز محتاج يک ديکتاتور ايده  آل دار است که روزنامه  ها را 

سرنيزه، با قدرت، با «تعطيل کند، قدرت مجلس وعلما را محدود سازد وبا 
درجامعه ای . ا فراهم آوردهای يک انقالب اجتماعی ر زمينه» جبر،حبس و قتل

که ازيک سنت ديرينه وريشه دارحکومت خودکامگی برخوردار بودآن که چنين 
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 .آراء وافکاری زمينۀ پذيرش مساعدی يابد، امر غريب و دور از ذهنی نبود
سياست های نوسازی رضا شاه که از طريق تمرکزخواهی دولتی و تحميل 

گسترده مبنی بر لزوم اصالحات نوگرايی جريان يافت خود محصول يک نياز 
اين فرايند تمرکز سياسی و فرهنگی که با آميزه ای از . اقتدارگرايانه بود

ژه  ساالری توام بود در ميان روشنفکران و به وي گرايی، الئيسيته و شايسته غرب
ِ          طيف چپ وترقی خواه آن هواداران  جدی داشت نشرياتی چون کاوه، فرنگستان، .                            

     ّ                                                  ه مبي ن آراء و عقايد زمانۀ خود بودند؛ هر يک در پيشبرد و ايرانشهر وآينده ک
 .تبليغ اين ديدگاه نقشی موثر داشتند

انقالب «حسين کاظم زاده ايرانشهردر يکی از سرمقاله های خود خواهان يک 
تميزدادن احکام و . ١«: شد که می بايست برسه رکن ذيل استوارگردد» دينی

داکردن شئون روحانی ازشئون جسمانی يعنی ج. ٢قوانين دين ازخرافات واوهام؛
موافقت دادن احکام دين با مقتضيات . ٣تفريق امورشرعی ازامورعرفی ومدنی؛

سيد حسن تقی زاده که دربرلن نشريه کاوه را منتشر » و احتياجات ترقی و تمدن
می ساخت نيزتنهاراه رهايی ايران ازچنگ مصائب ومشکالتی را که دامنگيرش 

ايران بايد ظاهرا وباطنا، ...«ديد؛ آن که کامل از تمدن غرب میبود درتبعيت 
درحوزۀ مسائل ملی نيز دکتر محمودافشار » ماب شود وبس جسما وروحا فرنگی

» گذشته،امروز، آينده«موسس و سردبير مجلۀ آينده درسرمقاله ای تحت عنوان 
را  ضمن اشاره به مخاطراتی که در سال های گذشته وحدت و تماميت ايران

مقصودما از «:درمعرض تهديد داشت، مسيرآتی کشوررا چنين ترسيم کرد
وحدت ملی ايران، وحدت سياسی، اخالقی و اجتماعی مردمی است که در حدود 

اين بيان شامل دو مفهوم ديگراست که عبارت . امروزمملکت ايران اقامت دارند
زکامل کردن اما منظورا. ازحفظ استقالل سياسی وتماميت ارضی ايران باشد

وحدت ملی اين است که درتمام مملکت زبان فارسی عموميت يابد،اختالفات 
کامال از بين ملوک الطوايفی  و اخالق وغيره محوشود محلی ازحيث لباس،

برود، کرد و لروقشقايی وعرب و ترک و ترکمن و غيره با هم فرقی نداشته، 
  و در پايان چنين نتيجه »...هر يک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نباشند 

به عقيده ما تا در ايران وحدت ملی از حيث زبان، اخالق، لباس ... «گرفت که 
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وغيره حاصل نشودهرلحظه برای استقالل سياسی و تماميت ارضی ما احتمال 
 ».خطرمی  باشد

از اين رو به گونه ای که مالحظه می شود، مدت زمانی پيش از کسب قدرت 
شاه، رئوس کلی برنامه ای که می  بايست برای اصالح و فائقه از سوی رضا 

نوسازی ايران اتخاذ شود از پيش حاضر بود و فقط می بايست به مرحلۀ عمل 
رضا شاه در طول دوران حکمروايی خود بسياری از خواسته        . گذاشته شود

 هايی را که از سوی روشنفکرانی چون کاظم زاده ايرانشهر، تقی زاده و محمود
نوسازی آمرانه اوبه تدريج هم ساختار جامعۀ . افشار مطرح شده بود، عملی کرد

در اين دوره بود که . سنتی کشور را دگرگون ساخت و هم ساحت سياسی آن را
چون يک ارتش ملی که براساس خدمت نظام  نهادهای جديدی تاسيس شد

مچنين يک يک نظام قضايی عرفی و نظام مالی جديد و ه. سراسری استوار بود
نظام آموزشی دنيايی براساس آموزش وتدريس زبان فارسی که انتظارمی        

رفت تفاوت های گويشی موجود را کمرنگ کند، نيز از ديگر نهادهای ايجاد 
عالوه براين برای پيشبرد وحدت ملی ساختار اداری . شده در اين دوره بود

 .کشور نيز صورت فوق  العاده متمرکزی به خود گرفت
با اين حال هنوز چند سالی از اقتدار رضا شاه نگذشته بود که ديکتاتوری او 

در . جای به خودکامگی سپرد و در نهايت حاکميت خودکامه حکمفرما گشت
ای از روشنفکران راه انزوا و گوشه نشينی اختيار کردند، گروهی  حالی که پاره

نه که در دو دهۀ خط مشی رضا شاه مبنی برنوسازی آمرا. نيز سرکوب شدند
» يک کشور، يک ملت « شمسی، براساس شعارهايی چون ١٣١٠و  ١٣٠٠

ای ازشاهان پيشين ايرانی که  های پاره جريان داشت از برخی جهات به تالش
هايی جمعيتی الگوهای هويتی قومی را تغيير  سعی داشتند از طريق جابجايی

باری عشاير و اين بار با کوچاندن و يکجانشين ساختن اج. شباهت نبود دهند، بی
های نوسازی رضا شاه  هدف از ميان بردن قدرت روسای عشاير که با سياست

مخالف بودند، با شدتی بيش از پيش ادامه يافت وتشکيل يک جامعۀ يک دست 
تاسيس يک دولت        . شهری راهی فرض شد برای ايجاد شهروند جديدايرانی

ملت نيز خود  سانی استواربود ودولت ــ   ملت جديد بر پيش فرض وحدت و هم
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به عالوه تحرک اجتماعی ريشه داری . به موجوديتی ممکن و ميسر تبديل گشت
های فزايندۀ  که از وجوه مشخصۀ تکاپوی اجتماعی ايران بود، در کنار سياست

ضد قومی ـ عشايری رژيم در عرصۀ جامعه، باعث آن شد که تحرک اقتصادی 
ساالری در ايران  ازاين رو به تدريج نوعی شايسته. ابدجامعه نيز شتاب خاصی ي

هر يک از شهروندان ايرانی با هر زمينۀ قومی و مذهبی که داشتند . شکل گرفت
تا زمانی که برداشت رايج ازايران به عنوان يک دولت ـ ملت جديد و همسان را 

يد مقامی پذيرفتند، از اين حق برخورداربودند که در تشکيالت اداری نظام جد می
 .کسب کنند

های قومی ايران مناصب عمدۀ کشوری را به ضررگروه  بندی هيچ يک ازگروه
قومی ديگری غصب نکرده بودند ودرديدگاه ناسيوناليستی عصررضاشاه وحدت 

دراثر اصالحات . به خود اختصاص داده بود فرهنگی کشورجايگاه وااليی را
در . ه مدارس جديد ابتدايی دادندهای سنتی جای ب خانه آموزشی نظام جديد مکتب

اين نظام آموزشی توسعۀ زبان فارسی اهميت يافت و انتشار کتاب و روزنامه به 
در سال های پايانی پادشاهی رضا شاه بخش . زبانی غير از فارسی ممنوع شد

مهمی از آموزش و هدايت افکار عمومی بر عهدۀ سازمان پرورش افکار نهاده 
 .جديد را نسلی وطن پرست بار آوردشد که می  بايست نسل 

لنر وضع کرده است ـ  ِ                    در نتيجۀ اين تحوالت ـ با استفاده از اصطالحی که گ                                               
در اينجا نيز نفوذ . ايران به تدريج شکلی جديد به خود گرفت» فرهنگ عالی«

. گيری هنجارهای فرهنگی و ملی تاثير نهاد مقتضيات اقتصادی کشور، برشکل
قتصاد جديد تا حد زيادی به تحرک و ارتباط بين افراد يک ا«: گلنر می نويسد

دسترسی يافت ] سطح[در سطحی بستگی دارد که فقط درصورتی می توان بدان 
يعنی فرهنگ رسمی دولت و [که اين افراد از لحاظ اجتماعی با فرهنگی عالی 

خو گرفته باشند، تا آن که بتوانند به نحوی مناسب ارتباط برقرار ] حکمران آن
اين امر تنها درپرتو ايجاد يک نظام آموزشی نسبتا انعطاف ناپذيرميسر . نندک

بدين ترتيب اين فرهنگ است ونه جامعه که تأئيديه درونی راصادر . است
مقتضيات يک اقتصاد جديد لزوما به شکل گيری مفهومی جديد از . کند می

 ».مناسبات متقابل دولت و فرهنگ جديد منجرمی شود
اش  يش ازجنگ دوم جهانی،ايران که بااهميت فزايندۀ منابع طبيعیای پهدر سال 
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های غربی را  اش از سوی ديگر که قدرت الجيشی از يک سو و جايگاه سوق
نسبت به تماميت ارضی آن متوجه ساخت، از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نيز 

 در کنار فرايند شتابان شهرنشينی و صنعتی شدن. تحوالت مهمی را تجربه کرد
که در ساختار قومی موجود تغييراتی را موجب شد توسعۀ آموزش و ارتباطات 

اين گرايش . نيز به همسان سازی بيش از پيش فرهنگی در ايران کمک کرد
شتابان که خود را به صورت يک همگنی فزايندۀ اجتماعی، سياسی و فرهنگی 

ب اسالمی نشان داد در مشارکت چند قومی بارزی متجلی شد که در خالل انقال
گذشته ازطرح خواسته هايی چند مبنی بر خود مختاری که . بروز کرد ١٣۵٧

در کردستان پيش آمددراين دورۀ انقالبی هيچ تعارض جدی ای که رنگ و روی 
 .قومی يا مذهبی داشته باشد، مطرح نشد

 
 

 حاصل سخن
ه در مقام نتيجه گيری، بهتر آن است که بار ديگر پرسشی را ياد آور شويم ک

زنگ        «کارول بوگرت خبرنگار نيوزويک مطرح کرد؛ آيا امکان آن که روزی 
ِ                                 های  تنش قومی در ايران به صدا درآيند دانم که وی در  وجود دارد؟ من نمی»   

طرح اين پرسش تا چه حد تحت تأثير آراء تاريخ نگاری متاخر غرب در باب 
حدود زيادی بر اساس يک  مناسبات دولت ـ ملت و ناسيوناليسم بوده است که تا

انديشۀ اروپا مدارانه استواراست که درآن گفتارقومی ـ زبانی اهميتی تعيين کننده 
ای که هابسباوم نيز ياد آور شده  ای که درآن به گونه دارد؛ چارچوب نظری

قوميت و زبان به معيار اصلی، وحتی به نحوی فزاينده به تنها معيار يک مليت «
 ».ودبالقوه تبديل می ش

هايی ازاين دست ناديده می         يکی ازنکاتی که دراين مقوله وطرح پرسش
ماند، بحث چگونگی تأسيس و شکل گيری يک موجوديت قلمروای است که به 

باشد؛ موجوديتی که بنا به شرايط خاص مناطق -مرزهای مشخص محدود می
ز شامل می        مختلف عالوه برعلقه های قومی و زبانی، پيوندهای ديگری را ني

 .پيوندهای ديگری که در اين مقاله سعی شد به تعدادی از آنها اشاره شود. شود
ايران که درطول سده های اخيردر حاشيه چند امپراتوری فروريخته قرار داشته 
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است، از جمله دو امپراتوری گسترده روسيه و عثمانی در مرزهای شمالی و 
يکی از . قلمرو خود جای داده است ای مختلفی را درهغربی اش، فرهنگ 

های اصلی ايران آن بوده است که در عين سعی و تالش جهت فراهم  دغدغه
آوردن موجبات سازگاری و همزيستی اين ترکيب پر تنوع و گوناگون، تماميت 

ايران قرن بيستم به خوبی توانست از سرنوشتی . ارضی کشوررا نيز حفظ کند
ـ شد اجتناب ) شوروی/ تزاری (ثمانی و روسيه ـ که دامنگير امپراتوری های ع

کند ولی اينک در آستانۀ قرن جديد و در وضعيتی که با پايان جنگ سرد، نظام 
گيرد، ايران با توان آزمايی ديگری روبرو  المللی شکل جديدی به خود می بين

در مرزهای شمالی کشور به جای يک قدرت نسبتا يکدست روسيه تزاری . است
اند که در مواردی  ای ازکشورهای نوپا و مستقل شکل گرفته ، مجموعهشوروی/ 

های جمعيتی همسايۀ خود در  چند از لحاظ قومی و زبانی با بخشی از گروه
ای ديگر ـ اگر چه بيشتر به نوعی  اين وضع را به گونه. ايران همسانی دارند

ِ             بالقوه و محتمل ـ در شکل گيری يک عراق  جديد نيز می هر . حظه کردتوان مال                                    
های جمعيتی که به زبانی مشابه سخن  از گاهی برای وحدت و يگانگی اين گروه

هايی  کنند ـ خواسته گويند ـ اگر چه هر يک در کشوری علی حده زندگی می می
های اروپا مدارانه  هايی که اصوال بر همان پيش فرض شود؛ خواسته مطرح می

مع هذا اين . ـ زبانی دست باال را دارد الذکر استوار که در آن گفتمانی قومی فوق
هايی دوام خواهد داشت،  که هويت قلمروای ايرانی تا چه در برابر چنين گرايش
قدر . تواند بدان پاسخ دهد خود پرسش مهمی است که فقط تحوالت آتی کشور می

مسلم آن است که سرنوشت ترکيب قومی و تماميت ارضی کشور تا حد زيادی 
ر سياسی موجود بستگی دارد؛ آن که حقوق فردی و حقوق به اصالح ساختا
های اقتصادی، مشارکت  با حق برابر برخورداری از فرصت«جمعی ايرانيان 

ـ يا بر يک اساس فردی ) از جمله شناسايی زبان(سياسی، يا جايگاه فرهنگی ـ 
 )١(.تأمين شود» يا از طريق نوعی الگوی گروهی متناسب
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  يازدهمفصل 

 

 تبليغات سياست قومی پهلوی اول در قبال قوم لر
    

  
 مقدمه  
اه دوره جديدی در برخورد دوره رضاش«:روح هللا بهرامی براين عقيده است که 

بررسی و تجزيه و . حکومت مرکزی با اياالت و عشاير و گروه های قومی بود
تحليل اين برخورد جديد جزدر پرتو تحوالت تاريخ معاصر ايران از مشروطه 

ماهيت . به بعدونيزبررسی و ماهيت قدرت نوظهوررضاشاهی امکان پذير نيست
عه ايران که ناشی از شرايط متعددی بود، سنتی قدرت پالتريمونيالی ويژه جام

 دردوران قبل ازمشروطه باعث شده بودکه حکومت های مرکزی همواره سازو
کارخاصی را درکنش خويش نسبت به حکومت های محلی و مرکزگريزوگروه 

اين واکنش، واکنش بررسی علل و . های قومی وايالت وعشايردرپيش بگيرد
يش مساله قوميت و قوم گرايی و نيز ارزيابی عوامل و زمينه های تاريخی پيدا

سياست قومی دولت های حاکم برايران برای شناخت دقيق موضوع و فايق آمدن 
براساس اين . ثباتی سياسی ناشی ازتضادهای قومی ضرورت تام دارد  بربي

شناخت می توان تشخيص دادکه چرا با وجود تغييرات اساسی در ساختارجامعه 
ر، مساله قوميت ها در ايران هم چنان به عنوان يک عامل ايرانی درقرن حاض
درمقاله حاضر به بررسی اين علل و عوامل و زمينه ها در . بی ثباتی باقی است

پس ازاشاره  .مورد يکی ازقوميت های ايرانی يعنی قوم لر پرداخته خواهد شد
 ای مختصردرمورد ريشه نژادی و قومی قوم لر و وضعيت فرهنگی، اجتماعی،

طی ) اول و دوم(و اقتصادی آنها به بررسی سياست های قومی رژيم پهلوی 
درمورد قوم لربه عنوان نقطه مرکزی بحث پرداخته  ١٣٥٧تا  ١٣٠٤سال های 

دراين مقاله اشکال برخورد رژيم پهلوی باقوم لرازجمله شيوه برخورد . شود  مي
مالياتی، اسکان  خشونت آميز،ايجادپيوندهای سببی ومصلحتی،تطميع وبخشودگی

اجباری عشايرو تخته قاپو کردن ايالت و طوايف لروتغييرشيوه معاش وساير 
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و درنهايت به تاثير سياستهای اصالحی . موارد مورد بررسی قرارخواهندگرفت
پهلوی بر روی ساختار اجتماعی اين قوم اشاره ای خواهيم داشت ونشان می 

متقابل .  د و تخريب واقع شده استدهيم که چگونه اين بنيان قديمی مورد تهدي
خود را در پی داشت که در تاريخ ايران به روابط حکومت های محلی و 
مرکزی تعبيرشده و باعث تعامالتی درروابط محلی ومرکزی گشته ونيزباعث 

 ساختار تعامالتی درروابط حکومت های مرکزی ومحلی وگروه های قومی با
خاص خود و ساختارهای سياسی قومی و  های معيشتی مبتنی برمناسبات توليدی

واقعيت اين است که ايران آن چنانکه برخی از . ايلی وعشيره ای شده بود
پژوهشگران مدعی اند،همواره فارغ ازبحران های قومی نبوده وانکاراين قضيه 

و ناديده گرفتن واقعيت هاومعضالتی است که بايستی به رفع آن همت گماشت 
ازطرف ديگر،برخالف ديدگاه بعضی ديگرازمحققان .دراهکارهايی راجستجوکر

علوم اجتماعی سياسی گروه های قومی درايران آن چنان نيستند که بتوان ايران 
هر دوی . را کشوری فاقد هويت وانسجام اجتماعی، فرهنگی وسياسی قلمداد کرد

اين نظر گاه ها به دليل بی توجهی، گوشه هايی ازواقعيت ها و حقيقت های 
  .  خی کشور ايران را انکار کرده اندتاري

  
  هويت وانسجام اجتماعی، فرهنگی وسياسی  است دارای کشوری  ايران 

  
واقعيت اين است که با توجه به تعاريفی که از قوم، قوميت و قوم گرايی ارائه 
شده و با توجه به حضورگروه ها واقوام متعدد درعرصه تاريخ ايران و گسترش 

وعشيره ای درايران نمی توان مرز بندی خاصی را در  و رواج زندگی ايلی
درايران . واژه های ايل وعشيره وقبيله درايران ارائه داد مورد حدود واژۀ قوم و

وجود و قدمت و سابقۀ نوعی زندگی ايلی وعشيره ای و هجوم اقوام انيرانی از 
دگی بودند، قديمی ترين ازمنه که هر کدام به شکلی در پيوند با اين نوع شيوۀ زن

باعث شده است که نتوان قدمت را جدای از قوم و قوم گرايی دانست، زيرا از 
يک طرف، صحنه سياسی تاريخ کشور ايران مملواز جبهه گيری های ايالت و 
عشاير است که دارای خصايص نژادی، گروهی وفرهنگی و معيشتی مشترکی 

ه ای گشته ايم که هيچ بوده اندو از طرفی، مواجه با نوعی زندگی ايلی وعشير
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پيوندی خارج از خصايص و مشترکات قومی نداشته وايالت وعشايرمتعدد 
درواقع درايران درقالب يک کل وسيع ترو واحدی کالن بنام قوم قابل تعريف 

زندگی ايلی و عشيره ای در واقع شيوه ای از زندگی توليدی و معيشتی . بوده اند
حيطی تداوم يافته و باعث استمراروريشه بوده که بدليل فراهم بودن شرايط م

داری خصلت های ويژه جامعه ايلی وعشيره ای گرديده که تمايل به کسب قدرت 
سياسی همواره در سايۀ آن خصلت ها که در نهاد آن بصورتی بالقوه بوده به 
فعليت درمی آمده و در درون واحد کالن قومی اين خصلت بالقوه، گاه منشاء 

می با ساختار معيشتی ايلی و عشيره ای بر سرنوشت سياسی تسلط يک گروه قو
ايران می شده است و سران و رهبران و نخبگان سياسی گروه های ايلی 

های مطلوب  وعشيره ای برای مسلط ساختن سروری خود ودست يافتن به موقعيت
با پيوندهای فرا ايلی و فراقبيله ای با محيط پيرامونی خويش وگروه های ايلی 

ری به تشکيل اتحاديه های قومی و مساعدت به يکديگر، تفوق قدرت سياسی ديگ
اين پديده، نوعی ازبسيج قومی است که به شکل . خويش را مسجل می ساخته اند

ازاين جهت ما شاهد . سنتی ودرقالب و ظرف زمانی و مکانی قابل تفسيراست
ران بوده گسترش وغلبه زندگی ايلی و عشيره ای برساخت سياسی قدرت دراي

وهم شاهد هجوم و نفوذاقوام و گروه های قومی که اين سرزمين را مناسب برای 
اين مساله به شدت بر تنوع نژادی و . اين نوع ازشيوۀ می ديده اند، بوده ايم

قومی و گسترش دامنه اين نوع زندگی افزوده ودرطول تاريخ کشورشاهد بحران 
زحضور فعال ايالت و عشاير و گروه ها و خالء های سياسی بوده ايم که ناشی ا

های قومی درونی آنها و در نتيجه ستيزه و کشمکش های آنها صورت گرفته و 
اين مساله صحنه . باعث شکاف های متعدد اجتماعی،فرهنگی ومذهبی شده است

سياسی کشور را به صورت ميدانی برای جوالن ايالت وعشاير و گروه های 
های بحران سياسی، تالش داشته اند با اتکاء  دورهقومی درآورده که هر کدام در 

های قومی و نظام و سازمان ايلی و عشيره ای  به توان ايالت و عشاير و گروه
خود که متکی بر قوت مردان شمشير وخصلت های پيوند دهنده و انسجام بخش 
ايلی و قومی بوده راه رابرای تسلط برقدرت سياسی هموارسازندوصحنه سياسی 

ی ازقدرت های رقيب وهمآوردخويش سازند وبا سرکوب و مرعوب را عار
ساختن قدرت های رقيب، دورانی از آرامش و تسلط بر ساير گروه ها را بوجود 
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اين تمايل شديد .  آورند و آنها را با سازوکارهای خاصی تحت نفوذ خوددر آورند
اير، گاه در به کسب قدرت سياسی در ميان گروه ها و اقوام متعدد و ايالت و عش

دوران های متعدد تاريخی باعث فروريختگی کلی قدرت سياسی، ايجاد يک 
خالء سياسی و زوال دوران تمرکز سياسی و حاکميت دوره ای ملوک الطوايفی 

تعادل قدرت در . و گسترش نظام خان خانی و هرج و مرج سياسی شده است
اعث بوجود آمدن ميان گروه های متعارض ومتحارب قومی وايلی وعشيره ای ب

چنين وضعيت هايی به صورت مکرر در تاريخ ايران شده که نمونه های 
بارزچنين حالتی رامی توان دردوران اشکانيان،سالجقه، روزگار پايانی 
حکومت ايلخانان در ايران، دوره حکومت قراقويونلوها وآق قويونلوها، زمان 

ان و اوائل قاجار فرو پاشی دولت تيموری، فرجام روزگار صفويان وزندي
در اين دوران تنها تشکيل يک اتحاديه ايلی وعشيره ای در قالب . جستجو کرد

توانست بر وضعيت بحرانی فائق  يک واحد کالن قومی تحت شرايط خاصی می
تمکين و پذيرش قدرت مسلط و فائق،گاه چنان برسايرگروه های قومی و . آيد

رين فرصتی که راهی برای ابراز ايلی وعشيره ای دشوار می آمد که در کوچکت
وجود را فراهم می شد، دست به عصيان و شورش و نافرمانی عليه قدرت غالب 

  .زدند می
  

  جدال قدرت های مرکزگرا و مرکزگريز 
  
ازاين رو تاريخ ايران مملو ازجدال قدرت های مرکزگرا و مرکزگريز بوده   

گسترش اين نوع رابطه                                 ً          برای روشن شدن اين جريان، مقدمتا  به چگونگی. است
و داليل گسترش و نفوذ زندگی ايلی وعشيره ای وافزايش اليه های قومی بر اثر 
نفوذ وهجوم اقوام ايرانی و تورم اليه های قومی و افزايش تضادهای بين گروه 
ها و ايالت وعشايردر ايران حاشيه غربی ايران و سياست حکومت های 

بل از دوران مشروطه بررسی می کنيم و در مرکزی ايران در قبال آنان را تا ق
پايان به بررسی سياست های قومی رضاخان در برخورد با مردم منطقه لرستان 

  . می پردازيم) پشتکوه(و لردهای ساکن در لرستان و ايالم فعلی 
درآمدی برگسترش تنوع نژادی وقومی در ايران بررسی های تاريخی در ) الف
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وچگونگی هجوم گروه های قومی ونژادی  خصوص زندگی ايلی وعشيره ای
مختلف به سرزمين ايران نشانگررشد و تنوع فزاينده گروه های قومی در داخل 

بدون ترديداولين با اهميت ترين موضوعی که دربسط . فالت ايران است
گسترش اين نوع تنوع قومی ونژادی ودرگسترش اين نوع از معيشت تاثير بسزا 

تاريخ نشان می دهد که جامعه ايرانی . وامل طبيعی استدارد، مساله جغرافيا وع
به طور کلی تحت تاثير دو نوع نظام جغرافيايی، يکی محيط جغرافيايی خارج 

اين دو نظام . از فالت ايران وديگر نظام جغرافيايی خود فالت ايران بوده است
بدون شک نقش اساسی در شکل گيری زندگانی ايلی وعشيره ای و گسترش و 

درخود محيط جغرافيايی فالت ايران، هم سرزمين . ع قومی ونژادی داشته اندتنو
های سوزان و کويری، هم کوهستانهای سرد و ناهموار وخشن و هم جلگه ها، 
باغ و بستان های بسيارمطلوب وحاصلخيز و آباد وجود داشته و تنوع شديد آب 

ی توليدی شده و و هوايی باعث شکل گيری و تنوع در نوع معيشت و شيوه زندگ
از اين جهت از زمان های قديم از کانون های تمدنی دنيای قديم به شمار می 

اين اختالف عجيب آب و هوايی، دو مورخ برجسته و ايرانشناسی . رفته است
فرای و رمن گيرشمن را چنان تحت تاثير قرارداده که آن را . ن. نامی ريچارد

اين نظام طبيعی و محيط جغرافيايی ) ١. (سرزمين شگفتی ها وعجايب ناميده اند
برای ايجاد و تداوم يک نوع تنوع فرهنگی وتنوع زندگی و امور معيشتی بوده و 
اين مساله باعث شکل کيری شکاف های فرهنگی واقتصادی در بافت زندگی 
اجتماعی مردمان ساکن اين سرزمين شده است، به طوری که درهيچ ملتی نمی 

ی شيرين ومتنوعی همانند لطيفه های ساکنان مختلف توان يافت که لطيفه ها
نواحی شهری وروستايی واقوام وگروه های مختلف ايرانی برای همديگر ساخته 

اين لطيفه ها ناشی از تعارضات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و طبيعی . باشند
احاطه بودن سرزمين ايران . وعوامل جغرافيايی وتاثيرات ناشی ازآن است

نواحی جغرافيايی خشن، چون صحراهای ترکستان وآسيای مرکزی در بوسيله 
شرق وعربستان در کنار سواحل مجاور جنوب غربی، باعث شروع حرکت 
اجتناب ناپذيرصحرانشينان شرقی وغربی به حدود مرزهای ايران برای ادامه 
حيات خود و باعث هجوم اقوام و قبايل و طوايف متعدد نژادی به ايران شده 

ه عالوه بر نابودی مختصر حيات طبيعی، اقتصاد شهری و روستايی نيز است ک
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اين اقوام و گروه های . تحت سلطه اقوام صحرا گرد و استپ نشين قرار گرفت
استپ نشين همه روزگار خود را جز در يک نظام متحرک کوچی و ايلی و 

قتصاد اين روند فزاينده هجوم اقوام صحراگرد و ا. عشيره ای گذرانيده بودند
بسته معيشتی آنها با بهره گيری از نيروی مردان جنگاور خود را با وارد شدن 

وبراثر ورود عناصر  در سرزمين ايران، اقتدارسياسی خشن خودراحاکم گردانيد
جديد نژادی و قبيله ای به طور کلی فالت ايران را صحنه  رقابت های نژادی و 

عددو استپ نشين برای قبضه قدرت ای قبايل مت قبيله ای، قومی وايلی وعشيره
اين حمله . سياسی ويا اختصاص دادن يورت وچراگاه به هموطنان خود گردانيد

وهجوم اقوام کوچ نشين نواحی همجوار،ازعوامل غالب شدن کشاکش ها و 
تضادهای قومی و گروه های ايلی و عشيره ای و گسترش حيات متحرک و کوچ 

رشد . دی مردمان ساکن اين سامان شده استنشين در ايران و تنوع قومی و نژا
زندگی ايلی وعشيره ای وقومی درايران بعدازاسالم رابايدازهجوم عرب وهجوم 
. قبايل وعشايرکوچ نشين حوزه های غربی مرزهای ايران مورد تفحص قرارداد

با نظری برگذاروسيرتاريخی کشورمان اثبات می شودکه درطول قرن 
ر وروداقوام گوناگون بازندگی ايلی وعشيره ای های وسيعی براث هادگرگونی

صورت گرفته وبرزندگی اجتماعی،اقتصادی ومالی وفرهنگی وبرنيزفضای 
اما اين نکته را نبايد فراموش کنيم که به . سياسی جامعه ايران تاثير گذاشته اند

رغم تحوالت وورود و خروج اقوام ايرانی، همواره فرهنگ لطيف و انعطاف 
در نهايت بر تمام اين قالب های قومی غلبه يافته و درعين حال ازآن  پذير ايرانی

تاثيراتی پذيرفته واين تاثيرات قومی هم اينک درميان گروه های قومی جامعه ما 
اسامی تيره ها، طوايف، قبايل وايالت و اقوام چنان مختلف و . نمود دارند

ن تا قرن پيش که متعددند که برشمردن آنها مالل آور است و رشد وگسترش آ
مغلوب مظاهرتمدن ومدنيت جديد ونظام سياسی معاصرشدند، بيانگراين 

شويم که از شمار اين اقوام  برعکس هرچه به عقب برگرديم، متوجه مي. مدعاست
و قبايل و گروه های نژادوقومی کاسته می شود و به يک و يا چند عنصر خاص 

ريخ ايران به سوی امروز نظر در حالی که هرچه ازابتدای تا. محدود می شود
اندازيم، متوجه رشد فزاينده ورقابت های شديد گروه ها و اقوام متعدد در صحنه 

اين افزايش وقدرت گيری و تنوع نژادی و قومی و . تاريخی ايران می شويم
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گسترش حوزه زندگی ايلی وعشيره ای جزدرقالب هجوم های مکرربه سرزمين 
تامل در اين . يی همجوار قابل تفسير نيستايران ازطريق نواحی جغرافيا

اوضاع جغرافيايی و طبيعی کالم زيبای مورخ شهير رنه گروسه را به ياد می 
آورد که دربيان اوضاع کشوری نظيرايران و تهديدآن به وسيله اقوام استپ نشين 

جامعه هايی که اراضی حاصلخيزوزرد رنگ چين شمالی يا باغ و « :می گويد
ران را محل کشت وکارخود قرارداده يا دراراضی سياه کثيف به بستان های اي

ازچمنزارهای بسيار ضعيف با شرايط . اند  کشاورزی پرداخته اند، احاطه شده
جوی و وضع اقليمی وحشت انگيزی، چنانکه هر ده سال يکبار منابع آب محو و 

ميرند و  علوفه نيز معدوم می شود و گاو و گوسفند با صاحبان بيابانگردشان می
های موسمی  از بين می روند با چنين اوضاع واحوالی حمالت متناوب ويورش

 بيابانگردان وحمالت متناوب ويورش های موسمی بيابانگردان وحمالت صحرا
نوردان به اراضی داير، جزء قوانين طبيعی به نظرمی رسد و اين نکته را بايد 

. ی فرماندهی پرورانده استعالوه نمود که شرايط خشن محيط نيز آنها را برا
ً                  جامعه شهر نشين غالبا دچارانحطاط شده اند  دربرابريورش مهاجمين بيابانگر.                     

صحراگردان بدون هيچ بيم وهراسی بر محترمترين و  .دتاب مقاومت نمی آورد
شوندخان بزرگ چين يا  نجيب ترين اورنگ های شهر ياری می نشينند و مي

البته تا حدودی زندگی متحرک )  ٢.(»طان رومپادشاه ايران، امپراتورهند و سل
ايلی وعشيره ای درايران قبل از اسالم مسبوق به سابقه ديرين بودو نظام 
جغرافيايی درونی ايران نيز همان طور که گفته شد، تناسب خاصی برای تدوام 
و گسترش اين نوع زندگی داشت و همين چشم انداز وسيع بود که مورد نظر 

لکن اين نوع از زندگی در ايران . ای مهاجم به اين سرزمين شداقوام و گروه ه
اختصاص به گروه شوپداران يا چوبداران، گوسفنداران و شبانکارانی داشت که 

اين . عالوه بر داشتن رمه های بزرگ يک نوع زندگی کشاورزی نيز داشته اند
ا کرده اند، به شبانان ايرانی االصل که در منابع قرون اوليه اسالمی نيز نمود پيد

جغرافيانوسيان قرن دوم و سوم از اين . اين شيوۀ معيشت خود ادامه داده اند
رموم يعنی رمندگان و . ياد کرده اند» زموم« يا» رموم« شبانان تحت عنوان

با هجوم قبايل عرب تا حدودی بر اين اليۀ رمنده ايرانی . رمه داران و کوچندگان
ی از نوع همين کوچندگان بودند که در چون خود عرب ها چيز. افزوده شد
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زندگانی رحله الشتاء و الصيف بسر می بردند، حدود پنجاه هزار خانواده 
کوچنده عرب را به خراسان سوق داد و در ساير مناطق ايران نيز اقوام و قبايل 
عرب سکونت گزيدند و بدين صورت اليۀ کوچ نشين عرب تبار بر اليۀ شبانان 

اين دو گاه رقيب همديگر و بر سر مراتع و چراگاه با . تايرانی افزوده گش
اصطخری درکتاب المسالک والممالک هم از . يکديدگر درجنگ وستيز بودند

رموم ايرانی االصل و هم ازرموم عرب تبار ياد می کند و نيز از قدرت و توان 
اين رمه داران که دارای سواران ومردان جنگی وبرده و غالم بوده اند نام 

برد که حاکی از زندگی اشرافی وتوان بالقوۀ آنان جهت دستيابی به قدرت  یم
با هجوم اعراب روند فزاينده زندگانی شبانی و تنوع قومی )  ٣.(سياسی است

ها و اغوزها وسپس مغوالن و تاتارها و پس از  حرکت ترک. در ايران شروع شد
يۀ قومی و نژادی آن هجوم اقوام ترکمن و قبايل قزلباش روز به روز بر ال

ای را در  افزود و کليت زندگی گروه های قومی و نژاد و وايلياتی وعشيره
گسترش اين نوع زندگی و افزايش تنوع قومی در زمان هجوم  .ايران شکل داد

مغول به مرزهای ايران به اوج خود رسيد و بر دامنه تنش گروه ها و اقوام در 
وج خود رسيد و بر دامنه تنش گروه ها زمان هجوم مغول به مرزهای ايران به ا

و اقوام متعدد افزود به طوری که منجر به ايجاد يک خالء سياسی و حاکميت 
دوران خانخانی وملوک الطوايفی بعد ازسقوط و قدرت و سلطه مرکزی ايلخانان 

قبل ازدوره مغول، به علت گسترش وحفظ فرهنگ شهری با . در ايران شد
ا وسالجقه هنوز بدليل حضور مرکزيت سياسی و وجود نفوذ ترکها واغوزه

 حاکميت ديوان ساالری ايران وحضورمعنوی دستگاه خالقيت که عامل پيوند
های سياسی ومعنوی گروه های مختلف ترک و ايرانی و سلجوقی و عرب 
بودند، قدرت و نفوذ گروه های قومی علی رغم رقابت هايی که با هم داشتند در 

تار سياسی و معنوی قدرت سلطان و خليفه حل شده بود شکل واحد خود در ساخ
در نتيجه تعارفات و . و تا حدودی نيز اقوام و ايالت کمتر تمايل به تحرک داشتند

برخوردهای قومی تحت الشعاع السلطه و قدرت حکومت مرکزی بود و بيشتر 
در همين زمان بود که کانون های . آنها نيز جذب کانون های شهری می شدند

ری بزرگ مثل اصفهان، ری، طوس، نيشابور، مرو، بخارا و سمرقند، شکل شه
عالوه بر اين، به علت اين که هجوم ترکان سلجوقی از سالها پيش در . گرفتند
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مرزهای نزديک به فالت ايران مسکن گزيده بودند، القای خصلت شهر نشينی و 
ز سرزمين هايی اما مغوالن و تاتارها ا. يکجا نشينی در آن ها ثمر بخش بود

برخاسته بودند که انسی با فرهنگ يکجا نشينی نداشتند و به همين دليل با هجوم 
های خود بسياری ازمراکز شهری و متمدن ايران آن روز را به نابودی کشانيدند 

گروه و ايل و ) ٤. (و بر ويرانه های آنها برای اسبان و گله های خود جو کاشتند
تسلط گروه قومی خود بر سرزمين ها و مناطق مختلف  عشيره يا قبيله آنها برای

به کشاکش و ستيزه می پرداختند و يا اينکه سعی داشتند اگر نتوانستند به عنوان 
قدرت مسلط مرکزی برسايرگروه هاخودراتحميل کنند، حداقل درحوزه حکومت 

  . محلی اقتدارخود را حفظ نمايند
  

  لر ايالت و عشاير
  

ومی و بومی ايران لرها بودند که همواره بدليل بهره يکی ازاين گروه های ق
مندی ازموقعيت خاص جغرافيايی، خصلت ها و ويژگی های مشترک قومی 
 واتکاء برقدرت ايلی وعشيره ای لرستان به صورت يکی ازکانون های مرکز
گريز درمقابله با حکومت مرکزی وساير گروه های مرکزی درآمد بودندوجز 

انقيادو پذيرش سلطه حکوکت مرکزی نمی دادند وگاه درخود  درموارد نادرتن به
سری واستقالی سياسی چنان پيش می رفتندکه پيوستگی خود رابه دربارسالطين 

مستقل وخود مختاری يافته وبه خود لقب  را يا خود) ٥(عثمانی اعالم می داشتند
  ) ٦.(ملک و شاه می دادند

قابل و تضاد نهاد سلطنت و نهاد سياست حکومت مرکزی در قبال قوم لر ت) ب  
خالفت در روزگار پايان سلجوقيان باعث غلبه وگسترش يک نظام گريزاز 
مرکز وتضعيف نظام مرکز گرای سالجقه شد و نهاد اتابکب از درون ساخـتار 
متمرکز ورو به اضمحالل آن سر برآورد و حکومت سلجوقيان با رشد اين نظـام 

قلمروحکومت سلجوقيان ازآناتولی تا ) ٧. (دمرکز گريز به شدت تجزيه گردي
آسيای مرکزی تحت سيادت  ها، رهبران سياسی گروه ها ونخبگان محلی 

ها، اقوام،ايالت وعشاير و رهبران  گروه. گروه ها و اقوام مدعی حکومت درآمد
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لرها يا قوم لر که تا حدود اوايل . می نواختند» انا و الغيری« آنها هرکدام کوس 
شم بدليل عدو اتحادی که داشتند، تحت سيادت سلجوقيان يا خلفای عباسی قرن ش

بودند، درقرن ششم باضعف سلطه مرکزی سلجوقيان وسپس ضعف نظام خالفت 
با تشکيل اتحاديه قبايل و طوايف لر بزرگ تحت لوای اتابکی حالت خودمختاری 

و ) بويراحمد بختياری وکهگيلويه و(پيدا کردند و لرستان به دو قسمت لربزرگ 
تقسيم ) لرستان فعلی وايالم در حاشيه غربی مرزهای فعلی ايران(لرکوچک 

لرستان کوچک تحت قيادت وسروری خاندان خورشيدی باتشکيل اتحاديه . گرديد
از طوايف متعدد لر کوچک از نيمه دوم قرن ششم تا نيمه اول قرن يازدهم حدود 

ز نيمه دوم قرن ششم با بهرگيری آل خورشيد ا)  ٨.(شش قرن فعال مايشاء بود
از موقعيت خاص جغرافيايی و باغلبه و تسلط بر لرستان کوچک و قبايل و 
طوايف متعدد لر و با تدبيری جدی برپهنه جغرافيايی که از شمال بر کردستان و 
کرمانشاه ازجنوب خوزستان وازشرق به لرستان بزرگ و بختياری و از غرب 

وعراق محدود بود فرمانروا گشتند و با وجودجنگ  به حدودمرزهای فعلی ايران
وستيزها وتحوالت تاريخی وتهاجمات حکومت های پراکنده و ملوک طوايفی 
 روزگارپايان ايلخانان ودنيای پرآشوب ناشی ازسقوط آنها وحتی تهاجم تيمور

به توان قوم لر و ايالت  لنگ و ترکمانان، توانستند قلمرو کوچک خود را با اتکاء
در اين زمان که حکومت های محلی متعدد و به جان . اير لرستان حفظ کنندوعش

هم افتاده بودند و قلمرو همديگررا محل چپاول وغارت قرار داده بودند، لرستان 
با بهرمندی ازرهبری سياسی خاندان خورشيد و قدرت ايالت و عشايری پيش 

مشغول و حتی  يرحکومت های محلی برخوردار از ثبات وآرامش به خويشتناس
تيموربه رغم لشکر کشی و کشتاری که از لرها به عمل آورد، ناچار شد برای 
ادراه امور، اين قوم را به خورشيديان واگذار کند وضمن اسارت ملک عزالدين 

 ريزلر، فرزند وی سيدی احمد را به امارات بر لرستان و قوم لر گماشت و ناگ
  ) ٩.(حاکميت آنها را به رسميت شناخت
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  وضعيت ايالت و عشاير لر در زمان صفويه
  

همزمان با تکاپوی مرشد زادگان خانقاه شيخ صفی الدين اردبيلی جهت دستيابی 
به مسند فرمانروايی ايران، لرستان و قوم لربيش ازهر زمان از ثبات سياسی 
داخلی و ازمسند فرمانروايی ايران، لرستان وقوم لربيش ازهر زمان از ثبات 

اتابکان لرعالوه بر . خلی و از خودمختاری و استقالل برخورداربودسياسی دا
تسلط و نفوذ درميان قبايل و ايالت وعشاير لرو تنظيم امور داخلی لرستان، 
ارتباطات خارجی نيز با خداوندگاران وسالطين عثمانی داشتند و با سالطين 

چنان هيبتی دست  عثمانی داشتند وبا سلطان عثمانی مکاتبه و مراوده داشتند و به
اين ) ١٠.(سرزمين لرستان می شناختند» ملک« و» شاه« يافته بودند که خود را

القاب به خوبی بيانگر تمايل آنان به استقالل مطلق و حتی توسعه طلبی به خارج 
از لرستان و دستيابی برساير گروه ها وحکومت های محلی ديگرورسيدن به 

به خاطر همين . ايران را نشان می دهد وسلطنت و سلطه فائقه بر سراسر قلمر
تمايل شديد به حفظ استقالل داخلی و توسعه طلبی سياسی بود که ملک شاه رستم 
لر به طور جدی همزمان با عزم شاه اسماعيل جوان صفوی برای تسخير کل 
مملکت ايران واتحاد آن درتحت حکومت ملی و مذهبی، بشدت به مقابله با وی 

خورد و جنگ های شديدی بين لرها و سپاهيان شاه اسماعيل پرداخت و باعث بر
عامل اصلی اين برخورد بدون شک خود الوار وملک شاه رستم . صفوی شد

بودند و گرنه شاه شاه اسماعيل قبل ازبرخورد، آنها را به اطاعت خود فراخوانده 
ملک شاه رستم و لرها تحت فرمانش که بيش از .  و دعوت به صلح کرده بود

قرن تا آن زمان به طور مستقل برلرستان فرمانروا بود، نمی توانست نظاره  سه
از اين رو زمانی که ملک شاه رستم لر . گربربادرفتن استقالل مملکت خود باشد

با بزرگان و امراء و سران قبايل وايالت و عشاير لربه مشاورت نشست که 
اب ملک شاه رستم و تکليف خود را با شاه اسماعيل معين کند بزرگان لردرجو

« : در پاسخ به مکتوب و فرمان شاه اسماعيل به امير خود اظهار داشتند که ما
                                                    ً                   می رويم بر سر راه او چنان شمشيرمی زنيم که اگر احيانا  گرفتار نشود، ديگر 

سياست کلی شاهان صفوی ازشاه اسماعيل تا ) ١١(»ارادۀ جنگ با لرها را نکند
های قومی و ايالت وعشاير بطور  م لروساير گروهشاه عباس برای مقابله با قو
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کلی بر اصل تحبيب قلوب و آرام نگه داشتن آنها جهت استقراروتثبيت پايه های 
ليکن تثبيت اين پايه ها و حفظ وحدت ملی در . حکومت ملی و مذهبی استوار بود

چارچوب مرزهای مشخص تاريخی براساس يک اتحاد مذهبی درکشور با 
متمرد و گردنکش محلی و قومی که همواره عامل اصلی تزلزل  وجود نيروهای

وحدت بودند، منافات داشت و اين وحدت کامل به همين دليل تا عصر شاه عباس 
اعمال اين سياست درمورد لرستان وقوم لرتا . اول صفوی به اجرا درنيامد

شاه اسماعيل صفوی بانی سلسله صفوی علی رغم . عصر شاه عباس ادامه يافت
رکشی و نبردهای شديد که لرها با او درانداختند و بسياری از سپاه قزلباش را س

نيز به قتل رساندند، با تسليم شدن اتابک ملک شاه رستم لر و لرهای تحت 
امرش، ملک شاه رستم را در ملک آباء و اجداديش ابقاء کرد و لوا و منشور و 

صادرکرد و لرستان به فرمان اتابکی و فرمانروايی اورا بر ايالت لرستان 
شاه اسماعيل صفوی به خوبی به . صورت يکی از ايالتهای دولت صفويه درآمد

اين مساله واقف بود که تسلط بر لرها و منطقه لرستان تنها از طريق ابقاء اين 
شاه کوچک محلی که جزو خاندان با نفوذ و معتبر در ميان قبايل وعشاير لر بود 

ازشاه اسماعيل پادشاهان ديگرتا عصر عباس اول پس ) ١٢. (امکان پذير است
خاندان خورشيد ميان قبايل . همين رويه را به صورت کج دارومريز ادامه دادند

آنان که تا آن زمان بيش از سه قرن . وعشاير لر دارای نفوذ واعتباربسياربودند
و  فرمانروايی داشتند، خود از بطن ايالت و عشاير لربودند و خدم و حشم بسيار

فرمانی نافذ داشتند؛ بدين جهت پادشاهان صفوی وحکومت مرکزی صفويه 
جانب احتياط را نگه داشتند ومقام ومنصب فرمانروايی آنان رابر لرستان و لرها 

کردند، آن  به رسميت شناختند، منشوروفرمان رسمی حکومت لرستان را صادر
انعام ميبخشيدند،  را به صورت ايالتی تابع درآوردند، به رهبران لرهدايا و

کردند وبا خاندان محلی وحاکم لر  ازعصيان ها وطغيان های آنان چشم پوشی می
درزمان ) ١٣( .کردند پيوندهای مصلحتی وسياسی و روابط خانوادگی ايجاد مي

شاه طهماسب تالش برای بسط وتوسعه سلطه حکومت مرکزی وايجادوابستگی 
ورت گرفت و شاه بدنبال شديد لرها و حکومت محلی به دولت صفوی ص

گماشتن يک حاکم غير بومی وغيرمحلی بر لرستان برآمد ليکن اين تالش فرجام 
خوبی نداشت و باعث طغيان و شورش عشاير لرگرديد وبه تحريک رهبران 
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همجواری ) ١٤.(محلی، والی وفرستاده شاه طهماسب از لرستان اخراج گرديد
انی، دشمن سرسخت حکومت اين واليت درعصر صفوی با امپراتوری عثم

مرکزی ايران و ويژگی ها و امتيازات خاص جغرافيايی و صعب العبور بودن 
آن منطقه ووجود طوايف وايالت وعشاير سرکش لر، بارها برای حکومت 
صفوی تا عصرشاه عباس باعث دردسرهای بزرگ شد و آنها را از تن دادن به 

ن به سلطه حکومت مرکزی حکومت صفويه بازمی داشت، خاصه اينکه تن داد
از اين . همراه با التزام جهت پرداخت باج و خراجی به حکومت مرکزی بود

ق از . هـ  ١٠٠٦يا ١٠٠٥جهت لرستان اززمان شاه اسماعيل تا سال 
پردردسرترين واليت های مرکز گريز بودولرها ناآرام ترين مردم قلمرو 

بازسازی مجدد ساختار سياست شاه عباس پس از . رفتند صفويان به شمارمی
قدرت نظامی حکومت صفويه و کاستن نفوذ قزلباش ها و تربيت و ترتيب لشکر 
غالمان خاصه، با استحکام بخشيدن به قدرت و سياست مرکزگرا وکاستن قدرت 
وتوان قزلباش ها و حکام، امراء، گروه ها و اقوام متعدد که همواره عامل اصلی 

دوره شاه عباس همراه با . ند، همراه بوددر تزلزل سلطه حکومت مرکزی بود
تالش های اودر جهت تمرکز بخشيدن به سلطه سياسی اقتصادی و ايجادقدرت 
نيرومند در صحنه سياست خارجی برای قدرت های محلی و قومی وخاندان 

زيرا اين دوره، دوره نابودی فروتنی وتسليم آنان . های حکومتگر ناخوشايند بود
شاه عباس ضمن . روبه رشد و مرکز گرای شاه عباس بود در مقابله با حکومت

به ) ١٥(اتخاذ يک سياست خارجی مناسب در مقابل عثمانی ها و ازبک ها 
برطرف کردن ضعف های داخلی ساختارحکومت خود پرداخت وبه حيات نظام 

عمده ترين و سرسخت ترين . مرکز گريز در صحنه سياست داخلی پايان بخشيد
ين زمان لرستان وقوم لر بودند که ازاوايل سلطنت او، لرهای ايالت شورشی درا

لرستان واتابک عاصی ونافرمان آنها شاهوردی خان بارهاوبارها ازفرمان شاه 
عباس سربرتافته بود، امراء  و فرستادگان او را به تمسخر گرفته بود و ايالت و 

که او و به طوری . واليات همجوار لرستان محل نصب وغارت قرارداده بود
) حدود همدان (لرهای تحت امرش در لرستان ضمن حمله به قلمروعليشکر 

اغورلوسلطان بيات مير، دست نشانده شاه عباس رابه قتل رساند و بيات ها را 
غارت کرد و کشتاری در آن حدود به راه انداخت و پس از دزدی و غارت و 
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س که ازاين حرکت شاه عبا) ١٦. (شرارت با غرور بسيار به لرستان بازگشت
جسارت آميزبشدت عصبانی بود باتجهيز سپاهيان خويش يکسره بدون آسايش 
شبانه روزی بر لرستان تاخت و طی جنگ و گريز های بسيار بر لرها و سران 
آنها دست يافت واتابک عاصی شاهوردی خان را در کنار رودخانه صميره به 

، يک خانواده )اتابکان لر(دار آويخت و ضمن انقراض سلطه خاندان خورشيدی 
. وابسته محلی و تحت امر و مطيع را بر لرستان بنام سلسه واليان لر واليت دارد

آنها از زمان شاه عباس تاعصر رضاخان بر لرستان، پيشکوه و پشتکو ) ١٧(
ودراواخرعصر قاجار حکومت آنها منحصربه منطقه پشتکوه . فرمانروا بودند

مناطقی ازقبيل کردستان، لرستان، خوزستان شاه عباس برای تسلط بر. شد
های قومی، فرهنگی، جغرافيايی و مذهبی خاصی داشتند،  وگرجستان که ويژگي

همجواری در مرز عثمانی و حضور اين گروه . دست به ايجاد نظام واليگری زد
های قومی و مذهبی و فرهنگی مختلف ميتوانست باعث دردسرهای بسياری 

اصه اين که حضورخاندان های کهن وبا نفوذ در اين برای شاه عباس شود، خ
مناطق می توانست عامل مضاعفی برای خارج شدن از زير سلطه حکومت 

از اين روشاه عباس پس . مرکزی و پيوستن به دولت توسعه طلب عثمانی باشد
از سرکوب گردنکشان و رهبران ايالت و عشاير اين مناطق، سياست تعامل 

لرستان، کردستان و . ال اين مناطق در پيش گرفتپذيری خاصی را در قب
خوزستان را به صورت چهار والی نشين مستقل درآورد و امتيازات ويژه ای 
برای حکومت های محل آنها برقرار کرد و در عين حال قدرت و ثبات و تسلط 

اين امارت های والی نشين . سياسی خود بر مملکت را نيز به رخ آنها کشيده بود
شاه دارای امتيازات خاصی بودند و مرتبه و اعتباربسياری داشتند و از طرف 

مانند حائلی بين دولت صفوی دولت عثمانی بودند و درعين حال سدی در مقابله 
در لرستان با انقراض سلطه ديرينه اتابکان لرو . های آن کشور با توسعه طلبي

کومت والی روی کار آمدن يک حکومت محلی و وابسته و جايگزينی شيوۀ ح
گری بجای اتابکی، لرها تحت نظارت و ساطه حکومت محلی درآمدند و لرها و 
فرمانروايان آنجا در زمان شاه عباس بدليل سياست های وی که وارث بالفصلش 
 صفی نيزازآن بهرمند گرديد، همواره مجری دستورهای حکومت مرکزی بودند

به عزل و نصب واليان  ونفوذ حکومت مرکزی درلرستان چنان شد که قادربود
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ضعف دولت صفوی بعد ازحکومت شاه عباس دوم باعث خودسری . لر بپردازد
ر به کنترل لرستان دمجدد لرها و فرمانروايان محلی لرشد و حکومت مرکزی قا

و فرمانروايان آنجا نشد به طوری که يک باروالی لربا بدور انداختن هدايای شاه 
اين نوسان قدرت و عدم اطاعت از ) ١٨. (صفوی سراز اطالعات برتافت

حکومت مرکزی چندين بار در اواخر دولت صفوی تکرارشد و اين خود ناشی 
از يک اصل ثابت و پايدار درتاريخ ايران و روابط حکومت های مرکزی با 

هر گاه شاه و حکومت مرکزيی قادر : اقوام و گروه ها و فرمانروايان محلی بود
ش را برتمام نواحی و مناطق مختلف کشور بود شعاع قدرت و سلطه خوي

گسترش دهد، حکومت های محلی واقوام و عناصر مرکزگريز مطيع سيات 
مرکزگرای حکومت مرکزی می شدند وهر گاه ضعف برساختار سياسی قدرت 

کرد شاه و قدرت حاکمه توانايی به انقيادکشانيدن قدرت اقوام  مرکزی غلبه می
اين مساله تمايالت مرکزگريزانه و . نداشتند وگروه ها وحکومت های محلی را

استقالل خواهانه حکومتهای محلی را تقويت می کردونسبت به اوامر 
ازمرگ شاه عباس اول به بعد بدليل . ودستورهای مرکزی بی اعتنا می شدند

ضعف های ساختاری حاکم برنظام سياسی دولت صفوی و کاهش شعاع قدرت 
ن، گرجستان و خوزستان نسبت به حکومت مرکزی، مناطق کردستان، لرستا

صفوی بی اعتنا شدند، به طوری که واليان گرجستان و خوزستان از عوامل 
مؤثردر سقوط دولت صفوی بودند؛ ولی لرستان و لرها در اين زمان بدليل اينکه 
مورد اعتماد شاه بودند، تنها نيروی متمرکز و قوای دفاعی مملکت در مقابله با 

عدم توفيق لرها و پيروزی افغان ها باعث شد که لرها وحکومت . ندافغان ها بود
محلی لرستان، منطقه خود را از توسعه طلبی دولت عثمانی و نيزافغان ها حفظ 

در عصر کريم خان، لرهای . کند و با روی کار آمدن نادرشاه به وی پيوستند
خان داشتند حاشيه غربی تحت امر والی، بدليل رقابت و هم چشمی که با کريم 

نسبت به سلطه حکومت کريم خان ناراضی بودند و لرستان در اين عصر است 
خيزش کريم خان زند و طوايف لرو .  که به لرستان فيلی و شورشی معروف شد

لک به سردمداری وی باعث غلبه کريم خان و سروری طوايف لرولک وتفوق 
ابت خاندان واليان لر اما هم چشمی و رق. آنها بر سرنوشت سياسی ايران گرديد

که خودشان را شايسته تر از کريم خان در دست يابی بر سلطه سياسی و تفوق 
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بر قدرت سياسی ايران می دانستند، باعث جدال بين لرها فيلی به سردمداران 
اسماعيل خان فيلی والی و سرور طوايف لر ساکن درحاشيه غربی ايران 

لرستان فيلی و خاندان واليان لر به . د شدبا کريم خان زن) لرستان فعلی و ايالم(
عنوان يکی از سرسخت ترين اياالت و واليات از در ستيزگی با دولت کريم 
خان وکيل درآمد و اسماعيل خان فيلی والی لرهمراه علی مردان خان بختياری 

حيه بختياری به چالش وکشاکش سياسی با کريم خان زند نايکی ازبزرگان لر
. پروراندند ی دست يافتن بر تاج و تخت ايران را در سر میپرداختند و آرزو

در نهايت رهبر واليت لرستان با ظهور آغادمحم خان قاجار به قاجارها که ) ١٩(
  ) ٢٠.(از دشمنان درجه يک کريم خان زند بودند پيوست

  
  

  وضعيت ايالت و عشاير لر در زمان قاجاريه
  
قاجاريان اززمان فتحعلی شاه، روابط قدرت مرکزی و قوم لردر دوره تسلط  

فتحعلی شاه طرح محدود کردن قدرت لرها و عشاير لر . وارد مرحله ديگری شد
و ساير حکومت های محلی را درسرمی پروراند واين مساله روابط فتحعلی شاه 
و حکومت های محلی و ايالت وعشاير بخصوص قوم لر و بزرگان و سرداران 

سياست های فتحعلی شاه در مبارزه و تحديد . تمحلی آنجا را به شدت تيره ساخ
                  ً های محلی آنها صرفا    نفوذ گروه ها وسايراقوام و سران وايالت وعشاير وحکومت

تداوم چالش دو نيروی مرکزگرا ومرکز گريز محسوب نمی شد بلکه سياست 
های وی عليه حکام و گروههای محلی و بومی مناطق و واليت های ايران 

اين اشرافيت قبيله ای .ن طلبی اشرافيت نوظهورقاجاری بودبيشترناشی ازفزو
نوظهور سلسه قاجارخواهان جاه و مقام و تيول ومنصب و کرسی فرمانروايی 
ً                                                        بود و دائما  در دربارشاه قاجار به دسايس ورقابت هايی با يکديگر مشغول             

د و بودند، فتحعلی شاه هم برای اينکه شورش و طغيان احتمالی آنان را کنترل کن
هم برای بسط و نفوذ سلطه قاجارها واشراف قاجاری بر اياالت و واليات 

های محلی، امراء و شاهزادگان را بر سر مناطق مختلف  مختلف و حذف قدرت
اين سياست جدال و کشمکش نيروهای محلی و بخصوص نخبگان محلی  .فرستاد
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ا به دنبال و رهبران سياسی ايالت و عشاير و اقوام محلی با دولت مرکزی ر
فتحعلی شاه با گماشتن يکی از . داشت و لرستان نيز ازاين قاعده مستثنی نبود

، نيمی از قلمرو لرنشين )دمحم علی ميرزا دولتشاه(مقترترين شاهزادگان قاجاری 
را تحت نظارت حکومت مرکزی درآورد و سلسله محلی و منطقه نفوذ آن را 

ينه حوزه نفوذ قدرت مرکزی ساخت محدود به پشتکوه لرستان و پشتکوه را ضم
بدين . و اختالفات شديدی را نيز بين خاندان های محلی آنجا ايجاد کرد) ٢١(

صورت نيمی از لرستان تحت حکومت و سلطه قدرت مرکزی درآمد و لرستان 
. پشتکوه که کمتر از نيمی ازقلمرو بود، بر نظارت خاندان واليان لر باقی ماند

عصيان و طغيان مکررعشاير لرو خاندان محلی  اين سياست ازدوسو سبب
حس جاه طلبی و فزون خواهی شاهزادگان . پشتکوه عليه حکومت مرکزی شد

قاجارکه بر منطقه فرمانروا شده بودند، باعث جدال دائمی آنها و قبايل لر گرديد 
و حکام منصوب همواره از کنترل و ايجاد امنيت داخلی و ايجاد ثبات سياسی در 

. عاجز بودند ولذا همواره متوسل به راه کارهای سرنگونگرايانه می شدندمنطقه 
                                                        ً              ايالت و عشاير لر و نيز متنفذين و خوانين محلی لر نيز مکررا  مانع ازاجرای 

اين دوره خودسرس در لرستان همواره . شدند  سياست های حکومت مرکزی مي
الت و مناطق با حضور وظهور پديده ای جديد در صحنه تاريخ ايران و ايا

مختلف بود وآن حضورونفوذ و رخنه پديده استعمار در اليه های شکننده و قابل 
سياست قاجارها، نظارت نيم بندی حکام . نفوذ قبايل وعشاير و اقوام مختلف بود

محلی برعشاير لر پيشکوه را ازبين برد و خود شاه و شاهزادگان نيز قادر به 
در منطقه لرستان نشدند و اين عامل  کنترل و ايجاد ثبات سياسی وداخلی

مضاعف در تشديد خودسرس لرها شد و البته اين مساله ناشی از مشی غلط و 
        ً                  حکام عمال  هيچ گام مؤثری در ) ٢٢. (فزون طلبی قاجارها و حکام اعزامی بود

جهت عمران و آبادانی منطقه برنداشتند واز اين روعشاير آنجا همواره در مقابله 
عشايرسگوند، حنوند، بيانوند و . روهای اعزامی ازمرکزبودندو تضاد با ني

ليکن منطقه پشتکوه که در دست . دائم درعصيان وطغيان بودند) ٢٣(ديرک وند 
                                               ً                          واليان لر و حکام محلی آنجا باقی مانده بود، کامال عشاير و طوايف لر آنجا تحت 

لدين شاه نظارت وسلطه والی پشتکوه بودندوازعصرفتحعلی شاه تاعصر ناصرا
) ٢٤(                                              ً                وفاداری نسبت به حکومت مرکزی وجود نداشتند وکامال  خودمختار بودند 
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عصرناصری دوره ای است که قدرت و . و به حکومت مرکزی اعتنايی نداشتند
شکوه سلطنت ناصری بيش ازهرزمان ديگردرعصرقاجاربرکليه شئون مملکتی 

ر کامل دولت مرکزی بسط و نفوذ قدرت شاه قاجارکه مظه. سايه گستر شده بود
               ً                                             درسراسر کشورعمال  دايرۀ نفوذ متنفذين محلی راهرچه بيشتر تنگ تر . بود

لرستان پيشکوه تحت . نمود و قدرت مرکزی جايگزين قدرت های محلی شد
نظارت شاه مستبد و خونريز قاجاردرآمدوعشايرلرو طوايف آنجا سرکوب و 

ن ابوقداد، سرکش ترين سطوت و قدرت ظل السطانی حسينقلی خا. منکوب شدند
و قدرتمند حاکم پشتکوه و فرمانروای مطلق العنان کوهستان های زاگرس، 
لرهای رام نشدنی آنجا راچنان مرعوب ساخت که حتی پشتکوه، دورترين 
. وصعب الوصول ترين ايالت را درحوزه اقتدار نفوذ حکومت مرکزی درآورد

لرستان ـ چه پيشکوه وچه                                ً      پس ازبرکناری ظل السلطان، مجددا و ايالت) ٢٥(
پشتکوه ـ سراز فرمان برتافتند واعزام شاهزادگان قاجار برای ايجاد امنيت و 
آرامش در لرستان به جايی نرسيد و وقوع انقالب مشروطه نيز عامل مضاعف 

با شروع جنبش مشروطه . ديگر را درايجاد خودسری در لرها ولرستان بود
ـ چه درمنطقه پيشکوه و چه پشتکوه ـ تحت طلبی، لرستان وسران و رهبران لر 

تاثير وعده های شاهزاده مستبد قاجار که به جذب قلوب سران لرو مردم لرستان 
پرداخته بود بسيج آنها برای انقالب مشروطه، بهره گرفت و جنگجويان لرتحـت 
فرمان سران و رهبران محلی برای سرکوب مشروطه خواهان بسوی تهران 

اده ساالرالوله با پيوند سببی با بزرگ ايل کلهر ازکردهای شاهز. حرکت کردند
داوودخان کلهر ووالی پشتکوه، ) اسالم آباد فعلی(کرمانشاه وشاه آبادغرب 

غالمرضا خان فيلی، اميرجنگ و نظرعلی خان طرهانی هر سه اين ها را وادار 
ر مقابله کرد که نيروهای تحت امر او را اعزام کنند ولی اين اتحاديه با شکست د

پس ازرفع غائله شاهزاده ساالرالدوله و ) ٢٦. (با مشروطه خواهان مواجه شد
                                                                   ً رفع مزاحمت آنها و انتخاب احمدشاه به سلطنت، از آنجا که ديگر شاه شخصا  

گيری ها نبود وقانون می بايست درمورد نحوه اجراء واداره سياسی  محورتصميم
رمانروايان واليات ديگر منتخب واليات واياالت تصميم می گرفت، امراء و ف

شاه نبودند بلکه اين نظام مشروطه و پارلمانی بود که می بايست شکل اجرای 
حکومت دراياالت و واليات را مشخص کند و سرنوشت گروه ها و اقوام و 
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اما چون زمينه های مساعدی برای اجرای کامل . ايالت و عشاير را رقم بزند
نوز نظام سنتی ايلی و عشيره ای و رهبران نظام پارلمانی وجود نداشت، ه

بنابراين مجلس و نظام . محلی اقوام و گروه ها در جامعه مسلط و فعال بودند
پارلمانی نتوانست بدليل مشکالت بی شمار براساس روابط و نظامات قانونی و 

. پارلمانی به حکومت خانخانی افوام وعشاير در مناطق مختلف پايان دهد
تا قبل از حاکميت نظام نيم بند پارلمانی حداقل دربسياری  لرستان و لرها

ازموارد بدليل وجودقدرت فائقه سلطان و حکومت مرکزگرايی برخی شاهان تن 
اما در دوران بين وقوع انقالب مشروطه تا . به انقياد دولت مرکزی می دادند

عت و ظهور رضاشاه لرها و منطقه لرستان ديگر به طور کلی از قيد و بند اطا
حاکميت حکومت مرکزی رهايی يافت، زيرا حکومت مشروطه اختيارات شاه 

از طرفی شاه . را محدود کرده بود و خود نيز قادر به اعمال نظامات قانونی نبود
ً                                                            شخصا  نيز چنان ضعيف بود که آن جرات و جسارت را نداشت که بتواند از      

انه سران و رهبران و                                              ً    ورای محدوديت ها ونظامات نيم بند پارلمانی شخصا  آمر
عشاير مناطق مختلف من جمله لرستان رابه اطاعت از حکومت مرکزی وادارد 

خودسری و  وازاين جهت درمنطقه لرستان عامل مشروطه،عامل مضاعفی در
رهايی لرستان ولرها ازقيد وبند حکومت مرکزی بود و نيز عامل مضاعفی در 

ا نيروهای نظامی رضاخان شدت برخوردهای بعدی لرها در منطقه لرستان ب
قبل ازاينکه وارد بحث اقدامات و سياست های اتخاذ شده دردوره حکومت .  بود

پهلوی اول درقبال لربشويم بهتر است با نتيجه گيری کلی از مباحث فوق 
سازوکارکلی روابط حومت های مرکزی و سياست های آنها را در قبال لرها و 

م محلی لرستان را در برابر حکومت های واکنش و عملکرد متقابل لره واحکا
  .مرکزی ايران بيان نماييم

  
)  از قرن ششم تا قرن سيزدهم(اقدامات حکومت مرکزی درقبال لرها ) ج  

   :اند از مهمترين اقدامات حکومت مرکزی عبارت بوده
سياست سرکوب و واداشتن به اطاعت و انقياد از طريق قدرت نظامی و مقيد  - ١

ه پرداخت باج و خراج و نيروی نظامی محلی جهت ارائه خدمات ساختن آنها ب
  ).بنيچه محلی ( نظامی به حکومت مرکزی 
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ـ سياست تحبيب و جذب قلوب و بخشودگی مالياتی و جذب مقام محلی و ٢  
  .ايجاد حکومت های وابسته به خود

 ـ سياست گماشتن اميران و فرماندهان غير بومی بر منطقه لرستان که عمال٣  
  .همواره ناموفق بود

ـ سياست شکستن قدرتهای محلی از طريق کوچ اجباری حکام و فرماندهان و ٤  
مانند سياست های ( رهبران سياسی و بومی لرستان و اياالت و عشاير قوم لر 

شاه طهماسب و شاه عباس در قبال لرها و کوچ آنها به مناطق خوار و ورامين و 
  .نها از امکانات و منابع محلیو دور کردن آ) قزوين و الموت 

ـ سياست گرفتن زمين و گروگان از بزرگان و سرکردگان ايالت و عشاير لر ٥
و نگه داشتن آنها در پايتخت ومرکزبه عنوان وثيقه های اطاعت از سياستهای 
حکومت مرکزی وپرداختن به موقع باج و خراج و ماليات ديوانی و تامين امنيت 

تيمور ملک عزالدين را به اسارت برد تا فرزندش (و آرامش منطقه لرستان 
  .)سيدی احمد مجری اوامر باشد و

ـ سياست ايجاد پيوندها و وصلت های سياسی و مصلحتی سببی به دو صورت ٦ 
به دامادی گرفتن شاهزادگان و نجبای محلی لر و نگه داشتن آنها در پايتخت 

خانم های خاندان ساطنتی و  تحت اين عنوان و يا نيز استفاده از نفوذ شاهزاده
وصلت دادن آنها با حکام محلی و نجبای لر و کسب اطالعات و اخبار صحيح و 

  .درست از حرکات آنها از طريق اين ناظران خانگی
ـ دادن احکام و فرامين رسمی و منشورهای فرمانروايی به نخبگان محلی و ٧  

لقب و نشان و مدال و رهبران و سران لر از طرف شاه و دادن طبل و خلعت و 
مانند فرمان وهدايای ناصرالدين شاه به حسينقلی (شمشيرمرصع به حکام لرستان

  ).خان و
ـ ايجاد روابط صميمانه با حکومت های محلی، دادن امتيازات ويژه و حتی ٨ 

گاه دادن جکم اعالن جنگ و صلح با برخی ازحکام لر در محال و منطقه با 
ير والت چهارگانه و اويژه شاه عباس به واليان لرو سنظير امتيازات (عثمانيها 

و داشتن تعامالت وسيع در ورابط حکومت های مرکزی و محلی در نتيجه ) 
حفظ ثبات سياسی در مناطق دور افتاده و ايجاد روابط دو جانبه و رضايت آميز 

  .در برخی موارد
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دارای قدرت ـ سياست براندازی خاندان ها و سلسله های حکومتی محلی که ٩  
مانند نابودی و انقراض (و اقتدار و خدم و حشم در ميان ايالت و عشاير بودند 

اتابکان لر خورشيدی بوسيله شاه عباس و سياست براندازی واليان لر پشتکوهی 
  )بوسيله رضا شاه و 

ـ سياست نفاق افکنانه بين خاندانهای محلی و ايالت و عشاير و گروه های ١٠ 
؛ مانند سياست های فتحعلی شاه و )رقه بينداز و حکومت کنسياست تف(قومی 

فرزندان او در قبال واليان لر و سياست شاهزادگان قاجار در ميان ايالت و 
عشاير لر پس از وی و سياست خدعه و نيرنگ ظل السلطان ار فريب و کشتار 

  . خاندان های محلی لر
ر قبال حکومت سياست واکنش قبايل لر در قبال سياست حکومت مرکزی  د) د 

های مرکزی برای به انقياد کشانيدن لرها و رهبران محلی آنها، حکومت های 
محلی لر با توجه به ميزان قدرت و توان نظام سياسی مرکزی نسبت به آن دو 

اول ـ درصورتی که قدرت مرکزی سرکوبگر بود، سعی :  عملکرد داشته اند
آنها وارد يک رابطه متقابل شده و بدين  می کردند با ارائه پاره ای از خدمات با

ويا اينکه تحت فشار و . ای را پی ريزی نمايند وسيله رابطه حسنه و دو جانبه
سلطه حکومت مرکزگرا مطيع و منقاد بی چون و چرای سلطه مرکزی می شدند 

  : از آنجمله. دادند و خدمات ناخواسته ای را ارائه می
سياسی درمناطق تحت سلطه و نفوذ خود در  ـ در تثبيت حکومت و ايجاد ثبات١ 

  .جهت تقويت و تاييد حکومت مرکزی جديت و تالش داشتند
ـ در عمران و آبادانی منطقه کوشا بودند و درارائه خدمات مالياتی، مواجب،  ٢  

  .اعانات و هدايا کوتاهی نمی کردند
قبيل مردان  از) بنيچه محلی(ـ با دادن سهميه نيروهای نظامی منطقه لرستان ٣  

جنگاور و شمشير زن لر، دولت را در مخاطرات ياری رسانده و امنيت داخلی 
  . را فراهم می آورند

ـ حافظ و انتظام دهنده حدود و ثغور مرزهای ايران در حاشيه غربی مناطق ٤ 
  .لر نشين بودند
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ـ به خواسته های حکومت مرکزی تن در داده و با آن تعامل داشتند و سعی می ٥
دوم ـ در صورتی که حکومت .  ند که زمينه نارضايتی آنها را فراهم نسازندکرد

مرکزی ضعيف و ناتوان بود و قادر به اعمال سياست های مرکزگرايانه نبود و 
شعاع قدرت او جز در حوالی پايتخت در اعمال قدرت بر ساير مناطق من جمله 

ان مرکز را ناديده می در لرستان ناتوان بود، عشاير و قبايل قوم لر امر رهبر
گرفتند و تحت امر نخبگان محلی سر از اطاعت و انقياد حکومت مرکزی بر 

  :می تافتند و بی اعتنا و مطلق العنان می شدند، در اين شرايط
  .ـ حکومت محلی و عشاير لر تن به باج و خراج نمی دادند١  
رباز به حکومت ـ مجبور به ارائه خدمات و ارائه نيروی انتظامی و سهميه س٢  

  .مرکزی نبودند
                                               ً                   ـ در اداره امور داخلی و سياست های منطقه ای کامال  فعال مايشاء و خود ٣  

  .مختار بودند
ـ در جهت تضعيف واحد سياسی مرکز و تفوق سلطه سياسی خود تالش می ٤  

کردند و سعی داشتند تا بر کرسی فرمانروايی ايران برسند و يک بار هم موفق 
  .شدند

حاکميت مرکز سياسی احساس می شد و حالت ماوک  در مواردی که خالء ـ٥  
الطوايفی بوجود می آمد و نظارت مرکزی بسيار ضعيف می شد با عناصر 
خارجی سر و سری پيدا می کردند و باب مکاتبات و مراودات سياسی را 

  .گشودند و گاه قرار دادهای محلی منعقد می کردند می
يدی مدتی امرای لر خود را تابع دولت عثمانی اعالم در دوره اتابکان خورش  

کردند و  در روزگار پايان قاجار والی پشتکوه با نمايندگان سياسی دولت بريتانيا 
قردادهايی در مورد نفت دهلران امضاء کرده يا در مورد اختالف ايالت و 
عشاير لربا شاهزادگان قاجاری، برخی سران ايالت وعشايرلرتحت نفوذ 

  )٢٧.(ر دو نيروی خارجی روسی يا انگليسی و گاه آلمانی بودندعناص
سياست قومی رضاخان در لرستان  لرستان با ظهور رضاخان به طور کلی )   ه 

مشتمل بر دو نقطه لرستان پشتکوه و ارستان پيشکوه بود که حوزه استان های 
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قسيم بندی از اوائل عصر قاجار اين ت. لرستان و ايالم فعلی را در بر می گرفت
صورت گرفته بود و حکام قاجار برای محدود کردن حکام محلی و تسلط بر 

ليکن با ) ٢٨. (لرها حوزه پيشکوه را تحت نظارت حکومت مرکز در آوردند
وجوداين وضعيت،امنيت وثبات سياسی دراين منطقه بسيارمتزلزل ونااستواربود 

و اغتشاش و والی  و لرستان همواره دستخوش قتل وغارت و ناامنی و شورش
            ً                   لرستان عمدتا  بدليل تاثير گذاری . منطقه پشتکوه نيزاز يد اقتدار مرکز خارج بود

سه عامل عمده ازاوائل ازاوائل قاجاربه بعد تا ظهور رضاخان به صورت يکی 
. از خودسرترين و ناآرام ترين و بيثبات ترين اياالت و واليات ايران درآمده بود

اين عوامل . عی گر خودسری، نا آرامی، قتل و کشتار بودواژه لر و لرستان تدا
که هر يک به نحوی بر شدت نا آرامی سال های قبل لرستان افزوده بودند 

  :عبارتند بودند از
ـ عملکرد نادرست قاجارها در برخورد با ايالت و عشاير لر و تحديد قلمرو ١  

اين حاکمان محلی  و واليان لر و خارج کردن لرستان از زير نظارت نيم بند
عامل افزايش تنش در هردومنطقه پشتکوه و پيشکوه عليه دولت و در ميان خود 

  .ايالت و عشاير لر بود
ـ ورود و نفوذ استعمارگران و تسليح و تجهيز لرها و فروش اسلحه به عشاير ٢  
و نفوذ درميان برخی خاندان ها وامراء و رؤسای ايالت و عشاير برای ) ٢٩(لر

نيات استعماری خويش بخصوص از طرف انگلستان با فرستادن سياحان، اعمال 
مستشاران نظامی و سياسی خود به اين مناطق و ارتباط با برخی نخبگان محلی 
لر درايجاد نا امنی و اغتشاش و عدم ثبات سياسی نقش بسيار داشت و اين مساله 

  .از عوامل مؤثر در واکنش های بعدی الوار در خلع سالح شد
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  وضعيت ايالت و عشاير لر در زمان پهلوی اول 

 
ـ مساله مشروطيت بدليل عدم توانايی استقرار نظام پارلمانی نه نتها هيچ نفعی ٣ 

به حال منطقه لرنشين و لرستان نداشت، بلکه باعث شد که برخی از شاهزادگان 
نطقه بهم زده مستبد و خود خواه قاجار که از دوران قبل نفوذ و اقتداری در اين م

بودند، با سوء استفاده از اين ارتباط، لرها را به جنگ های ضد مشروطه خواه 
مسلح نمايد گويا شاهزاده ساالرالدوله حتی طرح لرستان مستقل را مطرح ساخته 

  ) ٣٠. (بود
اين مساله عمل مضاعف ديگری در ايجاد شورش و عصيان در ميان طوايف و 

ضعف استقرار نظام مشروطه و عدم . کوهی بودايالت وعشاير پيشکوهی و پشت
 سر توانايی دربکارگيری ابزارهای قانونی برای متمرکزسياسی کشورو

ضعف سلطه . خوردگی قشرروشنفکرازعدم برآورده شدن انتظارات خودانجاميد
قاجارها، بروزجنگ جهانی اول وتحوالت جهانی و برقراری نظام بلشويکی، 

فراهم آمد و رضاخان  ١٢٩٩قاجار وبروزکودتای های سقوط سلسله  همه زمينه
. تااواخرسلطنتش براقتدارگرايی شديدی استواربود ١٢٩٩سردارسپه پس ازکودتا

اين روند از کودتا وسردار سپهی تا قبضه کردن تاج و تخت سلطنت و سپس 
سلطه او بر قوای سه گانه نظام حذفی صاحبان قدرت و قداره به خوبی نمايان 

ای و خوانين و امراء و  سرکوبی اقوام و گروه های ايلی و عشيرهحذف و . است
حکام و خاندان های متنفذ محلی، همه در حوزه اين رضا خان در مورد اقوام 
وگروه های ايلی وعشيره ای بخصوص در مورد لرستان و لرها در حوزه همين 

ابل سياست کلی اقتدار گرايی و ماهيت قدرت نوين متمرکز و سلطه رضاخان ق
تا قبل ازحکومت رضاخان وبا وجود تمام کشاکش هايی که . تفسير است

حکومت های متمرکزوقدرتمند ايران در دوران مختلف تاريخی با کانون های 
پراکنده محلی و گروه های قومی وايالت و عشاير داشتند و هنگامی که بر اين 

ل پذيری خاصی کردند، يک نظام تعام کانون ها وگروه های قومی سلطه پيدا ی
رادرپيش می گرفتند و قدرت های برترو مسلط مرکزی پراکنده و قدرت های 
محلی و اقوام و گروه ها روابط خاصی برقرارمی کردند، چنانکه درمورد 
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حکومت مرکزی و .لرستان و لرها بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفتند
ياسی در ميان لرها مسلط با همه ترفندها و سياست هايی که برای تثبيت قدرت س

و ايالت وعشاير آنجا در پيش گرفته بودند، با در پيش گرفتن نوعی تعامل 
پذيری درارتباط با آنها بخش از اختيارات خود را در حوزه محلی لرستان به 
خود لرها واگذار می کردند و به توزيع قدرت سياسی، اقتصادی و نظامی در 

اختند و قدرت های محلی ، گروه های مقابل دريافت خدمات محلی آنها می پرد
ايلی و عشيرهای به رهبری نخبگان لر علی رغم تمرد و مرکزگريزی که از 
يوغ حکومت مرکزی داشتند، زمانی که سر تسليم در مقابل سلطه حکومت فائقه 

اين تعامالت دو جانبه . فرود می آوردند، خدمات بسياری را ارائه می دادند
تی قدرت در دوران قبل از مشروطيت و استقرار سلطه بيشترناشی از ماهيت سن

بنابراين وجود ماهيت سنتی قدرت . قدرت نوظهور و سلطه جوی رضاخانی بود
ها برای سلطه برلرستان و ساير گروه ها و اقوام با ابزارهای  باعث شدکه حکومت

برخالف آن دوره . سنتی قدرت سياسی به ارتباط های دوجانبه بپردازند
. دوره جديدی در برخورد با گروه های قومی وايالت و عشاير لر بود رضاخان،

بروزو ظهورتفکرپرسی اصالحات درکشور، گروه اصالح طلب و روشنفکران 
را درحمايت از ماهيت يک قدرت سلطه جوو انجام اصالحات سياسی، اقتصادی 

هيت اين دوره جديد که همراه با تغيير ما. و اجتماعی انقالب ازباالسوق داد
قدرت سنتی و تعامل پذير ايران درمورد با گروه های قومی بود،به جايگزينی 
قدرت سلطه جو وغير انعطاف دربرابر گروه های پراکنده محلی و اقوام و 

قدرت های محلی وقومی ديگر توانستند در دايره و حوزه . ايالت وعشايرانجاميد
قدرت جديد به هيچ . گيرندسياست های اقتدار گرايانه اين قدرت نوظهور قرار ن

وجه با آنها تعامل نداشت بلکه با ابزارهای نوينی که با ابزارهای قدرت سنتی 
و ادغام آنها در دايره اين ) ٣١(بسيار متفاوت بودند، خواهان حذف و نابودی 

مشخصه ها و ابزارهای اصلی اين قدرت نوظهورعبارت . قدرت سلطه جوبود
و قدرتمند و نوين نظامی، برخورداری از نظام  وجود نظام متمرکز: بودند از

اقتصادی، سياسی و فرهنگی متمرکز و تالش درجهت وابسته کردن و ادغام 
نظام های اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی پيرامون و پراکنده قومی با نظام مرکز 

 لرستان در مواجه با اين. و تالش جهت نوسازی درهر يک از اين عرصه ها
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                ً                                       دليل ماهيت شديدا  سنتی قدرت و سلطه و نفوذ رهبران ايالت و قدرت نوظهور ب
عشاير قوم لر، يکی از سرسخت ترين کانون هايی بود که در مقابل اين تغييرات 
بشدت به مقابله پرداخت و به نسبت اين واکنش شديد حکومت مرکزی نيز دست 

وفرهنگ  به خشونت متقابل زد وبه قلع و قمع وحذف نظام اقتصاد بسته عشايری
  .وسنت های قبيله ای لرها و نوسازی وادغام آن درحوزه مرکزی پرداخت

اقدامات نظامی رضاخان در لرستان  لرستان به دليل بهرمندی ازاستقالل ) و  
دراداره امور داخلی، چه در حفظ امنيت داخلی و چه درايجاد ارتباط با واليت 

رو وتوان نظامی ايالت و های همجواراز حدود قرن پنجم همواره متکی به ني
رهبران وحاکمان و فرمانروايان محلی لر همواره . عشايرداخلی حوزه ايالت بود

با نگهداری عده ای سرباز آماده به انتظام امور داخلی واليت خود می پرداختند 
و درعين حالی سران تيره ها و طوايف توشال ها موظف بودند در واقع بحرانی 

امر خود نيروی نظامی مورد نياز واليو فرمانروا آماده از جوانان طوايف تحت 
اين خودبسندگی نظامی همواره يکی از خصوصيات ذاتی ايالت وعشاير . کنند

بود که ساير گروه ها و حکومت مرکزی را همواره به چالش فرا می خوانده 
احساس نيازبه نيروی خود . است و مايه غرور وعصيان و شورش عشاير لربود

اعث می شد که حکام لرستان وسران ايالت وعشاير لرهرکدام افرادتحت بسنده ب
امرخود را مجهز به سالح های مختلف کنند ودر تدارک تهيه و شمشير و قداره 

واقع شدن منطقه لرستان در حاشبه مرزی و نيز لزوم دفاع . و سالح ناريه باشند
جمله عوامل  ازمملکت خويش در مقابل حمله وهجوم نيروهای خارجی نيز از

همجواری درمرزهای دولت عثمانی و نزديکی . مؤثردرتدارک وتجهيزلرها بود
به خليج فارس وخوزستان باعث می شد که رهبران محلی هم برای جلوگيری از 
توسعه طلبی های دولت عثمانی درحدود و ثغورغربی ايران و هم برای حفاظت 

ن اقدام به تهيه سالح ازاحشام و زندگی شخصی در محيط کوهستانی کردستا
لرستان همواره دارای سپاهی مجهزبودکه در خدمتگزاری به شاه ايران در . کنند

داد، بسيار کارآيی داشت و آماده برای ارائه خدمات  مواقعی که تن به انقياد می
در انتظام امنيت داخلی و يا کمک به نيروی مرکزی را سرسخت ترين دشمن 

اری سلطه قاجارها بر لرستان با تقسيم لرستان به دو خود می دانستند، زيرا برقر
عليه ) ٣٢(منطقه، ايجاد نفاق و دشمنی در بين لرها و با سرکوب و خشونت 
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اين مساله باعث شد که ايالت و عشاير قوم لر برای دفاع از . لرها همراه بود
خود درمقابله بافزون خواهی ها و سياست های سرکوبگرانه قاجارها خود را 

. ليح وتجهيز کند واز اين رو خريد وفروش سالح در لرستان شايع بازاربودتس
قتل وسرقت برای تصاحب ) ٣٣.(دراين سرزمين تفنگ بود لکگرانبهاترين مايم

نزديکی به جنوب وحوزه نفوذ استعمار انگليس باعث . افتاد سالح بسياراتفاق می
گ های بسياری به نها و تف شده بود که تجارعرب از طريق خليج فارس سالح

تفنگ های . بازار لرستان سرازير کنند وحتی به قيمت های گزاف بفروشند
نزاعهای قبيله ای . مارتينی ساخت انگلستان در ميان لرها خريدار فراوان داشت

باعث می شد که هر قبيله در اين سرزمين خود را مسلح کند، زيرا مجبور بودند 
در مقابل وعشاير ديگر لر، برقدرت و  برای حفظ امنيت قبيله و عشيره خود

لرد .                                     ً           عشاير پشتکوهی تحت امر واليان لر کامال  مسلح بودند. توان خود بيفزايند
 ١٢٠٠٠کرزن در مورد حسينقلی خان ابوقداره گزارش می دهد که فقط والی 

هزار سوار مسلح و آماده می تواند تجهيز نمايد، هرگو گروته که در زمان 
سرس شاهزاده سارالدوله از لرستان ديدار کرده، گزارش می اغتشاش ها و خود

دهد که آخرين والی لر پشتکوه برای کمک به شاهزاده ساالرالدوله که وعده و 
طرح لرستان مستقل را مطرح کرده بود، هزارسوارمسلح به تفنگ های مارتينی 

 تفنگچی پياده برای سرکوبی مشروطه خواهان اعزام کردکه اين رقم ١٥٠٠و 
دزدی اسلحه کاری  )٣٤( .ارتش و نيروهای مسلح تحت امروالی بودند ٣/١تنها 

پسنديده بود،چنانکه والی غالمرضاخان، سربازی را که موفق شده بود از 
غورخانه دولتی مستقردرشوشترصدقبضه تفنگ سرقت کند و آنها را به والی 

اتکاء به توان . ببخشد، به پاس اين عمل به مقام سرهنگی در واليت خود رسانيد
نظامی در نظررهبران وسران ايالت وعشايرلرچنان اهميت داشت که والی 
بزرگ پشتکوه درجواب گروته ـ سياح آلمانی ـ که از سرزمين تحت امرش 

تنها چيزی که می خواهد .لررفاه وآسايش نمی خواهد«:تعريف می کند، می گويد
رلرستان برای قدرت حاکميت چنين وضعی د) ٣٥(».تفنگ خوب وچراگاه است

شورش هاوعصيان های عشاير لرستان . نوظهوررضاشاهی قابل قبول نبود
لرستان دراصل . همواره باعث ناآرامی های ديگردراياالت همجوارمی شد

                                              ً                     حائلی بين خوزستان ومرکزنيزبود و اين مساله کامال  با سياست تمرکزگرايی 
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مه های او قار گرفت و رضاخان تضاد داشت در نتيجه، لرستان در صدر برنا
خلع سالح و ايجاد امنيت نيز از اولين برنامه هايی بود که بايد در لرستان به 

اميراحمدی درخاطرات خود به طور اغراق آميزی اظهار می دارد . اجرا درآيد
)  ٣٦.(که بيش از نيمی از جمعيت سيصد هزار نفری عشاير لر مسلح بودند

قدرت سلطه . دام به اعزام نيروهای نظامی شدبرای مقابله با نيروهای لر، اق
جوی مرکزی با اتکاء به ارتش مرکزی به حذف وسرکوبی ارتش های پراکنده 

رضاخان درست بعد از . محلی و نيروهای مسلح ايالت وعشاير لر پرداخت
کودتا با قبضه کردن قدرت نظامی و تشکيل سـتاد مرکزی ارتش و اقدام به 

طرح تشکيل سپاه متحد الشکل و گذراندن قانون . تجهيزونوسازی ارتش کرد
نظام اجباری راه را برای جذب نيروهای نظامی مناطق مختلف در سراسر 

اين بار نيز ورود نيروهای دولتی همچون گذشته همراه . ايران فراهم آورده بود
هيچ اقدام اساسی برای دادن تامين و اطمينان به . با خشونت و بی رحمی بود

طرح خلع سالح بدون برنامه ريزی و . عشاير لر صورت نمی گرفتايالت و 
لرها به تامين امنيت داخلی ايالت ازسوی دولت . اقدامات اوليه صورت گرفت

از اين رو با عدم اطالعات . اعتماد نداشتند تا سالح های خود را تحويل دهند
ا باعث تشديد خشونت نيروهای نظامی شدند و جنگ و گريز های بسياری ر

خلع سالح به آسانی صورت نگرفت و دولت ونيروهای اعزامی . سبب گردد
دولت مصمم بود ) ٣٧. (درلرستان شروع ايجاد قالع و پايگاه های نظامی کردند

که بر اساس تمايالت سلطه جويانه خود و همسو با سياست های استعماری 
تا سال  ١٣٠٢ ازسال. بريتانيا به سرکوب قدرت امراء و خوانين متعدد بپردازد

اين عمل همراه با کشتار و . بسياری از عشاير لر خلع سالح شدند ١٣٠٤
شديد ترين زد و خورد در امر خلع سالح بين عشاير . خونريزی بسيار بود

امير  ١٣٠٢يکبار در دی ماه . بيرانوند حنوند و نيروهای دولتی صورت گرفت
نوند زد و عده بسياری از احمدی با حيله گری تمام دست به کشتار عشاير بيرا

ع سالح عشاير لپس ازخ)  ٣٨(.زنان و کودکان و مردان آن را به قتل رسانيد
نظامی رضاخان متوجه قسمت پشتکوه شدند و قاصدان و  پيشکوه، امراء

عشاير لر پشتکوهی . جاسوسانی به حوزه حکومت والی پشتکوه اعزام داشتند
وای عشايرعرب از عشايرلر تحت امر والی که همراه شيخ خزعل فرمانر
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هايی با يکديگر منعقد کرده بودند، دست به تشکيل  بختياری از سالها قبل پيمان
تاثير  يک اتحاديه سه جانبه و تشکيل کميته ای بنام کميته قيام سياست زدند که بی

دولت بريتانيا همواره کوشيده بود که برای . از سياست های دولت بريتانيا نبود
وسيع نفتی جنوب که ثروت سرشاری عايد آنان می کرد؛ دست به حفظ منابع 

استحکام و بسط نفوذ خود درميان عشايرعرب و لردرمنطقه زند و حکومت 
های محلی و عشاير آنجا را تحت کنترل و نفوذ خود درآورد و سال ها از تجهيز 

رد و آنها در جهت حفظ منافع خود آنها را آنجا را تحت کنترل و نفوذ خود درآو
پس از ) ٣٩. (سال ها از تجهيز آنها درجهت حفظ منافع خود بهره می برد

های دولت بريتانيا برای مبارزه با نفوذ  پيروزی انقالب بلشويکی، يکی ازطرح
قدرت تازه به دوران رسيده در شورای حداقل درحيطه و حدود منطقه جنوب 

ی لرستان طرح ايجاد حکومت های خودمختاردرميان عشاير عرب، لرها
ليکن با يک چرخش سياسی ) ٤٠. (بخصوص پشتکوه و عشاير بختياری بود

دولت بريتانيا دوستان ديرينه خود را فراموش کرد و آنها را به نفع حکومت 
سلطه جوی مرکزگرای دوستان ديرينه خودرا فراموش و آنها رابه نفع حکومت 

آن را در جنوب و توانست منافع  سلطه جوی مرکزگرايی رضاخان که بهتر مي
. در مقابله توسعه طلبی های دولت بلشويکی حفظ کند وجه المصالحه قرار داد

اکثر سالح های موجود در ميان ايالت و عشاير لر جمع آوری  ١٣٠٤تا سال 
شد و والی پشتکوه نيز به عراق پناهنده شد و عشاير پشتکوه نيز خلع سالح شدند 

از ديگر سياست های )  ٤١.(کز درآمدندو تحت نظارت نيروهای اعزامی از مر
قدرت سلطه جوی رضا شاهی جهت ايجاد ثبات و امنيت در لرستان، مساله 
تحت قاپو و يکجانشين کردن لرها، فعاليت های اقتصادی عشاير پشتکوه بر دو 

دو نوع شرايط جغرافيايی و . مدار عمده گله داری و کشاورزی استوار بود
طق ودشت های کوچک ودره های حاصلخيز اقليمی متفاوت يکی درمنا

کوهستان های زاگرس که دارای آب و هوای مناسب و زمين های حاصلخيز و 
های سرد و کوهستانی   های کشاورزی بودند و ديگری بلندي متناسب برای فعاليت

و قله های کوهستان های سرسبز که دارای مراتع وسيع با شرايط اقليمی متضاد 
های  ث می شده هرکدام از آنها در فصلی يا بخشی از ماهآب و هوايی که باع

سال مساعدبرای سکونت و فعاليت های معيشتی و توليدی انسان کوچرو و حشم 
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دار باشد و بدين صورت طبيعت متضاد کوه و دشت و وجوه آب و هوای دوگانه 
انسانهای کوه نشين و کوچ نشين منطقه زاگرس را همواره به دو نوع فعاليت 

و از قديم ترين ) ٤٢. (آورد اد وامی داشت و به دنبال خود به حرکت در میمتض
ايام تا به امروز لرستان همچنان به عنوان يکی از غنی ترين و سرزمين های 

بنابراين )  ٤٣.(مناسب برای پرورش احشام وزندگی گله داری به شمار می رود
طبيعی در لرستان شيوه شيوه معيشت عشايری برای لرها از لزومات ناگزير 

پيشکوه و پشتکوه بوده و چنان بر نهاد آنها تاثير نهاده که تا به امروز همچنان 
اين خصوصيت و ويژگی . در بسياری ازمناطق آن اليتغير باقی مانده است

فصلی، انسان گله داروحشم دارکوهستان های زاگرس راهمواره به نوعی 
اين حرکت و . وامی داشته است تحرک و جابجايی درپی يافتن مرتع و چراگاه

کوچ عمودی مابين مناطق سردسير و گرمسير، گاهی دشت و گاهی کوهستان، 
منبع تغذيه دام ها و حيوانات آنها را فراهم می ساخته کليه ايالت و عشاير قوم لر 
                                                       ً           بندرت در مناطق روستايی و يا شهری سکونت می کردند و دائما  در تحرک و 

ه زمان اقتدار حسينقلی خان و غالمرضاخان واليان کوچ بودند؛ به طوری ک
                            ً و واليان لرستان پشتکوه اساسا  ) ٤٤(پشتکوه حتی يک خانه گلی وجود نداشت 

کردند تا مبادا خصلت های ايلی و عشيره  مردم را از سکونت در يکجا منع مي
ولی پشتکوه لرستان همراه ايالت و . ای و قدرت جنگاوری آنها کاهش می يابد

اردوگاه او مرکب ازسيه چادر های . ير تحت فرمانش دائم درحرکت بودعشا
بسياری بودکه به صورت يک شهرمتحرک همواره باوالی در حرکت گرمسيری 

ازجمله طرح های مورد نظر که پس از فراهم آمدن امنيت ) ٤٥.(و سردسير بود
 وخلع سالح و نيز همراه با آن صورت گرفت، طرح اسکان عشاير کوچ نشين

نظارت بر تحرکات ايالت وعشاير و يکجانشين . وتخته قاپوکردن اين عشاير بود
طرح اسکان عشاير نيز متاسفانه همانند طرح . کردن آنها کاربسيار دشواری بود

پيشنهادها و طرح . خلع سالح بدون برنامه ريزی های دقيق صورت گرفت 
سلطه نظاميان و تعديات هايی که تهيه شد، بسيارناقص وهمان هم به دليل نفوذ و 

و زورگويی آنها به طورصحيحی با اجرا در نيامد و مطالعاتی در اين زمينه 
حکومت مرکزی کسانی نظيرفيروزميرزا نصرت الدوله، . صورت نگرفت

وزير ماليه، حسن رئيس حاکم لرستان و بروجرد، محمود فاتح و يکی و دو 
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يشنهادها در زمينه فراهم نفراز مهندسين روسی را برای بررسی طرح ها و پ
پيشنهادهايی . آوردن شرايط مناسب برای اسکان عشاير به لرستان اعزام کردند

در اين زمينه به مرکز اعزام شد و تصميماتی هم در هيأت دولت برای اجرای 
. برخی از اين پيشنهادها گرفته شد؛ اما مطالعات چندان دقيق و حساب شده نبود

، برای لرها )٤٦(احمدی آن را ابداع خويش می خواند طرح تخته قاپو که امير 
امری بسيار ناگوار بود زيرا از يک طرف می بايست از تمام فعاليتهای توليدی 
خويش که معيشت ايلی وعشيره ای و مبتنی بر مرتع و دام بود دست بکشند و از 

ه طرف ديگر ربه توليد و فعاليت در حوزه ای روی آورند که چندان مورد عالق
از اين رو . آنان نبود و امکانات و منابع آن نيز به طور مناسب فراهم نيامده بود

طوايف ايالت وعشايری که بوسيله نيروی . با مقاومت شديد به مقابله برخواستند
نظامی وتحت فشار آنها مجبوربه اسکان دريک محل می شدند، با مشکالت 

برای آنان جهت ادامه آن ايجاد  بسياری روبرو بودند که هيچ انگيزه و عالقه ای
سياستهايی که در اين زمينه تهيه امکانات رفاهی اسکان عشاير در . نمی کرد

کمک های مالی اندکی از طرف . نظر گرفته شده بود، بسيار ناقص و نارسا بود
حکومت مرکزی پهلوی اول به اين مسأله مهم ـ تخته قاپو کردن ـ اختصاص داده 

د ايلی وعشيره ای مبتنی برمرتع ودام به شيوه توليد تغييرشيوه تولي. شد
کشاورزی برای دامدارانی که بذر کافی و گاو کافی جهت تدارک کشت و زرع 

عشاير اسکان يافته اغلب تمايلی نيز به تغيير شيوه . نداشتند بسيار مشکل بود
و توليد نشان نمی دادند و ازطرفی ارتش نيز به حد مطلوب نتوانسته بود حافظ 

موجد امنيت کافی برای عشايری باشد که اسکان يافته و خلع سالح شده هيچ 
وسيله ای دفاعی برای جلوگيری ازتعديات مأمورين نظامی وساير عشاير دشمن 

گرفتند  نداشتند؛ درحالی که مورد هجوم عشاير رقيب و خلع سالح نشده قرار می
در برخی موارد به تخته . و اين مسأله باعث يأس و نااميدی آنها می شد) ٤٧(

قاپو کردن عشاير لرو کوچ واسکان آنها درخارج از حوزه لرستان می پرداختند 
چنانکه تعدادی از اين سران و بزرگان ايالت لررا به همراه عشيره و طايفه شان 

به . به حدود خراسان و قزوين و زنجان سوق و درمناطق مختلفی اسکان دادند
اين موارد به شکلی خفت باروغير قابل تحمل بود توجهی به وضعيت لرها در 

به طوری که کوچانيدن لرها به خراسان سبب خشم و نارضايتی شديد آنها شد و 
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باعث شورش وعصيان آنها گرديد و مخاطراتی را برای حکومت مرکزی به 
لرهای تبعيدی ازخراسان به سوی لرستان به راه افتادند واز . وجود آورد

ادستخوش غارت کردندوبه دواير دولتی به خصوص خراسان تا ارک ر
ژاندارمری حمله کردندو زمانی که به لرستان وارد شدند حدود پنج هزار نيروی 

اين گونه پيشامدها از عدم توجه به قضيه تخته ) ٤٨. (دادند مسلح را تشکيل می
. قاپوی لرهای اسکان داده شده و عدم طرح و برنامه درست حکايت می کرد

ها فقط برای تحت کنترل درآوردن ايالت وعشاير لر صورت می گرفت سياست 
ً                                         و هيچگونه تسهيالتی که واقعا  بتواند به جلب رضايت کامل عشاير لر منتهی                            

ساختن قالع و برجهای نظامی برای ايجاد امنيت در . شود، صورت نمی گرفت
مسير  قالع نظامی در مناطق حساس و در. لرستان از جمله اين سياست ها بود

جاده ها و راههای تردد عشاير لر ساخته می شدند تا بر اعمال و تحرکات آنها 
نظارت داشته باشند و ازغارت و شرارت و دزدی و حمله به عشاير اسکان 

جمله اهداف ديگر قلعه سازی نظامی، فراهم آوردن  از. يافته جلوگيری کنند
بکه های ارتباطی ايالت زمينه عمران و آبادانی در لرستان و ارتباط دادن ش

لرستان به حوزه های پيراموانی اين واليت بود و همچنين ارتباط دادن شبکه راه 
های ايالتی به مرکز در جهت توسعه ارتباطات و ايجاد ثبات و امنيت در لرستان 

در اجرای برنامه قلعه سازی و راه سازی، بخصوص ارتش بسيار فعال . بود
پروژه نسبت به ساير عملکردهای دولت موفق تر طرح و اجرای اين دو . بود
بسياری از بزرگان، امراء نظامی و مهندسين فنی خارجی برای اجرای اين . بود

پروژه به لرستان اعزام شدند و مهندسين و متخصصين فنی راه سازی روسی و 
بودجه هايی از )  ٤٩.(ارمنی و قفقازی با حقوق و مزايای کافی استخدام شدند

ت دولت به راهسازی در لرستان اختصاص داده شد و تصميماتی طرف هيأ
کار راهسازی ) ٥٠. (برای تهيه مخارج و ابزار مورد نياز راهسازی اتخاذ شد

قلعه های بسياری در طول مسير . در سايه حکومت نظامی صورت می گرفت
راهها برای حفاظت از کارگران و مهندسين راهسازی و ابزار و لوازم راه 

ساخته شدند تا ازتخريب احتمالی آن توسط ايالت و عشاير جلوگيری سازی 
راههای خرم آباد به بروجرد، به دزفول و خوزستان از طريق تنگ فنی . شود

از عمده ترين پروژه های راهسازی بود که در عصر رضاخان به اجرا درآمد و 
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ه راهسازی ايجاد شبک.            ً                                      رضاشاه شخصا  برای افتتاح آنها به لرستان مسافرت کرد
هم در جهت حفظ ثبات و امنيت و دسترسی سريع به ايالت لرستان و هم در 

. ايجاد ارتباطات اجتماعی واختالط امتزاج اجتماعات تأثير بسزايی داشت
تسطيح و آماده سازی راه هادرلرستان در سريع ترين زمان ممکن صورت 

لرستان از عوامل  استفاده از توان کاری ونيروی کارارزان قيمت عشاير. گرفت
ازجمله سياست های ديگر در دوره رضاشاه که . مؤثر در اين سرعت عمل بود

درباره لرها و در منطقه لرستان به اجرا درآمد اقدام به نوسازی فرهنگی و 
در اين زمينه سياست خاصی . تغيير فرهنگ و سنت های محلی لرستان بود

ان عشاير و بسط و توسعۀ نفوذ بردن ابزارهای جديد حکومتی به مي. اعمال شد
ادارات وابسته به مرکز، برقراری سلطه ادارات متمرکز سياسی، اقتصادی و 
اداری نظير ماليه اداره طرق و فوايد عامه، تأسيس گمرکات در حدود مرزی، 
تأسيس مراکز نظامی و تأسيس مراکز جديد فرهنگی در آنجا مانند اداره معارف 

از جمله اقدامات فرهنگی که در . ی در لرستان شدندهمه زيربنای تغيير فرهنگ
لرستان صورت گرفت ايجاد مراکز شهری بخصوص در حدود خرم آباد، ايجاد 
واحدهای روستايی، اقدام به تغيير لباس در ميان عشاير لر، اعزام جوانان لر به 

، بردن مظاهر جديد تمدنی مانند روزنامه، )٥١(سربازی، تأسيس مدارس نوين 
ما و تئاتر به ميان عشاير لر و وادار ساختن فرزندان عشاير و بزرگان لربه سين

تحصيل و اعزام برخی آنها به تهران جهت ادامه تحصيل همه حکايت ازيک 
تغيير اساسی در ساختار زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 

واجتماعی اين تغييردرجهت جايگزين کردن نظام نوين فرهنگی . لرستان داشت
متأسفانه نقص در اجراء و .  به جای نظام محلی وسنتی لرستان صورت گرفت

ضعف برنامه ها، کمبود اعتبارات، برخوردهای خشن، ايجاد تغييرات اجباری 
در نظام های سنتی، رقابت های امرای نظامی و چشم و همچشمی آنان در 

و اعدام بسياری  و سرکوب) ٥٢(کشتاروقتل عام و خونريزی عشاير مفلوک لر 
ازبزرگان لر که مستحق مجازات مرگ نبودند، ريشه داری سنت ها و شيوه 
معيشتی ايلی و عشيره ای همه عواملی بودند که باعث عدم کارايی صحيح اين 
اقدامات وسيع سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ناکارآمدی آنها در 

نتيجه گيری  بررسی تاريخی . عرصه حيات سنتی وايلی وعشيره ای لرستان شد
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از سرنوشت قوم لر به خوبی نشان می دهد که اين قوم يکی از کهن ترين اقوام 
سکونت در مناطق صعب العبور، .ايرانی االصل و ساکن درفالت ايران بوده اند

ايجاد پيوندهای سنتی و سببی در ميان عشاير لر، همجواری با مرزهای دولت 
اسب جغرافيايی، گويش و زبان و فرهنگ مشترک عثمانی، موقعيت ويژه و من

وپيوسته، عدم اختالط باسايرگروههای قومی همگی نشان دهنده وجود خصلتهای 
اين خصلت هميشه . انسجام دهنده قومی در ميان لرهای منطقه لرستان است

باعث ايجاد پيوندهای ايلی وعشيره ای وتشکيل اتحاديه های نيرومند سياسی 
ر بوده بطوری که دو از پايدارترين و قدرتمندترين حکومت های درميان قبايل ل

يکی سلسله اتابکان لر خورشيدی که حدود شش . محلی را در ايران بنا نهادند
از هجوم مغول تا عصر شاه (قرن بر لرستان فرمانروايی مطلق العنان بودند

از (و ديگری سلسله واليان لر علوی که حدود بيش از سه قرن ) ١٠٠٦عباس 
رفتار . براين مملکت فرمانروا بودند) ١٣٠٧تا  ١٠٠٧زمان شاه عباس صفوی 

نامناسب حکومت های مرکزی ايران در استفاده از شيوه های نامناسب در به 
انقياد کشيدن لرها و منطقه لرستان و عدم توجه به اجرا و اعمال برنامه های 

نه خالی کردن از زير عمرانی در لرستان باعث شده بود که که لرها برای شا
يوغ حکومت های مرکزی که جزکسب منافع مرکزی خود اهداف ديگری را در 

کردند، همواره در ستيز و کشمکش باشند تا امنيت و سرنوشت  منطقه دنبال نمی
داخلی قلمرو خود و حتی دفاع از حدود و ثغور خارجی را خود به دست گيرند 

اين مسايل، ايالت لر نشين لرستان . باشندو همواره به استقالل درونی خود قانع 
را به صورت يکی از مشکل آفرين ترين ايالت های ايران در آورده بود و باعث 
رشد و تداوم خصلتهای مرکز گريزانه همراه با  غرور و آزادمنشی و عصبيت 

اين وضعيت بدليل سياست های . های خاصی در درميان عشاير لر شده بود
ار تشديد شد و نفوذ عناصر کشورهای استعمارگردرميان مت قاج.نامناسب حک

لرها نيز بر دامنه آن افزود و بروز انقالب مشروطه باعث تشديد بحران و ايجاد 
در اوايل حکومت رضاخان لرستان درخط مقدم . هرج و مرج درمنطقه شد

شاهی قرار داشت و برای دفاع از ماهيت  برخوردبا ماهيت قدرت نوظهور رضا
اين . درت اقتصادی و اجتماعی خود سرسختانه به مبارزه پرداختسنتی ق

مسأله همراه با کنش خشونت آميزدولت مرکزی باعث قتل وکشتار وخونريزی 
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درميان عشاير لرشد ونوسازی فرهنگی،سياسی و اجتماعی و اقتصادی 
رضاشاهی درلرستان با خشونت نيروهای نظامی همراه شد و در سايه 

تضاد و تقابل دو ماهيت متفاوت قدرت . ميان صورت گرفتوحشتناک قدرت نظا
محلی وقدرت مرکزی درعصر رضاشاه، خشونت و بی رحمی، اعمال اصالحات 
به سبک نظامی، ريشه داری سنت های ايلی وعشيره ای لرها،عدم برنامه 
ريزی و زمينه های صحيح برای اجرای برنامه هايی مانند خلع سالح و تخته 

شد که اقدامات گسترده رضاشاه درلرستان با شکست مواجه  قاپو،همگی باعث
زيرا اقدامات رضاخان باعث تضعيف پايه های اقتصادی کهنه و سنتی در . شود

شد، همان قدرتی که روزگاری فرآورده های دامی آن عالوه بر آوردن  لرستان
، نيازهای مردم لربه بازارهای بين النهرين و استان های همجوار نظير همدان

نابودی مختصر حيات اقتصادی عشاير . کرمانشاه و خوزستان سرازير می شد
لربه بهای استقرارشيوه های نوين وعرصه های جديدی مانند کشاورزی و 
ً                                        يکجانشينی وشهرنشينی که اساسا  لرها هيچ گونه آشنايی اصولی با اين گونه                              

 کاری، رشد شهرشيوه ها نداشتند ونيز عالقه ای به آن نشان نمی دهند،باعث بي
نشينی و روستانشينی کاذب و واماندگی عشاير از عرصه فعاليتهای عشايری شد 

بايد متذکر شد که لرستان در عرصه تاريخ معاصر . که تا به امروز ادامه دارد
مشکل سياسی را که امروزه در مورد قوميت مطرح است نداشته و پيوند عظيم 

که شايد بتوان گفت که اين منطقه به فرهنگی لرها با فرهنگی ملی چنان است 
ليکن آنچه . لحاظ فرهنگی يکی ازپشتوانه های بزرگ ملی بشمارمی رود

شود، شاخصه های مهم اقتصادی است که می  زيربنای فرهنگ محسوب می
متأسفانه وجودمشکل اقتصادی .تواند تقويت کننده وپشتيبان اين فرهنگ غنی باشد

دی در منطقه باعث بوجود آمدن شکاف و ضغف اصولی  شاخصه های اقتصا
اصالحات رضاخان ساختار . عميق اقتصادی درلرستان با اقتصاد ملی شده است

نيم بند اقتصاد سنتی را برهم زد و بافت های اقتصادی کهنه ايلی و عشيره ای از 
هم گسيخت و تبديل به يک اقتصاد وابسته کرد و در عوض در دورۀ دمحم رضا 

صولی برای پرکردن اين شکاف عميق اقتصادی صورت نگرفت نيز هيچ اقدام ا
نشينان به       ً                                              وصرفا به رشد فرهنگ کاذب شهری،رشد مهاجرت عشايرو روستا

شهرواقتصاد وابسته منطقه ای منجرشد و توجهی نيز به رشد شاخصه های 
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اقتصاد نوين و تکامل صنايع توليدی نشد و مردم و عشاير لرستان از دو سو 
امروزه . متحمل شدند که در نهايت تا به امروز ادامه يافته است ضربه سختی را

نيز رشد روزافزون نرخ بيکاری، عدم وجود سرگرمی و اشتغال برای جوانان 
باعث شده که نيروی انسانی و قوه جوان منطقه در معرض مشکالت 

امروزمشکل . خطرآفرينی مانند هرزگی، اعتياد، بيکاری وخودکشی قرار بگيرد
در زمينه اقتصادی، شناسايی شاخصه . درميان لرها اقتصادی است موجود

های اصلی که می تواند به طرز صحيحی با مديريت و برنامه ريزی علمی و 
مطلوبی احياء شود و سرانجام اقدامات اصولی در اين زمينه، می تواند موجب 
 تقويت پيوستگی های عظيم فرهنگ محلی و منطقه ای لرستان با فرهنگ ملی

شود و آن پشتوانه قوی را بيدار کند و در عين حال به شکاف های عميق 
                                                                    ً اقتصاد محلی يا اقتصاد ملی پايان دهد و ساير شکاف های موجود را که اصوال  

  )١(.پايه و اساس اقتصادی دارند مرتفع سازد
  

 ناسيوناليسم ايرانی و آذربايجان
 

»   يسم ايرانی و آذربايجانناسيونال «تورج اتابکی درمقالۀ پژوهشی تحت عنوان
تاريخنگاری قرن بيستم درباره مناسبات متقابل : اينگونه بررسی می کند

ملت و ناسيوناليسم، تا حد زيادی تحت تاثير يک ديدگاه اروپا محوری /دولت
قوميت و زبان به نحوی «ديدگاهی که در آن . درباره زبان و قوميت بوده است

) Nationhood(و حتی به تنها معيار يک مليت فزاينده به محور تعيين کننده 
به محض آن که «: رنر مدعی شد و يا به گونهای که کارل» .بالقوه تبديل ميشود

ميزانی از دگرگونيهای اروپايی حاصل شود، جوامع زبانی و فرهنگی که در 
طول قرون و اعصار در سکوت و خاموشی دوره بلوغ و پختگی خود را طی 

آنها به . وجوديت انفعالی به صورت يک ملت شکوفا ميشوندکردهاند، از يک م
وجود خود به مثابه نيرويی برخوردارازيک تقديرتاريخی آگاه ميشوند، خواستار 
کنترل دولت در مقام عاليترين ابزار قدرت موجود شده و در جهت تعيين 

  ن روز تولد انديشه سياسی ملت و سال تولد اي. نهند سرنوشت سياسی خود گام می
ِ                   است؛ سال  انقالب کبير فرانسه ١٧٨٩آگاهی جديد         .« 
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با اين حال و به رغم تمامی اين تفاصيل آنچه در اين ميان به دست فراموشی 
 bounded(سپرده شده آن است که ساخت يک موجوديت قلمروای مرزبندی شده 

territorial entity (اد ملت ي/يا آنچه که معموال از آن به عنوان ساخت دولت
           ً                                                          ميشود غالبا  بر حضور و وجودعواملی غير از قوميت و مليت نيز استوار بوده 
است؛ تصور جمعی، وفاداری سياسی، بازسازی و تعبير مجدد تاريخ، ابداع 
سنت ضروری تاريخی برای توجيه و انسجام الزم دولت مدرن نوپا نيز معموال 

معيتی و تقويت و به عوامل مهم و موثری در گردآوردن گروههای گوناگون ج
. حتی تشکيل شعور جمعی آنها از لحاظ هويتی و همبستگی سياسی تبديل ميشود

رف کاربرد اسامی کهن و تاريخی و همچنين سنت برای                     ِ                                               در برخی از موارد، ص 
در . ميدان دادن به يک اجتماع کلی از لحاظ مشروعيت سياسی کفايت ميکند

غرافيايی، به عامل مهمی در نتيجه بازتاب اجتماعی برخی از اصطالحات ج
 .ترسيم مجدد مرزهای جغرافيايی دولتهای جديد بدل ميگردد

تا جايی که به موضوع ايران مربوط ميشود معموال چنين ميگويند که 
ناسيوناليسم ايرانی به صورت يک ايدئولوژی دولتی در عصر رضاشاه پا به 

م زبانی و حاصل از عرصه وجود نهاد؛ ايدئولوژيای مبتنی بر يک ناسيوناليس
معهذا آنچه . ملت مدرن در ايران/ نوآوری پيروزمندانه وی در ايجاد يک دولت

در اين ميان معموال ناديده ميماند آن است که ناسيوناليسم ايرانی در تحوالت 
ِ                                                         سياسی و بحران  ناشی از ناکاميهای بعد از انقالب مشروطه در آغاز قرن ريشه              

ايرانگرايی به تدريج به صورت يک گفتمان دفاعی در اين دوره بود که . داشت
در » ايران خالص«برای ايجاد و ساخت يک موجوديت محدود قلمرويی، يک 

حاصل آن که به تدريج نوعی احساس بيگانه ستيزی . برابر ـ انيرانـ شکل گرفت
در ميان روشنفکران کشور شکل گرفت که به تشکيل ناسيوناليسم تدافعی ايرانی 

اين نکته نيز شايان تذکر است که برخالف آنچه ميتوان تصور کرد، . منجر شد
بسياری ازعناصر مهم درساخت و پرداخت موجوديت قلمرويی و محدود ايرانی 
ازتباراقليتهای قومی غير فارسی زبان بودند ودررأس آنها نيز آذربايجانيها و نه 

 .گروههای رسمی فارسی زبان
 يدی است به ريشهها و مبانی پيچيده شکلهدف از اين بررسی ارائه نگاه جد

دراين بررسی از اقدامات مختلف اين گروهها در مقام . يری ناسيوناليسم ايرانیگ
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دفاع از هويت واقعی يا متصورشان در برابر ايدئولوژی الحاق گرايانه پان 
 .ترکيسم شمهای ارائه خواهد شد

  
  سرآغاز جنگ اول جهانی

 
، دوره سيزده ماههای که در پی »ستبداد صغيرا«برای بسياری از ايرانيان 

کودتای دمحمعلی شاه بر ضد مشروطه آغاز شد، مهمترين دوره تاريخ انقالب 
در اين دوره در حالی که تقريبا کل کشور مقهور . مشروطيت را تشکيل ميدهد

دولت . استبداد شده بود تنها آذربايجان بود که پرچم مقاومت را برافراشت
سعی کرد با اعزام قشون و محاصره اقتصادی تبريز اين مقاومت را دمحمعلی شاه 

ولی تالش آنها به جايی نرسيد و هنگامی که با پيشروی ديگر . در هم بشکند
نيروهای مشروطهخواه از گيالن و اصفهان دمحمعلی شاه به کنارهگيری وادار و 

سياسی مشروطه اعاده شد، مشروطهخواهان آذربايجان در مجلس دوم جايگاه 
به تدريج اين باور . خاصی يافتند؛ کل توجه عمومی کشور بدانها معطوف بود

در ميان ايرانيان شکل گرفت که اگر چه انقالب مشروطه در تهران پا گرفت، 
ولی در تبريز بود که قوام يافت و بدون آذربايجان نيز شانس دوام و استمرار 

ِ                    رين کانون  هر گونه حرکت بعدی عالوه بر اين آذربايجان به عنوان مهمت. نداشت         
آگاهی . در جهت ترقی وپيشرفت سياسی نيز مقام ويژهای را احراز کرد

خواهان آذربايجانی بدين نقش ومقام،آنهارابا احساس رسالت و  مشروطه
مسئوليت خاصی در جهت حفظ تماميت ارضی ايران عجين کرد؛ رسالت و 

 .قی استمسئوليتی که تا به امروز نيز به قدرت خود با
هنگامی که جنگ اول جهانی شروع شد، آشوب واغتشاش کل ايران را 

تا پيش ازاين دگرگونی، دولتهای پی در پی و مستعجل ايران هيچ يک . فراگرفت
از توانايی و اقتدار الزم جهت حل و فصل مسائل مبتالبه و اصالحات معوق 

فشار و مداخله  کشور برخوردار نبوده و شروع جنگ جهانی نيز که با افزايش
ازهمان مراحل نخست، يعنی . قدرتهای خارجی توأم شد اين فرايند را تشديد کرد

که دولت بريتانيا درمورد وخامت اوضاع امنيتی راه تجارتی  ١٩١٠ازاکتبر
جنوب اتمام حجتی به مقامات تهران تسليم کرد، روسها نيز در مقام تأسی، دامنه 
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لی که ازهمان روزهای مشروطه اياالت را توسعه داده ودرحا مداخالت خود
نيز اصالحات مالی  ١٩١۶شمالی را تحت اشغال نظامی داشتند، در نوامبر 

تحوالت . مورگان شوستر را بهانه کرده، آنها نيز اتمام حجتی را تسليم کردند
حاصل از اين واقعه که به استقرار گستردهتر نيروهای نظامی روس و سرکوب 

به ويژه در آذربايجان انجاميد، عمال به تبديل قسمتهای آزاديخواهان ايرانی 
با اين حال مجلس . شمالی کشور به نوعی مستعمره نيمه مستقل روسيه منجر شد

دوم که از حمايت مردمی نيز برخوردار بود و به ويژه شيخ دمحم خيابانی که در 
برآمد ولی سعی زمره نمايندگان آذربايجان قرار داشت در مقام مقابله با اولتياتوم 

 .و تالشش به جايی نرسيد
در پی شروع جنگ اول جهانی، نخستين واکنش رسمی ايران که طی صدور 

ابراز شد، اعالن بيطرفی کامل بود؛ ولی اين که  ١٩١۴فرمانی در اول نوامبر 
در عين چيرگی و استقرار نيروهای نظامی خارجی در نقاط مختلف کشور ـ و 

ن ـ بيطرفی چه معنايی داشت، پرسشی بود که پاسخ آن به ويژه بخشهای شمالی آ
هنگامی که مستوفی الممالک نخستوزير وقت . تنها در مراحل بعد روشن شد

ايران از مقامات روسيه خواست که نيروهای خود را از ايران فراخوانند، زيرا 
ای به دست ترکها خوهد داد که به ايران حمله کنند،  حضور آنها درآنجا بهانه

فير دولت روسيه اين پرسش را مطرح کرد که چه تضمينی وجود دارد که در س
 خود را نياورند؟] قوای[پی عقبنشينی نيروهای روسيه، ترکها 

هر يک از . در نتيجه آذربايجان به يکی از ناوردگاههای عمده جنگ تبديل شد
قدرتهای متحارب روس وانگليس وعثمانی در ادامه سياستهای نظامی خود 

دد بهرهبرداری از رقابتهای موجود ميان اقوام و مذاهب گوناگون منطقه درص
از جمله به کردها، آشوريها، ارمنيها و حتی مسلمانهای آذربايجانی . برآمدند

وعدههايی مبنی برتشکيل دولتهای عليحده برای آنها داده شد و بدين ترتيب 
طيف متنوع از زمينه يکی از خونينترين روياروييها معاصر در ميان اين 

 .گروههای قومی و مذهبی فراهم آمد
اندک زمانی پس از شروع جنگ، دولت عثمانی به تحريک و تشويق انورپاشا و 

انور . ديگر همراهانش، به نفع آلمان و بر ضد روس و انگليس وارد جنگ شد
پاشا که در آن دوره وزارت جنگ عثمانی را برعهده داشت بر اين باور بود که 
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نس عثمانيها برای حفظ امپراتوری و حتی توسعه قلمرواش در جهت تنها شا
وی همچنين مقامات دينی عثمانی را . حوزه روسيه، ائتالف نظامی با آلمان است

بر آن داشت که طی صدور فتاوی جهاد، مسلمانهای هند، ايران، قفقاز و آسيای 
پاشا روسها نه  از نظر انور. ميانه را بر ضد حاکميت روس و انگليس برانگيزند

فقط کافر، بلکه نيروهای اشغالگری بودند که سرزمينها جنوبی قفقاز را که 
انور پاشا . بخشی از ميهن ترک واسالمی محسوب ميشدند، تصرف کرده بودند

به ١٩١۴اوت  ٢بعد از يک رشته مذاکرات محرمانه با مقامات آلمانی که در
با صدور فرمان حمله ناوهای  انعقاد معاهدهای منجر شد، دراکتبر همان سال

ً            عثمانی به بنادر روسيه دردريای سياه رسما  وارد جنگ شد عالوه بر اين .                                        
گروهی از نيروهای نظامی نيزدرامتداد مرزهای قفقاز در مقابل نيروهای 

 .روسيه وارد جنگ شدند
هدف نهايی عثمانيها چيرگی بر حوزه نفتی باکو وهمچنين قسمتهای شمالی ايران 

اهيابی به آسيای ميانه وافغانستان بود؛ درصورت تحقق اين اهداف نه جهت ر
فقط موقعيت بريتانيا درهند متزلزل ميشد، بلکه امپراتوری عثمانی ميتوانست به 

نبايد فراموش کنيم که دليل ورود ما به «: خود نيز دست يابد» مرزهای طبيعی«
خير، ما هدف . ، نيستجنگ فقط حفظ کشور از مخاطراتی که آن را تهديد ميکند

تحقق آرمانی که به محض از ميان رفتن دشمن : ملموستری را پيش روی داريم
که ] مرزهايی[مسکوی، امپراتوری ما را به مرزهای طبيعياش رهنمون سازد، 

 ».تمام ملل خويش ما را در برگرفته و متحد سازد
ر زمستان ولی نخستين تالش نظامی عثمانيها برای پيشروی به سمت قفقاز د

در دو نبرد ارزروم و ساری قميش، در هم شکست و عثمانيها  ١٩١۵ـ  ١٩١۴
در بخشهای جنوبی جبهه جنگ، عثمانيها که در . تلفات سنگينی بر جای گذاشتند

مراغه را گرفته بودند، در ادامه پيشرويهای خود به سمت تبريز  ١٩١۴نوامبر 
زد و خورد جدی تصرف کردند حرکت کرده و با آن که تبريز را نيز بدون يک 

مجددا  ١٩١۵ولی بعد ازتجديد قوای روسيه و پيشروی مجدد آنها در مارس 
 .تبريز را از دست دادند

شکست سهمگين عثمانيها در نبردهای قفقاز نقطه عطفی در اين عرصه به شمار 
ميرفت؛ درخالل سالهای بعدجنگ،عثمانيها ديگرنتوانستند دراين جبهه به 
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روسيه بود که بار ١٩١٧گيری دست بزنند و تنها پس ازانقالب عمليات چشم
 .های قفقاز و ايران فعال شدند ههديگر عثمانيها در جب

 
  پان ترکسيم و واکنش ايران در قبال آن

 
ِ                        اگرچه برای عثمانيها مدت زمانی طول کشيد تا رؤيای  استقرار در مناطق شمال                                                

پان ترکيستی از مدتها پيش، و و جنوب رود ارس را تحقق بخشند، ولی تحرکات 
که ترکهای جوان در استانبول به قدرت  ١٩٠٨يا به عبارت دقيقتر از همان سال 

رسيدند، در باکو بازتاب يافته بود؛ در اين سال بود که با کودتای کميته اتحاد 
وترقی ضمن پايان دادن به استبداد سلطان عبدالحميد، گرايشات ترکگرايانه را 

ِ                   وری جانشين انديشه غالب  اتحاد اسالم نمودنددر دل امپرات                      . 
از لحاظ پيشگامان طرح انديشه پان ترکيسم نيز بسياری از نامآوران اين عرصه 
از ميان اقوام ترک تبار امپراتوری روسيه برخاسته بودند که خود نيز تحت 

در . تأثير پان اسالويسم بودند که در قرن نوزدهم در روسيه شکل گرفته بود
يوسف آقچوراوغلو يکی از تاتارهای روسيه که بعدها به نام يوسف  ١٩٠۴سال 

] سه طرز سياست[آقچورا شهرت يافت رسالهای تحت عنوان اوچ طرز سياست 
 .منتشر ساخت که به تدريج اهميتی در مقام مانيفست پان ترکيسم يافت

 
منتشر در اين رساله که برای نخستينبار از سوی محافل تبعيدی ترک در قاهره 

گرديد آقچورا از موانع تاريخيای سخن به ميان آورد که بر سر راه توسعه و 
پيشرفت عثمانی گرايی و اتحاد اسالم قرار داشت و خواهان اتحاد اتراک و يا به 

که به نظر او تنها . ـ گرديد] ترکگرايی[عبارت مصطلح بعدی ترک چلوق ـ 
آقچورا . قرار گيرد» ملتیترک «ايدهای بود که ميتوانست مبنای موجوديت 

به » نميداند آيا اين انديشه در خارج از امپراتوری عثمانی«اذعان داشت که 
هواداری دارد يا خير، ولی بر اين اميد است » قفقازيه و شمالی ايران«ويژه در 

که در آينده نزديک آراء وی درباره هويت ترک مقبول تمامی ترکها ـ در هر 
 .ـ قرار گيرد جايی که زندگی ميکردند

عثمانی » سازمانهای فرهنگی«طولی نکشيد که گروهی از احزاب سياسی و 
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در  ١٩٠٨اتحاد اتراک را به عنوان يک خط مشی سازمانی پذيرفته و در سال 
ِ   ِ  استانبول مجمعی تحت عنوان ترک د رن گی تاسيس شد که ) انجمن ترکی(                             

ِ               مطالعه فعاليتها و وضعيت گذشته و حال  مردمی که ترک « را » خوانده ميشوند                                  
 .در صدر برنامه خود داشت

ترويج ترکی عثمانی در « ١٩٠٨دسامبر  ٢۵اين مجمع در بيانيهای به تاريخ 
در درجه اول ترکهای «را وعده داد و خاطرنشان ساخت که » ميان ملل خارجی

کشورهای بالکان، اطريش، روسيه، ايران، آفريقا، آسيای ميانه و چين با ترکی 
آذربايجان، کاشمر، بخارا، ] رايج در[زبانهای «سپس » ...نا شده عثمانی آش

خيوه و غيره به نحوی اصالح خواهند شد که برای ارتقاء بازرگانی عثمانی 
 ».مانند ترکی عثمانی شوند

در بيانيه اين . سپرد] اجاق ترک[چندی بعد ترک درنگی جای به ترک اجاقی 
آموزش ملی و ارتقاء سطح علمی،  پيشبرد«تدوين شد  ١٩١٢انجمن که در سال 

اجتماعی و اقتصادی ترکها که درصدر ملل اسالم قرار دارند، و تالش برای 
 .جايگاه ويژهای داشت» بهبود نژاد و زبان ترک

در اين ميان گروهی از مسلمانان قفقاز که دراين دوره در استانبول زندگی 
ردگی از دشورايهای ميکردند، جلب تحرکات پان ترکيستی شدند؛ يأس و سرخو

روسيه  ١٩٠۵پيش آمده برای انقالب مشروطيت ايران، به نتيجه نرسيدن انقالب 
و همچنين بحران حاکم بر سوسيال دموکراسی اروپا از جمله عواملی بودند که 

گروهی از اين شخصيتها که به نهضت . در اين دگرگونی موثر واقع شدند
ز تحوالت تبريز و تهران روی اصالحطلبی ايران دل خوش داشته بودند ا

ِ                                  استانبول  ترکهای جوان با تاکيد خاصی که بر . گردانده و رو به استانبول آوردند        
وحدت ملل و اقوام ترک داشت، مرکزجديدی شد برای جذب و جلب نخبگان 

آنها که اينک از موطن خويش نيز دور بودند ـ به مطالعه و . مسلمان روسيه
ديدگاهها و . ـ و تبعات سياسی آن ـ تاکيد نهادند بررسی تاريخ و فرهنگ قومی

نتايجی که افرادی چون علی حسينزاده، احمد آقايف و چندی بعد نيز دمحمامين 
رسولزاده بدان رسيدند، با استقبال کميته اتحاد و ترقی روبرو شد و حتی تعدادی 
از اين روشنفکران قفقازی دردولت ترکهای جوان صاحب منصب و شغل شده و 

ـ مهمترين نشريه تبليغاتی پان ترکها ] وطن ترک[هنگامی هم که ترک يوردو ـ 
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در عثمانی استانبول شروع به انتشار کرد، اکثر آنها در زمره نويسندگان اصلی 
های تورک يوردو احمدآقايف عثمانيها را  حتی در يکی از سرمقاله. آن درآمدند

ايرانی ياد ميکنند و نه ترک، مورد  به خاطر آن که از آذربايجانيهای ايران به نام
 .شماتت قرار داد

ـ ترکهای » ايران تورکلری«دمحمامين رسولزاده نيز دررشته مقاالتی تحت عنوان 
 .ايران ـ به توصيف اقليتهای ترک ايران و هويت ملی مشخص آنها پرداخت

در طول سالهای جنگ اول جهانی فعاليتهای پان ترکيستی در باکو که هنوز از 
لحاظ سياسی تحت حاکميت روسيه تزاری قرار داشت درمجموع به انتشار 

فيوضات (نشرياتی چون ينی فيوضات . برخی نشريات ادواری محدود بود
و شالله که درعين ابرازوفاداری کامل نسبت به نظام تزاری، وظيفه ) جديد

ز همانند در اينجا ني. اصلی خود رابرپااليش زبان ترکی رايج در قفقاز قراردادند
زدودن اصطالحات  آنچه درمحافل مليگرای امپراتوری عثمانی جريان داشت،

فارسی و عربی و جايگزين ساختن اصطالحات خالص ترکی به جای آنها هدف 
های عيسی بی عاشور بيلی در  درحالی که هر ازگاه در سرمقاله. قرار گرفت

ا وگزارشهايی منعکس نشريه شالله ازاقدامات محافل پان ترکيستی عثمانی خبره
ميشد، درمورد موضوع آذربايجان ايران دراين گونه نشريات مطلب درخور 

چنين به نظر ميآيد که دراين مرحله توسعه روابط و . توجهی منتشر نميشد
پيوندها با ترکهای عثمانی، در مقايسه با بحث وحدت با آذربايجانيهای ايران از 

 .اولويت بيشتری برخوردار است
به مناسبت سيصدمين سال بنيان سلسله  ١٩١٣ن حال هنگامی که در سال با اي

ِ                                              رومانوف در باکو اعالن  عفو عمومی شد و پارهای از فعالين سياسی مانند                     
دمحمامين رسولزاده توانستند به ميهن خود بازگردند در اين عرصه نيز تغييراتی 

خود به اروپا در سر راه  ١٩١٠سيد حسن تقيزاده که در سال . به وجود آمد
رسولزاده را مالقات کرده متوجه شده بود که دوست ديرينهاش که در مقام يکی 
از شخصيتهای مبارز سوسيال دموکراسی نقش مهمی در انتشار روزنامه ايران 

 .نو ايفا کرده بود، اينک روی به جانب ترکگرايی آورده است
را منتشر ] ن فاشسخ[رسولزاده بعد از بازگشت به باکو روزنامه آچيق سوز 

منتشر و تا مارس  ١٩١۵اين روزنامه که نخستين شماره آن در اکتبر . کرد
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» نشريه سياسی، اجتماعی و ادبی ترک«به انتشارادامه داد، خود را يک  ١٩١٨
. خواند و در آغازخط مشيای مطابق با مشی رسمی حاکميت تزاری داشت

نداشت و در حمايت از  روزنامه آچيق سوز تحوالت ايران را نيزازنظردور
با اين حال پس از انقالب روسيه، . دموکراتهای ايرانی مطالبی منتشر ميساخت

مشی آچيق سوزنيز دگرگون شد وبا طرح شعار ترکالشما، اسالمالشما و 
ـ به هواداری از ] ترک شدن، اسالمی شدن و معاصر شدن[معاصر الشماـ 

 .ترکهای عثمانی برخاست
ِ                                معی تحت عنوان  ترک اجاقی نيز در باکو تأسيس شدمج ١٩١٧کتبر  ١٨در  در .             

ميان اهداف اين مجمع که مدعی بود صرفا در عرصه فرهنگ فعاليت دارد 
آشنايی نسل جوانتر با ميراث ترکی آنها و تقويت آگاهی ترکی آنان از «خواست 

نيز ذکر شده » ...طريق تأسيس مدارس و سازماندهی سخنرانيها و انتشار کتب
 .بود

آچيق سوز نه فقط از تأسيس اين مجمع استقبال کرد بلکه در مورد فعاليتهای آن 
از گردهماييهای مختلفش گرفته تا متن سخنرانيهای ايراد شده در اين جلسات 

با آن که بسياری از اين مقاالت طوالنی به . گزارشهای مفصلی منتشر ساخت
ب قفقاز اختصاص بررسی جوانب مختلف تاريخ وفرهنگ اقوام مسلمان جنو

داشت، ولی در اين مرحله، درباکو تمايلی مبنی بر تعميم نام آذربايجان به مناطق 
جنوب قفقاز مشاهده نميشود در توصيف ساکنان اين حوزه معموال از ترک ملتی 

حتی نخستين . ياد ميشد) خلق مسلمان قفقاز(يا قفقازيه مسلمان خلقی ) ملت ترک(
در باکو تشکيل شد خود را مجمع  ١٩١٧ريل آو ٢٩مجلس مؤسسانی که در 

 .عمومی مسلمانان قفقاز خواند
يکی از مهمترين عواقب تحوالت سياسی در مسکو که به اقتدار بلشويکها در 

يک ماه بعد، . منجر شد، پيش آمد يک خالء قدرت در قفقاز بود ١٩١٧اکتبر 
حق «ل شد که در تفليس تشکي» کميساريای ماوراء قفقاز«تشکيالتی موسوم به 

در اين مرحله کامال . را اعالن کرد» ملل قفقاز در تعيين سرنوشت خويش
آشکار بود که احزاب داشناک ارمنی و منشويک گرجی درصدد آن ميباشند که 

مساواتيهای باکو که اکثريت کرسيهای . کل قفقاز را در يد اقتدارخود آورند
ِ                دند که زمان  يک اقدام سريع مجلس مؤسسان باکو را دراختيار داشتند، متوجه ش           



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩١                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

با توجه به فروپاشی نظام تزاری، اميد مساواتيها به . و قاطع فرا رسيده است
دولت عثمانی بود که در اين مرحله به عنوان يک قدرت بالمعارض در آستانه 

هدف مساواتيها دررويارويی با رقبای . چيرگی نظامی بر قفقاز قرارداشت
قلمرويی حتياالمکان وسيع و گسترده بود و به همين ارمنی و گرجی، دستيابی به 

داغستان، ... « ، بخشهای مسلمان نشين »عالوه بر اياالت باکو و گنجه«دليل 
ِ                                        شمال قفقاز، اينگيلوهای مسلمان  زاکاتالی، ساکنان ترک ايروان و قارص، و                              

را نيز » های جنوبی دريای سياه حتی مسلمانهای گرجی زبان آجاردرکرانه
به عالوه از آنجايی که اکثر ترکی زبانها در بخشهای وسيعی از . شدندمدعی 

شمال غرب ايران ميزيستند آنها اميدوار بودند که رهبران آذربايجانيهای ايران 
 ١٩١٧ را به طرح اتحادباخودشان متقاعد سازند وبه همين دليل دراکتبر

جا را به جدايی از فرستادهای را به تبريزگسيل داشتندتارجال و سياستمداران آن
ولی دموکراتهای . ايران و تأسيس يک فدراسيون بزرگ با حوزه باکو جلب کند

 .آذربايجانی زير بار اين پيشنهاد نرفتند
در پی بيحاصل ماندن اين سعی و تالش مساواتيها، آچيق سوز در سرمقالهای 

برای نخستين باروبه نحوی صريح و بيپرده به موضوع  ١٩١٨مورخ ژانويه 
دراين مقاله مرزهای تاريخی آذربايجان با گشاده . آذربايجان ايران پرداخت

دستی تمام از کوههای قفقاز در شمال تا کرمانشاه در جنوب، تفليس در غرب و 
به عقيده آچيق سوز تقصير دو پاره شدن . دريای خزر در شرق توصيف گرديد

ايران بود که با طلبان روس و طبقه حاکمه  ملت آذربايجان به گردن توسعه
عالوه بر اين به عقيده . سياستهايی که اتخاذ کردند اين وضع را پيش آوردند

اين حق طبيعی مسلمانهای جنوب قفقاز بود که قلمرو خود «نويسنده آچيق سوز
يک روز برادرهايشان در جنوب «و آرزوکرده بود که » را از آذربايجان بنامند

 ».بتوانند به آنها ملحق شوند
آن است که بدانيم يکی از نخستين واکنشهايی که در قبال اين دگرگونی  جالب

بروز کرد از جانب گروهی از دموکراتهای ايرانی بود که در باکو زندگی 
از سالهای نخست قرن، اقتصاد شکوفای قفقاز گروه کثيری از ايرانيان . ميکردند

دند بدان حوزه جلب را که اکثرا آذربايجانی يا از ترک زبانهای شمال ايران بو
اگر چه آنها به زبان مشابهی سخن ميگفتند ولی به سهولت جذب . کرده بود
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در سراسر قفقاز از ايرانيها به لفظ همشهری ياد ميشد و آنها . جامعه نميشدند
 .هويتی جدا و متفاوت از مسلمانهای قفقاز داشتند

فعاليت داشت، شعبه در ميان گروههای مختلفی که در ميان جامعه ايرانيان باکو 
کميته باکو حزب . محلی حزب دموکرات ايران نقش شاخص و فعالی داشت

تأسيس شده بود و گروهی از ايرانيان باکو و  ١٩١۴دموکرات ايران درسال 
از آنجايی که به عقيده اين گروه آراء بيان . مناطق مجاور ازاعضای آن بودند

ستی برای مخدوش ساختن شده در آچيق سوزچيزی جز يک توطئه پان ترکي
فوريه  ١٠تماميت ارضی و حاکميت ايران نبود در مقام مقابله برآمده و در 

. انتشار نشريهای را آغاز کردند به اسم آذربايجان جزء الينفک ايران ١٩١٨
بعدها سالم هللا جاويد که خود از فعالين سياسی ايرانی در باکو بود، در اين باره 

ه مزبور در مخالفت با طمع فرقه مساوات نسبت به نوشت که نشريه دو زبان
 .آذربايجان، از سوی دموکراتها منتشر شد

آذربايجان جزء الينفک ايران عالوه برهواخواهی از اصالحات و دگرگونی 
و همچنين » ارائه گذشته پرافتخار کشور و تداوم تاريخی آن«سياسی در ايران، 

» ار ساختن آگاهی ملی ايرانيانجلوگيری از هرگونه تالشی در جهت خدشهد«
عالوه بر اين آذربايجان جزء الينفک . را نيز در زمره اهداف خويش برشمرد

ايران بر اين نکته تاکيد داشت که آذربايجان از تاريخ مشترکی با ديگر قسمتهای 
 .ايران برخوردار است و بخشی از قلمرو ايران محسوب ميشود

نقش اساسی آن در تاريخ «م از آذربايجان و اين نشريه ضمن تمجيد و تکريم مدا
آذربايجان برسراسرايران ] در خالل آن[قرون متمادی که «، بارها به »ايران

نيز اشاره دارد و درنوشتهای ديگر نيز با اشاره به » حکمروايی داشته است
موقعيت جغرافيايی آذربايجان در خط مقدم اين سرزمين، خاطر نشان ساخت که 

غرور «است که دربرابر بيگانگان خارجی بايستد و از » آذربايجاناين وظيفه «
 .ايران دفاع کند» تماميت ارضی«و » ملی

اگر چه آذربايجان جزء الينفک ايران هيچگاه به صورتی صريح از اين 
هدف آنها در همه حال زير «نام نبرد معهذا خاطرنشان ساخت که » بيگانگان«

تأکيد ديگر اين » .سياسی ايران بوده است سؤال بردن تماميت ارضی و حاکميت
نشريه بر نقش شاخص آذربايجان در انقالب مشروطه بود و به همين سبب نيز 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩٣                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

مقام واالی آن در مقام تنها حافظ موجوديت ايران به عنوان يک محدوده 
قلمروای نکته مهم آن بود که در يک جامعه چند قومی مانند ايران که در آن 

ه قومی وصاحب عنوان را تشکيل ميدهند، يک اقليت فارسی زبانها گرو
آذربايجانی که در خارج از ايران ولی در حوزه قلمرو زبانياش ميزيست، پيش 
از آن که به ناسيوناليسم قومی خودش بپردازد، به ايجاد يک احساس ميهنپرستی 

 .ـ دولتمدارانه و ناسيوناليسم قلمرويی ميدان ميدهد
ِ            شان به يک هموندی سياسی  ايجاد شده  ياسی وحس تعلقو بدين ترتيب وفاداری س                      

. بر هر گونه اشکال ديگر وفاداری ـ باالخص وفاداری قومی آنها ـ پيشی ميگيرد
يکی از مفاهيم » ملت تاريخی«به عالوه چنين به نظر ميآيد که آنها از مفهوم 

دولت ( Staat volkرايج در قرن نوزدهم نيز متأثربودهاند، براساس اين برداشت 
به عقيده آن ايرانيها نيز مانند اتباع پراکنده . با دولت پيوند نزديکی داشت) ـ مردم

يک روسيه بزرگ يا آلمان بزرگ، جماعتی را تشکيل ميدادند که با يک دولت 
شکل دادن به «به همين جهت سعی داشتند که از طريق . قلمرويی پيوند داشت

ربار که ميتوانست فاصله ميان منشاء يک ارتباط مهم و مستمر با يک گذشته پ
ايرانی خود را در برابر /هويت قلمرويی» ملت و موجوديت فعلی آن را پر کند

برای آنها، همانگونه که نيپردی نيز به درستی . تبليغات پان ترکيستی حفظ کند
خاطر نشان شده است، ناسيوناليسم رمانتيک نيرويی فراهم آورد که مبنای عمل 

 :را تشکيل ميدادسياسی آنها 
هويت فرهنگی با ادعايش بر آنچه که ميبايست باشد، نتايجی سياسی را طلب «

ميتوانستند ] مردم[تنهاعرصه وزمينهای که] به مثابه[يک دولت مشترک :ميکرد
در آن رشد يابند؛ تنها نيرويی که ميتوانست آنها را محافظت کند و تنها امکان 

 ».يک ملت واقعی برای ادغام کردن افراد در
روزنامه آذربايجان جزء الينفک ايران با در نظر داشتن يک چنين برنامه 
سياسيای، آنچه را که درشماره اول خود اعالن داشت، دنبال کرد و حتی پس از 

به انتشار خود ادامه » کمون باکو«چيرگی بلشويکها بر باکودردوره حکمروايی 
ا قدرت را به دست گرفتند از مساواتيه ١٩١٨ولی هنگامی که در مارس . داد

مساواتيها که درپنج ماه گذشته به تعطيل آچيق سوز وادار شده . انتشار باز ماند
به انتشار يک روزنامه جديد اقدام کردند؛ آنها نيز  ١٩١٨بودند نيز در سپتامبر 
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مساواتيها با استفاده از همان اسمی که . اين نشريه را آذربايجان نام نهادند
ی ايرانی بر نشريه خويش گزيده بودند، دلبستگی راسخ خود را برای دموکراتها

استفاده از نامی که قصد داشتند بر دولت مستقل خويش در آينده اطالق کنند، 
 .نشان دادند

 
  بازگشت عثمانيها

 
در سالهای بعد از جنگ اول جهانی نه فقط صحنه تحوالت قفقاز، بلکه عرصه 

تندباد انقالب طومار امپراتوری . رگون گشتآناتولی نيز به نحوی اساسی دگ
تزاری را در هم پيچيده بود وعثمانيها بر آن شدند که تکه پارههای بر جای مانده 

اگر چه آنها در دوراول پيشروی خود . از امپراتوری خود را ازنو مرتب کنند
در قلمرو ايران فرصت تبليغ وترويج آراء پان ترکيستی خويش را نيافتند ولی 

، ميتوانستند دور ١٩١٧نک با توجه به سقوط آن دشمن ديرين در پی انقالب اي
همان گونه که يکی از مأموران سياسی . جديدی از اين مبارزه را آغاز کنند

ترکيه دست در دست تاتارهای ماوراء قفقاز «: دولت بريتانيا خاطر نشان ساخت
شمال ايران ... دهاندنهاده و آنها نيزبه حساب خود مدعی آذربايجان ش) باکو(

اهميتی اساسی  برای ترکيه به عنوان حلقه واسطی باتورانيان آسيای ميانه،
 ».دارد

سپاهيان عثمانی برای دومين بار بر آذربايجان يورش  ١٩١٨در اواسط آوريل 
يوسف ضياء يکی ازمسئولين محلی عمليات تشکيالت مخصوصه ـ . آوردند

ه عنوان مشاور سياسی سپاهيان عثمانی در سرويس مخفی عثمانيها ـ در ايران ب
ايران منصوب شد و چندی بعد نيز تشکيالت مخصوصه يک هيئت ويژه پان 

چاپ وانتشار نشريهای به ترکی، به نام آذر . ترکيست را به تبريز گسيل کرد
آبادگان که ابزاراصلی قوای عثمانی درتبليغ پان ترکيسم بود يکی از مهمترين 

سرپرستی اين نشريه به تقی رفعت، يکی از روشنفکران . ودوظايف اين هيئت ب
آذربايجان سپرده شد که بعدها به دليل نقش مهمش از لحاظ نوآوری در ادب 

 .فارسی شهرت به سزايی يافت
با اين حال به رغم تمامی اين تالشها، نيروهای عثمانی به نتايج درخور توجهی 
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يعی از آذربايجان برای چند ماه در اگر چه بخش وس. در آذربايجان دست نيافتند
. اشغال نظامی آنها بود، هر گونه تالش آنها برای پيشبرد پان ترکيسم ناکام ماند

در اين دوره حضور عثمانيها به هيچ وجه با اقبال عمومی احزاب محلی روبرو 
آنها از بدو ورود به تبريز با دموکراتهای محلی درگير شدند و با گذشت . نشد

مناسبات چنان تيره شد که در نهايت به صدور فرمان بازداشت شيخ  زمان اين
دمحم خيابانی ـ رهبر پر طرفدار دموکراتهاـ و نوبری و بادامچی دو تن از ديگر 

اگر چه در مراحل . عثمانيها آن دو را به قارص تبعيد کردند. يارانش منجر شد
همدستی خيابانی با «بعد مقامات عثمانی سعی کردند با طرح اتهاماتی مبنی بر 

اين اقدام خود را توجيه کنند ولی اين حرکت به » ارامنه بر ضد اردوی اسالم
شکلگيری يک احساس شديد ضد عثمانی در ميان دموکراتهای آذربايجان، منجر 

 .شد؛ دموکراتهايی که در آستانه قبضه امور در کل آذربايجان قرار داشتند
برای آنها که بخشهای . انيها محسوب ميشدنقطه اوج اقتدار عثم ١٩١٨تابستان 

وسيعی از شمال غرب ايران را در اشغال داشتند، سوق قشون به قسمتهای شمال 
و استقرار  ١٩١٨رود ارس، هدف بعدی تلقی ميشد و با سقوط باکو در سپتامبر 

عثمانيها در کناره غربی دريای خزر، چنين به نظر ميآمد که ايدهآل توران، 
ولی تحوالت جاری در ديگر . مرحله تحقق نهايی نزديک شده استباالخره به 

جبهههای جنگ و همچنين قحطی فزاينده در ترکيه، عرصه را بر سران اتحاد و 
 .جنگ به مراحل پايانی خود نزديک ميشد. ترقی تنگ کرد

در اين مرحله در حالی که مصادره گسترده غله و احشام در مناطق تحت اشغال 
 ٢٣تردهای در ميان مردم دامن زده بود و عثمانيها و آلمانيها در به نارضايی گس

با انعقاد معاهدهای تعهد خود را به محترم شمردن تماميت  ١٩١٨سپتامبر 
ارضی ايران اعالن داشتند، شکستهای پی در پی نيروهای عثمانی در جبهه 

ی فلسطين و شام از يک سو وخروج بلغارستان از صف متحدان آلمان و عثمان
اکتبرحکومت کميته اتحاد ٩از سوی ديگر، ادامه جنگ را غير ممکن ساخته ودر

. و ترقی بر کناروعزت پاشا که هوادار متفقين بود زمام امور را در دست گرفت
 .انعقاد يک پيمان ترک مخاصمه نخستين نتيجه حاصل از اين دگرگونی بود

دموکراتها اداره  ١٩٢٠ژوئن  ٢۴با مراجعت شيخ دمحمخيابانی به تبريز، در 
درکشوری که بيگانه ستيزی يکی از ارکان عمده . امور را برعهده گرفتند

فرهنگ سياسی غالب به شمارميرفت، کوتاه کردن دست مداخله بيگانگان، به 
با توجه به عملکرد پيشين عثمانيها . يکی ازاهداف اصلی نهضت خيابانی بدل شد
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ولی در اين . دانی ميان آنها برقرار نبوددر قبال خيابانی و يارانش، مناسبات چن
مرحله دغدغه خاطر اصلی دموکراتهای آذربايجان آن بود که با توجه به 

 .تحوالت سياسی عمدهای که درقفقاز جريان داشت، چه رويکردی را اتخاذ کنند
هنگامی که در مناطق شمالی رود ارس و شرق ماوراء قفقاز  ١٩١٨مه  ٢٧در 

جمهوری آذربايجان اعالن موجوديت کرد، اتخاذ يک چنين تشکيالتی موسوم به 
اسمی در ميان ايرانيان ـ به ويژه در ميان روشنفکران آذربايجانی ـ نگرانيهايی 

خيابانی و همراهانش در اقدامی به منظور تاکيد بر جدايی از اين . را موجب شد
آنها . تغيير دهند »آزاديستان«پديده، تصميم گرفتند که نام ايالت آذربايجان را به 

آذربايجان در نهضت مشروطه در ايران » نقش حماسی«در توجيه اين عمل به 
 .اشاره داشتند که به نظر آنها خود دليل موجهی بود برای اتخاذ نام آزاديستان

 
 از ناسيوناليسم سرزمينی تا ناسيوناليسم صاحب عنوان

  
نزديک بلشويکها و پان که تنها در پی همکاری  ١٩٢٠سقوط مساواتيها در سال 

ِ  ترکيستهای کميته اتحاد و ترقی ميسر شد، بسياری از روشنفکران آذربايجانی                                                                      
با اين حال و به رغم منفعت عمده . هوادار عثمانی را مايوس و دلسرد ساخت

اين دگرگونی که نصيب بلشويکها شد، عمال پا برجا وباقيمانده اتحاد و ترقی که 
عی داشتند ـ اگر چه با روشهايی جديد ـ همان ايدهال در قفقاز بودند، هنوزهم س

همان گونه که يکی ازافسران اطالعاتی ارتش بريتانيا . پيشين رادنبال کنند
ازياد نرفته است که حکومت نگون بخت مساوات در باکو «:خاطرنشان ساخت

 .بيش ازهرچيزديگردراثرهمراهی عمال بيشماراتحادچيهای ترکيه ساقط شد
. ها به صفوف حزب کمونيست ترک در باکو همچنان ادامه دارد چیرسوخ اتحاد

آنها کماکمان درصدد چيرگی کامل در طول زمان، و کسب کنترل گرجستان و 
از ... آذربايجان هستند که آنها را با طرحهايشان در آسيای ميانه مرتبط سازد 

مانی که اين اين رو برنامه اتحادچيها آن است که به ائتالف خود با روسها تا ز
 ».ادامه دهند... امر به پيشبرد برنامههايشان کمک ميکند 

با تحکيم اقتدار شوروی در قفقاز که باالخره با چيرگی بلشويکها بر گرجستان 
حاصل شد، درعرصه تحوالت ديپلماسی دولت نوپای شوروی  ١٩٢١در مارس 
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ران و درفوريه همان سال معاهدهای ميان اي. نيزدگرگونيهايی حاصل شد
شوروی منعقد شد و دولت شوروی که مرزهايش را در جنوب به رود ارس 
رسانده بود، ضمن ممنوع ساختن ابراز هرگونه ادعای ناسيوناليستی نسبت به 

 .                        ً                                  قلمرو ايران، سياست نسبتا  معتدلی را در قبال ايران اتخاذ کرد
ل و سرانجام غم انگيز نهضت خيابانی وبه دنبال آن سرکوب نهضتهای جنگ

در حالی که گروهی از . خراسان، ضربهای اساسی بر دموکراتهای ايران بود
ِ                                آنها ـ که اکثرا غير آذربايجانی بودند ـ هنوزمفتون  انديشه اتحاد اسالم بودند که در                                 ً               
يک دوره از تحوالت پيشين منطقهای ازسوی عثمانيها مطرح شده بود و 

ه از سوی برخی از رفقايشان گروهی ديگر از آنها نيز نسبت تحرکات محليای ک
دنبال ميشدبدبين شده بودند، زمينه برای شکلگيری يک گروه جديد از 
روشنفکران اصالحطلب فراهم آمد که مبنای فکری و رويکرد آنها نسبت به 

. تحوالت ايران بيشتردرانديشههای سياسی ـ اجتماعی اروپای غربی ريشه داشت
ترين ويژگيهايی بود که آنها را به رغم طرز تلقی آنها از جامعه، يکی از مهم

. گوناگونی آراء وعقايدشان ازنوع روشنفکران وطنی پيشين متمايز ميساخت
                                       ِ                           يک مدل اروپايی غربی از جامعه بر پيش فرض  يک جامعه منسجم و مبتنی بر 

حول مفاهيم  طبقات اجتماعی استوار بود که اصوال جزدر مجموعهای از
اين . حول محور ديگری نميتوانست سامان يابدمشخصی از دولت و ملت، بر 

گروه بر اين باور بودند که تنها يک دولت متمرکز و قوی ميتوانست ضمن حفظ 
به همين ترتيب . تماميت ارضی ايران از عهده اصالحات الزم در کشور برآيد

دستی آنها بر اين باور بودند که دولت سازی و مدرنيزاسيون ايران مستلزم يک 
تنها در صورت نيل . يشتر فرهنگی و تجانس هر چه گستردهتر قومی استهر چه ب

هنگامی که تقريبا تمامی «ملت، يعنی /به پيش شرطهای مورد نظر آنها برای دولت
دولتی با يک ايده ذهنی از ملت، احساس همگنی کند و آن ملت ] حوزه[ساکنين يک 

امکان حفظ تماميت ارضی هست که آنها واقعا ميتوانستند به » عمال يک دست باشد
 .ايران اميدوار باشند

در اين ميان در جمهوری نو پای ترکيه، فعالين ترک اجاقی بر آن بودند که در نظام 
مجله ينی مجموعه  ١٩٢٣در . بسته وخوددارمصطفی کمال پاشا موطنی جديد بيابند

ن برگزار ازکنفرانسی گزارش داد که در مجمع ترک اجاقی استانبول درباره آذربايجا
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در اين کنفرانس روشنی بيگ، يکی از پان ترکيستهای مشهور آن دوره، . شده بود
دولت ايران را به خاطر آنچه که سياستی سرکوبگرانه در قبال آذربايجانيهای ايران 

وی از تمام آذربايجانيهای . توصيف ميکرد، به سختی مورد انتقاد و حمله قرار داد
 .تازه تاسيس ترکيه ازدر اتحاد آيندايران خواست که با جمهوری 

در ميان طيفی از جرايد و نشريات مختلف ايرانی که در مقام واکنش و پاسخگويی به 
اين ماجرا مجموعه مقاالتی را به افشای پان ترکيسم اختصاص داده و از اين منظر 

د در شکلگيری انديشه نوپای ناسيوناليسم صاحب عنوان در ايران نقش مهم ايفا کردن
دو نشريه ايرانشهر ـ چاپ برلين ـ و آينده که در تهران منتشر ميشد جايگاه ويژهای 

 .داشتند
در حالی که ايرانشهر بيشتر به فراهم آوردن زمينههای يک درک و فهم تاريخی از 

و » يگانگی«اين مقوله اشتغال داشت آينده از شرايط الزم و ضروری جهت 
به صورت يک ملت واحد و يک پارچه سخن به گردانی تمامی ايرانيان » ايرانی«

اختالفات محلی از حيث لباس، «آينده با طرح لزوم از ميان برداشتن ،. ميان آورد
شد که براساس فرهنگ يک دست، » وحدت ملی«، خواهان نوعی »اخالق و غيره

بنا به گفته دکتر . منسجم و مبتنی برمرکزيت گروهی قومی صاحب عنوان استوار بود
منظوراز کامل کردن وحدت ملی اين است که در تمام مملکت زبان ... «افشار محمود

فارسی عموميت يابد، اختالفات محلی ازحيث لباس، اخالق وغيره محو شود، و 
ملوکالطوايفی کامال از ميان برود؛ کرد و لر و قشقايی وعرب و ترک و ترکمن و 

به عقيده ... زبانی متکلم نباشند  غيره با هم فرقی نداشته، هر يک به لباسی ملبس و به
ما تا در ايران وحدت ملی از حيث زبان، اخالق، لباس وغيره حاصل نشود هر لحظه 

 ».برای استقالل سياسی و تماميت ارضی ما احتمال خطر ميباشد
تاکيد اين گروه جديد از روشنفکران ايرانی در ارتقاء منزلت زبان فارسی به مراتب 

رک ايرانيان و پااليش آن از واژههای عاريت، به ويژه لغات باالتر از زبان مشت
ترکی و عربی، زمينه را برای شکلگيری نوعی ناسيوناليسم زبان شناختی نيز مستعد 

اين گرايش بعدها به شکلگيری فرهنگستان زبان فارسی و واژهسازيهای غريب . کرد
        ً              ، طبيعتا  از حوزه زبان »پااليشی«در اين ميان کارزار . و دور از ذهن آن ميدان داد

، »ايران خالص«هم تجاوز کرده، دامنگير تاريخ ايران نيز شد؛ بازنويسی تاريخ يک 
مستلزم خلق و ابداع يک هويت دور و دراز تاريخی بود، يعنی ايرانی مبری از 

ساخت و ساز يک چنين . درون مرزهايش» عناصربيگانه وغير متمدن«تمامی 
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ترکها و . اويری باسمهای از غير ايرانيان ميانجاميدهويتی در نهايت به طرح تص
خطر زرد و «عربها که در پارهای از مباحث ناسيوناليستی رايج از آنان به عنوان 

الزمی جای گرفتند که برای ايجاد اين » ديگر«ياد ميشد دقيقا در مقام همان » سياه
يشگامان طرح اين وجه به تدريج و با گذشت زمان پ. هويت جديد ايرانی بدان نياز بود

جديد از ناسيوناليسم احياگر ايرانی مکتبی را در تاريخنگاری ايران بنيان نهادند که 
بيش از هر چيز بر استمرار فرهنگ ايرانی تاکيد داشت و بزرگنمايی ارزشهای ما 

 .قبل اسالمی کشور
ی ملت مدرن به شيوها/اين گروه از ناسيوناليستهای ايرانی که ايجاد يک دولت

اروپايی و تحت رهبری يک فرمانروای مستبد را مد نظر داشتند يک ديوانساالری 
کارآمد و جمعيتی يک دست و مطابق با حدود کامال مشخص سرزمينی را جستجو 
ميکردند که بتواند تابع يک نظام مالياتی موثر واقع شده، به صورتی منظم خدمت 

رنهايت ازاين طريق به سربازی کند، تحت يک مديريت دولتی قرارگيرد ود
/ ميالدی ١٩٢٠هنگامی که درسالهای ميانی دهه . مدرن تبديل شوند» شهروندانی«

شمسی رضا شاه به تخت پادشاهی نشست، وی با تمام وجود در راه اعمال  ١٣٠٠
از » يک ملت، يک کشور«در واقع طرح جامع ايجاد . اين خواستهها وارد کار شد

 .مدتی پيش حاضر و آماده بود
 

 گيری نتيجه
فروپاشی امپراتوريهای روسيه و عثمانی در مراحل نخست قرن بيستم، مهمترين 

انديشه ايجاد يک سرزمين واحد . وقايعی بودند که بر تاريخ خاورميانه تاثير نهادند
برای ترکها که از سوی پان ترکيستها تبليغ ميشد، به يکی از ارکان اصلی جهانبينی 

پارهای از گروههای سياسی در حوزههای بر جای مانده از کميته اتحاد و ترقی و 
 .امپراتوری عثمانی تبديل شد

در آستانه جنگ اول جهانی بار اصلی تبليغات و تحريکات پان ترکيستی متوجه 
مردمان ترک زبان جنوب قفقاز، آذربايجان ايران و ترکستان آسيای ميانه بود و هدف 

ها به جدايی از موجوديت سياسی بزرگتری که اصلی اين حرکت نيز متقاعد ساختن آن
و دقيقا طرح همين خواستهها . بدان تعلق داشته والحاق به يک موطن جديد ترکی

درميان ايرانيان آذربايجانی بود که باعث شد برخالف تمامی مقاصد و انتظارات پان 
 ترکها گروهی ازروشنفکران آذربايجانی به سرسختترين مدافعان تماميت ارضی و
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 .حاکميت ملی ايران بدل شوند
ناسيوناليسم رومانتيک بر آن شد تا با ارائه يک احساس جديد و فراگير «اگر در اروپا 

از تعلق در مقام مقابله با ضايعات احتمالی مدرنيسم برآيد، يعنی با شکل دادن به يک 
های کل فراگير که پيوندهای اجتماعی، هويتی و معنايی جديد و برداشت تاريخی تاز

ِ               در ايران  بعد از انقالب » از يک گذشته کهن تا آيندهای تابناک را به دنبال ميآورد        
مشروطه، ناسيوناليسم رومانتيک را گروهی از دموکراتهای آذربايجانی در واکنش به 
سياستهای الحاق گرايانهای اتخاذ کردند که تماميت ارضی ايران را در مخاطره قرار 

امين تماميت ارضی نخستين گام در راه حاکميت قانون از نظر آنها ت. داده بود
درجامعه و ايجاد يک دولت کارآمد مدرن بود که بتواند هم از حقوق افراد دفاع کند 

دريک چنين چارچوبی بود که وفاداری سياسی آنان، ديگر . وهم از حقوق عمومی
دموکراتها در ناکامی . پيوندهای محتمل قومی ومنطقهای آنها را تحتالشعاع قرارداد

عرصه تحوالت سياسی ايران در سالهای بعد از نهضت مشروطه و سرآغاز فرايند 
ِ       ايجاد يک دولت مدرن در ايران، راه را بر ظهور و غلبه ناسيوناليسم فرهنگی  گروه                                                                      

در حالی که اتخاذ مجموعهای ازسياستهای . قومی صاحب عنوان هموار ساخت
ا تامين کرد و اکثر ايرانيان را نيز از يک هويت ادغامگرا تماميت جغرافيايی ايران ر

ملی تعريف شده برخوردار ساخت، اين که در اين فعل و انفعال ديگر خواستههای 
نهضت مشروطه مانند نهادينه شدن حاکميت قانون در جامعه به نحوی صريح و 
آشکار پايمال گشت، ايران را هنوز در جستجوی يک هويت سياسی معطل نگهداشته 

  )٢(.تاس
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ـ ادموندز، جان،  ٢٢.  ٢٠ـ  ١٥، صص ١٣٦٢الهی بهاروند، تهران، نشر آگاه، 

ه همراه رسال(سيسل، يادداشت های سفر لرستان، اسکندر امان الهی بهاروند 
، ١٣٦٢تهران، نشر بابک، ) مينورسکی و مفربارون دوبلر درباره لرستان و لرها

ـ بختياری، سردار ظفر، خاطرات، تهران، نشر يساولی،  ٢٣.  ١١٢ـ  ١٢٨صص 
ـ بارون، دوبد، سفرنامه لرستان، اسکندر امان  ٢٤.  ٢٥٨ـ  ٢٥٩، صص ١٣٦٣

) لرها و يادداشت های ادموندزبهمراه رساله لرستان و (الهی بهاروند و ليلی بختيار
ً ، ايضا  ١٧٧، ص ١٣٦٢تهران، نشر بابک،  پايان نامه کارشناسی ارشد . ک. ر.       

روح هللا بهرامی، بررسی تاريخ سياسی اجتماعی لرستان در عصر واليان لر 
ـ ضل السلطان،  ٢٥.  فصل روابط شاه و والی) ١٣٧٥دانشگاه تربيت مدرس، (

و  ٢٨٦، ص ١٣٦٣مسعودی، تهران، نشر يساولی، مسعود ميرزا، تاريخ سرگذشت 
ـ کسروی، احمد، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، تهران، نشر اميرکبير،  ٢٦.  ٢٧٦

ـ آيرونسايد، ادموند، خاطرات سياسی و اسناد،  ٢٧.  ١٨٨و  ١٨٩، ص ١٣٧١
، همچنين، مرکز ١٩٠ـ  ١٨٦، ص ١٣٦١بهروز قزوينی، تهران، نشر آينده، 

، مرکز اسناد، سياهه کالسور اسناد )بنياد مستضعفان(خ معاصر مطالعات تاري
ـ شيخ السالمی، جواد، نظری به کودتای سوم .  ٢٥٤مخصوص رضاشاه، سياهه 

 The- .  ١٥، ص ٤١ـ  ٤٠، مجله سياسی و اقتصادی، شماره ١٢٩٩اسفند 
Cambridge History of Iran, London, Combridge University Press, 

Vol. VII, The Tribes in 18th  And 19th Century Iran.  28  ـ
: همچنين.  ٩٨ـ  ٩٩ـ ادموند، پيشين، ص  ٢٩.  ٥١ـ  ٥٢راولينسون، پيشين، ص 

.  ٤٢و  ٣٦، صص ١٣٦٩گروته، سفرنامه، مجيد جليل وند، تهران، نشر مرکز، 
تان مستقل ـ پيش بينی های شاهزاده ساالرالدوله که اميدوار بود با طرح ايجاد لرس ٣٠
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بتواند ايالت لر را زير پرچم خود گردآورد به کلی غلط از آب درآمد و حتی 
و داوودخان رئيس ايل ) غالمرضا خان(نزديکترين اقوامش يعنی والی پشت کوه 

گروته، . (کلهر که هر دو پدر زنان او بودند هستند از همکاری با او دريغ ورزيدند
، تهران، نشر ٢اريخ بيست ساله ايران، ج ـ حسين ملکی، ت ٣١).  ٦٧پيشين، ص 

ـ دبد، بارون، سفرنامه لرستان و  ٣٢).  ماجرای جنگهای لرستان(، ١٣٦٣ناشر، 
ـ  ٣٣.  ٤٢٦، ص ١٣٧١خوزستان، دمحم حسين آريه، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 

سفرنامه سر اوستن هنری اليارد، ماجراهای اوليه : همچنين.  ٣٦گروته، پيشين، ص 
امير احمدی، احمد، .  ٣٠٤، ص ١٣٦٧ايران، مهراب اميری، نشر وحيد، در 

خاطرات نخستين سپهبد ايران، به کوشش غالمحسين زرگری نژاد، تهران، مؤسسۀ 
ـ گروته، پيشين،  ٣٤.  ٢٠٠، ص ١٣٧٣مطالعات و پژوهش های تاريخ معاصر، 

.  ٢٠١و  ٢٠٠ـ امير احمدی، پيشين، ص  ٣٦.  ٤٣ـ همان، ص  ٣٥.  ٦٧ـ  ٦٨ص 
ـ کسروی، تاريخ پانصدساله  ٣٩.  ٢٢٠ـ همان، ص  ٣٨.  ٢١٢ـ همان، ص  ٣٧

ـ آيرونسايد،  ٤٠.  ١٩٠ـ  ١٩١، ص ١٣٦٢خوزستان، تهران، نشر خواجو، 
ـ بهار، ملک الشعراء،  ٤١.  ١٨٦ـ  ١٩٠، صص ١٣٦١خاطرات، تهران، آينده، 

ـ  ٤٢.  ١٦٨، ص ١٣٧١، تهران، نشر اميرکبير، ٢احزاب سياسی در ايران، ج 
ـ گريشمن، رمن، هنر ايران، عيسی بهنام، تهران، نشر  ٤٣.  ٣٦گروته، پيشين، ص 
ـ بهرامی، روح هللا، مرزبان  ٤٤.  ٨٠تا  ٤١، صص ١٣٧١علمی و فرهنگی، 

.  ١٨٨، ص ١٣٧٤، ٢و  ١سرزمين ايالم، مجله تحقيقات اسالمی، سال دهم، شماره 
ـ بيات،  ٤٧.  ٣٣٢امير احمدی، پيشين، ص  ـ ٤٦.  ١٨٨ـ گروته، پيشين، ص  ٤٥

، صص ١٣٧٦، تهران، نشر شيراز، )عمليات لرستان(کاوه، اسناد سپهبد شاه بخشی 
ـ اسناد منتشر نشده در  ٤٩.  ٤٠١ـ  ٤٠٧ـ امير احمدی، پيشين، ص  ٤٨.  ٣٥و  ٣٣

و  ١٣٠٦اسفند ماه  ١٠مصوبات دولت، جلسه پنج شنبه، . ک. ـ ر ٥٠.  مورد لرستان
ـ  ٥٢.  ٣١٥و  ٣١٤ـ امير احمدی، پيشين، صص  ٥١.  ١٣٠٦اسفند ماه  ١٣يکشنبه 

  .  ٢٦٠ـ  ٢٦٢همان، صص 
  
گرد آوری  و تأليف  »    ّ                                    تجد د آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه«    -  ٢

 – ١٣٨٥ –خواه، تهران، نشر ققنوس  ی مهدی حقيقت تورج اتابکی ترجمه
 ١٠٧ -١١٩صص 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٤                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

  
  »ناسيوناليسم ايرانی و آذربايجان« اتابکی  تورج:  ها يادداشت

 
 .Hobsbawm, E.J., Nation and Nationalism Since ١٧٨٠, Program, Myth, 

Reality, Cambridge, Cambridge University Press, ١٩٩٠, p.١٠٢ 

.Renner, K., Staat und Nation, P. ٨٩, quoted by Hobsbawm, E.J., Ibid., 

p.١٠١ 

، ٩، چ ١آگاهی بيشتر بنگريد به احمد کسروی، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، جلد  برای.  ٣

 ٢۴٠-٢٣۵، صص ١٣۵٧اميرکبير، : تهران

 .Ramazani, R., The Foreign Policy of Iran, University Press of Virginia, 

١٩۶۶, pp.١٠٨-١٠٣ 

 .Ramazani, R., op.cit, p.١١۵ 

 .Zenkovsky, S. A., Pan-Turkism and Islam in Russia, Cambridge - 

Massachusetts, Harvard University Press, ١٩۶٠. p.١٢٨-١٢٧ 

 .Orbay, R, "Hatiralar" Yakinn Tarihimiz, cilt I, Istanbul, ١٩۶٣, pp. 

 .Akcuro - Iu, Y., (ed.) Turk Yili, ١٩٢٨, Istanbul, Yeni Metba'a, ١٩٢٨, p. 

٣٩۶. 

.Akcuro- Iu, Y., U.c Terz-I Siy-set, Cairo, Metba'a-I Qadr, ١٩٠٩, pp. ١١-

١٢ 

 .Lewis, B., The Emergence of Modem Turkey, London, Oxford 

University Press, ١٩۶٢, p. ٣۴٣ 

 .Arai, M., Turkish Nationalism in the Young Turk Era, Leiden, Brill, 

١٩٩٢, p.٢٠ 

 .Ibid., p.٣۴۴ 

 .Turk Yurdu, no. II/۶ 

 .Turk Yurdu, no. I/۴, II/٢, II/۶, III/٢ 

  

 .See for example: shalal , ١٧ January ١٩١۴ 
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، صص ١٣٣۴، ۶، سخن سال »دمحمامين رسول زاده«، .تقی زاده، سيد حسن.  ١۶
٣۴٣-٢۴۴ 

 ١٩١٧اوت  ٢٠برای مثال بنگريد به آچيق سوز، .  ١٧
عبدهللا شايق، برادر کوچکتر يوسف ضياء نيز  .١٩١٧اکتبر  ١٨آچيق سوز، .  ١٨

 .يکی از بنيانگذاران ترک اجاقی بود
.262 Zenkovsky, S.A., op.cit., p.  

 .Fo ٣٧١/۴٣۵١٩١٨ ,٨  
 ١٩١٨ژانويه  ١٧آچيق سوز، .  ٢١
 :برای مطالعه بيشتر درباره اين پديده بنگريد به.  ٢٢

Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological 
Perspective, London, Pluto Press, 9 -10- 1993   

دمحمخان تربيت يکی از بنيانگذاران شعبه حزب دموکرات در باکو بود و برای .  ٢٣
ميرزا محمودخان . مدتی مديريت مدرسه اتحاد ايرانيان باکو را نيز برعهده داشت

باقر شيرازی، اژدر علی زاده، حسين پرورش، ميرزا عبدهللا عبدهللا زاده، شيخ 
از عشق آباد که (خياط، حسين محمودزاده، ميرحسين مرتضوی، ميرزا علی قلی 

، ميرجعفر )بعدها مديريت روزنامه آذربايجان جز الينفک ايران را برعهده گرفت
جوادزاده پيشه وری، حاجی معلم، جعفرزاده خلخالی، ميرزا آقا ولی زاده، سيف هللا 

از ) بنيانگذار يکی از اصناف کارگری ايرانيان(زاده، علی اکبر اسکويی  ابراهيم
 .ديگر اعضای اين گروه بودند

باکو را به  ١٩١۶پرورش به دليل فعاليتهای سياسياش مجبور شد که در سال 
، حزب ١٩١٧پس از انقالب فوريه . صورت غيرقانونی به مقصد ايران ترک کند

 .خود را آغاز کرد دموکرات از نو فعاليتهای علنی
فرقه سی حقينده خاطره لريم، ) عدالت(سالما جاويد، ايران سوسيال دموکرات 

 ١٠-٩، صص ١٣۵٩بينا، : تهران
پارهای از ديگر مجامع و سازمانهای ايرانی در باکو عبارت بودند از حزب 

، صندوق تعاون مدرسه اتحاد ايرانيان )هوادار مقامات تهران(استقالل ايران 
، اجتماعيون )يکی از موسسات تابعه حزب عدالت(دکوبه، جمعيت معارف ايران با

 )١٩و  ١٧، ١٣، ١١جاويد، پيشين، ص . (انقالبيون
ايرانيان دو مدرسه در باکو داشتند ـ يکی اتحاد در خود شهر و ديگری تمدن در 
محله صابونچی ـ که هر دو در خالل درگيريهای ميان مساواتيها و کمون باکو، 
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 )١۵-١۴جاويد، پيشين، صص . (انندديگرموسسات ايرانی آسيب فراوان ديدندم
 ١٠همان، ص .  ٢۴
برای آگاهی از منشا بازسازی تاريخ پيش از اسالم ايران در طرح و بحثهای .  ٢۵

  :ناسيوناليستی بنگريد به
Tavakdoli - Targhi, M., "Contested Memories: Narrative Structure and 
Allegorical Meaning of Iran's Pre-Islamic History", Iranian Studies, vol. 

٢٩, no. ١٩٩ ,٢-١۶, pp.١۴١٧ -٩۵  
 ١٩١٨فوريه  ۶و  ٢؛ ٢و  ٣آذربايجان جزء الينفک ايران، شمارههای .  ٢۶

 .Gershoni, I., "Imagining and Re-imimagining the Past: The Use of History 
by Egyptian Nationalist Writers, ١٩-١٩١٩۴۵", History & Memory, Vol. ۴, 
No. ٢, Fall/Winter ١٩٩٢, p. ٧.  
 .Nipperdey, T. "In Search of Identity: Romantic Nationalism, its 
Intellectual, Political and Social Background", in: Eade, J.C. (Ed.) 
Romantic Nationalism in Europe, Australian National University, ١٩٨٣, 
p.١١ 

 .FO ٣٧١/۴٣۵١٩١٨ ,٨ 
پدرش . در بورچالی گرجستان متولد شد ١٨٧٧يوسف ضياء طالبزاده در سال . ٣٠

از روحانيون عاليرتبه قفقاز بود و هنگامی که کودکی بيش نبود، مادرش او و 
آموزگار وی . بردـ را برای تحصيل به مشهد )عبدهللا شايق بعدی(برادرش عبدهللا ـ 

 .ضياء نامی از علمای ناراضی آناتولی بود و يوسف نيز نام خود را از وی گرفت
يوسف ضياء بعد از تحصيالت اوليه در مشهد به کربال رفت و پس از اتمام 

به باکو رفت و در تشکيالت حاج زينالعابدين تقياف استخدام  ١٨٩٩تحصيل، در 
شفالحقايق را به ترکی ترجمه کرد و سه نسخه وی بنا به سفارش تقياف کتاب ک. شد

وی در . از اين کتاب نيز به شاه ايران، امير افغانستان و سلطان عثمانی تقديم شد
در  ١٩١٢در سال . راهی استانبول شد و به کميته اتحاد و ترقی پيوست ١٩٠٧

  .جنگهای بالکان شرکت کرد و لقب پاشا يافت
ن يکی از عوامل تشکيالت مخصوصه در وی در طول جنگ اول جهانی به عنوا

آذربايجان فعال بود و پس از چيرگی بلشويکها بر باکو، مدتی را نيز به همکاری با 
سپس در آسيای ميانه به انور پاشا . آنها گذراند و سفری نيز به نخجوان داشت

يوسف ضياء بعد از مرگ انور پاشا در حالی که . پيوست و به معاونت وی رسيد
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ت از آمو دريا گذشته و خود را به افغانستان برساند، غرق شد و از ميان قصد داش
 .رفت

 .FO ٣٧١/۴٣۵١٩١٨ ,٨ 
 ٢سيد احمد کسروی، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، جلد .  ٣٢
 همان.  ٣٣
 ٨٧٢همان، ص .  ٣۴
، ص ١٣۵۴صفيعليشاه، : علی آذری، قيام شيخ دمحمخيابانی در تبريز، تهران.  ٣۵

٢٩٩ 
 .FO ٣٧١/۶٣۴١٩٢١ ,٢  

 .Linz, J. J. and Stepan, A., Problems of Democratic Transition and 
Consolidation, Southem Europe, South America, and Post - Communist 
Europe, John Hopkins University Press, London, ١٩٩۶, p. 
 .Turk, Ocaginda Konfirans", Yeni Mecmu'a, no. ٢ ,٨١ August ١٩٢٣, pp. 
٣١٨-٣١٧ 

 ١٣٠۵و فـروردين  ١٣٠۴، تير ٨و  ١برای مثـال بنگريد به آينده شمارههای .  ٣٩
 ٢و ايرانشهر، شماره 

  ۵، ص ١٣٠۴، تير ١، آينده، سال اول، شماره »آغاز نامه«دکترمحمود افشار.  ۴٠
 ١٣٠۶، ٢۴آينده، شماره .  ۴١

 .Nipperdey, T., op.cit., p.١۵. 
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  دوازدهم فصل
  
  

 ١٩٢٨ - ١٩۴١بحران ارزی و وخامت وضع اقتصادی  
 

در » براساس اسناد وزارت خارجه آمريكا«دكتردمحمقلي مجد، پژوهشگر ايراني 
بخشي از آن کتاب را به بحران ارزي » رضاشاه و بريتانيا «کتاب  تحت عنوان 

ست که در اينجا در يافته ا ميالدي اختصاص  ١٩٤١تا  ١٩٢٨هاي  ايران در سال
 .دسترس خوانندگان ارجمند قرار می دهم

غارت نفت ايران به دست انگليسی ها و انحراف مسير درآمدهای نفتی ايران به 
                                   ً                           لندن، سوييس، و نيويورک و همچنين عمال  محروم شدن اقتصاد ايران از 

منجر به سقوط ارزش برابری  ١٩٤١تا  ١٩٢٨درآمدهای نفتی در سال های 
ً        و بحران ارزی طوالنی مدتی شد که نهايتا  در سال قران  که باالخره  ١٩٤١                                    

فقط در طول سال . بخشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد تزريق شد، خاتمه يافت
قران به ازای هر پوند استرلينگ به  ٤٨، نرخ برابری از ١٩٣٠تا  ١٩٢٩های 

فوری ترين . درصد کاهش ارزش پول ايران بود ٤٠قران رسيد، که بيانگر  ٦٧
 . اثر کاهش ارزش قران، باال رفتن هزينه کاالهای وارداتی بود

از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران 
اسنادی که در اين فصل . به سبب انحراف مسير درآمدهای نفتی ايران است

ل های اين ارايه شده است نشان می دهد که کمبود ارز و به اصطالح راه ح
فرين، . آگوستين دبليو. معضل خسارات عظيمی به اقتصاد ايران وارد آورد

 : کنسول آمريکا در تهران، می نويسد
سقوط ارزش قران، و از آن بدتر بالتکليفی درباره اين مسئله که اين روند 
باالخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحيه بازاری ها را تضعيف و بازارهای 

ارزی کشور ] وخيم[بانک شاهنشاهی هنوز شرايط . لج کرده استواردات را ف
را به حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران، حجم عظيم واردات مايحتاج 

به نظر می رسد که . راه آهن و اتومبيل، و کاهش صادرات ايران نسبت می دهد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٩                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

ان پيش از اين حق االمتيازی که شرکت نفت انگليس و ايران به دولت اير
ميليون تومان  ٦پرداخت می کرد و متوسط آن در سال های اخير به 

در طول دو سال . می رسيد بالفاصله به قران تبديل می شد) ليره ٠٠٠/٢٠٠/١(
گذشته، اين حق االمتيازها را درحکم ذخيره خزانه به پول استرلينگ در لندن 

آقای بوشهری . رسدميليون ليره می  ٣نگهداشته اند که از قرار معلوم حاال به 
نيز با مقامات بانک شاهنشاهی هم عقيده است که ) همان معين التجار سابق(

دولت ايران می تواند با فروش اين ذخيره استرلينگ، حداقل به طور موقت هم 
البته کسی انتظار ندارد که دولت ايران همه . که شده، از وخامت اوضاع بکاهد
ل کند، ولی به احتمال فراوان دولت بانک ملی ذخيره استرلينگش را به قران تبدي

ايران را مجاز خواهد ساخت که در عمليات ارزی روزمره اش قدری از اين 
 )١.(ذخيره برداشت کند

مقامات ديپلماتيک و بانکی انگليس در تهران هيچ شکی درباره داليل بحران 
جزوه را  ری اترتن از سفارت آمريکا در لندن نسخه ای از يک. ارزی نداشتند

لينگمن، . ئی. با عنوان شرايط اقتصادی ايران برای واشنگتن فرستاد که آر
لينگمن در . کارمند بخش امور اقتصادی سفارت انگليس در تهران تهيه کرده بود

 : جزوه اش، داليل اصلی سقوط ارزش قران را ذکر می کند ١٦صفحه 
 ٨٨٥/٥٩٦به ] ١٩٢٧[ليره در سال اول  ٣٩٢/٤٨٨/١حق االمتياز نفت از 

تاکنون يک بار ديگر  کاهش يافت، ولی از آن زمان] ١٩٢٨[ليره در سال دوم 
تا  ٤٥تا دو سال پيش نرخ برابری قران بين . ميليون ليره رسيده است ٢٥/١به 
قران به ازای هر پوند حفظ شده بود؛ به اين دليل که تراز تجاری ايران،  ٤٨

االمتياز سود سرشاری به جيب دولت  شامل محموله های نفت که در قالب حق
با وجود اين، در طول سه سال گذشته، . ايران می ريخت، در حد مطلوبی بود

                                                           ً        اين حق االمتيازها که به استرلينگ در لندن پرداخت می شود و قبال  به طور 
مقتضی به ايران انتقال می يافت در لندن نگهداری می شود و در نتيجه مبلغی 

در چنين . ره از ستون بستانکاری تراز تجاری حذف شده استميليون لي ٣حدود 
 )٢.(شرايطی، تقاضا برای ارز به مراتب بيشتر از عرضه آن است

. هنری اس. سقوط ارزش قران در روزنامه های تهران نيز بحث داغی بود
ويلکينسن،رئيس کل بانک شاهنشاهی .آقای ئی«:ويالرد،کنسول آمريکا،می گويد
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سقوط ارزش [نامه ای به مدير روزنامه ايران داليل اصلی  ايران، با ارسال
را ذخيره وجوه حق االمتيازهای نفت دراروپا، خريد حجم عظيمی از ] قران

ملزومات راه آهن از خارج، و سقوط بازارسهام اياالت متحده و به تبع آن کاهش 
 روزنامه ها سر و صدای زيادی درباره) ٢٣(».صادرات ايران ذکر کرده است

ولی روزنامه های تحت کنترل و دولت به . ضعيف شدن قران به راه انداختند
هارت درباره هياهوی . دنبال داليل ديگری برای سقوط ارزش دالر می گشتند

 : روزنامه ها می نويسد
رئيس بانک شاهنشاهی ايران می گويد که شاه، پس از بازگشت از سفر جنوب، 

                               ً     داده است که ارزش قران بايد فورا  باال  به روش شرقی ها به مشاورانش اطالع
. فوريه طرحی برای اين کارآماده و به او تقديم کنند ٨برود، ودستورداده است تا 

، آقای اشنيويند، رئيس کل ماليه و ديگران سخت ]شاه[اززمان صدوردستور
وزيرمختار آلمان به من گفت که . مشغول پيدا کردن پاسخی برای اين معماهستند

شنيويندوآقای ويلکينسن،رييس بانک شاهنشاهی ايران، در گزارش هايشان آقای ا
درباره اين مسئله، هر دو به اين نتيجه رسيده اند که بايد برای تثبيت ارزش قران 

آقای ويلکينسن ابراز عقيده کرده بود که نيم ميليون ليره . يک صندوق ايجاد شود
                            ً اشنيويند معتقد بود که احتماال   ولی آقای. استرلينگ برای اين منظور کافی است

يک ونيم ميليون ليره الزم است، و گفته بود که در صورت ايجاد چنين صندوقی 
از قرار . نبايد از موجودی آن خرج کرد، تا اينکه تاثير مطلوبش را بگذارد

قران در برابر پوند استرلينگ را هدف  ٦٠معلوم هر دو گزارش نرخ برابری 
 )٤.(گذاری کرده اند

حساسيت بيش ازحد دولت ايران به انتقادهای روزنامه های خارجی را می توان 
ازواکنش آن دولت به مطلبی که در روزنامه باکينسکی بابوچی چاپ باکو 

اين روزنامه ازدولت ايران انتقادکرده بود که چرا درآمدهای . انتشاريافت، فهميد
را نتيجه همين سياست  نفتی اش را درلندن نگهداری می کندوسقوط ارزش قران

پاسخ تيمورتاش درروزنامه شفق سرخ مبنی براينکه اگردرآمدهای .دانسته بود
نفتی درلندن نگهداری نمی شد،سقوط قران ازاين هم شديدتربودخوانندگان 
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البته شايعاتی برسرزبان ها بودکه دولت سعی ) ٥.(روزنامه را متحيرساخت
  : هارت گزارش می دهد.ان راتقويت کندداشت با استفاده ازذخيره استرلينگش قر

. قای سيدنی راجرز از دفتر بانک شاهنشاهی ايران در لندن به تهران آمده است
طبيعی است که هيچ تمايلی به افشای موضوع مذاکراتش با دولت ايران نداشته 

     ً                                                           اخيرا  در گفتگويی با سفارت گفت که وزير دربار به او اطالع داده است . باشد
ر پوند استرلينگ ازمحل ذخيره مملکتی در لندن صرف خريد ارز هزا٣٠٠که 

البته آقای راجرز معتقد است که تالش بانک شاهنشاهی برای . ايرانی شده است
قران به ازای هر پوند استرلينگ، که از نظر او  ٦٠حفظ خودسرانه برابری 

 ، با توجه به نامطلوب بودن تراز»قران بيشتر از نرخ برابری است ٣٥«
 )٧.(تجاری بی نتيجه خواهد بود

کمی پس از ارسال اين گزارش، هارت خبر داد که استفاده از ذخيره استرلينگ 
هزار پوند از محل اين وجوه، نتيجه سفته بازی ارزی غيرعاقالنه  ٣٠٠و خرج 

اين پول . دکتر کورت ليندن بالت، رئيس آلمانی بانک ملی ايران، بوده است
معلوم شده «: رزی بانک مورد استفاده قرار گرفته بودبرای پوشش زيان های ا

-٦٤[قران  ٦٠است که ليندن بالت مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بيش از 
قران بخرد و از اين راه  ٦٠                        ً                بوده واميد داشته که بعدا  پوند را به نرخ ] ٦١

، هزار پوند فروخته بود ٢٥٠از قرار معلوم نزديک به . سودی هم به جيب بزند
قران در هر  ٦٧ولی ارزش قران باال نرفت، بلکه بيشتر هم سقوط کرد و به 

هزار  ٣٠٠به همين دليل، ناچار نزد تيمورتاش رفت و تقاضای اين . پوند رسيد
 )٨(».               ً            پوندی را که قبال  ذکر شد، کرد

ً                                                            تقريبا  يک ماه بعد، ويالرد درتشريح وخامت بحران اقتصادی، می نويسد که        
به بهانه خريدهايی نظير ] ذخيره لندن[د که بخش عمده ای از آن خيلی هامعتقدن«

نيز  ١٩٣٠حتی در سال ) ٩(».خريد ملزومات نظامی ازصندوق خالی شده است
  . سفارت آمريکا مشکوک بود که رضا شاه دارد ذخيره لندن را غارت می کند
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 قانون کنترل اسعار خارجی و متمم آن 

 
بحرانی که خودش ايجاد کرده بود گذراندن قانون کنترل دولت برای » راه حل«

به موجب اين قانون که در تاريخ ) ١٠.(اسعار خارجی از تصويب مجلس بود
به تصويب رسيد، کليه معامالت ارزی به برخی بانک های  ١٩٣٠فوريه  ٢٥

مجاز محدود شد؛ واردات و صادرات شمش نقره و صادرات طال به هر شکل و 
شد؛ کميسيونی برای تعيين نرخ خريد و فروش ارز تشکيل صورتی ممنوع 

گرديد؛ و کميسيون ديگری نيز تشکيل شد که واردکنندگان پيش از خريد هر نوع 
بانک های مجاز به . برات ارزی بايد از آن کميسيون کسب مجوز می کردند

موجب اين قانون عبارت بودند از بانک شاهنشاهی ايران، بانک ملی ايران، 
 )١١.(عثمانی، و بانک روس و ايران بانک

                                   ً                                 برخی از کاالهايی که واردات آنها کامال  ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع 
خودرو، مبلمان، البسه و محصوالت آرايشی و بهداشتی؛ و کاالهايی که مشمول 
محدوديت های ارزی قرارگرفتند عبارت بودند از جواهرات، سنگ های قيمتی، 

ه جات، فرش، وکليه غالت و حبوبات، ميوه، شير، لبنيات، اشياء هنری وعتيق
ميلسپو قانون تجارت خارجی جديد را ) ١٢.(دام زنده، و پارچه حرير و نخی

 :بخوبی توصيف کرده است
ايران برای رويارويی با مشکالت ارزی که گريبانگير کشورهای ديگر نيز شده 

م بود، در بخش است، چنانکه در اداره کشوروهمچنين بخش صنعت مرسو
مجلس قوانينی به تصويب .             ً                                تجارت نيزعمال  رويکردی مستبدانه اتخاذ کرده است

رسانده است که امورارزی و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار 
دولت ايران وارد معامالت تهاتری با آلمان و روسيه شوروی شده . می دهد

ی مشخص قادر به اداره شاه و نورچشمی هايش که در مورد چند کاال. است
مستقيم واردات و صادرات نيستند، امتيازهای انحصاری گسترده ای به شرکت 

 )١٣.(های خصوصی ايرانی اعطا کرده اند
ويالرد برخی از عواقبی را که اجرای اين قانون بر تجارت خارجی و دست 

ده در حال حاضر، واردات به کلی فلج ش«: اندرکاران آن داشت، شرح داده است
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   ُ                                                        ً       و ت جاری که به وارد کردن کاالهای استوک خارجی عادت داشتند کامال  روحيه 
در بيرون دفتر کميسيون صف های طويلی از تجار که . خود را از دست داده اند

» صف نان«درخواست صدور مجوز واردات دارند تشکيل شده است که يادآور 
می گيرد که بدون  است، ولی کميسيون آنقدر سخت] جهانی اول[در طول جنگ 

شک واردکنندگان دلسرد می شوند و از تالش برای وارد کردن کاال از خارج 
 )١٤(».دست می کشند

دولت پس از آنکه واردات کاالهای خارجی را فلج کرد، دست به کار فلج کردن 
ژوئيه  ٢٢به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی، مصوب . صادرات شد

وگيری از فرارسرمايه از ايران ازتصويب مجلس         ً        که ظاهرا  برای جل ١٩٣٠
درصد، ودرصورت وارد کردن  ٩٠گذشت، صادرکنندگان موظف بودند 

درصد ارز خارجی حاصل از  ٤٠کاالهايی که صدورمجوز برای آنها الزم نبود 
ويالرد می نويسد که در نتيجه اين تمهيد . صادرات شان را به دولت بفروشند

 )١٥(».ه استصادرات ايران نابود شد«
کاهش شديد ارزش قران فرصت سودآوری در اختيار صادرکنندگان کاالهای 

درصد ارز  ٩٠ايرانی قرار داده بود، ولی وقتی قرار بود به موجب قانون جديد 
                             ً                                        حاصل ازصادرات به دولت، که عمال  به معنای رضا شاه بود، تسليم شود، دليلی 

دولت با اتخاذ چنين . ارکندنداشت کسی زحمت صادرات کاال را برخود همو
 . سياستی در واقع قشر تاجر ايران را به خاک سياه نشاند

 
 آغاز بحران اقتصادی 

  
 : ذکر می کند ١٩٣٠هارت نکته هايی درباره داليل بحران اقتصادی 

.        ً                                                          احتراما  به عرض می رساند که اوضاع مالی ايران هر روز وخيم تر می شود
به پاراگراف آخر گزارش کنسولگری در تهران،  در همين ارتباط، توجه شما را

گويی سکان داران اقتصاد ايران «: جلب می کنم ١٩٣٠ژوئيه  ٢٤/٢٦به تاريخ 
دچار دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سليم را برای نجات اين کشتی 

شکی نيست که حتی اگر دولت ايران سياست آشکارا » .غريق به دريا انداخته اند
تعيين نرخ ارز بدون تثبيت آن با استفاده از ذخاير ارزی اش را پيش     ِ ملی  غيرع
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اين سياست به . نمی گرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می ديد
تصويب قانون کنترل اسعار خارجی انجاميد که دارد تجارت ايران را نابود می 

است بقدری کاهش داده  کند و درآمدهای گمرکی ايران را که درآمد عمده دولت
در همين ارتباط، سفير .                                ً                که يک کسری بزرگ در بودجه تقريبا  ناگزير می نمايد

                                ً                                       ترکيه زمستان گذشته گفت ايران اصال  دچار بحران اقتصادی نبود تا اينکه دولت 
عموم مردم در تهران معتقدند . با سياست احمقانه اش چنين بحرانی را ايجاد کرد

اه است؛ يعنی طی يک تا دو ماه آينده، مگر اينکه کاری که بحران سختی در ر
ژوئيه، روزنامه ايران با چاپ  ٢٨در تاريخ . برای بهبود اوضاع انجام شود

مطلب صريح و بی سابقه ای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد، که 
هفته آينده پرداخت خواهد «تا آن موقع پرداخت نشده بود،  ١٩٣٠مارس  ٢١از 
طبق اخباری که سفارت شنيده است کارمندان دولت، به غير از ارتشيان و » .شد

 )١٦.(مقامات دربار، چندين ماه است که حقوقی نگرفته اند
چنانکه ويالرد در گزارش ماه اوت خود می نويسد، تصويب قانون متمم کنترل 

 . اسعار خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر کرد
ظار می رفت، صادرکنندگان بجای اينکه ارز خود را به همانطور که انت... 

دولت تحويل بدهند و يا خود را گرفتار پيچ و خم چنين معامالتی بکنند، عطای 
بدين ترتيب، تصويب قانون جديد، که فقط يک . تجارت را به لقايش بخشيده اند

ماه است دارد اجرا می شود، بجای بهبود اوضاع در واقع نقض غرضی بيش 
در حکم نمونه ای از تأثيرات منفی قانون فوق الذکر بر صادرات، . وده استنب

گزارش شده است که از زمان تصويب اين قانون هيچ محموله ای از بندر 
بوشهر به خارج ازکشور صادر نشده و ازبندرپهلوی هم خبر رسيده است که 

          ً رانی ظاهرا  تجار اي. تجار ايرانی هيچ کااليی برای صادرات به بندرنبرده اند
تمايلی به گرفتار شدن درروند تشريفات اداری الزم برای صدور کاالهايشان 
ندارند، که همراه با دل چرکينی آنها نسبت به آنچه تصميم خودسرانه دولت تلقی 

 )١٧.(                                              ً        می کنند، می تواند صادرات محصوالت ايرانی را کامال  فلج کند
 : يک ماه بعد، ويالرد می نويسد

                                                ً        تمهيداتی که به تصويب رسيده است، اوضاع اقتصادی کال  تغييری  برغم تمامی
نکرده وازبرخی جهات بدترهم شده است علی الخصوص درارتباط با موجودی 
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ارز دربانک ها، تا جايی که آنهايی که قصد خريد برا ت های ارزی دارند، حتی 
وانند گوشه با داشتن مجوزکميسيون کنترل اسعار خارجی هم بايد جان بکنند تا بت

در حکم نمونه ای از کمبود ارز در . ای از ارز مورد نيازخود راتهيه کنند
مملکت قابل ذکراست که يک دانشجوی ايرانی که می خواست برای ادامه 

که  -تحصيالت تخصصی اش در دانشگاه آمريکايی بيروت به آن کشور سفر کند
 ٩٠٠فقط توانست از  - البته دولت ايران چنين چيزی را بسيار تشويق می کند

دالرش را تهيه  ١٠٠دالری که کميسيون بابت هزينه سفرش تصويب کرده بود، 
 )١٨.(کند

برغم آنکه صادرکنندگان ايرانی به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی 
موظف بودند ارز حاصل از صادرات کاالهايشان را به دولت بفروشند، کمبود 

هر ماه فقط پولی . ران را متحير ساخته بودغيرعادی ارز در مملکت همه ناظ
 ١٠٠تا  ٨٠که شرکت نفت انگليس و ايران در داخل مملکت هزينه می کرد، به 

پس چه باليی بر سر ) ١٩.(بالغ می شد) هزار دالر ٥٠٠تا  ٤٠٠(هزار ليره 
                                                    ً                اين پول می آمد؟ درعين حال، قيمت کاالهای وارداتی شديدا  افزايش يافته و 

در «. کسب و کار در ايران فلج شده بود. دو برابر شده بودظرف شش ماه 
ارتباط با کاميون ها، بسياری از اين کاميون ها که به صورت اقساطی فروخته 
شده بودند به دليل ناتوانی خريداران در پرداخت اقساط مصادره شده اند؛ و فقط 

خودروها هم اين . درصد از آنها با قيمت خريد به فروش رفته اند ١٠در حدود 
اينک در گوشه ای افتاده اند و هيچ اميدی نيست که به جاده ها برگردند؛ مگر 

 )٢٠(».اينکه اوضاع تسهيالت اعتباری بهبود يابد و وضعيت ارزی تغيير کند
ويالرد در گزارش خود به مصيبتی که دانشجويان ايرانی در خارج از کشور به 

، هزار و صد و شانزده ١٩٣٠سال در . آن گرفتار بودند نيز اشاره می کند
 ٧٤٦دانشجوی ايرانی در خارج از کشور تحصيل می کردند که از ميان آنها 

. نفر بورسيه دولت بودند ٣٢٠نفر به هزينه خانواده هايشان درس می خواندند و 
ليره، در  ٢٥دانشجويان مشغول به تحصيل درانگلستان وآمريکا ماهيانه «

ليره، و در بيروت و سوريه  ١٦ليره، در سوييس  ١٧ ليره، در آلمان ٢٠فرانسه 
می گويند به دليل اينکه خانواده ها نمی توانند ارز کافی . ليره نياز دارند ١٠

برای آنها بفرستند، اين دانشجويان تيره بخت در شرايط بسيار بدی به سر می 
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 ١٥غ ويالرد گزارش می دهد که شرکت نفت انگليس و ايران ماهيانه مبل» .برند
هزار ليره را از محل فروش محصوالتش در ايران به رفع نياز اين دانشجويان 

  )٢١.(اختصاص داده است
  

 ١٩٣٠اوضاع آذربايجان در سال 
  

ويالرد به تبريز رفت تا . ، کنسول آمريکا هنری اس١٩٣٠در ماه اوت 
    ِ     موس  پسر،. ده سال بعد، جيمز اس. کنسولگری آمريکا دراين شهررا تعطيل کند

مقايسه گزارش هايی . يکی ديگر ازکنسول های آمريکا سفری به اين شهر کرد
که اين دو ازسفر خود ارسال کرده اند حکايت از وخيم تر شدن اوضاع سياسی 

اوضاع مصيبت باری که در اين دو . و اقتصادی در طول آن ده سال دارد
متأسفانه گزارش توصيف شده است بيانگرآن جنبه ازحکومت رضا شاه است که 

ويالرد می نويسد که رضا شاه با . در نوشته ها و آثارازآن غفلت شده است
روشهای ددمنشانه خود مردم را سرکوب کرده، و کينه توزی و يأس را نصيب 

 . آنها کرده بود
       ً                                                             احتراما  به عرض می رساند که در سفر اخيرم به تبريز برای بستن کنسولگری 

        ً                             تا اجماال  اوضاع سياسی و اقتصادی استان  آمريکا در اين شهر، فرصت يافتم
آذربايجان را نيز که ممکن است برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی 

                                                                  ً نتيجه مشاهداتم به طور خالصه مؤيد آن است که مردم اين استان اگر واقعا  . کنم
ُ                                                              در ش رف شورش نباشند، حداقل آشکارا از دست دولت ناراضی اند و بسياری     

ن استان معتقدند که اگر تهديدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبريز و از ساکني
ً                                    توابع آن مسلما  بالفاصله از آن حرکت حمايت خواهند کرد    ً           فعال  دليل اصلی .               

نارضايتی ها، جدای از رکود تجارت که تأثير بدی بر کل کشور گذاشته است، 
صحبت . خوانند      ً                                               ظاهرا  همان چيزی است که آدم های عادی ماليات کمرشکن می

از ماليات های سنگين نقل همه مجالس است، و يأس و نفرت از اينکه چرا دولت 
                                     ً                                   بايد، آنطور که مردم ادعا می کنند، عمال  همه عايداتشان را از دست شان بيرون 

مردم احساس می کنند که تالش برای پيشرفت . بکشد احساس غالب مردم است
ز نظر من، دليل اصلی خصومت قابل در چنين شرايطی بی فايده است؛ که ا
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مشاهده ای است که در توليدکنندگان کاالهای ايرانی می توان ديد، و باعث شده 
مقايسه وضع . است که صادرات ايران به ويژه در منطقه آذربايجان متوقف شود

 .زندگی افسران ارتش با وضعيت اسف بار عموم مردم به اين تنفر دامن می زند
تی که به دليل برنامه های مالياتی دولت در بين مردم ايجاد عالوه بر خصوم 

. شده است، اتهام بی کفايتی و فساد اداره ماليه آذربايجان نيز مزيد بر علت است
در واقع رئيس فعلی ماليه آذربايجان آماج اصلی اين اتهامات است، که فقط مانده 

ون صحبت از آن نقل مردم از باالی پشت بام خانه هايشان آن را جار بزنند چ
ً                                                 تقريبا  همه معتقدند که مسببين اخراج هيأت ميلسپو خائن به . همه مجالس است       

                                   ً                                  مملکت بودند، و حتی آنهايی هم که قبال  خواهان اخراج هيأت آمريکايی بودند 
     ً                                     مکررا  از مردم ساده دل شنيده ام که دولت از . حاال به اشتباه خود اذعان دارند

ه به ايران بازگردد و او بزودی به ايران بازخواهد دکتر ميلسپو تقاضا کرد
گشت؛ که اين امر حکايت از حمايت و طرفداری روزافزون مردم از اداره 

 . منابع مالی مملکت بدست هيأت آمريکايی دارد
مردم با احتياط بيشتری درباره برخی مسايل ابراز نظر می کنند، ولی به  اگرچه

ِ       نظر می رسد که چندان دل  خوشی  از اعليحضرت همايونی رضا شاه پهلوی                      
ً                                     اعليحضرت که هيچوقت واقعا  محبوبيتی در آذربايجان نداشته، چندان . ندارند                         

احترامی در بين مردم تبريز ندارد؛ و يکی از داليل عدم محبوبيتش هم اين است 
که اصل و نسب خانوادگی درست و حسابی ندارد؛ که از همين حاال می توان 

با وجود اين، هنوز خيلی . موکراسی در ايران چگونه خواهد بودحدس زد آينده د
ها می ترسند که اگر تخت شاهی به دليل مرگ و يا داليل ديگر خالی بماند، 

 )٢٢.(وضع از آنچه در دوران قاجار بود هم بدتر شود
 

 وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی
 .ن نبودديگر اميدی به بهبود اوضاع اقتصادی ايرا ١٩٣١در اوايل سال 

هارت در گزارشی شرح گفتگوهای خود را با غفارخان جالل، وزير مختار  
ً                    احتراما  به عرض می رساند که «: ايران در واشنگتن، اينگونه بازگو می کند        

غفارخان جالل به من گفت که . اوضاع اقتصادی ايران مدام وخيم تر می شود
. يرانی را درک کنند            ً                                 خارجی ها اصال  نمی توانند وضعيت فالکت بار تجار ا
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                                    ً                                   تعداد آنهايی که ورشکست شده اند واقعا  وحشتناک است و تعداد خيلی زيادی از 
، هارت گوشه ١٩٣٣در ماه ژوئن ) ٢٣(».آنها هم در مرز ورشکستگی هستند

ديگری از وضعيت اسف بار مردم در دوران حکومت رضا شاه را در گزارش 
 : خود به تصوير کشيد

نويدی برای مردم ايران دارد مسئله ديگری است که در امسال چه ] اين که[
هزينه زندگی در ايران همچنان باال می . گزارشی جداگانه به آن خواهم پرداخت

     ً                                           ُ               خصوصا  کشاورز جماعت لطمه فراوانی ديده اند، و غرول ند شهرنشين ها، . رود
مين بسياری از ز. به ويژه کارمندان دولت که حقوق کمی دارند، بلند شده است

نرخ های بهره سر به آسمان گذاشته اند . داران ديگر توان پرداخت ماليات ندارند
عالوه بر اين، کاهش قابل مالحظه تجارت خارجی، . و قيمت زمين افتاده است

از سوی دولت به » انحصار تجارت«که مسايلی چون سهميه های واردات و 
ده، نقش زيادی در نفع تجار بزرگ و به ضرر تجار کوچک، در آن سهيم بو

 )٢٤.(وخامت وضع معيشت جامعه تجار ايرانی داشته است
هورنی بروک، . ويليام اچ. ، اوضاع اقتصادی وخيم تر شده بود١٩٣٥در سال 

اگرچه توده های مردم با اين ماليات «: جانشين هارت در تهران، می نويسد
گی نيفتاده اند، می پردازند هنوز به دريوز] برای تأمين مخارج ارتش[هايی که 

ولی به جرئت می توان گفت که سطح معيشت شان به بخور و نمير تنزل يافته و 
تا زمانی که دولت بار سنگين مخارج ساخت راه آهن را که اهميت آن بيشتر 
سياسی است تا اقتصادی ازدوش آنها برندارد، هيچ اميدی به بهبود سريع 

. ع از آنچه بود هم وخيم تر شد، اوضا١٩٣٨درسال ) ٢٥(».اوضاع نخواهد بود
-١٩٤٠انگرت، کاردارآمريکا در گزارش خود درباره بودجه سال . ون اچ. سی

می نويسد که طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ايران منتشر کرده است،  ١٩٣٩
درصد افزايش يافت در حالی که  ٢٧به ميزان  ١٩٣٦هزينه زندگی درسال 

او در ) ٢٦.(رالب در روز باقی ماند ٧مان متوسط دستمزد کارگران روزمزد ه
طبق «: می نويسد ١٩٣٩-٤٠اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال 

تا  ١٩٣٧برآوردهای بانک ملی ايران هزينه زندگی توده مردم از اول ژانويه 
درصد افزايش يافته است؛ وهمچنان درحال افزايش است، ولی  ٣١کنون 

. است هيچ تغييری نکرده] سنت ٢٤رحدود د[رالن ٧دستمزد کارگران که روزی
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وضعيت فالکت بار اقشار فقير جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با 
اگر . تشريح شده، وخامت بيشتری پيدا کرده است ١٣١٧برنامه بودجه سال 

بروز ]فرصت[خبری از ناآرامی های اجتماعی نيست به اين دليل است که هنوز 
، کمی بعد از خروج انگرت از ايران، ناآرامی ١٩٤١درسال ) ٢٧(».نيافته است

). ١٢نگاه کنيد به فصل (های اجتماعی و شورش مردم بر سر نان شروع شد 
. به وضعيت خطرناکی رسيده بود از کنترل خارج شد ١٩٣٧تورم که در سال 

درصد  ٣٣٩به  ١٩٤١بر اساس آمار و ارقام موجود، هزينه زندگی در سال 
، و نرخ متوسط تورم )١٩٣٧درصد در سال  ١٠٠يسه کنيد بامقا(افزايش يافت 

  )٢٨.(درصد در سال رسيد ٣٦به 
 

  رضا شاه و تيمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ می کنند 
  

هارت در واکنش به شکايت های متعدد واردکنندگان کاالهای آمريکايی، به ويژه 
رای تسويه طلب قطعات اتومبيل، با فروغی مالقات کرد تا ارز الزم را ب

                           ً                                            صادرکنندگان آمريکايی که قبال  کاالهايشان را تحويل ايران داده بودند، تأمين 
 : کند

ً                                       متذکر شدم که اياالت متحده تقريبا  بهترين مشتری ايران است، زيرا حداقل دو                                 
برابر آن چيزی که به ايران می فروشيم از اين کشور جنس می خريم؛ و غير 

که اگر اقدامات تالفی جويانه ای اتخاذ کنيم، تجارت ايران مستقيم به آنها فهماندم 
                                          ً گفتم که ايران اتومبيل و کاميون را که مسلما  . خيلی بيشتراز ما لطمه خواهد ديد

برای حمل و نقل درکشور ضرورت دارند جزو کاالهای تجملی به حساب آورده 
يا فرش ولی آ. و آن را درفهرست کاالهای وارادتی ممنوعه قرار داده است

              ً                                                      ايرانی، که عمال  کل واردات آمريکا از ايران را تشکيل می دهد، جزو تجملی 
ترين کاالهای دنيا نيست؟ توجه فروغی را به اين نکته جلب کردم که طبق 
برآوردهايی که براساس سياهه های بازرگانی موجود در کنسولگری ها انجام 

دالرکاال  ٠٠٠/٧٠٠/٢به ميزان  ١٩٣٠شده است، ما درشش ماهه اول سال
ازايران خريده ايم، و پرسيدم با اين وصف چرا بخشی از اين درآمد ارزی برای 
تسويه طلب صادرکنندگان آمريکايی اختصاص نمی يابد، و اينکه کمتر از 
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نصف اين پول هم برای تسويه طلب آنها بابت محموله هايی که قبل از اجرای 
     ً         ظاهرا  که خيلی . ود، کافی استمحدوديت های ارزی به ايران تحويل شده ب

متأثر شد، يادداشت هايی برداشت، و خيلی مؤدبانه و دلسوزانه برخورد کرد، 
 )٢٩.(ولی چه فايده که هيچ نتيجه ای نداشت

گزارشی که هارت قبل ازاين مالقات ارسال کرده بود نشان می دهد که دليل 
نندگان اختصاص نيافتن دالرهای صادراتی برای پرداخت طلب صادرک

رضا شاه و تيمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده : آمريکايی را می داند
 .             ً                            بودند، و عمال  همه ارز را خودشان می خريدند

هزار  ٥٠٠برغم افت شديد فعاليت های تجاری طبق برآوردها چيزی بيش از 
ولی مسئله اين است که چه باليی بر . وارد کشور می شود] در ماه ارز[دالر 

سر اين پول می آيد؟ حتی تجار خرده پا هم نمی توانند آن مقدار ارز ناچيزی را 
بانک ها هم مدام شکايت . که برای ادامه کارشان الزم دارند به دست بياورند

دارند که هيچ کاری برای کمک به مشتريان شان که به دنبال ارز و يا پرداخت 
وارد کرده اند، از دست شان  پول کاالهايی هستند که به صورت اعتبار اسنادی

                                              ً           حرفی که چند روز پيش همکار انگليسی ام گفت ظاهرا  موجه ترين . برنمی آيد
او گفت که همه ارز . توضيحی است که می توان برای وضعيت کنونی پيدا کرد

را شاه، وزير درباروديبا، حسابدار دربار، می خرند واميدوارند که پس از حذف 
ر رابرت با چنان اطمينان و . رز سربه آسمان بگذاردکنترل های ارزی قيمت ا ِ                           س 

بدون اما و اگری اين حرف رازد که مظنون شدم البد اين اطالعات را از 
 .مقامات بانک شاهنشاهی به دست آورده است

ِ                                                    يک تاجر آلمانی  فرش دوماه است که بازارها را برای پيدا کردن جنس به               
                          ً    هزار دالر فرش خريده و اخيرا  هم  ٢٠٠اوتا اآلن . دردبخور زير و رو می کند

 ٥٠٠اعالم کرده است که اگر جنس به دردبخوری پيدا شود حاضر است تا 
بين مردم شايع شده است که اين تاجر را . هزار دالر ديگر هم خريداری کند

ولی ديروز شنيدم که . بانک ملی فرستاده تا از اين طريق بتواند ارز تهيه کند
ست تا هرچه می تواند فرش بخرد و دولت نيز ارز الزم دولت او را آورده ا

 )٣٠.(برای خريد تجهيزات نظامی اش را به دست بياورد
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  ١٩٣١قانون انحصار تجارت مارس 
 

، هر واردکننده ای که ١٩٣١به موجب قانون انحصار تجارت مصوب مارس 
درخواست صدور مجوز واردات تحت سهميه های وارداتی داشت، بايد تصديق 

وقتی صادرکننده . امه صدورکااليی به همان ارزش راضميمه تقاضايش ميکردن
ای کااليی صادر می کرد، يک تصديق نامه صدور کاال به او تسليم می شد، که 

يک واردکننده ناچار . می توانست آن را به قيمت بسيار باال در بازار بفروشد
مجوز واردات می تصديق نامه مزبور را می خريد و ضميمه درخواستش برای 

در . هدف از اين اقدام اطمينان از برابری کل واردات و صادرات بود. کرد
نتيجه اجرای اين قانون، واردات بقدری محدود شد که قانون کنترل اسعار 

در حالی که اعليحضرت همايونی وحضرت اشرف وزير دربار  ١٩٣٠خارجی 
دريافته بود که حضرت و حسابدار دربار مشغول معامالت ارزی بودند، هارت 

اشرف وزير اقتصاد، ذکاءالملک فروغی، نيز سخت مشغول معامله شمش های 
در گفتگو با فروغی، که هم وزير اقتصاد و «هارت ادامه می دهد، . نقره است

هم وزير خارجه است، ايشان گفتند که دولت قصد ندارد به اين زودی ها کنترل 
لت به اين نتيجه رسيده است که وضعيت او گفت که دو. های ارزی را حذف کند

ناگوار ايران معلول بحران جهانی است؛ و با بهبود يافتن وضعيت اقتصاد جهان 
     ً                     ظاهرا  تنها مسئله ای که او . اوضاع اقتصادی ايران نيز بهبود خواهد يافت

 ».نگرانش بود اين بود که آيا قيمت نقره باز هم باال خواهد رفت
با وجود اين، «هارت توضيح می دهد، . آمد و لغو شد    ً                عمال  ديگر به کار نمی

قانون متمم انحصار  ١٣تعهدات ارزی صادرکنندگان کما فی السابق وفق ماده 
تجارت به قوت خود باقی است؛ ولی عوايد حاصل از اين منابع توسط دولت در 
حساب ويژه ای نگهداری می شودتا واردکنندگانی که بر اساس گواهی صادرات 

 )٣١(».ورود کاال دريافت کرده اند از آن استفاده کنندمجوز 
قانون کنترل اسعار خارجی، اين قانون نفرت انگيز » لغو«بدين معنا که برغم 

درصدعوايد ارزی صادرات در اختيار دولت قرار می  ٩٠که به موجب آن بايد 
ل          ً                               هارت بعدا  نوشت که از زمان لغو قانون کنتر. گرفت به قوت خود باقی ماند

اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته «، ١٩٣٢فوريه  ١٥اسعار خارجی در 
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تقاضا برای ارز خيلی  -           ً         علت هم کامال  واضح است. ...    ً                کامال  به هم ريخته است
بنابراين، دولت بايد بخشی از ذخيره استرلينگش در . بيشتر از عرضه آن است

هنوز «: می دهد ولی خودش توضيح» .لندن را در اختيار بانک ها قرار بدهد
هيچ اعالم رسمی ای مبنی بر قصد دولت برای انجام اين کار صورت نگرفته 

نه فقط درآمدهای نفتی صرف تأمين نيازهای تجاری مشروع کشور » .است
هزار ليره ای هم که صادرکنندگان به موجب قانون  ٢٠٠نزديک به «نشد، بلکه 

برای تأمين نياز  انحصار تجارت به بانک ملی ايران فروخته بودند،
                                                   ً                 واردکنندگان مجاز در اختيار آنها قرار نگرفت، و ظاهرا  به طور موقت صرف 

 » .وارد کردن مصالح و ملزومات راه آهن شد
بخصوص بر اين نکته تأکيد «ويلکينسن، رييس کل بانک شاهنشاهی ايران 

هزار ليره ای که بايد به موجب قانون انحصار تجارت مارس  ٢٠٠که » داشت
برای تأمين نيازهای ارزی واردکنندگان کنار گذاشته می شد، صرف  ١٩٣١

 )٣٢.(خريد مصالح و ملزومات راه آهن شده بود
 : يکی از تجار بزرگ تهران اينگونه از نتايج قانون فوق ابراز تأسف کرده بود

می گويند قانون انحصار تجارت خارجی ايران، که از ماه مارس گذشته نوع و 
ای وارداتی مجاز را محدود و آن را منوط به صادرات کاالهای ميزان کااله

ايرانی و يا خريد تصديق نامه های صادرات به قيمت گزاف کرده است، بقدری 
                                                              ً      تجارت خارجی را محدود کرده و بهم ريخته است که تجار خارجی تقريبا  عطای 

ب قانون ولی اوضاع، پيش از تصوي. تجارت در ايران را به لقای آن بخشيده اند
زيرا، اگرچه انحصار تجارت آخرين تيرترکش .انحصارهم همين قدر مشکل بود

به نظر می رسيد، اعمال همزمان آن با قانون غيراقتصادی کنترل ارز بود که 
 )٣٣.(اين هرج و مرج را ايجاد کرد

انگليسی ها برای توجيه سياست های غيراخالقی شان در ايران، رياکاری را با 
وزير مختار بريتانيا در اين ارتباط اظهار . ويی مخلوط کردندچاشنی دروغگ

 : داشت
به هرحال، اگر در شرايط کنونی دولت اين تمهيدات را اتخاذ نمی کرد معلوم 

بسياری از ايرانی های طبقات باال داشتند . نبود چه باليی برسر ايرانی ها می آيد
ريختند، و پول شان را  ثروت خود رابا خريد کاالهای تجمالتی خارجی دور می
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شايد اين تمهيدات . که با خون دل رعيت ها به دست آمده بود به باد می دادند
خيلی سخت گيرانه باشند، ولی حداقل در اين مملکت، به کار می آيند؛ چون 
همان اندک پولی هم که اين کشور دارد، در داخل مملکت باقی می ماند؛ و چون 

ران نقش بسيار کم اهميتی در تجارت خارجی به هر حال مبادالت خارجی اي
دارد، بايد پذيرفت که کاهش موقتش حتی کم اهميت تر از آن است که بخواهيم 
آن را عاملی برای تداوم بحران مالی و اقتصادی ای بدانيم که اروپای بعداز 

 )٣٤.(جنگ گرفتار آن شده است
ار ليره بابت غرامت هز ٢٠٠برغم کمبودشديد ارز، دولت بدون هيچ تأملی مبلغ 

 . لغو امتياز انحصار اسکناس به بانک شاهنشاهی ايران پرداخت کرد
عالوه براين، هزينه وارد کردن ماشين آالت چاپ اسکناس های جديد توسط 

مبالغ مورد نياز از محل ذخيره مملکتی . هزار ليره بود ١٠٠بانک ملی درحدود 
ن اضافه شد، کل هزينه ها به وقتی مخارج قرانی نيز به آ) ٣٥.(تخصص يافت

در «: هارت در اين ارتباط می نويسد. رسيد) ميليون دالر ٥/٢(هزار ليره  ٥٠٠
             ً                                                           خاتمه، جسارتا  عقيده ای را که بسياری ازناظران ذيصالح داخلی نيز به آن باور 

دالری هيچ فايده ای برای  ٠٠٠/٥٠٠/٢دارند، بازگومی کنم؛ که اين هزينه 
اول جايگزين کردن اسکناس های يک بانک بريتانيايی : چيز ايران نداردمگر دو

بسيار معتبر با اسکناس های بانک ملی ايران که هنوز هيچ اعتباری در دنيا 
ندارد؛ و دوم جايگزين کردن تصوير سالطين منحط قاجار بر روی سکه های 

 )٣٦(».نقره با تصوير ديکتاتور حاکم کنونی
به اجرا درآمد،  ١٩٣٣مه  ٣٠که از تاريخ  بعد از اعطای امتياز جديد نفت،

در گزارشی که از . صادرکنندگان ديگر موظف به فروش ارز به دولت نبودند
سوی بانک ملی ايران درباره وضعيت تجاری کشور منتشر شد، آمده بود که 

      ً                                            احتماال  با حق االمتيازهايی که دولت ايران ساليانه از «کسری تراز تجاری 
و ايران دريافت می کند جبران خواهد شد؛ ولی دولت شرکت نفت انگليس 

 » .ترجيح می دهد که اين مبالغ را در حساب ذخيره ای در لندن نگاه دارد
در انتهای گزارش آمده بود که حق االمتياز شرکت نفت انگليس و ايران 

 ».       ً                                               مستقيما  بر وضعيت ارز در بازار ايران تأثير نخواهد گذاشت«
کاهش » ل سفته بازی ارزی عليه قران و انباشت ارزبه دلي«بدين ترتيب، 
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ارزش قران برغم تالش های دولت برای متوقف ساختن آن همچنان ادامه يافت؛ 
ً                 تا اينکه نهايتا ، چنانکه ترجمه جی ريوز چايلدز از گزارش بانک ملی ايران .                

از طريق اجرای قانون «نشان می دهد، به بدترين نحو ممکن متوقف شد، يعنی 
صار تجارت خارجی، که بحران رو به رشد اقتصاد جهانی آن را برجسته تر انح

ساخته بود، و همچنين با اعمال محدوديت برای واردکنندگان برخی کاالها نظير 
اتومبيل، الستيک چرخ، قطعات يدکی و نظاير آن و موظف ساختن آنها به خريد 

قاضا برای ارز ارز از دولت به قيمت های غيرواقعی که خود موجب کاهش ت
 )٣٧(».در بازار آزاد شد

ولی عمر گزارش های صادقانه بانک ملی ايران درباره اقتصاد کشور بسيار 
، هورنی بروک محتوای گزارش ساليانه بانک ١٩٣٦در اوايل سال . کوتاه بود

بی ] گزارش بانک[«: را اينگونه توصيف کرد) گزارش فارسی(ملی ايران 
ظر دادن درباره گزارشی تا اين اندازه کلی و مبهم ارزش به نظر می رسد، و ن

هيچ فايده ای ندارد؛ به ويژه وقتی بدانيم که يک منبع مستقل حساب ها را 
بازرسی نکرده است؛ و اينکه به هر حال، حتی اگر کسی هم اطالع دقيقی از 

 )٣٨(».عمليات بانک داشته باشد جرئت نمی کند زبان به انتقاد باز کند
مريام، . گوردن پی. نسوی گزارش های بانک قدری صادقانه تر بودترجمه فرا

کاردار موقت آمريکا در تهران، می نويسد که ترجمه فرانسوی ترازنامه بانک 
از قرار «: شامل اين جمله جالب توجه است ١٩٣٦-١٩٣٥ملی برای سال 

معلوم ديگر هيچ گزارشی درباره درآمدها و مخارج واقعی دولت منتشر نمی 
اين امر شاهدی است بر مدعای سفارت به «: مريام توضيح می دهد» .دشو

هنگام ارسال گزارش آخرين برنامه بودجه بدين مضمون که هر چند برنامه 
                 ً                                                 بودجه ايران ظاهرا  معقول به نظر می رسد، ولی هيچکس نمی داند که دولت 

ييد اين مطلب از ولی تأ.      ً                                                 واقعا  تا چه اندازه به اجرای مفاد اين برنامه پايبند است
ً         سوی منبعی چون بانک ملی ايران واقعا  عجيب بود مريام، گزارش شماره » .                                  

  .١٩٣٦اکتبر  ٢٧، مورخ )١٢٢/٨٩١٫٥١٦( ٩٢٠
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  ١٩٣۶مارس  ١تجارت خارجی و قانون اسعار خارجی 
  

، مجلس قانون اعمال مجدد کنترل های سخت گيرانه ١٩٣٦در تاريخ اول مارس 
قيد دو فوريت، که حاال ديگر مرسوم شده بود، به تصويب  بر بازار ارز را با

نام جديد واحد (قانون جديد در واکنش به کاهش مدام نرخ برابری رال  . رساند
هورنی . در طول چند ماه گذشته به مجلس تسليم شده بود) ٣٩)(پول بجای قران

 : بروک در اين ارتباط می نويسد
ا نتيجه قانون عرضه و تقاضا می عقالنی تجارت سقوط ارزش رالک ر اصول

برغم قانون انحصار تجارت خارجی، و با توجه به نگهداری مبالغ هنگفت . داند
حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس وايران در خارج از کشور، تقاضا برای 

رالع  ١٢٠پيش بينی شد که نرخ برابری به . شد کارز موجب سقوط ارزش رال
درنتيجه، واردکنندگان با دريافتن اينکه . برسدبه ازای هرپوند استرلينگ 

واردات شان به رالر پرهزينه ترخواهد شد، سفارش ها و پرداخت های الزم 
برای خريد کاالی چندين ماه خود را زودتر انجام دادند که خودش به کاهش 

 )٤٠.(بيشتر ارزش رالد کمک کرد
رال  به  ٠٢/١٦ند و رال  به ازای هر پو ٨٠طبق اين قانون نرخ برابری ارز 

ِ                      هدف از تصويب قانون قبلی  انحصار تجارت، تضمين . ازای هر دالر تعيين شد                       
تراز کلی تجارت خارجی بود؛ ولی تحت قانون جديد دولت تراز تجاری با هر 

در پاسخ به سئوال مجلس . کشور دلخواه را به صالحديد خود تضمين می کرد
ماليه اظهار داشت که صادرکنندگان وزير  درباره درآمد ارزی صادرکنندگان،

بايد ارز خود را وارد کشور کنند وبه بانک های مجاز بفروشند؛ زيرا طبق 
در مورد ارزی که پيش از تصويب . قانون موظف به انجام چنين کاری هستند

در خارج از کشور نگهداری می کردند نيز به نفع هيچ تاجر ايرانی  قانون اين
درصد  ١٢يش را آنجا نگه دارد، زيرا بانک ملی ايران نيست که بخواهد پول ها

           ً البته ظاهرا  . بهره به پول آنها می دهد که از بهره بانک های خارجی بيشتر است
درستش آن است که بانک ملی هيچ بهره ای بابت حساب های سپرده نمی 

 )٤١.(درصد بهره وامی است که به مردم می دهد ١٢پردازد، بلکه 
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 ٥قانون جديد، يک کميسيون اسعار خارجی تشکيل شد که  ١بر اساس ماده 
آمده بود، عبارت  ٢مهمترين وظيفه اين کميسيون، چنانکه در ماده . عضو داشت

بررسی درخواست های مجوز خريد ارز، و صدور مجوز در صورت «بود از 
لزوم، چه اين درخواست ها از طرف مؤسسات دولتی يا عمومی باشد و چه 

همه اشخاص و مؤسسات بايد سپرده های  ٣طبق ماده » .خاصشرکت ها و اش
از تاريخ تصويب اين « ٤طبق ماده . ارزی خود را به دولت اظهار می کردند

مقررات، هيچکس حق ندارد بدون اجازه قبلی کميسيون اسعار خارجی وارد 
 )٤٢(».معامالت ارزی شود

هر «: لت بوددرباره تعهد صادرکنندگان برای فروش ارز به دو ١٨ماده 
صادرکننده ملزم است ظرف مدتی که در موقع صدور تعيين خواهد شد و 
حداکثر آن سه ماه خواهد بود ارز خارجی خود را به ميزان تقويمی که در 

درصد به يکی از بانک های مجاز  ١٠گمرک به راله به عمل خواهد آمد بعالوه 
های مجاز مختار است هر يک از بانک «: نيز آمده بود ٦در ماده » .بفروشد

ارز را بدون مجوز کميسيون، برای ] پوند ٨٠[رالد  ٤٠٠٠روزانه تا سقف 
تأمين نياز دانشجويان ايرانی و بيماران ساکن خارج از کشور؛ و نيز خريد کتاب 
و مجالت و اشتراک روزنامه ها و مجالت به فروش برساند، مشروط بر اينکه 

ه نفروشد و اطمينان حاصل کند که ارز پوند در ما ١٠به هر شخص بيشتر از 
 )٤٣(».فروخته شده به همان مصارفی که در باال ذکر شد خواهد رسيد

به بيان ديگر، قانون جديد، کنترل های بسيار سخت گيرانه ای بر معامالت 
.                     ً                                           ارزی تحميل کرد و عمال  معامالت ارزی کشور را در دستان دولت قرار داد

قانون جديد تمهيدی برای پرداخت طلب چنانکه انتظار می رفت، در 
تحويل داده  ١٩٣٦صادرکنندگان خارجی که کاالهايشان را پيش از اول مارس 

چنانکه در ادامه توضيح خواهم داد، به صادرکنندگان . بودند، پيش بينی نشده بود
آمريکايی که پيش از تاريخ مزبور به ايران کاال صادر کرده بودند، تا سال 

لی پرداخت نشده بود که همين امر موجبات خشم شديد سفارت هنوز پو ١٩٤١
عالوه بر اين، به . آمريکا در تهران و شرکت های مربوطه را فراهم آورد

موجب اين قانون، کليه حساب های ارزی متعلق به صادرکنندگان خارجی و 
                                                                     ً داخلی درايران مسدود شده بود و آنها ديگر قادر نبودند کاالهايی را که قبال  
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پولش پرداخته شده بدون تعهد فروش عوايد ارزی آن به يک بانک مجاز صادر 
 . کنند

اسناد وزارت امور خارجه آمريکا پر از شکايت شرکت های آمريکايی است که 
در ماه آوريل . به دنبال تصويب اين قانون وجوه شان در ايران مسدود شده بود

از اول «شان ساخت که، ، خاطر ن)Crain(، نايب کنسول آمريکا، کرين١٩٣٦
مارس، هر نوع صادراتی به طور مشهود کاهش يافته و انتظار اين است که 

البته وضعيت هيچوقت بهبود » .کميسيون برای بهبود اوضاع اقداماتی اتخاذ کند
کرين گزارش می دهد که برغم وضع مجازات های . نيافت، بلکه بدتر هم شد

زار سياه پررونق شکل گرفته بود که در سنگين، که در قانون آمده بود، يک با
رالد فروخته می شد، در حالی که نرخ برابری در  ١٠٦تا  ١٠٣آن هر پوند به 

 )٤٤.(راله تعيين شده بود ٥/٨٠قانون جديد 
  

مريام پس از اجرای کنترل های ارزی و تجاری جديد از کمبود . گوردن پی
قيمت های شوکه «ر، و شديد ارز، افزايش قيمت مواد غذايی در داخل کشو

چند ماه بعد، کرين گزارش ) ٤٥.(مواد غذايی وارداتی گزارش می دهد» کننده
                            ً                                    می دهد که بانک ملی ايران عمال  پرداخت برات های ارزی را متوقف کرده 
است؛ در حاليکه کميسيون کنترل اسعار خارجی تعداد زيادی مجوز ارزی برای 

ولی . را انجام داده بودند، صادر کرده بودواردکنندگانی که تعهدات ريالی الزم 
 . برات ها قابل وصول نبودند زيرا بانک ها موجودی ارزی نداشتند

                     ً                                             بنابراين، اگرچه ظاهرا  بانک ملی پرداخت برات ها را متوقف نکرده است، 
البته بانک ملی از پرداخت برات .                ً                      وضعيت کنونی عمال  معنايی بجز توقف ندارد

، ولی به بهانه های مختلف و گاه واهی مثل اينکه مدارک ها خودداری نمی کند
کافی نيست و يا هر چيز ديگری که به ذهنش برسد واردکنندگان را سر می 

اين کنسولگری در طول هشت ماه گذشته پيشنهاد تعليق اعطای تسهيالت . دواند
ه اعتباری از هر نوع به واردکنندگان ايرانی صرف نظر از اعتبار آنها را داشت

است؛ زيرا اين خطر جدی وجود دارد که پرداخت ها به دليل وضعيت نامناسب 
اوضاع مدام وخيم تر می شود و اميد است که شرکت های . ارز به تعويق بيفتد

به عقيده ناظران . آمريکايی سياستی را که به آنها توصيه شده است، اتخاذ کنند
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قدری کاهش بدهد که ارز ذينفع در تهران، دولت بايد يا واردات رسمی را ب
بيشتری برای پرداخت های تجاری معوقه باقی بماند، يا بدهی هايش را استمهال 

از قرار معلوم دولت با کاهش . و يا وام های جديدی از خارج استقراض کند
 واردات برای ارتش و مؤسسات دولتی تا حدودی در حال اجرای راهکار اول

دولت  ١٩٣٧ديد، معلوم شد که در سال  چنانکه در ادامه خواهيم )٤٦.(است
پس از آن بار ديگر تخصيص بودجه . واردات مايحتاج ارتش را متوقف ساخت

کرين می .                                   ً                     از محل صندوق ذخيره برای ارتش مجددا  با قوت از سرگرفته شد
      ً                                                         تقريبا  نمی توان تصور کرد که کشوری مثل ايران با اين همه منابع و «: نويسد

که برای پرداخت های خارجی اش استمهال کند، هر چند اين استعداد ممکن باشد 
 )٤٧(».                      ً                    امکان هست و شايد دقيقا  همين اتفاق هم بيفتد

 
 نظرات متفاوت آمريکايی ها و انگليسی ها درباره اوضاع اقتصادی 

  
، ماهيت ١٩٣٧مقايسه گزارش های اقتصادی سفارت آمريکا و انگليس در سال 

ا در ايران دنبال می کردند به خوبی فاش می سياست هايی را که انگليسی ه
ون انگرت، کاردار موقت آمريکا، در اين . يکی از گزارش های سی. سازد

او توضيح می دهد که قانون اول مارس . ارتباط روشنگر و مناسب است
، بار ديگر يک نظام پيچيده کنترل و سهميه بندی سخت گيرانه ارزی را ١٩٣٦

تا آن زمان وجود نداشت؛  ١٩٣٣که از ماه ژوئيه  برای واردات مستقر ساخت
شامل مجموعه تدابيری برای محدود ساختن آزادی تجارت خارجی «نظامی که 

طبق نظام کنترل » .                        ً                    بود، و در برخی موارد عمال  آن را ممنوع می ساخت
تجارت و ارز، نهادی به نام کميسيون اسعار خارجی عهده دار مسئوليت نظارت 

ت ارزی بود و بدون مجوز کتبی آن هيچکس حق خريد و فروش بر کليه معامال
 )٤٨.(ارز يا برات خارجی را نداشت

اين کميسيون بايد وضعيت ارزی بين ايران و کشوری که ارز بايد به آنجا حواله 
آن کشور  ٤٦  اگر معلوم می شد که حساب ارزی با. می شد بررسی می کرد

همه تجار و اشخاص حقيقی ملزم . دارای کسری است، جوازی صادر نمی شد
بودند دارايی ارزی خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمی به بانک های 
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کليه معامالت ارزی بايد از طريق يکی از بانک های مجاز و به . مجاز بفروشند
قيمت رسمی صورت می گرفت و بانک ها نيز موظف بودند روزانه گزارش 

با توجه به ارزش گذاری غيرواقعی . تسليم کنند معامالت خود را به کميسيون
واردکنندگان خوش اقبالی که ارز به . رالم، تقاضا بسيار بيشتر از عرضه بود

 . دست آورده بودند، با فروش کاالهای وارداتی کمياب سود هنگفتی به جيب زدند
از سوی ديگر، اجبار . فساد و رشوه خواری در اين نظام موج می زد

ن ايرانی به فروش عايدات ارزی شان به قيمت غيرواقعی و پايين صادرکنندگا
ً                 نهايتا  اينکه طبق گزارش . موجب دلسردی آنها و کاهش صادرات شده بود       

انگرت، در حالی که وضعيت ارز به مرز بحران رسيده بود، مبالغ هنگفتی از 
، محل حق االمتيازهای نفت برای خريد سالح، و مصالح ساخت راه آهن و بندر

که سود آن قطعی نبود و مدت بهره برداری از آن نيز طوالنی بود، صرف می 
 )٤٩.(شد

در همان زمانی که انگرت گزارشش را ارسال می کرد، دولت انگليس جزوه 
ای منتشر ساخت که توسط دستيار دبير تجاری سفارت پادشاهی بريتانيا در 

در اين . ع ارايه می داد                               ً                تهران تهيه شده بود و تصوير کامال  متفاوتی از اوضا
جزوه وجود بحران اقتصادی در ايران کتمان شده و پرداخت ماليات و حق 

 : االمتيازها از طرف شرکت نفت انگليس و ايران مورد تأکيد قرار گرفته بود
حق االمتيازها و ماليات هايی که شرکت نفت انگليس و ايران در طول سال های 

در قانون متمم بودجه . ليره بود ١٢٧/٧٧٢/٤پرداخت بالغ بر  ١٩٣٧و  ١٩٣٦
ميليون ليره برای خريد تجهيزات  ٢مبلغ  ١٩٣٧-١٩٣٨و  ١٩٣٦- ١٩٣٧

هزار ليره برای ساخت  ٨٠راه آهن، و  ميليون ليره برای ساخت ٢نظامی، 
ليره را تشکيل می  ٠٠٠/٠٨٠/٤                                  ً      کارخانه قند اختصاص يافت، که مجموعا  مبلغ 

زی تأمين می شد، و بدين ترتيب از مبالغ پرداختی داد و بايد از محل ذخيره ار
اطالع ديگری . هزار ليره باقی می ماند ٦٩٠شرکت نفت انگليس و ايران فقط 

از ساير پرداخت ها به و يا برداشت ها از صندوق ذخيره ارزی در دست 
 )٥٠.(نيست، و موجودی اين صندوق نيز فاش نشده است

ست که نويسنده خيلی گذرا به مسئله کمبود نکته قابل توجه در اين گزارش آن ا
در . ارز اشاره کرده و دليل آن را نيز روند سريع توسعه کشور دانسته است
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گزارش، به مسئله حذف درآمدهای نفتی از تراز تجاری و صرف آن بابت خريد 
                                                          ً               سالح و ساخت راه آهن و بنادر حتی اشاره هم نشده است، و نهايتا  اينکه نويسنده 

برای تأکيد بر جنبه های مثبت اقتصاد ايران به بررسی وضعيت ذخاير  در تالش
نويسنده که گويی می خواهد به مردم اطمينان خاطر . طالی کشور پرداخته است

به  ١٩٣٥بدهد، می نويسد که ذخاير سه ميليون ليره ای طالی کشور در سال 
ميليون ليره  ٥  ً عا  اين طال به همراه مقداری نقره، که جم. بانک ملی انتقال يافت

ارزش داشت، پشتوانه فلزی اسکناس های بانک ملی راتشکيل می داد و 
با خواندن اين . برای پول مملکت فراهم می آورد» پوششی صددرصدی«

گزارش، می توان فهميد که انگليسی ها با چه تبليغات ماهرانه ای از رضا شاه و 
  .ه اندرژيمش در هشتاد سال گذشته طرفداری و حمايت کرد

 
 عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمريکايی به ايران 

  
برانگيخته بود، قصور  ١٩٣٦نکته ای که خشم آمريکايی ها را پس از سال 

دولت ايران در تأمين ارز الزم برای پرداخت طلب شرکت های آمريکايی بود 
ر      ً  ظاهرا  د. بودند به ايران کاال صادر کرده ١٩٣٦که پيش از تاريخ اول مارس 

تمهيدی برای پرداخت طلب صادرکنندگانی که قبل از  ١٩٣٦قانون ارزی 
البته با . اجرای اين قانون به ايران کاال صادر کرده بودند، پيش بينی نشده بود

توجه به اين امر که قانون فوق بدون بحث و بررسی در مجلس به تصويب 
گان ايرانی کاالهای اگرچه واردکنند. رسيده بود،اين مسئله چندان هم عجيب نبود

آمريکايی معادل ريالی الزم برای خريد کاالهايشان را به بانک ملی داده بودند، 
کنندگان  کميسيون اسعار خارجی مجوزپرداخت معادل دالری آن به صادر

شرکتهای آمريکايی دست به دامن وزارت امور . آمريکايی را تامين نکرده بود
سفارت آمريکا با تالش های . ان شدندخارجه آمريکا وسفارت آمريکا درتهر

کنندگان ايرانی به منظور  فراوانش برای فراهم آوردن زمينه فروش ارزبه وارد
ً                       پرداخت بدهی شان به صادرکنندگان آمريکايی صرفا  با اين وعده مبهم دولت                                              

به واردکنندگان اجازه می دهيم تا تصديق نامه صدور «ايران مواجه می شد که 
سوم بخرند و آن را به کميسيون اسعار خارجی ارايه بدهند، که کاالهای درجه 
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اين کميسيون هم به نوبه خود مجوزهای الزم را جهت خريد معادل ارزی آن 
 )٥١(».برای واردکنندگان صادر خواهد کرد

فيشر، مدير صادرات شرکت توتهيل اسپرينگ در شيکاگو . اف.نامه ای که دبليو
بخش امورخاور نزديک وزارت امور خارجه موری، رئيس . برای واالس اس

 : آمريکا نوشته است، اطالعات زمينه ای خوبی در اين ارتباط به دست می دهد
هم اکنون که اين نامه را می نويسم، هنوز طلبی که بابت معامالت مان در سال 

                              ً         به عقيده ما، مقامات ايرانی اصال  عالقه ای . داريم، پرداخت نشده است ١٩٣٥
نزديک به يک سال است که تالش می کنيم طلب مان . ن مسئله ندارندبه حل اي

را از طريق شرکت فرش ايران، که بی شک می دانيد انحصار فرش ايران در 
ما حاضر بوديم بجای پول مان فرش ايرانی در . کنيم تسويه آمريکا را دارد،

سلطان نيويورک تحويل بگيريم، و اگرچه نماينده تجاری ايران در نيويورک، 
حقيقت . محمود عامری، با ما بسيار همکاری کرد، هيچ نتيجه ای حاصل نشد

امر اين است که نامه های متعددمان به بانک ها و شرکت فرش ايران در تهران 
ً                                به عقيده ما حتما  طلبکاران آمريکايی ديگری نيز در . بی جواب مانده است                 

سئله شايسته توجه وزارت وضعيت مشابهی قرار دارند و فکر می کنيم که اين م
 )٥٢.(امور خارجه باشد

حق با شرکت توتهيل اسپرينگ بود؛ زيرا شرکت های آمريکايی متعدد ديگری 
آنچه شرکت نمی دانست اين بود که سفارت آمريکا . نيز همان وضعيت راداشتند

کنسولگری . ووزارت امورخارجه اين کشورمدتهاست که درگيراين مسئله هستند
تهران حتی پيشنهاد اقدامات تالفی جويانه بر ضد دولت ايران را آمريکا در 

 Henry(گريدی. انگرت در تلگرامی محرمانه به هنری اف. مطرح کرده بود
F. Grady. (عطف به گزارش شماره «: در وزارت امور خارجه، می گويد

 ١٦٧٧نگاه کنيد به انگرت، گزارش شماره [ ١٩٣٩سپتامبر  ١١، مورخ ١٦٧٧
، از قرار معلوم حتی تسهيالت ]١٩٣٩سپتامبر  ١١، مورخ)١٩٥/٨١٩٫١٥١٥(

بنابراين . اعتباری برای پرداخت طلب يک شرکت آمريکايی هم اعطا نشده است
                                                        ً         پيشنهاد می شود که امکان مصادره سپرده های دولت ايران، مثال  در بانک 
ِ                                   اروينگ تراست و بانک چيس نشنال  نيويورک برای پرداخت طلب شرکت های                              

گريدی در پاسخ به اين تلگرام به انگرت ) ٥٣(».آمريکايی مد نظر قرار بگيرد
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درارتباط با پيشنهادی که در انتهای تلگرام سفارت «: خاطرنشان می سازد
مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولت های خارجی در آمريکا توسط 

ويه اين وزارت امور خارجه به منظور حفظ منافع شرکت های آمريکايی ر
شرکت هايی مختارند هر راهکار ممکنی را که .البته چنين. وزارتخانه نيست

 )٥٤(».صالح می بينند اتخاذ کنند
                              ِ                                وزيرمختار آمريکا، لوييس دريفوس  پسر، فهرست ناقصی از بدهکاران و 

معوق مانده بود، ارايه می  ١٩٣٦طلبکاران و مبالغی که پرداخت آنها از سال 
حمنی پور به کانون . ح. دالر متعلق به م ٤٤/١٩به مبلغ کمترين بدهی . دهد

ِ  نيکوال سرکيسيان از شاهی  . روزنامه نگاران آمريکايی در نيويورک بود                      
. دالربه شرکت بارنز اند نوبل در نيويورک بدهکار بود ٠٤/٤٨مازندران، مبلغ 

دالر به شرکت صنعتی بارکوال در  ٣٧/٥٤٩برادران اوانسف در تهران مبلغ 
ِ           فالوی  نيويورک؛ بو  ٩٤٠٠دالر به شرکت گيبسن در ايندياناپوليس؛  ٤٧/١٢٢١    

. دالر به ئی ١٠/١٥٦٤دالر به شرکت قطعات اتومبيل مرمونت در شيکاگو؛ 
 ١٨/٤٣٠غربی،خيابان چهل ودوم در نيويورک؛ و  ٥٥رودرگوئزبه آدرس . ای

ِ                     دالر نيز به شرکت رياليبل جک در ديتون  اوهايو بدهکار بودند رکت ش.                                  
ِ                   استرلينگ پروداکتس اينترنشنال در نيووارک  نيوجرسی مدعی طلب                                        ٠٠٠/٢١ 

اديسن در . شرکت تامس ای. دالری از شرکت تجاری وکيلی در تهران بود
را » يک مشتری ايرانی ناشناس«دالری از  ٤٥/١٣٠٦نيويورک ادعای طلب 

مقدم در . دالر طلبش را از م ٧٦/٣١٣دانشگاه پرينستن نتوانسته بود . داشت
دالری هم وصول نشده  ٣٠٠تا  ٢٠٠تهران وصول کند، و ساير طلب های 

 )٥٥.(بود
هزار دالر بود؛ ولی دولت ايران تسهيالت ارزی  ٥٠کل مبلغ بدهی کمتر از 

دريفوس که به وضوح از اين مسئله . الزم برای پرداخت آنها را فراهم نمی کرد
 : خشمگين بود، می نويسد

ِ       روال کنونی  بازپر و  -ماه است که اجرا می شود ١٦داخت بدهی ها نزديک به          
اگرچه نمی توان گفت که . اين مدت زمان کمی برای امتحان کارآيی آن نيست

اگر هم پرداخت شده باشد سفارت  لیو امکان پرداخت با اين روال وجود ندارد،
 از آن خبر ندارد؛ ولی می داند که پيش از اجرای قانون کنترل اسعار خارجی
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، شرکت های آمريکايی متعددی از ايران طلبکار بودند ١٩٣٦مارس  ١مورخ 
بنابراين منصفانه نيست که سفارت و . ...که هنوز طلب آنها پرداخت نشده است

کنسولگری همچنان هر ماه به فروش برات های رسمی شان به دولت ايران 
ن پرداخت ادامه بدهند در صورتی که دولت اين کشور از فراهم آوردن امکا

طلب آمريکايی ها که برخی از آنها چهار ساله شده است خودداری می کند، و 
را هم که سفارت و کنسولگری برای ) استرلينگی(حتی اجازه خريد اندک ارز 

 )٥٦.(پرداخت مخارج رسمی در خارج از ايران دارد به آنها نمی دهد
يک سياست  عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمريکايی در واقع بخشی از

چنانکه در تلگرام انگرت آمده . عامدانه برای توقف واردات از اياالت متحده بود
است، اين سياست به همراه تشويق صادرات از ايران منجر به مازاد تراز 

 : تجاری قابل توجهی برای ايران شد
کنسول موس و من احساس می کنيم که عوامل زير بايد در ارتباط با مناسبات 

بنگاه داران ايرانی مدعی اند که . ايران و آمريکا مد نظر قرار بگيردتجاری 
با موافقت نامه های پاياپای يا تهاتری با آلمان و روسيه بر ضد قطعات ] دولت[

می گويند که کنترل های ارزی را به . اتومبيل آمريکايی تبعيض قائل می شود
نی تمام شود، و اينکه همين نحوی اجرا می کنند که به نفع خريد اتومبيل های آلما

ِ                                       کاميون به شرکت فروشتال  آلمان سفارش داده اند؛ در حالی که اين  ٤١٣     ً اخيرا                        
يک واردکننده موثق .                       ً                         نوع کاميون ها را معموال  به آمريکا سفارش می دادند

                                                 ً               غيرايرانی محصوالت آمريکايی می گويد که بخشنامه کامال  محرمانه ای از 
ه طبق آن همه پيشنهاد قيمت هايی که برای فروش وزارت ماليه ديده است ک

قيمت ها، اگر فقط قابل  پايين ترين ملزومات به دولت ايران می شود، حتی
پرداخت به دالر باشد بايد رد شود مگر اينکه امکان خريد اقالم مورد نظر از 

در طول يک سال گذشته سياهه های . هيچ جای ديگری وجود نداشته باشد
هی شده در کنسولگری برای حمل کاالهای ايرانی به اياالت متحده بازرگانی گوا

دو برابر شده و تجار ايرانی هم خبر از افزايش قابل توجه اين نوع صادرات می 
اياالت متحده تنها بازار مهمی است که ارز آزاد در اختيار صادرکنندگان . دهند

ن از روسيه و آلمان ايرانی قرار می دهد هر چند بخشی از هزينه خريدهای ايرا
 )٥٧.(به دالر پرداخت می شود
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انگرت در تلگرام خود به مسايلی اشاره می کند که درخور توضيح بيشتری 
طبق آمار . اولين مسئله تراز تجاری ايران با ساير کشورهای جهان است. است

و ارقامی که از اسناد محرمانه وزارت خزانه داری آمريکا به دست آمده است، 
ميليون رال،  ٣/١١٦، ايران ساليانه به طور متوسط ١٩٤٠تا ١٩٣٨ از سال

اين مازاد تجاری قابل توجه نه فقط از بابت . مازاد صادرات داشته است
                                       ً                     صادرات نفت حاصل شده بود، بلکه نتيجه عمال  گرسنگی مردم ايران و 
محدوديت سفت و سخت واردات با اعمال سهميه ها و محدوديت های تجاری 

طول همين سه سال، درنتيجه اعمال محدوديت بر واردات کاالهای  در. بود
، مازاد تجاری ١٩٣٩در سال ] جهانی دوم[آمريکايی پس از شروع جنگ 

در اواخر . ميليون دالر بود ١٠تا  ٥ساليانه ايران با اياالت متحده نزديک به 
يما ، کميسيون خريدهای نظامی ايران به آمريکا رفته بود تا هواپ١٩٣٩سال 

واالس موری پس از بررسی دقيق درخواست ايران . های نظامی خريداری کند
و با توجه به نياز خود آمريکا به تسليحات، از معاون وزير امور خارجه، 

، خواسته بود که بافروش هواپيما به ايران مخالفت شود و توصيه )Welles(ولز
  ) ٥٨.(اده شودکرده بود که اين مسئله به رئيس جمهور روزولت ارجاع د

  
از نظر من هيچ راهی برای کمک به دولت «: او کوتاه بود  پاسخ ولز به توصيه

اميدوار کردن مقامات ايرانی به اينکه . ايران در مورد اين مسئله وجود ندارد
دولت آمريکا می تواند در شرايط کنونی کمکی در مورد اين مسئله به آنها بکند 

 )٥٩(».هيچ فايده ای ندارد
خواست ايران برای خريد هواپيماهای غيرنظامی نيز با پاسخ مشابهی مواجه در
                           ً از بخش امور خاور نزديک کامال  ) .W. L. Parker(پارکر. ال. واکنش دبليو. شد

 : بيانگر نگرش آمريکا در اين ارتباط بود
ديروز در خالل صحبت هايمان، آقای گرين اشاره کرد که با توجه به کمبود 

نظير فوالد، (                       ً                         المی که دولت ايران معموال  تمايل به خريد آنها دارد روزافزون اق
        ً                  ، احتماال  اکثر درخواست های )سيم مسی، ورق حلبی، و صد البته الومينيوم

صدور مجوز صادرات برای ايران، از جمله درخواست هايی که از طرف 
تفرقه سفارت ايران صورت گرفته، رد خواهد شد مگر در ارتباط با چند کاالی م
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آقای گرين افزود که با . که به هر حال ايران چندان عالقه ای به خريد آنها ندارد
رسيدن به اواخر ژوئيه فقط قادر خواهيم بود اقالم مورد نياز بريتانيا و کانادا، و 
همچنين پرتغال را برای دفاع از جزايرشان تأمين کنيم، و قدری هم ملزومات 

. چيزی هم برای ارسال به آمريکای التين بچالنيم                           ً برای چين بفرستيم، و احتماال  
آقای گرين همچنين اظهار کرد که فقط می تواند توصيه بسيار کوچکی درباره 
اجابت درخواست ورق حلبی برای کارخانه کنسروسازی شاه بکند، که به 

ديروز از منابع مختلف در دفتر بازرگانی . احتمال قوی آن هم رد خواهد شد
داره نظارت بر صادرات تعدادی از درخواست های ايران را رد شنيديم که ا

کرده است، و اينکه حداقل برخی از اين درخواست ها را سفارت ايران با 
            ً    گرين، احتماال  با  قایآ با توجه به توضيحات. يادداشت ديپلماتيک فرستاده بود

ش به                                                   ً          صدور اقالم بسيار کمی به ايران موافقت خواهد شد و عمال  ايران دست
 )٦٠.(کاالهايی که بيشتر از همه می خواهد نمی رسد

اگر ايران نمی توانست چيزی از اياالت متحده وارد کند، پس چه باليی بر سر 
مازاد تراز تجاری ايران با آمريکا می آمد؟ چه باليی بر سر درآمدهای نفتی 

روينگ تراست                                                     ً          ايران می آمد که در کانادا به طال تبديل می شد و نهايتا  به بانک ا
در نيويورک انتقال می يافت؟ چرا طلب صادرکنندگان و شرکت های آمريکايی 

برمی گشت، پرداخت نمی شد؟ چنانکه در ادامه خواهيم ديد،  ١٩٣٥که به سال 
، کارمندان خارجی دولت ايران، که بايد بخشی از حقوق آنها به ١٩٤٠در سال 

ه گذشته حتی يک دالر هم به                ُ    در طول هشت يا ن ه ما«دالر پرداخت می شد، 
 )٦١(».چشم خود نديده اند

 
  فروش تمبر پستی به جای ارز

 
 ١٥(در اواخر حکومت رضا شاه، به منظور بزرگداشت شصتمين سال تولد او 

در اعالن چاپ . ، دولت يک مجموعه تمبر يادبود منتشر ساخت)١٩٣٨مارس 
از مهرهای مخصوص روز فروش تمبرها  ٩٠اين تمبرها آمده بود که در طول 

 . برای باطل کردن آنها استفاده خواهد شد
، اداره پست برای راحتی بيشتر خريداران تمبر ١٩٣٨مارس  ١٥صبح روز 
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تعدادی از دالالن و بسياری از کلکسيونرها تقاضای خريد تمبرها . جديد باز بود
را داشتند، وکليه تمبرهای مجموعه، سوراخ دار و بدون سوراخ، را بجز 

کارمندان اداره پست داستان های ضد . مبرهای يک و دوريالی خريداری کردندت
 حداقل به يک خريدار گفته بودند که. و نقيضی درباره اين دو تمبر می گفتند

                ً                                         يک و دوريالی اصال  چاپ نشده است، و يک خريدار ديگر هم شنيده  تمبرهای
به عمل آمد که کل  بعد از يکی دو روز، کاشف. بود که تمبرها تمام شده اند

تمبرهای يک ودو ريالی در اختيار فردی به نام اسدهللا کردستانی، وکيل سابق 
انتشار ] ايران فيالتليک[او تحت نام شرکت تمبر ايران . مجلس، قرارگرفته است

و برای اثبات [آقای کردستانی ادعا کرد . قريب الوقوع تمبرها را آگهی کرد
که ] رارداد با مقامات پست ايران است ارايه دادادعايش سندی را که می گفت ق

از طرف وزارت پست و تلگراف برای فروش اين تمبرها انتخاب شده و همه 
تمبرهای يک ودوريالی، و همينطور کليه تمبرهايی را که با مهرهای مخصوص 

 . باطل شده بود، خريده است
ها را به قيمت بر اين، کردستانی اظهار داشت که فقط می تواند تمبر عالوه

اسمی آن و به ارز خارجی بفروشد، و عوايد ارزی فروش تمبرها را نيز در 
اينطور که ادعا می شود مقامات ايرانی در . اختيار دولت ايران قرار خواهد داد

تعقيب سياست مرسوم اعطای امتيازات انحصاری، انحصار فروش مجموعه 
ی داده اند، و در عين حال او را                         ً                کامل تمبرهای جديد را عمال  به آقای کردستان

موظف ساخته اند که عوايد ارزی فروش آنها را به کميسيون اسعار خارجی 
هزار  ٣٠آقای کردستانی برآورد کرده است که قيمت اين تمبرها به . تسليم کند

      ً                                       احتماال  اين اولين باری است که يک دولت تمبرهای . پوند استرلينگ بالغ شود
اگر حاجتی به شواهد و قرائن باشد، . ارزی می فروشد پستی اش را به صورت

اين اقدام دولت نشان می دهد که چه کارهايی که حاضر نيست برای به دست 
 )٦٢.(آوردن حتی مقدار کمی ارز انجام بدهد

چرا دولت ايران حاضر بود برای حتی مقدار کمی دالر دست به هرکاری بزند؟ 
بايد در انتقال وجوه ايران به نيويورک و  چرا دالر آنقدر کمياب بود؟ پاسخ را

 . بانک های سوييس يافت
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  انتقال پول های ايران به نيويورک

 
در حالی که مدت ها کسی رنگ دالر را هم در ايران نديده بود، و حتی برخی 
از تمبرهای پستی را به ارز خارجی می فروختند، مبالغ هنگفتی پول به حساب 

نيويورک سرازير شده بود، که بخش عمده آن بعد از  های بانکی ايرانی ها در
وزارت خزانه داری . مدتی از نيويورک به بانک های سوييس انتقال می يافت

آمريکا بدون اطالع رضا شاه و مديران و مشاوران مالی اش جريان اين پول ها 
البته هدف اصلی . را به بانک های نيويورک و ساير شهرها زير نظر گرفته بود

ارتخانه نظارت بر پول هايی بود که به دولت ها و اتباع آلمان، ايتاليا و ژاپن وز
تعلق داشت، و دولت های فوق از بانک های سوييس برای ورود پول به آمريکا 

يکی از نتايج فرعی اين تحقيقات اطالعاتی .و خروج پول ازآن استفاده می کردند
ت متحده و سوييس به دست آمد، که بود که درباره انتقال پول های ايران به اياال

 .درخور تحقيقات عميق جداگانه ای است
وقتی بر روی مسئله ديگری تحقيق می کردم، چشمم به گزارش های روزانه ای 

، يعنی ١٩٤١ژوئن  ٢٦ژانويه تا  ٢افتاد که وزارت خزانه داری آمريکا از 
ی حساب های ماههای آخر حکومت رضا شاه، درارتباط با انتقال پول به برخ

 ١/١١جدول شماره . خارجی در نيويورک و برداشت ازآنها تهيه کرده بود
                                        ً                             ميزان ومنبع پول هايی را که به حساب ظاهرا  اتباع ايرانی در اين بانک ها 

واضح است که انتقال نزديک به . انتقال می يافت به طور خالصه نشان می دهد
بوحه جنگ جهانی دوم، عالوه ميليون دالر پول ايران به نيويورک در بح ٤/٤

. بر انتقال درآمدهای نفتی کشور،علت اصلی کمبود شديد دالر در مملکت بود
وقتی فقر و فالکت سايه خود را برسرايران انداخته بود، مبالغ هنگفتی پول به 

  .منابع اين پول ها بسيار جالب توجهند. نيويورک انتقال می يافت
به سوييس درشرايط عادی ناچيز و علی  با توجه به اينکه صادرات ايران

الخصوص در طول جنگ در اروپا صفر بود، وبا توجه به انتقال پول های 
ايران از سوييس به بانک اينديانا نشنال، انتقال پول از سوييس به نيويورک البد 

  معلوم . مربوط به کميسيون خريدهای ارتش شاهنشاهی ايران در برن بوده است
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  ٢٠٠تا  ٢٠     ً عمدتا  (است که انتقال دهندگان اميدوار بودند که انتقال مبالغ کوچک 
ولی از آنجايی که اين نقل و انتقاالت . از نظرها پنهان بماند) هزار دالر در ماه

 . تحت نظر بود حتی کوچکترين مبلغ هم ضبط و ثبت شد
مده است شامل پرداخت دالری که ذيل هنگ کنگ و چين آ ٠٠٥/٥٧٠مبلغ 
دالر از طرف چين است  ٠٠٥/١٥٠هزار دالر از طرف هنگ کنگ و  ٤٢٠

از . که البد بابت صادرات ترياک از ايران به اين کشورها صورت گرفته است
آنجايی که هنگ کنگ مستعمره انگليس بود، جالب است بدانيم که انگليس عالوه 

متياز نفت را به دالربپردازد، پول بر اينکه مجبور بود بخش عمده ای از حق اال
مبالغ ذيل ايتاليا نيز مربوط به صادرات . ترياک ايران راهم به دالر پرداخته بود

                              ً                                  ايران به اين کشور بود که عمدتا  از فرش و محصوالت کشاورزی تشکيل می 
 . شد

هزار دالری، و  ٢٥٠چهار مورد (مبالغی که اتحاد شوروی پرداخت کرده بود 
شايد از همه موارد ) دالری ٩٩٧/١١٩هزار و يک مورد ديگر  ١٠٠يک مورد 

از قرار معلوم چهار محموله غله و دام از شمال ايران به . ديگر روشنگرتر باشد
چنانکه در ادامه خواهيم ديد، در شرايطی که ايران در . شوروی صادر شده بود

ُ                                  در ش رف قحطی زدگی بود مقادير قابل توجه ١٩٤٠-١٩٤١سال های  ی    
محصوالت کشاورزی از ايران به اتحاد شوروی صادر می شد که از آن جمله 

. هزار رأس دام از مناطق حاشيه دريای خزر اشاره کرد ٢٠٠می توان به 
به بجنورد در  ١٩٤١چنانکه کنسول آمريکا، موس، در طول سفرش در سال 

ار انحص«شمال خراسان شاهد بود، برغم شرايط فالکت بار مردم، مأموران 
سخت مشغول کاربودند، وغله کشاورزان رابه منظور صادرات خريداری » غله

آنجايی که رضا شاه کل منطقه خزر و بجنورد را صاحب شده  از. می کردند
ً                 بود، عوايد حاصل از صادرات مستقيما  به جيب او می رفت صدور گندم، .                                  

جيب او می برنج، پنبه، و دام از شمال ايران به اتحاد شوروی دالرهايی به 
                                                ً                       ريخت که آنها را به حساب هايش در نيويورک و نهايتا  بانک های سوييس انتقال 

 . می داد
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بنابراين تعجبی ندارد که رضا شاه تا روزهای آخر حکومتش مجدانه تالش می 
. کرد زمين های مناطق مجاور خاک اتحاد شوروی را به تصرف خود درآورد

اگر اين پول بجای . هزار دالر بود ٦٠٠يران اما بزرگترين مورد انتقال پول از ا
انتقال به نيويورک در اختيار آدم هايی مثل آقای حمنی پور و خانم سرکيسيان و 

پرداخته بودند  ١٩٣٥سايرين قرار می گرفت که معادل ريالی اش را در سال 
ولی نمی توانستند همان اندک دالری را که برای تسويه بدهی هايشان الزم 

 .                   ً                                    ه دست آورند، مسلما  شرايط زندگی شان به مراتب بهتر می شدداشتند ب
                                          ً                            با توجه به اينکه واردات از اياالت متحده عمال  ناممکن بود، انتقال پول های  

 ايران و عوايد حاصل از صادرات به نيويورک اين شايعه را بر
يی سر زبان ها انداخته بودکه رضا شاه دارد ثروت خود را به بانک های آمريکا

 . منتقل می کند
) Albert C. C. Embrechts(امبرشتس.سی. آلبرت سی١٩٤٠چنانکه در سال

، کارمند بلژيکی شرکت آمريکايی اينترنشنال تلفن اند )١٢نگاه کنيد به فصل (
  تلگراف در تهران، توصيف کرده است، کمبود شديد دالر در 

ا بود، و شايعاتی که در ايران نتيجه اقدام رضا شاه برای انتقال ثروتش به آمريک
 .                                          ً         همين ارتباط بر سر زبان ها افتاده بود کامال  صحت داشت

آنچه امبرشتس و معاصرانش نمی دانستند اين بود که همزمان با انتقال مبالغ 
هنگفت به نيويورک، چنانکه اسناد وزارت خزانه داری آمريکا نشان می دهد، 

 . ای سوييس انتقال می يافتمبالغ کالنی پول نيز از نيويورک به بانک ه
، ١٩٤١ ژوئن ١٦ژانويه تا  ٢نشان می دهد که از تاريخ  ٢/١١جدول شماره 

ميليون دالر از بانک های نيويورک به بانک های سوييس انتقال يافته  ٢      ً تقريبا  
ً                                                   يعنی تقريبا  همان مبلغی که اتحاد شوروی، هنگ کنگ، چين و ايتاليا  - است            

 ١٣/١عالوه بر اين، مبلغ . پرداخت کرده بودند به ايران) دالر ١٩٤٠٠٠٢(
ميليون دالر از پول ارتش ايران ازبانک اينديانا نشنال به بانک ملی سوييس 

اين اطالعات نشان می دهد که انتقال پول به نيويورک در واقع به . انتقال يافت
منظور پنهان کردن مقصد اصلی و واسطه ای برای انتقال پول ها به مقصد 
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 . ی شان، يعنی بانک های سوييس بوده استنهاي
هزار  ٢٥٠، اتحاد شوروی دو پرداخت ١٩٤١ژوئن  ١٣و  ١١   ً           مثال ، در تاريخ 

دالر از  ٨٠٨/٣٠٥، مبلغ ١٩٤١ژوئن  ١٦در تاريخ . دالری به ايران داشت
 . يک حساب متعلق به ايران در نيويورک به سوييس حواله شد

ت سالی که رضا شاه بر ايران حکومت ميلسپو اشاره می کند که در طول بيس
) ٦٣(».      ً              و کامال  کشور را دوشيد. ... ثروتی کالن برای خود انباشت«کرد، 

عالوه بر حساب های بانکی اش (انتقال وجوه به بانک های نيويورک و سوييس 
نشان می دهد که غارت ثروت های ايران توسط رضا شاه خيلی ) در لندن

 . لسپو حتی تصورش را هم می کردگسترده تراز چيزی است که مي
به اين  ١٩٤١تا  ١٩٢٨دليل اصلی کمبود شديد ارزدرايران در طول سال های 

دليل بود که رضا شاه بخش عمده ای از درآمدهای ارزی اقتصاد ايران را 
  )١(.تصاحب وبه حساب های بانکی خودش در اروپا و آمريکا سرازير می کرد
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  خذ توضيحات و مآ

  
 
 - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی -» رضا شاه وبريتانيا«دمحمقلي مجد  - ١

  ٤١١ – ٤٥٢صص  - ١٣٨٩
  

 :  پی نوشت 
  
١٣/٨٩١(شماره » گزارش بحران ارزی در ايران«فرين،  - ١ ، مورخ )۵١۵١
  ١٩٢٩نوامبر  ٢
٢۶/٨٩١( ١١١٣در اترتن، گزارش شماره  - ٢   ١٩٣٠اوت  ٧، مورخ )۵٠
٢٣/٨٩١( ١٩، گزارش شماره ويالرد - ٣   ١٩٣٠اوت  ٧، مورخ )۵٠
١۵٠١/٨٩١( ٨هارت، گزارش شماره  - ۴   ١٩٣٠فوريه  ٨، مورخ )٠٠
 ۵۴؛ در هارت، گزارش شماره ١٩٣٠مارس  ١٣شفق سرخ، مورخ  - ۵
)١۵٠٢/٨٩١   ١٩٣٠آوريل  ۵، مورخ )٠٠
٢١٣/٨٩١( ۵٣هارت، گزارش شماره  - ٧   ١٩٣٠آوريل  ۵، مورخ )٠٠٢
٢١۴/٨٩١( ۵٩رت، گزارش شماره ها - ٨   ١٩٣٠آوريل  ۴، مورخ )٠٠٢
٣٩/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  - ٩   ١٩٣٠مه  ٢۴، مورخ )۵١۶

۴٣/٨٩١(وزارت امور خارجه، يادداشت شماره  -١٠  ۴، مورخ )۵١۵١
  ١٩٣٠نوامبر 

٣۵/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  -١١   ١٩٣٠مارس  ١٢، مورخ )۵١۶
٣۵/٨٩١(ره ويالرد، گزارش شما -١٢   ١٩٣٠مارس  ١٢، مورخ )۵١۶
  ٣٠-٣١ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، صص  -١٣
٣۵/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  -١۴   ١٩٣٠مارس  ١٢، مورخ )۵١۶
۴٩/٨٩١( ۶۴ويالرد، گزارش شماره  -١۵   ١٩٣٠اوت  ٢٣، مورخ )۵١۵١
٣۶/٨٩١( ١٣۴هارت، گزارش شماره  -١۶   ١٩٣٠اوت  ١١، مورخ )۵١۵١
۴٩/٨٩١( ۶۴ويالرد، گزارش  -١۶   ١٩٣٠اوت  ٢٣، )۵١۵١
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٣٩/٨٩١( ٧١ويالرد، گزارش شماره  -١٨ سپتامبر  ٢٧، مورخ )۵١۵١
١٩٣٠  

۴۵/٨٩١( ٧٩ويالرد، گزارش شماره  -١٩   ١٩٣٠نوامبر  ٨، مورخ )۵١۵١
۴۶/٨٩١( ٨٢ويالرد، گزارش شماره  -٢٠   ١٩٣٠دسامبر  ۶، مورخ )۵١۵١
۴۶/٨٩١( ٨٢اره ويالرد، گزارش شم -٢١   ١٩٣٠دسامبر  ۶، مورخ )۵١۵١
١۵٠٧/٨٩١( ۶٧ويالرد، گزارش شماره  -٢٢ سپتامبر  ١۵، مورخ )٠٠

١٩٣٠.  
٢۴/٨٩١( ۴٠٠هارت، گزارش شماره  - ٢٣  . ١٩٣١فوريه  ٢۴، مورخ )۵١۵

در نتيجه محدود شدن معامالت ارزی به بانک های مجاز و لزوم صدور مجوز 
گان نمی توانستند برای پرداخت قيمت کاالهايی که برای خريد ارز، واردکنند

به ويژه، شرکت برادران کتانه که کاميون های .    ً                          قبال  وارد کرده بودند ارز بخرند
هزار دالری را که برای خريد قطعات  ٨۵دوج وارد می کرد نتوانست مبلغ 

ً                                       طبيعتا  شرکت دوج هم بر نماينده خود در ايران فش. يدکی الزم بود تهيه کند ار       
  .می آورد

۴۶٨/٨٩١( ١۴۵٢هارت، گزارش شماره  -٢۴   ١٩٣٣ژوئن  ١، مورخ )۵١
۴٨۶/٨٩١( ۴٠٠هورنی بروک، گزارش شماره  -٢۵ آوريل  ١، مورخ )۵١

سياست های مالياتی شاه بسيار ارتجاعی بود، و «: ميلسپو می نويسد. ١٩٣۵
او . گذاشتهزينه های زندگی را باال می برد و بار سنگينی بر دوش فقرا می 

مالکان را از پرداخت ماليات های مستقيم معاف کرد و شيوه قرون وسطايی اخذ 
مالکان به اين دليل از پرداخت » .ماليات در دروازه شهرها را دوباره باب کرد

او «: ماليات معاف شده بودند که رضا شاه خودش بزرگترين مالک کشور بود
               ً              پرداخت و يا اصال  هزينه ای نمی  بابت دريافت خدمات مختلف هزينه اندکی می

او از . پرداخت زيرا خدمات دهندگان از ارايه صورتحساب به او واهمه داشتند
نيروی کار اجباری در جاده سازی ها و ساختمان سازی ها استفاده می کرد؛ 
کاميون ها را به تصاحب خود در می آورد؛ و بدون شک راههای ديگری نيز 

» .نه بابت کارهايی که انجام می شد به کار می بستبرای پرداخت کمترين هزي
  .ميلسپو، آمريکايی ها در ايران،  

۵١٨/٨٩١( ١۵۶۵انگرت، گزارش شماره-٢۶   ١٩٣٩مارس  ٣٠، مورخ )۵١
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۵١٨/٨٩١( ١۵۶۵انگرت، گزارش شماره  -٢٧ مارس  ٣٠، مورخ )۵١
١٩٣٩  

  ميلسپو، آمريکايی ها در ايران،   -٢٨
۴۴/٨٩١( ٢٠۵ه هارت، گزارش شمار -٢٩   ١٩٣٠نوامبر  ١٧، )۵١۵١
۴۴/٨٩١( ٢٠۵هارت، گزارش شماره  -٣٠   . ١٩٣٠اکتبر  ۶، مورخ )۵١۵١
٧٨/٨٩١(هارت، تلگرام شماره  -٣١  .١٩٣٢ هيفور ١۵، مورخ )۵١۵١
٨۴/٨٩١( ١٠٨٠هارت، گزارش شماره  -٣٢ مارس  ٩، مورخ )۵١۵١

١٩٣٢. 
٨٢/٨٩١( ١٠۵٣هارت، گزارش شماره  -٣٣  هيفور ١۶مورخ  ،)۵١۵١

١٩٣٢. 
٨٢/٨٩١( ١٠۵٣هارت، گزارش شماره  -٣۴  هيفور ١۶، مورخ )۵١۵١

١٩٣٢. 
۴٠/٨٩١( ١٢١٣هارت، گزارش شماره  -٣۵  .١٩٣٢اوت  ٢۴، مورخ )۵١۵
۴٠/٨٩١( ١٢١٣هارت، گزارش شماره  -٣۶  .١٩٣٢اوت  ٢۴، مورخ )۵١۵
١٢۶/٨٩١( ١۶۶٨گزارش شماره  لدز،يچا زيرو. یدر ج -٣٧ ، مورخ )۵١۵١
 .١٩٣۴ هيفور ٢٧
١١۵/٨٩١( ٧١۴بروک، گزارش شماره  یهورن -٣٨  هيفور ١٠، مورخ )۵١۶

١٩٣۶.  
شد؛ و هر  لياز قران به رالو تبد رانينام واحد پول ا ١٣٠٨بهمن  ٢٧در  -٣٩

ها در  یاست و از پرتغال یولينام رالن اسپان. قران و ربع بود کيرالن معادل 
. ٣٨٧خاطرات و خطرات، ص  ت،يهدا :مانده بود؛ نک رانيجنوب ا

 )راستاريو(
١۴٩/٨٩١( ٧٣٨بروک، گزارش شماره  یهورن -۴٠  ۶، مورخ )۵١۵١

 .١٩٣۶مارس 
١۴٩/٨٩١( ٧٣٨بروک، گزارش شماره  یهورن -۴١  ۶، مورخ )۵١۵١

 .١٩٣۶مارس 
١۵١/٨٩١(گزارش شماره  ن،يکر. یکنسول ارل ت بينا -۴٢ ، مورخ )۵١۵١
 .١٩٣۶مارس  ١۶
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١۵١/٨٩١(گزارش شماره  ن،يکر. یکنسول ارل ت بينا -۴٣ ، مورخ )۵١۵١
 .١٩٣۶مارس  ١۶
١۵٣/٨٩١(گزارش شماره  ن،يکر -۴۴  .١٩٣۶ ليآور ۴، مورخ )۵١۵١

  ١٩٣٧ ران،يا یبانک مل یعمل نکول
٣۵/٨٩١( ٩۵۶گزارش شماره  ام،يمر -۴۵  .١٩٣۶دسامبر  ٢٣، مورخ )۵٠
 بوده

 
١٣٠/٨٩١(گزارش شماره  ن،يکر -۴۶  .١٩٣٧ ليآور ٢٧، مورخ )۵١۶
١٣٠/٨٩١(گزارش شماره  ن،يکر -۴٧  .١٩٣٧ ليآور ٢٧، مورخ )۵١۶
١۶٧/٨٩١( ١١٣٧انگرت، گزارش شماره  -۴٨ سپتامبر  ٢٩، مورخ )۵١۵١

١٩٣٧.  
١۶٧/٨٩١( ١١٣٧انگرت، گزارش شماره  - ۴٩  سپتامبر  ٢٩، مورخ )۵١۵١

١٩٣٧. 
؛ »١٩٣٧در سال  رانيا یداقتصا تيگزارش وضع« ،یگر. یج. یا. یئ -۵٠

۴٠/٨٩١(به شماره  کايدر اسناد وزارت امور خارجه آمر ۵٠.( 
١٩۵/٨١٩( ١۶٧٧انگرت، گزارش شماره  -۵١ سپتامبر  ١١، مورخ )١۵١۵

١٩٣٩. 
. به واالس اس نگياسپر ليصادرات شرکت توته ريمد شر،يف. اف. ويدبل -۵٢

 کايه آمروزارت امور خارج کيبخش امور خاور نزد سيير ،یمور
)٢٠٧/٨٩١  .١٩۴١ هيژوئ ٣١، مورخ )۵١۵١

٢٠١/٨٩١(انگرت، تلگرام شماره  -۵٣  ١٩۴٠اوت  ٢٨، مورخ )۵١۵١
٢٠٠/٨٩١(تلگرام شماره  ،یديگر -۵۴  .١٩۴٠اکتبر  ١، مورخ )۵١۵١
٢٠۴/٨٩١( ٢١گزارش شماره  فوس،يدر -۵۵  هيژانو ٢٣، مورخ )۵١۵١

١٩۴١. 
٢٠۴/٨٩١( ٢١گزارش شماره  فوس،يدر -۵۶  هيژانو ٢٣، مورخ )۵١۵١

١٩۴١. 
٢٠١/٨٩١(انگرت، تلگرام شماره  -۵٧  .١٩۴٠اوت  ٢٨، مورخ )۵١۵١

٩۴/٨٩١(به ولز  یمور - ۵٨   .١٩۴٠اوت  ١٢، مورخ )٢۴٨
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 .١٩۴٠اوت  ١۴مورخ  ،یولز به مار -۵٩
۶/٨٩١-١٢۴١شماره  ادداشتيپارکر،  -۶٠  .١٩۴١ هيژوئ ١٩، مورخ )٢۴
شماره  ،»رانيا یو بازرگان یاوضاع اقتصادگزارش «امبرشتس،  -۶١

)١٧۵۵/٨٩١  .١٩۴١ هيژوئ ١٢، مورخ )٠٠
٧/٨٩١(موس پسر، گزارش شماره . اس زيجم -۶٢ مارس  ١٨، مورخ )٧١٣

١٩٣٨. 
  .٣۴ص  ران،يها در ا يیکايآمر لسپو،يم -۶٣
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   سيزدهمفصل 
 

 اصغر حکمت ای از علینوشته / وجود آمد؟  دانشگاه تهران چگونه به
 

طرح نقشه داخلی دانشکده حقوق به مهندس محسن فروغی که تازگی بعد از 
تکميل تحصيالت در مدرسه صنايع ظريفه پاريس به ايران آمده بود، محول 

اين مهندس جوان و با ذوق که به مدرسه حقوق عالقه ارثی داشت و پدر . گرديد
تدريس کرده بود با اشتياق فطری و ها در آن مدرسه رياست و  بزرگوارش سال

  .ارثی به کار پرداخت
  

 باغ جالليه
  

صحرای شنزاری بود که از جنوب  ١٣١٢در شمال غربی شهر تهران در سال 
منتهی ) زاد فرح(تا ) اميرآباد(های قريه  به خندق شهر تهران و از شمال به تپه

ار وسيعی بود که خورد باغ بسي در اين دشت تنها آبادی که به چشم می. شد می
های کهنسال  عمارت مختصری در جنوب آن در دو طبقه ساخته شده و به درخت

 .شد و در تمام آن باغ اشجار ميوه بسيار کاشته شده بود کاج احاطه می
 ١٣٠٠سال پيش، در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در حدود  ١٠٠قريب به 

السلطان  مسعودميرزاظل الدوله فرزند ارشد سلطان هجری قمری شاهزاده جالل
اين سرزمين . موسوم شد“ جالليه“آن باغ را احداث کرده بود و از اين جهت به 

مبارک مقدر بود که در اوائل قرن چهاردهم در عصر دودمان پهلوی آبادترين و 
ً             در شمال آن سابقا  ميدان معروف . زيباترين محالت پايتخت بلکه ايران بشود                 

“ فرح“نام  فند برگزيده شد و اکنون پارک دالويزی بهاس برای رژه سوم“ جالليه“
و باالخره در همين سرزمين مبارک بود که دانشگاه . در آنجا ايجاد شده است

  .تهران آفتاب وجود مسعود خود را در افق علم و دانش درخشان کرد
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  شبی که دانشگاه متولد شد

 
  وزرا در حضور جلسۀ هيأت  ١٣١٢های فرخنده اواخر بهمن  در يکی از شب

سخن از . شاه در عمارتی که اکنون مقر کاخ ملکه پهلوی است تشکيل شده بود
. آبادی تهران و عظمت ابنيه و عمارات و قصور زيبای جديد در ميان آمد

الوزرا در اين باب به شاهنشاه تبريک گفت  رئيس) ذکاءالملک(مرحوم فروغی 
نوبت به بنده . ن گشوده بودندديگر وزيران نيز هريک به تحسين و تمجيد زبا

گويا . نگارنده رسيد که به سمت کفيل وزارت معارف در آن ميان حاضر بودم
خداوند متعال به قلب من الهام کرد که عرض کردم در آبادی و عظمت پايتخت 
البته شکی نيست ولی نقصی که دارد اين است که اين شهر هنوز عمارت 

ارد و حيف است که اين شهر نوين از ند) دانشگاه(“ اونيورسيته“مخصوص 
شاه بعد از اندک تأملی يک کلمه . همه بالد بزرگ عالم از اين حيث عقب باشد

 .“را بسازيد بسيار خوب آن“گفتند 
ِ                      در جلسه بعد  هيأت وزرا در آغاز به اکبر داور، رو  وزير ماليه مرحوم علی           

به وزارت معارف  تومان ٢۵٠٠٠٠نموده و فرمودند در بودجه سال آينده مبلغ 
چند روز بعد که بودجه . اعتبار بدهيد که به مصرف ساختمان مدرسه برسانند

سال نو تدوين و تنظيم شد و به تصويب رسيد وزير ماليه اضافه براعتبار مقرر 
سال قبل مبلغ مزبور را جهت ساختمان مدارس در فصل مخصوص گنجانيده و 

وزارت معارف هم ابالغ شد و من  به تصويب رسيد و به ١٣١٣قبل از نوروز 
  .مأمور و مکلف شدم که ساختمان دانشگاه را آغاز نمايم

 
  انتخاب زمين

 
ريزی و  بيشتر اوقات درصدد پيدا کردن زمينی برای پی ١٣١٣فروردين ماه 

آغاز عمارت دانشگاه بودم و در گوشه و کنار به تجسس و تحقيق مشغول شدم 
  هايی که عرضه  هت مناسب ديدم از جمله زمينباالخره باغ جالليه را از هر ج
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و  آباد بود که آن وقت در اطراف باغ معروف آن عمارات شد در بهجت
گدار آن را نپسنديد و  مهندس وزارت معارف موسيوآندره. هايی بنا شده بود خانه

 .کمی عرصه و قلت وسعت آن را خاطر نشان ساخت
جانب مايوس شدند در نزد وزير ماليه آباد که از اين  مالکين اراضی بهجت

يکی از . کوشش کرده و خاطر آن مرحوم را بر رجحان زمين خود جلب کردند
  آباد مطرح  های فروردين ماه همان سال که پيشنهاد دو زمين جالليه و بهجت شب

کرد و باالخره اخذ رأی              ً            آباد را قويا  پشتيبانی می شد مرحوم داور، رجحان بهجت
و معلوم شد ايشان اکثريت داشتند و من بسيار دلشکسته و نوميد به عمل آمد 

پس از اندکی به رسم . در اين اثنا شاه به جلسه وزرا ورود فرمودند. گشتم
مرحوم ) کرديد؟ چه می(معمول از مرحوم فروغی نخست وزير سئوال کردند 

صحبت انتخاب زمين برای دانشگاه بود و دو محل پيشنهاد “فروغی عرض کرد 
باغ “شاه بعد از اندک تأملی فرموديد “ آباد و ديگری جالليه شده يک بهجت

عرصه آن کم و اراضی آن . آباد شايسته نيست بهجت. جالليه را انتخاب کنيد
مطلب تمام “ ام من همه اين نواحی را با اسب گردش کرده و ديده. گير است سيل

 .شد و من مشغول به کار شدم
هزار مترمربع بود که از مالک آن تاجری به نام  ستباغ جالليه افزون از دوي

 ۵آقا اتحاديه تبريزی خريداری شد و توافق حاصل گرديد که متری  حاج رحيم
در موقع . شاهی آن را کم کرد از اين مبلغ وزير ماليه متری ده. لایر حساب نمايد

ات امضای قباله به نماينده وزارت معارف دستور داده بودم که در قباله، قن
ناچار مالک قبول  به. مخصوص جالليه نيز بايد قيد شود واال قباله را امضا ننمايد

تومان که به پول امروز شايد بيست ميليون  ١٠٠٠٠٠کرد و مبلغی در حدود 
اول چيزی که به عمل آمد نرده اطراف آن باغ . تومان ارزش دارد دريافت کرد

يبا برقرار است و اميد است که و اراضی وسيع آن بود که هنوز آن نرده فلزی ز
  .تا ابد برقرار باشد

 
 تاالر تشريح اولين ساختمان دانشگاه

” تئوری“صورت نظری  فن تشريح که ازارکان مهم علم طب است تاآن تاريخ به
تعليم عملی آن بدون وجود محل مخصوص که بتوان اجساد . شد تدريس می
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سات عوام و خرافات احترام احسا.             ً                       اموات را عمال  تجزيه نمايند ممکن نبود
بنابراين در نظر . اجساد اموات مانع از اجرای اين سبک عملی تعليم تشريح بود

گرفته شد که ساختمان دانشگاه از دانشکده پزشکی شـروع شـود و از آن هم 
. آغاز گردد) Salle de Dessection(شعبـه تشـريـح عمـلی و تـاالر تشـريـح 

. شد ساختمان شروع شد و به کمال جديت تعقيب میدر اوايل ارديبهشت اين 
های تشريح در دو طبقه و  نقشه محل نگهداری اجساد در طبقه زيرزمين و سالن

آمفی تئاتر مخصوص تعليمات نظری به مرحله اجرا گذارده شد و تا اواخر 
وقتی که گزارش اتمام بنا به عرض شاهنشاه رسيد . خاتمه پذيرفت ١٣١٣ماه  دی

اتمام آن بنا ابراز تعجب کردند و قرار شد که يک روز مخصوص به از سرعت 
 .زمين دانشگاه تشريف آورده و تاالر تشريح را معاينه فرمايند

دکتراميراعلم که رئيس کرسی تشريح بود ودکترابوالقاسم بختيار جراح و معاون 
و  دانشکده طب و دکتربلر آمريکائی جراح بيمارستان آمريکايی تهران سعی بليغ

حتی برای اولين بار اجساد اموات . کوشش فراوان در اين راه به خرج دادند
های دولتی تحويل گرفته و در  بالصاحب را مخفيانه دکتربختيار از مريضخانه

های   آورد ودرسالن زيرزمين در محفظه اتومبيل شخصی خودبه تاالر تشريح می
  .گرفت مخصوص مملو محلول ضدعفونی قرار می

 
نظر رسيد که يک لوحه  مقارن با گشايش تاالر تشريح به١٣١٣ بهمن ١۵

يعنی در . تاريخی از طالی خالص تهيه و در زيربنای مرکز دانشگاه دفن شود
شنبه پانزدهم بهمن در محلی که مرکز دانشگاه خواهد بود در زمين  روز سه

يب اين پيشنهاد به عرض رسيد و شاهمشاه تصو. دست شاه وديعه گذاشته شود به
فرمودند ولی روز سيزدهم بهمن با تلفن به اين جانب ابالغ شد لوحه طال را 
تغيير داده و از فلز ساده تهيه نمائيد زيرا دفن کردن مبلغی طال در زير خاک 

آن لوحه . ساعت انجام شد ٢۴اين امر مبارک به فاصله . برخالف اقتصاد است
 .گويا هنوز در مخزن بانک ملی موجود باشد

                                                            ً هاردهم بهمن باران شديدی در تهران شروع شد که تا نيمه شب اتصاال  روز چ
روز اين جانب از فرط نگرانی که جهت انجام تشريفات و  باريد عصر آن  می

السلطنه حسن سميعی رئيس  پذيرايی از موکب شاهانه داشتم از آقای اديب
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دامه يابد آيا آسا اگر ا تشريفات دربار با تلفن استعالم کردم که اين باران سيل
  فرمای محل دانشگاه خواهند شد يا نه؟ به فاصله ده موکب همايونی فردا تشريف

البته “ اگر سنگ هم از آسمان ببارد خواهم آمد“دقيقه جواب رسيد که فرمودند 
 .توکل به خداکرده آماده پذيرايی شدم. تکليف معلوم بود

ما شده و ساختمان آن فر موکب شاهانه نخست به تاالر تشريف… شنبه صبح سه
های  اعليحضرت شاهنشاه پس از بازديد قسمت… دقت بازديد فرمودند را به

مختلف تاالر تشريح نقشه تفصيلی ساختمان دانشگاه را که محل هريک از 
داد و در اتاق دفتر تاالر گسترده شده بود مورد توجه  ها را نشان می دانشکده

رسانيد که مطابق اين نقشه تاالر  عرض قرار داده و کفيل وزارت معارف به
تشريح جزء کوچکی از دانشکده طب است که آن دانشکده خود قسمتی از 

باشد که انشاءهللا روزی برسد که تمام دانشگاه با فروع و  دانشگاه بزرگ می
  .                  ً          شعب و منضمات تماما  ساخته شود

 
  لوحه تاريخی

 
دانشگاه در جلو  پس از مالحظه و سرکشی تاالر تشريح شاهنشاه به فضای

دورنمای وسيع باغ جالليه که جايگاه آينده دانشگاه بود . چادرپوش تشريف بردند
انگيز جلوه و جذبه خاصی  درمد نظر گسترده و در زير تابش آفتاب و هوای فرح

هم در آنجا بود که حفره مخصوصی برای دفن لوحه تاريخی حفر شده … داشت
لوحه فلزی را که بر … کفيل معارف. ودبود و محفظه سنگی منتظر آن لوحه ب

آهسته . روی آن به خط نستعليق زيبا عبارت ذيل نقر و کنده شده بود تقديم نمود
برنز تهيه شده “سئوال فرمودند از فلز است يا از طال؟ عرض کردم که از 

 :عبارت منقور که به فارسی ناب انشاء شده بود اين است“ است
ان رضاشاه پهلوی سردودمان پهلوی ساختمان هنگام شاهنشاهی پادشاه اير“

دانشگاه تهران به فرمان او آغاز و اين نوشته که به يادگار در دل سنگ جاگرفته 
 “خورشيدی ١٣١٣بهمن ماه . زمين سپرده شد به

 اعليحضرت شاهنشاه لوحه را از دست اين بنده گرفته وآنرابه دقت مطالعه کردند
اين  ری است که ملت ايران بايستی خيلی قبل ازايجاد دانشگاه کا“آنگاه فرمدند 
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 “. شروع کرده باشد حال که شروع شده بايد جديت نمود که زودتر انجام گيرد
الوزراء  رئيس) مخبرالسلطنه حاجی(قلی هدايت  در ميان حضار مرحوم مهدی

سابق ايران که از لحاظ سن و قدمت خدمت مرتبه ارشديت داشت مرتجال 
س شاهانه چند سال قبل کلنگی به زمين زدند که اوضاع ذات مقد“عرض کرد 

اشاره او به کلنگی بود که اعليحضرت (کرد جسمی مردم اين کشوررااصالح می
) آهن در محل ايستگاه کنونی به زمين زدند برای ايجاد راه ١٣٠٧شاه در 

الحمدهللا که . دهد فرمايند که روح را پرورش می امروزنيز بنايی را شروع می
  … “دم و چنين روزی را ديدمنمر

 
  ساختمان

 
که اعليحضرت شاهنشاه لوحه يادگار بنياد  ١٣١٣بهمن  ١۵پس از روز تاريخی 

عمارت دانشگاه را در محلی که اکنون پلکان ورودی جنوبی دانشکده پزشکی 
درنگ  است در دل سنگ به وديعه نهادند ساختمان در زمين وسيع جالليه بی

 .شروع گرديد
و جنوب “ دانش“زمين که اکنون از طرف شمال منتهی به خيابان  عرصه اين
 و ضلع“ فرانس آناتول“و ضلع شرقی آن خيابان “ شاهرضا“آن خيابان 

باشد و  متر مربع می ٢٠١١٨٠است به مساحت “ آذر٢١“غربی آن خيابان 
های ششگانه و کتابخانه مرکزی و  مساحت ابنيه اعيانی آن شامل بردانشکده

 .متر مربع است ١١٩۵٨٠. تباشگاه اس
ُ     نقشه عمومی دانشگاه را يک معمار عالی مقام فرانسوی موسوم به آندره گ دار                                                                  
رئيس کل باستانشاسی و موزه ايران باستان ديپلمه مدرسه عالی صنايع ظريفه 

در تاالر تشريح  ١٣١٣بهمن  ١۵پاريس طرح کرده و نگارنده در روز مبارک 
و ضمنا توضيحات الزم تقديم نمودم و مورد  آنرا به عرض شاهنشاه رسانيده

 .تصويب قرار گرفت
تشکيل “ اداره ساختمان“در وزارت معارف به نام  ١٣١٣دستگاهی در سال 

تومان اعطايی در بودجه معارف  ٢۵٠٠٠٠شده بود که با اعضای فنی و اعتبار 
 نخست طرح چهار خيابان خارجی و دو خيابان داخلی ريخته. آغاز به کار کرد
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های  شد و در اواخر زمستان آن سال در تمام اين شش خيابان از دوطرف نهال
 .اند گستر چنار غرس گرديد که اکنون چهل ساله شده درختان سايه
 اولين دانشگاه

دست اقدام گرفته شد دانشکده طب  ای که برطبق برنامه به نخستين دانشکده
   ً       اوال  در آن : ه قرار داشتدو دليل آن دانشکده در رأس برنام به. بود) پزشکی(

تاريخ تشکيالت مدرسه طب تا حدی تکامل يافته و به صورت يک مدرسه عالی 
های استيجاری نامناسب با کمال مضيقه روز  درآمده بود ولی در خانه) فاکولته(

     ً                                                          ثانيا  ازآن مهمتر احتياج مبرم کشور به وجود اطباء جوان بود که در . گذرانيد می
ودتر تربيت بشوند و چرخ بهداشت مملکت را به کار آن دانشکده هرچه ز

داروساز و دندانساز وظيفه حياتی مملکت و , بيندازند تهيه و تربيت پزشک
 .دولت بود

الوزرا  در خدمت مرحوم دمحمعلی فروغی رئيس ١٣١۴صبح روز سوم خرداد 
ساختمان  ١٣١۶اسفند  ١۴کلنگ نخستين مدرسه طب به زمين زده شد و روز 

دندانسازی و دواسازی در دو طبقه ) فاکولته(ن دانشکده از اصل وفرع دو تمام آ
شمال شرقی و غربی ساخته و پرداخته گرديد و در مجلس باشکوهی که در 
تاالر دانشکده طب تشکيل شد با حضور هيأت دولت و وکالی مجلس و رجال و 

بنام  اعيان و دانشمندان واساتيد دانشکده پزشکی چنان که االن آن تاالر
 .نامبردار است افتتاح يافت“ سينا ابن“

 سينا تاالر ابن
به داخل دهليز . خيابان دانش داشت در شمال دانشکده در ورودی بزرگی به

شد که در اضالع آن اشعار معروف حکيم نظامی به خط ثلث  عريضی وارد می
الکالمی خطاط معروف بر روی سنگ مرمر کتيبه شده  به قلم عبدالحميد ملک

 .ودب
خاطر دارم که در وسط دهليز در مقابل در ورودی اين ابيات  خوبی به نگارنده به
 .شد خوانده می

 پيغمبر گفت علم علمان
 علم االديان و علم اديان

 در ناف دو علم بوی طبيب است
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 آن هر دو فقيه يا طبيب است
 اندوز باش فقيه دانش می

 آموز اما نه فقيه حليت
 باش طبيب عيسوی هش می

 …ما نه طبيب آدمی کشا
 دو دانشکده حقوق و فنی

اعتبار ساختمان وزارت معارف به يک ميليون تومان افزايش  ١٣١۴در سال 
های  يافت که از آن سال به بعد عالوه بر هزينه عمارت دانشگاه برای ساختمان

ولی قسمت . های نوبنياد در شهرهای بزرگ نيز به مصرف رسيد دبيرستان
 ١٣١٧اين اعتبار تا سال . ها تخصيص يافت ختمان دانشکدهاعظم آن برای سا
 .شد و ساختن آن ابنيه ادامه داشت همه ساله اعطا می

و “ حقوق“بعد از دانشکده پزشکی برنامه ما عبارت از ساختن دو دانشکده 
چون ساختن اين بناهای . بودکه هردو در ضلع غربی دانشگاه جای دارند“ فنی“

واليات از طاقت يک اداره کوچک خارج بود، ناچار عظيم و وسيع در مرکز 
واگذار و قرارداد “ سانتاب“بنای آن دو دانشکده بطور مقاطعه به شرکت سوئدی

 .بسته شد
طرح نقشه داخلی دانشکده حقوق به مهندس محسن فروغی که تازگی بعد از 
تکميل تحصيالت در مدرسه صنايع ظريفه پاريس به ايران آمده بود، محول 

اين مهندس جوان و با ذوق که به مدرسه حقوق عالقه ارثی داشت و پدر . يدگرد
ها در آن مدرسه رياست و تدريس کرده بود با اشتياق فطری و  بزرگوارش سال

نقشه دانشکده فنی را مهندس سيرو فرانسوی طرح کرد و . ارثی به کار پرداخت
در اينجا . ار دادندکار را آن دو مهندس در تحت نظر و مراقبت قر عمل مقاطعه

بايد از حسين جودت رئيس اداره ساختمان به نيکی ياد کنم که در طول مدت 
ساختمان دانشگاه با جديت و ذوق و شوق مباشرت اين کار بزرگ را به عهده 
گرفت و با درستی وامانت و جديت خستگی ناپذير به اين بنای تاريخی سعی بليغ 

 .نمود
م آن دو دانشکده در زمان اينجانب نصيب من نشد و متاسفانه روز افتتاح و اتما

از خدمت معارف برکنار شدم ولی بعدها وزرای معارف  ١٣١٧من در تيرماه 
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االمر شاهانه با کمال جديت بنايی را ادامه و آن هر دو را به پايان  وقت حسب
 .رسانيدند

مدرسه عالی حقوق و علوم سياسی در آن زمان در عمارت کوچکی در کوچه 
اين خانه کوچک بيرونی مرحوم . قرار داشت) زار و فردوسی بين الله(اتابک 

اتابک اعظم عصر ناصری و مظفری بود که بعدها به دولت منتقل  السلطان امين
اتابک در اواخر صدارت خود در شمال غربی شهر تهران پارک وسيعی (شد 

رتشتی فروخته احداث کرد که ورثه او آن پارک را به ارباب جمشيد بازرگان ز
      ً                                                              و بعدا  سفارت دولت روس آن را خريداری کرد و در حال تحرير اين پارک مقر 

 …)سفارت شوروی است
 سازمان

همزمان با ساختمان عمارت دانشگاه تهران که شرح آن در دو يادداشت سابق 
يعنی همراه ساختمان به . تشکيالت آن دستگاه عظيم نيز آغاز گرديد. ذکر شد

مشغول شديم که در حقيقت ساختمان به منزله جسم و جسد بود و  کار سازمان هم
 ١۵بعد از آن در . باشد سازمان مانند روح و روان وهردوالزمه وجود انسان می

لوحه يادگار بنای دانشگاه دردل سنگ نهاده شدهمچنان در زمستان  ١٣١٣بهمن 
 .آن سال نيز تشکيالت آن شروع گرديد

انشگاه به عهده کميسيونی محول گرديدکه ريزی تاسيس د مطالعه درطرح
معارف و علوم عاليه کشور در آن وقت . اعضای آن به دقت انتخاب شده بودند

در برابر چهار مکتب وچهار فرهنگ قرار داشت که هريک با قيافه مستقل و 
 .شدوهرکدام به جای خود به صفات چند اختصاص داشت مخصوصی نمايان می

ـی مملکت ايـران که در نتيجه تمدن اسالمـی پيکـره اول فرهنگ ملـی و تاريخ
های  مساعـی وکوشش. داد علـوم و فنـون گـوناگـون را در اين کشـور نشان مـی

علما و دانشمندان ايران از قرن دوم تاريخ اسالم به صورت ترکيبی از مدنيت 
با قديم عصر ساسانی آميخته به تعاليم اسالم و فرهنگ پهلوی پارسی ممزوج و 

. گرفت لسان و ادب عرب تکامل يافته و شکل دل آويز و زيبايی به خود می
های عديده از منابع پهلوی ايرانی و يونانی و هندی صورت  تعاليم اسالم باترجمه

خاصی گرفته و مکتبی به وجود آورد که نمونه کامل آن در مدرسه نظاميه بغداد 
تمدن نوزاد ايران در . کرد گری می و مدارس اصفهان و خراسان و فارس جلوه
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سال تحول و ترقی يافته و سرچشمه فيضی از علم و دانش به جريان  ١٢٠مدت 
 .شدند آورد که فرزندان ايران از آن سيراب می

بايستی که دانشگاه تهران براساس آن مکتب موروث نياکانی بنا شود و  البته می
يل ملی خود آغاز به کار های خارجی به ميراث اص قبل از اقتباس از ساير تمدن

تربيت شدگان دانشمند  ريزی دانشگاه از نخبه رو در کميسيون طرح نمايد از اين
از ميان علما و دانشمندان معاصر در ميان معلمان و . تمدن ايران برگزيده شد

سيدنصرهللا تقوی مدرس مدرسه  اول حاجی. فضالی زمان دو انتخاب شدند
الزمان فروزانفر که تحصيالت علوم  به نام بديع سپهساالر، دوم دانشمند جوانی

عاليه اسالمی را در محضر اساتيد خراسان آموخته بود و هر دوتن دانشمندانی 
 .برگزيده و عالی مقام بودند که در آن کميسيون عضويت يافتند

مکتب دوم که مرکب از معارف ملی نياکانی ولی آميخته با فرهنگ نوآمده بالد 
ن نوزدهم ميالدی مطابق با سيزدهم هجری در اين کشور به فرنگستان از قر

“ دارالفنون“ظهور رسيده و صورتی بديع حاصل کرده بود و مظهر آن مدرسه 
هجری تاسيس شد و معلمان فرنگی همدوش استادان ١٢۶٨تهران بود که درسال 

ا ايرانی به تعليم علوم و فنون قديم و جديد پرداختند يک طبقه دانشمندان و علم
وجود آمده بود که علوم جديده را از قبيل طب، مهندسی، فيزيک،  دراين مکتب به

دادند و در همان حال علوم عاليه از ادب و فلسفه  شيمی و علوم طبيعی تعليم می
 .کردند و حقوق و منقول را تدريس می

معلم رياضيات (دو نفر از آن ميان برگزيده شدند يکی مرحوم غالمحسين رهنما 
التحصيل مدرسه علوم سياسی  فارغ(اکبر دهخدا  علی و دومی مرحوم) فنوندارال

هردو تن نماينده آن مکتب بودند ومامور شدند که در ) و رئيس مدرسه حقوق
مکتب سوم، عبارت . ريزی اساس دانشگاه نوبنياد شرکت نمايند کميسيون طرح

فارغ  ج وازآن طبقه دانشمندان بودندکه همه تربيت شده مدارس عاليه خار
های ممالک فرنگستان بودند اين فضالی جوان يا تعليم  از اونيورسيتهالتحصيل 

يافته تمدن و فرهنگ آنگلوساکسون بودند يعنی در انگلستان و آمريکا تحصيالت 
بهره يافته و در آلمان و اتريش “ ژرمنی“خود را به پايان رسانده و يا از تمدن 

ديگری و يا طبقه خاصی را تشکيل  ند و نيز گروه تعليم يافته و به ايران آمده بود
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شدند و در مدارس فرانسه  شمرده می“ التين“دادند که تربيت شدگان فرهنگ  می
تحصيل کرده بودندازدسته اول دکترعيسی صديق رئيس وقت مدرسه 

                   ً                انتخاب شد که مخصوصا  در آن اواخر در ) دانشسرای عالی(دارلمعلمين عالی 
اونيورسيته  ارکرده واطالعات مبسوطی ازطرزتشکيالتآمريکامطالعات بسي

از دسته دوم دکتر رضازاده شفق . انگليس و ممالک متحده بدست آورده بودهای 
التحصيل شده انتخاب گرديد و  که از دانشگاه برلين در رشته فلسفه و ادب فارغ

و  از دسته سوم مرحوم دکتراميراعلم که طب جديد را در دانشگاه ليون آموخته
التحصيل اونيورسيته  الدوله ادهم رئيس مدرسه طب و فارغ ديگر مرحوم لقمان

 .اينها همه در آن کميسيون انتخاب شدند. پاريس بود
عالوه رياست اداره تعليمات عاليه در آن تاريخ به عهده جوانی دانشمند بود به  به

خته و در دانش آمو“ روان“اکبرسياسی که در دانشگاه پاريس و  نام دکتر علی
او نيز . حقيقت مسئول و مباشر مستقيم سازمان دانشگاه در وزارت معارف بود

 .کرد     ً                      طبعا  در آن کميسيون شرکت می
ريزی وشالوده بندی  اين جمع برگزيده ازاين مکاتب متعدد کميسيون طرح

اين کميسيون  ١٣١٢دادند وازاواخر سال  التاسيس را تشکيل می دانشگاه جديد
که ) بازنشستگی(رد و ميرزادمحمخان گرکانی رئيس اداره تقاعد شروع به کارک

البته به حکم . از مديران مطلع و آگاه مسائل استخدامی بوده برآن جمع افزوده شد
 .کردم وطيفه اين بنده نويسنده نيز در جلسات عديده آن کميسيون شرکت می

ريزی  را طرح در اين جلسات آن آقايان با تبادل نظرو مشورت سازمان دانشگاه
کردند عاقبت در نتيجه چند ماه مشورت و مطالعه حاصل بررسی آن کميسيون 

در “ اليحه قانون تاسيس دانشگاه“به صورت اليحه قانونی درآمد که به نام 
به مجلس شورای ملی پيشنهاد گرديد و مدت دوماه نيز در کميسيون  ١٣١٢اسفند

انجام به صورت يک قانون معارف پارلمان مورد بحث و مطالعه بود و سر
از تصويب مجلس شورای ملی گذشته و به  ١٣١٢خردادماه  ٨درآمد و تاريخ 

صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شد که هنوز بعد از چهل سال 
  .مبنای عمل متصديان دانشگاه تهران است
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 ١٣١٢خرداد  ٨قانون 

های  انشگاه و دانشکدهماده است که از تشکيالت د ٢١اين قانون مشتمل بر 
ششگانه آن و دستگاه مديريت آن يعنی مقام رئيس و شورای عالی و نيز از 
مدرسين و اساتيد و معلمين و مسائل مربوط به استخدام و رابطه آن با قانون 

 .کند استخدام کشوری بحث می
مجلس شورای ملی به وزارت معارف اجازه : در ماده اول آن نوشته است

برای علوم و فنون و ادبيات و فلسفه در “ دانشگاه“ای به نام  هدهد موسس می
کند و  مادۀ دوم از شعب و تشکيالت داخلی بحث می. تهران تاسيس نمايد

در آن موقع هنوز . (موسوم خواهد بود“ دانشکده“هريک از آنها به : گويد می
را به “ دانشکده“و “ دانشگاه“اين قانون دو کلمه . فرهنگستان تاسيس نشده بود

و “ استاد“وضع کرده است و کلمه ) فاکولته(و ) جامعه(جای اونيورسيته 
اين شش دانشکده عبارت : را به جای پرفسور و معاون او قرار داده“ دانشيار“

 :بودند از 
 ـ دانشکده علوم معقول و منقول ١
 ـ دانشکده علوم طبيعی و رياضی ٢
 ـ دانشکده ادبيات و فلسفه و علوم تربيتی ٣
 ـ دانشکده طب و شعب و فروع آن ۴
 ـ دانشکده حقوق و علوم سياسی ۵
 ـ دانشکده فنی و علوم مهندسی ۶

دادند و به همين سبب  اين شش دانشکده شش گوشه اصلی دانشگاه را تشکيل می
نشانی که برای عموم دانشگاهيان به تصويب رسيد عبارت بود از يک نشان 

 .به عالمت شيروخورشيد مزين بود نقره مينا به شکل مسدس که وسط آن
بايد گفت که با تکامل و توسعه دانشگاه در ظرف مدت چهل سال اخير رشد اين 

های تازه بر آن  نام دانشکده های جديدی به اند و سازمان ها متوقف نمانده دانشکده
رسد و موسسات فرعی  اضافه شد که در اين تاريخ تعداد آن به هفده دانشکده می

 .علمی گوناگون نيز در حاشيه آنها به وجود آمده است برای شعب
اولين مدرسه عالی قديمی از عهد مظفرالدين شاه قاجار تاسيس شده بود به نام 
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مدرسه عالی فالحت که بعدها در کرج در اراضی و باغ وسيع و عمارت قديمی 
در سال . وجود داشت اداره مدرسه فالحت برعهده وزارت کشاورزی بود

الدين اميرعالئی متصدی  جوان با هوش و با ذوق به نام شمس يک ١٣٢٢
ذوق و ابتکار و عالقه به معارف آن مدرسه را به  وی به. وزارت کشاورزی شد

اکنون  ضميمه البراتوار و کتابخانه و چاپخانه به دانشگاه منتقل ساخت که هم
 .يکی از شعب مهم دانشگاه تهران است

های  و يا دانشکده.های جديد تاسيس شد ن دانشکدهچنانکه گفتيم دراين عصرهمايو
. به دانشگاه تهران ملحق شدند) دامپزشکی(ديگر مانند مدرسه عالی بيطاری 

ها نيز تغيير يافت و از جمله دانشکده معقول و منقول که ظرفا آن  اسامی دانشکده
ه و ناميده شد“ االهيات“گفتند به نام دانشکده  می“ شنگول و منگول“را مدرسه 

دو شعبه دواسازی و دندانپزشکی فرع دانشکده طب خود توسعه و تکامل يافته و 
“ ادبيات و علوم انسانی“به صورت دو دانشکده درآمدند و دانشکده ادبيات به نام 

 .موسوم گرديد
در بدو تاسيس مقر ساختمان پنج دانشکده طب، حقوق و علوم ادبيات در محوطه 

در آنجا تاسيس و تشکيل يافت ولی دانشکده  منظور بود و) جالليه(مرکزی 
 .معقول و منقول در مدرسه عالی سپهساالر ناصری قرار گرفت

ترين مدارس عالی جديد است و از عصر تاسيس  ـ دانشکده طب که قديم ١
دارالفنون نيمه قرن سيزدهم در آنجا تشکيل شده بود در اين اواخر به نام کالس 

) نصيرالدوله(نيد مرحوم ميرزااحمدخان پدر گذرا طب در همان محل روز می
آن مدرسه را از مدرسه دارالفنون جدا کرد و  ١٢٩٧وزير معارف وقت در سال 

به صورت يک مدرسه مستقل درآورد که رياست آن به عهده مرحوم دکتر 
 .ادهم واگذار گرديد لقمان

هجری قمری به ابتکارمرحوم حسين پيرنيا ١٣١٧ـ دانشکده حقوق در ٢
تاسيس شد ومنظور از آن تربيت کادر سياسی برای خدمت در ) شيرالدولهم(

در . وزارت امور خارجه بودو شباهت به مدرسه علوم سياسی پاريس داشت
هنگامی که اعليحضرت رضاشاه پهلوی به سمت رياست وزاری معارف  ١٣٠٢

برنامه آن را تغيير داده و آن را به صورت جديدی در ) دادگستری(و عدليه 
ناميده شد ” حقوق“تشکيل دادند و به نام مدرسه ) کاخ گلستان(خلوت کريمحانی 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٢                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

ها، تربيت قضات نيز بود و صورت  و مقصود از آن عالوه بر تربيت ديپلمات
اکبر دهخدا در  منظمی داشت در زمان تاسيس دانشگاه به رياست مرحوم علی

. قرار داشت) زار درکوچه اتابک، بين فردوسی و الله(عمارت بيرونی اتابک 
 .اين مدرسه هم ازجمله موسسات عالی موجود بود که در قالب دانشگاه درآمد

صورت هسته ابتدايی ضميمه  ـ دو دانشکده ادبيات و علوم در آن تاريخ به ۴و  ٣
بود و با قسمت تعليمات علوم تربيتی ترکيب ) دانشسرای عالی(دارالمعلمين عالی

ز دارالمعلمين جدا شد و دو دانشکده مستقل در يافته و به موجب قانون جديد ا
دانشگاه به وجود آمد که ساختمان آن دو اکنون در ضلع شرقی دانشگاه عمارت 

رياست دانشسرا در آن وقت به عهده آقای دکترعيسی صديق . مرکزی قرار دارد
اکبر سياسی  بعد از تاسيس دانشگاه رياست آن به اقای دکترعلی. اعلم قرار داشت

 .ذار شدواگ
ـ دو دانشکده نوبنياد که به حکم ضرورت و احتياج مملکت در همان سال  ۵

به وجود آمد و افتخار تاسيس آن نصيب بنده شده، که در آن ) ١٣١٣(تاسيس 
يکی دانشکده علوم معقول و منقول و . تاريخ متصدی وزارت معارف بودم

 .بود) تکنيک(ديگری دانشکده فنی 
مقدمات تاسيس آنها فراهم آمد و  ١٣١٣تابستان اين هر دو دانشکده در 

سيدنصرهللا تقوی  رياست دانشکده اولی به آقای حاج. های آنها مدون گرديد برنامه
در شهريور ماه همان سال در مجلس باشکوهی که . واگذار گرديد) دادات اخوی(

در مدرسه عالی سپهساالر ناصری منعقد شد علمای درجه اول تهران مانند 
م امام جمعه خوئی ومرحوم بهبهانی و آقای امام جمعه تهران و بسيار مرحو

. ديگر از دانشمندان تهران در آن مجلس حضور يافته و رسميت آن اعالم گرديد
سال اول آن مطابق برنامه جديد در همان مدرسه تاسيس شد و دوره چهارساله 

ر ناصری برقرار درمدرسه قديم سپهساال١٣٢٢         ً                     آن تدريجا  تکميل گرديد وتا سال 
ولی در آن تاريخ برحسب تقاضا و استدعای علما و روحانيون از آن . بود

مدرسه به خارج منتقل گرديد و مدرسه سپهساالر به طالب علوم دينيه مقيم در 
های اين دانشکده در  التحصيل اولين فارغ. حجرات آن مدرسه اختصاص يافت

 .به درجه ليسانس رسيدند ١٣١٧سال 
کده فنی يا علوم مهندسی که يک مؤسسه به کلی نوبنياد بود در همان ـ دانش ۶
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در تهران برای تعليم و . شود تاريخ حيات آن شروع می ١٣١٣سال تولد دانشگاه 
 .فنون مهندسی و تکنولوژی مؤسسه خاصی وجود نداشت

هايی در مدرسه قديم دارالفنون آغاز شده بود که يک عده مهندس هم  کالس
بود ولی بعدها که دارالفنون به صورت يک مدرسه متوسط درآمد تربيت کرده 
مرحوم مهندس عبدالرزاق بغايری يکی از . ها اثری باقی نماند از آن کالس

 .آموختگان آن کالس قديمی بود دانش
آهن و همچنين ادراه کل صناعت و کارخانجات نوبنياد احتياج  وزارت راه و راه

شده داشتند و اين معنی برای اعليحضرت  زيادی به مهندسين جوان و تربيت
رضاشاه کبير يکی از مقاصد و منويات خاص بود زيرا از استخدام کارکنان و 
ً                                                  کارشناسان بيگانه قلبا  تنفر داشتند اين بود که از موقع تاسيس دانشگاه، يک                       

جزو برنامه جدی وزارت معارف قرار “ تکنيک“ويا “ فنی“مدرسه به نام
 .بينی شد رداد پيشخ ٨گرفت ودرقانون 

نويسنده وقتی آن مدرسه را تاسيس کرد محل خاصی برای آن نبود ناچار در 
باالخانه نوبنياد مدرسه دارالفنون که تازه تجديد بنا و مرمت شده بود سال اول 

ولی در . تاسيس نموده و آقای دکتردمحم حسابی متصدی امور آن بود ١٣١٣آنرا 
اجرا و تکميل شد مرحوم غالمحسين رهنما به  سال بعد که برنامه آن دانشگاه

سمت رياست و آقای مهندس عبدهللا رياضی به سمت معاونت آن انتخاب گرديدند 
سازی به صورت  ودوره چهارساله آن، درشعب برق ومکانيک و ساختمان و راه

 ١٣١٩ـ  ١٣١٨التحصيلی آن دانشکده در سال  و اولين دوره فارغ. منظمی درآمد
 ١٣١٣روز افتتاح آن را در شهريور ماه . به کشورحاضر شدندبرای خدمت 

الوزرا و   درعمارت دارالفنون جشن گرفتيم ومجلس با شکوهی با حضور رئيس
منصور وزير راه و مهندس امين  علی  مرحوم. وزرا و وکالی مجلس تشکيل شد

يد های ام رئيس کل صناعت به اين دانشکده بسيار عالقه داشتند زيرا تمام چشم
  .آموختگان آن دانشکده بود به دانش

 
 رئيس دانشگاه

کند که رئيس دانشگاه بر حسب پيشنهاد  خرداد تصريح می ٨ماده سوم قانون 
وزارت معارف و به موجب فرمان همايونی تعيين و بعدها برطبق ماده چهارده 
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 .شود ها انتخاب می با شرايط الزم از ميان روسای دانشکده
ای قانونی برای اين بنده که در  ی ماده سوم تکليف و وظيفهدر بدو تاسيس اجرا

نويسنده برحسب وظيفه پيشنهادی . کرد آن وقت وزير معارف بودم، معين می
برای رياست آن موسسه نوين تهيه نمودم و سه نفر از معمرين رجال و 

 .دانشمندان را که به زيور علم و ادب آراسته بودند برای رياست پيشنهاد کردم
آن پيشنهاد را به عرض شاهنشاه ) علی فروغی مرحوم(وزير  قتی که نخستو

رسانيدند مورد قبول واقع نگرديد وامر فرمودند که خود وزير معارف، خود 
الوزرا  رئيس. دانشگاه را تاسيس کرده و همچنان به رياست دانشگاه برقرار باشد

اجازه دادند که امور  به اين بنده ابالغ کردند و… امر مبارک را اجرا کرده و 
دانشگاه را به سمت متصدی رسمی آن برعهده بگيرم و تشکيالت آنرا منظم 

ها صادر  کرده و احکام استادان داخلی و خارجی را برای تدريس در دانشکده
اسماعيل مرات و دکترعيسی  و بعد از من وزارت معارف مانند مرحوم. نمايم

پياپی ) منصورالسلطنه(صطفی عدلم سيددمحم تدين و مرحوم صديق و مرحوم
پست وزارت معارف و رياست دانشگاه را داشتند و به موجب تصويبنامه شماره 

شغل رياست دانشگاه و انجام وظايف آن برعهده  ٢۵/١٠/٢۵مورخ  ١۵۴٣٧
اکبر سياسی  آقای دکترعلی ١٣٢٢بعدها در سال . وزاری معارف قرار گرفت

ل دانشگاه را گذارنده خود ايشان رئيس که وزير معارف بودند، قانون استقال
  .دانشگاه شدند

 
 شورای دانشگاه

بينی شده است و  پيش“ شورای دانشگاه“خرداد تشکيل مجمعی به نام  ٨در ماده 
کند به استناد همين  چگونگی سازمان و تعداد اعضا و وظايف آنان را معين می

به مناسبت ميالد  ١٣١۴اسفند  ٢۴ماده پس از جلسه تشريفاتی که روز جمعه 
اسفند اولين  ٢۵شاهنشاه پهلوی درمدرسه حقوق تشکيل يافت روز بعديعنی شنبه 

گانه و  های شش روسای دانشکده. جلسه آن درهمان دانشکده حقوق منعقد گرديد
معاونين آنها و يک نفر از اساتيد برجسته از هر دانشکده به سمت نماينده به 

 .عضويت آن معرفی شدند
اسفند مرحوم دمحمعلی فروغی نيز حضور  ٢۴تشريفاتی روز جمعه در جسله 
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آميز افتتاح کرد و هم در آن جلسه به اهميت  يافت و جلسه را با بياناتی تشويق
اين بنده در .                                       ً                      وظيفه رئيس دانشگاه و تکاليفی که قانونا  برعهده اوست اشاره کرد

دانش ايرانيان و  جواب بعد از عرض تشکر، شرحی بيان کردم و به مقام علم و
خدمات آن قوم به عالم انسانيت اشاره کردم و گفتم هرچند تاريخ تاسيس 

های ممالک راقيه اکثر برتاريخ تاسيس دانشگاه تهران تقدم دارد ولی در  دانشگاه
حقيقت افزون از هزار سال است که کاروان علم و ادب در اين سرزمين در 

ها در تاريخ تمدن جهان ثبت شده است در حرکت بوده است و نياکان ما که نام آن
اينک هم به صورت دانشگاه همان تاريخ . تعليم علوم عاليه پيش قدم بودند

پرافتخار تجديد شده است شک نيست که فرزندان آنان همان ميراث اجداد خود 
را تجديد خواهند کرد و با استعداد خداداد و نبوغ ذاتی، گوی سبقت از ديگران 

 :فرمايد               ً                                       و سخن را تيمنا  به اين بيت خواجه حافظ پايان دادم که میخواهند ربود 
  القدس ار باز مدد فرمايد فيض روح

 
  کرد ديگران هم بکنند آنچه مسيحا می

 
جلسات متوالی و مرتب شورا که . گذرد اکنون بيش از چهل سال از آن تاريخ می

نجاه جلسه درپی تشکيل شده متجاوز از هفتصدوپ در طول اين مدت دراز پی
است که صورت مذاکرات آن نماينده حرکت مداوم و سير ترقی پيوسته دانشگاه 
در اين زمان بوده است و انشاءهللا روزگاران باقی بوده وديعه گذشتگان را به 

 .آيندگان خواهد سپرد
 ٢٠به نقل از فصلنامه تالش ـ شماره 
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 چهاردهمفصل   

             

    ١٩۴٠تا  ١٩٢٢هاي  يران در سالجريان صنعتي شدن ا
  
  

 دست دولت زير سر صنعت
  

هاي خود از ايران  شناس هلندي در سلسله گزارش دكترويلم فلور، دانشمند ايران
 .هاست يكي از اين مقاله» صنعتي شدن ايران«چند مقاله نوشته است كه 

 
و  ميالدي ١٧٥٧فارس در سال  شورش شيخ احمد مدني، صيد مرواريد در خليج

دو مقاله ديگر فلور ) ١٥٠٠- ١٩٠٠(بافي و بازرگاني در ايران  صنعت پارچه
است كه توسط دكترابوالقاسم سري گردآوري و در كتابي با نام صنعتي شدن 

دكترفلور در مقدمه مقاله خود . ايران توسط انتشارات توس منتشر شده است
اصل  ٤ايران بر سياست اقتصادي  ١٩٤١تا  ١٩٢٥هاي  در سال... «: نويسد مي

ايجاد   پذيرش رهبري اقتصاد كشور از سوي حكومت، شناخت عوامل توليد،
تعادل ميان مصرف كاالهاي وارداتي و قدرت خريد ملي و افزودن بر قدرت 

هاي بخش خصوصي بزرگ با امان  قرار بود شركت... خريد، استوار شده بود
صنعتي و تسهيالت براي  هاي يافتن از پرداخت عوارض ورود كاال، دريافت وام

هاي زيادي براي صنايع نوپا معمول  اما تعرفه... واردات ابزار توليد اقدام كنند
تنها واحدهاي ... ها و سودآوري منابع را تغيير داد گشت كه سازوكار قيمت

گزارش دكتر فلور را از جريان صنعتي شدن ايران » ...انحصاري سرپا ماندند
  .خوانيد مي ١٩٤٠تا  ١٩٢٢هاي  در سال
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  ١٩٢٢- ١٩۴٠كردن  فشار براي صنعتي

  
الدين رهبري كردند دوران جديدي را در تاريخ  كودتايي كه رضاخان وضياء

اين دوران نه همين با تقويت حكومت مركزي و افزايش امنيت . ايران گشود
كه رضاشاه خود را شاه ايران  ١٩٢٥مشخص شد؛ بلكه همچنين پس از سال 

حكومت . توري همراه با فقدان آزادي سياسي مجلس به رشد پرداختخواند ديكتا
هاي بزرگي براي ايران داشت و حتي پس از عزل  جديد پس ازكودتا نقشه

طلبي كابينه  هاي بعدي مقداري روح پيشرفت الدين ازحكومت كابينه ء ضيا
غاز آ) ١٩٢١(السلطنه  هاي كابينه قوام از جمله هدف. الدين را حفظ كردند ضياء

ها و آموزش  كردن به استخراج معادن و بسيج ساير منابع براي تاسيس شركت
هر چند حكومت در اجراي . كارگران و مردم بيكار براي مبارزه با بيكاري بود

در كوششي به  ١٩٢١اين سياست زياد موفق نبود، با وجود اين مجلس در 
شويق صنايع هاي وارداتي و ت منظور موقوف ساختن بخش زيادي از پارچه

هاي بافت ايران را براي كارمندان دولت و  بافي داخلي، پوشيدن پارچه پارچه
بافي داخلي را  اين تصميم تا حدي صنايع پارچه. كاركنان ارتش اجباري دانست

در كوشش همانندي . بايست نخ از خارج وارد شود رمق بخشيد، اما هنوز مي
ه برگزاري نمايشگاهي از براي تشويق صنايع بومي حكومت مبلغي پول ب

ها و صنايع ايران در تهران اختصاص داد تا مصنوعات و صادرات  ساخته
در همين حال براي تشويق صنعتگران ايراني به استفاده از . ايران را تقويت كند

. هاي خارجي داير شود تكنولوژي جديد، اجازه داده شد كه نمايشگاهي از ماشين
هاي ريسندگي و بافندگي  اضا براي دريافت ماشيناين ابتكارها موجب شد كه تق

هاي بزرگ يا به كار انداختن  چه دستي وچه برقي و نيزاستقرار كارخانه
 .هاي تعطيل شده افزايش يابد كارخانه

هاي خود برسد الزم  براي اينكه حكومت بتواند نقشه خود را اجرا كرده به هدف
ازي اقتصاد خود را پيشرفت داده و بود كه بر اقتصاد تسلط بيشتري يابد تا زيرس

به اين منظور هيات آمريكايي به رياست . آن را به نحو معقولي سامان دهد
ميلسپو در ضمن كارهاي . ميلسپو كه اختيارات بسيار داشت به كار گرفته شد
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دستورهايي صادر كرد تا بر  ١٩٢٣نوامبر  ٢٩بسيار ديگري كه انجام داد در 
هاي بافت ايران استفاده شود  سته بود تنها از پارچهاجراي حكم دولت كه خوا

تابي خود  التجار بوشهري كارخانه ابريشم معين در همان سال حاج. نظارت كنند
سال تعطيل بود  ٢٠اين كارخانه هر چند نزديك . را در رشت بازگشايي كرد

الملك در  در همان سال بازرگاني اصفهاني با نام عطاء. هنوز وضع خوبي داشت
هاي كارخانه ريسندگي بافندگي خريداري كرد، اما تا پايان سال  آلمان ماشين

هاي كوهستاني همدان به  ها را از راه او هنوز نتوانسته بود تمام ماشين ١٩٢٣
براي  ١٩٢٣سازي تبريز در سال  مالك كارخانه كبريت. اصفهان انتقال دهد

خود . ان سپارش دادهاي جديد به آلم گسترش ظرفيت توليد كارخانه، ماشين
هاي مختلف صنعتي مانند  هايي براي انجام دادن فعاليت حكومت نيز درباره طرح

اگر كارخانه «ميلسپو نوشت كه .تاسيس كارخانه قند دركهريزك به بحث پرداخت
هاي خالصه براي آن چغندر  ايم كه در زمين قند كار خود را از سر گيرد ما آماده

هاي آهن و ايستگاه هيدروالكتريك  براي ساختن راه هايي نيز مباحثه» .بكاريم
براي روشنايي و تهيه برق تهران و ايجاد سرويس تراموا به تجريش، جريان 

وزارت فوايد عامه امتيازي به مدت ده سال براي ساختن  ١٩٢٤در سال . داشت
هاي استرآباد، شاهرود، بسطام و دامغان اعطا  بافي در واليت هاي پارچه كارخانه

مزبور همچنين با پيشنهاد شركت آلماني براي   در همين سال وزارتخانه. كرد
به منظور بافتن پارچه و ساختن ) ابريشم و پنبه(هاي ريسندگي  ساختن كارخانه

 :هاي كاغذسازي و آبجوسازي موافقت كرد با شرايط زير كارخانه
ركنان خارجي ها يك سال پس از امضاي قرارداد ساخته شوند و شمار كا  كارخانه

ها از پرداخت  هاي كارخانه وارد كردن ماشين. در آنها اندك و محدود بماند
عوارض گمركي معاف باشد و ماليات بر درآمد برابر ده درصد از درآمد 

 .خالص پرداخت شود
گذاران  ها نشانه نيازي است كه حكومت و مجلس براي جذب سرمايه اين فعاليت

 .كنند جديد احساس ميصنعتي و آغاز پايگاه صنعتي 
ريسي و بافندگي در اصفهان تاسيس شد و كارخانه  كارخانه نخ ١٩٢٥در سال 

كه تعطيل بود در تهران دوباره شروع به كار ) الدوله صنيع(ريسي  پنبه و پشم
ريسي در تبريز نيز در شهر زادبوم خود قزوين كارخانه  مالك كارخانه پنبه. كرد
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  هاي صنعتي به مقياس كوچك در زمينه كفاشي، فعاليت. ريسي داير كرد پشم
بافي و ساير كاالهاي مصرفي نيز به سرعت رو به توسعه  سراجي، جوراب

ها و صنايع حكومت موسسه فني  براي اصالح و بهبود اين كارخانه. گذاشت
هاي جوان را  بنياد نهاد كه در آن تكنسين ١٩٢٤در ) مدرسه صناعت(

 .دادند متخصصان اروپايي آموزش مي
گذاراني كه مايل به  هاي زيادي براي حفظ صنايع بومي و يافتن سرمايه كوشش

قانوني به تصويب رسيد كه به  ١٩٢٥در . ايجاد صنايع جديد باشند، انجام گرفت
آالت صنعتي و كشاورزي و ابزار و وسايل  موجب آن به مدت ده سال ماشين

معافيت آشكارا به صنايع  اين. يدكي آنها از پرداخت عوارض ورود معاف گشت
هاي  بزرگ نظر داشت و كاالهاي مهم كوچك مانند چرخ خياطي و ماشين

 .شد بافندگي را شامل نمي
اين صنايع جديد در بسياري موارد مانند كارخانه وطن اصفهان، در وضع 

 .اقتصادي و مالي متزلزل قرار داشتند
آن مرغوب بود تنها با كارخانه جديد وطن كه توليدات پارچه زمخت و پتوهاي 

هايي كه كاركنان  حمايت جدي حكومت در شكل پول نقد، قراردادها و فرمان«
توانست سرپا  مي» .كرد بافت تشويق مي هاي ميهن دولت را به پوشيدن پارچه

اين حمايت از سوي حكومت انجام شد، زيرا كه در ميان اعضاي حكومت . بماند
خواستند ايران را مدرنيزه و كشور  مي هاي نيرومندي وجود داشتند كه گروه

گويا اين استحاله به «صنعتي كنند و البته وابسته بازرگاني انگليس نوشت، 
 » . داد ضرورت معني پيشرفت مي

نفع از عناصر مختلفي از جمله جوانان تحصيلكرده غرب،  هاي ذي اين گروه
نمودند  پشتيباني مي) رضاشاه بعدي(طلبي كه از رضاخان  مردمان اصالح
طلبان گذشته از تجربيات دردآلودي كه از  اين اصالح. تشكيل شده بود

فرمانبرداري ايران ازبريتانيا و روسيه داشتند، اضمحالل قريب الوقوع كشور 
آنها را واداشت كه ازحكومت مركزي نيرومند كه با مردي نيرومند مانند 

اقتصادي ايران شقوق مختلف پيشرفت . شد، حمايت كنند رضاخان رهبري مي
در تهران تاسيس  ١٩٢٤كه در » مجمع اقتصاد«هاي گوناگون مانند  در باشگاه

هاي پرشوري قرار گرفت، به مثل داور وزير بعدي  شده بود در معرض مباحثه
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ناشر روزنامه مرد آزاد بود، رهبري حزبي به نام  ١٩٢٣عدليه كه در سال 
هاي آن  كه از جمله خواسترا به عهده داشت ) Reformists(طلبان  اصالح

عقايد اين . در ايران بود» هاي جديد ايجاد انقالب صنعتي و كشاورزي با ماشين«
هاي ديگر نه همين به سبب تحصيالت آنها در اروپا، بلكه به  ها و برنامه برنامه

هاي گوناگون مانند آينده، ايرانشهر و فرهنگستان و  ها و مجله سبب انتشار كتاب
بسياري از عناصر سياست اقتصادي كه . هاي ايرانيان فراهم شده بود نامه پايان

ها نفوذي  شك اين نشريه ها بود و بي شد در اين كتاب تعقيب مي ١٩٣٠در دهه 
ها، اگر تنها به سبب  نمونه مهمي از اينگونه كتاب. سازان داشت عميق بر سياست

كليد «است با عنوان اينكه به زبان فارسي نوشته شده، كتاب احمد متين دفتري 
وي در اين كتاب درباره نظارت مستقيم دولت بر » استقالل اقتصادي ايران

بايست  شود و صنايع ملي كه مي اقتصاد كه موجب پيشرفت زيربناي اقتصاد مي
بايست تشويق  در برابر واردات خارجي حمايت شوند و صادرات صنعتي كه مي

گذاران به ويژه  لب سرمايهوي همچنين براي ج. شوند، به بحث پرداخت
عنوان يكي از  هاي مالياتي به گذاران خارجي پيشنهاد كرد كه معافيت سرمايه
 .ها دنبال شود سياست

طلب و جز آنان، حزب تجدد  تر از مجامع گوناگون اقتصادي اصالح اما حتي مهم
)Revival ( به رهبري داور، تيمور تاش و تدين بود، هرچند كه با اين مجامع

مدافعان اصلي جنبش » ها دموكرات«اين حزب كه تركه . نزديك پيوند داشت از
طلبان قديمي در آن عضويت داشتند، كانال  مشروطيت بود وبسياري از مشروطه

جدايي مذهب از سياست، ايجاد «برنامه حزب خواهان . اصلي اين عقايد بود
اپيتوالسيون ارتش با انضباط وبوروكراسي با مديريت خوب، پايان دادن به ك

اقتصادي، صنعتي كردن، جانشين ساختن سرمايه بومي به جاي سرمايه 
خارجي، كشاورز نمودن چادرنشينان، وضع قانون ماليات بر درآمد مترقي، 
فراهم كردن وسايل تحصيل براي همگان، ازجمله بانوان، پر و بال دادن به 

ها در سراسر  اقليتهاي  استعدادها و جانشين ساختن زبان فارسي به جاي زبان
بيشتر برنامه حزب در دوران سلطنت رضاشاه انجام گرفت و نه . بود» ايران

هاي ايجاد حكومت مركزي قوي رضاخان  شگفت زيرا كه حزب از سياست
نمود و رهبران و بسياري از اعضاي برجسته آن در شمار  سخت پشتيباني مي
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در پرتو وجود . گر درآمدندهاي مهم حكومت يا عامالن خدمات دي وزيران و مقام
. گامي بزرگ به پيش بردارد ١٩٣٠همين مردان است كه ايران توانست در دهه 

درست است كه اينان نتوانستند اصالحاتي عميق ايجاد كنند و دستگاه حكومت را 
هاي فاحشي ميان سطح درآمد مناطق شهري و  بيش از حد گسترش داد و تفاوت

اما اينان توانستند سيماي ايران را تغيير دهند و  نواحي روستايي پديد آوردند،
. صورت گرفت بنا كنند ١٩٥٠جاي پايي براي دومين جهش به پيش كه در دهه 

هاي هنگفت برداشته شد و امكان داشت با  ها با هزينه شكي نيست كه اين گام
كه اي  هاي بسيار كمتر برداشته شود، اما اين امر را بايد به مشكالت عديده هزينه

در برابر اين مردان قرار داشت و براي رفع آنها ناچار بودند، چنانكه جان 
 .خود را بپردازند، نسبت داد» اندوزي تاوان تجربه«استوارت ميل گفته 

بنا به  ١٩٣١معلوم نيست كه در نتيجه اعمال اين سياست يا جز آن در سال 
 ٢٣٠ه در حدود نشر داد) پيوست الف(فهرستي كه اداره كار و صنعت ايران 

كارخانه و تاسيسات صنعتي جديد بزرگ و كوچك در ايران وجود داشته است، 
اما در اين فهرست از شماره كارگران، نيروي اسب به كار گرفته شده، ميزان 

آنچه در اين فهرست . گذاري يا زمان تاسيس سخني به ميان نيامده است سرمايه
كارخانه پنبه  ٣٤كشاورزي به ويژه جالب توجه است شماره بسيار زياد صنايع 

شود كه به  قرارگاه الكتريكي ياد مي٣٥همچنين در فهرست از . پاك كني است
 ١٩٢٨راستي جالب توجه است، زيراكه وابسته بازرگاني انگليس در سال 

تنها شهرهاي تهران، بوشهر، تبريز، انزلي و رشت برق «نوشته بود كه 
 ١٩٣١و  ١٩٢٨ناممكن است كه در ميان سال  -ها اختالف ميان آگاهي. »دارند

را تنها ممكن است به غفلت  -آن همه مولد برق به ايران وارد شده و نصب شود
تر  اهميت تر و كم و ناداني يا به اغلب احتمال به ناديده گرفتن تاسيسات كوچك

 .نسبت داد
معلوم  ١٩٣٠درستي احتمالي اين نظريه از گزارش تجارتي انگليسيان در 

بخش باشد در ايران  هيچ نوع پيشرفت صنعتي كه نتيجه«گويد  شود كه مي يم
اين گزارش با فهرستي كه حكومت ايران از صنايع خود . »صورت نگرفته است

توان آن را چنين توجيه كرد كه آنچه در نظر  كند ومي به دست داده تطبيق نمي
داشت و درخور ذكر نمود، درنظراروپاييان اهميتي ن ايرانيان صنعتي ومدرن مي



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٢                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

 .نبود
با وجود اين نتابج، حكومت ايران از واكنش سرمايه خصوصي داخلي و فقدان 

داران ايراني درزمينه صنعت جديد از خود نشان دادند،  مديريتي كه سرمايه
 .نوميد و دلسرد شده بود

گذاران در نظر گرفته  هاي دولتي كه براي سرمايه هاي مالياتي و كمك معافيت
اي به بار نياورده بود، بنابراين حكومت بر آن شد كه خود زمام ابتكار  تيجهشده ن

در . گذاران خارجي، در دست گيرد را در صورت امكان با همكاري سرمايه
آهن سراسري ايران پرداخت و در  حكومت به كار متهورانه ساختمان راه ١٩٢٧

 .اين حال ساختمان كارخانه كاغذسازي موردتوجه قرار گرفت
گذاري در تهيه  حكومت بيهوده كوشيد تا عالقه سرمايه خارجي را به سرمايه

آهن ملي كشور را  خواست راه حكومت همچنين مي. برق تهران جلب سازد و آب
 .با فوالد ساخت ايران، بسازد

فلز در   هاي ذوب بنابراين يك مهندس آلماني براي تحقيق در امكان ساختن كوره
مناسب وجود نداشت  آنجا كه در ناحيه سمنان زغال از. سمنان استخدام كرد

سنگ معدن شمشك نزديك تهران وابسته  زغال) كوك(به پوكه   هاي ذوب كوره
تر براي تهران كه  بايست به عنوان سوخت ارزان توليدات اين معدن نيز مي. بود

رفت، به كار  ليره در آن به فروش مي٦چوب در زمستان به بهاي  هر تن زغال
آهن به كار رود و قصد بر  گذشته از آن قرار بود كه زغال براي خود راه .رود

مجلس  ١٩٢٨اوت  ١١در . اين بود كه طرح از لحاظ اقتصادي مناسب باشد
. مبلغ دويست هزار تومان براي به كار انداختن معدن شمشك در نظر گرفت

شد اداره هنگامي كه معلوم . رفت زغال به بهاي نصف هزينه توليد به فروش مي
معادن وزارت كارهاي عامه مقدار زيادي از سرمايه كارهاي معدني را اختالس 

مند ساختن يك شركت  حكومت در عالقه. كرده است حكومت آن را تعطيل كرد
چكسلواكيايي به تحصيل امتياز ساختمان كارخانه قند در كرج موفقيت بيشتري 

براي سرعت . نجام گرفتهايي درباره چغندر قند ا در آنجا آزمايش. يافت
بخشيدن به پيشرفت اقتصادي كشور يك سلسله اقدامات براي افزايش نفوذ دولت 

 . بر اقتصاد انجام شد
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 )١٩٣٠- ۴٠(جهش بزرگ به پيش 
  

حكومت ايران تصميم گرفت ) ١٩٣٠مارس ( ١٣٠٩در آغاز سال ايراني 
مبادله  اي براي كاهش واردات و حمايت صنايع تازه را به عنوان وسيله«

ها عالقه شديدي وجود داشت كه ايران به  گذشته از اين مباحثه» .گسترش دهد
. ها و نفوذ بيگانه آزاد باشد در آيد گونه كشور متكي به خويش كه از مداخله

حكومت براي حصول اين آرمان معتقد بود كه بايد جامعه و اقتصاد ايران 
وتحول را بايد دولت از راه حكومت بر اين باور بود كه تغيير. مدرنيزه شود

ابزاري كه . ريزي اقتصادي انجام دهد ها و برنامه درگيري در اقتصاد و شركت
براي اجراي اين سياست برگزيده شد وارد كردن جانشين بود كه به معني دخالت 

رضاشاه  ١٩٣٠دسامبر  ١٤در . المللي بود در وظايف خاص بازار و رقابت بين
ما آرزومنديم اين مجلس در تاريخ «ها كه  اين جمله هشتمين جلسه مجلس را با

اين اخطار سرآغاز . افتتاح كرد» كشور به عنوان مجلس اقتصاد شناخته شود
. اي عالي به كار پرداخت دهنده اي شد كه در آن حكومت به عنوان سازمان دوره

اي براي خنثي كردن اثرات انحطاط بزرگ  اين گام مهم را حكومت تا اندازه
اي براي آنكه حكومت پيشتر سياستي را براي گسترش  صاد ايران و تا اندازهاقت

به اين . سياست اقتصادي و ايجاد تعادل بازرگاني در پيش گرفته بود برداشته بود
براي به دست  ١٩٢٨هاي خارجي را در  هاي دولت منظور دولت كاپيتوالسيون

نبود استقالل داخلي، از جمله . آوردن تعرفه كامل و اقتدار مالي لغو كرد
دچار مانع  ١٨٥٠هاي صنعتي كردن ايران را از همان آغاز در دهه  كوشش
 .ساخت

هرچند تا آن زمان استقالل داخلي به سبب تعهدات كاپيتوالسيون به دست نيامده 
و حكومت ايران نخستين بار از سال ) به حاصل آمد ١٩٣٦اين استقالل در (بود 

استقالل مالي با . از اقتصاد خود پشتيباني كند توانست به طور واقعي ١٩٢٨
هاي كاالهاي صادراتي ايران مصادف گشت كه به بدتر شدن  سقوط قيمت

پيشرفت . ها انجاميد هم خوردن تعادل در پرداخت اوضاع بازرگاني ايران و به
اي فوري و ضروري براي حكومت پديد كرد تا به دنبال يافتن منابع   انگيزه
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 .ارز خارجي باشد درآمد ديگر و
قانون انحصار بازرگاني خارجي . هاي آن مساله بود صنعتي كردن يكي از پاسخ

 .ابزار سياسي حكومت براي حصول آن مقصود بود ١٩٣١
حكومت ايران دريافت كه براي بهبود اساس صنعتي از زير بناي الزم 

و كارهاي ونقل براي پيشبرد بازرگاني زيانبار بود  نظام حمل. برخوردار نيست
بايست بانكداري و  مي. رضايت بخش نبود) به مثل تهيه برق(زيربنايي ديگر 

موسسات مالي گسترش بيشتري يابند تا بتوانند ابتكارهاي صنعتي را تشويق و 
بر روي هم سرپرستان، مديران، مهندسان و كارمندان ماهر . ياري كنند

توانست  ن زيربنايي نميچني ايران بي. كرده در همه سطوح وجود نداشت تحصيل
بينيم كه حكومت برنامه وسيعي را براي  صنعت خود را گسترش دهد و ما مي

 .برآورد كردن اين نياز اجرا كرد
وزارت اقتصاد ملي كه تا آن زمان مسوول پيشبرد صنعت بود  ١٩٣١در ژوئن 

ن مدير جديد آ. به سه اداره منقسم شد كه يكي از آنها اداره صنعت و معادن بود
هايي  نويسد كه اداره جديد در آغاز كار حتي مكان فرخ در زندگينامه خود مي

براي اداره . الملك را براي استقرار برگزيد نداشت و بنابراين مدرسه كمال
معادن، او مهندس زاهدي را كه به تازگي پس از اتمام تحصيالت در رشته 

اره جديد به اندازه كافي اد. معدن از فرانسه به ايران بازگشته بود انتخاب كرد
پول براي كار نداشت و بنابراين فرخ بر آن شد كه استخراج معادن زغال 

و اللون را آغاز كند و اداره را با عوايد حاصل از ) Gajareh(شمشك، گاجره 
. به اين ترتيب اداره اندك اندك كار خود را آغاز كرد. به راه اندازد  فروش زغال

آهستگي كار را آغاز كند زيرا كه نه همين منابع آن اندك  اداره ناچار بود كه به
چون فرخ كارمندان قديمي وزارت اقتصاد . پايي نيز بود بود بلكه سازمان تازه
هاي ديگر انتقال داده وكارمندان يكباره جديدي را به اداره  ملي را به وزارتخانه

 .خود آورده بود
اين سياست در . جديد بودند هاي جديد مسوول اجراي سياست اقتصادي اداره

زد كه به حكومت ايران  حول و حوش قانون انحصار بازرگاني خارجي دور مي
تري بر واردات و صادرات و نظارت بر معامالت در ارز خارجي  نظارت دقيق

سازي واردات  داشت و امكان ايجاد صنعتي را كه به جانشين را عرضه مي
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 .داشت ت وجود نميپردازد فراهم ساخت كه در غير آن صور
هاي صنعت بر روي هم از لحاظ ارتباط با مواد خام و بازار داخلي خوب  نوع

هاي واردات و تحريم كاالهاي  سياستي كه درباره سهميه. انتخاب شده بود
داران ايراني از  وارداتي در پيش گرفته شده بود، وضعي پديد آورد كه كارخانه

هاي  توانستند كاالهاي خود را با قيمت رقابت خارجي آسوده خاطر بودند و مي
ها براي حمايت ازصنايع داخلي و نيز گردآوردن  تعرفه. گزاف عرضه كنند

كرد و  هاي وارداتي بسيار موثر كار نمي اما نظام سهميه. رفت درآمد به كار مي
كرد، در اين  از نظارت خوب حكومت بر سطح حمايت از صنعت جلوگيري مي

اي پديد آمد، هزينه زياد اداري و فساد آنها به عدم  رطلبانههاي انحصا حال ساخت
 .تكافو و زيان ارز خارجي منجر گشت

به سبب سياست اقتصادي كه عنايت به داخل كشور داشت، ساختاري صنعتي 
در . هاي مصرف داخلي اثر گذاشت اي روز افزون بر انگاره پديد آمد كه به گونه

در فهرست . ا حكومت اثر گذاشتهاي صاحبان صنايع ي فهرست اولويت
. هاي صاحبان صنايع يا حكومت پيشبرد صادرات مقام منيعي نداشت اولويت

. داشت هاي بسيار زيادي را عرضه مي گذشته از آنكه بازار داخلي هنوز فرصت
المللي كاالهاي مصنوع خود به سبب بدي كيفيت و  ايران براي فروش بين

. دادند دچار اشكال بود ها در آن زمان انجام ميهاي احتياطي كه ساير كشور اقدام
در نتيجه قيمت . هاي بسيار باال مكانيزم قيمت را تغيير شكل داد همچنين تعرفه

خواستند كاالهاي خود را در  هايي كه مي هنگفت كاالي توليد شده براي شركت
ران صاحبان صنايع اي. هايي آفريد المللي به فروش رسانند دشواري بازارهاي بين

بايست مواد خام يا اجناس  نخست اينكه آيا مي: به دو شيوه دچار اشكال شدند
كنندگان داخلي بخرند در هر دو  واسطه خودشان را وارد كنند يا اينكه از توليد

نخست . صورت قيمت كاالي توليدي آنها از رقيبان خارجي بسيار باالتر بود
نقل بپردازند،  و راي واردات و حملهاي زياد ب اينكه آنها ناچار بودند كه تعرفه

توانست كاالهاي  دولت برخوردار بود، مي  كننده داخلي چون از حمايت دوم توليد
 .هاي گران بفروشد اش را به قيمت توليدي

هاي صادراتي صنعت ايران نيز به سبب سطح باالي حمايتي كه  بنابراين فرصت
 .شد دچار ركود گشت از آن مي
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المللي  واحد در بازار داخلي نيز بسيار زيادتر از بازار بينهاي عايدي هر  نرخ
دادند كه توليد خود را به سطوح  بنابراين صاحبان صنايع حتي ترجيح مي. بود

اين گرايش همچنين . پايين كاهش دهند تا اينكه به بازارهاي خارجي صادر كنند
وت كارگر در مقدار به نسبت اساسي استعداد به قوت صنعتي و استعداد به ق

هاي پول  ها در نرخ مانع ديگر پيشبرد صادرات اثر تعرفه. منعكس شده است
ها كاهش يافت و مجموع ميزان ارز  واردات به نسبت به سبب تعرفه. كشور بود

پول ملي به . خارجي صرف شده بر واردات نيز به همين سرنوشت دچار شد
راي همان حجم ارزش باالتري گرايش يافت و در نتيجه صادركنندگان ب

با تصويب قانون ارز خارجي در . صادرات پول داخلي كمتري دريافت كردند
در نتيجه برخي از بازرگانان كه كارهاي «. بازار سياه به وجود آمد ١٩٣٢سال 

را بيش از پيش دشوار و ناسودمند يافتند و توجه خود را ) المللي بين(بازرگاني 
 ».معطوف داشتند به گسترش توليد صنعتي در درون كشور

در نتيجه سياست حكومت در دهه بعد شمار بسيار زيادي كارخانه جديد در 
هاي  هاي قند، پارچه مهمترين صنايع عبارت بودند از كارخانه. ايران ساخته شد

 - هاي كوچكتر شماري از كارخانه. سازي سازي و سمنت اي و پشمي، كبريت پنبه
بافي و  سازي، جوراب توليد روغن، شيشهشيميايي، انواع ديگر پارچه، صابون، 

كني، چاي،  هاي برنج پاك سازي، كارخانه هاي كشباف و مانند آن، چرم جامه
نيز در نقاط مختلف كشور، بيشتر به دست  -سازي هاي آرد، آبجو و شراب آسياب

موج  ١٩٣٨و  ١٩٣٤هاي  ميان سال. گذاران خصوصي تاسيس گشت سرمايه
هاي نوبنياد  شماره كارگراني كه در اين كارخانه. بودصنعتي كردن در اوج خود 

ميزان استخدام را در قياس با ميزاني كه پيشتر بخش صنعتي . استخدام شدند
 .دهد درصد بيشتر نشان مي٢٥٠پيشنهاد كرده بود نزديك 

اداره صنايع و معادن در طي آگهي اعالم داشت كه در آينده هر  ١٩٣٤در اكتبر 
اي صنعتي را داشته باشد براي اينكه از رقابت  انهكس قصد تاسيس كارخ

اين امر . بار جلوگيري شود بايد نخست از اين اداره پروانه دريافت دارد زيان
زيرا با اينكه طرحي . آميز بوده است نشانگر آن است كه سياست دولت موفقيت

گذاران به طرز روزافزوني سوار  براي گسترش صنعت وجود نداشت، سرمايه
حكومت با تاسيس . به ارابه صنعت را براي خود سودآور تشخيص دادندشدن 
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هاي  ها و سرمايه هاي قند موج صنعت را شدت بخشيد، اما اين شركت كارخانه
خصوصي بودند كه سرمايه اصلي را فراهم كرده ضربه اصلي را براي 

 به ويژه در ناحيه اصفهان واكنش نسبت به صنعتي كردن. پيشرفت وارد آوردند
كمابيش هر بخشي از جمعيت اصفهان و مضافات آن اگر «بسيار مثبت بود زيرا 

» .گذاري كردند هاي خود، مقداري از آن را در اين راه سرمايه نه همه اندوخته
گذاري از اين رو تسهيل گشت كه  آن حمايت گسترده و آن پايگاه وسيع سرمايه

گذاري شده در  سرمايه پول. هزار لایر صادر گشت سهام به مقدار كم از يك
 .بيشتر موارد نقد بود و از عوايد فروش اموال غيرمنقول مثل زمين نبود

در آذربادگان، طبقه بازرگانان در واكنش نسبت به سياست حكومت با احتياط 
زمان از دست رفته را با گسترش سريع  ١٩٣٦اما تا سال . بيشتري رفتار كردند

رو شدن يا  حتي كساني كه در اثر روبه«: هاي نوبنياد جبران كردند كارخانه
گذاري در بازرگاني خصوصي در معرض  هاي سرمايه كاهش يافتن فرصت

هايي كه پيشگامان تاسيس  هاي خود بودند، اينك به سبب موفقيت احتكار سرمايه
هاي  اند و به سبب ناتواني خودشان در تبديل سرمايه ها به دست آورده كارخانه

تر خارجي به شركت در گسترش صنعت ترغيب  طمئنهاي م خود به پول
 ».اند شده

اي در ايران وجود نداشت، حكومت بر  از آنجا كه بازار عمومي معتبر شايسته
آن شد كه با فراهم ساختن وام بانكي و اعتبارات بازرگاني براي صاحبان صنايع 

قش بنيان يافت ن ١٩٢٧بانك ملي كه در . هاي خصوصي را ترغيب كند سرمايه
بانك براي . ها ايفا كرد گذاري مهمي در شركت و همكاري در بسياري از سرمايه

اين . گرفت درصد مي٦تا  ٥گذاران نرخ بهره بسيار اندكي تنها  تشويق سرمايه
هاي زياد بهره بود كه در بخش اقتصاد غيربازاري رواج  نرخ برخالف نرخ

انك كشاورزي نيز كه در وضع ب. داشت و بانك ملي نتوانست در آنها رخنه كند
توزيع منافع پيشرفت اقتصادي . چنين بود بنيان يافت اين ١٩٣٣سال 

 .هاي شهري و روستايي به اين ترتيب سخت به نفع نواحي شهري بود ناحيه ميان
هاي شهري آشكارا به نفع نواحي شهري بود، سياستي كه به  گذاري سرمايه

هاي  ري كمك كرد و به ايجاد محلهكشانده شدن كارگران روستايي به نواحي شه
در نواحي شهري نيز ايجاد صنايع بزرگ . كثيف و بيكاري در شهرها انجاميد
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بينيم كه صنايع سنتي به عنوان وسايلي  بر صنايع كوچك مرجع دانسته شد و مي
 .براي مبارزه با بيكاري و فقر زياد چندان آماج توجه قرار نگرفت

بهره يا كمابيش درباره سودهاي سهامي كه  هاي از آنچه كه درباره ميزان
دانيم اينها  اند، مي هاي واقع در شيراز و اصفهان به سهامداران پرداخته كارخانه

شركت صنعتي فارس سود سهامي به ميزان . آمد بسيار اميدبخش به نظر مي
اعالم  ١٩٣٦درصد در ٦٦و  ١٩٣٥درصد در ٨٠يا  ١٩٣٤درصد در سال ٢٠
 .شد اي سهام به پول نقد پرداخت ميهمه اين سوده. كرد
شك اين امر نيز ناشي از اين حقيقت بود كه پنبه محصول محلي در سراسر  بي

هايي  كارخانه«وابسته بازرگاني انگليس نوشت كه . ايران خواهان فراوان داشت
قدغن شدن » .كه داير هستند براي مقابله با تقاضا با فشار زياد سرگرم كارند

هاي  كاالها و نيز قيمت گران بسياري از كاالهاي ديگر شركتورود برخي از 
البته در هر . هاي آنها را توليد كنند ملي را تشويق كرد تا اين كاالها يا جانشين

كننده براي كااليي كه از كاالهاي قبلي وارداتي كيفيت  مورد مصرف
 مه ٢٢اين امر به ويژه در . پرداخت تري داشت پول بيشتري مي نامرغوب

هاي جديد سطح، عوارض را بر كمابيش همه واردات  هنگامي كه تعرفه ١٩٣٦
 .افزايش داد به تحقق پيوست
هاي تاسيس  گذاران نظارت حكومت بر صدور پروانه با وجود منافع زياد سرمايه

معلوم شد كه خطر اضافه توليد  ١٩٣٦، در ١٩٣٤هاي جديد از سال  كارخانه
انگيزه ايجاد صنايع جديد به سبب وجود  ١٩٣٨پس از . كند بزرگ جلوه مي

هاي حكومت براي محدود ساختن منافع،  هراس واقعي از اضافه توليد و كوشش
هايي وجود داشت داير بر اينكه  نشانه ١٩٣٦تر در سال  اما پيش. كاستي گرفت

ها يا ظرفيت توليد  ها شماره كارخانه گذاران معتقدند كه در برخي بخش سرمايه
در تبريز دباغخانه . بافي و رنگرزي هاي پارچه است، مانند كارخانه بسيار زياد

در شيراز . هاي مالي نجات يافت هاي ارتش از دشواري خسروي با سپارش
خود براي تاسيس كارخانه بافندگي استفاده  ١٩٣٦برادران دهقان از پروانه 

 هايي را كه براي خريد در همين شهر شركت صنايع فارس سپارش. نكردند
لغو كرد، هرچند ساختمان كارخانه  ١٩٣٨هاي ريسندگي داده بود در  ماشين

هاي كار  هاي بافندگي ديگر شماره نوبت كارخانه. چندي پيش پايان گرفته بود
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 .كارگران را كاهش دادند تا از ميزان محصول بكاهند
گذاري در صنعت نيز با  هاي خصوصي در سرمايه كاهش يافتن عالقه سرمايه

هاي  گذاري روزافزون بانك ملي و بانك كشاورزي به شركت در سرمايهتمايل 
بينيم كه حكومت  نيز مي ١٩٣٠در حوالي پايان دهه . جديد نشان داده شده است

دوباره به طرزي روزافزون ابتكار عمل را در تاسيس شماري از موسسات 
دست  هاي خصوصي به ايجاد صنايع جديد، در ميلي سرمايه صنعتي، به سبب بي

كه به سبب نياز  ١٩٣٧ميلي كه هميشه وجود داشت پس از سال  اين بي. گيرد مي
خريد . حكومت به پول، فروش امالك خالصه دولتي آغاز گشت، افزايش يافت

هاي خصوصي به گونه ممر و مخرجي درآمد، به  امالك خالصه براي سرمايه
ي وضع كرد و ا كه اداره صنايع نيز مقررات تازه ١٩٣٦خاصه پس از اوت 

 .رو ساخت ايجاد آزادانه و آسان كارخانه جديد را با دشواري بيشتر روبه
براي نشان دادن چگونگي موفقيت ايران جديد در زمينه صنعتي شدن در سال 

. نمايشگاهي از توليدات صنعتي و كشاورزي ايران در تهران تشكيل شد ١٩٣٤
هاي  نمايشگاه. تكرار شدهاي پس از آن  و سال ١٩٣٧اين نمايشگاه در سال 

بنا به . ايالتي همانندي در مشهد، تبريز، اصفهان و ديگر شهرها برپا گشت
ها نشان داد كه توليدات از كيفيت  نوشته وابسته بازرگاني انگليس، اين نمايشگاه

 .هاي پيش چشمگير است خوبي برخوردارند و پيشرفت هر سال نسبت به سال
ه خودي خود براي سياست صنعتي كردن ايران هرچند مساله توليد اشتغال ب

رفت، در آن زمان حكومت در اين زمينه هم عقب نماند، اثر  هدفي به شمار نمي
جمعيت مرد باالتر . سياست صنعتي كردن افزايش بسيار زياد كار و استخدام بود

ميليون ٩/٤به حدود  ١٩٤٠از ده سال كه از لحاظ اقتصادي فعال بودند در سال 
گذاشتند  ميليون آن در كارهاي كشاورزي روزگار مي٧٥/٣د كه قريب رسي مي

ميليون ٢/١بنابراين شمار مردان فعال در نواحي شهري در آن روزگار نزديك 
معلوم نيست كه در آن زمان چه تعداد زن در كارهاي صنعتي مشغول . بود

تجاوز  تن ٨٠٫٠٠٠اما گويا شماره زنان مشغول به كارهاي صنعتي از . اند بوده
 .كرده است نمي

تخمين ) ٨جدول (تخمين عبدهللا يف درباره اندازه نيروي كار در صنعت شهري 
به مثل او، ميزان بسيار نيروي كار سرگرم در صنايع كوچك را . كمي است
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 . ناچيز شمرده است
داند كه اين  تن مي ٥٢٥٠٠٠ديگر نيروي كار ايران را ) نظامي(تخمين روسي  

ميليون نيروي فعال مرد و كارگران ٢/١ست، زيرا كه هنوز از  تخمين نيز كم ا
اين تخمين نظامي نيز . باشد بسيار زن كه شمار آنها دانسته نيست بسيار كمتر مي

بافي كه تنها   درباره شماره نيروي كار مشغول در صنعت نفت و نيز صنعت قالي
 .تتوان شهري دانست راه اغراق پيموده اس تن آنها را مي ٦٠٠٠٠

توانيم تصوير كاملي از نيروي  بدبختانه ما فاقد اطالعات كافي هستيم و نمي
هاي سنتي يكباره  ها و پيشه كارگر شهري به دست دهيم، به مثل اندازه صنعت

 .رسيده است تن مي ٢٥٠٫٠٠٠به نزديك  ١٩٤٠ناشناخته است و شايد تا سال 
اند نيز يكباره ناشناخته  اشتهشماره بيكاران يا كساني كه به كار سودمند اشتغال د

هاي برگزيده  براساس اطالعاتي كه ارائه شد بهترين تخمين واره فعاليت. است
 .الف به دست داده شده است ٩صنعتي شهري در جدول شماره 

هاي گوناگون صنعتي يا حتي هر  با وجود اين، اختالفاتي كه درباره بخش
هايي كه تاكنون به دست آمده  هيكارخانه وجود دارد از اين بابت است كه آگا

عامل تغييرپذير ديگر تاريخ مطالعه است، به عنوان مثال كارخانه . كامل نيست
كارگر داشت، اما پس از توسعه  ٣٦٠تنها  ١٩٣٦سازي تهران در سال  سمنت

هاي همانندي  مثال. افزايش يافت ١٠٠٠شماره كارگرانش به  ١٩٣٩آن در سال 
سرانجام بنا به اينكه انسان . هاي ديگر به دست داد نهتوان براي كارخا نيز مي

اساس تخمين خود را بر فصل اوج يا فصل حضيض تقاضاي كار استوار سازد، 
اندازه نيروي كار به سبب وجود صنايع كشاورزي فراوان در ايران، يكباره 

صنعت نفت متمركزترين شكل صنعت را از لحاظ جغرافيايي و . شود متفاوت مي
اين صنعت از لحاظ كار صنعتي بر واليت . در ايران تشكيل داد مالكيت

خوزستان سيطره داشت و از لحاظ درآمد در نواحي ديگر نيز بر بودجه ملي اثر 
مهمي داشت، زيرا تنها صنعتي بود كه براي ايرانيان در زمينه صنايع 

 اين تجربه به كاركنان شركت نفت. تكنولوژي و مديريت، آموزش فراهم ساخت
)AIOC ( محدود شد، زيرا كه بسياري از كاركنان ايراني صنعت نفت ترجيح

خطرتر كار كنند و  اي ديگر از ايران در شرايط اقليمي بي دادند كه در نقطه مي
 . هاي خود استفاده كنند ها و آموزش از تجربه
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نخستين كارخانه . هاي كهن صنعت بود بافي يكي از شاخه صنعت پارچه
هر چند تا آن . در ايران بنيان يافت١٩٥٠نوع اروپايي آن در دهه  بافي از پارچه

دادند، اين شاخه  ها به ايفاي نقشي مهم در اقتصاد ايران ادامه مي بافي زمان پارچه
کارخانه  حتي رشد تماشايي.ازصنعت هنوزدرسيطره شيوه توليدروستايي بود

هاي  يان سالم. نتوانست اين وضع را تغيير دهد ١٩٣٠جديد در دهه های 
كارخانه ٢٩هاي خصوصي در ايران نزديك  هم دولت و سرمايه ١٩٣٨و  ١٩٣١
بافي ايران، اصفهان هشت كارخانه  شهر پارچه. بافي بزرگ تاسيس كردند پارچه

 )كارگر ١٠٧٤با (داشت وپس ازآن به ترتيب يزددوكارخانه ) كارگر٥٣٧٢با (
هر كدام يك ) كارگر٣٣٩٦) (شهر فعلي قائم(و شاهي) كارگر٦٩٦(وكرمان 

صنايع مربوط به بافندگي مانند صنعت كشباف، . بافي داشتند كارخانه پارچه
كني نيز از لحاظ ظرفيت توليد و نيروي كار گسترش فراوان  پاك شويي، پنبه پشم

كارگر  ١٥٨٤تر كه  كارخانه كشباف كوچك ٣٣روي هم  ١٩٣٠در دهه . يافتند
كارگر  ٢٢٥شويي كوچك كه  كارخانه پشم١٢در همين دوران . داشت تاسيس شد
كني كه پيشتر در آغاز سده بيستم رواج يافته  پاك صنعت پنبه. داشت بنيان يافت

در  ١٩٣١تا سال . بود بيشتر در خراسان توليدكننده اصلي پنبه، متمركز شد
كارخانه با نيروي كار كه ميانگين آن در هر كارخانه كمتر از  ٢٦ايران 

كني تا  پاك هاي پنبه شماره كارخانه ١٩٤٠تا سال . تاسيس شده بودكارگر نبود ٢٥
 . كارگر افزايش يافت١٥٠٠كارخانه با نزديك  ٧٦

پس از شكست كارخانه قند در كهريزك در پايان سده نوزدهم، حكومت ايران در 
نتايج اميدبخش به . بر آن شد كه اين كارخانه را دوباره سامان دهد ١٩٣٠سال 

ارخانه قند ديگر انجاميد كه در هنگام برداشت شكر به طور ساختن نفت ك
كارگرودرهنگامي كه فصل برداشت شكر نبود ٤٠٠متوسط در هر كارخانه 

هاي فرعي  بنابراين مجموع نيروي كاراين بخش.كردند كارگر كار مي٥٠
 . رسيد كارگر مي٣٢٠٠به

هاي  آسياب كني، هاي برنج پاك ديگر صنايع كشاورزي و غذايي مانند دستگاه
هاي كاغذسازي و منگنه و  سازي، روغن نباتي، كارخانه آردسازي، صابون

تن ٥٥٠٠به وجود آمدند و براي  ١٩٣٠سازي نيز در دهه  هاي چاي كارخانه
سيلوهاي غله كه حكومت براي نگهداشت ميزان مناسب . شغل پديد آوردند
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 . تن ديگر كار توليد كرد ١١١٢خوراك ساخت براي 
در . كارگر در آن مشغول به كار شدند، پديده نو بود ٢٠٤٤يايي كه صنعت شيم

 ١١بنا به نوشته عبدهللا يف . تن ديگر به كار پرداختند١٥٠٠صنايع نظامي هم 
اما . كردند تن در آنها كار مي٣٠٠٠خانه بزرگ در ايران وجود داشت كه  دباغ

كارگر به كار  ٥٠٠٠در چهار دباغخانه بزرگ تبريز به تنهايي  ١٩٤١در سال 
تري در آن هنگام  يف بر اطالعات قديم بايست عبدهللا بنابراين مي. سرگرم بودند

تا سال . پيموده اعتماد كرده باشد كه اين صنعت هنوز مراحل نخستين خود را مي
در . كارگر سرگرم كار بودند ١٠٠٠سازي  در شش كارخانه كبريت ١٩٤٠

اتومبيل، استخدام به نحوي تماشايي آهن و چه با  ونقل چه با راه بخش حمل
در ايران وجود  ١٩١٤كدام از اين دو وسيله پيش از سال  هيچ. افزايش يافته بود

آهن شمار كارگران خود را از  راه ١٩٤٠و  ١٩٣٥هاي  ميان سال. نداشت
ونقل با اتومبيل كه در پايان دهه  بخش حمل. افزايش داد ١٤٥٠٠به  ٣٩٠٠
اتومبيل در اختيار داشت تا  ٨٦٠٠ه و كمك راننده و رانند ١٢٠٠تعداد  ١٩٢٠

هاي  همه اين فعاليت.اتومبيل داشت ١٥٠٠٠كارگر و  ٢٠٠٠٠تعداد  ١٩٣٠سال 
با . كرد صنعتي به موتور نياز داشت كه موتورهاي ديزل اين نياز را برآورد مي

وجود اين نيروي برق نيز نقش روزافزوني به عهده گرفت و در پايان دهه 
توسعه . كارگر را در استخدام داشت ٦٠٠كارخانه برق  ٤٠تعداد  ١٩٣٠

 ١٩١٤اين بخش كه پيش از . سازي بسيار تماشايي بود ها و خانه آهن، جاده راه
شغل به گونه يكي از  ٦٠٠٠٠با  ١٩٣٩كارگر داشت در سال  ٣٣٠٠تنها 

 .كنندگان كارگران ايراني درآمد ترين استخدام بزرگ
بافي همچنان به گونه  كوچك و به ويژه صنعت قاليبا وجود اين صنايع 

رسد كه با رشد صنعت، اهميت اين  به نظر مي. ترين منبع كار باقي ماند بزرگ
اند،  داده بخش در برخي از شهرها كه كارگرانش مزد زيادتر را ترجيح مي

بافي به  هاي اخير صنعت قالي اما در نواحي روستايي تا زمان. كاهش يافته باشد،
شد كه در هر كارگاه قالي چهار  تصور مي. يفاي نقش مهم خود ادامه داده استا

تن كه تخمين نظامي روسي ارائه داده هنوز  ١٨٠٠٠٠رقم . اند كرده تن كار مي
خيلي پايين است به خاصه اگر طراحان نقشه فرش، استادكاران و ساير كاركنان 

اند، شماره كاركنان  زدهفرعي را به حساب بياوريم، تخميني كه آمريكاييان 
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وپنجاه هزار تن  ، دويست١٩٤٠بافي را در سال  مشغول در صنعت قالي
درصد واردات ايران از شكر، پارچه، چاي و ٥٠نظر به اينكه بيش از .داند مي

شد نه شگفت اگر فشار رشد صنعتي كشور در زمينه اين كاالها  سمنت تشكيل مي
با اينكه حكومت توجه خود را بر صنعت توان گفت كه چرا  مشكل مي. بوده است

بافي  هاي خصوصي بيشتر به صنعت پارچه شكر متمركز ساخته بود، سرمايه
ممكن است علت اين بوده باشد كه حكومت پيشتر از سال . اند داده رغبت نشان مي

گذاران خصوصي  يك كارخانه قند در اختيار داشته و حال آنكه سرمايه ١٨٩١
 .اند ي تجربه اندوخته بودهباف پيشتر در پارچه

، ١٩٤١در هر حال حكومت نقش مهمي در گسترش صنعت ايفا كرد و در سال 
اين امر با افزايش . درصد از بودجه كل خود را به صنعت اختصاص داد٩/٢٠

نشان داده شد سازگاري  ١٢شركت دولت روي هم در اقتصاد، چنانكه در جدول 
ها كه در  گذاري سوم همه سرمايه يككمابيش در ١٩٤١دولت نيزتا سال .داشت

رسيد شركت  ميليون دالر مي٢٦٠صنعت انجام شده بود و درآن زمان به نزديك 
گذاري كرده  هاي خصوصي سرمايه بيش ازنيمي ازاين مبلغ راسرمايه. داشت
 .بودند

 ١٩٤٠در سال  ١٧٣٥به  ١٩٣١در سال  ٩٣هاي ثبت شده از  شماره شركت
و  ٣٨، ١٩٣١هاي صنعتي در سال  ره متشابه شركتافزايش يافته است و شما

هاي صنعتي تهران بيش  با اينكه شماره شركت. عدد است ٤٦٠، ١٩٤٠در سال 
گذاري هر شركت در  سطح سرمايه) ٢٠٩در برابر  ٢٥١(ها بود  از ايالت

روشن است كه صنايع سبك در ايران رايج بوده و در .  ها باالتر بود ايالت
شده  نيازي كه به نزديك بودن به منابع مواد خام احساس ميها به سبب  ايالت

صنايع وابسته به بازار بيشتر در تهران و . صنايع كشاورزي رونق داشته است
با اينكه صنايع سبك رواج داشت حكومت .توابع آن متمركز بوده است

آهن سراسري ايران صنايع سنگين را نيز  ه خواست كه در ارتباط با ساختن را مي
  . ونق دهدر
 

 آالت آهن
هاي ذوب در شمال  اي براي طرح تاسيس كوره نقشه ١٩٢٧تر در سال  پيش
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ها به سبب اقدام مجلس براي آغاز  ها ريخته شده بود، اين براي توليد محل ريلي
ميليون تومان از ٥/٤. شد آهن ميان خورموسي و خرمشهر انجام مي ساختمان راه

ص يافت و يك متخصص آلماني سرگرم مطالعه آهن به اين كار اختصا بودجه راه
. آهن مناسب در نزديك سمنان يافت شد، اما زغال يافت نشد. عملي اين كار شد

بايست اين كار از لحاظ نياز به زغال به معدن زغال شمشك وابسته باشد كه  مي
اي ميان معدن و محل كار  بايست خط آهن ويژه مي.نزديك صدمايل فاصله داشت

، اين نگراني نيز وجود داشت كه ذخاير كلوخه آهن سمنان چنانچه ساخته شود
بنابراين . سال به پايان برسد ١٥ها با ظرفيت كامل كار كنند پس از  كارخانه

 .به نتيجه نرسيد ١٩٢٨طرح مزبور در پايان سال 
  

 هاي ايران در صنعت پيشرفت
رغم اينكه  بهدرآغاز همين سال دعوت شد كه پيشنهادهاي مناقصه داده شود، 

هاي آن را دو برابر مبلغي كه مجلس به آن اختصاص  مطالعه عملي ميزان هزينه
ميليون ١٣هاي آن را  حتي هزينه) Krupp(داده بود تخمين زده بود، كروپ 

با اينكه حكومت اين طرح را به طور موقت مسكوت .تومان برآورده كرده بود
 .گذاشت آن را يكباره فراموش نكرد

پس از مطالعه و تداركات بسيار ميان ايران و كنسرسيوم آلماني  ١٩٣٨در سال  
تن، كارخانه  ١٥٠آهن با توليد روزانه  گيري يا ذوب براي ساختن دو كوره قالب

گري،  سازي، ريخته فوالد، كارخانه ورق آهن و فوالدسازي، كارخانه مفتول
مانند كارخانه  هاي فرعي شكن، كارخانه برق و كارخانه آالت، زغال كوك آهن

آهك، كارخانه آمونياك، كارخانه هيدروكربن، بنزين و كارخانه تقطير قير 
قراردادي به امضا رسيد، قرار بود اين كارها در مدت يك سال و نيم تمام شود و 

قرار بود محل اصلي در جنوب تهران . وقت استخدام شده بود كارگر تمام ١٢٠٠
اما به جاي آن كرج به سبب داشتن ذخاير  سازي باشد، هاي سمنت نزديك كارگاه

هاي  اما ذخاير زغال براي كارخانه برق و كوره. تر آب، برگزيده شد مناسب
بايست از شمشك و زير آب  آهن، جاي نامناسبي بود و مي گيري آهن يا ذوب قالب

رضاشاه نخست سنگ بناي آن  ١٩٣٩در سال . ميل فاصله آورده شود٣٥نزديك 
كه  ١٩٤١رفت در سال  شت و هرچند كارها طبق نقشه پيش ميرا بر زمين گذا
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البته اين امر به آن معني . متفقين به ايران يورش بردند، هنوز پايان نيافته بود
است كه كل پروژه در معرض خطر قرار گرفت، زيرا كه همه روابط ايران با 

نيز توجه ها كه آن  ناحيه  ديگر فعاليت.آلمان قطع شد و اين طرح مسكوت ماند
روزافزوني دريافت كرد بخش برق بود، گسترش برق براي سازمان دادن به 

 .توليدات گوناگون صنعتي موردنياز بود
 نتيجه

در ايران به  ١٩٤١تا  ١٩٣٠تواند از پيشرفتي كه طي يك دهه از  انسان نمي
كشوري كه به سختي صنعتي در .تاثير قرار نگيرد حاصل آمده است، تحت

ميليون دالري را تحقق بخشيده ٢٦٠برنامه صنعتي  ١٩٤١تا سال  اختيار داشت
درست است كه . گذاري كرده بود آهن خود سرمايه و به اندازه همين مبلغ در راه

تفاوت بسيار با كشورهايي مانند مصر و تركيه رفع نشده بود، اما جهش بزرگ 
ظ اقتصادي و هرچند هزينه اين جهش بزرگ هم از لحا. به پيش انجام گرفته بود

توانسته است  توان دريافت كه چگونه ايران مي مشكل مي. هم اجتماعي زياد بود
بار اين هزينه را ناچار مردم تحمل . اي كمتر اين جهش را انجام دهد با هزينه

هاي زيادي كه به تازگي ايجاد شده بود نتوانست آن را  كردند، باري كه شغل مي
دم در منافع اين پيشرفت كه در ميان صفوف هرچند كه اكثريت مر. جبران كند

روشنفكران انتقاد برانگيخته بود، سهيم نشدند، با وجود اين در ضمن افتخار و 
غروري وجود داشت كه ايران توانسته بود آن همه پيشرفت را با قدرت خود و 

هرچند رژيم درآثار منتقدان بعدي و روزگار . سرمايه خارجي به دست آورد بي
آميزتوانسته  ها بود، اوبه طرزي طعنه  عنوان خالصه و چكيده تمام بديحاضر به 

طلبان سده نوزدهم ايران  هاي اجتماعي اقتصادي اصالح بودبسياري ازهدف
هاي ايران در دو دهه نخست سده  اي راكه دموكرات طلبانه هاي اصالح ونيزهدف

 .بيستم مطرح كرده بودند، جامه عمل بپوشاند
  

 ها بودند راز دولتيها بيشت خصوصي
هنوز پول حاصل از صادرات نفت به جيب دولت سرازير نشده  ١٣٠٠در دهه 

هاي دولتي تاسيس و مديران  ها تن داده و كارخانه بود تا به ترفندهاي تكنوكرات
 . دولتي را به كار بگيرد
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آوري  براساس آمارها و اطالعاتي كه دكتر ويلهلم فلور، ايران شناس هلندي جمع

هاي صنعتي با سرمايه  اي از كارخانه ، بخش عمده١٣١١ده است، در سال كر
 .افراد و صاحبان سرمايه بخش خصوصي تاسيس شده بود

 
 ١٣١١توزيع صنعت در سال 

هاي  ترين كارخانه دكتر فلور با سعي فراوان خود توانسته است، فهرستي از مهم
ول حاضر در اين در دو جد. فراهم كند ١٣١١بزرگ و داير در ايران سال 

 :شويم صفحه چند نكته وجود دارد كه به طور خالصه يادآور مي
اي ايران  گذاري افراد خارجي در صنعت كارخانه ها، سرمايه در آن سال -  ١

 .رايج بوده است و هنوز سدي براي ورود آنها كشيده نشده بود
گستردگي  ١٣١١اي در پهنه سرزمين در سال  توزيع صنعت كارخانه - ٢

دهد كه سودآوري در صنعت در كشور  توجهي داشته است و اين نشان مي قابل
 .وضعيتي متعادل داشته است

رغم اينكه دولت بزرگ در ايران حاكم بود، اما هنوز  به ١٣١١در سال  - ٣
 .بخش خصوصي غالب بود و نقش دولت هنوز در تصديگري پررنگ نشده بود

  
 صنايعي با رويكرد بومي

  
   جمع ١٣١١هاي احداث شده در سال  دكتر ويلهم فلورازكارخانهاطالعاتي كه 

ها در احداث واحدهاي  دهد رويكرد صاحبان كارخانه آوري كرده است، نشان مي
 .صنعتي، وجود مواد اوليه در داخل از يك سو و تقاضا در بازار داخلي است
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  توضيحات و مآخذ
  
فلور،  لميدکترو »١٩۴٠تا  ١٩٢٢ یها در سال انريشدن ا یصنعت انيجر«

 - دنيای اقتصاد -رانيخود از ا یها در سلسله گزارش یهلند شناس رانيدانشمند ا
  ١٨٨۵ تا  ١٨٧٩از شماره -  ١٣٨٨شهريور ١٠تا  ١از تاريخ 
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  پانزدهم  فصل

  
  گزارش كاردار فرانسه از اقتصاد دوران رضاشاه

  
 .ده حاضر با نام رضاشاه گره خورده استتاريخ معاصر ايران به ويژه س

 
هاي دوره قاجار توانست  ثباتي سياسي آخرين سال اين قزاق ايراني در شرايط بي

هاي ايراني كه او را براي ايجاد يك  با كمك نيروهاي خارجي و برخي تكنوكرات
. حكومت متمركز مناسب تشخيص داده بودند، مناصب حكومتي را به دست آورد

وزيري را نيز به دست آورد در  از اينكه وزير جنگ شد و نخست رضاخان پس
رضاخان به همراه . يك فضاي ويژه سلسله شاهي پهلوي را بنيان گذاشت

اي كه البته به آنها وفادار نماند و آنها را از پيرامون خود  هاي برجسته تكنوكرات
ارنامه رضاشاه درباره ك. گذاري كرد پراكنده كرد، دولت مدرن را در ايران پايه

درحوزه سياسي داخلي،كسب وكارواقتصاد شهروندان ايراني وسياست خارجي، 
ها به ويژه در بخش اقتصاد از  اين داوري. هاي متفاوتي شده است داوري

برخي اعتقاد دارند او توانسته است با توجه به شرايط . برند دوگانگي رنج مي
مثبتي بردارد و گروه ديگري  هاي روزگار خويش در حوزه آباداني ايران گام

توانست بهتر از اين عمل كند واستبداد شاهي او مانع از رشد  گويند، رضاشاه مي
يكي ازكساني كه درباره كارنامه اقتصادي . و پويايي اقتصاد ايران شده است

رضا شاه داوري كرده است، كالرك فرانسوي است كه در آن روزها كاردار 
اين نوشته كه از نشريه الكترونيكي بهارستان شماره . تفرانسه در ايران بوده اس

اخذ شده، ) هاي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران از زيرمجموعه( ٨٩
 . گذرد توسط دكتر عطا آيتي گزينش شده است كه در چند شماره از نظر شما مي

 
اکبر داور فرزند کلب عليخان در اواخر دوره قاجار از کارمندان عدليه  علی

داور به سوئيس عزيمت کرد و در رشته حقوق به تحصيل . بود) ادگسترید(
شمسي به تهران  ١٣٠٠، در سال ١٢٩٩پس از کودتای سوم اسفند . پرداخت
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بازگشت و با تشکيل حزب راديکال و تاسيس روزنامه مرد آزاد، به عنوان يکی 
يک او از فعاالن صحنه سياست ايران به ياری رضاخان شتافت و از ياران نزد

 .شد
 ١٣٠٤به همين علت به وکالت و وزارت نيز دست يافت و از جمله، در سال 

های  شمسي در کابينه اول دمحمعلی فروغی وزير فوايد عامه و تجارت و در سال
الممالک و مخبرالسلطنه هدايت  های مستوفی شمسي در کابينه ١٣١٢تا  ١٣٠٥

وزارت  ١٣١٥در بهمن تا هنگام مرگش  ١٣١٢از سال . وزير دادگستری شد
 .کرد های اقتصادی رضاشاه را مديريت می ماليه را به عهده داشت و سياست

گذرد دربردارنده دو گزارش از کاردار سفارت  مطالبی که از نظرتان می
پس از مرگ  ١/٢/١٣١٦و  ٤/١٢/١٣١٥های  فرانسه درايران است که درتاريخ

. ت متبوع خود ارسال داشتداور درباره اوضاع اقتصادی ايران برای وزار
ها تشريح وضعيت اقتصادی ايران با تجليل و تاکيد بر نقش  هدف اين گزارش

سازی دولت فرانسه برای رويارويی با  داور در مديريت اقتصادی کشور و آماده
هدف اين . تحوالت احتمالی در صحنه اقتصاد ايران پس از مرگ داور است

از توسعه اقتصادی دوره رضاشاه و مديريت های گزارشگر  اشاره، نقد ارزيابی
ها و  داور نيست، زيرا ديدگاه مثبت و تمجيد نسبی هر ديپلمات غربی از سياست

داند، امری  ها و مديران کشوری جهان سومی که آن را همسو با خود می برنامه
ها را برای پژوهشگر و خواننده تاريخ معاصر  آنچه اين گزارش. طبيعی است
رغم اين همه؛ اگرچه در نظر اول ممکن  سازد، آن است که به ند میايران سودم

است اينگونه به نظر برسد که مديريت داور باعث ساماندهی مناسب و بهبود 
هايی در عرصه اقتصاد شده  وضع اقتصادی شده و فقدان او سبب بروز بحران
 اشودکه اقتصاد حکومت رض است، اما با تامل بيشتردرمتن گزارش روشن می
های ذاتی يک  ها و نابسامانی شاه حتی دردوران مديريت داور از آسيب بحران

نظام ديکتاتوری و همچنين فقدان مديران شايسته وکارآمد مصون نماند وبه شدت 
ها که شايد خود  ای که مرگ داور نه علت و عامل بحران شکننده بود، به گونه
ا ومجازات مرگ به دست ها وترس اواز ناتوانی حل آنه معلول همين بحران

 .ديکتاتور بود
ای خطير از تاريخ روابط ايران  نکته شايان توجه اينکه اين دو گزارش در وهله
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های فرانسه از  در اين برهه حساس انتقاد روزنامه. و فرانسه تهيه شده است
حکومت رضاشاه دربرانگيختن خشم مقامات ايرانی و به کدورت کشاندن روابط 

نکته ديگراينکه سفارت فرانسه در تهران . برد وج خود به سرمیبين دوکشوردرا
مدتی بدون سفير مانده بود، به همين جهت اين دو گزارش به قلم کاردار فرانسه 

اسناد مزبور اکنون . برای مقامات متبوع کشورش تهيه و ارسال شده است
 : ASIEوزارت امورخارجه فرانسه در پاريس به نشانی: ASIEدربايگانی 

١٩٤٠/PERSE.NO 107 1918-شود نگهداري مي.  
 

  اکبر داور، وزير دارايی مرگ علی
 

اکبر داور، وزير دارايی ايران محافل سياسی اين کشور را  مرگ ناگهانی علی
اودراين محافل به عنوان تنها شخصيت موثر در بين وزرا به حساب . متاثر نمود

 .آمد می
ای اهميت پيدا کرده  شت زمان، به اندازههای داور در نظام پهلوی، با گذ فعاليت

داور با درايت تمام توانست . تر بود الوزرا نيز مهم بود که منزلت اوازرييس
 .های عالی ادارات کشور قرار دهد دوستان و همکاران مبتکر خود را در سمت

برای همه افراد بلند پايه و سياسی ايران روشن بودکه داور از اعتماد و اطمينان 
خاص رضاشاه برخوردار است؛ به طوری که در هيات دولت تمام افکار  کامل

 .رسيد و تصميمات وی بدون چون و چرا هميشه به تصويب می
داد تا وی به نحوی حق نظارت بر  سازماندهی وزارت دارايی به وی امکان می

های  از زمان پيدايش شرکت. های ديگر داشته باشد های ساير وزارتخانه هزينه
نظر  از جمله آبياری، سدسازی، مدرسه، شهرسازی و غيره همه آنها تحت دولتی

اکبر داور اداره  ها بدون نظر علی شد و امور اين شرکت وزارت دارايی اداره می
به همين جهت، نقش وی آن قدر مورد توجه مسووالن مهم کشور بود . شد نمی

ه به عهده دارد يا کردند آيا در اثر وظايف متعددی ک که همه از خود سوال می
های مالی که تاکنون اتخاد کرده است، زمينه سقوط وی  های سياست احتياطی بی

 فراهم نخواهد آمد؟
های اين شخصيت با  های قبلی خود عقايد و سياست من چندين بار در گزارش
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نفوذ ايران را به اطالع آن مقام محترم رسانده بودم و خاطرنشان نيز كردم که تا 
اروی ظاهرا با عقايد عمومی جامعه ايران سازگار نيست و خطرناک چه حد افک
 .آيد به نظر می

وزير دارايی ايران در يک وضعيت بسيار دشواری قرار گرفته بود؛ از يک 
آور دولت باشد؛ از سوی ديگر، رضاشاه به او  های سرسام سو، جوابگوی هزينه

. های دولت را ميسر سازد نهدادتا وسايل تهيه ارز مورد نيازبرای هزي اجازه نمی
توانست به گرفتن وام از خارج تن دهد و نه برايش ميسر بود از ذخاير  نه می

 .طالی بانک ملی بهره جويد
تامين هزينه دولت که از طريق تبادالت تجاری و عايدات شرکت نفت ايران و 

لبته ا. آمد، تنها منبع درآمدی بود که وی به آن اتکا داشت انگليس به دست می
پردازد از سال گذشته به  عايداتی را که شرکت نفتی مذکور به دولت ايران می

طور محسوسی افزايش يافته است، ولی نبايد فراموش کرد که اين افزايش با 
يابند، هماهنگی نخواهد داشت؛  های دولت افزايش می آهنگ سريعی که هزينه

ياسی و فرهنگی خود را بنابراين در کشوری چون ايران که درهای اقتصادی، س
به روی ترقی و تجدد گشوده است و سعی دارد تمام محسنات تجدد را داشته 

آالت و استخدام  آن برای خريد تسليحات وماشين باشد وبخش عمده درآمد
رسد،  های خارجی به مصرف می کارشناسان اروپايی و انعقاد قرارداد با شرکت

دانيم که  البته می. رجی پرداخته شودبه يقين تمامی اين امور بايد با ارزخا
های او  دهد و فرمان های خود انعطاف نشان نمی رضاشاه درمورد خواسته

توانست خود را به  اکبر داورهرگز نمی باشد؛ ازاين روعلی تغييرمی غيرقابل
 .های دولت بکاهد خطر بيندازد و از رضاشاه تقاضا کند از هزينه

های مانع رسيدن به اهداف خود  ت و سختیدانست مشکال داور وظيفه خود می
مارس  ٢١بودجه سال گذشته که در . را به هر نحوی که شده حل و فصل نمايد

نظارت بر ارزهای خارجی و . رسد بالغ بر يک ميليارد لایر بود به پايان می
 ٣٠تقريبا (لایر در برابر يک ليره استرلينگ  ٨٠ثابت کردن خودسرانه ارزش 

به وزير دارايی ايران امکان داد تا حداقل روی ) ارزش واقعیدرصد بيشتر از 
های دولت را برقرار سازد، اما چنين اقدامی قطعا  کاغذ، توازن عايدات و هزينه

درصد  ٣٠کرد و  ارزهای خارجی را در بازار داخلی با کمبود مواجه می
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گر با از طرف دي. نمود افزايش قيمت کاالهای ايرانی صادرات کشور را فلج می
وجود تمام اين فشارهای شديد، برای دولت ايران غيرممکن بود از تمام تقلبات 

 .ها، فروش قاچاق ارز و غيره جلوگيری کند از جمله خارج شدن سرمايه
های مالی، در نخستين مرحله، يک  اکبر داور، برای اصالح اين نابسامانی علی

ا کشور روسيه با ايران يک تا اين زمان تنه. سياست فعاالنه موازنه پيش گرفت
 .قرارداد تبادالت اقتصادی بر پايه ميزان خالص داشت که آلمان به آنها پيوست

آلمان يک قرارداد تهاتری با ايران منعقد ساخت که اين قرارداد آغاز ناگهانی 
از آن پس، اصل مطلب اين . توسعه و رونق تجارت آلمان در ايران محسوب شد

بايستی در عوض از اين  ن فروش کاال به ايران میبود که کشورهای خواها
 .کشور کاال خريداری کنند

اکبر داوربا دادن امتيازهايی به طورمنظم به کشور آلمان، اميدوار بود بازار  علی
ذالک، بسيار زود متوجه شد که چنين  مع. رقابت را در کشورش به وجود آورد

در واقع، ايران با . خواهد دادهای مورد نظرش را ن حل سياستی امکان تحقق راه
برداری قرار نداده، همچنان يک کشور  ای که مورد بهره وجود تمام منابع طبيعی

 .فقير باقی مانده است
شد؛ در صورتی که به  به مدت ده سال هيچ توجهی به توسعه کشاورزی نمی

آهن سراسری مبادرت کردند که اين دو  احداث کارخانجات متعدد و خطوط راه
کرد؛ غيرممکن به  ام بخش مهمی از منابع بودجه کشور را به خود جذب میاقد

رسيد که يک روزی کاالهای ايرانی به حد کافی افزايش يابد تا سياست  نظر می
مبادالت تجاری به دولت ايران امکان دهد توازن صادرات و واردات خود را 

 .برقرار سازد
برداری از  پنبه، گندم و بهره های مهمی جهت توسعه کشت اکبر داور تالش علی

 .کارخانجات انجام داد؛ ولی نتيجه فوری کسب نکرد
دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران متعهد شد که کشورش در آينده 

توجهی گندم به  حتی داور اجازه فروش مقدار قابل. محصوالت ايرانی وارد کند
شايد اين امر . يستان شدآلمان صادر نمود که اين فروش باعث کمبود گندم در س

 .يکی از علل عزل وی از وزارت بود و سرانجام مرگ وی را نيز در پی داشت
های مالی کشور، وزير دارايی  در مرحله دوم برای بهبود بخشيدن به نابسامانی
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های اصلی فعاليت بازرگانی را به اجرا درآورد تا از فرارهای  نظارت بر شاخه
گيری کند و منابع جديد مالياتی مطمئنی نيز پيدا احتمالی ارزهای خارجی جلو

 .کند
های دولتی که  در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ايجاد شرکت

به زودی معلوم . داد، اهتمام ورزيد های آنها را دولت می بخش مهمی از سرمايه
در اثر نبودن . بخشی ندارند های انحصاری کارآيی رضايت شد که اين شرکت

شناس، نابسامانی غيرقابل تصوری بر آنها حکمفرما  مديريت شايسته و وظيفه
 .ها به حال خود رها شدند شد و آن شرکت

ها و توانمندی خود قادر  چون و چرا تالش اکبر داور، با همه درستکاری بی علی
نبود به تنهايی از نزديک بر نهادهای مختلفی که به وجود آورده بود، نظارت 

. شرکت ساختمان نخستين شرکتی بود که با ورشکستگی مواجه شد. دداشته باش
برای . آمد هر روز در گوشه و کنار اين سرزمين فاجعه و سروصدايی پديد می

بينی در ورود وسايل تخليه اتومبيل از يک کشتی باری  مثال به علت عدم پيش
مبيل را روز کشتی حمل اتو ٩در بندر شاهپور، شرکت واردات اتومبيل به مدت 

ها صورت گرفت،  حتی هنگامی که تخليه اتومبيل. در بندر مذکور نگه داشت
شرکت نامبرده، آنها را روی يک اسکله بارگيری شناور رها کرد که با وزيدن 

با وجود تمام اين حوادث و .دستگاه از آنها به ته دريا فرو رفتند ٦٠تندبادی 
ظاهرا در معرض خطر قرار نگرفته ، موقعيت وزير دارايی   های مالی نابسامانی

شد؛ اما اندکی بعد مورد تکذيب قرار  مغضوبيت وی بارها اعالم می. بود
، بايد اذعان  وانگهی. گرفت، به طوری که ديگر کسی به آن اعتنا نداشت می

به . ای وجود نداشت که بتواند جايگزين داور باشد نمود که شخصيت برجسته
بينی پادشاه  زير دارايی ايران با خصلت خود بزرگ، اقتدار و نفوذ و همين جهت

 .ايران سازگارنبود
روز نهم فوريه حدود ساعت چهار بعد از ظهر، رضاشاه وزير دارايی خود را 

. دهد او را به علت نااليق بودن مورد سرزنش قرار مي. کند به کاخ احضار می
طنت خود را به اکبر داور، اين يار ديرينه سل شود که رضاشاه، علی گفته مي

گردد و با اندوه  وزير دارايی ايران از اين امر متاثر می! حبس تهديد کرده است 
هيجان شگفت آوری بر ادارات دولتی حاکم . شود بسيار عازم منزل خويش مي
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اکبر داورچون قبال از رضاشاه محبت زياد ديده بود، تحمل عزل  علی.شود مي
او برای رهايی از اين تحقير رضاشاه، از . برايش سنگين و دور از انتظار بود

منزل خود با تلفن از شرکت انحصارات درخواست نمونه ترياک برای آزمايش 
وگو با  او شب، طبق روال هميشگی، پس از اندکی گفت. کند درصد مرفين آن مي

. دهد شود و در آنجا به حيات خود پايان مي همسر خود، وارد دفتر کارش مي
شود که شوهرش ازشب گذشته از دفتر کار  رش متوجه ميصبح روز بعد همس

زند و جوابی  چون داور را صدا می. خود بيرون نيامده و در دفتر قفل است
رسند،  وقتی پزشکان به منزل داور مي. دهد شنود، فورا به پزشک اطالع مي نمي

شه آيد و سرانجام برای همي ای به هوش مي چند دقيقه. او هنوز در قيد حيات بود
 .بندد چشم فرو می

کوشد تا به مردم بقبوالند که وزير دارايی در اثر يک حمله قلبی جان  دولت می
تا يکی دو روز . شود جا پخش مي سپرده است؛ اما خبر خودکشی او فورا در همه

رضاشاه دستور داده بود که هيچ . خبر مغضوب شدن داور پنهان نگهداشته شد
الوزرا ايران،  پا نشود، ولی در اثر دخالت رييسای برای داور بر  مراسم رسمي

های سياسی خارجی، نظاميان  هيات. نظرکرد رضاشاه از تصميم خود صرف
های سياسی دور و نزديک با داور در مراسم ترحيم او در  بلندپايه و شخصيت

با همه اينها به مطبوعات ايران دستور داده شده . مسجد سپهساالر شرکت کردند
گونه قدردانی از او به چاپ  تفسيری در مورد مرگ داور و هيچ بود که هيچ

بدر «نرسانند؛ حتی زمانی که مجلس شورای ملی ايران برای انتصاب 
)Bader( « معاون سابق وی به عنوان کفيل وزارت دارايی تشکيل جلسه داد، نه

 !رييس مجلس و نه نمايندگان نام داور را در نشست خود به زبان نياوردند
دوره اضطراب و وحشت درپی مرگ داوربرجامعه سياسی ايران حکمفرما يک 

 .شد
پليس عده زيادی را دستگير کرد که يکی از آن افراد، فروهر سفير ايران در 

 .پاريس بود
شاهزاده فيروز، وزير . آزاد شد او پس از هشت روز بازداشت در زندان نظامي
های  داد زيادی از شخصيتتع. سابق دارايی نيز به سرنوشت فروهر دچار شد

به زندان  سياسی رده پايين به علل مختلف و در کل به علل نامشخص رسمي 
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 .افتادند
خوردند، ولی  های داور از مرگ وی تاسف می مسلم است که همکاران و همپايه

توده ايران چندان تحت تاثير خودکشی وی قرار نگرفت؛ زيرا او را بانی و 
 . دانست راری سياست انحصارات ميمسبب افزايش عوارض و برق

 
 اشتباه و مرگ داور در بوته نقد

  
اكبر  بررسي كارنامه رضاشاه در حوزه اقتصاد، بدون نگاه به عملكرد علي

به همين دليل است كه پژوهشگران، . داور، وزير دارايي وي فاقد جامعيت است
اقتصاد ايران  خواهند روزگار كارشناسان، اقتصاددانان و سياستمداراني كه مي

در دوره يادشده را بررسي كنند، ناگزيرند كارنامه وزارت دارايي دوران داور 
نيز از اين  ١٣١٦تا  ١٣١٥هاي  كاردار فرانسه در ايران در سال.را باز كنند

هاي مافوق خود در  قاعده مستثني نيست و براي ارائه گزارش خود به مقام
بخش دوم گزارش وي را . نويسد ر وي ميفرانسه، درباره داور و فعاليت و افكا

 .خوانيد  در اين قسمت مي
 

اکبرداوردرکجا بود؟ واضح است که وی تنها وزير شايسته کابينه  اشتباهات علی
در کار سريع و فورا تصميم گيرنده بود و به تصميمات خود جامه عمل . بود
ا وی به مذاکره و قاطع بودن درکار باعث شده بود که اروپاييان کال ب. پوشاند می

ای نسبت به ساير همکاران خود  افزون برآن، داور مزيت ويژه. معامله بپردازند
تواند  خواهد يا نمی دانست آنچه را نمی و حتی ايرانيان داشت و آن اين بود که مي

کرد، امری که در بين ايرانيان به  با آن موافقت نمايد بدون هيچ مشکلی رد می
اش به شاه، همه از  شرافت، پشتکار و وفاداری.شود ندرت مشاهده مي

 .های انکارناپذير او بود ويژگی
های پرنفوذ و برجسته خود را از  با مرگ داور کشورايران يکی از شخصيت

 .دست داد
ها و  چه کسی با تمام اين ويژگی: اکنون سوالی که مطرح است اين است

که اکنون کفالت وزارت معاون وی » بدر«تواند جايگزين او شود؟  محسنات می
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اند، دارای هيچ يک از خصوصيات داور نيست و  دارايی را به وی محول کرده
او فقط مدتی را در اين وزارتخانه . استعداد و شايستگی چنين سمتی را نيز ندارد

وانگهی، . ها نيز تن خواهد داد های آلمانی سپری خواهد کرد و به خواسته
ای که  اند، خارج از توان اوست؛ زيرا مسائل مالی ای را که به وی سپرده وظيفه

 .اکبر داور پشت سر خود گذاشت، بسيار پيچيده و مشکل است علی
ميليون ليره استرلينگ، مبلغي بيشتر  ٤اکنون کميسيون ارز تصميم قاطع گرفته 

هرچه زودتر بايد بودجه سال آينده . از آنچه را در اختيار دارد، پرداخت کند
آنچه مسلم است تمام اين مسائل به امر شاه بستگی دارد که هنوز  .تعيين گردد

 .های وی روشن نيست خواسته
فوريه به اطالع آن مقام  ٢٤مورخ  ٢٣طوری که در گزارش شماره  همان

هايی به  اکبر داور در دستگاه دولتی ايران نابسامانی محترم رسانيدم، مرگ علی
داور که شخصی فعال و پرکار . ردوجود آورد که هنوز اين وضعيت ادامه دا

بود، وزارت دارايی را از زمان انتخاب شدنش به اين مقام به طور جدی اداره 
های اقتصادی او خيلی غيرمحتاطانه  بدون شک، ابتکارات و سياست. کرد می
 . بود

برای تمام ناظران آگاه بر مسائل ايران به خوبی آشکار بود که به اجرا درآمدن 
وی منجر به بروز بحران خواهد شد و در نهايت، سقوط وی را های  برنامه

کرد که اين بحران به  درپی خواهد داشت، با وجود اين هيچ کسی فکر نمی
 .سرعت و با چنين وضع اسفناکی به وقوع خواهد پيوست

نزديک به دوماه از مرگ اسفناک اين شخصيت برجسته حکومت رضاشاه 
اين رويداد يکی از . بريم يج اين واقعه پی ميگذرد و اکنون به اثرات و نتا می
تيمورتاش، در قياس . ترين وقايعی است که بر حکومت پهلوی اثر گذاشت مهم

اکبر داور، از قدرت بيشتری برخوردار بود و بدون شک بيشتر در افکار  با علی
پادشاه ايران نفوذ داشت؛ ولی وزير درباردر زمان اقتدار خود با چنين مشکالت 

 .رو نبود ای که در برابر داور وجود داشت، روبه يدهپيچ
. های صنعتی ايران هنوز تا اين حد گسترش نيافته بود سازمان اداری و فعاليت

يک چنين پيشرفتی برای کشوری چون ايران که بدون شک يک کشور ثروتمند 
 برداری از منابع ثروت خود آيد؛ ولی به لحاظ تراکم جمعيتی و بهره به حساب می
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شود،   هايی مواجه است، امری خطرناک تلقی می كه با کمبودها و نارسايی
بنابراين در چنين موقعيتی حل و فصل مسائل مالی دولت و جواب دادن به تمام 
نيازهای مالی آن هم با رعايت اصول و مقرراتی که از طرف مقام سلطنت 

 .ای نبود شود در حقيقت کار ساده تعيين مي
طلبی و رکود  های اداری دولت را از فضای فرصت د سازماندر عوض داور باي

نگری توسعه آتی کشور  باشد خارج ساخته، آينده که گريبانگير مردم ايران می
 .های خود بگنجاند ريزی را، در برنامه

آورم تا در مورد تضاد و دوگانگی عجيبی  من اغلب اين فرصت را به دست مي
شاه به طور . خود داشت با داور صحبت کنم که شاه ايران درمورد وزير اقتصاد

خواست که پول و ارز خارجی بيشتری برای دولت فراهم  مدام از وزير خود می
داور براين . نمود نمايد؛ ولی برای اين کار امکانات الزم را به وی تفويض نمی

توان اينگونه  باور بود که با تکيه روی امکان افزايش شديد توليدات کشور، می
شخص داور بود که دولت را به سوی سياست . ت پيچيده را حل کردمشکال

 .هدايت نمود) clearing(قراردادهای تهاتری 
او . دانست اکبر داور کشورآلمان را يک طرف تجاری مناسب و متعهد مي علی

آالت صنعتی و کاالهايی را که ايران به آنها احتياج داشت  معتقد بود ماشين
ول تحويل مواد اوليه به اين کشور در اختيار ايران قرار کشور آلمان در ازای ق

بدين ترتيب ديگرمجبوربه گرفتن وام از خارج نخواهد بود و به ويژه . خواهد داد
ای که او را  در چنين حالتی ديگر وی ناگزير نخواهد بود با شاه در مورد مساله

 .کند سخن به ميان آورد دچار عصبانيت می
ت اين نوع وام غيرمستقيم از وام ديگری خطرناکتر و با وجود اين بايد گف

ای اقتصاد ايران را از مزايای  درمرحله اول چنين معامله. آورتر است زيان
درمرحله دوم اين معامله ماننديک وام . سازد المللی محروم مي رقابت بين

کند و پرداخت وام به صورت مالی را  باشد عمل نمی معمولی که مالی ساده می
شود، بلکه توليدات کل کشور را زير  صورت ارزی درآينده شامل نميبه 

حالتی که کشور ايران قادر به تحويل مواد اوليه نباشد،  در. برد عالمت سوال می
داند که ايران به آن اجازه بدهد تا  طرف مقابل قرارداد، بدون شک، حق خود می

به توليد و تحويل آنها به طور مستقيم منابع و موادی را که دولت ايران قادر 
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نبوده است،  خود توليد و برداشت کند، سياست آلمان در قبال ايران و براساس 
که در حضور رييس هيات سياسی کشور ترکيه ) Smend(سخنان دکتر اسمند 

دهد که  ايراد گرديد و اينجانب آن را به اطالع شما رساندم، به وضوح نشان مي
را در نظر دارد و اميد دارد که با استفاده از  ای دولت آلمان يک چنين برنامه

های آتی که در برابر دولت پادشاهی ايران به وجود خواهد آمد، نفوذ خود  بحران
وگوی خود با  درحقيقت، دکتر اسمند در گفت. تر کنند را در اين کشورمحکم

که ازشتاب دولت آلمان در جهت گسترش روابط )J.Husnu(جمال حسنو 
فروش کاالهای موردنياز دولت ايران ابراز شگفتی  لت ايران وپيشاقتصادی بادو

باشد و ما  آينده اقتصادی ايران بسيار نويدبخش می«: گويد نموده بود، چنين می
در روابط خود با دولت ايران شتابی نداريم؛ آنچه که پيش از هرچيزی در اينجا 

ا سرانجام روزی م. اهميت دارد اين است که سياست مستلزم صبر و تامل است
اين سخنان بدون . ها را به دست خواهيم آورد ها و تالش گذاری ثمره اين سرمايه

ها بودند،  مند به برقراری اين سياست نتيجه نبود و در ميان افرادی که عالقه
 .بازتاب و تبليغات جالبی داشت

اور شتاب د. بنابراين، سياست اقتصادی علی اکبرداورافزايش سريع توليدات بود
های صنايع دست به برقراری  دراين راستا باعث شد که اودربرخی ازبخش

 .انحصارات دولتی بزند
وی اميدوار بود که از اين طريق، بر حجم توليدات بيفزايد و کيفيت آنها را نيز 

های هنگفتی که در  او براين گمان بود که با به کار انداختن سرمايه. افزايش دهد
های  های صنعتی توليدی بزرگی راکه سرمايه د شرکتتوان اختياردارد، می

خصوصی قادر به راه انداختن آنها نيستند، دايرکند و به صورت اقتصادی 
 .برداری نمايد مناسبی از آنها بهره

در زمينه ) Belin(اکبر داورازبه کاربستن رهنمودهای بلن  از طرف ديگر، علی
ی اقتصادی را در طی مسافرت بلن اين رهنمودها. مسائل مالی اجتناب ورزيد

علت اصلی به کار . خود به ايران با رييس بانک ملی ايران در ميان نهاده بود
] رضاقلی[نبستن رهنمودهای بلن رابايد دررقابتی که بين وزيردارايی و تيمسار

 .وجو نمود وجود داشت، جست) رييس بانک ملی(اميرخسروی 
توصيه کرد که از باال بردن نرخ در يک چنين موقعيتی بلن به دولت ايران 
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جانبه دولت آمريکا در مورد سياست  ارزش لایر که به دنبال اعمال سياست يک
اين کشور در بازارهای جهانی و در جهت ) bimetallist(پولی مبتنی بردو فلز 

به وجود آمده بود، استفاده کند؛  standard goldبرداری از ذخاير فلز سفيد و  بهره
شد، استفاده  ز اين فرصت استثنايی که بدون شک ديگر تکرار نمیولی داور ا

 .نکرد
يافت و پول  احتياجات دولت ايران به ارز خارجی با شتاب زيادی افزايش می

داد که شاه  طال، ارزش خود را از دست می ايران به علت نداشتن پشتوانه رسمي 
وزير دارايی  برای جلوگيری از سقوط ارزش لایر و اوضاع آشفته مالی به

اين امری است که در . داوربه نظارت مبادالت ارزی اقدام نمود. اخطار داد
های غيردموکراتيک با اقتصاد نابسامان و با قوانين سياست  برخورد دولت

وی نيز مانند بسياری از افراد، قربانی توهماتی گرديد . آيد اقتصادی به وجود مي
. كند هايی در انسان متبلور می ين زمينهکه به کار گرفتن زورو قدرت در يک چن

 تيمور. نظارت برمبادالت ارزی، قبل ازداورتوسط تيمورتاش امتحان شده بود
آوری، شکست خورد؛ به  انگيز و تاسف تاش دراجرای اين سياست، به طورغم

های  طوری که بانک ملی مجبورشد در بازارآزاد به خريدن ارزهايی که از باجه
 .شد، اقدام نمايد يبانک ملی خارج م

کرد که برای جلوگيری از هرگونه فرار ارزی، با تصويب قوانين  داور فکر می
. مناسب و محکم، موفق خواهد شد از تکرار شکست تيمورتاش اجتناب ورزد

او برای جلوگيری از تقلب، . بنابراين، در دام دخالت سياست اقتصاد دولتی افتاد
بور کرد که معادل ارزش ريالی کاالهای صادرکنندگان توليدات کشور را مج

پس از . صادراتی خود را در بانک ملی به عنوان ضمانت به وديعه بسپارند
اند به بانک اعالم  گذشت شش ماه، آنها ارزهايی را که از طرف خريدار گرفته

يک چنين . اجرای اين سياست، تجارت آزاد صادراتی را فلج نمود. نمايند مي
ها و انحصارات دولتی و صادرات و  ه آنجا کشانيد که شرکتسياستی داور را ب

سابقه اين  ديری نپاييد که افزايش بی. واردات رادر دست خود متمرکز سازد
ها و وجود نداشتن مسووالن کارآمد و صادق، اوضاع اقتصادی کشور را  شرکت

دانستند که  همه وی را مسوول چنين وضعی مي. ومرج نمود  دچار هرج
 .های اقتصادی گرديد ، خودش نيز قربانی اين نابسامانیسرانجام
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های  اکبر داوردر اجرای برنامه وانگهی، اين دورازواقعيت نيست اگربگوييم علی
وی با تکيه بر . اقتصادی تا حدودی تحت تاثير افکار و عقايد اجتماعی خود بود

تيجه های فاشيستی، به اين ن تجربيات کشور اتحاد جماهير شوروی و حکومت
های اقتصاد ملی از سوی دولت  رسيده بود که قبضه کردن تدريجی تمام بخش

حل کامال با اوضاع  به نظر اواين تفکر و راه. آيد يک حرکت مثبت به حساب می
های جوامع  کشور ايران همسازی دارد؛ زيرا کشور ايران فاقد متخصص و شيوه

های شاه برای توسعه  ستهتوانست برطبق خوا بدين ترتيب، او نمی. صنعتی است
 .ها و ابتکارات بخش خصوصی تکيه کند اقتصادی کشور به فعاليت

برديم، بدين معنا که به او  زمانی که سياست وی را زير عالمت سوال می
کشاند و برخی از منابع  وران را به نابودی می گفتيم اعمال چنين سياستی پيشه می

رود، داور در جواب  ود از بين ميش مالی که از ماليات بر درآمد حاصل مي
های تجاری برای وی اهميتی ندارد و همين  گفت که سرنوشت واسطه می

آنان بهتر . باشد موضوع نيز در مورد مالکان اموال غيرمنقول نيز صادق می
 .است که بروند کشت کنند واز اين طريق، به افزايش توليدات کشور کمک کنند

د تا با دادن امکانات مناسب به طبقه روستاييان نماي گفت که تالش می داور می
ها  وضع زندگی و کارشان رابهبودبخشد وآنان را ازحرص وطمع و گزند واسطه

 .محافظت نمايد
اکبر داور، يک طرح کامل و جامع را  دهد که علی اين گزارش کوتاه نشان می

رده است، ک پروراند و با پشتکار قابل تحسينی اين طرح را دنبال می در سر می
های  توان گفت که وی در اجرای برنامه البته مفاد اين طرح قابل بحث است ونمی

خود دچار شکست شده بود؛ زيرا در طرح برنامه فرصت الزم جهت تصحيح 
شدند و خود وی نيز اين  اشتباهات اجرايی خود را که به مرور زمان آشکار مي

 .نمود، پيدا نکرد اشتباهات را مشاهده می
به عقايد او داشت، بايد  توان نسبت ر صورت و گذشته از انتقادی که میبه ه

تجربه اتکا  بپذيريم که اين وزير دارايی به افراد وکارمندان فاقد صالحيت و بی
های  صبری وعجله شاه ايران برای تحقق خواسته ازطرف ديگر، بی. داشت

 .خود، داوررا در تنگنا و وضعيت نامساعدی قرار داده بود
او . رغم اين اشتباهات و کمبودها، وزير دارايی شخصيت دلنشينی داشت هب
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داور با شهامت بود . پرست بود فردی فعال و پويا در کار، صادق و بسيار وطن
ميان هيات وزيران از چنان نفوذی برخوردار . ای باز و روشن داشت و انديشه

دانست چگونه و  او مي. شد گرفته نمي گونه تصميمي بود که بدون موافقت وی هيچ
افزون برآن، . گيری نمايد و در موضع خود پابرجا بماند به طور سريع موضع

 .ماند داد هميشه بر سر قول خود وفادار مي داور وقتی که قولی مي
آوری در صحنه سياست کشور  باشد که مرگ داوربه طرز تاسف از اين نظر می

گ وی در ميان همکاران وی و وحشت ناشی از مر ترس. شود ايران احساس می
کنند کمتر مسووليتی را بپذيرند و  چنان اثری گذاشته که وزيران جرات نمی

ترين امور را از اين کميسيون به آن  اهميت ترين و کم گيری در مورد ساده تصميم
 . کنند کميسيون حواله می

بدين ترتيب هرچند بودجه سال، قبل از عزيمت رضاشاه به جنوب به تصويب 
ای تا مراجعت شاه به تهران پرداخت نگرديد  جلس رسيده بود، ولی هيچ هزينهم

برای پی . ها را دچار تاخير کرد و يک چنين وضعيتی بيش از يک ماه پرداخت
های بسياری  بردن به حالت وحشتی که در دولت ايران حکمفرماست به نمونه

و برکندی پرسابقه و  های دولت را فلج نموده است توان اشاره کرد که فعاليت می
 .های ايران افزوده است های وزارتخانه سنتی فعاليت

    
 اوضاع وخيم اقتصادي و ترس داور از بيان واقعيت

  
اي با عنوان گزارشي از  دكترعطا آيتي از پژوهشگران تاريخ معاصر نوشته ◀

اوضاع اقتصادي ايران عصر رضاشاه نوشته است كه در مجله الكترونيكي 
اي كوتاه دارد، عمدتا  اين نوشته كه مقدمه. درج شده است) ٨٩شماره (ان بهارست

شده توسط كالرك، كاردار فرانسه در ايران است كه به  برگرفته از گزارش ارائه
 .گيرد را در بر مي ١٣١٦و  ١٣١٥هاي وزيرامورخارجه فرانسه داده شده وسال

هاي اتخاذشده  و تصميم ها كاردار فرانسه در ايران ضمن اينكه برخي از اقدام
اما   داند، قبول مي اكبر داور، وزير امور اقتصادي وقت ايران را قابل توسط علي

 .توجهي نيز دارد انتقادهاي قابل
شود كه داور فاقد جسارت و شجاعت  خود يادآور مي  وي در بخشي از گزارش
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خش ب... براي گزارش وضعيت وخيم اقتصادي ايران به رضاشاه بوده است و 
 .خوانيد آخر اين نوشته را مي

توانيم خطوط کلی توسعه اقتصادی ايران را  اکنون پس از بروز اين واقعه، می
واکنش شاه در قبال اين واقعه . که مقام سلطنت ترسيم نموده است، مشاهده کنيم

بسيار شديد بود و همين واکنش شديد موجب گرديد که وی موضعی کامال متضاد 
ريزی شده از سوی مرحوم داور اتخاذ کند که همين امر تمام  با سياست برنامه

رضا شاه، بدون اينکه کارهای . تمام وی را برباد داد ها و کارهای نيمه تالش
های او  مرحوم داور را مطالعه و بررسی نمايد و بدون اينکه نکات مثبت برنامه

قطعا ای زد که  را در نظر بگيرد، دست به تغيير دادن سياست اقتصادی
  .های مالی هنگفتی به بار خواهد آورد زيان

  
  آزاد بازگشت به تجارت. ١
 

در ميان قشر تجار به   برنامه ايجاد شرکت انحصاری يک نارضايتی عمومي
وجود آورد؛ زيرا چنين سياستی منابع درآمد و در نتيجه امکان ادامه فعاليت آنها 

متعددی به دربار شاهنشاهی  های در اين راستا، شکايت. داشت را از ميان برمی
ها و هرج و مرجی که درپی اجرای برنامه اين  افزون برآن، رسوايی. ارسال شد

انحصارات به وجود آمد، بيش از پيش، به اين سياست اقتصادی لطمه وارد 
 .اکنون تخريب آنها ادامه دارد ساخت؛ هم

ن لایر بود ميليو ٣٠٠اولين سازمان انحصاری، شرکت کل ساختمان با سرمايه 
اين شرکت که زيربار قراردادهای ساختمانی کمر خم کرد، يا . که تعطيل گرديد

فاقد کارکنان متخصص بود يا اينکه کارکنان آن فاسد بودند که جملگی اين 
عوامل سبب شد که اين سازمان خيلی زود ورشکسته شد و اصوال قادر نبود 

اولين رييس آن يک فرد . بدهدترين کارها و عمليات را به درستی انجام  ساده
 .برد کلدانی به نام جمال بود که اکنون در زندان به سر می

شرکت مرکزی که انحصار کاالهای متعددی، از جمله صادرات پنبه و واردات 
اتومبيل، الستيک چرخ ماشين و لوازم يدکی را در دست داشت، به تدريج از 

نيز طی دوران فعاليتش عدم اين شرکت . شود هايش کاسته مي اهميت فعاليت
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کفايت و صالحيت خود را به درستی نشان داد؛ بدون اينکه امکانات پذيرش و 
تحويل بنادرکشوررا درنظر بگيرد، اقدام به خريد تعداد زيادی اتومبيل و کاميون 
از آمريکا نمود و ازآنجا که اين شرکت امکانات تخليه اين کاالها را از کشتی به 

ها را  ها و کاميون اندازی اين اتومبيل ردن قطعات ماشين يا راهاسکله و سوار ک
در ابتدا بازار ايران . رو شد نداشت، سرانجام با مشکالت بسيار زيادی روبه

 ٢٣طوری که قبال در نامه شماره  سپس، همان. دچار کمبود الستيک اتومبيل شد
های  مبيل در آبدستگاه اتو ٦٠ام، در حدود  به اطالع آن مقام محترم رسانيده

. ها در آنجا باقی خواهند ماند ها وسال بندر شاهپور افتاده وبدون شک، ماه
اندازی شوند که بدون آن  ها بايد بايک نوع روغن مخصوص راه کاميون

شان  غيرممکن است كارکنند وکارخانه توليدکننده آنها نيز ضمانت به راه انداختن
دستگاه  ١٠٠اطالع برسانم که نزديک به  سرانجام، بايد به. است را قبول نکرده

دولوکس ازدوماه پيش بدون هيچ محافظتی ) chryslers(اتومبيل ازنوع کرايسلر
اند و مردم محل که دچار کمبود چوب هستند،  های بوشهر افتاده در اطراف مغازه

اين افراد فقط به . ها های صندوق محافظ ماشين اند به کندن چوب شروع کرده
تکه چوب بسنده نخواهند کرد؛ اين خطر وجود دارد که اگر سريعا کندن چند 

ها از بين خواهندرفت و ديگر امکان فروش آنها  تدابيری اتخاذ نشود، اين اتومبيل
 .وجود نخواهد داشت

ها  های شرکت مرکزی محدودبه ثبت سفارشات فروشندگان اتومبيل اکنون فعاليت
 .کند درصد دريافت می ٥بر  محدود شده و از اين طريق مالياتی بالغ

شرکت انحصاری آبياری نيز منحل اعالم شد و همين سرنوشت هم گريبانگير 
در ضمن، هيات ترک . شرکت انحصاری فرش، که جديدا دايرشده، خواهد شد

طی مذاکراتش بادولت ايران برسرموافقتنامه حمل ونقل وهمچنين جاده 
اث يک شرکت جديد حمل و نقل طرابوزان با مخالفت دولت ايران درمورد احد

يک مقام مسوول وزارت دارايی . رو گرديد ميان تهران ومرزايران وترکيه روبه
های تجاری  اعالم نمود که سياست جديد شاه مخالف دخالت دولت درفعاليت

  .است
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  پايان سياست پرداخت وام. ٢
 

دون های صنعتی و ب اکبر داور، جهت تشويق افراد برای ايجاد شرکت علی
های دولتی دستور داده بود تا  ترديد، به منظور فعال کردن گردش پول، به بانک

تر، امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام  به طور هرچه گسترده
بندوباری در اجرای اين سياست بوديم و  در اينجا نيز باز شاهد بی. دريغ نکنند

تر از سوء استفاده از سياست تجارت  زيان اين سياست خيلی بيشتر و خطرناک
ها پس گرفته شد و دستور رسيد که از واگذاری  به همين دليل، تمام وام. آزاد بود

های دولتی  داور نيز از فروش سهام شرکت. خودداری شود  هرگونه وامي
های دولتی محروم ماندند؛  های دولتی از سرمايه سرباز زد که در نتيجه، شرکت

های دولتی تاسيس شده بودند و ادامه  ها با کمک سرمايه شرکت در حالی که اين
اين وضع در مورد شركت .های دولتی وابسته بود حيات آنها به همين سرمايه

اين شركت به واردكردن شراب، ليكور، . صادق است) kala(» كاال«فروش 
اکنون در موقعيت بسيار ناهنجاری به سر . پرداخت كاالهاي لوكس و غيره مي

برای تاسيس يک کارخانه توليد کاغذ در شهر اصفهان به   کنسرسيومي. برد یم
های  اين کنسرسيوم از يک شرکت فرانسوی جهت اجرای برنامه. وجود آمده بود

صنعتی خود تقاضای همکاری کرده بود که اينک اين برنامه هم به دست 
 .فراموشی سپرده شده است

درصد  ٢٠تند که سرمايه آن را با ريزان اين طرح درصدد هس اکنون برنامه
  .های ديگر برسانند ضرر به مصرف برنامه

  
 
  توقف سياست صنعتی کردن کشور. ٣
 

اکبر داور، دست کم، اين نتيجه مثبت را دربرداشت که رضاشاه را  مرگ علی
قدر  شهامت و جسارت داور آن. در برابر واقعيت اوضاع وخيم کشور قرار دهد

های سرسام آور  کشور ايران قادر نيست هزينه: بگويد نبود که به شاه مملکت
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ريزی شده  های اقتصادی و صنعتی مختلفی را که برای کشور برنامه پروژه
آهن که  های ساختن راه اين مساله، بدون در نظر گرفتن هزينه. است، تحمل کند

دهد يا  را به خود اختصاص مي ١٩٣٧-٣٨از بودجه سال  بخش بسيار مهمي
پنجم مجتمع  بلعد و يک يحات که رقم قابل توجهی از منابع دولت را ميخريد تسل

آهن که قادر بود لوله توپ توليد نمايد و چند کارخانه ديگر که دارای  کامل ذوب
اهميت کمتری بودند، در دستور کار دولت بود؛ ولی بازدهی و مفيد بودن اين 

ران اعالم کرد که پس در همين زمان شاه اي. واحدهای صنعتی مورد ترديد بود
آهن تهران به تبريز شروع خواهد  آهن سراسری، ساختن راه از خاتمه کار راه

آهن دياربکر  شد وبا مقامات دولت ترکيه جهت اتصال اين خط آهن به خط
رسد؛ در حالی که  بنابراين، چنين به نظر مي. مذاکراتی صورت گرفته است

فشار زيادی را از نظر اقتصادی آهن سراسری کشور  ايران برای ساختن راه
تحمل نموده است بدون اينکه درجهت تجديد نيروهای مالی و اقتصادی فرصتی 

. های صنعتی و اقتصادی خود ادامه داد به خود بدهد؛ درست برعکس، به برنامه
رسد که مرگ وزير دارايی، رضاشاه را به فکر  و بدين ترتيب، چنين به نظر مي

سخنان شاه ايران طی . ای صنعتی واقتصادی سوق داده کردن درباره برنامه
وی گفته که به اندازه کافی در . باشد مسافرتش به جنوب کشور قابل تامل می

های ملت ايران بايد به سوی  ايم و بعد از اين، تالش کشور کارخانه تاسيس نموده
 .توليدات کشاورزی جلب گردد

ها در  تصويبی کشور با اين گفتهرغم منطقی بودن سخنان وی، بودجه  ذلک به مع
 ٢٥تضاد بود؛ در حقيقت، بودجه آن سال، در مقايسه با بودجه سال گذشته 

 .درصد افزايش يافته بود
توجهی برای تسليحات درنظر  کنيم که اعتبارات قابل در اين بودجه مالحظه می

گاز  ميليون لایر برای ساختن يک کارخانه توليد ماسک ٩گرفته شده است ومبلغ 
 ٣٠درعوض، اعتبارات کشاورزی، مانند سال گذشته، بالغ بر . بينی شده است پيش

هاي  توان ازخود سوال کرد آيا رضاشاه در گفته بنابراين، می.باشد ميليون لایر می
خواسته با يک چنين سخنانی رضايت خاطر  دهد؟ آيا او نمی خود صداقت نشان مي

دهنده خط مشی سياسی جديدی است که  نشان مردم را جلب نمايد؟ يا آيا اين سخنان
  شاه بعد ازتهيه و تدوين بودجه امسال انتخاب کرده است؟
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  سياست بازرگاني تهاتري . ٤
 

گونه تصميم قاطع و  به گمانم هيچ. در اين باره هنوز زود است که اظهارنظر کنيم
ثباتی در  بیبا وجود اين، يک حالت ترديد و . روشنی در اين زمينه اتخاذ نشده است

همتای سوئيسی من، که از سه ماه . شود بين دولتمردان ايران در اين باره ديده مي
پيش بنا به درخواست دولت متبوع خود در حال مذاکره با وزير تجارت ايران است 

نامه بازرگانی تهاتری موفق گردد، در ديدار اخيرمان گفت  تا به انعقاد يک موافقت
دنيکر ) Daeniker(به .والن امور ايران مشاهده کرده استتغييراتی در افکار مسو

همتای سوئيسی من، از وثيقی، کفيل وزارت تجارت خواسته که به طور صريح و 
روشن اعالم نمايد آيا هنوز هم قرارداد تهاتری اساس سياست بازرگانی دولت ايران 

، اين نوع اکنون بدون شک«: گويد دهد يا خير؟ وثيقی در جواب می را تشکيل مي
توانم مدعی باشم  قراردادها رکن اصلی سياست بازرگانی ايران است، ولی من نمی

 ».که فردا ما باز هم از اين سياست پيروی نماييم
کامال بديهی است که در يک چنين اوضاع و احوال نامشخص و نابسامانی وارد 

به نفع اين کشور مذاکره با دولت ايران نشويم؛ ولی قرارداد تهاتری با آلمان، که 
اين رابطه تجاری به مرز اعتبارات کاالها رسيده است و چنين (رفت  پيش مي

، )هايی به همت دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران صورت گرفت تالش
روابط تجاری بين ايران و روسيه از قوانين و .اکنون به حالت راکد درآمده است

دو کشور روابط تجاری ديگری به جز کند و در ميان  قواعد ديگری پيروی می
اما در مورد کشور ما، قبل از پيشنهادهای .تواند صورت بگيرد معامالت پاياپای نمی

وگو کردم و پس از دريافت تلگرافی که در آن از  جالب جنابعالی، با انحصاری گفت
من خواسته بوديد ازبرقراری مجدد مذاکرات باسفير کشورمان به تهران، خودداری 

از من به بهترين وجهی ) Bodar(م، انحصاری از مقامات ايرانی تا ورود بودارکن
در من کم و بيش اين اميد وجود دارد که اين پيشنهادها بتواند شاه را . تشکر کرد

 .تری استقبال کند آرام نمايد و از سفير جديدمان در ايران به نحو دوستانه
زند و  آزادی تجارت لطمه مي کامال روشن است که سياست قرارداد تهاتری به

خواهد خيالش راحت باشد، بايد اين سياست تجاری را  چنانچه رضاشاه واقعا می
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مند به چنين کاری است و قصد دارد  دهد که وی عالقه کنار بگذارد؛ شواهد نشان مي
از سياست تجاری قبلی پيروی نمايد ولی وی بيش از حد خود را آلوده سياست 

تواند به سهولت اقتصاد ايران را از  ده است و به همين دليل نمیتجاری تهاتری نمو
 .اين سياست نجات دهد

آوری محصوالت کشاورزی سال  برای بازپرداخت کليرينگ، آلمانی، بايد تا جمع
بايستی به منظور پرکردن و ترميم  آينده صبر کرد؛ زيرا بخشی از توليدات آينده می

های ايران به کشور آلمان وجود دارد، به کار  تاکنون در بازپرداخ ای که هم کسری
 .برده شود

موازنه «به هرحال، کامال بديهی است که برای کشوری مثل ايران سيستم 
باشدبه شرط اينکه دولت ايران بتواند محتاطانه  دارای امتيازات بهتری می»خالص

فعلی سپری  ثباتی کنم که اين دوره بی بنابراين، فکر می. برداری نمايد ازآن بهره
خواهد شد؛ اما تا زمانی که يک شخصيت قابل و کارآمد و با اراده، که دارای قدرت 

گونه مذاکرات با دولت  اکبر داور را پر نکند، همه اين گيری باشد، جای علی تصميم
به همين دليل، بيم آن است که نه تنها از اهميت . ايران بسيار مشکل خواهد بود

البته سياست . شود، بلکه باز اين سياست در ايران توسعه يابدکليرينگ آلمان کاسته ن
باشد و به اين جهت هم تالش چندانی برای از ميان  اقتصادی تهاتری ملموس می

شود؛ چون يک راه حل ساده و بدون زحمت برای تجارت به نظر  برداشتن آن نمی
ور ايران تر اينکه اين روش به مزاج مسووالن امور اقتصادی کش رسد؛ مهم می

آنان با توسل به اين سياست ديگر مجبور نيستند با پادشاه ايران در . سازگارتر است
مورد گرفتن وام، تهيه ارز خارجی و مذاکرات جديدی که برايشان نتيجه خطرناکی 

چنانچه نمايندگان دولت آلمان بتوانند از اين نقطه ضعف . وگو کنند دربردارد، گفت
د جويند، بدون ترديد، قادر خواهند بود منافع هنگفتی را روحی مسووالن ايرانی سو

  .از اين کشور به دست بياورند
 
  سياست پولی. ٥
 

در باال . بازگشت به سياست آزادی تجارت قاعدتا بايد به نظارت ارزی پايان دهد
اشاره نمودم که داور برای اينکه بهتر بتواند معامالت ارزی را نظارت کند، 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٠٨                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

به همين سبب، اکنون . وواردات را به انحصار دولت درآوردناگزيرشد صادرات 
تر کردن آن بر سر  سخنان زيادی درمورد حذف قانون نظارت ارزی يا الاقل ماليم

 .ها است؛ ولی به نظرم چنين سياستی به زودی در ايران کنار گذاشته شود زبان
ی اجرای برا. شود در واقع، کمبود ارزی به طور محسوسی در ايران احساس مي

های مختلف چنان احتياجی به ارز وجود دارد که حذف نظارت ارزی موجب  برنامه
سقوط شديد ارزش پول کشور خواهد شد و ارزش پول کشور حتی از آنچه که در 

) تر از نرخ رسمی درصد پايين ٢٥(تر خواهد آمد  بازار سياه رايج است، پايين
ای  ر ابتدای کار، مقدار قابل مالحظهبايستی، حداقل د بنابراين، دولت و بانک می

العاده ارزی را که در ابتدا دولت با  ارز دراختيار بگذارند تا بتواند تقاضاهای فوق
رو خواهد شد، جوابگو باشد و در يک چنين حالتی مساله گرفتن وام از  آنها روبه

 .کشورهای خارجی پيش خواهد آمد
های  ر رويارويی با مسائل مالی و وامهای قاطعانه رضاشاه د تر اينکه سياست جالب

رفت، به اعتبار مالی کشور ايران در محافل  خارجی، برخالف آنچه که انتظار می
ها و از دست دادن  المللی لطمه وارد ساخت ؛ نظارت ارزی، گرفتاری مالی بين

بسياری از بازرگانان خارجی را به وجود آورد و احساسی را در بين اين افراد 
که وضعيت مالی کشور ايران نابسامان است و اين کشور قادرنيست به  برانگيخت

دولت . درحالی که واقعيت امر چنين نيست. تمام تعهدات خود جامه عمل بپوشاند
ايران کامال بر اوضاع مالی کشور مسلط است و مشکالتی را که اکنون با آنها 

؛ زيراوی باشد رود ناشی از اراده و خواست شخص رضاشاه می کلنجارمي
 !پای وی قرارداد بهره جويد ای که درپيش های ساده حل خواهد ازراه نمی

به هرصورت، انگلستان و آمريکا پيشنهادهای عملياتی در جهت دادن وام به ايران 
اند که پادشاه ايران بيش از پيش  اند؛ اما برای دادن اين وام شرايطی گذاشته ارائه داده

اند که مشاوران و بازرسان مالی  اقع، از رضاشاه خواستهدر و. به آن تن نخواهد داد
 ٢٠طبق اخبار غيرموثق، انگلستان وامي به مبلغ . آنها را به استخدام درآورد

ميليون آن به صورت  ١٢ميليون ليره استرلينگ به ايران پيشنهاد نموده است که 
 .صورت نقدی پرداخت خواهد شد ميليون به ٨کاالهای انگليسی و

حتمال وجود دارد که پادشاه ايران مفيد بودن واقعی وام را متوجه شده است، اين ا
دارد که هرگز از کشورهای خارجی تقاضای  اعالم مي ولی چون به طور رسمي
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باشد که برخالف عقايد  وام نخواهد کرد، بنابراين، امروزه برای او دشوار می
نه به وی امکان بدهد ظاهر را شايد به کاربردن يک ترفند ماهرا. اش عمل نمايد قبلی

های مالی  های گروه من از برنامه.حفظ کند و سرانجام، به گرفتن وام تن دهد
ای به اجرای اين برنامه  اطالع هستم؛ شايد آنها عالقه کشورمان در اين زمينه بی

رسد که دادن وام به ايران  مالی نداشته باشند؛ با وجود اين، به نظر غيرممکن نمی
رفتن امتياز اکتشاف نفت در مناطق گيالن و مازندران مرتبط بسازيم، اهميت را با گ

هايی در اين جهت به عمل  ای آنقدر ارزش دارد که ما تالش يک چنين معامله
ما خواهان اين هستيم که ايران سياست گرفتن وام از کشورهای خارجی را .آوريم

يران دراختيار خواهد داشت به ای که، بدين ترتيب، ا اعتبارات مالی. در پيش بگيرد
اش  آن امکان خواهد داد، مجددا آزادی اقتصادی خود را بازيابد و روابط اقتصادی

را با کشور آلمان و حتی با روسيه قطع نمايد و با سهولت بيشتری کارشناسان 
تواند از  ها می سرانجام اينکه، اين وام. خارجی مورد نياز خود را استخدام کند

 . کنند، به تدريج بکاهند ه هم اکنون بر دوش مردم سنگينی میفشارهايی ک
 
   

  توضيحات و مآخذ 
 

 ١٣تا  ١٠ : دنيای اقتصاد  - » گزارش كاردار فرانسه از اقتصاد دوران رضاشاه« 
  ١٣٨٩تير 
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 شانزدهم  فصل 

  
 دولت مدرن و خودکامگی

 
 چکيده

و  دولت مدرن«ارۀدمحم مهدی زنجانی درب رحمانی دهکردی و حميدرضا
يکی از ويژگی های حکومت ها و دولت های :اينگونه  می نويسند»خودکامگی

نظريه هايی بسياری در باره ی تبيين اين . ايران خودکامگی و يکه تازی است
) نظيرنگرش های مارکسيستی(ازنگرش های ساختاری. مطلب مطرح شده است

نظير نظريه (نشگران گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاريخی و کنشگرک
تالش کرده اند که علل برآمدن اين شيوه ی ) پاتريمونياليستی يا نظريه سلطانيسم

حکومتی را بيان کنند بااين همه اغلب از يک نکته غفلت می شود و آن اين است 
که ساختارهائی که موجد خودکامگی واستبداد هستند، قادرند که بر اين شيوه حد 

همان سان که مانع پيش برد اهداف دموکراتيک می  اين ساختارهابه. زنند
                        ً فرمان های پادشاهان معموال  . خودکامگی واستبداد هم هستند ۀشوند،محدودکنند

ازهمان آغاز، در گيرودار بوروکراسی يا محيط اجتماعی گير می کنند و کم 
هدف اين مقاله نشان دادن شواهد در اين زمينه برای دولت . رنگ می شوند

اهميت نظری اثبات اين نکته از اين جاست که . ولت رضاشاه  استمدرن  د
ما با ارائه ی . فرض متعارف استبداد مطلق اين دولت را به چالش می کشد

شواهد متعددی نشان داده ايم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل 
 ظرفيت و توان. موانع ساختاری و تاريخی انرژی خود را از دست می دهد

وسيع جغرافيائی، نيروهای ۀ قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتيک، محدود
ونيروهای ) نهاددين،نهاد بازار، اقوام و ايالت، روشنفکران و نخبگان (اجتماعی

  .خارجی از پارامترهايی است که بر اين قدرت يکه تاز و استبدادی حد زده اند
رسيدن به تاج و تختش، گويا اعليحضرت شاهنشاه فراموش کرده است که برای 

جز دو تلگرام از دو خط و احضارش به پايتخت پايهای ديگر نداشته و او از 
مادر با ديهيم شاهی و خاتم ملک زائيده نشده و قباله سلطنت از آسمان و خدای 
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     ً                                                 يقينا  اگر لحظه ای به اند يشه فرو می شد که اين پادشاهی . جهان در دست نداشته
يا رويگردانی ملت دارد و کسانی که او را بدين جايگاه تنها بستگی به پذيرش 

بلند گزيده و به شاهی شناخته اند به برداشتن و گزيدن ديگری به جايش نيز توانا 
هستند،هرگز ازراه راست وعدالت ورعايت مقتضيات سلطنت مشروطه انحراف 

 .نمی ورزيد
 ) ۶۵: ١٧١١آبراهاميان، (بخشی از متن اعالميهای انقالبی 

  
 مقدمه

  
به نظر می رسد که وجود ديکتاتوری و استبداد در ايران از سده های پيش 
مفروض بوده است؛ به اين معنا که در اين سرزمين هميشه شاه و حکمران فعال 
ً           مايشا بوده و همه چيز به ارادهی او انجام می شده است و طبعا  بسياری از                                                           

پرسش اصلی اين مقاله . هاندمستشرقان به اين ايده دامن زده و آن را پروراند
اين است که چنين مفروضه هايی تا چه اندازه با واقعيت هم خوانی دارند؟ برای 
پاسخ به اين پرسش ما بررسی مان را از نخستين دولت مدرن، که درباره وجه 
استبدادی آن بيشتر اتفاق نظر وجود دارد؛ شروع کرديم و نتايج حاصل از اين 

 .ه آورده ايمپژوهش را در اين مقال
اجازه دهيد پيش از آغاز بحث، درباره دو مفهوم بنيادين در مقاله يعنی دولت 

منظور ما از دولت مدرن، دولت . مدرن و خودکامگی به اختصار صحبت کنيم
يعنی دولتی . رضاشاه است که به لحاظ ماهوی متفاوت از دولت های پيشين بود

اين دولت . نوين اعمال قدرت  با ساختار بوروکراتيک جديد و سازوکارهای
برخالف دولت های پيشين فاقد پايگاه قومی قبيله ای بود و هدف اش يکپارچه 

منظورما از خودکامگی . سازی، تمرکزگرايی واعمال حاکميت بر کل کشور بود
يعنی تصميم گيری سياسی دولت و در رأس آن شاه بر اساس اراده و  خواست 

 .ا مفهوم استبداد هم معنی استخويش که اين مفهوم تقريبا ب
خان يونان قديم  ّ                سابقه ی نگرش بدبينانه به دولت و حکومت های ايران به مور                                                       
بر می گردد که نظام سياسی خويش را مطلوب و نظام های ديگر را سرشار از 

گويی که در يونان، حکومت عقاليی مبتنی . کژی و ناهنجاری می ديده اند 
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و )  Tyranny(اما دراين سو، حکومتی تيرانی  بررأی شهروندان حاکم بوده
شاهی قدرقدرت خونريز و خودرأی بوده که هيچکس توان رويارويی با او را 
نداشته است؛ اين اظهارنظرها در طول تاريخ، مالک ارزيابی نظام ها ی 

در حالی که تحقيقات جديد برخی . حکومتی اين دو امپراطوری قرار گرفته است
   ً مثال  . ان می دهد که اوضاع آن گونه که گفته اند، نبوده استاز پژوهشگران نش

به زعم آنتونيو پانينو پادشاهان هخامنشی شاهانی تماميت خواه نبوده اند و به 
رغم داشتن خوی استبدادی، در بسياری از موارد روادار بوده اند؛ چنان که 

ه ها ی اعطای امتيازات و حقوق متعدد به حکومت ها ی محلی يکی از نمون
  . مشخص اين رواداری به حساب می آيد

)Panaino, 2014, 189-198. ( 

در سده های بعد هم ما شواهد بسياری داريم که نشان می دهد سردمداران وقت، 
                                                     ً                ناتوان از يکه تازی مطلق درعرصه های مختلف بودهاند؛ مثال  ما می دانيم که 

و ضعف و قدرت  روحانيون از زمان صفويه به اين سو بسته به موقعيت
حکومت در بسياری از تصميم گيری ها مشارکت داشته اند و از سوی ديگر 
پهناوری و گستردگی کشورووضعيت قومی و قبيلگی آن، مانع خودکامگی 

 ُ                               ل رد کرزن ضمن تأئيد وجود تکثر در . مطلق حکومت ها در کشورشده است
تعبيرات افراطی  قدرت پادشاهان ايران به هيچ وجه با: ساخت قدرت معتقد است

که درباره ی آن کرده اند مناسبت ندارد و يا به همان پايه و اندازه نيست که در 
شهريار ايران ديگر سرور مذهبی حتی جماعت شيعه جهان اسالم . سابق بوده

نيستند ودر هيچ دوره ای هم آن قسم تفوق روحانی که خلفای بغداد داشتند و 
با آن که قدر و مقام ... است را نداشته اند  »باب عالی«هنوزمورد ادعای سلطان

پادشاه کماکان نيک متعال است باز تدبير های عملی که اقتدار او را محدود 
يا در مورد ). ۵۶۶ – ۵۶۵:  ١٣۶٢کرزن، ( »ساخته  است ، يکی  دوتا نيست

در زمره مراتب، پادشاه به صورت بارزی فرمانروای « :اقتدارشاهی می نويسد
او پايگاه اعلی دارد، اما در اين مورد هم در واقع موانع قابل  مطلق است و

در مورد انتخاب ... مالحظه ای در برابرامتيازات وحقوق او ديده می شود 
               ً                                                       ايلخان، شاه عمال  ناگزير است حاکم را از ميان طايفه انتخاب کند و برای او 

ن موروثی چندان آسان نخواهد بودکه درآداب و رسوم ايشان راجع به جانشي



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦١٣                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

دخالت کند و به همين نحو نيز در مورد دادگران محلی يا کدخدا مانند کالنتر در 
شهر و کدخدا در بخش يا دهات، هرچند که اختيار تام با اوست، ولی ناگزير 
است کسانی را برگزيند که موردعالقه اهالی باشد وگرنه امور حکومت دچار  

  ) ۵۶٩:  ١٣۶٢کرزن، ( »وقفه خواهد گرديد
سياحان غربی در بسياری ازموارد درسفرنامه های تاريخی خود در مورد 
وضعيت اجتماعی جوامع شرقی ودر مورد روح استبدادی حاکمان شرقی اغراق 
کرده اند و مهم اين که گاهی همين توصيفات مبنای نظری مباحثاتی ميان 

    ً                             مثال  توصيف وضعيت جامعه ايران توسط. انديشمندان آن ها شده است
برای مونتسکيو )   Tavernier( و تاورنيه )  Chardin(شتشرقانی چون شاردن م

او تحت تأثير همين سفرنامهها در روح . امری مستند به حساب می آمده است
القوانين ضمن تأکيد بر وضع استبدادی اين جوامع به اين نتيجه رسيده بود که 

اکميت استبدادی  وجود آب وهوای خشک و بيابانی در شکل گيری روحيه و ح
اين تحليل بعدها توسط مارکس و ويتفوگل در بحث استبداد . دخالت مستقيم دارد

) هيدروليک(شرقی به نحوی مبسوط بنيان نظريهی آب پايه يا دولت های آبی 
 .قرار گرفت

پيش از پرداختن به دولت رضاشاه به مثابه دولتی مدرن شايسته است نگاهی 
ف دربارهی ساخت و ماهيت دولت بيندازيم تا اجمالی بر رويکردهای مختل

 .زمينهی نظری تز اصلی مقاله، که در ادامه ذکر خواهيم کرد، مشخص شود
به نظر ما چهار رويکرد مهم دربارهی ساخت و ماهيت دولت طرح شده که 

 :جان مايه ی آن را می توان اين گونه بيان کرد
 رويکرد تحليلی مارکسيستی 
 تبداد ايرانیرويکرد تحليلی اس 
 رويکرد تحليلی پاتريمونيال 
  رويکرد تحليلی دولت رانتير 

  
   نظريه رويکرد

در يک تقسيم بندی کلی، ساخت و ماهيت دولت در ايران را می توان بر دو پايه 
نخست آن که کليهی نظريه های قدرت در ايران مرکز پايه يا به . قرار داد
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غلب اين تحليلها اقتصاد پايه است، بدين ديگر اين که ا. تعبيری شاه پايه است
معنا که تبيين ساخت قدرت در ايران ابتدا از زيربنای اقتصادی تحليل آغاز و به 

ً         بنابراين تحليل ها غالبا  در حوزه . تبع آن به روبنای سياسی ختم می شود                        
رويکرد ما چنان که درادامه خواهيم ديد . مطالعات اقتصاد سياسی قرارمی گيرند

د متأثراز اقتصاد سياسی است؛ زيرا ما ساخت های اقتصادی واجتماعی هرچن
را در مهار خودکامگی مهم می دانيم، اما درعين حال براين باور هستيم که 
اقتصاد سياسی برای فهم ساخت قدرت دولت مدرن کافی نيست و بايستی از 

عی نظير    ً                   مثال  وجود نيروهای اجتما(زوايای ديگر از جمله جامعه شناسی سياسی
 .به مسئله نگاه کرد ... ) اقوام، سازوکارهای بوروکراتيک و

ما در اين مقاله قصد داريم به صورت مستند نشان دهيم که برخالف تصور 
متعارف فوق، دولت مدرن پس از مشروطه به رغم ويژگی استبدادی، از يک 
 سو توانايی محدودی در به کارگيری سلطه درسطح گسترده داشت و از سوی
ديگر، نيروها وقدرت های اجتماعی پايا و منسجمی وجود داشت که قدرت 

 .دولت ها را تحديد می کرد
بنابراين هدف ما در اين مقاله آن است که از زاويه ی جامعه شناسی سياسی 
ظرفيت و توانايی سياسی اجتماعی آن دولت را بررسی کنيم تا ببينم ميزان تأثير 

تز . موجود قدرت سياسی بر آن چگونه بوده استنيروهای اجتماعی و نهادهای 
اصلی ما در اين مقاله اين است که به رغم مدعای وجود خودکامگی و استبداد 

( در دولت مدرن و فقدان جامعه مدنی قوی، نيروهای اجتماعی و عوامل ديگری
نظير عدم امکان اعمال انحصار مطلق زور، دخالتهای قدرت های خارجی و 

به تعبيری . داشته اند که مانع خودکامگی مطلق اين دولت شده اندوجود) جغرافيا
ديگر، دولت رضاشاه نتوانست تغيير ماهوی در ساختار و بنيادهای اجتماعی و 

چه بسا که اگر دولتی دموکراتيک هم سرکار می آمد نمی . سياسی ايجاد کند
هرگونه  توانست چندان موفق باشد زيرا ساختار اجتماعی مانع عمده ای برای

شکل گيری دولت مدرن . تغيير در جهت دموکراسی يا خودکامگی مطلق بود
تحول سياسی بود که پيامد های اجتماعی هم داشت اما اين پيامد چنان نبود که 

دولت رضاشاه در . تغييرات گسترده ای هم چون انقالب های اجتماعی ايجاد کند
. ی او را محدود می کردساختاری متصلب گرفتار شده بود که اراده ی سياس
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حال اجازه دهيد تا بيان اين محدوديت ها، شواهد الزم برای مدعای خود ارائه 
 :دهيم

  عدم انحصار اعمال مطلق زور و مکفی نبودن ابزار سلطه) الف 
 

اگر انحصار زور را يکی ويژگی های دولت مدرن بدانيم، متوجه می شويم که 
دولت به . انحصاری نسبی بوده است اين انحصار دست کم در مورد رضاشاه،

واسطه ی گستردگی جغرافيايی و کمبود امکانات نظامی دسترسی محدودی به 
  .بسياری از مناطق کشور را داشت

اولين نشانه های اعالم انحصار اعمال زور در اعالميه ی رضاخان ميرپنج در 
) ٣۴: ١٣٨٨متينی ، ( » من حکم می کنم « مشهوداست که عنوان  ١٢٩٩اسفند 

را داشت که در مرحله اول معطوف به تهران به عنوان مقر حکومت بود و 
اين اعمال حکومت به نقاط ديگر رسيد؛ ما يکی از نخستين سرپيچی  ۀبعدها دامن

از طرف ) متن تلگراف های رد و بدل شده(ها را، بر اساس مدارک موجود
 .السلطنه والی فارس می بينيم مصدق

نه واکنش ها در برابر دولت نوخاسته و ضعيف برآمده از روشن است که اين گو
حتی بعدها شورش ها و اعتراض مردم در برابر سياست . کودتا طبيعی است

های دولت از جمله کشف حجاب، قانون سربازی، تغيير در نظام دادگستری و 
آموزش سرکوب شد؛امانکته اين است که همين سرکوب،کاهش شديد مشروعيت 

 .نبال داشت که بعدها اعمال حاکميت را با مشکل مواجه ساختدولت را به د
اما يکی از چالش های اساسی برای انحصار اعمال مطلق زور در دولت، 

به زعم استفانی کورنين . قدرت های اجتماعی به ويژه ايالت و عشاير بودند
»                   ً            به قدرت رسيد اساسا  وجهی نظامی   ١٩٢١هرچند رژيم جديد که در سال «

                                         ً                         اما غير ممکن بود بتواند فقط يا حتی عمدتا  با توسل به راه حل نظامی، داشت؛
نهادهای اين دولت جديد به ويژه ابزارهای  . مسئله ايالت را حل وفصل کند

: وی در ادامه می نويسد) . Cronin, 2006, 22(»  سرکوب آن بسيار ضعيف بود
می از نيروهای که چگونه دولت درآغاز کار به داليل سياسی مجبور شد ني

نظامی خويش را درتهران نگاه دارد و به شيوه پراگماتيستی با تهديد و گاهی 
)  Cronin, 2006, 22-23. ( اوقات با توسل به زور تالش کند ايالت را مهار کند
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کرونين نشان می دهد که نيروی ارتش به عنوان نيروی سرکوب چقدرضعيف و 
بخش مرکزی ايران در اختيار   ١٩٢٠ دردهه ی. دارای مشکالت عديده ای بود

خوانين بزرگ بختياری بود و تجارب متعدد به اين دولت آموخته بود  که توسل 
به نيروی نظامی در مقابل عشايرراه حل مناسب و قاطعی نيست چنان که 
رضاخان به زعم اين محقق، درلرستان با توسل به نيروی نظامی نتوانست 

  )Cronin, 2006, 43-44. (کاری از پيش ببرد
به زعم آبراهاميان رضاشاه ظرف دو سال با وضع عوارض بر راه ها و ماليات 
بر ترياک، پنج لشگر متشکل از سی هزار نفر تشکيل داد و با تصويب قانون 

ارتشی که شورش های واليات از جمله  . نظام وظيفه ارتشی قدرتمند شکل داد 
سيان در مشهد، سيمکو در کردستان و جنگلی ها در گيالن، خيابانی در تبريز، پ
قدرت ارتش چنان زياد شد که وزير . صولت الدوله در فارس را سرکوب کرد

مختاربريتانيا درگزارشی نوشت که چگونه بودجه هنگفت نظامی ارتش حتی 
  )١٣٩ – ١٣٣: ١٣٩٢آبراهاميان، . (کشورهای منطقه رادچارهراس کرده است
اه توانست با انجام قوه قهريه، سرکوب آن چه مشخص است آن است که رضاش

 و با انداختن اختالف بين سران عشايرواستفاده ازآن ها برای سرکوب عشاير
) مثال استفاده از عشاير بختياری و قشقانی برای سرکوب عشاير بويراحمد(ديگر

 .                                  ً                         نظمی ايجاد کند؛ اما اين نظم، لزوما  نشانگر اقتدار حکومت نبود
رضاشاه فاقد سازوکار پايا و مشروع برای اعمال به عبارت ديگرحکومت 

نارضايتی عميقی در ميان . سلطه بود؛ زيرا تکيه صرف بر سرنيزه داشت
برخی . روحانيون، برخی از طبقات متوسط و به ويژه مردم عشاير وجود داشت

از نمودهای اين مسئله را می توان در اشعار فولکور عشاير بختياری آن دوران 
ز شکوائيه از عملکرد دولت و درمقابل مدح رشادت های آن ها در ديد که پر ا

 .مقابل تهاجم های دولتی است
از سوی ديگر، پهناور بودن سرزمين، عدم امکانات ارتباطی، مانع گسترش 

هرچند که ساخت جاده های شوسه و تأسيس خط . سلطه فراگير در کشور می شد
خطوط تلگراف و تلفن بعدها از  آهن و پاسگاه های متعدد نظامی و نيز گسترش

بود وبه  تأثير اين عامل کم کرد؛ اما ناتوانی دولت در اين زمينه هم چنان مشهود
رغم تأسيس ژاندارمری وتأسيسات دولتی درمراکزمهم، دردرون مناطق مختلف 
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روابط ومناسبات ديگری نظيرارباب ورعيتی برقراربود که از دسترس حکومت 
 .خارج بود

صه می توان گفت از يک سو زور عريان بدون پشتيبانی و بنيادی به طور خال
اجتماعی، دارای دامنهی تأثيرگذاری اند ک بود و از سوی ديگر اين دولت توان 
وظرفيت الزم را برای اعمال سلطهای فراگير بر اين گسترده پهناور جغرافيايی 

ير مستقيم و جامعه ی متکثر و خودگران محلی را نداشت و حضور مستقيم و غ
  .نيروهای خارجی اين وضعيت را دشوارتر و پيچيدهتر نيز می ساخت

 
 نيروهای اجتماعی و دولت رضاشاه) ب

شايد يکی از نخستين کسانی که معتقد بود قدرت های استبدای را بايد از طريق 
تکثر قدرت ها مهار کرد مونتسکيو است؛ او بر اين باور بود که تفکيک قوا در 

و وجود نيروی های اشراف در بيرون و تمرکززدايی جغرافيايی داخل حکومت 
می تواند قدرت يکه تاز استبدادی را مهار کند و اين همه به خاطر آن است که 
زبان قدرت را فقط قدرت می فهمد و از اين رو تنها راه اين است که قدرت 

 . )Montesquieu, 2011, 150(بايستی به وسيله قدرت مهار شود 
اولسن استاد دانشگاه مريلند زمينه هايی که موجد دموکراسی هستند و . ام به نظر

وجود نهادهای تاريخی و جا : دولت های خودکامه از آن بی بهرهاند عبارتند از
افتاده، تقسيم قوا، منافع متفاوت گروه های قدرتمند در جامعه، پلوراليسم، توازن 

ظر وی در جايی که گروه های به ن.  Check and Balanceقوا و وجود قانون 
نتواند بر )  Autocrat( رقيب اجتماعی وجود داشته باشد و سردمدار خودکامه 

چنان که در انقالب انگلستان . آن ها غلبه کند، ناچار تن به مصالحه می دهد
هيچ گروهی بر گروه رقيب تسلط نداشت و بنابراين اتوکراسی پا )   ١۶٨٩(

قدرتی برتر وجود دارد و قدرت های همسنگی برعکس در جايی که . نگرفت
وجود ندارد که هماورد آن باشند، تداوم خودکامگی و استبداد اجتناب ناپذيراست 

)Olson, 1993, 567-576. ( 
 قدرت رضاشاه به زعم آبراهاميان متکی به سه نهاد ارتش،نهادهای بورو

اين «  : ت بودکراتيک و دربار بود؛ اما فاقد بنيادهای اجتماعی برای حکوم
رژيم به رغم داشتن نهادهای کارآمد، پايگاه های طبقاتی قدرتمند و پشتيبانان 
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کوتاه سخن اين که، . اجتماعی نيرومند و بنابراين بنياد مدنی استواری نداشت 
 دولت

پهلوی ازلحاظ داشتن وسايل اجبار و زورگويی قدرتمند بود؛ ولی از اين لحاظ 
را برساختار طبقاتی و پايگاه های اجتماعی مبتنی  که نتوانست وسايل اجبار 

 ) ١٨۶:  ١٣٧٧آبراهاميان، .( »کند، ضعيف بود
ما در ادامه قصد داريم به مهم ترين نيروهای اجتماعی در دوران رضاشاه 
اشاره کنيم و با استفاده از شواهد متعدد نشان دهيم که چگونه هر کدام از آن ها 

 .بر يکه تازی و خودکامگی قدرت مدرن حد بزنندبه نوبه خود توانسته اند ، 
در يک تقسيم بندی کلی منابع تأثيرگذار بر قدرت دولت را در دوران رضاشاه 

 :را به اين صورت می توان برشمرد
ديوان )/  اعتماد(خاندان های پر نفوذ سنتی/ اقوام و طوايف/ اديان و مذاهب
شامل فن (ان و روشنفکران نخبگ)/ بازار(ثروت)/ بوروکراسی(ساالری دولتی 

 ساالران، متنفذين سياسی، صاحبان اند يشه و قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای
هر يک از منابع پيش گفته در سير تحوالت، مطالبات و مناسبات خود با 
حکومت مرکزی و با ديگر خرده قدرتهای نهادی در تعامل بوده اند و در ميان 

  .رن وسنتی هستندخود نيز دارای تقسيم بندی مد
اين نکته رابايد اضافه کردکه هرچند ديوان ساالری دولتی جزيی از دولت است 
اما در برخی ازموارد وجه مستقلی به خود می گرفت و بر تصميم شاه و نيز 

همه قدرت های . اجرای تصميمات سياسی تأثير شگرفی باقی می گذاشت ۀنحو
            ً                     امرخود دائما  در سپهر سياسی ايران  ياد شده به فراخوروتوانايی ونيروهای تحت

از نظرماهيچ . درحال بده بستان وزورآزمايی قدرت برای ايجادهژمونی بوده اند
 .کدام به طور مستمر و طوالنی مدت نتوانسته اند استيالی خود را ديکته کنند

از ديرباز دين به مثابه قدرتی سنتی تأثير زيادی بر حوزه ی  قدرت اجتماعی دين
اين نيرو بسته به قوت و ضعف خويش نقش های متفاوتی . گذاشته استسياست 

گاهی با در اختيار گرفتن حکومت، گاهی . در حکومت های مختلف داشته است
بشيريه به نحو ظريف اين تعامالت و روابط را نشان  . با مشارکت يا چالش با آن
های سنتی کم ميان حکام و روحانيون در همه نظام « داده است ؛  به نظر او 

حکام سنتی می بايست به مذهب و سنن . وبيش توافق و سازش وجود داشته است
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احترام بگذارند؛ زيرا در غير اين صورت با اعتراض پاسداران سنت و مذهب 
در جوامع مدرن نيز نهادها و گروه های . به ويژه روحانيون مواجه می شدند

اما هرچه . شمار می روندمذهبی و روحانيون از جمله گروه های قدرت به 
سازمان يافته ترومنسجم ترباشند، توانايی روحانيت برای دخالت  نهادهای مذهبی

  ).١٢١ – ١٢٢:  ١٣٩۴بشيريه ، ( » در سياست افزايش می يابد
حامد الگار نيز نشان می دهد که چگونه در دولت قاجار روحانيون بلندپايه 

دقات، پول های خيريه و قضاوت وظيفه تأئيد صحت اسنادمالکيت، گردآوری ص
را بر عهده داشتند و به زعم او هرچند امام جمعه را حکومت تعيين  می کرد ؛ 

« : او می نويسد ) ۴۶: ١٣۶٩الگار،)         ً                         اما لزوما  از حکومت حرف شنوی نداشت 
آنان که پيشرفت خود را در گروهمکاری با : علما به دو بخش تقسيم شده بودند

روه زيادتری که وظيفه ی خود يا وسايل توفيق  را در دولت می دانستند و گ
در هر حال ما  شواهد ). ٢۴٩: ١٣۶٩الگار، ( » مخالفت با دولت می جستند 

متعددی در طول تاريخ داريم درباره ی قدرت روحانيون و محدوديت هايی که 
 برای(برای قدرت ايجاد کرده اند ؛ که ذکر آن از حوصله اين مقاله خارج است 

 ).  ١٣٩٢؛ رجبی دوانی ،  ١٣٧١العه بيشتر مراجعه کنيد به شميم، مط
رضاشاه با وجود اين تجارب تاريخی و با آگاهی از قدرت و جايگاه خاص 

شرح . روحانيت تالش کرد دروهله ی نخست اعتماد اين نهادرا جلب کند
 تمايالت و تکاليف او به انجام مراسم مذهبی در دوره ی اول قدرت گيری خود،

از عزاداری های قشون قزاق درعاشورا تا عرض ارادت ها و نامه نگاری های 
 .متعدد وی به علمای بالد از جمله نجف و کربال، بسيار شنيدنی و خواندنی است

حسن اعظام قدسی، ملقب به اعظام الوزاره، که از فعاالن مشروطه و نمايندگان 
  « :اه را حکايت می کندمجلس شورای ملی بود، شرح جالبی از اقدامات رضاش

سردار سپه پس از موفقيت های فوق الذکر به فکر افتاد که حاال بايد توجه مردم 
را به خود جلب و معتقد به خود نمايد و بهترين راه هم اعمال مذهبی، خاصه 

من االتفاق ماه محرم که . عزاداری است که عامه طبقات متوجه خواهند گرديد
  .و مجالس در تمام تهران داير است]  هستند[ عموم مردم مشغول عزاداری
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  صاحب منصبان در جلو و افراد با بيرق ها و کتل با نظم و تشکيالت مخصوص
از ، به همراه دسته قزاق با يک هيأت از )عاشورا(سردار سپه روز دهم محرم، 

ه و خيابان ناصريه به بازار اين دسته از ميدان توپخان. قزاقخانه حرکت می کرد
می آمد؛ صاحب منصبان در جلو وجلوی آن ها سردارسپه با يقه باز و روی 
ِ                                         سرش کاه و غالب آن ها به سرشان گ ل زده بودند و پای برهنه وارد بازار شدند                                
و دسته سينه زن ازافراد، چند قدم ايستاده، نوحه خوان می خواند و افراد سينه 

 )  ۵١ – ۵٢:  ١٣٧٩ی ، اعظم قدس( » می زدند
رضاشاه با تمهيدات خشن و شدت عملی که در برخورد با نيروهای موثر 
اجتماعی انجام داد، سامان تشکيالتی وعملياتی روحانيت را دچار ضعف کرد و 
ضربات سخت شاه، بخش اعظمی ازروحانيت را در انزوا قرار داد؛ با اين حال 

ا رضاشاه انجام داد از جمله در در مواردی روحانيت مخالفت های مهمی ب
قضيه ی جمهوری خواهی، بزرگ ترين دليل منصرف شدن سردار سپه از 
جمهوريت اين بود که رهبران روحانی تغيير نظام سياسی ايران را به جمهوری 
مصلحت ندانستند و در مالقاتی که سردار سپه در قم با سه مرجع بزرگ وقت، 

ن نائينی و حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی سيد ابوالحسن اصفهانی، ميرزا حس
رضاخان « . داشت، توافق شد که گفت وگو درباره ی جمهوريت متوقف  شود

آيات ( پس از بازگشت از قم، اعالميه ايی صادر کرد که با توافق مراجع تقليد 
ازجمهوريت منصرف شده است و آيات ثالثه ) اصفهانی، نائينی و حائری يزدی 

تفاوت رويه ای . الميه واحدی حاکی ازهمين توافق منتشر کردندنيز در قم اع
ميان علمای بزرگ در برابر رضاشاه وجود داشت و آن در اتخاذ شيوه و نوع 
ّ  مبارزه با استبداد و استعمار بود، نه در اصل آن؛ برخی هم چون حاج آقا نور                                                                         

پس از (ای نائينی اصفهانی قائل به رفتار حاد و کوبنده بودند و برخی چون ميرز
، رفتار تند با پهلوی اول را در آن برهه از تاريخ چندان )بازگشت از تبعيد

کارساز و به مصلحت ندانسته وپيشبرد اهداف اصالحی را از راه های مسالمت 
 )٢۶٠:  ١٣٨٧نجفی ، . ( »آميز ممکن می دانستند

عمده انتهاض  قسمت: دولت آبادی نيزدرکتاب حيات يحيی در اين باره می نويسد
کنندگان، معممين تهرانی هستند، از روحانی و روحانی نما و روضه خوانان و 
طالب علوم دينی، تقدس مابان وبه اصطالح تجددخواهان، کهنه پرستان و 
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دولت ( » .می شوند. روحانيون وپيش نماز های شهرقائدين اين نهضت شمرده
  ) ١٣۶١:  ١٣٧١آبادی ، 

ان يکی ازضعيف ترين دوره های کنش سياسی شايددوره رضاشاه را بتو
روحانيت برشمرد؛ آن ها در برخورد با رضاشاه چند قطبی عمل کردند، شدت 
عمل حکومت موجب شد استراتژی روحانيت ناخواسته و به تبع پيامدهای فشار 
حکومت به سوی درون گرايی تغيير محسوسی داشته باشد؛ لذا تفکر تاسيس 

آيت هللا عبدالکريم حائری يزدی . را تسريع نمايدمرکز علمی و کادرسازی 
موسس حوزه علميه قم راه ديگری بر تاثيرگذاری در ساخت قدرت پيمود؛ وی 
معتقد به مماشات با حاکميت برای اعتالی قدرت و اعتبار روحانيت و گسترش 

شايد برخی از تاريخ نگاران اين رويه را ترس . کمی و کيفی نهاد روحانيت بود
م دخالت درسياست ذکر کرده باشند؛ اما به نظر می رسد که بعدها بسط يا عد

وگسترش حوزه نفوذ روحانيت دراقصی نقاط کشور به واسطه ی عملکرد حوزه 
علميه قم درسال های آينده مؤيد وجود استراتژی استقالل حوزه های علميه از 

روحانيت  اين رويه تغييرات عظيمی درشکل و محتوای قدرت نهادی. دولت بود
به زعم  نويسندگان تاريخ . به وجود آورد که تبعات آن چند دهه بعد نمايان شد

سلطنت رضاخان که در نوع خود دومين هجوم پس از مشروطيت « : کمبريج
ايران عليه روحانيت به شمار می آمد وبه مراتب شکننده تر از هجوم نخست 

و چه به لحاظ عملی، بود، موجوديت وهويت روحانيت را، چه ازلحاظ فکری 
شايدکاراترين عمل درمقابل چنين وضعيتی، شکل دادن به . زير سؤال برد

مبارزهای فرهنگی وفکری درکنارمبارزه سياسی بود،که می توانست از طرف 
تاريخ کمبريج، .(روحانيت و ازطريق توسعه مراکزعلمی ومذهبی صورت پذيرد

 :٨٧ (  
به »  منفی از طريق نهادسازی قدرت  مبارزه« اين رويه را می توان  نوعی  

درهرحال نوع عملکرد و رهاورد آن طی سال های بعد نشان داد . حساب آورد
ً    حوزه علميه قم تقريبا  هم « :به زعم پارسانيا. که  استراتژی موفقی بوده است                     

زمان با کودتای سيد ضياء و به قدرت رسيدن رضاشاه شکل گرفت که خود از 
ت؛ يعنی درست همان زمان که پايه های يک اقتدار و شگفتی های تاريخ اس

هجوم بزرگ نسبت به مذهب در ايران شکل می گرفت، بذرهای تفکر انديشه 
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 )  ٢۵۶:  ١٣٨٠پارسانيا، ( » .ومقاومت نيزشکل می گرفت
مجموعه ی عوامل فوق موجب شد اراده ای قوی از سوی روحانيت برای دفاع 

وجود نداشته باشد؛ آن  ١٣٢٠يران در شهريور از نهاد سلطنت درهنگام اشغال ا
. ها به تدريج قدرت شبکهای خود را در اقصی نقاط کشور سامان دهی کردند

                                                   ً               اين شبکه با وجود حوزه های علميه در سراسر کشور خصوصا  حوزه علميه قم 
آلترناتيوی قوی وکارآمد برای ايجاد تکثر قدرت از ناحيه روحانيت در ايران 

ررسمی قدرت درعصررضاخان،جايگاهی برای روحانيت تعريف درساختا. بود
نشد؛ در حالی که روحانيونی چون شيخ عبدالکريم حائری، هم چنان از نفوذ 
بااليی در بين ساير طبقات اجتماعی، از جمله اصناف و بازرگانان، تجار سنتی، 
 اعضای دون پايه ی دستگاه ديوانی، روستاييان، عشاير و ديگر اقشار شهری،

با اين پشتوانه بود که سی وهفت سال بعد روحانيت در تعامل . برخوردار بودند
سلطنت پهلوی را از ... با ديگر نيروهای اجتماعی نظير نخبگان، بازارو اقوام و

  .ميان برداشتند
  

 نخبگان و روشنفکران
: درمورد نقش سياسی روشنفکران گفته است » هاينريش هاينه «اند يشمند آلمانی

ش باشيد ای مردان گردن فراز، عمل شما چيزی نيست مگر ابزارهای بهو« 
ناخودآگاه در دست مردان اند يشه که اغلب در گوشه نشينی و فرودستی کامل 

ماکسيمليان روبسپير چيزی نبود جز . شما رابرتکليف گريزناپذيرتان گمارده اند 
راق آميز هرچند اين سخنی اغ) ٨٩٧:  ١٣۶٩پوير، . ( »دست ژان ژاک روسو

 .است؛ اما بخشی از حقيقت در آن هست
اغلب ايرانيان تحصيل کرده و فرنگ رفته به موازات ارتباطات و مناسبات با 
غرب و آشنايی با مبانی فکری آن ها دچار نوعی سرگشتگی و شيفتگی شده 
بودند و به همين ترتيب خواهان ايجاد تحوالت اساسی در ايران و پيوستن به 

اين مهم حتی در نوشته های نخستين اند يشه گران عصر . رفت بودندقافله ی پيش
قاجار متجلی شد وبه دنبال اين تحوالت با توجه به ساخت استبدادی رژيم قاجار، 
فکر تغيير شيوه حکومت به عنوان تنها راه خروج از بنبست از سوی متفکرانی 

يرات بود و در مشروطه خواهی تنها پاسخی حتمی برای تغي. نوانديش مطرح شد
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 .اين راه نخبگان و نوانديشان پيشرو بودند
نظريه ی مشروطه با همياری برخی از روحانيون همراه با شوق و شور وصف 
ناپذير، انقالبی، نيروهای تحصيل کرده و طبقه نوظهور و نوانديش بسط يافته و 
با کمک عامه به پيش برده شد؛ ولی درمقطع بعد با کناررفتن روحانيون، 
روشنفکران جوان سرخورده از مشروطه، سردمداری تفکرسياسی را برعهده 

                                        ً                  بی ترروشنفکران وسياست مداران سکوالر سابقا  مشروطه خواهی چون . گرفتند
سيدحسن تقی زاده، کاظم زاده ايرانشهر،علی اکبرداور،سيددمحم تدين، عبدالحسين 

فرنگستان هر،آينده وتيمورتاش،دمحمعلی فروغی درنشريات خودهمانندکاوه،ايرانش
شده و به دنبال » استبداد منور«دموکراسی و آزادی، اين بارمنادی  به جای 

ديکتاتوری مصلح و انقالبی می گشتند تاايران را حتی با زور به قافله ی تمدن 
برخالف عصرمشروطه که موافقانش در پی تلفيق سنت ها و مذهب . نزديک کند

اينان بر پذيرش يکپارچه ی تمدن سکوالر ايرانی با نظام سياسی غرب بود، 
غربی و فرنگی شدن جامعه ی ايران تاکيد داشته و هرگونه دخالت روحانيون 

دراين شرايط نابسامان فکر تغيير  در سياست را نفی می کردند؛ طبيعی بود که
اوج گيرد و نظريه ها و اسطوره هايی جديد برای رهايی ازآشفتگی و بی قراری 

ضاخان، افسری چهل ودو ساله و فرمانده بريگاد قزاق در قزوين پيدا شود و ر
شخصيت آرمانی مدنظر اينان بود که به گمان شان نماد ديکتاتوری مصلح بود 

شفاهی هريسی، . (که می توانست با کمک اين گروه معمارتوسعه ی ايران  شود
٣: ١٣٩١( 

اند يش برای رضاخان ماحصل و برآيند تعامل و ائتالف برخی نيروهای دگر 
ايجاد جامعه ای نو و سروسامان دادن به اوضاع آشفته اواخر سلطنت قاجاريه 

.  او ظهور يک پارادايم قدرت در برابر سالطين موروثی و سنتی گذشته بود. بود
وی را می توان تجلی گسست تاريخی از پادشاهی سنتی به سوی پادشاهی مدرن 

 .دانست
ميانی و گروه های مختلف بودند که از نظر  مشروطه خواهان ترکيبی از طبقات

وسطوح فرهنگی ازجايگاه يکسانی  شرايط اقتصادی، خاستگاه اجتماعی
برخوردار نبودند ولی در دو مورد مبارزه با استبداد داخلی واستعمار خارجی با 

آبراهاميان، از اين گروه های ميانی هرم اجتماعی ايران عصر . هم توافق داشتند
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وی  معتقد   است  . ياد کرده است» طبقه متوسط سنتی « ا عنوانمشروطه ، ب
ملی  نبودند، بلکه به مثابه پديده ای  –افراد اين طبقه  جزو  نيروهای  سياسی 

طبقه متوسط سنتی، در آغاز قرن نوزدهم . اقتصادی عمل می کردند -اجتماعی
بيستم به به صورت اجتماعات همبسته ی کوچک بومی بود، اما در آغاز قرن 

يک نيروی همبسته ملی تبديل شد که برای نخستين بار از شخصيت و هويت 
آبراهاميان، بازاريان و روشنفکران را از . سياسی مشترک خود، آگاهی يافت

ارکان اصلی طبقه متوسط سنتی می داند که در نتيجه ارتباط با غرب صاحب اند 
روشنفکر، خودشان توليد  يشه تحول گرايی شدند؛ منتها اين عناصر بازاری و

کننده و منشأ اين انديشه نبودند، بلکه در نتيجه برخورد مستقيم و يا غالبا غير 
مستقيم با حوزه ی اند يشه ورزی اروپا، به ويژه در ارتباط با روشنفکران، اند 

سياسی را از اروپائيان گرفتند و می خواستند آن را در مشروطه باز  يشه مدرن
دراين بين فرزندان امرا، تجار، بزرگان، ).  ٧۵: ١٣٩٢اهاميان، آبر.(تفسيرکنند

روحانيون و اشراف در راس قرارداشتند که خواستار تحول در نظام و تغيير 
اين تحوالت قشری کوچک اما تاثيرگذار از روشنفکران را .وضع موجود بودند

ر دگرگونی پديد آورد که با وجود تفاوت در پايگاه اجتماعی تقريبا همگی خواستا
برخالف عالمان سنتی که متکی به دانسته . سياسی و اقتصادی در کشور بودند

های حوزويشان بودند، طيف اجتماعی ديگری در جامعه ظهور می کرد که 
دارای قابليت تکنوکراتيک بود اين گروه منشا اصلی مدرنيسم در جامعه ايران 

تضاد سنت و مدرنيسم در  از اين مقطع به بعد نشانه های از. محسوب می شدند
برای مثال تقريبا بسياری از )   ۶۵: ١٣٩٣مصلی نژاد،. ( ايران ظهور يافت

: نخبگان قدرتمند ازميان دسته بندی پيش گفته بودند، شش نخست وزيررضاشاه
مهدی قلی خان هدايت،رجبعلی منصور، (حسن مستوفی الممالک، مخبرالسلطنه 
از خاندان های اشرافی و )  علی فروغیمحمود جم، احمد متين دفتری و دمحم

ريشه دار ايران بوده اند که آنها را ميتوان نخبگان اشرافی دانست؛ هم چنين 
بعدها دمحممصدق و بسياری ديگراز خاندان های بزرگ ايران در اين گروه قرار 

همه ی اين طيف ها بر سرمايه گذاری بر فردی مقتدر، قدرتمند و . گرفتند
از . ز دايره قدرت قاجاريه تاکيد داشتند اين ائتالفی نانوشته بودنوظهور خارج ا

 .اين نوع ائتالف های مصلحتی نانوشته در تاريخ يک قرن اخير بسيار داشته ايم
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آبراهاميان سه ابزار طبقه روشنفکررا شامل مشروطيت، سکوالريزم و 
ِ         ناسيوناليسم دانسته و تصريح می کند از نظر آن ها، کليد  ساختن ج امعه نوين                                                    

آنان براين باور بودند . قدرتمند و توسعه يافته، بهره گيری از اين ابزارها است
مشروطيت سلطنت ارتجاعی را از بين خواهد برد، سکوالريسم نفوذ محافظه 
کارانه ی روحانيون رانابودخواهد کرد وناسيوناليسم نيزريشه استعمارکنندگان 

د رکاران اين سه جنبش به رغم داشتن ولی دست ان. امپرياليسم را می خشکاند
يک هدف، راهکار های موقتی خود رااغلب تغييرمی دادند چون طبقه روشنفکر 

 ۀعلما عليه ی شاه، زمانی با شاه علي زمانی با زمانی با شاه عليهی علما،
 امپرياليسم و زمانی نيز مانند انقالب مشروطه با علما عليه شاه و قدرتهای

گروه هايی از نخبگان با ) ٨٠:  ١٣٩٢ابراهاميان، ( می شدند امپرياليستی متحد
پهلوی مخالفت کردند که اصلی ترين عرصه ی اين چالش در مجلس شورای 

رد صالحيت و سلب مصونيت از متداول ترين روش ها برای حذف . ملی بود
به رغم تصريح قانون اساسی مشروطه و آيين نامه های . مخالفين در مجلس بود

             ّ                                              مجلس شورای مل ی، دردورۀ رضاشاه سلب مصونيت از نمايندگان مجلس داخلی 
     ّ                                                              يک سن ت سياسی تبديل شد و بارها به اجرا درآمد؛ در نهمين دوره ی قانون  به

 ١٣١٢ارديبهشت  ٣١در : گذاری، از نمايندگان مختلف، سلب مصونيت گرديد
جلسه يکشنبه  نماينده ی اصفهان؛ در) امين التجار(از حاج سيد حبيب هللا امين 

؛ در  دزفول نماينده ی شهرستان) امير جنگ (آذر از دمحمتقی اسعد بختيار  ١٩
) ايلخان ظفر بختيار (هم چنين ازاميرحسين خان ايلخانی  ١٣١٢آذر  ١٩جلسه 

رضاشاه درمجلس ششم بر آن بود . نماينده ی نجف آباد نيز سلب مصونيت گرديد
ه که مورد اعتماد مردم بودند و به زعم                                   ّ حتی آن تعداد از چهره های وجيه المل  

آبان  ١٩وی رأی می آوردند، واردمجلس نشوند؛ طی ليستی که در تاريخ 
منتشر شده تعدادی ازآن ها همان وکاليی بودند که در جريان انتقال   ١٣٠۴

اين موقع که «  .حکومت در مجلس پنجم ازمخالفان وی به شمار در می آمدند
يندگانی انتخاب و اعزام می شوند مقتضی است در کليه برای مجلس مؤسسان نما

نقاط مراقبت کامل به عمل آيد که ازاشخاص ذيل هيچ کدام انتخاب نشوند؛ 
مشيرالدوله، مؤتمن الملک، مستوفی الممالک، تقی زاده، ميرزاحسينخان عالئی، 
مصدق السلطنه، حاجی ميرزا يحيی دولت آبادی، ملک الشعرا، نصرت الدوله، 
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س ميرزا ساالرلشکر،دمحمولی ميرزا، سيد حسن مدرس،حاجی ميرزا عبا
عبدالوهاب همدانی، آقا مصطفی بهبهانی، زعيم، حاج ميرزا احمدخان اتابکی؛ 
ميرمعظم سرکشيک زاده، ميرزا سيد احمد بهبهانی، سيد حسن اجاق، ميرزا 

  ). ١٣٩٠جمشيديان، » حسينخان اسفندياری، سردارنصرت 
نيز از مخالفان سرسخت رضاشاه بودند، از جمله مهم  گروهای فکری جديد

يکی از » گروه ارانی« نفر يا  ۵٣.نفر بود ۵٣ترين آنها  گروه چپ گرای 
« فعاليت اين گروه، که بانام . پهلوی است ۀدردور» چپ« جريان های اجتماعی 

با انتشار  اولين شماره  ١٣١٢عجين  شد، به طورمشخص دربهمن » تقی ارانی
عموده  تمرکز اين گروه  بر اقشار تحصيل  کرده .نماين شد»  دميا« ه ی ی مجل

دو قشر کارگر و  توسعه  اقتصادی  و آموزشی رضا شاه ،«  : وکارگر  بود
دانشجو را به صحنه اجتماعی ايران افزود، اين دوقشر به رغم انتظاری که 

هميشه رضاشاه از توسعه صنعتی و آموزش در حمايت از حکومت خود داشت 
به نفع رژيم عمل نمی کردند؛ بلکه نيروهای مستقل ضد رژيم را شکل دادند که 
برخالف گذشته مستقل از رهبری روحانيت مبارز در صحنه سياسی حاضر می 
شد جنبش های کارگری و دانشجويی در مبارزه با استبداد رضاخانی در اين 

  ) ١٩٩:  ١٣٩٢آبراهاميان، ، (» .دوره قابل توجه  است 
با آن که نخبگان و روشنفکران طيف های مختلفی را در بر می گرفتند و 
بسياری از آنان فاقد تشکيالت نهادی بودند و دامنه ی فعاليت شان بسيار محدود 
بود؛ اما در سپهر سياست نقش داشته اند و به طرق مختلف دولت رضاشاه را 

ً نقش آن ها را نبايد لزوما  . تحت تأثير قرار می دادند به معنای مبارزه با شاه                         
تقليل داد؛ بلکه آن ها تا جايی که در توان داشتند وتا زمانی که موقعيت اقتضا 
می کرد برتصميمات وحکومت داری شاه تاثيرداشتند، بخش اعظمی از پيشرفت 
ها و توسعه ساختاری در ايران اين دوره مديون راهنمايی ها آن ها به شاه يا 

  .و نظر رضاشاه در امور کشور بودتالش در جهت تغيير رای 
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 قدرت بازار

   
يکی از حاشيه نشين ترين و در عين حال، موثرترين نهادهای قدرت در ايران 
که هرگز فرصت حضور مستقيم و بالواسطه در قدرت رسمی را نيافت بازار 
بود اما در همه ی دوران ها برای حفظ ثروت و موقعيت خود با قدرت های 

           ِ                                             حتی نامشروع  مسلط همکاری، همراهی يا مجادله آشکار و پنهان  مشروع و يا
البته شايد اين ويژگی سرمايه باشد که همواره خود را در پس پرده ی . داشته اند 

 .تحوالت و مناسبات قدرت پنهان می کند
احمد اشرف در مورد فضای شهرهای اسالمی و جايگاه بازار در آن معتقد 

ازسه رکن اصلی ارگ، مسجد جامع و بازار بوده  اسالمی متشکل« است، شهر 
که محل استقرارعمال ديوانی، علما و بازاريان بوده است، بازارها ستون فقرات 

دربازارها تجار بزرگ و متوسط در . نظام اجتماعی واقتصادی شهرها بودند
رأس سلسله مراتب اجتماعی جای داشتند؛ شهرهايی که فرمانروايان اسالمی 

مساجد . ردند دو پايه اصلی داشت، يکی مسجد جامع و ديگری بازارگذا بنيان
ً                                                   جامع درشهرها عموما  در کنار مقر فرمانروايان و واليان قرار داشت و بعضا                    
مرکز اجتماعات سياسی و رسمی هم بود و معموال در کنار آن مدرسه علميه 

 )١٣٨٩:٢٢اشرف، ( » شهر واقع بودو باالخره بازار که آن را احاطه کرده بود
وجه اقتصادی اش غلبه دارد؛ اما به واسطه ی درهم  درست است که بازار

آميختگی اقتصاد و سياست و اين که در کشور ما تأمين بسياری از خواست های 
اقتصادی از رهگذر مناسبات سياسی انجام می شود بازار به تناوب در سياست 

بازار در ايران بسيار مهم بعد سياسی «به نظر کشاورزيان . دخالت  کرده  است
بوده است؛ چرا که بازاری ها به طور مداوم در حوادث سياسی همانند جنبش 
مشروطه، مبارزات دمحممصدق برای ملی شدن صنعت نفت و تقويت قانون 
دموکراسی، اعتراض به انقالب سفيد شاه وسقوط سلطنت وتاسيس نظام 

نهاد بازار در ايران . اند جمهوری اسالمی نقشی فعال ومحوری برعهده داشته
اگر چه هميشه چند بعدی بوده وجايگاهی پايدار در منطقه داشته اما بد اقبال بوده 

 ) ١٣٨٩، کشاورزيان. ( »که هيچ گاه موردتوجه پژوهشگران قرارنگرفته است
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درباره ی قدرت اين نهاد در دوران قاجاريه شواهد بسياری در دست است که 
برای آشنايی بيشتر با برخی از اين (صرف نظر می کنيم  در اين مجال از آن ها

، غالمی،  ٣٩: ١٣٨۴؛ طلوعی ، ١۵٧: ١٣٩۴ه،يشواهد  مراجعه  کنيد به بشير
آن چه در اين جا اهميت دارد آن است که قدرت ) . ١٣۵٩؛ اشرف ، ١٣٨٩

دوره کوتاه صدارات رضاشاه، . بازار در دوره ی رضاشاه هم چنان حفظ شد
اما شاه فاقد قدرت قوی . و رقابت با بازار را چندان فراهم نياوردفرصت چالش 

اقتصادی بود؛ اتکا نسبی دولت به قدرت بازار و استقالل بازار، حدی بر 
يک نمونه از نياز دولت به بازار در مسئله . خودکامگی دولت به حساب می آمد

ن شد که تأسيس راه آهن مشهود است، هزينه های آن از طريق مالياتی تأمي
دولت بر قند و شکر وضع کرد؛ اين يکی از نمونه های همراهی نسبی بازار با 

 .دولت بود
بازار در دوران های مختلف بر مبنای تحوالت سياسی در استراتژی های خود 
تغييراتی ايجاد کرد و از گذشته پيوندهای نزديکی و مستحکمی با نهاد روحانيت 

ار و مسجد جزيی جدا نشدنی از نقشه و طرح تلفيق معماری سياسی باز. داشتند
پس از ظهور فضای بسته . راه نهادهای قدرت روحانيت و بازار بوده است

سياسی رضاشاهی اين دو نيروی اجتماعی به يکديگر نزديک شدند و زير 
پوستی بخشی از نيروهای حاشيه ای و اليه های فرودست اجتماعی را درون 

و مجموعه های اقتصادی و مذهبی پديد آوردند که شبکه ای منسجم سامان دادند 
به نظر ما بازار سه کارويژه اساسی در .     ً                           ماال  قدرت سياسی را تحديد می کرد

مناسبات قدرت در ايران داشت که جايگاه آنها را در معادالت قدرت منحصر به 
 نهاد بازار چون در ارتباط رودررو با مردم کوچه و بازار و منبع: فرد می کرد

. تأمين مايحتاج عمومی به حساب می آمد، نهادی معتمد و محل رجوع مردم بود
بازاريان خود از مردم و در بين مردم و از غم و شادی های مردم مطلع و در 
مواقع لزوم کامال قادر به پاسخگويی به خواسته ها و مطالبات آنان بودند و 

د وارد عمل شوند؛ درتحوالت و بزنگاه های تاريخی به سرعت می توانستن
فرآيندی که در مواقع مختلف با اعتراض های مردمی همراه و با پايين کشيدن 

پايين کشيدن . کرکره های محل های تجارت خود با تحوالت همراهی می کردند
کرکره ها و تعطيلی بازار، کسب وکاروبست نشستن در مساجد بزرگ، 
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اسم  رمز  عمليات  « د بتوان دارالعماره های حکومتی يا سفارتخانه ها را شاي
اين عمل آنها به سرعت . در تحوالت سياسی و اقتصادی دانست» روانی بازار 

پيام اعتراض را به گوش امرا و حاکمان از يک سو و مردم کوچه و بازار از 
اين اتفاق به کرات در تاريخ سياسی و اقتصادی ايران تا . سوی ديگر می رسانيد

هی با عکس العمل حاکمان مواجه شده و آن را سرکوب کنون رخ داده است، گا
اين کارويژه .کرده اند و گاهی نيز آن ها موفق به کسب مطالبات خود شده اند 

 .امکانی بود که هرگز نهاد قدرت نخبگان از آن بهره مند نبود
کارويژه ديگر تعاملی بود که بازار به واسطه جايگاه و مناسبات خود هم زمان 

آنها می توانستند . ای قدرت از يک سو و با مردم از سوی ديگرداشتندبا  نهاد ه
به سرعت به تمام نهاد های قدرت دسترسی داشته باشند و پيام آنها را به يکديگر 

سرعت عمل، تطبيق پذيری با . منتقل و کنشی ارتباطی بين آنها را برقرار نمايند
اين مهم، از برجستگی . شرايط و دسترسی از مهم ترين ويژگی های بازار بود

. های بود که نيروهای اجتماعی ديگر به ويژه نخبگان از آن بی بهره بودند
روحانيت نيز از اين کارويژه برای اعالم اعتراضات و فشار بر تصميمات 
حاکميت از يک سو و نهاد های قدرت از سوی ديگر بهره بسيار می برد و به 

بازارها محل رفت وآمد روز و شب . کردعنوان ابزاری کارآمد از آن استفاده 
مردم بود و هرگونه عمليات و يا اعتراض سياسی يا اقتصادی به سرعت قابل 

 .درک و انتقال دهند، پيام مشخص به مردم و حاکمان بود
 -اين قدرت در . کارويژه سوم بازار قدرت پولی مالی بود که در اختيار داشت

آورد و ارزش مبادله امکانی بود که در ارزش مبادله ای بود که به وجود می 
  .اختيار ديگر نهادهای قدرت هم چون روحانيت و نخبگان نبود

  
 

 ايالت، قبايل و خاندان های بزرگ
  

آنها را می توان همراه با . ايالت و قبايل بخشی الينفک از تاريخ ايران هستند
نهاد دين،  نهاد خانواده از کهن ترين نهادهای ساخت بشر دانست حتی پيش از

قبايل خانواده های اجتماع يافته ای بودند که برای در امان ماندن از گزند 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣١                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

طبيعت و حفظ امنيت، ساخت قدرت را شکل دادند و طی يک قرارداد اجتماعی 
آنها مبارزه کردند تسخير و شکست . برای آن نظام نامه و مرام نامه تنظيم کردند

از پارادايم قدرت رقيب شکست خوردند دادند، حکومت تشکيل داده و در نهايت 
هم چنين آنها با دارا بودن سهم عمده . و ايل يا طايفه ای ديگر جايگزين آنها شد

اى ازجمعيت، توليد مواد خام مادی و اند يشه عمل تأثيرگذار در صحنه معادالت 
از نظر « . سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ساخت قدرت، صاحب نفوذ بودند

مجموعه ای سازما ن يافته است که بر پيوندهای محکم خونی و  ساختاری، ايل
نسبی استوار است که روابط خونی و نسبی، همبستگی درونی آن را تضمين می 

به مجموعه بزرگ ايل ) نهاد(کند وفرد وخانواده هسته ای با واسطه اين سازمان 
) پايين  رده های( مرتبط می شوند و خانواده ها در آن حول خويشاوندی نسبی 

 - در واحدهای اداری ) رده های باال ( و خويشاوندی تصويری و آرمانی 
  ) ٩:  ١٣٧۵کسرائيان، .( » سياسی مختلف سازمان می يابند

به نظر ما ساختار بخشی از قدرت در ايران برگرفته از نوعی اليگارشی منطقه 
قدرت و  بود که هر يک از اين نظام های اليگارشی، حوزه ی) جغرافيايی(ای 

نفوذ خاص خود را در ميان اقوام و طوايف ايران به وجود آوردند؛ که البته 
درون اين نظام اليگارشی منطقه ای تقسيم بندی قدرت روحانيت، قدرت نخبگان 

اين ترکيب .                         ً                                  و بازار نيز به صورت کامال  پيچيده و درهم تنيده شکل گرفته است
ای ساخت يافته منطقه ای در قدرت بدين معنا نيست که اين نظام قدرت ه

تصميمات يا سياست گذاری های کلی کشور جزيره ای يا مستقل عمل می کنند؛ 
بلکه با وجودی که پذيرفته اند خود را تحت انقياد يا اختيار دولت مرکزی قرار 
دهند و در تصميمات کالن ملی حتی المقدور يکپارچه عمل کنند؛ اما در مواقع 

. قه ای و قومی مستقل از حاکميت عمل می کردندلزوم و ضرورت های منط
ايالت و . آنها درون شبکه ای از مناسبات سعی دارند قدرت خود را سامان دهند

قبايل خود به شکلی ساختار، ترکيب، اجزا و ترتيباتی همانند حکومت داشتند؛ 
اگر چهارويژگی برای تشکيل يک حکومت رامردم، سرزمين، قلمرو جغرافيايی 

يت فرض بگيريم، ايالت و قبايل به نوعی حکومت های محلی کوچک و حاکم
تجربه ی حکمرانی در . بودند که بر محدوده ی جغرافيايی خود حکم می راندند

يک سرزمين کوچک به آنها اين توانايی و ظرفيت را داده بود که هر زمان در 
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وانايی طول تاريخ می توانستند بر سرزمين بزرگ تری تسلط يابند امکان و ت
 اعمال قدرت هژمونيک خود را برقرار نمايند و در فرصتی اند ک بر مشکالت

فائق آيند؛ توزيع قدرت سياسی و اداری متناسب با تقسيم درونی ايل صورت می 
جهان  می گرفت بينی خويشاوندباوری، زندگی دامداری و مديريت « . گرفت

اساسی در شناسايی نظام مبتنی بررهبری خان ها و سرکردگان ايلی، سه مؤلفۀ 
                                                         ً    رياست در قبايل تنها از راه قدرت و غلبه ميسر می شد و عميقا  در . ايلی است

اين عصبيت مؤثرترين عامل انسجام و استحکام . ارتباط با عصبيت ممکن بود
باور اعضا به نظام ايلی خود و احساس تعلق . درونی جامعه ايلی و قومی بود

 ساختار رده بندی تيره و طوايفی و سرزمينوتعصب به آن، در کنار وجود 
 ».مشترک برای ارايه تعريف از جامعه ی ايلی ايران مهم ترين معيار است

 )  ١٣٨۴سينايی،(
بسترهای  قدرت « : پوالک به ظرفيت و قدرت ايالت اشاره ای خواندنی دارد  

 يابی ايالت در ايران به ترکيب طبيعت خشک و خشن، استقالل نسبی اقتصادی
وسياسی ازحاکميت مرکزی آنها را در گذر تاريخ به نيروهای پر قدرت و قابل 

به عالوه در غياب نيروی سازمان يافته ی رسمی و ارتش . اتکا تبديل کرده بود
دائم، تنها نيروی سبکبار، دارای چاالکی وقدرت مانور باال بودند که می 

ه انجام آن نبود وظايف توانستند با سرعتی که نيروی جامعه يکجانشين قادر ب
حاکميتی را انجام دهد و اعمالی نظير جمع آوری ماليات، سرکوب شورش ها و 

را در سرزمينی که آبادی ها در آن از هم بسيار دور و ... اغتشاش های محلی و
چون واحه هايی در دشت ها و دره ها و يا در کوير و کيلومترها با آبادی ديگر 

کوهستانی بودن امکان دسترسی به آن را هر نيرويی  فاصله داشتند، يا به جهت
در اختيار نداشت، تحت پوشش قرار دهند و يکپارچگی سرزمين ها را در کليت 

حميد احمدی در تبين چگونگی ) ١۴:  ١٣۶٨پوالک، .( ايران ممکن  سازند
شکل گيری ايالت و قبايل در ايران ضمن رد تک عاملی، پيوندهای خويشاوندی 

برجسته و هويت ساز آنها درموجوديت های اجتماعی سياسی می داند را ويژگی 
و می افزايد دادن هويت های قومی و قبيله گی به آنها ساخته و پرداخته ی ذهن 
انسان شناسان و مورخان غربی بوده است درحالی که آنها از درک روابط 

ا عاجز پيچيده ميان ايالت، دولت ها و ساختارهای اجتماعی سياسی ميان آنه
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وی معتقد است همان طور که ايالت درطول تاريخ دولت هارا شکل . بوده اند 
داده اند وبسياری از حکومت ها گذشته ايران، مانندغزنويان، سلجوقيان، 
ايلخانان، صفويان، افشاريه وقاجاريه منشأ ايلى وقبيله اى داشته اند، دولتها نيز 

)  دوستدار شاه (قبايل شاهسون . دجهت پيش برد اهداف خود ايل سازی کرده ان
( در آذربايجان و خمسه در جنوب ايران دو مصداق بارز در اين زمينه اند 

دربستر دوره های تاريخی ايران، دولت ها  با )  ۶٨ – ۶۵: ١٣٧٨احمدی ، 
فراهم کردن منابع و امکانات برای روسای ايالت و دادن مسئوليت برقراری 

مع آوری ماليات و تشکيل سپاه به آن ها و ايفای نظم و وضع قوانين محلی، ج
نقش در انتصابات يا برکناری رهبران ايلی نقش مستقيمی در رهبری ايالت ايفا 

، رهبران پر قدرت و )ايلخان(ايالت ايرانی به ويژه بزرگ ايل ها . کرده است
ثروتمندی داشتند که بخشی از نخبگان ايرانی بودند و در سياست گذاری های 

آنها از طريق نفوذ محلی و نفوذ در دربار قدرت  . لی و ملی مشارکت داشتندمح
: ١٣٧٨احمدی، . (فوق العاده ای درمناطق تحت فرمان خود به دست می آوردند

٧١ – ٧٠  ( 
ِ                                                     مالکين درون  ترکيب قدرت ايالت تا پيش از ساخت دولت مدرن در ايران،           

خود ب شمارمی رفتن؛ شاهانی کوچک در حوزه ی جغرافيايی و عشيره ای 
ايالت خود را صاحب ملک خود و در راه نگاهبانی آن از هيچ کوششی دريغ 

در تحوالت بزرگ تاريخی نقش بسزايی داشته و تقريبا در تمام . نمی کردند
 .تحوالت سياسی، نوع حضور و ساخت نهاد قدرت آنها مشهود است

حانيت و نخبگان، با رضاشاه برای کسب و استقرار قدرت همانند رفتار با رو
. اقوام، طوايف و خاندان های بزرگ نيز کامال هم آوايی و همراهی می کرد

سياست رضاشاه اين بود که با جلب خانواده های طبقه ی باال و طرد برخی 
او تا حد زيادی . ديگر در بين اعضای اين طبقه شکاف وچند دستگی پديد آورد

ا سرکوب نمايد؛ اما در برابر سياست موفق شد عشاير و ايالت مناطق مختلف ر
رضاشاه دو . های تصفيه قومی رضاشاه مقاومت های بسياری صورت گرفت

را درمورد مهار وکنترل عشاير اجرا کرد؛ » تخته قاپو« و» خلع سالح« سياست
عمليات عليه اسماعيل آقا سميکو در آذربايجان، عشاير شاهسون در  ١٣٠١سال 

، لرستان در  ١٣٠۴خزعل و اعراب خوزستان  ، شيخ ١٣٠٢منطقه اردبيل 
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نمونه های از اين سياست ها بود؛ دولت ... و ١٣٠۵مبارزه عليه والی پشتکوه 
مرکزی با استفاده از ارتش نوين، اسکان عشاير را در بخش های مختلف ايران 

 .آغاز کرد تا ايالت را تحت کنترل در آورد
نظامی خشن ايالت و قبايل ايران  رضاشاه هرچند توانست با زوراسلحه و قدرت

را همانند روحانيت و نخبگان سرکوب و منکوب نمايد؛ اما در ساخت اجتماعی 
به  ١٣٢٠کناره گيری او از قدرت در . و سياسی آنها نتوانست تغييری ايجاد کند

رؤسای تبعيدی ايالت امکان داد تا به مناطق خود بازگردند و بنای قدرت خود 
ايالتی که در دوره ی رضاشاه خلع سالح . و سازمان دهی نمايند        ً      را مجددا  احيا 

 .شده بودند؛ دوباره مسلح شدند و مناطق ايلی را در کنترل خود گرفتند
ِ                                                                  دولت  اول پهلوی، قدرت اين که ساخت های قبيله ای دور از مرکز را با هويت     

به طور  .ايرانی يکسانی گره زده و آنان را در باورهای ملی هضم نمايد، نداشت
مشخص، قبايل مرزنشين که از لحاظ زبانی و مذهبی با مناطق مرکزی متفاوت 

، در دوره های تاريخی )کردها و بلوچ ها(بوده وبه عنوان اقليت قلمدادمی شوند 
گوناگون و بزنگاه های سياسی که برای دولت های مرکزی ايران اتفاق می افتد، 

و فريادهای استقالل طلبانه سر می  به تحرکات فرار از مرکز تمايل می يابند
گروه های مختلف کردها آذربايجانی ها، بختياری ها، بلوچ ها و اعراب . دهند

خوزستان با اند رز گرفتن از حوادث، انتظار لحظه ی ضربه زدن را می 
 ) ٣٨٣: ١٣٧٧استمپل، . (کشيدند

د و اين سرکوب عشاير سبب شد که بسياری از قبايل به آگاهی سياسی دست يابن
آگاهی را با عناصر هويت ساز خويش که بر اساس فعاليت ها و مفاهيمی هم 

اقليت . چون کوچ، فرهنگ، رسوم و سنت ها و زبان شکل گرفته بود، در آميزند
های قومی به مفهومی يک ائتالف واقعی در برابر روند فارسی سازی رژيم به 

هری قرار گرفتند با وجود آوردند و چون در معرض پديده های صنعتی و ش
آشنا شدند و اين امر در برخی قيام ها،  -برابری  -افکار سياسی جديد آزادی و 

ً                     طبعا  چنين نيرويی، اينرسی )  ٣۵٠:  ١٣٨٩فوران، ( نقش مسلمی ايفا کرد     
  .عظيمی در برابر تصميمات، اراده و يکه تازی دولت مدرن ايجاد می کرد
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 نيروهای خارجی و قدرت دولت) ج

  
می خواهم به . می خواهم به شمال مملکت بروم سفير انگليس اعتراض می کند«

جنوب بروم سفير روس اعتراض می کند؛ ای مرده شور اين مملکت را ببرد که 
اين گقتۀ . »شاه آن حق  ندارد  به شمال  يا جنوب  کشوزش  مسلفرت  نمايد

ت های معروف منتسب به ناصرالدين شاه، قصه ی پر غصه ی حضور قدر
اگر بخواهيم سياهه ای از عملکرد . خارجی در سپهر سياست ايران بوده است

اما . اين نيروهادر نظام سياسی ايران ارائه دهيم، خود کتابی مفصل خواهد شد
برای تحليل آن می توان تاثير اين عامل را در دو سطح تبيين کرد؛ ابتدا در 

تصميم سازان و دوم در حوزه ی صاحبان قدرت رسمی به عنوان حاکمان و 
قدرت های خارج از حوزه ی . سطح نيروهای اجتماعی محدودکنندۀ قدرت

سرزمينی، از يک سو با ابزارهای مختلف مستقيم يا غير مستقيم، تصميمات يا 
اقدامات نهاد رسمی قدرت را محدود کردند و از سوی ديگر با اثرگذاری در 

ير مستقيم بر ساخت قدرت فشار بطن حرکت های نيروهای اجتماعی، به طور غ
اگر مدعی باشيم راهبرد تحديد قدرت حاکمان از طريق تاثير بر . وارد کردند

آن ها ابزارهای . نيروهای اجتماعی موثرتر بوده است حرفی به گزاف نگفته ايم
شايد . بسياری برای اين امرمهيا کردند و بر اختيارات وحاکميت قدرت حد زدند

به عنوان جمله ای آشنا در ادبيات سياسی » نگليس هاستکار کار ا« اصطالح
غائله ی . کوچه بازارمردمان اين سرزمين، خود مؤيد و برآيند عامليت آن باشد

آذربايجان وپيشه وری، جنبش جنگل و ميرزا کوچک خان، اسماعيل آقا سيمکو 
و کردستان، شيخ خزعل و خوزستان در استان های مرزی و ارتباط با ايالت 

تياری وشاهسون درمرکز ايران،همگی نمونه های عيان، شفاف و انکارناپذير بخ
حال اگر به حزب . ارتباط نيروهای اجتماعی با قدرت های خارجی بوده است

توده، فراموسون ها، برخی از نمايندگان مجلس و گروه های مختلف روسوفيل 
ائيم و مشارکت آن ها ها، انگلوفيل ها، آلمانوفيل ها و آمريکوفيل ها را نيز بيفز

درعقد قراردادهای بزرگ اقتصادی و نفتی برای تامين منافع قدرت های مزبور 
و دفاع سخت از آن ها در مجالس قانون گذاری و برپايی متينگ ها، تظاهرات و 
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درگيری های حزبی خيابانی درنظر آوريم، آن گاه به اهميت و قدرت اين نيروها 
 .پی می بريم

نقل از لويس بک توضيح می دهد، که چگونه قدرت های حميد احمدی به 
خارجی مانند انگلستان و روسيه از روسای ايالت عليه دولت ايران استفاده و 
دربرخی موارد حتی اشخاص موردنظر خود را به رياست ايالت منصوب می 

 .کردند
معتقد او . نفوذ انگلستان روسيه و آلمان در ميان ايالت بيشتر از دولت ايران بود

است درست تا جنگ جهانی دوم قدرت های خارجی چنان از قبيله گرايی 
استفاده می کردندکه مشکل می شد يک بزرگ ايل بی ارتباط بايک قدرت 

سياست حمايت نظامی و سياسی از ايالت مختلف خصوصا از . خارجی پيدا کرد
زرگ ايل طبق اين سياست بريتانيا به ب .طرف آلمان و بريتانيا دنبال می شد

نقش ايل ) ١٧٨: ١٣٧٨احمدی، ( بختياری و آلمان  به قشقائی ها کمک می کرد
بختياری و شيخ خزعل در تامين امنيت مرکز و جنوب ايران و عقد قرارداد 
خارج از صالحيت دولت مرکزی با انگليسی ها برای تامين امنيت شرکت های 

رج از اختيارات دولت نفتی در جنوب ودريافت سهم سه درصدازعايدات نفتی خا
 .مرکزی، نمونه ديگری بود که رضاشاه به سختی توانست آن را سرکوب نمايد

اما در مورد نقش برجسته اين نيروها با شاه و اطرافيان او اسناد بسياری 
   ً        مثال  درباره . منتشرشده است که ذکر همه آنها باعث اطاله ی کالم خواهد شد

رضاشاه مستندات بسياری هست؛ از  نقش انگليسی ها در روی کار آوردن
خاطرات آيرون سايد ژنرال انگليسی که به ارتباط خويش با اين مسئله اذعان 

 می کند
)Avery, Hambly& Melville, 1991, 219 (تا نامه و گزارش های وزير 

که دخالت های انگيسی ها را در جريان کودتا به  Cladwellمختارآمريکا کلدول 
، تا ) Majd, 2001, 61-62. (   ً               فصال  گزارش کرده استکشور متبوع خود م

به خاطر دارم که سردار سپه « :اعتراف رضاشاه به اين مطلب به نقل ازمصدق
نخست وزير، درمنزل من با حضور مرحومان مشيرالدوله و مستوفی الممالک 
 وحاج ميرزا يحيی دولت آبادی و آقايان مخبرالسلطنه وتقی زاده وعالء اظهار

مکی ، ( » .ا انگليسی ها آوردند ولی ندانستند با چه کسی سروکاردارندکرد مر
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اگر چنين اظهارنظری صحت داشته باشد، آن گاه می توان ). ١۵٧: ١٣۶٣
مطمئن شد که انگليسی ها با تمهيدات قبلی وبه احتمال زياد با گرفتن وعده وعيده 

 .های بسيار او را حمايت کرده و بر مسند قدرت نشانده اند
آخرين گفت وگوهای رضاشاه با سر کالرمونت اسکرين در عرشه کشتی برمه 

 خود گويای نارضايتی رضاشاه وعمق تاثير اين نيروها بود که در ١٣٢٠درمهر
 :مواقع لزوم چگونه رقابت را کنار وبه همکاری استراتراژيک روی می آوردند

ر وزير مختارشما چرابه من نگفتيدکه انگليسی ها به کمک من احتياج دارند؟اگ«
به من توضيح داده بود که کشور من چقدر برای استراتژی بزرگ متفقين 

شما انگليسيها ادعا می کنيد که . ضرورت دارد من فرصت همکاری می يافتم
اگر به جای ... من جاسوسان آلمانی را پناه دادم؛ اين حرف بی معنی است 

من راه آهن سراسری را در  بدبختی که بر سر ما آورديد، به من گفته بوديد،
شما به جای اين که بگوييد به چه چيز احتياج داريد، نه . اختيارتان می گذاشتم

تنها به جنگ باکشور من پرداختيد بلکه در حمله، با منفورترين و ترسناک ترين 
 )  ۵٣: ١٣٧٣هوشنگ مهدوی،( » روسيه هم دست شديد. دشمن ما 

ود، در سال های آغازين حکومت پهلوی به طورخالصه و بر اساس اسناد موج
اين دولت به شدت تحت تأثير سياست های انگليس در وهله ی نخست و بعد 
شوروی قرار داشت وگويا تمايل او برای گرايش به آمريکا و بعد آلمان، کشاندن 
پای نيروی سوم به ايران به خاطر کاهش قدرت تأثيرگذاری شوروی و انگليس 

ومی برای ايجاد تعادل و رهايی از وابستگی سياسی به آنها و استفاده از اهرم س
لذا در ساختار پيچيده ی ) Avery, Hambly& Melville, 1991, 431-432(بود

اجتماعی، سياسی و بين المللی، رضاشاه نمی توانست فعال مايشا در عرصه ی 
  .سياسی باشد

  
 نتيجه گيری

  
ان، پيش از مشروطيت تا در مورد ساختار قدرت و ماهيت نظام سياسی اير

 . زمان رضاشاه و حتی دوره ی اخير، نظريات متفاوتی مطرح شده است
نظريه های شيوه توليد آسيايی، استبداد شرقی، فئوداليسم ايرانی، استبداد ايرانی 
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اما اين نظريات، به رغم تفاوت هايشان . و پاتريمونياليسم سنتی از اين جمله اند
اغلب اين نظريه ها بر مطلق، . توجهی هستنددارای وجوه مشترک قابل 

 خودکامه، شخصی و پدرساالرانه بودن نظام سياسی ايران تأکيد دارند و دليل
آ ن را در عواملی هم چون ضعف مالکيت خصوصی، شرايط اقليمی مانند کم 
آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی، مناسبات و تهاجم های قبيله ای و 

 .جستجو می کنند مفاهيمی از اين دست
همه ی اين ديدگاه ها که برای توجيه پيدايش و تداوم استبداد در ايران مطرح 

اما آن چه را که آنها کم تر توجه . شده اند ، بخشی از حقيقت را بازگو می کنند
کرده اند آن است که در يک ساختار متصلب و متکثر از نيروهای اجتماعی 

ما برای . وجود نداشته است) مطلق( سنتی، امکان خودکامگی بی حدوحصر
اثبات اين نکته تمرکز خويش را روی اولين دولت مدرن در ايران  دولت 

 .رضاشاه  گذاشتيم
يافته های پژوهش نشان داد که برخالف تصور متعارف، دولت رضاشاه به 
لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سياسی از يک سو ناتوان از اعمال مطلق زور 

ود و از سوی ديگر نيروهای اجتماعی، شرايط جغرافيايی، دائمی و مستمر ب
عوامل خارجی و باالخره تعارض بين شخص شاه به عنوان رئيس حکومت و 
نظام بوروکراتيک برآمده از ضرورت های دولت مدرن، از عواملی بودند که 

ترديدی نيست اقدامات اين دولت . قدرت خودکامه ی دولت را مهار می کردند
فعاليت های دولت های پيشين در زمينه تمرکز قدرت، توسعه و  در قياس با

پيشرفت توسعه و پيشرفت گامی رو به جلو بوده است؛ اما مجموعه فعاليت های 
 آن، تحول ماهوی در ساختار و بنياد های سياسی اجتماعی ايجاد نکرد و انسداد

می  فضای اجتماعی و سياسی به همراه عوامل فوق الذکر به همان سان که
توانست مانع رشد و تکوين دموکراسی باشد، مانع نسبی رشد و تکوين 

  )١(.خودکامگی نيز گرديد
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 ساختار امنيت رضاخانی 

 
 مقدمه

 
: می نويسد»ساختار امنيت رضاخانی«  در نوشتۀ خود تحت عنوان  مقصود رنجبر

است شود اين  ای که درباره حکومت رضاشاه مطرح می  يکی از مباحث عمده
طرفداران . که وی توانست با تشکيل دولت ملی، امنيت را به ايران بازگرداند

اين ديدگاه معتقدند يکی از مهمترين کارکردهای دولت جديد رضاشاه ايجاد 
رسد که اين عقيده از لحاظ تاريخی و  به نظر می. امنيت در سراسر کشور بود

کنيم تا با بررسی  قاله تالش میدر اين م. باشد نظری به هيچ عنوان قابل دفاع نمی
ساختار حکومت و عملکرد رضاشاه در اين زمينه، اين ديدگاه را مورد نقد و 

 .بررسی قرار دهيم
 

امنيت مفهومی پيچيده و چند وجهی است که ابعاد داخلی و خارجی بيشماری 
های مستقل دانشگاهی تبديل  های اخير امنيت ملی، به يکی از رشته در دهه. دارد

ای درباره اين مفهوم و ابعاد آن در دنيا و نيز ايران ايجاد  ده و ادبيات گستردهش
در اين مقاله صرف نظر از ابعاد و مفاهيم جديد امنيت و امنيت ملی، . شده است

که در آن امنيت مردم بر امنيت دولت اولويت دارد، به بررسی عملکرد امنيتی 
امنيت در مفهوم سنتی  ١.پردازيم رضاشاه برحسب همان مفهوم سنتی امنيت می

            ْ                                                      آن دارای دو ب عد داخلی و خارجی است که برحسب آن، دولت کشور را هم از 
گزند تجاوزات و تهديدات خارجی و هم از ناامنيهای داخلی مصون نگاه 

کند، بنابراين  ،اجتماع رضايت بخشی رادر جامعه ايجاد می امنيت داخلی. دارد می
يت جان و مال مردم را از تجاوزات نامشروع حفظ کند دولت وظيفه دارد که امن

و از سوی ديگر مردم نيز به دولت به عنوان حافظ امنيت خود اعتماد داشته 
با اين توصيف، امنيت تنها از سوی دولتی قابل تامين است که خود دارای . باشند

 زا بوده و در عين حال مشروعيت بااليی در بين مردم داشته ساختاری امنيت
از اين نظر به هر ميزان که ساختار سياسی از دموکراسی به مثابه يک . باشد
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نظم مطلوب سياسی فاصله بگيرد، کارکرد امنيت ستيزی آن بيشتر خواهد بود و 
برهمين اساس ناامنی، . در عين حال مشروعيت پايينی دربين مردم خواهد داشت

ياسی حاکم، خود دارای ای خواهد بود که در آن ساختار س ويژگی اساسی جامعه
به همين دليل يکی از ويژگيهای اساسی حکومتهای . کارکردی ضد امنيتی باشد

باشد که  ساز می خودکامه و غير دموکراتيک رويارويی دائمی با عوامل مشکل
در يک . گردد به نوبه خود موجب گسترش ناامنی در سطوح مختلف اجتماع می

ا کودتاهای درباری، شورشهای ادواری بررسی از تاريخ حکومتهای خودکامه ب
شويم که در صورت موفقيت آنها،  ای بسياری روبرو می و گاه قيامهای توده

فروپاشی و سرنگونی دولت به بی نظمی عمومی، تقسيم قدرت خودکامه و 
اعمال آن از سوی يک طرف عليه طرف ديگر و نيز از سوی طرفها برضد 

بحث ساختار امنيت از اهميت خاصی بنابراين م ٢.جامعه منتهی شده است
توان در مورد کارکرد  برخوردار است و بدون توجه به اين مبنای ساختاری نمی

 .امنيتی هيچ نظام خاصی قضاوت کرد
 

 ساختار سياسی رژيم پهلوی و تامين امنيت - ١
 

باشد که اين  ترديد ويژگی اصلی دولت رضاخان، استبدادی بودن آن می بی
رخورداری از امکانات و سازماندهی جديد و در اختيار داشتن حکومت به دليل ب

تری نسبت به دولتهای قاجاری برخوردار  ارتش نيرومند ازبعد استبدادی برجسته
حکومت اقتدارگر و سرکوبگر پهلوی اول با توجه به ماهيت استبدادی آن، . بود

د و دست به دا های وسيعی انجام می از هرگونه مخالفت جزئی مردم سوء استفاده
و به دليل در اختيار داشتن ابزار سرکوب بيشتری  ٣زد سرکوبگری گسترده می

 .نسبت به نظامهای پيشين، از قدرت بسياری برای حفظ خود برخوردار بود
ساختار سياسی رژيم رضاشاهی در مقايسه با ساختارهای سياسی ايران سنتی، 

که بر سه پايه استوار؛ ارتش به ويژه پادشاهان پيشين، ثبات بيشتری داشت؛ چرا
اما اين مبنا در . نيرومند، بوروکراسی مدرن و پشتيبانی گسترده دربار مبتنی بود

. مقايسه با ساختارهای سياسی جهان نو، به ويژه دنيای غرب چندان استوار نبود
از لحاظ داشتن وسايل اجبار و زورگويی قدرتمند به نظر [ اول]دولت پهلوی 
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توانست وسايل و نهادهای اجبار را بر  ز اين لحاظ که نمیرسيد، ولی ا می
در واقع  ۴.کرد ساختار طبقاتی و پايگاه اجتماعی مبتنی کند، ضعيف عمل می

رژيم رضاشاه  ۵براساس دارا بودن ابزار سرکوب و نداشتن پايگاه اجتماعی،
شد که اصوال  يکی از سرکوبگرترين رژيمهای پادشاهی ايران محسوب می

درحقيقت تمام ابزار نظامی و ارتش مدرن . ی ضد امنيتی داشتکارکرد
رضاشاه در خدمت قدرت فردی وی قرار گرفته بود و با امنيت عمومی کشور 

حکومتی که امنيت و بقای آن با امنيت مردم در . در تضاد کامل قرار داشت
سوب تواند ايجاد امنيت کند، بلکه خود بزرگترين عامل ناامنی مح تضاد باشد نمی

براين اساس بايد گفت که ساختار رژيم رضاشاه به طور اصولی . گردد می
                ْ                     اين مساله را از ب عد مشروعيت رژيم رضا . توانست مبنای تامين امنيت باشد  نمی

ترين نيازهای هر  يکی از اساسی. توان مورد ارزيابی قرار داد شاه نيز می
ست و تنها دولتی مشروع تواند مايه قوام آن باشد مشروعيت ا حکومتی که می

البته برخی معتقدند که . باشد که بتواند امنيت واقعی را در جامعه ايجاد کند می
توانند با ايجاد امنيت به نوعی مشروعيت کارکردی دست  دولتهای نامشروع می

تواند  بايد گفت که رژيم رضاشاه از هر دو بعد که بررسی شود، نمی ۶.پيدا کنند
  ْ                                           ازب عداول؛ رضاشاه هيچ يک ازمنابع سنتی مشروعيت .گرددنظام مشروعی تلقی 

را دراختيار نداشت و وابستگی وی به انگليسيها هم موجبات عدم مشروعيت 
به قدرت رسيدن وی نيز به هيچ عنوان از وجهه قانونی . کرد وی را تشديد می

با مخالفت نمايندگان مجلس . برخوردار نبودتا بتواند به وی مشروعيتی اعطا کند
نشين وتبعيد  رژيم وی که بسياری از آن مخالفان به تدريج از بين رفته يا خانه

البته رضاشاه درادامه تالش . نشانگرهمين عدم مشروعيت قانونی بود ٧شدند،
گرايی باستانی و غربگرايی را  کرد تا تلفيقی متناقض و غير پاسخگو از ملی

گز نتوانست پايگاه اجتماعی مبنای مشروعيت خود قرار دهد، ولی اين تالش هر
    ْ                                   اما ب عد دوم سوال اين است که آيا عملکرد . الزم را برای رژيم وی ايجاد کند

توانست منبع  رضاشاه در تامين برخی نيازهای مردم به ويژه امنيت، می
مشروعيت رژيم وی باشد، بايد گفت که به رغم برخی تحليلها امنيت در دوره 

توانست رضايت  م داشت، به همين دليل نمیرضاشاه بهای گزافی برای مرد
برخی اقدامات امنيتی وی همراه با شدت . مردم را از حکومت وی فراهم سازد
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از سوی ديگر . داد عملهای بسياری بود که هدف اصلی را تحت الشعاع قرار می
ای از جامعه ايران را در آن شرايط با  سرکوبگريهای سياسی وی بخش عمده

به همين دليل عدم مشروعيت رژيم رضاشاه، در . واجه ساختناامنی گسترده م
 .جريان حمله متفقين به ايران وشادی ملت از تبعيد وی کامال خود را نشان داد

 
 عملکرد امنيتی رژيم رضاشاه - ٢

 
پردازيم تا  حال براين اساس به بررسی عملکرد امنيتی حکومت پهلوی اول می

ايجاد ناامنی در جامعه، مورد تحليل  نقش آن را در تامين امنيت و بالعکس
اساس اقدامات امنيتی رضاشاه ايجاد ارتش نوين بود که . تری قرار دهيم دقيق

بيشتر . رفت عامل اجرايی قدرت دولت وی در تمام نقاط کشور به شمار می
اصالحات ديگر رضاشاه از کوچک و بزرگ در محدوده همين اقدامات قرار 

در واقع کسانی که معتقد به . در آنها نقش داشته است گيرد که به نحوی ارتش می
نقش دولت رضاشاه در تامين امنيت هستند بيشتر بر نيروی نظامی ارتش تاکيد 
دارند که توانست با برخی طغيانهای قومی و محلی و راهزنيهای پراکنده در 

                                       ْ             اين ادعا حتی در صورتيکه درست هم باشد، ب عد ديگر قضيه. کشور مقابله کند
گيرد چراکه ارتش قدرتمند رضاشاه در عين حال يکی از  را کامال ناديده می

عوامل اساسی ناامنی در جامعه بود و بسياری از سرکوبهای سياسی رضاشاه از 
در دوره رضاشاه ارتش از . شد طريق همين قدرت نظامی ارتش جديد اعمال می

سطح پايين توليد  موقعيت بسيار بااليی در جامعه برخوردار  بود و عليرغم
شد، به حدی  ملی، بخش عمده بودجه کشور مصروف ارتش و نوسازی آن می

ش، به تنهايی ارتش چهل درصد بودجه کشور را به خود .١٣٠١که در سال 
رضاشاه با دادن اين امتيازات ويژه به نظاميان آنها را به  ٨.اختصاص داد

ا به سرکوب سياسی و بازوهای اعمال قدرت خود تبديل کرد و از طريق آنه
ای دست زد و يک دولت فردی کامال متمرکز به وجود آورد  اجتماعی گسترده

رضاشاه هيچ نوع نارضايتی . کرد که به شدت برضد امنيت عمومی عمل می
می  پذيرفت وبيرحمانه هرنوع نارضايتی راسرکوب ای رانمی سازمان يافته

و هم در سطح توده ناراضی  اين سرکوبها هم در مورد نخبگان سياسی ٩ .نمود
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رضاشاه تمام افراد و گروههای مخالف خود را يا از ميان . مردم مشهود بود
به عنوان مثال مدرس يکی از . کرد نشين می برد و يا آنها را تبعيد و خانه می

شخصيتهای برجسته مذهبی و سياسی کشور در دوره رضاشاه، به علت مخالفت 
های  مصدق نيز از چهره. ای وی به شهادت رسيدشديد و همه جانبه با سياسته

 .نشين کرد سياسی بود که رضاشاه او را خانه
 

سرکوب نخبگان سياسی محدودبه مخالفين رضاشاه نبود، بلکه بسياری از 
. نخبگان سياسی که در تثبيت قدرت وی نقش داشتند از اين امر در امان نماندند

به قدرت رسيدن او ايفا کرده بودند  رضاشاه تمام افرادی را که نقش اساسی در
اين موضوع نيز که ريشه در . های مختلف از ميان برد به تدريج و به بهانه

های نظامهای استبدادی به  بدبينی سياسی او داشت ازبارزترين آثار و نشانه
. کرد رضاشاه حتی به نزديکترين ياران خود هم رحم نمی. رود شمار می

و سردار اسعد همه از کسانی بودند که نقش به سزايی فروغی، تيمورتاش، داور 
در تثبيت رژيم پهلوی اول داشتند و همه آنها به نحوی از سوی رضاشاه از بين 

توانستند  تمام اين افراد به دليل ظرفيتی که برای محبوبيت داشتند و می. رفتند
خارج رقيبی برای قدرت مطلقه رضاشاه باشند به دستور او از گردونه قدرت  

البته ترورهای سياسی رضاشاه که نشانه بارز ناامنی سياسی بود در  ١٠.شدند
همين حد نيز باقی نماند بلکه به گفته اپتن در دوره سلطنت رضاشاه الاقل چند 

 .صد قتل سياسی به دستور وی صورت گرفت
 

             ِ          توان گفت که ا عمال فشار  در مورد سرکوبهای عمومی در اين دوره نيز می
های اجتماعی برای از بين بردن مظاهر  اشاه بر اقشار مختلف و تودهرژيم رض

. رفت های مهم و بارز ناامنی اجتماعی به شمار می مذهبی و نظام ايلی از جلوه
توان به کشتار مردم در  ترين اقدامات رژيم رضاشاه می از مهمترين و فجيع

د را نيز بايد در های اصلی قيام مسجد گوهرشا ريشه. مسجد گوهرشاد اشاره کرد
سياستهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی رضاشاه جستجو کرد ولی با اين وجود 

توان اوج امنيت ستيزی  ها شيوه برخورد با آن را می نظر از اين ريشه صرف
در واقع ايجاد ارتش نيرومند توسط رضاشاه با همين . رژيم رضاشاه دانست
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دليل . زمينه هم کارايی داشت هدف سرکوب داخلی صورت گرفت و تنها در اين
اصلی خريدهای کالن تسليحاتی رضاشاه آن بود که وی کامال بر ارتش اتکا 
داشت و سرکوب مردم به وسيله ارتش را شکل اصلی تضمين کنترل سياسی 

براين اساس رژيم رضاشاه يک ديکتاتوری نظامی در نظر . کرد دولت قلمداد می
ناق به طور کلی مسئوليت اصلی حفاظت شود که درآن دستگاه اخت گرفته می

ای درحيات سياسی و  داخلی از رژيم را برعهده داشت وارتش نقش عمده
عالوه بر اين رژيم رضاشاه از نظر تاريخی وجود . کرد اقتصادی آن ايفا می

بنابراين همانگونه که جان فوران تاکيد . دانست خود را مديون کودتای نظامی می
ين دستگاه عظيم نظامی مقدمتا برای درهم شکستن رضاشاه از ا«:کند می

ش .١٣١٠تا  ١٣٠٠های  جنبشهای اجتماعی داخلی و جبهه مخالف دولت در دهه
. استفاده کرد و با استفاده از همين ارتش، قدرت در دست شاه متمرکز گرديد

توانيم رژيم  به همين سبب می. نهادين و کليدی او، ارتش بود  شاهی که خاستگاه
 ١١».اهی را استبداد نظامی بناميمرضاش

با اين حال ارتش نيرومند رضاشاه که قدرت موثری در سرکوبهای داخلی داشت 
سرانجام در تامين امنيت کشور در مقابل حمله نظامی به کلی ناتوان ماند و 

وجه ديگر ناامنی که از سوی رژيم شاه . کشور را به راحتی تسليم بيگانگان کرد
گرديد کنترل شديد سياسی بود که دامنه آن تمامی احزاب،  یبر مردم تحميل م

رضاشاه فضای بسته شديدی را بر . گرفت گروههای سياسی و مذهبی را فرا می
رضاشاه و دمحمرضا «.جامعه تحميل کرد که تا دوران پهلوی دوم هم تداوم يافت

ن در از ساماندهی و مشارکتشا… کردند و  شاه هر دو غالب اقشار را کنترل می
هر دو سياستمداران آزادانديش … نمودند فعاليتهای سياسی مستقل جلوگيری می

 ١٢».و متنفذ را با ياران مطيع و منطبق با خود، تعويض نمودند
اين نوع تفکر بر کل سيستم سياسی و اجتماعی کشور غالب بود و هرگونه تفکر 

. گرفت میآزاد و مخالف با دستگاه رضا شاهی به شدت مورد سرکوب قرار 
دولت رضاشاه با استفاده از نظام آموزشی مانع از هرگونه آزاد انديشی بود و 

های  تحميل فکری و سياسی بر روشنفکران و نيروهای مذهبی يکی از رويه
رفت که با استفاده گسترده از تبليغات، نوعی وابستگی  عادی به شمار می

احزاب . کرد شور القا میچاپلوسانه به شاه را در کل جامعه و بدنه سياسی ک
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سياسی نيز از تحميل سياسی و فکری در امان نبودند چنانکه جان فوران 
ش در مجلس نماينده .١٣٠٠چهار حزب سياسی که در اواخر دهه «:نويسد می

. داشتند همه اساسا طرفدار رژيم بودند اما باز هم رضاشاه آنها را منحل کرد
رضاشاه بدين . اين حزبها متشکل شوند چون از آن بيم داشت که رقيبان وی در

ترتيب ابزارها و ظواهر مشروطيت را نگاه داشت، اما در عمل به عنوان يک 
بديهی است که نتيجه چنين دستگاه فکری ايجاد  ١٣».کرد ديکتاتور حکومت می

يک سيستم سياسی فاسد و وابسته به شخص رژيم است که در عين ناکارآمدی به 
توان گفت که  به طور کلی می. باشد ابعاد مختلف نيز می شدت عامل ناامنی در

حامی پروری يکی از کارکردهای مهم نظامهای فردی و استبدادی است که 
شدند تا مطيع محض  براساس آن عده قليلی از افراد با امتيازات مختلف جذب می

اين روش البته از لحاظ مادی و اخالقی و معنوی بر جامعه . فرد حاکم باشند
در دوره حکومت رضاشاه اين دسته از حاميان . گذارد اثيرات بسيار منفی میت

رژيم به همراه نظاميان در زمره گروههايی قرار داشتند که به شدت چشم خود 
کنسول انگلستان در تهران . زای رضاشاه بسته بودند را بر تمام سياستهای ناامنی

به زودی فراموش [ هرشادمسجد گو]شايد اين کشتار «:نويسد در اين باره می
بی گمان با سرکوب شديد از آشکار شدن اين نارضايتيها جلوگيری خواهد . نشود

عليرغم اين خشم و . شد، ولی شايد در زمان مناسب ديگری، دوباره پديدار شوند
سازد، شک دارم که در بين نظاميان و دولتيان  هايی که مردم را متاثر می اندوه

 ١۴».کند که آيا سياست شاه اساسا نادرست نيست کسی به اين موضوع فکر
. رضاشاه برای اجرای سياست اسکان عشاير نيز بر سکوب نظامی تکيه کرد

کند که البته نتايج بسيار  جان فوران اين اقدام را بسيار بی رحمانه توصيف می
در واقع نظاميان و ديوانساالران دولتی دو رکن  ١۵.سوئی هم در برداشت

سرکوب رژيم رضاشاه بودندکه در تمامی مسايل مطيع محض اوامر اصلی نظام 
به همين دليل هم نيروهای نظامی و ديوانساالران نقش . رفتند او به شمار می

درواقع ماموران . کردند ای درچپاول اموال مردم توسط رضاشاه ايفامی عمده
ن رضاشاه در اجبار مردم به واگذاری اراضی خود به رضاشاه که بزرگتري

جلوه نقض امنيت اجتماعی بود، ازهيچگونه اعمال ناشايست و غيرانسانی 
های معمول دولت رضاشاه بود و  اين حالت يکی ازرويه. رويگردان نبودند
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رفتار وی با ايالت و عشايرهم در همين حد غيرعادالنه و غيرانسانی اعمال 
ه از آلمان را در چنانکه اميرارجمند استفاده از هواپيماهای خريداری شد. شد می

داند،  راستای سياست اسکان عشاير، نشانه اعمال زور و شدت بيش از حد می
 ١۶.چنانکه گويی دولت با يک دشمن خارجی يا کودتای داخلی روبرو بوده است

مجموع اين عوامل موجب شد که رژيم رضاشاه از کمترين مشروعيتی در بين 
عميق در نظام پهلوی اول موجب  مردم برخوردار نباشد و همين نبود مشروعيت

نهايتا هم سبک خودکامه رضاشاه . اتکای کامل وی به نيروی نظامی گرديد
 -تضادهای بيشتری بين جامعه ورژيم سياسی به وجود آورد و ثبات سياسی

اجتماعی کشور را با تجاوز خارجی دچار مخاطره ساخت که اين امر نيز به 
اقتصادی  -ثبات اجتماعی. حکومت وی بودطور عمده ناشی از ماهيت استبدادی 

آمد که دشمن  و پيشرفت مسالمت آميز در ايران تنها در صورتی به وجود می
کن شود، در حالی که دولت رضاشاه با تکيه بر  تاريخی آن يعنی استبداد ريشه

وی برای تضمين قدرت . توانمنديهای جديد، اوج  استبداد را به نمايش گذاشت
های مستقل را تعطيل کرد، مصونيتهای پارلمانی نمايندگان  مهمطلق خود روزنا

به اين ترتيب تمام نهادهای . را سلب نمود و حتی احزاب سياسی را از بين برد
 ١٧.سياسی و مدنی که وابسته به رضاشاه و دربار نبودند از ميان رفتند

  
 نتيجه گيری

 
ت ملی محدود به دايره به هرحال در گفتمان امنيت دوران پهلوی اول و دوم امني

چنين گفتمان و . تنگ صاحبان قدرت به ويژه شاه و دربار و خاندان سلطنتی بود
برداشتی از امنيت، با مفهوم امنيت مبتنی بر توسعه سياسی فاصله عميقی دارد و 

تواند امنيت عمومی را تامين کند، بلکه در بلند مدت موجب گرفتاری  نه تنها نمی
شود که اين حالت  منی و نهايتا سرنگونی و فروپاشی مینظام سياسی در ناا

در بستر توسعه سياسی، امنيت ملی از . سرنوشت هر دو دوره پهلوی نيز بود
شود که مردم حداقل از نظر  ای همگانی را شامل می لحاظ عينی و ذهنی گستره

هوم ذهنی به اين امر باور و ايمان داشته باشند که هدف دولت تامين امنيت در مف
چنين باوری در . شود ملی است و صرفا محدود به امنيت وابستگان حکومت نمی

برد و در عين اينکه مردم از امنيت  بين ملت، ضريب امنيتی جامعه را باال می



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤٧                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

شوند نظام سياسی نيز از ثبات و استواری بيشتری  بيشتری هم برخوردار می
ين خصيصه بودند و بر رژيم پهلوی اول و دوم فاقد ا. برخوردار خواهد شد

همين اساس هم بايد گفت که يکی از سوء تفاهمات مهم اين است که برخی اعتقاد 
واقعيت آن است که دولت . دارند رضاشاه نظم و امنيت را در کشور ايجاد کرد

شود،  رضاشاه يکی از عوامل اساسی ناامنی پايدار در جامعه ايران محسوب می
در همين . ب، نيروی نظامی و زورگويی بودچراکه اساس آن مبتنی بر سرکو

رژيم پهلوی از يک دکترين … به اعتقاد من«:گويد راستا است که فردوست می
امنيت ملی منطبق با عوامل موثر در جامعه ايران برخوردار نبود و به همين 

 ١٨».دليل سقوط کرد
کی از توان گفت که دوران حکومت رضاشاه از لحاظ امنيت داخلی ي بنابراين می

از لحاظ امنيت خارجی . دورانهای بسيار ناامنی بود که ملت ايران تجربه کرد
نيز با وجود اينکه ارتش نيرومند رضاشاه برای سرکوب داخلی بسيار موثر 

نمود ولی در مقابل تجاوز خارجی و دفاع از امنيت ملی کشور در  عمل می
البته بخشی از اين . دادبرابر نيروهای بيگانه هيچگونه کارايی از خود نشان ن

مساله با عدم مشروعيت رژيم رضاشاه مرتبط بود که صرفا بر سرکوب تاکيد 
داشت و به همين دليل هم با وجود اينکه اشغال ايران از سوی متفقين با پيامدهای 
ناگوار و گسترده اقتصادی برای ملت ايران همراه بود، از لحاظ سياسی مورد 

ين رخداد از لحاظ سياسی تاثيرات متفاوتی برجای ا. استقبال مردم واقع شد
تر کرد و  آرايی نيروهای سياسی و اجتماعی را واقعی گذاشت و بار ديگر صف

نيروهای مختلف سياسی توانستند در فضای نسبتا آزاد موقتی که بعد از جنگ 
 .ايجاد شده بود ديدگاههای خود را مطرح کنند

شاه نه در عرصه امنيت داخلی و نه در توان گفت که رژيم رضا به هر حال می
عرصه امنيت خارجی، چه براساس مفهوم سنتی امنيت و چه براساس مفهوم 
نوين امنيت هرگز نتوانست امنيت را در ايران فراهم سازد، بلکه خود يکی از 

  )٢( .رفت ترين منابع ناامنی سياسی و اجتماعی به شمار می عمده
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  فصل هفدهم 
  

 زندگينامه نصرت الدوله فيروز
 

زينب ابراهيمي زندگينامه مختصری در بارۀ نصرت الدوله فيروز بنوشته آورده 
فيروز ميرزا که به لقب دوران قاجاريه اش، نصرت الدوله : است که می نويسد

نقش ويژه  شهرت دارد، ازشخصيت های سياسی دوران سلطنت رضاشاه بود که
وی فرزند ارشد عبدالحسين فرمانفرما . ای درحدتحکيم مبانی سلطنت او ايفا کرد

مادرش عزت الدوله، اولين همسرعبدالحسين و . و مورد توجه خاص او بود
دوران کودکی . دخترمظفرالدين شاه و ام الخاقان دخترميرزا تقيخان اميرکبيربود

مقدماتی شامل زبان فارسی، عربی،  را درتبريزگذراند وازپنج سالگی تحصيالت
درچهارده . قرآن وشرعيات، حساب وهندسه وزبان فرانسه را تا حدی فرا گرفت

سالگی که پدرش به خارج ازايران، نجف، تبعيدشد، درمدرسه فرانسوی ها در 
سرانجام مظفرالدين شاه پس از پنج سال درزمان صدارت . بيروت ثبت نام کرد

فرمانفرما به ايران مشروط برترک دسيسه هايش موافقت عين الدوله با بازگشت 
کرد؛ اما چون يک سال از تحصيالت فيروز ميرزا باقی مانده بود، در بيروت 

مادرش از مظفرالدين شاه خواست .  ماند و پس از اخذ ديپلم به ايران بازگشت
. فرزندانش فيروز ميرزا و عباس ميرزا را مورد لطف و توجه خود قرار دهد

لقب گرفت  ) ساالر لشکر(اين رو فيروز ميرزا، نصرت الدوله وعباس ميرزا از
در اين ايام فجايع . و نصرت الدوله حاکم اياالت کرمان و بلوچستان گرديد

[ دربيست سالگی با دخترعمه اش، دفترالملوک. بسياری به او نسبت دادند
 )   ١.(ازدواج کرد] خواهردکتر مصدق 

 
»  رجال سياسی و نظامی معاصر ايران« قرعاقلی درکتاب به بيان ديگر،دکتربا*

فيروز فيروز؛ معروف به نصرت « : در بارۀ  نصرت الدوله چنين آورده است
. در تهران متولد  شد ١٢٦٤الدوله ، فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ، در 
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تحصيالت مقدماتی را در آذربايجان  تحت  نظر  معلمين خصوصی  فراگرفت 
ق  برای ادامۀ تحصيل . هـ  ١٣١٧در. دی  زبان فرانسه را نيز آموخت تا ح

که  ١٣٢٢در. عازم بيروت  گرديد و دورۀ متوسط را ظرف پنج سال طی کرد 
پدرش فرمانفرما برای سوم حکومت  کرمان را گرفت، فيرزا ميرزا را به 
 تهران خواست و با درخواست لقب نصرت الدوله  او را به نيابت  خود در

         ً                                        فيروز قبال  لقب ساالر لشکر داشت که آن هم به پسر دوم . کرمان تعيين  نمود
نيابت حکومت فيروز درکرمان دو سال  . فرمانفرما به نام عباس ميرزا داده شد

طول کشيد ولی شدت عمل و جوانی و نپختگی او موجب رنجش و ناراحتی 
در مشروطيت . آمدغالب مردم کرمان شدوالجرم ازکارخود متعزل و به تهران  

                                        ً                                 و استبداد صغير کاری نداشت تا اينکه مجددا   برای ادامۀ تحصيل  به اروپا رفت 
پس از مراجعت .  ودرپاريس دررشتۀ حقوق وعلوم سياسی درجۀ ليسانس گرفت

در کابينۀ  اول   ١٢٩٥به ايران، معاون وزير عدليه گرديد تا اينکه در شهريور 
در کابينۀ مجدد وثوق ،  ١٢٩٧در . منصوب  شدوثوق الدوله  به وزارت عدليه 

قرارداد . وزير عدليه ودرترميم همان کابينه به وزارت امور خارجه  رسيد
در زمان حکومت اين دولت اتفاق  افتاد  و کارگردانان آن وثوق الدوله   ١٩١٩

و صارم الدوله و نصرت الدوله  بودند که گويا انگليس ها برای انجام  کارمبلغی 
ه بودند و درسفراول سلطان احمد شاه به اروپا ، نصرت الدوله به سمت وزير داد

امور خارجه  جزء همراهان بود و درانگلستان پذيرائی  مهمی از احمد شاه به 
 .اين پذيرائی برای تنفيذ و امضاء  قرار داد به وسيلۀ  احمد شاه بود. عمل آمد

د شاه را راضی به امضاء  قرار به کار برد تا  احم نصرت الدوله تالش خود را 
 )  ٢. (داد نمايد  ولی موفق  نشد وقرار داد نگرفت 

وثوق  ١٩١٩الزم  به ياد آوری است که قبال در نوشتۀ  خود دربارۀ  قرارداد     
وثوق  الدوله  اشاره نموده ام ؛ عمل نصرت الدوله و صارم الدوله همراه با 

انعقاد يك قرارداد  نه مذاكراتي را براي است که به طور محرما ١٩١٩الدوله در 
با نمايندگان دولت انگليس انجام  دادند و سرانجام در روز هجدهم مرداد سال 

خائنانه  گرديدند،  اين قرارداد  ١٩١٩شمسی منجربه  امضاي قرارداد  ١٢٩٨
که  مليون  ايران  ومردم  مخالفت  بر ضد منافع وحقوق ملی  ايران بود

  .برخاستند
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که به ( انگليسی ها برای تسهيل امضای قرارداد، مبلغ چهار صد هزار تومان 
ميان سه وزير عاقد قرار داد به شرح ) شد پول آن زمان مبلغ بسيار هنگفتی  می 

  :زير تقسيم کرده بودند
ده شاهزا( تومان ، وزير خارجه  ٢٠٠٬٠٠٠-)  وثوق الدوله( نخست وزير   

شاهزاده (تومان و وزيردارائی ١٠٠٬٠٠٠) فيروز ميرزا نصرت الدوله
 )٣.(تومان  داده شد ١٠٠٬٠٠٠) اکبرميرزاصارم الدوله

سياست نزديکی با « اينستکه  ١٩١٩توجيه نصرت الدوله دربارۀ قرارداد 
قرار داد «انگليس برای بدست آوردن سرزمين ازدست رفته  ايران در رابطه با 

اين قرارداد  از « با روسيه است  وبر اين باور بود »  رکمنچایگلستان و ت
حرف تجاوز نمی کند وجز روی ورق  کاغذ بی اعتبار جامه ای  ديگر برتن 

 ».نخواهد کرد
مردی بود دانشمند و فاضل : سيف پورفاطمی دربارۀ نصرت الدوله می نويسد* 
ی بود که از دانشگاه تحصيالت  خود را در فرانسه تمام کرده و اولين ايران. 

چندين کابينه  قبل از کودتا . پاريس موفق باخذ درجه دکترا درعلوم سياسی  شد
در کابينه اول و دوم وثوق الدوله با سمت  . وزير عدليه و ماليه و خارجه بود

وزير ماليه  انجام وظيفه  کرده و در سفر اول احمد شاه  با سمت وزير خارجه  
اروپا رفت ودرانگلستان احترامی که ازاو به عمل  آمد جزو همراهان  شاه به 

پس از مراجعت ازانگلستان  . موجب حسادت و رنجش و کدورت احمد شاه شد
خيال  کودتا  درسرداشت  ولی  برف زياد  در گردنه اسد آباد او و همرانش را 
ده روز متوقف کرد وقتی به تهران رسيد که  سيد ضياء ورضا خان براو  پيش 

ی کرده بودند و قزاقان در دروازه تهران جلو اورا گرفته و يکسر بزندانش  دست
 )  ٤(».بردند

 :يحيي دولت آبادي  در باره  قصد کودتا  نصرت الدوله چنين مي نويسد 
نصرت الدوله در اروپا مي داند در تهران کودتا خواهد شد و تصور مي کند « 

د زمامدار مملکت بشود و شايد تا يک نظر به دوستي که با انگليسيان دارد ميتوان
هم در ) سيد ضيا الدين ( اندازه بي خبر نباشد که رفيق او مدير روزنامه رعد 

حال دست و پا زدن براي خويش است، ولي نمي تواند تصور کند که دست وي 
به زمامداري برسد و مي کوشد زودتر خود را به تهران برساند، ولي پيمودن 
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ق بصره و بغداد به واسطه ترس عبور از روسيه دست او راه طوالني از طري
 .را ازرسيدن به دامان مقصود کوتاه کرده وبه حريفش فرصت و مجال داده است

نصرت الدوله به بغداد مي رسد و با دوست قديم خود سرپرسي کاکس وزير 
مختار سابق انگليس درايران و حاکم سياسي کنوني انگليس درعراق مالقات مي 

مامورين . و شايد بهتر پي مي برد که سيد ضياءالدين از اوپيش افتاده است نمايد
سياسي انگليس در تهران هم، مثل اين است که در راه مانده را فراموش کرده 

به نظرميرسدکه نصرت الدوله در حال گذشتن از درياها و شايد درعالم .... باشند
به واسطه خصوصيت با خيال به خود وعده مي داده که در ورود به بغداد 

سرپرسي کاکس ازتندروي رفيق خود در تهران جلوگيري مي نمايد و کارکنان 
سفارت انگليس را در تهران با همان دست با خود همراه مي سازد و به مقصود 

نصرت الدوله درعالم خيال همه چيز را مي ديده مگر سياست تازه . مي رسد
درسرتاسر مملکت طنين انداز شده و رسيده روس را درايران، که در غياب او 

افکارعمومي را به خود جلب نموده است، وعقيده ضد اشرافي و مخالف سرمايه 
داري طوري قوت گرفته است که حواس انگليسيان و دوستان آنها را به شدت 
پريشان ساخته و براي جلوگيري از آن به هر وسيله باشد متوسل مي شوند، بي 

وزيرخارجه انگلستان با کسي و يا دوستي سرپرسي آنکه توجهي به خصوصيت 
سياستمداران انگليس در ايران جز به وسيله يک . کاکس با شخصي داشته باشند

 .....حمله شديد مصنوعي بر ضد اعيان و اشراف و فريت عوام چاره ندارند
 نصرت الدوله درفاصله ميان ترک لندن و رسيدن به تهران از حوادث اخيرو

ه هموطنانش بي خبر مانده، بلکه مالقاتهايي که در کرمانشاهان با احساسات تاز
اکبر ميرزاي صارم الدوله حاکم غرب و شريک عقد قرارداد و دوست صميمي 
خود نموده و تدارک اسلحه اي که در کرمانشاهان و همدان مي ديده است مي 

ست با کي رساند که آنطور که بايد از اوضاع سياسي مرکز آگاه نشده و معلوم ني
نصرت الدوله هر چه به تهران ... جنگ داشته که اسلحه تهيه مي ديده است

نزديک مي شود، بهتر مي فهمد که سيد ضياءالدين سفارت انگليس را از دست 
او گرفته و قزاقخانه هم در دست قدرت آنهاست و براي عمليات او زمينه اي 

  ...باقي نمانده است
ن و دوست انگليس به ديده اشخاص بي خبر اينجاست که نصرت الدوله کارک
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منفور آنها تصور مي شود، در صورتي که اين طور نيست و او همان است که 
نهايت پيش آمدها از روي مصلحت او را عقب انداخته و کسي را که سمت . بوده

پادوي نسبت به وي داشته جلو انداخته است، و گرنه سياستمداران انگليس نه با 
بالجمله نصرت الدوله و خانواده اش . ته اند و نه با حريفش دوستياو دشمني داش

روز و شب دوندگي مي کنند بلکه پناهگاهي به دست آورند و رو به هر در مي 
روند آنجا را به روي خود بسته مشاهده مي کنند، تا اين که باالخره گرفتار شدن 

ن بار زحمت دوندگي خود و پدرش به دست مامورين کودتا و افتادن آنها به زندا
 )  ٥(».....را از دوش آنها بر ميدارد

نصرت الدوله پس از سقوط  حکومت سيد ضياء الدين از زندان آزاد شده و «  
خود را بدار و دسته مدرس  و ساير مليون بسته و بيانيه شديدی  به قلم  او بر 

در .  ردانگلستان منتشرک" ده روی "عليه  عاملين کودتا و سياست مزورانه و
ولی مدرس جدا از خدماتش دفاع . مجلس چهارم  با اعتبار نامه او مخالفت کردند

کرد واظهارداشت نصرت الدوله را برای يک اشتباه نبايد ازصحنه سياست طرد 
وثوق الدوله  است که  نصرت  الدوله در  ١٩١٩منظورقرارداد ننگين [ » .کرد

 ]آن شرکت داشت
داورو فروغی دست بيعت به سردار سپه داده و تا او به اتفاق تيمور تاش و  

در دورۀ نخست وزيری سردار سپه  با سمت . آخرين روز پای علم او سينه زد
بعد از فارس سردار سپه  . والی  فارس مدتی درآن ايالت با نيکنامی خدمت کرد

                                                                      ً وزارت دارايی را به او سپرد و از آن تاريخ تا روزی که دستگير شد  متناوبا  
ج سال وزارت دارائی ايران را اداره کرد وبدستور رضا شاه  کلک مستشاران پن

ميلسپو مستشار آمريکائی در مقايل  برد و خوردو دزدی [ » امريکائی  راکند
وزارت  دارائی را پس از رفتن  مستشاران با .] رضا خان ايستادگی می کرد

ريکائی ها  نتوانسته  کمال  لياقت اداره  نموده بسياری از صالحاتی را که  آم
برنامه ايجاد کارخانه و صنعتی کردن کشور را . بودند عملی کنند عملی  کرد

نصرت الدوله به قدرت و مقام خيلی . برای اولين دفعه  در بودجه کشور گنجانيد
 ... اهميت ميداد و هميشه ميل داشت در رأس  کارها  باشد

ضا شاه  هنگام  نهضت قم  خيال مخبرالسلطنه هدايت اظهار می دارد  که ر... 
فرمودند ديگر حاجتی به نصرت « : داشت نصرت الدوله را سپربالی خود بکند
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عرض کردم دراينموقع صالح . الدوله نداريم چه عيب دارد ازخدمت معاف باشد
بنابراين  .  »فرمودندهرچه عقلت می رسد بکن. نيست معارضين جری می شوند

بوده که ازاين افراد استفاده کرده وهمينکه احتياجش  شاه  از روز اول به فکراين
ولی اين افراد صميمانه او را بقدرت رسانيده و هيچ . از ميان ببرد]آنها[ تمام شد

خوش کودکان غره نبايد  شد که آن به زفکرنکردند که بردوستی پادشاهان و آوا 
وله در خلع نقش داور، تيمور تاش و نصرت الد. خيالی و اين بخوابی مبدل شود

 قاجاريه، سرنوشت تيمورتاش به عنوان وزيردربار،نصرت الدوله فيروز وزير
ماليه وعلی اکبرداوردر وزارتخانه های عدليه و ماليه که  در پيشبرد برنامه 

سلطنت رضاخان نبايد فراموش کرد آنها با » تجدد، اصالحات، توسعه « های 
 .  و قضايی کشوررا  تغيير بدهند  خدمات  خودبه رضاخان  توانستند نظام  مالی

بدست ]  ١٣٢٠[طبق مدارکی  که بعد از شهريور :  سيف پورفاطمی می نويسد
آمد و همانموقعی که رضا شاه  فيروز را برهمه  وزراء مقدم می داشت و اغلب 
او را طرف مشورت ومهرمخصوص قرارمی داد بطوريکه همه فکر می کردند 

لت خواهد شد ، شهربانی  دستور پرونده  جزائی بزودی فيروز مأمورتشکيل دو
 .برای او می داد

در آن ايام  هنوز قدرت وشقاوت رضا شاه  به آنجا نرسيده  بود که امثال  فيروز 
شاه  ازعکس  العمل  مردم  وخارجی ها بيم  داشت  . و تيمورتاش را ازميان ببرد

وز و تيمورتاش  برای دور اين بود  که با پرونده سازی و لکه دار کردن  نام فير
ولی فيروز از همه جا  بی خبر شب و . کردن آنها  از صحنۀ  سياست اقدام  کرد

روز کوشش می کرد اوامر شاه  را اجرا کرده وعايدات کشور را هرسال  بيش 
روی اين اصل انحصاردخانيات ، انحصار ترياک و قند و .  از سال پيش کند

شنهاد کرده و با دلگرمی زياد  مشغول شکر وانحصارتجارت خارجی را پي
 .عملی کردن  آنها  و از ياد مخالفين  خود بود

رضا شاه  از فيروز دعوت می کند  که بهمراه او به   ١٣٠٨روزعاشورای  سال 
پس ازپايان مجلس روضه خوانی ، . مجلس روضه خوانی تکيه دولت برود 

و ساير  وزراء  ازعقب  فيروز دوش بدوش شاه  درحاليکه حاج مخبر السلطنه 
نزديک اتومبيل شاه چندين  عکس ساختمان .سر آنها درحرکت بودند راه می افتد

راه آهن سرتاسری ايران را به فيروز نشان می دهد و سپس با او خداحافظی 
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همينکه  داخل  . کرده و سوار اتومبيل شده و بطرف اتومبيل خود  می رود 
ميه  به او نزديک  شده و می گويد حسب اتومبيل می شود درگاهی رئيس  نظ

االمر بايد يکسر به منزل  تشريف برده و در آنجا تحت نظر باشيد  تا تکليف شما 
اتومبيل رئيس نظميه  تا منزل او را تعقيب و دونفر مأمور  برای . روشن شود

 ) ٦(» .نگهبانی درخارج  منزل فيروز می گمارد
روضه خواني که در وزارت جنگ، «  :مخبر السلطنه در خاطراتش می نويسد

خرداد  ١٨.... پهلوي در قزاقخانه مي شد، از اول سلطنت درتکيه دولت مي شود
آلبومهايي مشتمل برعکسهايي از راه آهن .محرم درب تکيه جمع بوديم ١٠برابر 

شاه سينه به سينه نصرت الدوله با بشاشت عکسها را نشان . جنوب رسيده بود
بر حسب معمول تشريف بردند و ما به طرف . ي فرمودندمي دادند و شرحي م

جلوي پله عمارت بادگير، افسري از نظميه جلو . درب شمس العماره راهي شديم
. متحير مانديم. تيمورتاش هم بي خبر بود. آمد و نصرت الدوله را جلب کرد

علت رنجش شاه از . راست گفته اند که خنده سالطين، نمودن دندان شيراست
حدس من اين بود که بايد ارتباط با . الدوله به اين غلظت معلوم نشدنصرت 

از خواص  پهلوی است که فکر اواز . صارم الدوله و قضاياي فارس داشته باشد
وجنات او ظاهر نمی شود با اينکه  خالی از عصبانيت نيست گاهی  در چشم  او 

من  يک . می زد  حالی  پيدا  ميشد که نه حدقه  تجسمی  حاصل  می کرد و دور
 ) ٧.(نوبت  اين طرز نگاه را از او ديده بودم  در صورتيکه مقتضائی هم نبود

وزير عدليه  اليحه ای  به مجلس  برده و به موجب   ١٣٠٨اسفند  ٢٦در جلسه «
قانون محاکمه  وزراء که خود نصرت الدوله  طرفدار  ٩٦و  ٧٠ – ٢٥اصل 

درديوان کشور  رت الدوله راتصويب آن درمجلس بود اجازه محاکمه نص
اليحه  تعقيب  نصرت الدوله  ١٣٠٩مجلس درجلسه دوازدهم  فروردين . خواست

 .را تصويب کرد
اتهام نصرت الدوله به قدری سخيف بود که مورداستهزاء  مردم کوچه  و بازار  

نصرت الدوله  متهم  بگرفتن  مبلغی  درحدود يکهزار و نهصد و سی . گرديد 
درصورتيکه هيچگونه  دليلی  . شوه ازارباب علی آقای يزدی  بودشش تومان ر

کتبی با شفاهی وجود نداشت و شخص  وزير دارائی ازجريان معامله ارباب بی 
شهربانی پرونده  جعلی  را تهيه  .            ً                             اطالع ومطلقا  رابطه ای بين آنان وجود نداشت
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درمجلس  هم کرده و کاظم  صدر مدعی العموم تهران از آن امضاء  کرده و 
 .کسی  جرئت  مخالفت  نکرد

محاکمه نصرت الدوله درشعبه اول ديوان  جزا تحت رياست  نير الملک هدايت 
اعضای ديوان محاکمه عبارت بودند از بروجردی ، ميرزا  حسنخان . شروع شد

فلسفی، اسدهللا ممقانی، دمحم رضا وجدانی، ميرزا  طاهر تنکابنی ، مجيد آهی ، 
ان راد، ابوالقاسم فروهر، سيد نصرهللا  تقوی ، دمحم رضا ايروانی سلطان احمد خ

 .،سيد ابوالحسن حايری زاده
مدعی العموم ديوان  کشور ميرزا  رضا خان  نائينی يکی از منسوبين من مردی 
شريف و پاک ولی کينه توز و مخالف جدی نصرت الدوله بود و در اين  حادثه 

 .آميزی  بر عليه  فيروز صادر کردبا کمال نظری ادعا  نامه اغراق 
دستگاه نظميه هم بوسيله روزنامه ها که تمام  تحت کنترل دولت بودند و روضه 
خوانهای درباری يک سلسله  تبليغات  شديد  برعليه  فيروز  شروع  کرده  و 

گروهی  هم پيراهن . محاکمه او را  پايان  اصول و اشرافيت  و استکبار  ناميدند
را دوباره  پيش  کشيده وبا کمال  وقاحت  به مردی  که  ١٩١٩ر داد  عثمان  قرا

تا ديروز هزار گونه  تعظيم  و کرنش  به او می کردند، حمله های ناجوانمردانه 
و به اين  محاکمه  مسخره  لباس انقالب . و سرتا پا دروغ و اغراق  آميز کردند 

که از اين ناب خردان  دغل   برعليه ارتجاع  و استبداد  پوشانيدند و يکی نبود
سئوال بکند  که اين مرد از روز اول تا به امروز مشاور و مشير و رفيق و 

تا " ذات ملوکانه " دوست  صميمی شاه بوده اگر واجد اين صفات بود چطور
ديروز او را برکليه  و زراء ودرباريان تقدم داده وآنهمه  قدرت و اختياربه 

يکتاتوری و نادانی که روز ايران راسياه  کرده  است و اوداده بودند؟  امان از د
پيوسته  يکعده فرصت طلب دور ابلهی را گرفته و آنقدر به « :به قول دکترغنی 

او تعلق می گويند که فکرمی کند طاووس عليين شده ودرنتيجه آنهمه تملق 
ل  مملکتی رابربادداده وآنگاه خودش هم با خفت وخواری و مذلت  به جهنم  واص

 .»می شود
بدستورشاه ، داوروزير عدليه ازهرگونه  نظارت درکاردادگاه   :"بگفته  دبيراعظم

ً                                  اظهار نظرممنوع بود وشاه صريحا   کفته بود  فيروز بايد محکوم و از " با                               
 ."صحنه  سياست  خارج شود
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در طول محاکمه  فيروز برغضب  شاه افزوده افزوده شد زيرا با کمال  شهامت  
دفاع  کرده و طوری جوابهای مستند درمقابل ادعا  نامه سست و پوچ از خود 

مدعی العموم داد که مردم بطرز بی سابقه ای  او را ستودند و محبوبيتش موجب 
شد که رئيس نظميه  شخصا قضات را ديده واظهارمی دارد  محاکمه  را  پايان  

 .ودبدهيد  و اجازه  ندهيد  که از فيروز يک امامزاده  درست ش
موقعيکه  ". سياستمدار" وقتيکه رئيس دادگاه ازشغل اوسئوال کرد،درجواب گفت

من درهرماه  سه برابراين مبلغ  : درجواب گفت . ادعا نامه رشوه  را خواندند 
را انعام  به نوکرهايم و روزنامه نويس ها  و روضه  خوانها  و هوچيه ها  می 

 ) ٨(» .نصرت الدوله آفتاب دزد نيست.  دادم 
چندی نصرت الدوله در نظميه توقيف :مخبرالسلطنه درخاطراتش آورده است که

بود آقای مستوفي وساطت  کرد من به عرض رساندم فرمودند راه قانونی پيدا 
درخانۀ خودش توقيف   قانون مجازات پيشنهادکرد ٥٥کنند، داوربه موجب مادۀ 

 . باشد به ورد آورد  ملک خودش باشد
محکوم  به   ١٣٠٩فروردين  ١٤اسفندو٢٦اخبار داوربه مجلسدرمحاکم  پس از

 ٥٨٠٨٠محروميت ازحقوق  مــدنـي و چـهـار مـاه حـبـس تـاديـبـي و پـرداخت 
 ) ٩(».تومان رشوه محکوم گرديد ١٩٣٦لایر جريمه بابت اخذ 

پس ازسوم شهريوردرنتيجه کوشش و سعی « :به روايت سيف پور فاطمی 
 .رت الدوله پرونده  زجروقتل نصرت الدوله برمال شدمظفرفيروز پسرارشد نص

محتويات پرونده نشان می دهد که رضا شاه هميشه به فيروز بد گمان و هراسان   
با تنظيم پرونده رشاء وارتشاء، فيروزرا از صحنه سياست خارج  ساخت ، . بود

ولی طبيعت ناراحت مظنون رضا شاه هيچگاه اورا راحت  نمی گذارد  و می 
وشيد  که افرادی که ممکن است پس ازمرگش پسرش را ببازی  نگيرند  نابود ک

اين بود که پس ازکشتن تيمورتاش واسعد وسران بختياری وخودکشی داور  . کند
وخواست سه نفری که ممکن بوددرراه ديکتاتوری پسرش سدی  بوجود  بياورند 

. مصدق  را تهيه  کردبنابراين  نقشه  قتل  فيروزومدرس و دکتر . از ميان ببرد
دونفرآنها را ازميان برد ولی خدای ايران دکترمصدق را نگداشت تا درروزهای 

  .سختی به کشورش خدمت کرده و درمقابل سلطه روس و  انگليس به ايستد
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نصرت الدوله را که شاه  احتمال  «:صدراالشراف وزيرعدليه رضا شاه می گويد
از وزارت دارائی معزول  و  ١٣٠٨يد درسال می داد در مقام  مخالفت با او بر آ

بعنوان ارتشاء  محاکمه و محبوس  نمود و بعدها  در حدود  ١٣٠٩دراوايل سال 
 ».درمحبس او را تلف  کرد ١٣١٧سال 

             ً                                         ً              بطوريکه سابقا  تذکارداديم نصرت الدوله  درآن روزها  کامال  منزوی و اغلب  
رسالهای آخرسلطنت رضا شاه د. در ده يا فرمانيه دور از نظرمردم می زيست

شهربانی مختاری آحرين چوب حراج رژيم را بر زمين زده و دوست و دشمن 
 .را يا به زندان فرستاده يا تسليم  دژخيم مرک می کرد

بقول ملک الشعراء ، مختاری برای  نتبيت مقام  خود و تشجيع بدگمانی و سوء 
شاه  را به او گزارش داده ظن  رضا شاه هرچند روزی افسانه  توطئه  برعليه  

محاکمه پنجاه و سه نفربجرم  . و بيگناهی را ازظلم  و ستم دردهانها می انداخت
قيام برعليه حکومت، کشتن ارانی و فرخی وخان بابا اسعد درزندان ، اعدام  
اسدی ومرگ خزعل وامير مجاهد بختياری، کشتن مدرس و تبعيد رهنما و تجدد 

مادالسلطنه فاطمی عدشتی وافشاروعامری و کردن ودبيراعظم وزندانی
ومنصورالملک و مجيد آهی  و قائم  مقام الملک و بسياری از افراد وطن پرست 

 .ديگرنتيجه اين دوره وحشت و ترور بود
وجود اين وقايع خونين درخارج تا اندازه ای درکشورهای اروپای غربی 

مه های پاريس نقشه        ً                                          مخصوصا  فرانسه عکس العمل شديد بوجود آورده و روزنا
ايران  را ترسيم ودر روی آن افعی آدمخوار روی زمين خواری پيدا شده  که نه 
فقط  مردمان  را می بلعد بلکه سرتاسرشمال ايران  را بلعيده و اينک بطرف 

 ».ساير واليات  ايران می خرد
 مندرجات اين روزنامه ها را شهربانی به نظرشاه رسانيده و می گويد که محرک

اين نوشتجات در خود ايران هستند و شاه هم دستور می دهد  بهر قيمتی هست 
در ضمن بوزيرمختارها در لندن و پاريس دستورمی دهد که . آنها  را پيدا بکنيد 

وقتيکه به گزارش می رسد که . از دولت ها بخواهد جلوی اين ارجيف را بگيرند
هر جا که  «:و می گويداه عصبانی شده شاين کشورها جرايد آزاد هستند، 

تقی زاده  را از پاريس « . روزنامه آزاد است حکومت گرفتارهرج ومرج است 
سهيلی معاون  وزارت . احضارمی کند و خيال حبس  و زجر او را داشته است 
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خارجه که مقام خود را مديون  کمکهای  تقی زاده  می دانست با تلگراف رمزبه 
او هم از پاريس بلندن . مرض اوخطرناک استاو ميرساندکه هوای تهران برای 

رفته و تا سوم شهريوردرکابينه اول سهيلی به سمت سفيرکبيرايران درلندن 
 .منصوب شد

 عذرتقصيرهمی خواهد و گويد مأمور
 کاين جنايت حسب االمرهمايونی  شد 

يکی با گزارشات دروغ و . متأسفانه دربارو نظميه در پی حقيقت امرنبودند
اوامربرخالف قانون وانسانيت بالی جان مردم شده وکشور را بطرف ديگری با 

 .نابودی  می بردند
نظميه تهران دردنبال  دستور دربار صورتی از اسامی  افراد  سرشناس  که در 
فرانسه  درس خوانده بودند  يا با سفارت فرانسه رفت و آمد  داشتند ، تهيه  می 

.  حاذق  تحصيل کرده فرانسه  می رونداول  بسراغ  دکتر  معاون  جراح . کند
گناه  معاون  اين بود که  فرانسه  خوب  حرف ميزد و در يکی از ميهمانی ها ی 

 ظری هم به امالک او درنگويا شاه . سفارت فرانسه هم شرکت کرده بود
دکتر را بدون دليل و برهان ، محاکمه  به زندان  انداختند  و تا . کرمانشاه داشت

 پس ازرفتن رضاشاه، دکترمعاون به مجلس چهاردهم . ردربند بودسوم  شهريو
 .ازکرمانشاه انتخاب شد و حکاياتی  از جنايات درون زندان  می گفت

زندانی  شدن دکترمعاون  جلو حمله روزنامه های فرانسه  را نگرفت، بلکه بر  
انی نطق های و سخنر[ اين دفعه  شهربانی به سراغ  دبير اعظم. شدت آن افزود

] های برای رضا خان ايشان می نوشت و کتاب خوزستان هم  به قلم وی است 
چون در اجارۀ يک نفر درسفارت آلمان بود واز تلفن  خانه مستأجرش .  می رود

نظميه به رضا شاه  گزارش می دهد که . مرتب با سفارت آلمان صحبت می کرد
که گويا از سابق  تعرضی   شاه.  تلفن  دبير اعظم با سفارت آلمان سروکار دارد 

که دبير اعظم به خرابی دستگاه  مأمورين  کشوری و لشکری خراسان کرده بود 
و در تهران هم اغلب با دشتی ورهنما  و چند نفر از دوستان  ديگر دور هم جمع  

 ».می شدند نارضی بود دستور می دهد  که دبير اعظم را تبعيد  کنند
  ً                                             مال  تحت  کنترل  بود و مأمورين  تلفنحانه  روزانه تلفن های نصرت الدوله کا... 

يکی  از جاسوسها . راپورت تلفنهای  مورد سوئظن را به شهربانی  می رساندند
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گزارش می دهد که نصرت الدوله  با خانم  کالرک که شوهرش فرانسوی است  
 .رابطه تلفنی  دارد

يکی از عمارت  خانم کالرک و شوهرش که منشی سفارت فرانسه  بود  مستاجر
درتابستان بعضی روزها نصرت الدوله با خانم  مستأجرتنيس .های فرمانيه بودند

مختاری پس از وصول اين گزارش  فيروز  را احضار  و . بازی می کرده است
فيروز حقيقت امر را . راجع  به رابطه او با خانم  کالرک  توضيح  می خواهد

رش همسايه ومستاجر من هستند  گاهی  بيان می کند ومی گويد اين خانم و شوه
مختاری جريان را با آب و تاب . برای يک ساعت با هم تنيس بازی می کنيم

شاه می . زياد به رضا شاه گزارش داده واورا  يکمرتبه بياد فيروز می اندازد
گويدفيروزرا آزاد کنيدولی چون اومرد ناراحت و ماجراجوست عملياتش را 

چندی  بعد  يکی از جاسوسان تلفنخانه  به شهربانی . يدتحت مراقبت کامل بگير
ازتلفن نصرت الدوله با سفارت فرانسه  مرتب صحبت  می : گزارش می دهد که

مختای باز گزارش مفصلی بدربار فرستاده از کاه کوهی می سازدوکسب ." شود
زمانی ازحبس  نصرت .                   ً                  شاه دستورمی دهدفورا  او را زندانی کنيد. تکليف ميکند

جواب " تکليف ما با نصرت الدوله چيست؟" لدوله می گذرد ازدربار می پرسد ا
بعد ازچندی  ضمن گزارش ". حسب االمراورا به سمنان  تبعيد کنيد: می دهند

مدتی است فيروزدرسمنان است چه امرمی فرمائيد؟ " روزانه ازشاه  می پرسد
 وانخوارمختاری خ" مگرفيروزهنوززنده است؟"گويد رضاشاه درپاسخ می

                                          ً                          آدمکش از اين  حرف شاه اتخاذ سند کرده  فورا  ميرغضب شهربانی  فوالدی را 
با دو نفرپاسبانان به سمنان فرستاده و آنها با کمال  بيرحمی و قساوت و پستی 

 )  ١٠(» » .نصرت الدوله را به قتل می رسانند
  

ۀ به کوشش علی دهباشی در بار »زندگی سياسی مظفر فيروز « درکتاب * 
اما  در بارۀ  قتل  نصرت  الدوله  به « :  چگونگی  قتل نصرت الدوله آمده است

داليل عداوت شخصی رضا خان با او و خانواده اش جريان ديگری هم پيش آمد  
مسألۀ ضبط امالک مردم يا .  که شاهزاده  فيروز واجب القتل تشخيص داده شد
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رضاخان به سراسردنيا  به ثمن بخس خريدن زمين های اعيان واشراف ازطرف
فرانسوی ها در آن وقت مقاالتی دراين باره نوشتند ودريکی از . پيچيده بود

می گويند با پنجه های )    Chat(روزنامه ها عکس گربه که به زبان فرانسه شا 
پهن روی زمينی وسيع  قرار داشت و در زير آن نوشته  بودند، گربه ای که 

چوب  را که  بر می دارند گربه « ف خودمان زمين می خورد ، وبه مثل معرو
رضا خان متوجه شد که کنايه به اوست  و » دزد می فهمد حساب کجاست
رضا خان فرانسه نمی دانست که هيچ فارسی را .              ً          سفيرش را فورا  احضار کرد

هم به زحمت می خواند ومی نوشت ولی مختاری مقاالت روزنامه های فرانسه 
مطالبی داشت به ترجمه می رسانيد و آنها  را برای رضا را که  در بارۀ  ايران 

خان می خواند ومی نوشت ولی مختاری مقاالت روزنامه های فرانسه را که در 
بارۀ ايران مطالبی داشت به ترجمه می رسانيد و آنها  را برای رضا خان  می 

عات خواند و قبل از جريان گربه وقطع  روابط سياسی با ايران و فرانسه، مطبو
آن مملکت گاه و بيگاه از شاهزادۀ  نصرت الدوله  که تمام تحصيالتش را در 
فرانسه انچام  داده  و به اتمام رسانيده و رساله اش را تحت عنوان رژيم سلطانی 

او و . گذرانده  بود ، صحبت می کردند 1914 (Sorbonne)  عمان در سوربن 
مصادر امور مهمی بودند و احترام                                       ً  دوستان فراوان درآن کشور داشت  که غالبا   

 ...بودند» فراوان  برای نصرت الدوله 
لهذا  مقاالت منتشره درمطبوعات  فرانسه  را مختاری که مردی مسکين و ...  

حقير و جيره خواربود در دوران حمالت جرايد  فرانسه به ايران و انتقاد از 
، ذهنی رضا خان  ديکتاتوری و ظلم وغصب  اموال مردم به وسيلۀ رضا شاه

                           ً                                           کرده بود که اين مقاالت قاطعا  به قلم نصرت الدوله است زيرا ، کس ديگری که 
تا اين حد به زبان فرانسه مسلط باشد و جريانات داخل مملکت را هم بداند جز 

                                ً              ً                و باهمين گزارشات جعلی او را بدوا  زندانی و بعدا  تبعيد به سمنان . فيروز نداريم
دمين قديمی هم درخدمت ايشان به تبعيد گاه  حرکت کردند ودو نفرازمستخ

 ....نمودند
. در حقيقت  تبعيد گاه  هم برای نصرت الدوله حکم زندان انفرادی  را داشت... 
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چند روز قبل از قتل  شاهزاده  يکی از نوکرهای او را به تهران برگرداندند و 
يد  دور نمودند  و روز انجام  جنايت،ديگری را هم  به بهانه ای  از منزل تبع

فرستاه های مختاری وارد اتاق زندانی شدند و به او تعارف چای کردند نصرت 
الدوله با شجاعت چای را از آنها گرفت و نزديک دهان برد که بياشامد ، ناگهان 
مصدر مخصوص  رکن الدين  مختاری  رئيس نظميۀ رضا خان نصرت الدوله 

ت و با فشردن گلويش  او را خفه  کرد و را به زمين افکند و روی سينه اش نشس
به تهران هم خبر دادند که نصرت الدوله با سکته قلبی درسمنان فوت کرده 

اينها مطالبی است که درمحاکمۀ مختاری جزء به جزء ، مجرمين و .  است
بديهی است . مرتکبين اين اعمال ننگين و شهود اعتراف کرده وشهادت داده اند

ً                و باور نکردنی مختاری ، که صرفا   با تالش وپيگير شرح محاکمه  معروف                                
مظفر، علی رغم تمام کار شکنی های دولت  ، صورت پذيرفت در آرشيوهای 

وزارت  دادگستری  باقی است و همه کس  می تواند  آنها را بخواند و بر قضای  
 )     ١١(».وقوف  يابد

 
انی باز می گرديد که رضا اساس اين بدبينی به دور«بنا بنوشتۀ زينب ابراهيمی  

شاه افسر جزء بود و بارها هنگام دادن سالم نظامی، نصرت الدوله از سرغرور 
سرانجام با . پاسخ او را نداده و يا به او امر کرده بود افسار اسبش را نگه دارد

اتهام اخذ رشوه، به چهار ماه حبس و محروميت از خدمات اجتماعی محکوم 
 . شد
تا . مشغول رسيدگی و رونق بخشيدن به امالکش بود ١٣١٥ال پس از آن تا س   

اين که جرايد فرانسه مطالبی درباره ديکتاتوری رضاشاه و غصب امالک مردم 
انگشت اتهام را متوجه نصرت » رکن الدين مختاری«شهربانی وقت . نوشتتند

د و الدوله کرد که چنين اطالعاتی را به ديپلماتی فرانسوی داده که مستاجرش بو
در  ١٣١٦بنابراين پس از توقيف وی، در دی ماه . روابط گرمی با او داشت

     ً مجددا   ١٣١٥نصر ت الدوله در «. به وضع فجيعی به قتل رسيد] سمنان[ زندان 
همدستي با سرداراسعد «جرم او اين بار . دستگير و به زندان سمنان منتقل شد
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به  ١٣١٦دي  ٢٠لدوله در ا نصرت. بود» بختياري براي برانداختن رژيم پهلوي
 )  ١٢(» .طرز فجيعي در زندان رضاشاه به قتل رسيد

  
ديگر اينکه ، چگونگي واقعه اين قتل و نحوه اجراي اين دستور از زبان کسي * 

جريان . که شاهد و ناظر اين ماجرا در سمنان بود، شنيدني و عبرت انگيز است
توسط شخص محترمي که واقعه قتل نصرت الدوله فيروز که چند سال پيش 

امروزه در جمع ما نيست و مدعي بود که خود از زبان سيد کاظم آقا شريعت 
 :   وي تعريف مي کرد. پناهي شنيده، جالب و خواندني است

در آن سال ها من به علت شغلي که داشتم به اتفاق خانواده خود در تهران 
زل ما را دق يک شب در فصل زمستان بود که درب من. سکونت کرده بودم

او دوست بسيار صميمي وبا صفاي من . الباب کردند، مسافري وارد منزل ما شد
سيد کاظم شريعت پناهي متولي موقوفات مسجد سلطاني سمنان و قريه 

جهت آشنايي بيشتر خوانندگان . الدوله بود»مهماندوست راه خراسان موقوفه ضيا
حوم ميرزا مسيح فرزند با مرحوم شريعت پناهي عرض مي کنم، وي فرزند مر

مرحوم حاجي ميرزا علي اکبر فرزند مرحوم حاج سيد حسن بود که بناي مسجد 
سلطاني سمنان به پيشنهاد و تصدي مرحوم حاج سيد حسن و به امر فتحعلي شاه 

 .   قاجار انجام پذيرفت
قمري در سمنان تولد يافت و در سوم  ١٣١٧سيد کاظم شريعت پناهي در سال 

همان گونه . شمسي در تهران به علت سکته قلبي درگذشت ١٣٢٨سال اسفند ماه 
در آغاز جواني . که بيان شد، وي توليت مسجد سلطاني سمنان را عهده دار بود

در تهران چندي در وزارت جنگ سمت نويسندگي و دبيري داشت و چندي هم 
ليت مسجد اما از زماني که تو. در سمنان نماينده اداره اوقاف و فوائد عامه بود

سلطاني را به عهده گرفت، به ميل خود، خدمات دولتي را رها کرد و به کار 
سيد کاظم شريعت پناهي آقا و آقازاده . توليت خود درمسجد مذکور مشغول گرديد

چنان که درب . بود خوش محضر ، سيدي بود نجيب و مجلس آرا و با کمال. بود
ز علم و ادب، بدون مالقات او از خانه اش بر همگان باز بود و کمتر رجالي، ا
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به هنگامي که شريعت پناهي وارد خانه ام شد، مشاهده کردم . سمنان مي گذشتند
علت مسافرت بي سابقه او را آن هم . که خيلي خسته و ناراحت به نظر مي رسد

اين  روزها خيلي ناراحت و افسرده : با اضطراب گفت. چنين ديروقت جويا شدم
که باعث شد که چنين شتابان سفري داشته باشم، درد دلي  مساله اي. شده ام

موضوع چيست؟ ضمن مقدمه اي : پرسيدم. بکنم، شايد از اضطرابم کاسته شود
شهرباني سمنان تصميم گرفت که نصرت الدوله فيروز را در : سرانجام گفت

 .   سمنان منزل مسکوني بنده تحت نظر نگاه دارد
ذکر کرده، در  ١٣١٥ان را، اشتباها سال راوي اين واقعه تاريخ اين جري

 ١٣١٦فروردين ماه سال  ٢٨مورخه  ٢٥٤ ٢٧٨/صورتي که طبق نامه شماره 
معلوم مي شود که شهرباني . نصرت الدوله فيروز به سمنان اعزام گرديده بود

سمنان در آن زمان محرمانه با مرکز مکاتبه کرده و حياط بيروني منزل ما را 
بدون آن که به بنده . لدوله فيروز مناسب تشخيص داده استبراي اقامت نصرت ا

اطالعي بدهند يک شب عده اي افسرو پاسبان و مامور آگاهي به خانه بيروني ما 
رئيس شهرباني وقت سمنان با کمال . آمدند و اتاق هاي آن جا را تصرف کردند 

يروز از مرکز دستور داريم که نصرت ف: عذرخواهي سخناني بيان کرد و گفت 
را در منزل شما مسکن دهيم و البته چند نفر مامور آگاهي و پاسبان هم براي 

 .   حفاظت شب و روز در اين جا اقامت خواهند داشت
با چنين وضعي : شريعت پناهي آن شب با ناراحتي به سخنانش ادامه داد و گفت 

بيروني  ناچار کسي را بفرستم تا يک نفربنا و چند کارگر بياورد و جلوي درهاي
خيابان منوچهري . و اندروني راازما درخيابان منوچهري سمنان ازاين قرار بود

سابق و هفت تيرفعلي که در جبهه خياباني بيروني و اندروني دو در جداگانه 
وجود داشت، دربيروني وارد يک حياط نسبتا بزرگي مي شد و دراندروني به 

رگ در وسط حياط ساخته يک عمارت بز. يک باغ نسبتا وسيع ارتباط داشت
شده بود که يک رديف آن اتاق هاي بيروني و پشت آنها يک رديف اتاق هاي 

  .   دروني رو به باغ قرار داشتند
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در آن هنگام، شهرباني سمنان قسمت بيروني منزل ما را اشغال کرده بود، از 
اتاق هاي اندروني ما دو اتاق هم براي مامورين شهرباني و آگاهي اختصاص 

در مقابل در . داده بودند و بقيه اتاق ها را براي خانواده من باقي گذاشته بودند
بيروني تعدادي پاسبان و مامورين آگاهي ايستاده بودند و شب و روز کشيک مي 

تا اين که چند شب پيش که در . حدود سه ماه اين وضع ادامه پيدا کرد. کشيدند
نيمه شب گذشته بود، در اثر سر و  اتاق اندروني خود خوابيده بودم و پاسي از

صداي زياد از خواب پريدم، گوش فرا دادم، شنيدم که در اتاقي که نصرت 
الدوله فيروز سکونت داشت، فعاليت هاي مشکوکي در جريان است، ساعت 

افرادي که مامورين شهرباني و آگاهي بودند، در حياط . نيمه شب بود ٢حدود 
گاهي آهسته با يکديگر صحبت مي کردند و . دندبيروني ما درحال رفت و آمد بو

بعد از آن سکوت . زماني هم صدايي شبيه به فرياد ضعيفي به گوش رسيد
 .   سنگيني حکمفرما شد

اما مامورين درحياط نزديک . معلوم گرديد که ديگردرآن اتاق فعاليتي نمي شود
. ي کردنداتاق نصرت الدوله فيروز در حال رفت وآمد بودند وآهسته صحبت م

سرانجام صبح شد و من خيلي زود ازبستر خواب بلند شدم، ديدم که خانم من هم 
خانم شما ديشب بر خالف شب هاي قبل ازاتاق نصرت الدوله : گفتم. بيداراست

 سر و صدايي نشنيديد؟   
. چرا و اين مساله باعث شد که من تا صبح خواب به چشمم نيايد: خانم بنده گفت

درهمان زمان ستوان يکم فوالدي به اتاقمان . بحانه شديمما مشغول صرف ص
فوالدي پس از صرف چاي و . بلي: شما ديشب راحت خوابيديد؟ گفتم: آمد و گفت

فردا ما اين جا را ترک : صبحانه هنگامي که داشت اتاق را ترک مي کرد، گفت
نده و ب.   چون نصرت الدوله فيروز فوت کرده است. شما راحت باشيد. مي کنيم

بعدا فهميدم که آن سر و صدا در آن شب براي آن بوده است که مامورين آگاهي 
 .   پاسبان ها سرگرم خفه کردن نصرت الدوله فيروز بوده اند

اين بود جريان قتل يک وزيرکابينه دولت رضاخاني که از زبان دوست باصفاي 
 )  ١٣. (خود سال ها شنيده بودم
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در مقام دادستان ديوان کيفر به پرونده  ١٣٢٠يوردکترجالل عبده که بعد ازشهر  
 :قتل نصرت الدوله فيروز رسيدگي مي نمودند چنين مينويسد

نصرت الدوله فيروز در سمنان تبعيد بوده و رسدبان سيف هللا فوالدي از وي « 
سه نفر به نامهاي عقيلي پور، فرشچي و عباس مختاري . مراقبت مي کرده است

روزي . به منظورقتل وي به سمنان اعزام مي گردند)  معروف به شش انگشتي(
سه نفر به اتفاق رسدبان ) رئيس شهرباني رضا شاه ( بر حسب دستورمختاري 

. فوالدي وارد اتاق او شده، ابتدا گيالس محتوي سم را به وي مي دهند تا بنوشد
همين که نصرت الدوله دست خود را براي گرفتن گيالس سم دراز مي کند، 

مختاري که پشت ميز نصرت الدوله ايستاده بود، غفلتا وي را بغل کرده و  عباس
فوالدي هم برروي سينه وي . به زمين مي زند و گلوي او را سخت مي فشارد

نشسته، دستهاي فيروز رامحکم مي گيرد وفرشچي هم با گرفتن پاهاي او 
رمند در تحقيقات بازپرس سرانجام فرشچي کا. درارتکاب جرم شرکت مي کند

چون عباس مختاري خدمتکارشخص " شهرباني به اين ترتيب اقرارميکند که 
رئيس کل شهرباني، نهايت تخصص را درخفه کردن اشخاص داشته، بنا به گفته 
خودش طوري گلوي مقتول را گرفته که آثاري از آن باقي نمانده و پس از آنکه 

عينک شاهزاده را به  قضيه خاتمه پيدا مي کند، لباسهاي وي را مرتب نموده و
 )  ١٤(».چشمش زده روي تخت خوابانديم و دنبال دکتر محلي فرستاديم

مظفر فيروز رفتار رضا خان را نسبت عبدالحسين فرمانفرما  بعد از قتل  پدرش 
بايد همه بدانند  که رضا خان پس از « : نصرت الدوله افشا می کند ومی نويسد
آورد و هر روزبه وسايل مختلف دست به  قتل نصرت الدوله برسرفرمانفرما چه

آزار و اذيت شاهزادۀ عظيم الشأنی که نشان دو قرن  سلطنت  خانوادگی را در 
آتش کينه و حسد در دل اين مرد مأمور نسبت . پيشانی داشت چگونه فراهم آورد
روزی مرحوم محتشم السلطنه اسفندياری ، در . به فرمانفرما هرگز فرو ننشست

 : ئيس مجلس شورای ملی ، به ديدن فرمانفرما آمد به او چنين گفتآن تاريخ، ر
حضرت واال، رضا خان برای امالک اسد آباد ، کرمانشاه و همدان که متعلق «  

به شما است دندان تيزکرده است من درمقام خويشاوندی از شما تقاضا دارم خود 
 ».شما دراين استنواب واال اين ملک را به اين مردپيش  کش فرمايند ، صالح  

هرگزامکان ندارد اين : پدربزرگم از اين پيشنهاد  چهره درهم کشيد و جواب داد 
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کاررا بکنم و فرزندان صغير و کبيرم را ازهستی ساقط  سازم، آن هم نه برای 
ايجاد مدارس و مکاتب، نه برای آبادی کشور،  نه برای رفاء رعيت ، فقط  

م يعنی برای به آرزو رساندن  مردی که وفقط برای ارضای خاطر رضا ماکسي
پنج رديف پشت سرمن درصف فرمانبرداران نظامی حاضر باش ، برای اجرای 

خداوند از من راضی نباشد اگر ! نعوذبا . فرامين و دستوراتم بايد می ايستاد
 .من اين طماع آدمکش را به اين موهبت و آرزو برسانم

و قدرتی که همواره دراو وجود داشت رد  پيشنهاد محتشم السلطنه را با اراده
رئيس مجلس بدون  نتيجه از وساطت خود ، خدا حافظی به عمل  آورد و .  کرد
چند روز بعد ازديداری که بين پدر وپدر شوهر دختر رخ داده بود عمه ام . رفت

همسر اول مريم فيروز سرهنگ  عباسقلی (مريم فيروزعروس محتشم السلطنه
مظفرجان، همۀ ما می دانيم که «: نزد من آمد و به من گفت ، ]اسفندياری بود

ً  توتا چه حد نزد پدرم عزيز هستی و به همين جهت از تو خواهشمندم ، شخصا ،                                                                    
به وکالت از طرف جمع ما  خدمتش بروی و از او بخواهی که از اين مال در 

يک از گذرد و از قول ما بگو هرآينه اين اموال  را برای ما  می خواهد، هيچ  
ما  ثروت او را که به قيمت آزارش  تمام  می شود هرگز نمی خواهيم، ما  به 

 » .وجودش محتاجيم  و طول عمرش ازهرثروتی  برای ما مهمتر و باالتر است
من بالفاصله خدمت فرمانفرما  رسيدم  و پيام مريم  را گذاشتم  و التماس خود  

که به من داشت سعی من هم دراين  را هم بر آن افزودم  ولی با همۀ عالقه ای 
باره بجايی نرسيد وپدربزرگم  زير بار امضاء و معامله  با رضا خان  که تيغش 

بذل و بخشش : گوش همۀ مالکين و معتبرين کشور را بريده  بود، نرفت و گفت
با جنايتکاری که عزيزترين فرزندم پسرارشدم نصرت الدوله را کشته است 

دوری وجدايی ازنور بصرم ، فرزندم  فيروز ميرزا ،  دوسال. برمن حرام باد
دوری ازعمر زندگيم بوده است و من بی عمرزنده ام ، هيچ رغبتی به اين حيات  

 ١٣١٨درسال  ماپس ازيک هفته عبدالحسين فرمانفر».پردرد ورنج ندارم
  ) ١٥.(درگذشت

  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٧٣                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

  
 توضيحات و مآخذ

  
 »نصرت الدوله فيروز« پی نوشت های  زندگينامه 
 

 سايت پژوهشکده باقرالعلوم» نصرت الدوله فيروز«زينب ابراهيمي    - ١ 

جلد » شرحال رجال سياسی و نظامی  معاصر ايران « دکتر باقر عاقلی  – - ٢
   ١١٣٧ص  – ١٣٨٠ –نشر علمی  نشر گفتار و  –دوم 

نشر  –جلد اول » سيمای احمد شاه قاجار« دکتر دمحم جواد شيخ االسالمی  – ٣ 
 ٢٢٢-  ٢٢٣صص  – ١٣٧٥ –ار گفت

خاطرات و رويدادهاي تاريخ معاصر (» آئينه عبرت«سيف پور فاطمي  - ٤ 
    ٦٣٢ص   –انتشارات جبهه مليون ايران لندن ). ايران

 ١٣٦١ –انتشارات عطار  -جلد چهارم» حيات يحيي«  يحيی دولت آبادی   -  ٥ 
   ٢٢٤ – ٢٢٦صص   -

      ٦٣٢ -    ٦٣٤-صص   -»  آيينه عبرت« سيف پور فاطمی  - ٦ 

ار » خاطرات و خطرات« حاج مخبر السطنه هدايت - ٧  ّ    ، کتابفروشی زو               - 
   ٣٨٥ – ٣٨٦صص –١٣٦٣

   ٦٣٥ - ٦٣٦صص    -» آيينه عبرت« سيف پور فاطمی   - ٨ 

    ٣٨٦ص –» خاطرات و خطرات« حاج  مخبر السطنه هدايت - ٩ 

   ٦٤٠ - ٦٤٤صص  - آيينه عبرت « سيف پور فاطمی   -  ١٠ 

 –انتشارات سخن   - به کوشش  علی دهباشی » زندگی سياسی مظفر فيروز«  -  ١١
     ٤١ – ٤٣  صص (  -  ١٣٨٠

 سايت پژوهشکده باقرالعلوم» نصرت الدوله فيروز«زينب ابراهيمي  -  ١٢



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٧٤                                                                            ١٤ دق ، 

  

  

  

»  ماجراي خواندني قتل نصرت الدوله فيروز در سمنان« - سايت سمنان : منبع -  ١٣ 
اثر خسرو عندليب سمناني » :برگرفته از کتاب بنيادهاي هويتي سمنان «  ز به نقل ا

  )گويا(

http://www.payamesemnan.com/Template1/News.aspx?NID=4752  

. مجيد تفرشی:ويرايش و تنظيم» چهل سال در صحنه«دکتر جالل عبده  -  ١٤ 
     ٧١ – ١٧٢صص  - .١٣٦٨خدمات فرهنگی رسا،چاپ اول، مؤسسه :ناشر

       ٥٩ – ٦١صص   - » زندگی سياسی مظفر فيروز«  -  ١٥ 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  دهمچهارجلد 

  
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری                                              
  
  
  
  

  

  
ت« ت ویاراش رضاخان  و یا ه و اصالحات دد،«یا ی » و داد و وا ده ا ا ان و و  ود و
، نام ، ه ا ا و و ه ول  دد آن. د ی ا س ، را واری دن« دا قالل، آزادی، با - » ب  ا
ی دا ما یان می وق و ا ا ا. ود ضاد ا ای ز د ۀ ا قالل ر دن وآزادی ا وردار ه و  جا
صاد می د ازا د ور، و قالل ط یاز ت باالی از ل  و ن از ول ی ،»باز ۀجا «  وآزادی ا  د

ده ت شا ت وق دو  تاج کار، وان. ا ـ ارا ی ـ ه« با  دو ع  و» ه جا داد با وا وری و ا تا  دی
ودگامی د خاف و ـ با ت  ـ ق  دق حو ھای و ی ارز ی ن می، ت د اساس د ی  را دو  و
ت قالل  ی، واز یا درت ا ی از ت خار ط دم ر  روش آن. ا قالل  دم و  و ا
ت، آزادی با ا ت غا ھا یا خاص و و گا  رده ا A د ی د ی  با ق وا ھای از ی در   خار
ھا، ی و آزادی«  نام آ ا ی دم  .د  ل را دم  را ود دکاو وآ وال» و

خ جارب ان ر ا د ی عا ت  و دگان د مان با شا ار ت ت گان دادن دخا یا گا A ت د  و
ع ھا نا یاء آ ن،ا داد وبازسازی ار ی و ا ت وا د  ا وز جار دوران از  . دار   آیا ا
د ی ان ض  را ان  و قال نا ع وق با و نا یان ما می و ا ھا آیا دارد؟ ا خاص و داران وا  ان جا

ت، ی ود یا د؟ ده آن با خ ا ان ر نار، ا ب ه عا تان،    وا غا  ا ی و ور اق، ا

ه د داد با  د ی ک و د ی ا ی، ا ی ازخار ف وا کار ه را وش ی و  « با د؟ ی آ
ی د ی»خار م وا ی رژ یا د ما د را روحا و داز ا. ا نان، م ز ی  دون« ا  د ان » خار
د وان ی  !!. ر

اس     م  ل روز ی   نار وجسا م ،  ف    و یی  ی ل  ی، از یاد  م وا ح د و د   د
ی ار ه  مارش  ی و ا ھا درت  ود را  ب  خا د وی  ان با دم ا شان با  د روی  ه را  با د وآ د

ی ت  ی ا د ارباب خار ی وشا د و ی و و  د و  ت ! با. د و یا ت  د نا ن  ا ا
گ A ھای  در دهروز  ه  نان  ا   ا  ت   ی"ا ا ه  داری و  ود را  " وال ی،  س ی  ده " و  " ما

ن، ان  وی آ یدم ا کا و ان و آن ر داد  ن   نام آ یژد و  یاز  ده، ا شا ت  د م د   ».د
  

 فاطمی –انتشارات مصدق 




