
  احمدرضا صدري
اسناد تاريخي گوياي آن است كه رضاخان پس 
از كودتاي اسفند 1299، روند محدوديت احزاب، 
شخصيت ها و رسانه هاي مخالف را آغاز كرد. با 
اين همه آنچه در آن دوره روي داد، در برابر آنچه 
پس از تكيه زدن وي بر تخت سلطنت بروز كرد، 
اندك و ناچيز مي نماي�د! در مقالي كه هم اينك 
پيش روي شماس�ت، فرآيند تعطيل�ي احزاب 
سياسي در دوران پهلوي اول مورد بازخواني و 
تحليل قرار گرفته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

  
  كليد خوردن فرآيند تعطيلي مشروطيت!

همزمان با افزايش روزافزون اقتدار و تمركزگرايي 
رضاخان، چ��ه پيش و چه پس از احراز س��لطنت، 
نهادهاي مدني به سرعت جايگاه و اهميت خود را 
از دست دادند و روحيه ديكتاتورمنش و حاكميت 
خودمحور و خودكامگي رضاخان شأن اين نهادها را 
تا پايين ترين حد ممكن تنزل داد و احزاب سياسي 
يكسره نابود شدند و ديگر  در مجلس و بيرون از آن 
نشان از فعاليت احزاب و تشكل هاي سياسي ديده 
نش��د و احزاب در محاق كامل فرو رفتند. در دوره 
شش��م مجلس كه اولين مجل��س دوره حاكميت 
رضاخان ب��ود، فقط چند نف��ر از بازماندگان حزب 
سوسياليس��ت و فراكس��يون تجدد و معدودي از 
جناح اقليت و دموكرات ه��اي قبلي مجلس فعال 
بودند كه در كل دوران مشروطه، غير از مجلس اول 
كاماًل بي س��ابقه بود. اما همين اندك فعاليت هم با 
شروع دوره هفتم مجلس تمام شد و فضاي سياسي 
كش��ور و ديكتاتوري قدرتمن��د رضاخاني امكان 

كوچك ترين فعاليت حزبي را به كسي نداد. 
  »قزاق« و كنار زدن ياران قديمي

با كنار نهاده ش��دن مدرس به عن��وان قوي ترين 
مخال��ف رضاخ��ان در دوره هفتم مجل��س، ياران 
سياس��ي و روحاني او نيز از فعاليت هاي پارلماني 
كنار گذاشته ش��دند و حزب اصالح طلبان مجلس 
چهارم و نيز جريان اقليت مجلس پنجم و شش��م 
كه مدرس رهبر فكري و سياسي آنها بود، از هر نوع 
فعاليتي محروم شدند. حزب تجدد كه در تمام اين 
مدت با جان و دل از رضاخان پشتيباني كرده و از 
هيچ تالشي دريغ نكرده بود، ابتدا به حزب ايران و 
به رهبري تيمورتاش و نهايتاً به حزب ترقي پيوست 
كه س��اختار آن براس��اس الگوي حزب فاشيست 
موس��وليني و حزب جمهوريخواه كمال آتاتورك 
طراحي شده بود و با اينكه در زمينه وفاداري محض 
به رضاخان، در آن هيچ تغييري ايجاد نشده بود، به 
دليل سوءظن ناشي از احساسات جمهوريخواهي، 

خطرناك و غيرقانوني اعالم شد. 
رهبري معنوي حزب »ايران نو« كه در سال 1311 
به ابتكار تيمورتاش تشكيل شد، شخص رضاخان 
بود. به همين دليل حكومت سعي كرد اين حزب را 
به شكل يك جريان فراگير در سراسر كشور درآورد 
و عده زيادي از رجال بلندپايه سياسي در آن عضو 
شدند. در مقابل اين حزب، بالفاصله حزب ديگري 
به نام »ض � ا« كه عالمت اختصاري »ضداجنبي« 
بود، به رياس��ت چراغعلي خان، پيش��كار وليعهد 
و منصوب رضاش��اه و با تالش س��رتيپ درگاهي، 
رئيس شهرباني شكل گرفت و در نتيجه نمايندگان 

مجلس در نمايشي س��اختگي با يكديگر به رقابت 
حزبي پرداختند و در نتيج��ه رقابت و اختالف نظر 
در بين بلندپايگان دو ح��زب و تالش براي هر چه 
نزديك تر شدن به شاه، كارشكني در امور، اوضاع را 
به هم ريخت و رضاخان، سرتيپ درگاهي را بركنار 
كرد. اين كار رضاخ��ان به نفع ح��زب »ايران نو« 
تمام شد، اما او كس��ي نبود كه بتواند فعاليت هاي 
حزبي حتي از نوع سفارشي را تحمل كند و پس از 
بازگشت از سفر تركيه هنگامي كه سران و اعضاي 
دو حزب به استقبالش آمده بودند، همانجا دستور 
انحالل هر دو حزب را صادر كرد و در نتيجه دوران 

همان نمايش حزبي هم به پايان رسيد. 
  سوءظن »قزاق« به حزب تيمورتاش

رضاخان ابتدا تالش كرد فعاليت هاي تيمورتاش را 
به امور حزبي محدود و ح��زب ايران نو را در جهت 
منافع خود س��ازماندهي كند، اما از آنجا كه اعضا 
و گردانندگان حزب به ش��خص تيمورتاش تعلق 
خاطر خاصي داش��تند، رضاخان بيم آن را داشت 
كه حزب به پايگاه قدرتمن��د تيمورتاش تبديل و 
س��لطنت او تهديد ش��ود. به همين دليل تصميم 
گرفت حزب را منحل كند. تيمورتاش در خاطراتش 

مي نويسد: رضاشاه حتي نس��بت به هوايي هم كه 
تنفس مي كند هراسان است و از نفوذ او مي ترسد و 
تصور مي كند اگر او را از كار بركنار كند، كشورهاي 
خارج عكس العمل شديدي نشان خواهند داد و در 
داخل كش��ور نيز زمينه انقالب فراهم خواهد شد، 
در حالي كه كساني كه او را به اين روز انداخته اند، 
خوب مي دانند ك��ه به وقتش چگون��ه اوضاع را به 
نفع خود خاتمه بدهند. اما رضاش��اه اساساً به همه 
ش��ك دارد و از ترس اينكه حزب ايران نو كه او آن 
را پايه ريزي كرده بود، روزي در مقابل او بايس��تد، 
آن را منحل كرده است. او خاطرنشان مي سازد در 
اين ميان تقي زاده، آي��رم و نواب هم فرصت خوبي 
براي پرونده سازي هاي جعلي عليه او پيدا خواهند 
كرد. پ��س از كودتاي 1299 و رون��ق گرفتن بازار 
رضاخان در عرصه سياس��ت، تيمورتاش به عنوان 
پرشورترين مدافع او و از طراحان و معماران اصلي 
سلطنت پهلوي، توسط رضاخان به عنوان نخستين 
وزير دربار انتخاب و به سرعت به عنوان مقتدرترين 
چهره سياسي كشور بعد از رضاخان به عنوان فرد 

دوم مملكت مطرح شد. 
  چيستي پديده »تيمورتاش«

نف��وذ فوق العاده تيمورتاش در دس��تگاه رضاخان 
و اعتماد متقابل ميان آنها بيش��تر از آنكه ناشي از 
توافق هاي پنهاني آن دو باشد، در درجه اول به اين 
واقعيت برمي گشت كه تيمورتاش در زمان تصدي 
وزارت فوايد عامه در كابينه رضاخان، اولين كسي 
بود كه به او پيش��نهاد كرد به تصاحب تخت و تاج 
سلطنتي بينديشد و بيش از هر كسي در راه تحقق 
اين آرزو تالش كرد. پس از به س��لطنت رس��يدن 
رضاخان ه��م مهم ترين و مؤثرترين يار و مش��اور 
شاه بود. او با زيركي و مهارت خارق العاده اي آداب 
پادشاهي و چگونگي حرف زدن و ديدار با مقامات 
بلندپايه ايراني و خارجي را به رضاخان ياد مي داد 
و بي آنكه كسي متوجه ش��ود، هنگامي كه شاه به 
مخصمه دچار مي شد، نجاتش مي داد. كمك هاي 
نامرئي تيمورتاش و تدبير و فراست او به خصوص 
در زمينه تسهيل مكالمات ش��اه به قدري مهم  و 
مؤثر بودند كه رضاخان ابداً تمايل نداش��ت بدون 
حضور او با رجال بلندپايه داخلي يا خارجي ديداري 
داشته باشد. از اين گذشته، تيمورتاش محرم اسرار 
رضاخان ب��ود و از خصوصي تري��ن و مخفي ترين 
كارهاي او خبر داشت. تيمورتاش بر تمام حوزه هاي 
سياسي و اجرايي كشور تسلط داشت، در جلسات 
هيئت دولت شركت مي كرد و وزرا آراي او را امر و 
اراده ش��اه تلقي مي كردند. او حتي در مجلس هم 
در گسترده ترين سطح دخالت مي كرد، بدين نحو 
كه در مجلس فراكسيوني از اكثريت را ايجاد كرده 
بود و هر هفته با اكثر نمايندگان ديدار مي كرد و در 
نتيجه تمام لوايح پيشنهادي دولت، بي  كم و كاست 
تصويب مي ش��دند. تيمورتاش در تمام حوزه ها و 
امور كش��ور، غير از حوزه نظامي دخالت داش��ت. 
علي دش��تي در مورد او مي نويس��د: »تيمورتاش 
ظرف مدت دو، س��ه س��ال، باد وكال��ت را از دماغ 
وكاليي كه امر بر آنها مش��تبه ش��ده بود و خيال 
مي كردن��د مي توانند در سياس��ت، صاحب نظر و 
رأي باش��ند، بيرون كرد. او همچني��ن از مداخله 
نمايندگان در حوزه وكالتي خود و ايجاد مزاحمت 
ب��راي وزارتخانه ها جلوگي��ري كرد، مگ��ر اينكه 

سليمان ميرزا كه ابتدا فريب وعده ها و 
ش�عارهاي رضاخان را خورده بود، پس 
از انتص�اب نصرت الدول�ه ب�ه وزارت، با 
رضاخان اخت�الف پيدا ك�رد و از او جدا 
شد. هنگامي كه رضاخان سلطنت را در 
خاندان خود موروثي كرد، مخالفت هاي 
سليمان ميرزا با او تشديد شد. رضاخان 
با س�ليمان ميرزا اتمام حج�ت كرده و 
به او گفته بود  گذش�ته، گذش�ته است 
و اگر كلم�ه اي از اين حرف ه�ا را  جايي 
تك�رار كن�د، باليي ب�ه س�رش خواهد 
آورد ك�ه تص�ورش را ه�م نمي كن�د

رضاخان و قلع و قمع احزاب سياسي، روايت ها و تحليل ها 

قزاق حتی از هوايي كه تنفس 
مي كند هراسان است!
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  محمدرضا كائيني
كارنام��ه حس��ين مكي 
سياستمدار نامدار نهضت 
ملي اي��ران، از فصول در 
خور خوانش نهضت ملي 
ايران اس��ت. به رغم آثار 
ف��راوان مك��ي در حوزه 
تاريخ، شوربختانه درباره 
سياس��ت ورزي طوالني 
وي، آثاري در خور پديد 
نيامده و محقق��ان چندان به س��وي آن نرفته اند. در 
ماه هاي اخير به قلم دوستم جناب امير مكي )برادرزاده 
حسين مكي( اثري منتشر شد كه تا حدودي اين خأل 
را جبران كرد. وي در ديباچه اين اثر درباره زمينه هاي 
اين تحقيق آورده است: »از سال 1366 به طور مستقيم 
با ايشان آشنا شدم. او را سالي يكي دو بار مي ديدم و 
قبل از اين تاريخ تنها اسم و رسمي از او به ياد داشتم. 
نحوه بيان و طرز فكرش متفاوت ب��ود. بعضي اوقات 
محو سخنانش مي شدم كه با چه قاطعيتي از حركت 
عظيم سال هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت دفاع 
مي كرد. ايشان شخصيتي خاص و منحصربه فرد داشت 
و گاهي اوقات نيز پشيمان از كاري بود كه در گذشته 
انجام داده بود. جالب آنكه براي انجام كارهاي جديد 
عالقه خاصي از خود نشان مي داد، به نظر من حتي در 
سنين پيري و كهنسالي او خودش بود و براي اهدافش 
دم مي زد، ول��ي بازدمش آن  نبود كه انتظار داش��ت. 
همانطور كه تصوير ايشان در ذهنم نقش بست مصمم 
به مطالعه درباره تأليفات و زندگي سياس��ي او شدم، 
كما اينكه تا حدودي نيز با زندگي خصوصي اش آشنا 
بودم و در اين بين آثار و نوشته هاي موافقان و مخالفان 
مسلك او را نيز ديده و خوانده ام. حاال با گذشت بيش 
از 27 سال از آن تاريخ كه خود بيش از ربع قرن است، 
تصميم گرفته ام بنويسم تا شايد قدم كوچكي در بهتر 
شناساندن ايشان به ايرانيان و هم نسالن خود بردارم. 
شايد نوشته  ماندگاري براي آيندگان ايران زمين شود 

كه بدانند و بخوانند.«

وي در بخش ديگري از مقدم��ه، در باب تالش هاي 
ميداني خود در سامان دادن اين پژوهش مي نويسد: 
»در طول اين دوران بر آن شدم تا بخوانم و بخوانم، 
مخالف و مواف��ق را در كنار هم ق��رار دهم تا بدانم و 
بدانم، اما مش��خص است كه حس��ين مكي از مردم 
بود، به خاطر وطن خواند، به خاطر وطن گفت و در 
خاك وطن نيز آرام گرفت. ن��ه درس ديپلمات ها را 
خوانده بود و نه زبان آكادميك مي دانس��ت. تنها به 
زبان مردم صحبت مي كرد. او بي باك بود. مخالفان، 
او را به رك گوي��ي متهم مي كردن��د و موافقان او را 
شجاع و بي پروا مي پنداشتند. مخالفان او را خرابكار 
رابطه با غ��رب و موافق��ان او را مخالف اس��تعمار و 
اجنبي مي دانستند. موافق و مخالف به درستي او را 
مؤثر در اخراج استعمار پير از خوزستان مي دانند و 
او را س��رباز فداكار وطن مي نامند. قبل از اختالف و 
ش��كاف در جبهه ملي او پررنگ و بي مثال بود و بعد 
از آن به گفته مخالفانش كمرنگ و خطاكار شد، اما 
به درستي او هدف داشت و نوعي اصولگرايي در تفكر 
او موج مي زد. پس از كودتاي ننگي��ن 28 مرداد نه 
وزارت را قبول كرد و نه پس��ت دولتي را نگه داشت، 
بلكه به صورت خاصي به نوشتن روي آورد و گوشه 
عزلت گزيد و به قول امروزي ها خانه نشين شد. آنقدر 
مس��تعد بود كه در نگارش تاريخ نيز منحصر به فرد 
شد. نمونه آشكار و مبرهن آن را در شاهكار »تاريخ 
بيست س��اله« او مي توان ديد و جالب اينكه نگارش 
20 سال از تاريخ معاصر اين مرز و بوم در حدود 41 
سال طول كشيد. پش��تكارش در اين نوشتار زبانزد 
خاص و عام ش��د. تا جايي كه امروز مي بينيم تاريخ 
بيست س��اله حس��ين مكي به عنوان يكي از كتب 
مرجع و موثق تاريخ معاصر ايران چه در داخل و چه 

در خارج از كشور مستند و مورد توجه است.« 

 »زندگي سياسي حسين مكي« 
در آئينه يك پژوهش نو انتشار

 درنگي در كارنامه 
»سرباز فداكار وطن«

درخواست نماينده، معقول بود و با جريان هاي 
كار وزارتخانه منافاتي نداشت.«

بدين ترتي��ب تيمورتاش بر تم��ام حوزه هاي 
سياس��ي � اجتماعي كشور تس��لط پيدا كرد و 
مطابق ميل رضاش��اه امور را به شيوه اي آمرانه 
اداره مي كرد و به معتمدترين يار ش��اه تبديل 
شده بود، به طوري كه رضاخان پس از انتصاب او 
به وزارت دربار به او مژده داد از اين پس مملكت 
را با كمك هم اداره خواهند كرد. بدين نحو كه 
امور نظامي را شخص رضاشاه انجام بدهد و امور 
سياسي و ديگر امور به عهده تيمورتاش باشد. 
تيمورتاش هم انصافاً در هيچ جا كم نگذاشت و 
كارنامه او چيزي جز اين را نشان نمي دهد، اما 
خودكامگي رضاخان سبب گرديد حتي چنين 
يار و مش��اور و خدمتگزاري را هم تاب نياورد و 
به دليل شكاكيتي ذاتي، ابتدا حزب تيمورتاش 
را منحل كن��د و بعد هم سرنوش��تي اندوهبار 
براي او رقم بزند. رضاخان ي��ك بار در مالقات 
با نمايندگان مجلس گفته بود مگر يك حزب 
چه مي كند جز انتق��اد از دولت و راهنمايي او؟ 
همين دو فراكسيون اقليت و اكثريت و خود من 

و شما حزب هستيم. 
  آخرين نفس هاي حزب سوسياليست 

در سايه »قزاق«
تشكل ديگري كه در اين غوغا آخرين نفس هاي 
خود را مي كشيد، حزب سوسياليت به رهبري 
اس��كندري و طباطبايي بود كه پ��س از وزير 
شدن سليمان ميرزا و س��فير شدن طباطبايي 
از هم پاش��يد. عالوه بر اينكه درون خود حزب 
سوسياليست هم دو جناح مخالف به جان هم 
افتاده بودند؛ يكي جناح اجتماعيون س��ابق و 
ديگري سياسيون ريشه داري چون طباطبايي، 
س��ليمان ميرزا، ميرزا ش��هاب، ناصراالسالم، 
قاسم خان صوراس��رافيل و گروه اجتماعيون 
متش��كل از نيرالسلطان، ش��رف الملك، سعيد 
العلماء، ضياءالواعظين، گيوه چ��ي و... اين دو 
جناح دائماً در حال كش��مكش هاي سياسي و 
دعوا بر سر خط مشي حزب بودند. اين منازعات 
سرانجام علني شدند و در صحن مجلس خود 
را نش��ان دادند. با وزير شدن س��ليمان ميرزا، 
سوسياليست هاي مخالف، پرشورتر از سابق به 
كشمكش پرداختند و با سفير شدن طباطبايي، 
اين تعارضات به اوج خود رس��يدند، به طوري 
كه ديگر كس��ي اميدي به زن��ده ماندن حزب 
نداشت. س��ليمان ميرزا كه ابتدا فريب وعده ها 
و ش��عارهاي رضاخ��ان را خورده ب��ود، پس از 
انتص��اب نصرت الدوله به وزارت، ب��ا رضاخان 
اختالف پيدا كرد و از او جدا ش��د. هنگامي كه 
رضاخان س��لطنت را در خاندان خود موروثي 
كرد، مخالفت هاي س��ليمان ميرزا با او تشديد 
ش��د، زيرا رضاخان با او و هوادارانش مخفيانه 
توافق كرده بود اين كار را نخواهد كرد. رضاخان 
با سليمان ميرزا اتمام حجت كرده و به او گفته 
بود  گذشته، گذش��ته اس��ت و اگر كلمه اي از 
اين حرف ه��ا را  جاي��ي تكرار كن��د، باليي به 
سرش خواهد آورد كه تصورش را هم نمي كند. 
سليمان ميرزا اسكندري با شنيدن اين تهديد 
خانه نشين و منزوي و حزبش هم تعطيل شد. 

  »ح�زب كمونيس�ت« راه�ي دي�ار 
خاموشان

از ديگر احزاب فعال مي توان از حزب كمونيست 
نام برد كه به لحاظ تشكيالتي و ايدئولوژيكي و 
ساير مؤلفه هاي حزبي تابع شوروي بود و چندان 
س��اخته ايراني ها نبود. اين حزب در آس��تانه 
انقالب مش��روطه تحرك اندكي عليه استبداد 
داش��ت، اما بعد از پي��روزي انقالب روس��يه و 
تش��كيل جمهوري ش��ورايي در گيالن قدرت 
گرفت و رشد كرد و پس از سقوط نهضت جنگل، 
به تبع سياس��ت خارجي ش��وروي تغيير خط 
مشي داد، زيرا اساساً زمينه هاي رشد كمونيسم 
در اي��ران از بين رفته بود. پ��س از مرگ حيدر 
عمواوغلي، حزب كمونيس��ت اي��ران وضعيت 
مبهمي پيدا ك��رد و به س��مت فعاليت مخفي 
رفت. كادر باقيمانده حزب در شهريور 1299 
به باكو رفتند و س��لطان زاده ك��ه رهبر جناح 
چپ تندرو بود، به رياس��ت اداره خاور نزديك 
كميسرهاي خارجه مسكو انتخاب شد. او بعدها 
در روند ديپلماتيك ايران و شوروي نقش بسيار 
مؤثري ايفا كرد. ش��وروي هر چن��د به صورت 
ماهوي همچن��ان از جنبش هاي چپ حمايت 
مي كرد، ام��ا از پاييز 1299 ب��ه تدريج روابط 
خود با دولت مركزي ايران را عادي و جايگزين 
دفاع از نهضت انقالبي گيالن و كمونيست هاي 
محلي كرد. به همين دليل حزب كمونيس��ت 
ايران توجه خود را به عناص��ر مترقي تر طبقه 
كارگ��ر و دهقانان معط��وف و فعاليت هايش را 

به آموزش سياسي و سازماندهي اتحاديه هاي 
كارگري در ش��هرها و مجامع دهقاني روستاها 
تبديل ك��رد. اين تغيير مش��ي نش��ان مي داد 
حزب به جاي مبارزه انقالبي، آموزش سياسي 
و تبليغات را جايگزين كرده و پذيرفته اس��ت 
ايران در شرايط موجود، نمي تواند يك انقالب 
كمونيستي را بپذيرد. از س��وي ديگر شوروي 
در دهه 1920 به ش��دت با مش��كالت داخلي 
درگير بود و در نتيجه نمي توانست در سياست 
خارجي به دنبال توسعه طلبي باشد. مرگ لنين 
موجب ايجاد شكاف هايي در حزب كمونيست 
شوروي و تضعيف آن شده بود. منازعات داخلي 
ش��وروي به خص��وص در مورد سياس��ت ها و 
مناسبات خارجي براي ايران وضعيت مناسبي 
را ايجاد و دو نوع تفكر در ايران رواج پيدا كرد. 
ع��ده اي رضاخان را عام��ل مس��تقيم بريتانيا 
و نه برآم��ده از تغيير ش��رايط اجتماعي ايران 
مي دانس��تند و گروهي ديگر، رضاخان و ارتش 
او را نماين��ده نيروهاي عقب مانده وابس��ته به 
فئودال ها مي دانستند. به همين دليل كودتاي 
رضاخان يك انقالب اجتماعي تلقي نمي شد، 
بلكه صرفاً انتقال قدرت از سلسله اي به سلسله 
ديگر محسوب مي شد و ايران همچنان گرفتار 
مناسبات دوران فئوداليسم و نيازمند تحوالت 
بنيادين بود تا به مرحله سرمايه داري و سپس 

سوسياليسم برسد. 
  منظ�ر اش�تباه همس�ايه ش�مالي ب�ه 

»قزاق«
در برابر اين دو تفكر، تفكر قدرتمند ديگري در 
شوروي شكل گرفت كه رضاخان را نماد و مظهر 
دگرگوني هاي انقالب��ي در تاريخ ايران ارزيابي 
مي كرد كه قرار است ايران را از عصر فئوداليته 
به دوران بورژوازي راهنمايي كند. بر اس��اس 
اين ديدگاه، كودتا تالش طبقه متوسط جامعه 
ارزيابي مي ش��د و ارتش را جمع��ي از عناصر 
روشنفكر، وطن پرست و ضدانگليسي تشكيل 
مي دادن��د ك��ه در مجموع حركتي به س��مت 
ماركسيسم بود. س��رانجام با تس��لط گروهي 
كه اين طرز تفكر را داش��تند بر سياستگذاري 
ش��وروي، جريان تفكر رس��مي روسيه نسبت 
به رضاش��اه هم در اين جهت تغيير پيدا كرد. 
به همين دلي��ل در اوج مب��ارزات رضاخان بر 
سر كس��ب قدرت و تأسيس سلس��له پهلوي، 
اتحاديه ه��اي كارگري ب��ه نف��ع او وارد عمل 
ش��دند و از تمام نفوذ خود در محافل سياسي 
و فك��ري و مطبوعات براي صعود او اس��تفاده 
كردند. البته آنها همزمان خواهان بخشودگي 
زندانيان سياسي، لغو حكومت نظامي، مصادره 
زمين هاي ب��زرگ مالكي��ن، دف��اع از حقوق 
كشاورزان و تقس��يم امالك بين آنها هم بودند 
كه بديهي است چنين افكاري به مذاق رضاخان 
خودكامه خوش نمي آمد و زيربار نمي رفت. به 
همين دليل با قدرت گرفتن رضاخان، فعاليت 
كمونيس��ت ها هم مثل فعاليت ساير جريانات 
سياسي و حزبي رو به افول نهاد. كمونيست ها 
سعي كردند مخفيانه به فعاليت هاي خود ادامه 
بدهند و نف��وذ اندك خ��ود را در اتحاديه هاي 
كارگري و اصناف حفظ كنند، اما زماني كه در 
جريان اعتصاب كارگري در شركت نفت جنوب 
مشخص ش��د  گردانندگان اعتصاب، تمايالت 
كمونيس��تي دارند، اين حقه حزب كمونيست 
هم از س��كه افتاد و حزب، شگرد سياسي خود 
را تغيير داد و براي پنهان كردن هويت خود از 

سازمان هاي پوششي استفاده كرد. 
  پايان چپ در دوره»قزاق«

در س��ال 1310 تعدادي از اين سازمان ها كه 
تحت عنوان باش��گاه هاي ورزش��ي- فرهنگي 
فعاليت مي كردند شناس��ايي شدند، در نتيجه 
در خرداد 1310 رضاخان اليحه اي را به مجلس 
فرس��تاد كه براس��اس آن هر نوع فعاليت آنها 
تحت هر عنواني ممنوع بود. در پي محدوديت 
فعاليت هاي سياس��ي حزب كمونيست، حزب 
فعاليت ه��اي خ��ود را ب��ه تحصيلكرده ه��ا و 
روشنفكران معطوف كرد. در اين دوران جمع 
قاب��ل توجهي از محص��الن ايران��ي و فرزندان 
اش��راف و طبقات متمول كش��ور كه توس��ط 
رضاخان ب��راي تحصيل ب��ه اروپا اعزام ش��ده 
بودند، طبقه روشنفكران آشنا با فرهنگ غرب 
را ايجاد كردند. اين افراد چون در موقعيت هاي 
مهم اجتماعي و اداري قرار داشتند و از نزديك 
تفاوت فاحش س��طح معيش��تي مردم خود و 
كش��ورهاي اروپايي را مي ديدند، به س��رعت 
تحت تأثير آموزه هاي ظلم ستيز ماركسيستي 
قرار گرفتن��د و به عنوان بهترين وس��يله براي 
تبليغ و ترويج ماركسيسم در ايران به كار گرفته 
شدند و با تنها رسانه ارتباطي خود، يعني مجله 
»دنيا« توانس��تند خيلي آرام و با زباني ساده، 
افكار ماركسيس��تي را ترويج كنند، اما در سال 
1316 به استناد قانون مجازات مقدمين عليه 
امنيت و اس��تقالل كش��ور، عده زيادي از آنها 
دستگير و زنداني شدند. داستان معروف 53 نفر 
در دوره رضاخان مربوط به همين ماجراست. هر 
چند آنها هنگام محاكمه، اتهام كمونيست بودن 
را نپذيرفتند و خود را صرفاً همواره ماترياليسم 
ديالكتيك معرفي كردند، اما زنداني شدن آنها 
به رهبرشان دكتر تقي اراني، اين فرصت را داد 
كه در زندان به آموزش تعاليم ماركسيس��تي 
بپردازد و اولين هس��ته حزب توده را در ايران 
شكل بدهد. اگر چه دكتر اراني در زندان مرد، 
اما شاگردان او پس از سقوط رضاخان به ميدان 
آمدند و با موافقت سفارت شوروي، حزب توده 
ايران را به رهبري س��ليمان ميرزا اسكندري، 

رسماً راه اندازي كردند. 
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رضاخان ابتدا تالش كرد فعاليت هاي 
تيمورتاش را به ام�ور حزبي محدود 
و حزب اي�ران ن�و را در جهت منافع 
خود س�ازماندهي كند، ام�ا از آنجا 
ك�ه اعض�ا و گردانن�دگان ح�زب 
به ش�خص تيمورتاش تعل�ق خاطر 
خاصي داش�تند، رضاخان بيم آن را 
داش�ت كه حزب به پايگاه قدرتمند 
س�لطنت  و  تبدي�ل  تيمورت�اش 
او تهدي�د ش�ود. ب�ه همي�ن دليل 
تصمي�م گرفت ح�زب را منحل كند
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