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 1وحید سینایی 
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 چکیده 

بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران بهوقوع  
جدیدی بود که در    معنای شروع دورهناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به

وخیم نبود.  خبری  مطلق  اقتدار  از  دیگر  کشورآن  شرایط  شدن  متفکران    ،تر 
ها  انگیخت. یکی از آنایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه بر

اش در عرصه سیاست ایران  احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله
تجربه زیستهو  رضاشاه  های  از  پس  دوران  در  دولت  نظریه  بازسازی  به  اش، 

مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی این  رو پرسش  از این  دست یازید.
این پرسش با استفاده از روش تحلیل  در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به  

مورد بررسی    1324تا    1321های کسروی در بازه زمانی  محتوای کیفی، نوشته
یافته دهد که کسروی با در نظر گرفتن  های تحقیق نشان میقرار گرفته است. 

واقع رویکردی  با  موجود  نخبهشرایط  دولتی  برگرایانه،  را  با  گرا  و  گزیده 
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مش در  آنچه  بی  روطهیادآوری  بود  داده  روی  رضاشاه  دوره  روابط  و  در  طرفی 
شکل آگاهخارجی،  برای  تالش  مستقل،  ارتشی  به  نظر  دهی  در  و  مردم  سازی 

نخبه این دولت  از وظایف  را  قانونگذاری  در  ایران  گرا  گرفتن شرایط فرهنگی 
 داند. می

 گرایی، رضاشاه، ایران. احمد کسروی، دولت، نخبه واژگان کلیدی:
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 مه  مقد

گیری دولت مدرن در ایران با مفهوم مشروطیت پیوند خورده است.  فرایند شکل
ی برای قانونمندی،  ی هاها و کوششهای پیش از مشروطه فعالیتگرچه در سال

و هیئت    ایجاد اندیشمندان  از سوی  قدرت حاکمه  برای  نهادسازی  و  ساختارها 
اقدامات این  بالفعل شدن  اما  بود،  به   حاکمه صورت گرفته  فرایند مشروطه  در 

ظهور رسید. پژوهشگران زیادی درباره آنچه در مشروطه شکل گرفت و پس از  
ها و  اند و از دیدگاهآن به روی کار آمدن دولت رضاشاه منتهی شد، سخن گفته

دادهنگرش قرار  بررسی  مورد  را  آن  متفاوتی  ازجمله  .  اندهای  کسروی  احمد 
قدرت  به  زمانه مشروطه، دوره   ی در زمینه و دلیل زندگ اندیشمندانی است که به

ارائه   به  رضاشاه  عزل  از  پس  وی،  دولت  عملکرد  مشاهده  و  رضاخان  رسیدن 
پرداخت. هدف اصلی   برای دولت پسارضاشاهی  پژوهش،الگویی  شناخت    این 

دولت پسارضاشاهی و نظرات کسروی درباره دولت مطلوب برای ایران در این  
نظر کسروی در باب مشروطه و دولت  کوتاهی به  رهدوره است. بدین منظور اشا

پسارضاشاهی  دولت  درباره  کسروی  پیشنهادی  الگوی  به  سپس  و  رضاشاه 
اینشودمی از  شده.  یاد  دوره  سه  میان  در  مقاله  اصلی  پرسش  مشروطه،  )   رو، 

است سوم  دوره  به  معطوف  پسارضاشاه(  که  رضاشاه،  اینصورت  دنبال به  به 
الگوی   ایران از چه مختصاتی  سقوط رضاشاه،  پیشنهادی کسروی درباره دولت 

اکتشافی است، از ارائه    ـ   تحقیق توصیفیاین  برخوردار بود؟ ازآنجاکه ماهیت  
نتیجهفرضیه صرف در  و  نموده  بازگو  نظر  دولت  این  مختصات  .  شودمیگیری، 

باتوجه به هدف تحقیق که توصیف و بیان نظرات کسروی در مورد دولت است،  
  1324تا    1321در بازه زمانی    ها و مقاالت کسروی مورد بررسی، کتابجامعه  

 خواهند بود. 
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تحلیل محتوای    تحقیق، تحلیل محتوای کیفی است. این  روش مورد استفاده در  
می را  دادهکیفی  محتوایی  ذهنی  تفسیر  برای  تحقیقی  روش  از  توان  متن  های 

طبقه فرایندهای  نظامطریق  دانستبندی  نوشادی،  )  مند  و  (.  36:  1390ایمان 

به محتوای کمی که  تحلیل  مورد  برخالف  متن  مفاهیم در  تکرار  و  بسامد  دنبال 
 از شناسییا سنخ و توصیف نوعی ارائه دنبالبهنظر است، تحلیل محتوای کیفی 

 تحلیل در حرکت مسیر (.116: 1393 تبریزی،است ) متن یک در مستتر معانی

 ایجاد و سپس مقوالت کشیدن بیرون سمتبه متن از عمدتاً کیفی محتوای

سه نوع تحلیل محتوای  (. 114:  1393)تبریزی،است  مفهومی هاینقشه  و هامدل
دارد: وجود  کیفی تحلیل کیفی  به  محتوای  نوع  این  عرفی:  یا   دنبالمتعارف 

 با موضوع است. محقق یک پیرامون دقیق توصیفی ارائه و اطالعات تقلیل

 به نهایت تا در کندمی خالصه را هاآن تدریجبه مطالعه،  مورد ایهداده به رجوع

کند   پیدا دست تحقیق موضوع با مرتبط مضامین و مفاهیم تریناصلی
رویکرد    (. 123:  1393)تبریزی،  براساس  کیفی  محتوای  تحلیل  بارز  امتیاز 

دست آوردن اطالعات مستقیم و آشکار از مطالعه، بدون تحمیل کردن  ، بهعرفی
 (.23: 1390ایمان و نوشادی، شده است )تعیین های ازپیش مقوله یا نظریه

 عالوه و است  تحقیق کیفی در متنی عناصر روابط  کشف ، هدف ؛ در این روش 

 شود.می ها پرداختهآن میان روابط کشف به متن،  در مستتر مضامین شناخت بر

 که مجزا صورتبه نه مفاهیم،  و هاگزاره کلمات،  معانی ؛روش این به نگرش با

 نگریسته عنوان نمادهاییبه مفاهیم،  و . لغاتشودمی روشن هم با ارتباط در

شوند  واجد معنا می متن،  در موجود نمادهای دیگر با ارتباط در تنها که شوندمی
 (. 126: 1393)تبریزی، 

 تحقیق،  موضوع پیرامون که یابدمی ضرورت روش زمانی این از استفاده

دارد گوناگونی نظری هایدیدگاه  آزمون تحقیق، انجام از هدف و  وجود 

:  1393تبریزی،) است زمینه متفاوت یک  در هاآن بسط یا و پیشین هاینظریه

جهت  (.128 محتوای  تحلیل  مفهومیِ هدف  دادن  گسترش  و  ساختن  معتبر  دار 
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تواند به تمرکز  موجود میچارچوب نظریه و یا خود نظریه است. نظریه از پیش  
پرسش پیشبر  امر  این  کند.  کمک  تحقیق  متغیرهای  بینیهای  درباره  را  هایی 

می فراهم  متغیرها  بین  ارتباط  درباره  یا  نوشادی،  )  کند موردنظر  و  :  1390ایمان 

به (.24 متعارف  کیفی  محتوای  تحلیل  تحقیق،  پرسش  به  روش  باتوجه  عنوان 
در لذا  است.  شده  انتخاب  نظر  دستهاین    مورد  و  خوانش  با  مطالب  مقاله  بندی 

به  شهریور  کسروی  از  پس  دوره  در  یکدیگر  1320ویژه  از  مطالب  نخست   ،
های اصلی کسروی  ده شده، ایدهمتمایز و سپس بر اساس همسانی مطالب مشاه

 بیان خواهد شد. 

 دوره اول: کسروی و مشروطه 

برای کسروی است. این آرمان،  مشروطه و مشروطه  خواهی یک آرمان مقدس 
های وی حضور داشت و در نگاه وی  در طول حیات کسروی همواره در اندیشه

 آن از داری، سررشته یا حکومت کسروی،  نگاه از»شد: به حکومت آشکار می

 خودکامه ستمگران به را خود بردگان سرنوشت همچون مبادا تا  است مردم

  ( 1379)  پایدار محمدعلی  بر این اساس،  (.  115:  1392  )مالئی توانی،  واگذارند«
 اندیشه آخرین نتیجه و حکومت شکل در کتابی تحت عنوان »مشروطه بهترین

مجموعه نژاد است«،  مشروطه    آدمی  حکومت  باب  در  کسروی    آورده سخنان 
 است. 

به ایران«  مشروطه  مشروطه  »تاریخ  کتاب  در  ایران،  در  فرایند  یک  عنوان 
بررسی شده است. این کتاب شرح مفصل وقایعی است که در  (  1384  )کسروی،

از   بخش  این  در  کتاب  این  از  آنچه  است.  داده  روی  ایران  مشروطیت  جنبش 
مشروطهم فرجام  و  آغاز  درباره  کسروی  نظر  است  توجه  مورد  در  قاله  خواهی 

است. باورکسروی  ایران  زمینه  ، به  ایرانیان«  شد  »بیداری  مشروطه  ساز 
بیداری، عامل خارجی  درنگ میسپس بی(.  7:  1384کسروی،) افزاید منشا این 

به عقب به  بود: وقوف  اعتراض  و  اروپائیان  برابر  حکومت  ماندگی و ضعف در 
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دالیل وقوف به چنین شرایطی عبارت بودند از:  (.  46:  1383  )یزدانی،استبدادی  
تنباکو،   نهضت  کشور،  خاک  از  بخشی  رفتن  دست  از  و  جنگ  در  شکست 

باد رفتن آن در سفرهای درباریان   بر   )کسروی، دریافت وام از دول خارجی و 

ی خارج و پی بردن  ایرانیان با دنیا  ی بنابراین در نزد کسروی رویاروی (.  1384
تا   گردید  سبب  بشری  زندگی  ابعاد  تمامی  در  خود  نامطلوب  وضعیت  به 
در   تغییراتی  ایجاد  فکر  به  بازرگان  و  روشنفکران  و  حاکمه  طبقه  از  قشرهایی 
مشروطیت   رویدادهای  سایر  سراغ  به  سپس  کسروی  بیافتند.  کشور  حکومت 

به توصیف و تفسیر شرایط با دیدگاه خود  آن پرداخته و همچون   ایران رفته و 
مشروطه میسرآغاز  نیز  مشروطه  موفقیت  عدم  دالیل  به  این  طلبی  در  پردازد. 

گردد، وی سه دلیل عمده برای عدم  قسمت که بخش پایانی کتاب را شامل می
 شمارد: موفقیت مشروطه برمی

این   قدیم:  سیاستمداران و درباریان حکومت ادامه و قدرت جائی درجابه  عدم -
می که  بهعامل  آن  از  نبودتوان  ) گردش عنوان  :  1383رحمانیان،  نخبگان 

سال(.  301 در  موضوع  این  کرد.  کلیدواژه  یاد  با  مشروطه  از  پس  های 
تکرار شده است. در مشروطه از سوی کسروی  گروهی    ، »کمپانی خیانت« 

دست از  میمانع  انقالب  اهداف  به  آنیابی  نام  کسروی  را  شدند.  ها 
این گروه همبستگی بسیاری با  (.  807:  1384  )کسروی،نامد  « میچین»میوه

می استفاده  آن  از  مختلف  مواقع  در  و  داشتند   )کسروی، کنند  یکدیگر 

یابی به اهداف  نیروهای خارجی نیز از این گروه برای دست(.  44:  1357ب،
می کامل  الف، کردند  خود، حمایت  با حضور  آن (.  489:  1357)کسروی،  ها 

دوران   عمل  در  پیشامشروطه  شیوه  به  تحقق  مشروطه  از  مانع  و  نمودند 
مجموعه شدند.  انقالب  از    اهداف  مانع  یکدیگر،  کنار  در  شده  یاد  عوامل 

 یابی به اهداف مشروطه شدند. دست

قدرت  - بیگانه:سیاست  و    های  )شوروی  وقت  قدرت  دو  استعماری  نیات 
این از  بود.  تضاد  در  انقالب  اهداف  با  دانگلیس(  سرکوب رو  در  کشور  و 
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قرارداد   به  توافق کردند. کسروی  پلیس جنوب،  ، راه1907انقالب  اندازی 
روس آناولتیماتوم  که  جنایاتی  و  انگلیسیها  و  شمال  در  جنوب  ها  در  ها 

کند و معتقد است که این امر، با ضدیت حکومتگران  انجام دادند اشاره می
ب مشروطه ایران را سرکوب نوا شد و انقالمحلی با آزادی مردم ایران، هم

 (. 572: 1384 کسروی،کرد )

که کسروی بیداری مردم را عامل  چنان  هم ایران: مردم پراکندگی و آلودگی -
داند، عدم آگاهی مناسب و صحیح مردم از مشروطه را  شروع مشروطیت می

شمارد: »در توده ایرانی، این آمادگی  نیز عامل اصلی عدم موفقیت آن برمی
به را  مشروطه  مردم  اساساً  نشد.  تا  معنی سررشتهپیدا  نشناختند  توده،  داری 

باشند«   اصلیبنابراین    (؛ 18:  1379)پایدار،  آماده  ایران،    مشکل  مشروطه 
توده بیپراکندگی  و  پندارهایها  بیهودگی  و  بود  پایی    زاده، حسن)  آنان 

میدراین(.  91  :1381 کسروی  »باره   و هاگرفتاری از آنانافزاید: 
 شود کنده استبداد ریشه کههمان پنداشتندمی  بوده ناآگاه توده هایآلودگی

 هر در  هادانشکده و هادبستان و افتد بکار هاقانون دیگر و اساسی قانون و

 پایبه چند سالی از پس افتاده پیشرفت راهبه ایران توده گردد،  برپا شهری

 که کارانهرویه پیشواز رسید. آن خواهد آلمان و انگلیس و فرانسه هایتوده

 که سراسری جنب و جوش آن و نمودندمشروطه می از جاهمه  در مردم

الوطن و مانند  آوازهای اتحاد و اتفاق و حب سو هر از و بود آمده پدید
 بتکان شادی از که گردانیدمی خود فریفته  را آنان خاست، برمی هااین

آفرین آمدندمی ایران  نجیب  ملت  استعداد  به  بارهامی هاو   در خواندند. 

 طفل این » وردندآمی زبان  به را مصرع این هاانجمن در و شوری مجلس

 بسیار سیاست نهاد نیک مردان گفت: بایدمی رود«. صدساله می ره شبه یک

کسروی با اشاره به    (.11:  1321  ب،  )کسروی،کردند«  می دنبال را خامی
تأکید  میزراکوچکهای  جنبش با  خان، کلنل پسیان و شیخ محمد خیابانی، 

 داشتند را اشتباه این  ایشان سه نویسد: »هرمجدد بر ناآگاهی توده مردم می
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گمانی خوش مردم این به و بودندمی ناآگاه توده آلودگی و گرفتاری از که
 از همه از بیش ایشان بستند. خامیمی آنان به جنبش و تکان امید داشته

 (. 24:  1324ب، کسروی،)بود«  راه  این
استعمارگر، حکام نظر کسروی، پیوند عوامل خارجی چون نیروهای  سرانجام به

سرسپرده و یک عامل مهم درونی یعنی پراکندگی مردم ایران مانع از آن شد که  
این سه شاخص را کسروی  یابد.  به هدف و آمال خود دست  انقالب مشروطه، 

 های بعد نیز مدنظر دارد. در دوره

 رضاشاه دوره دوم: کسروی و 

کسروی همان  ایران،  مشروطه  تاریخ  کتاب  پایان  در  افتاد،  مذکور  که  طور 
داند که استعمار و حکام داخلی توانستند با  پراکندگی اندیشه را عامل مهمی می

 آرزوی فقدان امنیت،  و  آشفته اوضاعها انقالب را منحرف سازند.  توسل به آن

 از پس هاینابسامانی  از کشور نجات برای منجی یک ظهور درباره مردم

 توانمند مرکزی حکومت یک آوردن کار روی نیاز به سبب شد تا مشروطیت

کسروی در این  (.  88:  1394  )عابدی و باهوش،احساس شود   شدت ایران به در
تحقق که  داشت  اعتقاد  مشروطه  تجربه  به  باتوجه   انقالب  هایآرمان دوره 

 ازجمله موانع ساختاری علتبه  ناکارآمد و ضعیف دولت یک پرتو مشروطه در

 بنابراین تشکیل است؛ ها ناممکنفزونی آلودگی و هاتوده ناآگاهی و پراکندگی

 دولت تقویت و اصالحات مسیر در برداشتن گام و رضاشاه مقتدر دولت

نقطه میمرکزی،  متوجه  رضاشاه  از  حمایت  به  را  کسروی  که  است    سازد ای 
اندیشمندان این دوره ازجمله کسروی دیگر،    بیانبه (.  131:  1392مالئی توانی، )

می ایران  ملت  پراکندگی  را  مشروطه  شکست  دلیل  بهکه  دنبال  دانستند، 
ای بودند که بتواند همبستگی ملی را فراهم آورد. این ایدئولوژی در  ایدئولوژی

ملی با  رضاشاهی  مدرن  باستاندولت  شد گرایی  میسر  :  1381  زاده،حسن)  گرا 
79 .) 
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بازه زمانیکسروی در   به رضا ، همهگفتارهای خود در این  لحنی  شاه  جا نسبت 
دیباچجانب در  نمونه،  برای  دارد.  هجده  هدارانه  از »تاریخ  آذربایجان«  ساله 

  حضرتیعنوان »یکی از سرداران نامدار تاریخی، اعل پهلوی به   هسلسل  ادگذاریبن
 ه تاریخ مشروط»در    (. 10:  1357  الف،  )کسروی،   بردیمنام  شاهنشاه پهلوی«  

که: »بیست سال با توانایی و کاردانی بسیار    ددان ینیز وی را پادشاهی م  «ایران
کرد« همچنین825:  1384  )کسروی،   فرمانروایی  پانصدساله    در  (.  »تاریخ 

»سردار نامی ایران اعلیحضرت    : کندیمتوصیف    گونهنی ارضاشاه را    ،خوزستان«
امروزی برافراشت  . ..شاهنشاه  مردانگی  قد  سال  و    ...که  از    هرشت  1299چون 

گردنکشان و خودسران پرداختند و در    هدست گرفته، به کندن ریشکارها را به
مدت دو سال، شورش امیر مؤیّد را در مازندران و آشوب جنگلیان را در گیالن  

فتن کردستان    هو  و  آذربایجان  در  سمتقو  آقای  آنکه  اسماعیل  از    ها هرکدام 
مای سال ف   هها  این  از  پس  و  نشاندند  فرو  بود  ایران  به  هایروز یگرفتاری   ،

وتاز و  ز آغاز مشروطه سر به خودسری آورده و جز تاختشایر که اع  سرکوب
 (. 471: 1362)کسروی،  راهزنی کاری نداشتند، پرداختند«

که  نقشی  و  کسروی  نزد  در  داخلی  نظم  اهمیت  متن  این  دادن  قرار  مالک  با 
گردد. با این  تواند در برقراری آن داشته باشدآشکار میدولت مقتدر مرکزی می

نا کسروی  دیدگاه،  پرهیز از   آمدن  کار روی نحوه دیده گرفتنبا  رضاخان و 
 تشکیل او  کند.سخن گفتن درباره آن، به پیامدها و نتایج عملی آن توجه می

 مشترک آرمان اول را جهانی جنگ از پس هایسال در متمرکز و مقتدر دولتی

 توانی، مالئی ) دانستمی فراگیر هایبحران از ایران خروج برای خواهانآزادی

کسروی،  119:  1392 از  نقل  عمل  (؛1355  به  نگاهی  کسروی  گرایانه  بنابراین، 
نسبت به رضاخان داشت و بجای بررسی نحوه روی کار آمدن وی، به پیامدها و  

پردازد. البته  میتواند برای ایران ایجاد نماید،  نتایجی که یک دولت متمرکز می
رضاشاه:   از  نه است کرده دفاع حقیقت از همواره که مدعی است کسروی

 چند او،  زمان کوشیده: در هائینیکی به داشتمی کههائی  بدی »رضاخان با
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 آمده،  پدید سامانی به سپاه یک بود: گرفته بزرگی انجام سودمند کار رشته

 تاراجگر،  گردبیابان هایایل خانی برافتاده، خان گردیده،  ایمن و آسوده کشور

 (. 59: 1357 ب، )کسروی،اند« شده قاپوتخته نشیندیه
حضور  بااین ساخت،  منحرف  را  مشروطه  که  خطراتی  از  آگاهی  با  او  حال، 

از طبقه حکام گذشته در دولت جدید را خطرساز می اینافرادی  از  رو  دانست. 
نوشته چون  در  ما»هایی  پیرامون  »،  «افسران  »در  دادگستری«،  پیرامون  در 

و»،  «ادبیات شعر  پیرامون  جریان  «شاعری  در  برخی  به  که  داد  و نشان  ها 
خوششخصیت رضاشاه  پیرامون  زمره  های  در  را  آنان  و  نیست  کمپانی »بین 

»میوه   ، «خیانت را  آنان  مشروطه  در  که  افرادی  همان  نموده یعنی  چین« خطاب 
 داند. بود، می

های وی حمایت از رضاشاه ترغیب کرد، تالش  عامل دیگری که کسروی را به
بهبرای   نیروی سوم  ایران  استفاده از  انگلیس و شوروی در  نفوذ  منظور کاهش 

نیروهای  را  مشروطه  انقالب  انحراف  عامل  سه  از  یکی  که  کسروی  بود. 
می زمان،  استعمارگر  این  در  بود.  بدگمان  کشور  دو  این  به  همچنان  دانست، 

وده و رضاشاه نیز تمایل داشت تا از شرایط پس از جنگ جهانی اول استفاده نم
به را  توازن  جدید،  نیروی  یک  کردن  وارد  جمله  با  کند.  برقرار  کشور  نفع 

توجه   آمریکائی،  نفتی  شرکت  یک  با  قرارداد  عقد  هنگام  در  رضاشاه  تاریخی 
ایران است:  متفکران  برانگیخته  را   لحظات ترین بزرگ از یکیاین  »دوست 

 را انگلستان و هاقتصادی روسی قدرت که داریم آن قصد است. ما ایران تاریخ

فرانسه، آمریکا و آلمان سه (. 47:  1390)رنجبر و فرهادی،سازیم«  ملغی ایران در
می زمان  آن  در  که  بودند  سرانجام  کشوری  کنند.  ایفا  را  نقش  این  توانستند 

 دالیل ذیل مورد توجه رضاشاه قرار گرفت: آلمان به
 و ناسیونالیسم و باستاندوران   از مددخواهی به نظام دو هر اتکایـ    الف

 کاری؛ محافظه

و  نازی قدرت آلمان اصلی ستون عنوانبه ارتش العادهفوق قدرت احیایب ـ 
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 رضاشاه؛ نظامی تمایالت با انطباق آن

ـ   و   جمهوری در خودمختار  هایایالت ادغامت  اقدامات  با  همسو  آلمان 
 درباره ایالت و عشایر و مرزهای کشور؛  های رضاشاه سیاست

 انگلستان؛ مانند متخاصم هایهمراهی قدرت و توافق جلبـ  ث

 ایران و شاه حکومت دیدگاه در جهانی قدرت یک به آلمان سریع تبدیلج ـ 

 (. 49-52: 1388 )رنجبر و فرهادی، بود انگیزوسوسه

به نظر کسروی سیاست رضاشاه در استفاده از نیروی سوم برای توازن بخشیدن  
قدرت میهای  به  موجب  ایران،   در  موجود  انقالب استعماری  که  خطری  شد 

 مشروطه را منحرف ساخته بود، نتواند همچون گذشته عمل کند. 
 زیست داد باتجربهسازی ایران انجام میاقداماتی که رضاشاه در راستای مدرن

بارور   کسروی وجود در گرائی ملی آمیخته و سبب شد تا اندیشهدرهم کسروی
زبان« وا دارد و از این   یک  دین، یک درفش، شعار »یک برگزیدن به  را او و

ایران   در  قدرت  نمودن  یکپارچه  در  رضاشاه  اقدامات  با  همنوایی  به  طریق، 
 نیز و فرهنگی سازییکپارچه بر رضاشاه دولت و دیگر، کسرویبیانبپردازد. به

کسروی گرچه  (.  112: 1392مالئی توانی،)  ورزیدندمی  ایرانیان تأکید همه اتحاد
می دست  رضاشاه  نقد  به  تأیید  گاه  را  رضاشاه  مطلقه  دولت  مجموع،  در  اما  زد 

ایران،  می برای  آمده  پیش  شرایط  و  زمان  مقتضیات  به  باتوجه  را  آن  و  نمود 
 داد. ترین شکل دولت تشخیص میمناسب

 دوره سوم: کسروی و دولت پسارضاشاهی 
ش در  ایران  آن1320هریور  اشغال  تالش  متفقین،  نیروهای  حضور  برای ،  ها 
و برکناری رضاشاه، افزون بر بُعد سیاسی، پیامدهای ناگوار    تأمین نیازهای خود

مانند اقتصادی  و  سرسام  اجتماعی  تورم  و  گرانی  و  قحطی  نبود    آور، شیوع 
بیماری، وجود  و  بهداشتی  و  امکانات  بیکاری  ناامنی    : 1388  )بایرامی،  افزایش 

ایرانرا  (  158-163 اندیشمندان  و  آورد  بار  به  ایران  و  برای  آزرده  را  دوست 
 آمده، ترغیب کرد.ارائه طریق برای بهبود شرایط اسفناک پیشآنان را به 



 ي فصلنامه دولت پژوه  256

 

همچنین   و  نابسامان  اوضاع  ثبات  برای  را  مقتدر  دولت  یک  وجود  کسروی 
مدرن روند  به  بخشیدن  میسرعت  تأیید  ایران  شهریور  اما    کرد؛ سازی  وقایع 

نقد آن سوق    1320 استبداد و  بازنگری در  به  نابسامانی دولت و ملت او را  و 
 داد: 

 بکشتی دارد می که  حالی  با کشور این آورده،  مثل  خانملکم میرزا چنانکه

 است وخیزجست در افتاده هاموج  بزرگی بمیان دریای در که ماندمی کوچکی

 کجا دانند بهمی نه که اندنشسته آن روند در ناآگاه و پراکنده مردم گروهی و

 یکی زمان هر میان آن شناسند. درمی دریا کنار سویبه را راهی نه و روندمی

 از افزارهایی آنکهبی دریانوردی،  و کشتیرانی آشنایی به هیچبی خیزد، می بپا

  این را به کشتی گرفته را سکان باشد،  دستش در هااین مانند و نقشه و نماقطب
 خود بجای و کندمی رها برده پس و پیش  چندگاهی  و چرخاندمی سوآن و سو

 (.7: 1324 ب، )کسروی، 1گرددبازمی
کوتاهکابینه حاصل  های  دو  هر  که  بودند  عاملی  دو  احزاب  ناکارآمدی  و  مدت 

 و در بازاندیشی دولت در نزد وی تأثیرگذار بودند: است تجربه زیسته کسروی 
نشان    1324تا خرداد    1320گیری هفت کابینه در فاصله زمانی شهریور  شکل

بهمی ماه  دهد که  تنها حدود هفت  میانگین هر کابینه  بوده  طور  بر مسند قدرت 
درپی، کسروی را متقاعد ساخته بود که این  است. این نااستواری و تغییرات پی
 نیز - هاکابینه - هااست. دولت توده حال الگو برای ایران مناسب نیست: »این

 از این بیش هریکی و گیرندمی دستبه را کارها رشته و روندمی و آیندمی

 رها سپس و برد راه را سرگردان و درمانده توده این ماهی چند که خواهدنمی

 (. 7: 1324ب،  )کسروی،کنار کشد«  به را خود کرده
 نویسد: همچنین در جایی دیگر می 

 
وی بدون دخل های موجود در آثار سازی واژهتهالخط و برجس. در نقل قول مستقیم آرا و  نظرهای کسروی، رسم1

 و تصرف آمده است.
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 نیم و سال دو این در که هاییکابینه شده پیدا ایران برای که گرفتاری این در

شریکرفته و آمده آنجرم اند،   با اند، نکوشیده جلوگیری به تنهانه  هااند. 

 نومیدی  دیگری، به هایبدرفتاری با و نموده ارتجاع به آشکاری که طرفداری

:  1324ج،  کسروی،اند )داده بهانه  هم ماجراجویان دستبه افزوده،  آزادیخواهان
22 .) 

بود که کسروی شکل انتخابات، عامل دیگری  گیری احزاب موسمی در آستانه 
 داند:  نامساعد ایران دخیل می آن را در ایجاد شرایط

 سیاست هوادار  دیگری و  سیاست انگلیس هوادار  بوده، یکی برپا حزب دو

 شده این نتیجه  آخر در و داشتند کشاکش هم با حزب دو این هاسال شوروی.

 خودمختاری برخاسته آذربایجان در  .شود جدا جنوبش از ایران که شمال

 همان در مازندران و گیالن در و اندبکار بسته را  آن خود نیروی یا و اندطلبیده

داده   جنگ افزار و تفنگ هاایل به جنوب در سواین از هست. هاییجنبش زمینه
 اینمونه  است  بود. این خواهد چه تیرگی دو این پایان که داندمی خدا و شودمی

 (.  12:  1321ب، کسروی،ایران ) کنونی هایحزب کارهای از
 :  کندمیسپس اشاره 

  بوده  هاسازیحزب این، ایران  هایننگ از یکی مشروطه دوره سال چهل این در
 سیاستی مردم میلیون بیست با  کشوری بود کهنمی آن تنها درد باراین  .است

 شناخت، یکنمی هاتوده دیگر میان در خود زیست برای راهی و کردنمی دنبال

 نامبه گردیده،  پدیدار بیراه و آرمانبی گروهی که بودمی این  دیگر  بدتر درد

 را کشور آرامش، کشاکش و وهویبا های  و کردندمی هابندیدسته سیاست

ایستادند. بلکه  نمی  باز بدی هیچ از خود هایسودجویی راه در و زدندمی همبه
نمودند  نمی باک پستی خیانت چنان از پذیرفته را بیگانگان مزدوری بسیاری

 (. 12:  1321ب، کسروی،)
به عاملهم  از  دو  این  در    پیوستگی  اشغال  از  پس  ایران  نامساعد  شرایط  و 

کسروی  1320شهریور   »میوه،  دوره  که  خیانت«  »کمپانی  و  مشروطه  چینان« 



 ي فصلنامه دولت پژوه  258

 

برای    های موجود برای اداره کشور، را تجربه کرده بود، با برشمردن راه  شاهرضا
پسارضا بهشاهدولت  نخبهی  سال  نوعی  در  نخست  او  کرد.  پیدا  تمایل  گرایی 

 نویسد: میو در کتاب »خدا با ماست«   1321
 رشته که باشند ایدسته باید نخست کشور این  دربرد:  راه را توده باید ایدسته

 یک راه برند. در را آن و گرامی  پر روی از و  گیرند به دست را هتود کارهای

 و فهم روی از همسایگان با و  باشند بینا زندگانی راهبه توده خود باید یا کشور
 هیچ برند. جای راه  را آنان افتاده  پیش بافهم و بینا اییا دسته و  روند راه بینش 

یا کار سه از یکی ایران در باید که نیست گفتگو  نیرومند دسته باشد: 

 و گیرد دست به  را کشور سررشته و آید بروی کار روشن راهی با ایشاینده
 رضاشاه دیکتاتوری زمان  همچون یا و برد،  راه را آن دوراندیشانه و خردمندانه

 دچار همیشه کشور یا و کند کارهایی  بد یا نیک خود دلخواه با و برخیزد

 (. 44:  1321ب، )کسروی،گردد  روز بدترروزبه و باشد آشفتگی
 نویسد: گیری همین کتاب چنین میوی در نتیجه

 که خواهدمی را این باری ، نخواهد  چیزهیچ اگر کشور یک آزادی و استقالل

 را خود و برند راه توده پایدار و روشن با سیاستی و باشند کشور آن در ایدسته
:  1321ب، کسروی،) گیرند  پیش  رفتاری چه بدانند تا بشناسانند همسایگان به

47 .) 
 نویسد: و در کتاب »ورجاوند بنیاد« می  1322او اندک مدتی بعد در سال 

به    همه  توده  ولی   است،   توده  همه  آنِ  از   که  کارهاست   رشته یک  کشوری  هر  در
 ها آبادی  و  شهرها  گردانیدن،   برپا  ایمنی   قانون گزاردن،   مثالً.  فهلید  نتوانند   هاآن
همبستگی   هایتوده  با  نبردیدن،  هابیماری  با   داشتن،  پاکیزه   را    و  داشتن   دیگر 

  و  است   توده  آسایش   پاسبه  که  ست اکارهایی    ها،این  مانند  و   بستن  پیمان
بازخواهد  همه  به  سودش آن  همه  مردم  حال  این  با  گشت،  مردم    نتوانند  هابه 

های دیگر پیمان بندند.  توده با  نتوانند  گزارند،  قانون  نتوانند همه مردم  مثالً. فهلید
  راه   کشور  که   کارهاست   گونه این  با.  نامیمگونه کارهاست که ما »همگی« میاین
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  به   که  بود  باید   کسانی .  بود  باید   دارانی سررشته  کشوری  هر  در   است  این .  افتد
  توده   بردن  راه  یا  داریسررشته  . برند  راه  را  و توده   برخیزند   همگی   کارهای  این

کسی  هر   در  گذشته  ایزمانه  در.  بود  توانستی   بچندگونه(  حکومت)   کشوری 
فرمان    قانون  روی  از   یا  خودکامانه  و  گردیدی   چیره   بمردم  زور   با  و  برخاستی 

.  برخاستندی   کار   این   به   هم  با  زورمندان   و  از توانگران  ایدسته  نیز  گاهی .  راندی
 ایتوده  هر  و نباشد میان در چیرگی و فرمانروایی که همانست راه بهترین ولی

پردازند.   خود نیز کشوری یا همگی کارهای به و بسر برند زندگی آزادی با
 هر از توده،  از میان دارانیسررشته که سانبرند. بدین راه را خود خودشان

 باشند، می توده راه در کوشش خواهان که کاردان و خواهنیک مردان از کشور، 

این شوند گزیده  و آورند پدید سکاالدی و پیوندند همبه گزیدگان و 
 سکالش و گفتگو با هم کشور و  توده کارهای در و گردانند برپا سکالشگاهی

 هست نیاز که هایی قانون و بگزیرند  است توده بسود که را  آنچه کنند،

 خواهنیک و دانا و آزموده مردان از که بکرادی  گزیرندآنچه می بگزارندو 

 نگهبان بکراد، و سکاالد  بسکاالد بندند. توده بکار آنان که بسپارند اندگزیده

-87:  1322ب، کسروی،) بازرسند و بازجویند را کردارها و گفتارها و باشند
86 .) 

ضرورت تشکیل جمعی از نخبگان اعتقاد پیدا کرده بود اما این جمع  کسروی به 
های ممکن برای مردم بودند و بایست  قانونگذاری و انتخاب بهترینتنها در مقام  

آنچه   تا  نمایند  اکتفا  بازجویی  و  بازرسی  به  و  واگذارند  به غیر  را  اجرایی  امور 
 درستی اجرایی شود. اند بهاندیشیده

 در کتاب »امروز چاره چیست؟« نوشت:  1324کسروی در سال 
جمعیت   اهد،خومی  جمعیت   یک  ایران   نجات،  برای   امروز   خواهایران  یک 

  گردن  به  کشور  بردن  راه  در مشروطه  .آبرومند  دارریشه  جمعیت   یک  طرف، بی
ایران   ما  که   روزی   آن .  کنند   اداره   را   کشور  که  اند مکلف  مردم.  است   مردم   در 
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  به  که  بود  این   شورش  آن  معنای  افراشتیم،   خواهی مشروطه  بیرق   و   شوریدیم
می  و   بهادر  امیر   و   میرزا  محمدعلی   این   خودمان  ما  بروید،   شما:  گفتیمدیگران 

  از   باید   یا  ما  اکنون   . است   همین   مشروطه  معنی.  برد  خواهیم   راه   را   کشور
  مانند  نفر  یک  و  اریمذگ  کنار  را  هاقانون  این   و  بکشیم   دست  مشروطه

  و  کن  اداره  را  کشور  این  استبداد  با  و  بنشین  و بگوییم  بیاوریم  را  شاهناصرالدین
  اداره   را  که کارها  باشیم   مکلف  خودمان  یا  و  بند   بکار   را  آن   خواست  دلت   هرچه
  که  است   در آن   سخن   اکنون   و   کرد   خواهیم   را  دومی   این   که   است   بدیهی   . کنیم
  را  استعداد   آن  مردم  همه  است  کنند؟ بدیهیمی  اداره   چطور  را  کشور  توده  یک

  این .  عقیده نمایند   اظهار  و  کنند  دخالت  اجتماعی  و  سیاسی  کارهای  در  که  ندارند
  باهم  و  ارندذگ  پیش  پا  که است  غیرتمندان و هوشمندان از دسته یک گردن به

برند  را  کشور   و  کنند   یکی   اندیشه   رشد  دارای  مردم  همه   توده  یک   در  تا  . راه 
  امروز   .ناچاریست  این   و   کند  اداره  را  هاآن  و  باشد  جمعیتی   باید  اند، نشده  سیاسی

  به  باهم   ما  میهنانهم  از  دسته  دو   و  آمده   پیش  ایران   برای  گرفتاری   این   که
  بیک  رود، می  خونریزی  و  جنگ  بیم  که  اند اینجا رسانیده  به  را  کار  افتاده  لجاجت
گیرند    لجاجت جلو  از   توانند   تا   و  باشند   فاصله  میانه  در   که   هست   نیاز   جمعیتی 

 (. 25:  1324الف،  )کسروی،
دارانی دفاع  گرایی برای اداره امور و سررشتهضرورت نخبهکسروی در حالی از  

 های سوسیالیستی به شدت مخالف بود: کرد که با ایدهمی
 زمینه این در است سوسیالیستی دانشمندان و ما میانه در سخنانی که از یکی

 و گیرد دست به را کارها دولت هر کشوری در انددانسته بهتر آنان که است
و   بسیجندمی اینان هرچه و کنند کار او برای و باشند  دولت کارگر همه مردم
 رسدی کسی بهر و شود بخشیده میانشان در  دولت دست با آورند، می پدید

گرفتنست.   دستشان از بیشوند را مردم آزادی کار این گوییم:می ما ولی .رسد
 کار این باشد. آنگاهنمی آن نیاز به که در جایی است گرفتن را مردم آزادی

 مردم خدادادی نیروهای و هاجربزه از زیرا داشت،  تواند نیز دیگری بزرگ زیان
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 برای بزرگ دستگاهی باید دولت ، حال آن در هااین از گذشته .تواند کاست

 و ایپیشه  یا و کاری یک   به هرکسی گماردن و هاپیشه و کارها بخشیدن
 بزرگ دستگاه یک به و گرداند برپا هرکسی کوشش اندازهبه کردن نگهبانی

 در که حالی باشد. در نیازمند بمردم دادن رسد  کاال و بخشیدن برای دیگری

 راه خرید از نیز کاالها بخشیدن گفتیم چنانکه و نیست نیاز هااین به کار آزادی

 (. 28:  1323 ج،  )کسروی،گیرد می انجام فروخت و

 های دولت پسارضاشاهیویژگی 

مطلوب   البهدولت  در  سالکسروی  بین  در  وی  مکتوبات  تا    1320های  الی 
 هایی است که اهم آن به شرح ذیل است:  دارای ویژگی و  بیان شده است 1324

گرایی در تدوین قوانین و توجه نمودن بومی:  گذاریتغییر رویه در قانون  ـ  الف
 به شرایط فرهنگی مردم ایران از وظایف دولت جدید است:  

 هایبدی ایران هایگرفتاری از یکی که دولت هایبنیادگذاری و هاقانون

 کاری بیگمان و اندگرفته اروپا را از هااین ایرانیان دانیدمی چنانکه هاست، آن

ایران   در و اندبوده نادرست خود هاقانون نبوده. این بینش و فهم روی از
 اروپا از را عدلیه هایقانون میگویم: ما مثل اند. برایکرده پیدا هایینادرستی

 خود هاقانون که آن حالی  در ایم.اردهذگ بنیاد هاعدلیه هاآن روی از و ایمگرفته

 سواین از آمده.نمی دستبه  هاآن از درستی نتیجه و بودهمی نادرست اروپا در

 هایوخمپیچ و کرده پیدا دیگری هاینادرستی بکار بستن، میان در ایران،  در

 و بزرگ دستگاه بسیار ما که آنست نتیجه امروز و شده،  افزوده هابه آن دیگری
 و ایمگمارده بکار دستگاه آن در را کسان هزارها و داریممی عدلیه بنام سنگینی
 کسروی، )  داریم برنمی آن از سودی کمترین حال همان در و پردازیمپول می

 (. 33: 1321ب، 
قوانین غلط موجود شکوه میکسروی در   از  نهادامه  آرامش  کند که  باعث  تنها 

غلطست.   مالکیت اند: »قانونهایی را نیز سبب شدهمردم نگردیده، بلکه ناراحتی
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 دیگری را  اشبهره از بزرگی بخش و کشدمی هارنج و کوشدمی روستایی

 (. 37: 1321ب، )کسروی،مانند« می گرسنه و  لخت فرزندانش و او خود .بردمی
امنیت  ـ  ب تأمین  و  مستقل  به:  ارتش  و  ایران  استقالل  اشغال  افتادن  خطر 

هایی که در ایران شکل گرفت، لزوم  تبع آن ناامنیو به 1320کشور در شهریور 
وجود یک ارتش قوی و مستقل را در اندیشه کسروی برجسته ساخت. کسروی 
در چند گفتار به نقش ارتش و لزوم وجود آن تأکید کرد. بیشترین تأکید وی بر  

د  آن  نقش  و  ما«  ارتش  »افسران  کتاب  امنیت    (1323)ر  و  نظم  حفظ  آمده؛ 
کند دلیل  شود. وی اشاره میداخلی فقط با حضور یک ارتش قدرتمند حاصل می

و   ارتش  قدرت  رفتن  دست  از  رضاشاه،  از  پس  داخلی  آشفته  اوضاع  اصلی 
 اندک با و نیست ایمنی» درازی ارتشیان و راهزنان به اموال مردم است: دست

و  دزدی و راهزنی به عرب،  و بویراحمدی و  لر و کرد  و هسونشا آشفتگی، 
 )کسروی،   کرد«  توانند تاراج را کشاورز دارایی و برخاست توانند تاراجگری

 (. 37:  1321ب،
به نظر وی برای اصالح وضع و استقرار مجدد آرامش در کشور، بایست ارتشی  

پایه قدرتمند  و  نمود  منظم  نظر  (.  24:  1323  )کسروی،ریزی  در  با  همچنین، 
رفتن   میان  از  و  ارتشی  امور  در  سیاسیون  دخالت  به  منجر  که  حوادثی  گرفتن 

تصمیم بر ساختار  ماست«  با  »خدا  کتاب  در  کسروی  شد،  آن  »جدایی    گیری 
وقایع   تا  کرده  تاکید  آن«  از  سوءاستفاده  از  جلوگیری  برای  سیاست  از  ارتش 

 (. 52:  1321الف، )کسروی،مشابهی در ایران صورت نگیرد 
سیاستبیـ    پ در  شهریور  خارجیطرفی  وقایع  به    1320:  ایران  اشغال  و 

اعتبار  بهانه حضور نیروهای آلمانی، سیاست استفاده از نیروی سوم رضاشاه را بی
نیازمند   و  نیست  پاسخگو  دیگر  نظریه  این  که  نمود  متقاعد  را  کسروی  و 
نیروی سوم، در کتاب »امروز   با عدول از نظریه  او  نتیجه  تجدیدنظر است. در 

چیست«   بی  (1324)چاره  بین»سیاست  صحنه  در  درطرفی  و  کتاب    الملل« 
ما«   صلح  ، (1323)»افسران  کردن  همسایگانپیشه  به  نسبت  و    طلبی  مرزی 



 263   ... سقوط رضاشاه و تحول دولت در

 

 کند: داشتن روابط حسنه با آنان را توصیه می
 بدیده آن هایگرفتاری و توده ماندگی پس که  آنست ایران برای سیاست امروز

 و گردد آباد کشور هم  که گردد،  اندیشیده برای چاره هاییراه و شده گرفته
 با جستهبهره   هاپیشرفت از ایرانیان هم و گردند برخوردار  آسایش از مردم

 بزرگ دولت دو میان در کشور چون باشند. آنگاه همسر جهان دیگر هایتوده

 دولت  دو از یکیهیچ با که شود گرفته پیش باید رفتاری افتاده انگلیس و روس

نگردد  ها لگدمالچشمیهم میان در کشور این آزادی و نیاید پیش دشمنی
 (. 6:  1324الف، )کسروی،

 افزاید: میدر همین راستا وی 
 و اندگراییده گروهی به شوروی نیرومند دولتی و روشن سیاستی نبودن سایه در

 خود آن که آمده پدید بزرگی هایبندیدسته و کوشندمی انگلیس بسود گروهی

 آینه هر که آید پدید دولت دو میانه در رنجیدگی اگر ویژهمایه گرفتاریست. به

 مثل خانملکم میرزا خواهد انجامید. چنانکه پیکار به ایران در دستگی دو این

 و افتاده خیز موج دریایی در که است کشتی یک حال ایران حال امروز زده
 (. 44: 1324ب،  کسروی،) نیست  هم کشتیبانی ناخدا و

به که  حوادثی  و  دوم  جهانی  جنگ  نگرانی  وقایع  به  داد  روی  ایران  در  آن  تبع 
وی دلیل این مصائب را سیاست جانبداری از یک  عمیقی در کسروی دامن زد.  
بین روابط  در  خاص  میقدرت  جنگ الملل  وقوع  از  نگرانی  در    یدانست.  دیگر 

و   اروپا  دانشمندان  به  پیام  است:  مشاهده  قابل  کسروی  از  متفاوتی  گفتارهای 
اند.  تا( از این جملهتا(، تاریخ و پندهایش )بی، دین و جهان )بی(1321)  آمریکا

داشت کسر قصد  سیاست   وی  از  پایه  الگویی  آن  خارجی  در  که  کند  ریزی 
 طرفی حاکم باشد و دولت توجه خود را معطوف زندگی مردم سازد: بی

 برویشان راهی  کنند،  زندگی بینش و فهم روی از بخواهند ایرانیان اگر ...ولی

 داریسرمایه چنگال به گریبان نه و پیروی نمایند کمونیستی از نه که است باز

 سیاست در  .آیند بیرون محصوریت از گرفتهپیش ترعلمی و بهتر راهیک دهند
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 و دلسوز مردم دست در رشته اگر کشور این است. در باز راه این نیز
 انگلیس و روس میان در که گیرند پیش راهی را  توانندمی باشد،  دوراندیش

را  منافعشان نداده نشان بیشتر تمایل هاآن  از  یکباشند. به هیچ طرفبی  کامالً
 گرفته نظر در  را  مردم آسایش  و کشور آبادی دارند. تنها منظور  اندازه بیک

 و روس برای  آورده بیرون هااز آلودگی را خود ارند. تودهذگ کنار را اغراض
 (. 9: 1324الف، )کسروی،باشند  خوب و دردسربی همسایه انگلیس

سیاست   از  کسروی  احتمال    ، طرفیبیدفاع  و  آذربایجان  بحران  با  مصادف 
بود. ایران  خاک  از  آن  واقع  جدایی  نگاهی  با  کسروی  شرایط  این  گرایانه  در 

چالش نمودن  برطرف  آنبرای  وقوع  از  پیشگیری  و  پیش  ها  در  آینده،  در  ها 
 کرد. طرفی را توصیه میگرفتن سیاست بی

از    ـ  ت پیشگیری  و  مردم  اصالح  برای  آیندهتالش  مشابه  حوادث  :  وقوع 
ناکامی برای  دلیلی  را  مردم  ناآگاهی  کسروی  که  مشروطه  دوران  های همچون 

 تودهدانست، در دوران جدید نیز تأکید زیادی بر این عامل داشت: »انقالب می

 جز خواری سرگذشتش ماندهپس و آلوده است. توده ماندهپس است،  آلوده شما

(؛  15:   1324  ب،  )کسروی،ن آیین سپهر است«  ای  بود. نتواند خوریتوسری  و

 بودن پراکنده و هافهم نبودن روشن بدبختی  مهم  علل از ایران  »در

رو در دولت جدیدی که کسروی از این(.  39:   1324ج،  )کسروی،هاست«  اندیشه
 هایبدی افتاده توده اینپروراند، اصالح توده اهمیت داشت: »در اندیشه خود می

 کنندمی چیرگی  همسایگان کرد. اگر راه آن از هم را اش چاره باید و است خود

آلودگی نیز آن این(.  15  :1324ب،  )کسروی،است«   توده هاینتیجه  جا،  در 
بهره احتمال  از  دچار  مجدداً  که  مردمی  ناآگاهی  از  خارجی  کشورهای  برداری 

  گردد، می  پراکندگی زبانی و دینی که مانع از گفتگو  سوادی،دردهایی چون: بی
م سخن  هستند،  پیشه  و  کار  در  لذا .  ( 1324:26  ب،  کسروی،)  گوید یسستی 

 حق دارای و پیراست را آلوده توده این و کوشید باید که آنست در ما سخن»

در گفتارهای دیگری نیز کسروی بر   (.1324:20ب،  )کسروی،گردانید«   زندگی
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سرنوشت    (،1323)سازی مردم تأکید ورزیده است: دولت به ما پاسخ دهد  آگاه
شد   خواهد  چه  چیست؟    (،1324)ایران  یا    (،1322)فرهنگ  است  فرهنگ 

تا( از این  تاریخ و پندهایش )بی  (،1323)تا(، خواهران و مادران ما  نیرنگ )بی
در جمله وی    اند.  حیات  سال  آخرین  در  که  نیز  زیر  نقش  متن  بر  شده،  نوشته 

 سازی توده مردم تأکید شده است: دولت در آگاه
 کشور این در است  سال چهل گویم:می هم باز مثل برای و امگفته یکبار

 معنی ها، آن یک هزار  بلکه مردم،  یک هنوز صد ولی گردیده. روان مشروطه

 است تعلیماتی از آکنده مغزهاشان ندارند،  عالقه  آن به و دانندنمی را مشروطه

 انتخابات هنگام در که هارسوایی باشد. آن می متضاد دموکراسی زندگانی که با

 نتیجه جز آید، می پیش مجلس که در هاآبروگریبی این و دهدمی رخ ایران در

امروز دموکراسی حکومت و مشروطه   به مردم عالقگیبی  ترینمهم نیست. 

 پیش در که  موانعی و شود یدهفهمان بمردم مشروطه  معنی که  موضوع آنست

 اصول و شود،  برداشته از میان دیگر نظرهای از چه و عقاید نظر از چه است

 فرانسه و انگلیس همسر ایران و دواند ریشه کشور این در دموکراسی حکومت

 خود به را  جهانیان احترام و باشد،  سرفراز هاتوده میان در اتازونی گردیده و

 (. 32 :1324 ج، کسروی،کند ) جلب
شهریور   از  پس  اید  1320کسروی  حکومت  که  مشروطه  به  رسیدن  ال  هبرای 

اوست، معتقد بود باید توده مردم ایران را با تعلیم و آگاهی بخشیدن نسبت به  
به مشروطه  از  درستی  تلقی  و  درک  که  رساند  جایگاهی  به  دولتی،  دست  امور 

نمود که یکآوردند و درعین تأمین  را  امنیت  بیحال،  از ملزومات آن،  طرفی  ی 
بین صحنه  نه  در  را  خطیر  امر  این  که  است  معتقد  کسروی  است.  المللی 

نه  »میوه و  مشروطه«  می»چینان  رضاشاه«  نزدیک  خیانت  بهکمپانی  انجام تواند 
بایست   بلکه  ایران»برساند.  تا    «دوستگروهی  گیرند  دست  در  را  امور  زمام 

ن و  زمانه  تشخیص صحیح  با  از  بتوانند  را  خود  مستقل  راه  ایران،  مردم  یازهای 
سرمایه و  سوسیالیسم  عقببین  و  برگزینند  جبران  ماندگیداری  را  ایران  های 
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 نمایند. 

 بندیجمع 

به با  کسروی  بود  نموده  تجربه  را  سیاست  واقعی  دنیای  که  اندیشمندی  عنوان 
زمانه ایران  درک  مقتضیات  از  دریافت  شرای  و  و  نقاط  در  زندگی  با  ط  که 

به این نتیجه رسید که   1320دست آورده است، پس از شهریور متفاوت ایران به
کودتای  تا  جنبش  پیروزی  فاصله  در  و  ایران  در  که  آنچنان  مشروطه،  الگوی 

نفوذ   1299 و  مردم  آگاهی  ضعف  چون  دالیلی  به  شد،  گذارده  اجرا  مورد  به 
یز گرچه در یک  های بزرگ ناکارآمد است. از سوی دیگر، قدرت مطلقه نقدرت

دلیل استبدادی بودن بازه زمانی توانست به دستاوردهایی نائل شود، اما آن نیز به
نمی جامعه،  نیازهای  نگرفتن  نظر  در  دوران  و  برای  مناسبی  الگوی  تواند 

این از  باشد.  نخبهپسارضاشاهی  باور  این  به  رسید:رو   باید هرآینه»  گرایانه 

 جوانان از و دوراندیش و دلپاک مردان از که  ایدسته) بینش و فهم با ایدسته

برد«  راه را  این توده و گیرد دستبه  را کارها سررشته آید،  خونگرم( پدید
 (. 44:  1321ب، ،کسروی)

به نخبگان  بود  معتقد  توانایی  خود    دلیل جایگاهکسروی  این  از  مردم،  عامه  نزد 
را  جدید  سیاسی  نظام  که  و   مشروعیت   برخوردارند    و   هاارزش  به  بخشیده 

نخبگان    ملی   خصلتی   جدید   نهادهای بر حضور  تاکید کسروی  بنابراین  بخشند. 
  مشروعیت،   نهادهای  و  هاارزش  از   جدیدی  معنای تالش در جهت ارائه تعریفبه
و    نوست  نظمی  به  مردم،   آمیزمشارکت  دادن  سروسامان  منظوربه )ازغندی 

 (.  78:  1395 صادقی،
مشاهده پیامدهای دولت مطلقه رضاشاه، بر مشروطه پارلمانی یعنی  کسروی با  

دولت تفاوت وجود    هیئت بین ریاست کشور و ریاست    ، نظام سیاسی که در آن 
میدارد تاکید  در  کند،  پارلمانی نظام.  و    رئیس   های  نمادین  نقشی  کشور 

و حل تعارضتشریفاتی  برخی  و  کننده  دارد  را  قوا  یا    هیئت  رئیس های  دولت 
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 . اجرایی را بر عهده دارد مسئولیت وزیر نخست
کسروی را بر آن داشت که    ، نگرانی از اشغال مجدد ایران و جلوگیری از جنگ 

 که آنست سیاست»حکام بعدی را انذار دهد تا دوراندیشی بیشتری پیشه کنند: 

 و کند باز هادیگر توده میان در خود پیشرفت و زیست برای راهی توده یک
 آن پایداری و بهستی بیمی اگر باشد،  بینش و فهم روی از هاتوده آن با رفتارش

 پی در دوراندیشانه  دیده  پیش از را  آن هست  از همسایگان یکی سوی از

دولت  به (.  6:  1324ب،    کسروی،)  باشد جلوگیری عملکرد  اصول  دلیل،  همین 
 با رفتار زمینه در باید باهماد یا دسته این ...و»  شمارد:آینده را چنین برمی

 ایران توده اینکه گرداند: یکی  خود کارهای پایه  را چیز دو همسایه هایدولت

 انگلیس و روس با آنکه باشد. دیگری استقالل دارای هرباره از و زید خود برای

 بیک سو گرایشی کمترین گرفته یکسان را دو هر و کند  و دوستی خواهی نیک

(.  44:  1321ب،  کسروی،)  باشد« ایران سیاست بنیاد چیز  دو ندهد. این نشان

می دست  در  را  قدرت  که  نخبگانی  دارد  تأکید  بایست  کسروی   رشته»گیرند 

و از حضور افراد   (14:  1321ب، )کسروی،گرفتن«  خود دستبه  کشور کارهای
 عمل آورند. های خارجی در هیئت حاکمه ممانعت بهوابسته به قدرت

فرجام سخن آنکه، کسروی در ساختاربخشی به دولت پسارضاشاهی، باتوجه به 
های خود با عرصه سیاست، بجای ارائه الگویی که در  های زیسته و آشناییتجربه

 اجتناب کرد.   پردازی صرفعمل چندان بکار نیاید، از نظریه
دنبال ایجاد توازن بین پذیرش  های خارجی، بهاو بجای نفی تأثیرگذاری قدرت

آن ایاالتمنافع  به حضور  و حتی  به  هاست  ایران  در  آمریکا  یک  متحده  عنوان 
نماید؛ بجای الگوگیری از غرب در اداره کشور،  نیروی جدید خارجی، توجه می

تأکید   ایران  جامعه  فرهنگی  شرایط  بر  بر  تأکید  بجای  اینکه  سرانجام  و  دارد 
سازی و ایجاد نهادهای نوین، بر مدرن نمودن اندیشه مردم و تغییر آن از  مدرن

 طریق آموزش تأکید دارد. 
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