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برقراری نظام سربازگيری در اصفهان 
دورۀ پهلوی اول

سيدمسعود سيدبنكدار*

چكيده
همزمان با ديگر كشورهای منطقه، در خالل دو جنگ جهاني، لزوم برخورداری از ارتش منظم 
و يكپارچه، بيش از بيش در ايران احساس مي شد.از اين رو، سران نظامي ايران تالش هائي را 
برای ايجاد چنين ارتشي آغاز كردند. برقراری نظام سربازگيری، در راستای تالش هائي بود كه 
برای ايجاد اين چنين ارتشي صورت پذيرفت. البته انجام اين برنامه، با مشكالت و واكنش های 
فراواني همراه بود. اين مقاله، بر آن است تا با استفاده از اسناد و مدارک موجود، به تحليل و  

بررسي جريان برقراری نظام سربازگيری در دورۀ پهلوی اول بپردازد.

كليد واژه ها:
سربازان/ اصفهان/ رضا پهلوى، شاه ايران، 1257-1323/ ارتش / پهلوى
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مقدمه
برای ايران همانند ديگر كشورهای خاورميانه در خالل دو 
جنگ جهاني، ايجاد ارتش ملي نيرومند مبتني بر خدمت 
پايه گذاری  راستای  در  ملي گرا  نخبگان  نظر  از  سربازی، 
جامعه ای منسجم و نوين، امری حياتي به شمار مي رفت.

سران نظامي ايران، در اوايل دهة 1300ش./1921م. 
برای سربازگيری به همان شيوه های ناكارآمد كهن متوسل 
از  سربازگيری  برای  ايشان  تالش های  البته  مي شدند. 
دهقانان، با مقاومت و فرار از خدمت مواجه مي شد و نتيجة 
چنداني درپي نداشت. رضاخان، به سرعت از اين روش های 
منسوخ به ستوه آمد و خشمگين شد (كرونين، 1383،ص 
73). لذا در زمان تصدی وزارت جنگ، تالش هائي برای 

ايجاد ارتش متحدالشكل و قدرتمند آغاز كرد.
ارتش  ساختار  در  تحوالتي  و  تغيير  اساس،  همان  بر 
و درهمكرد قوای مختلف انجام داد. پس از آن اقدامات، 
در خرداد 1304ش./1925م. قانون نظام اجباری را اعالم 
كرد و به تصويب مجلس رساند. براساس اين قانون، كلية 
اتباع ذكور، اعم از ساكنان شهرها و قصبات و قرا، ايالت 
و عشاير و مقيمان خارج از كشور، از اول سن بيست و يك 
سالگي، به مدت دو سال مكلف به خدمت سربازی شدند. 

(نبوی، 1350، ص 488)
البته به خاطر بحران های متعدد در سال 1305ش./
1926م.، فرماندهان نظامي ناچار شدند كار سربازگيری را 
موقتًا به تعويق اندازند. ولي از پائيز سال 1306ش./1927م. 
دولت فعاليت های خود را از سر گرفت، اما كوشش های 
ارتش برای به خدمت گرفتن سربازان، با مقاومت گسترده 

و اغلب خشن روبه رو گشت.
اجرای  بر  نظارت  گروه  1306ش./1927م.،  مهر  در 
خبر،  اين  انتشار  شد.  اصفهان  وارد  اجباری  نظام  قانون 
شده  ياد  قانون  اجرای  با  را  اصفهان  اهالي  مخالفت 
درپي داشت و مخالفت ها در سطح وسيعي گسترش يافت. 

(عصر پهلوی به روايت اسناد، 1379، ص 88)
ناآرامي ها به حدی گسترده شد كه حاكم وقت اصفهان، 
شهر  در  اعالميه ای  انتشار  به  مجبور  حكمت،  نظام الدين 

«قانون  كه:  بود  كرده  تصريح  اعالميه  آن  در  وی  شد. 
نظام اجباری ... در سرتاسر مملكت به موقع اجرا گذاشته 
شده است. در اصفهان هم دولت، قانون مزبور را به موقع 
اجرا خواهد گذاشت. تشبثات كودكانه كه اين دو روزه به 
مي شود،  مشاهده  مغرضين  و  مدسسين  بعضي  تحريك 
وخيمي  آتية  و  [است]  پشيماني  موجب  مي گويم  صريح 
نفوس،  اتالف  و  دما  سفك  صورت  در  مي دهد.  نشان  را 
خواهند  شهر  اين  كملين  و  عقال  پيشامدها،  اين  مسئول 
صرف نظر  آن ها  از  و  تعقيب  را  آن ها  شديداً  دولت  و  بود 

نخواهد نمود.»
پذيرش  به  اهالي  دعوت  با  پايان  در  اصفهان،  حاكم 
نصيحت هايش، با جمالت تهديدآميز دربارۀ اقدامات اهالي، 
اين  موجب  «به  برد:  پايان  به  را  خود  اعالمية  اين گونه 
اعالميه، به عموم اهالي اطالع داده مي شود كه اگر دست از 
اين قبيل تشبثات و شرارت ها و اجتماعات برندارند، وضعيت 
اصفهان صورت ديگری به خود خواهدگرفت و ممكن است 
فجيع ترين وضعيات برای اهالي پيش بيايد. آن وقت جز 
ندامت ابدی برای اهالي هيچ نتيجه[ای] نخواهد داشت.» 

(اسنادی از خاندان روضاتيان، 1382، ص 241)
اما به رغم اين تهديدات، اعتراض به قانون سربازگيری 
ادامه داشت و در اين اعتراض، حتا اقليت های ديني شهر 
اين  عليه  نيز  روحانيان  و  بودند  شده  متحد  مسلمانان  با 
واعظان،  اين  از  يكي  مي پرداختند.  سخنراني  به  قانون 
قانون  اين  الغای  برای  كه   - را  وی  بود.  صدرالمحدثين 
توقيف  و  دستگير  مأموران   - مي كرد  فعاليت  شدت  به 

كردند.
نامه ای  در  اصفهان  حكمران  حكمت،  نظام الدين 
اعالمية  انتشار  از  بعد  روز  در  تيمورتاش،  به  شخصي 
به  زيادی  جمعيت  امروز   ...» نوشت:  خود،  تهديدآميز 
به مسجد آورده اند.  جبراً  مسجد شاه رفته، علما را ظاهراً 
مواظب  حتي المقدور  قشوني،  و  پليس  قوۀ  با  كامًال  بنده 
انتظامات هستم ... اين چند روزه از طرف پليس و نظامي 
هيچ استعمال اسلحه نشده است، فقط با قنداق تفنگ در 
بعضي مواقع دفاع و جلوگيری از بي نظمي نموده اند ... .»
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او، تنها راه عالج اين اعتراضات را، منحصر به سركوب 
اين  در   ...» نوشت:  باره،  اين  در  و  مي دانست  معترضان 
قضيه عموم اهالي مخالف هستند؛ برای اين كه ابداً عادت 
به اين قانون ندارند ... با مالحظه و بردباری، هيچ ممكن 
نيست پيشرفت كرد. بدون استعمال اسلحه و قوۀ جبريه، 
اين قانون در اصفهان ممكن نيست اجرا شود ... .» (عصر 

پهلوی به روايت اسناد، 1379، ص 90)
بسته  و  اعتراضات  گرفتن  شدت  با  حال،  همين  در 
شدن بازارهای اصفهان در اعتراض به قانون سربازگيری 
در شهر، دامنة آن ناآرامي ها و اعتراضات به توابع اصفهان 
هم رسيد. بازاريان شهرضا برای نشان دادن همدلي خود 
با شهر اصفهان، در اعتراض به اين قانون دكان های خود 
را به حالت تعطيل درآوردند. (اسنادی از انجمن های بلدی، 

تجار و اصناف، 1380، ج 1، صص 239-237)
عمارت  در  را  سربازگيری  مجلس  حال،  اين  با 
چهلستون، سرتيپ فرج اهللا آق اولي، رئيس نظام وظيفه و 
سرلشكر آيرم، فرمانده لشكر جنوب تشكيل دادند. در اين 

مجلس، 250 نفر داوطلب خدمت شدند.
آق اولي، در سخنراني خود - كه در آن روز برای مردم 
گفت: «اين  معترض  روحانيان  به  پاسخ  در   - كرد  ايراد 
آقاياني كه آمدند در مسجد شاه متحصن شدند و شما را 
آلت [دست] كردند، اگر حرفي مقرون به صالح اسالميت 
دارند و مستدل باشد، بيايند اينجا و با من بحث كنند و 
جوابشان را از من بگيرند واال شما را تحقير كردند، احمق 

كردند.» (بصيرت منش، 1378، صص 296-295)
منزل  به  مردم  حكومت،  اقدام  اين  به  اعتراض  در 
روحانيان، از جمله حاج آقا نوراهللا اصفهاني - كه از عالمان 
برجسته و از رهبران مشروطه بود - هجوم آوردند و شهر 
خالل  در  زمان  اين  در  اصفهان  روحانيان  شد.  تعطيل 
سخنراني هايشان در مساجد، اعتراضات خود را به قوانين 

سربازگيری اعالم داشتند. (ساكما:291001184)
حاج آقا نوراهللا اصفهاني، پيش از اين ماجرا جمعيتي 
موسوم به «اتحاد اسالمي اصفهان» پايه گذاری كرده بود. 
مرامنامه و نظامنامة اتحاد اسالمي، در دوازدهم فروردين 

1306ش./1927م. منتشر شد. مرامنامة فوق، شامل 14 
احكام  ترويج  در  كوشش  چون:  مسائلي  حاوی  و  ماده 
مذهب جعفری، احيای مدارس قديمه و معابد مسلمانان، 
اهتمام در احقاق حقوق مسلمانان، ضبط كتاب های حقه 
شرعي،  منهيات  ترک  در  جديت  ضاله،  كتاب های  رد  و 
ترويج و تشويق اهل علم و صنعت، توسعة امتعه و البسة 
وطني، مساعدت با ديگر هيئت ها و احزاب ديني، جديت 
در ترقي معارف حقه، سعي در اجرای احكام حاكمان شرع، 
اقدام در شعائر اسالمي، تأسيس مدرسة ديني برای اطفال، 
صحيح نمودن مسائل علميه از عبادات و معامالت و اقدام 
اصفهان،  (فرهنگ  بود.  ايران  مملكت  ترقي  در  سعي  و 

شمارۀ 31، ص 5)
آذرماه 1305ش./1926م.  يازدهم  در  نوراهللا  آقا  حاج 
پيش از تشكيل «اتحاد اسالمي اصفهان»، در اعالميه ای 
از  را  خود  حمايت  است»،  خطر  در  عنوان «اسالم  تحت 
اتحادية اصناف اصفهان و قطعنامة آن اتحاديه با عنوان 
«وطن در خطر است»، اعالم كرده بود. اتحادية اصناف، 
در اعالمية خود دربارۀ مرگ اقتصادی ايران بر اثر «ورود 
بعد  «من  كرد:  اعالم  و  داد  هشدار  بي مصرف»،  امتعة 
در  آنچه  با  و  كرده  احتراز  اجانب  امتعة  از  حتي المقدور 
وطن مقدس خودمان تهيه مي شود، قناعت نمائيم و برای 
اجرای اين تصميم، دين و شرافت و مقدسات ملي خود را 
گرو مي گذاريم كه مادام الحيات تخلف ننمائيم.» (ساكما: 

(310000053
حاج آقا نوراهللا هم در اعالمية خود، «اسالم در خطر 
آنان،  اعالمية  و  اصناف  اتحادية  از  حمايت  در  است»، 
نوشت: «ايرانيان با اين كه عالوه بر غيرت وطن خواهي، 
غيرت ديني و اسالمي دارند ...، نبايد راضي بشوند كفار 
و  باشند  داشته  استيالئي  راه  آن ها  مملكت  و  آن ها  بر 
صنايع  چرا  مي باشد،  خارجه  صنايع  از  بهتر  آنان  صنايع 
و  مي نمايند  مرغوب  را  اجانب  صنايع  و  متروک  را  خود 
خود را اسير صنايع اجانب و آن ها را با ثروت، و مملكت 
خود را مبتال به فقر و فاقه نموده اند ...؟ در اين عصر كه 
اليحة منتشره از اتحادية اصناف تحت عنوان «وطن در 
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خطر است» را مالحظه نمودم، چون فوق العاده اميدبخش 
اول  اميدوارم  و   ... مي نمايم  تقديم  را  تشكرات خود  بود، 
اينجانب  نمايد،  محترمه  هيئت  آن  به  تأسي  كه  كسي 
بوده باشد،  داشته  جانب  اين  به  بستگي  هركس  و 

باشند ... .» (ساكما: 291001142)
رهبری  سوابقي،  چنين  داشتن  با  نوراهللا،  آقا  حاج 
به  سربازگيری  قانون  بر ضد  را  اصفهان  شهر  اعتراضات 
عهده گرفت. وی از روحانيون، طالب و مردم اصفهان و 
ديگر شهرستان ها دعوت كرد تا در اعتراض به اين قانون، 

به قم مهاجرت نمايند.
به  اصفهان  مختلف  طبقات  از  گروهي  سرانجام 
نظير  اصفهان  علمای  ديگر  و  نوراهللا  آقا  حاج  رهبری 
فشاركي،  آيت اهللا  (شريعتمدار)،  نجفي  كمال الدين  شيخ 
سيدالعراقين، سيدعلي نجف آبادی، سيدمحمد نجف آبادی، 
آقای  صدرالعلما،  احمدآبادی،  مدرس  سيدمحمدصادق 
چهارسوقي و گروهي از روحانيان خاندان نجفي (بصيرت 
منش، 1378، ص 298؛ مكي، 1364، ج 4، ص 416)، 
مهاجرت  قم  سوی  به  آبان 1306ش./1927م.  اوايل  در 
كردند. اين حركت، با حمايت جمعي از روحانيان و مراجع 
داخل و خارج نيز روبه رو شد. (مكي، 1364، ج 4، صص 

407 و 416)
تلگراف هائي از طرف حاج آقا نوراهللا به مجلس و رئيس 
الوزرا مخابره شد كه در آن، آمده بود: تعليم اجباری، بهتر 
شود.  برقرار  بايد  داوطلب  نظام  و  است  اجباری  نظام  از 

(مكي، 1364، ج 4، ص 417)
رئيس  و  دربار  ميان  نامه  و  تلگراف  تبادل  مدت ها 
داشت.  ادامه  قم  علمية  هيئت  با  دولت  رئيس  و  مجلس 
اما در اين ميان تلگرافي از سوی وزارت داخله، در هشتم 
آذر 1306ش./1928م. از طريق نظام الدين حكمت، حاكم 
آن  در  شد.  منتشر  اصفهان  اهالي  اطالع  برای  اصفهان، 

اعالميه آمده بود:
حضرات  طرف  از  تلگراف  پاره[ای]  متواليًا  چون   ...»
به  اجباری  نظام  باب  در  اهالي  و  عظام  علمای  آقايان 
شاهنشاهي  اقدس  اعليحضرت  بندگان  مبارک  خاک پای 

ذات  كه  نمي دانند  و  مي دارند  معروض   - ارواحنافداه   -
اقدس ملوكانه از هرگونه مسئوليتي مبراست، لزومًا  زحمت 
مي دهيد كه بايد به عموم اهالي خاطرنشان فرمائيد كه اوًال 
موضوع نظام اجباری، برطبق قانون مملكتي حتمي االجرا 
و اجرای آن هم اساسًا و مستقيمًا  مربوط به وظايف هيئت 
دولت است و دولت - كه عهده دار حفظ مصالح مملكتي 
است - البته نظر به مسئوليتي كه دارد، تصميمات خود 
را در هر موقع اتخاذ و اجرا مي نمايد. ثانيًا چنانچه كراراً از 
طرف دولت اظهار شده است، در قانون نظام اجباری - كه 
برای حفظ انتظامات و تابع حيثيات و تأمين ثغور و حدود 
مملكتي مفيدترين قوانين است - ممكن نيست هيچگونه 
و  شود  صرف نظر  آن  اجرای  از  و  واقع  تأخيری  و  تغيير 
همه، بايد بدانند كه هرگونه اظهار و تقاضائي در اين باب، 

بي نتيجه خواهد بود.» (ساكما:290008514)
با اين كه چنين اعالمية قاطعي دراصفهان منتشر شد، 
وضع در قم به صورت ديگری بود. واسطه هائي از شهر قم 
به سوی پايتخت در رفت و آمد بودند؛ تا اين كه شريعتمدار 
به شهرری رفت و رئيس الوزرا از او ديدن كرد. بعداً با هم 
حضور رضاشاه رسيدند و در اثر اين مالقات، رئيس الوزرا 
امام  اتفاق  به  (تيمورتاش)،  دربار  وزير  و  (مخبرالسلطنه) 
جمعه و ظهيراالسالم، به امر شاه عازم قم شدند و با حاج 
آقا نوراهللا و هيئت علميه، مفصًال مالقات و مذاكره كردند 

و سرانجام توافقاتي بدين شرح حاصل شد:
1. تجديدنظر در قانون نظام اجباری؛

2. انتخاب پنج نفر از روحانيون برای حضور در مجلس، 
مطابق اصل دوم قانون اساسي مشروطه؛

وزارت  در  شرعيات  ناظر  سمت  به  نفر  يك  تعيين   .3
فرهنگ و جلوگيری از نشر مطالب خالف ديانت؛

4. جلوگيری از منهيات شرعيه؛
5. تنظيم و تثبيت محاضر شرع، مطابقت برنامة مدارس 
داخلي.  مدارس  و  معارف  وزارت  برنامة  با  خارجي 
(عصر پهلوی به روايت اسناد، 1379، ص 92؛ مكي، 
1364، ج 4، ص 417؛ نجفي، 1378، صص 242-

243؛ عاقلي، تيمورتاش، 1371، ص 248)
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شاه،  و  آورد  تهران  به  رئيس الوزرا  را،  پيشنهادها  اين 
تلگراف  نيز،  روحانيون  طرف  از  كرد.  موافقت  آن ها  با 
كه  بود  اين  بر  قرار  گرديد.  مخابره  شاه  به  سپاسگزاری 
دولت اليحة مقتضي در زمينة اصالحات موردنظر هيئت 
علميه، تهيه و به مجلس تقديم نمايد. بر همين اساس، 
حاج آقا نوراهللا و ساير اعضای هيئت علميه، مراجعت از 
قم را موكول به تصويب قانوني مواد و پيشنهاد خودشان 
كردند. اين اليحه را دولت، تهيه و به مجلس تقديم كرد؛ 
اما قبل از آن كه در مجلس مطرح شود، در شب چهارم 
ديماه 1306ش./1927م. حاج آقا نوراهللا به طور مشكوكي 

درگذشت. (مكي، 1364، صص 409 و 417)
شهرهای  به  روحانيان  ساير  نوراهللا،  آقا  حاج  مرگ  با 
خود بازگشتند و دولت نيز توافق های خود را با روحانيان 
به بوتة فراموشي سپرد. جريان مهاجرت علمای اصفهان 
يك  عنوان  به  بعدها  آن،  يافتن  خاتمه  نحوۀ  و  قم،  به 
موضوع محرمانه تلقي شد. در گزارشي از نظمية اصفهان 
داخله  وزارت  به  خرداد 1307ش./1928م.،  تاريخ 27  به 

آمده است:
مذاكرات  پاره[ای]  واسطة  به  كه  «صدرالمحدثين 
منبری خود، مورد تعقيب واقع و ملتزم شده بود كه ديگر 
مخالفين  از  عده  يك  تحريك  به  بنا  ننمايد،  صحبتي 
جريان انتخابات آن جا سيدمحمدتقي واعظ را - كه در قم 
به آقايان مهاجرين مساعدت مي نموده و اخيراً به اصفهان 
آمده - محرک شده كه در منبر امامزاده اسمعيل رفته، به 
بعضي مذاكرات مبادرات نمايد و مشاراليه، در شب 12 ماه 
جاری در محل مزبور رفته، پس از يك رشته مذاكرات، 
مهاجرت  قضية  كه  نموده  دعوت  آينده  شب  در  را  اهالي 
آقايان قم و عمليات خود را نقل نمايد. نظمية اصفهان، 
به وسايل مقتضيه، از اقدامات مشاراليه جلوگيری نموده 
(ساكما:  مملكتي.»  نظمية  تشكيالت  كل  رئيس  است. 

(293002890
آغاز  سربازگيری  1306ش./1927م.  سال  همان  از 
شد (ساكما: 291002111) و تا سال های بعد هم بدون 
وقفه ادامه يافت. (ساكما: 291000730 ؛ 291001240؛ 

جمع آوری  برای  كه  دستورالعملي  در   (29100384
پادشاهي  سال های  واپسين  در  وظيفه  نظام  مشموالن 
و  عمل  صحت  و  بر «درستي  مي شد،  صادر  اول  پهلوی 
حسن سلوک با مردم» و اهتمام و دقت عمل «كه عمل 
صورت  تبعيض»  بدون  قانون  مقررات  روی  سربازگيری 
بگيرد، تأكيد شده بود. اگر در مواردی بين مأموران نظام 
وظيفه و اهالي سوءتفاهماتي پيش مي آمد، در مرحلة اول 
بخشداران و فرماندار مسئول رفع آن بودند و اگر مشكل 
حل نمي شد، مي بايست مراتب را به وزارت كشور اطالع 

مي دادند. (ساكما: 291002330)
ادعا  اصفهان  در  عده ای  سال 1307ش./1928م.  در 
برای  مي توانند  واسطه هائي،  داشتن  با  كه  بودند  كرده 
سربازان معافيت از سربازی دريافت بدارند و از اين طريق، 
شماری از اهالي شهر را فريب داده بودند. حاكم اصفهان 
در  سربازگيری،  مجلس  رئيس  و  حكمت)  (نظام الدين 
پنجم آبان 1307ش./1928م. به جهت مشكالتي كه اين 
مسئله در شهر ايجاد كرده بود، اطالعيه ای منتشر ساخت. 

در اين اطالعيه آمده بود:
«مطابق اطالع و راپرت های واصله، چند نفر اشخاص 
بي حيثيت، از بي اطالعي اغلب اهالي استفاده نموده، خود را 
دالل و واسطه معرفي و به عنوان اشخاص و معاف نمودن 
مشمولين، استفاده هائي از مردم بي اطالع مي نمايند. برای 
در  فقط  مشمولين  مي شود  اعالن  اهالي،  عموم  اطالع 
مي توانند  باشند،  معافيت  شرايط  حائز  قانونًا  كه  صورتي 
از مواد قانون استفاده نموده، برطبق قانون، اوراق معافيت 
هيچگونه  به  محتاج  صورت،  اين  در  و  دارند  دريافت 
بي موضوع،  تشثبات  بعضي  [با]  و  بود  نخواهند  واسطه 
متوسل شدن به وسائل و وسايط، بكلي بي نتيجه خواهد 
اهالي  افراد  از  هريك  آتيه  در  هرگاه  است  بديهي  بود. 
دستخوش  قسمت  اين  در  را  خود  و  تعقيب  را  رويه  اين 
استفادۀ اشخاصي قرار دهند، قدمي است كه عمًال بر ضرر 

و خسارت خود برداشته اند.» (ساكما: 291001163)
از هنگامي كه سربازگيری در اصفهان شروع شد، گاه 
سربازخانه ها  از  مشموالن،  از  پاره ای  كه  مي افتاد  اتفاق 
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فرار مي كردند (ساكما: 291001341). در سال های اولية 
سربازگيری در شهر، ادارۀ قشوني و مأموران سربازگيری، 
فراری  سربازهای  خانواده های  و  اوليا  متعرض  و  مزاحم 
مي شدند و از آنان مطالبة سربازان فراری را مي كردند. اما 
در بسياری از اين موارد، مشموالن بدون اطالع خانواده، 
فرارشان  در  ابداً  آن ها  خانوادۀ  و  مي كردند  اختيار  فرار 

شراكت يا اطالعي نداشتند.
حكمت)،  (نظام الدين  اصفهان  حاكم  اساس،  برهمين 
داخله،  وزارت  به  نامه ای  در  سال 1307ش./1928م.  در 
نوشت: «مستدعي است عاجًال در اين باب دستور مقتضي 
اهالي  متعرض  باب  اين  از  بي جهت  كه  فرمائيد  صادر 

نشوند.» (ساكما: 291001163)

نتيجه
در  نوين  ارتش  ايجاد  جهت  در  كه  اقداماتي  راستای  در 
در  اجباری،  نظام  طرح  برقراری  پذيرفت،  صورت  كشور 
بدين  گرفت.  قرار  اول  پهلوی  دولت  برنامه های  سرلوحة 
منظور، برای اجرای اين طرح، پاره ای ادارات و مؤسسات 
در پايتخت و شهرهای كشور ايجاد شد و غالبًا به دليل 
فشار  اعمال  با  آن  اجرای  قانون،  اين  از  مردم  نارضايتي 
و  جنبش ها  شكل گيری  به  و  بود  همراه  دولت  سوی  از 
مهم ترين  انجاميد.  كشور  مختلف  نقاط  در  حركت هائي 
رهبری  به  اصفهان  شهر  در  دست،  اين  از  واكنش ها 
نتيجه  به  حركت ها،  اين  اما  گرفت.  صورت  روحانيون 
اجرا  به  كشور  سراسر  در  سربازی،  نظام  طرح  و  نرسيد 

درآمد.
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