
 

 ) 1304نھم آبان (اعالم انقراض سلسلھ قاجار؛ 
 مظفر شاھدي 

در ایران بھ وقوع پیوست، در روندي تدریجي، ولي مداوم موجبات و  1299كودتایي كھ با پشتیباني بالتردید انگلیسیان در سوم اسفند 
با قدرتیابي و صعود رضاخان سردارسپھ و عامل نظامي كودتا بر پست نخست وزیري كھ . مقدمات پایان كار قاجارھا را فراھم آورد

مجلس . با ایجاد رعب و خفقان مضاعفي نیز توأم بود، آگاھان بھ امور در ھمان زمان حیات سیاسي قاجارھا را پایان یافتھ تلقي كردند
پنجم شوراي ملي نیز بھ رغم حضور اقلیتي مستقل تحت كنترل رضاخان قرار گرفت و بھ ویژه شھرباني مخوف او اكثریت نمایندگان 
مجلس را بھ حمایت از رضاخان وادار ساخت و بدین ترتیب نمایندگان راه یافتھ بھ مجلس عمدتا بر اثر تھدید و تطمیع آماده شدند تا با 

روي  1304آبان  9این فرصت بدفرجام در روز . تصویب قانوني انقراض سلسلھ قاجاریھ، صعود رضاخان بھ سلطنت را اعالم كنند
و با كارگرداني افرادي چون سیدمحمد تدین نایب ) نماینده حاضر در جلسھ 85از (نماینده  80داد و ماده واحده اي با رأي موافق 

بھ نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریھ را اعالم نموده و . مجلس شوراي ملي -ماده واحده: "رئیس موقت مجلس تصویب شد
تعیین تكلیف . حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانین موضوعھ مملكتي بھ شخص آقا رضاخان پھلوي واگذار مي نماید

 ." متمم قانون اساسي تشكیل مي شود 40-38-37-36حكومت قطعي موكول بھ نظر مجلس مؤسسان است كھ براي تغییر مواد 

پس از تصویب ماده واحده سیدمحمد تدین با گروھي دیگر از نمایندگان چاپلوسانھ بھ حضور رضاخان رسیدند و بھ او تبریك گفتند و 
رضاشاه نیز ضمن ابراز امتنان و خوشوقتي طي بخشنامھ اي موضوع انقراض قاجاریھ صعودش بھ ریاست حكومت را كھ مقدمھ 

 . سلطنتش بود، بھ اطالع عموم مردم رسانیده، بھ دستور او محمدحسن میرزا ولیعھد بالفاصلھ از كشور اخراج گردید

 : مأخذ
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