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انتخابات مجلس پنجم و مجلس مؤسسان
بر اساس اسناد منتشر نشده وزارت جنگ1

�  دكتر حسين آباديان2

 بدون ترديد مرحله مهم صعود رضاخان به منصب رياست الوزرائی و البته به دنبال آن ايجاد 
بلوای جمهوری، تقلبات گسترده در انتخابات مجلس پنجم بود، به طوري كه وقتی به اصطالح 
اين انتخابات انجام شد، معلوم گرديد به جز تهران، قشون با انتخاباتی فرمايشی كسانی را روانه 
مجلس كرده اس��ت كه مورد نظر وزارت جنگ و ش��خص رضاخان بوده اند.3 اين انتخابات راه 
را برای به دس��ت گرفتن سهل و آسان رياست الوزرائی توسط رضاخان هموار كرد. به عبارتی 
وقتی قوه مقننه تحت سيطره قزاقان درآمد، تسلط بر قوه مجريه خودبخود در طالع آنها هويدا 
شد. امرای لشكر در اطراف و اكناف كشور شروع به مداخله در صندوقهای رأی كردند، حتی 

از قبل معلوم بود چه كسانی به عنوان نماينده وارد مجلس خواهند شد.
 تقلب در انتخابات از مجلس پنجم به بعد رويه معمول كارگزاران رضاخان ش��د، تا جائی 
كه كار به جائی رس��يد كه نمايندگان مجلس هفتم به بعد بدون اس��تثنا ابتدا بايد رضايت دربار 
پهل��وی را جلب مي  كردند، آنگاه نام آنها در فهرس��ت نمايندگان آن دوره گنجانيده مي ش��د. 
همچنين از قبل معين بود فالن نماينده از كدام حوزه انتخابيه بايد برگزيده شود. فهرست مزبور 
در اختيار نظميه قرار داده مي شد و نظميه هم هزاران تعرفه انتخاباتی را خود تكميل مي  كرد و 
به صندوقهای رأی مي  انداخت. گاهی اهل محل به هيچ وجه نمي  دانستند نماينده شان كيست.
بيشتر اوقات آنها حتی نام نماينده خويش را نمي  دانستند. نمايندگانی هم كه دارای استقالل رأی 
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بودند، ناچار استفعا مي كردند.4    
 انتخاب��ات مجلس پنجم به طور طبيعی بايد در اوايل 1302 انجام مي ش��د. به همين دليل 
از اواخر سال 1301 تمهيدات الزم برای تسلط بر قوه قانونگذاری آغاز گرديد. به طور مثال 
فرمانده لشكر اصفهان در پاسخ نامه اي از رضاخان كه توازن قوا در انتخابات آتی آن شهر را 
جويا شده بود نوشت در اين حوزه انتخابيه تعداد كانديداها زياد است و هر گروه و طبقه اي 
برای خويش كس��ی را در نظر گرفته اند: »از طرف مالها حاجی ميرزاعلی، شيخ مرتضی پسر 
حاجی آق��ا جمال ]اصفهانی[، حاجی ميرزايحيی دولت آبادی، س��يدعبداهلل محرر، حاجي آقا 
نوراهلل ]نجفي اصفهاني[ از طرف فرقه دمكرات شيخ محمدحسين ]قمشه ای[، افتخارالسادات؛ 
]از طرف[ بازاری و غيره5 اعتمادالتجار، امين التجار، شيخ االسالم جهاد اكبر رئيس معارف، از 
طرف ش��اهزاده ها معتمدالدوله رئيس پست، ]حسين[ كی استوان كارگزار سابق، ]و[ حاجی 
محمدعلی خان« كانديدا هس��تند. طبق اين گزارش در صورتی كه انتخابات اردستان ضميمه 
نائين گردد، حاجی ميرزاحسين خان نائينی ممكن بود آرائی را به خود اختصاص دهد. حاكم 
نظامی از بين اينها فقط افتخارالسادات را دارای »صالحيت نمايندگی« مي  دانست.6 رضاخان 
در تلگرامی جداگانه باز هم از حاكم نظامی اصفهان خواست نظر خويش را برای صالحيت 
اين افراد اعالم نمايد.7 در گزارش��ی محرمانه آمده اس��ت: »در اتحادیه تجار ]اصفهان[ مذاکره 
بوده است که بعد از اینکه اعتمادالتجار وارد طهران مي شود چندین مرتبه برای مالقات از حضرت 
اش��رف وقت مي  خواهد و ایش��ان وقت به او نمي  دهند و اخیراً برای اعتمادالتجار پیغام مي  کند که 
اگر مي  خواهید آسوده باشید برای زیارت عتبات حرکت کنید، بعد از این پیغام ایشان فوراً حرکت 
مي  کنند.«8 يعنی رضاخان، اعتمادالتجار را تهديد كرد يا به عتبات رود يا به آسانی از رقابتهای 

انتخاباتی كناره گيري كند و در غير اين صورت جان خود را از دست خواهد داد.
 تقلب در انتخابات س��نت پارلمان��ی رژيم رضاخان بود، كمااينكه بعدها هم امير لش��كر 
ش��رق امان اهلل جهانبانی با همكاری امير شوكت الملك علم حاكم قائنات از انتخابات مجلس 
هفتم تا س��ه دوره بعد، سلمان اسدی فرزند مصباح الس��لطنه اسدی نايب التوليه آستان قدس 
رضوی را از صندوقهای رأی به عنوان نماينده سيستان بيرون مي آورد. لحن تلگرامی در اين 
زمينه به خودی خود روش��ن بود و صراحت داش��ت. طبق اين تلگرام: »مقرر است از سیستان 
س��لمان خان پسر آقای اسدی انتخاب شود. الزم اس��ت در این موضوع اقدام و جدیت نمائید که 
پیش��رفت نماید.«9 مصباح ديوان يا مصباح الس��لطنه يا همان محمدوليخان اس��دی، مس��توفی 
اميرش��وكت الملك علم در سيس��تان بود. او يكی از س��ه ضلع مثلثی بود كه همراه با علم و 
معتصم السلطنه فرخ، عليه كلنل محمدتقی خان پسيان فعاليت مي  كرد و سرانجام باعث گرديد 
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ماجرائی را كه مي شد با مسالمت خاتمه داد، به خون كشيده شود. 
 همانطور كه باالتر آمد فرآيند تقلب گس��ترده انتخاباتی از مجلس پنجم ش��روع شد. به جز 
حوزه انتخابيه تهران كه به واسطه رجلی مثل مدرس نمي  توانست مورد دستبرد واقع گردد، در 

كليه حوزه هاي ديگر كشور، تقلبات آشكار و نهانی به كارگردانی قزاقها صورت گرفت. 
 در زمان انتخابات مجلس پنجم، رضاخان به والی فارس هم نامه نوشت و از او خواست 
كانديداها را معرفی كند و مس��لك و مرام آنها را توضيح دهد تا او دستور دهد كداميك بايد 
انتخاب ش��وند.10 در واقع از س��ال 1301 رضاخان برای مجلس پنجم نقشه مي  كشيد. قشون 
بازوی اجرائی او بود در نيل به اهداف از پيش تعيين شده؛ در اين راستا امرای لشكر موظف 
بودند گزارش��هائی از آرايش نيروهای سياس��ی در نقاط مختلف كشور تهيه نمايند و آنها را 
به اطالع سردارس��په برسانند. از مهر س��ال 1301 رضاخان به فرماندهان قشون خود دستور 
مي  داد »نظر به مقتضيات وقت« از طرف اهالی تلگرافهائی به جرايد و مجالت ارسال نمايند 
كه مثاًل وكالی تبريز كه انتخاب ش��ده اند، از طرف مردم آذربايجان انتخاب نشده اند و مردم 
آنها را به رس��ميت نمي  شناسند و »ابداً از تعيين آنها اطالع نداريم.«11 از آن طرف اداره اركان 
حرب قش��ون جنوب گزارش مي داد، اهالی ش��يراز بر دودس��ته اند كه به دمكراتهای غربی و 
شرقی مشهورند، »دمكراتهای شرقی كه متمايل به انگليسها مي  باشند«، اين اشخاص را نامزد 
وكالت مجلس نموده اند: نصرت الدوله فيروز، سيديعقوب انوار، نصرالسلطنه و عده ای ديگر، 
»دمكراتهای غربی كه ضدانگليس محس��وب مي ش��وند«، اين عده را ب��رای مجلس كانديدا 
نموده ان��د: صدراالس��الم، ناظم التوليه، ضياءاالدبا و س��ردار فاخر حكم��ت. در اين گزارش 
فرقه ش��رقی »مطلقًا با تش��كيالت قشون مخالف« قلمداد ش��ده حال آنكه طبق اين گزارش 
فرقه غربی بالعكس با قش��ون موافقند. از بين غربيها صدراالس��الم، ضياءاالدبا و ناظم التوليه 
اليق تر و طرف اعتماد خوانده ش��دند. طبق همين س��ند اهالی سياست در يزد عبارت بودند 
از تش��كيلی و ضدتشكيلی. تشكيلی ها ابوالحس��ن حائريزاده و آقاسيدكاظم را كانديدا كرده 
بودن��د كه در مجلس چه��ارم هم نمايندگان يزد بودند؛ بعالوه آقاش��يخ هادی و ميرزاعباس 
صراف. اما ضدتش��كيليها فرخی يزدی و عده اي گمنام مثل نواب وكيل آقا، سيدعبدالرسول، 
موس��ی زاده، اناری زاده و حاجی افتخار را كانديدا كرده بودند. اركان حرب قشون جنوب از 
بين اينان سيدعبدالرسول، شيخ هادی و سيدكاظم را »نسبتًا اصلح« دانست. در كاشان با اينكه 
هنوز حوزه جلس��ات حزبی تش��كيل نمي  ش��د، اما نامزدهای وكالت به اين شرح بودند: »از 
دس��ته اي كه با قشون موافق و مساعد مي  باشند« ميرزا سيدحسين نماينده فعلی، جليل الملك 
و آقااحمد معروف به گنبد. وحيدالملك شيبانی، متين السلطنه12، حاجی آقا علی فرزند ميرزا 
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ش��هاب الدين، ميرزا محمدحس��ين، س��يدعبدالرحيم تمبرفروش، حسام االسالم و سيدمحمد 
مدي��ر جزو مخالفين قلمداد گرديدند كه از س��وی تجار كانديدا ش��ده بودن��د. در كنار اينها 
معين الممالك، رئيس مالياتهای غيرمس��تقيم اصفهان، از طرف اهالی نطنز و جوشقان كانديدا 
ش��ده بود، در عين حال معظم الس��لطنه، مفتش اداره تحديد ترياك هم مشغول اقداماتی برای 

كانديداتوری از همان حوزه انتخابيه بود.13
 فرمانده تيپ ش��مال هم ضمن اينكه گزارش داد در س��واحل بحر خزر س��كه هاي نقره 
روسی رواج دارد و دائما هم اين سكه ها رو به تزايد است14، در نامه اي ديگر نوشت، كميته 
كمونيس��تهای رشت، نيرالس��لطان و آخوندزاده را نامزد وكالت كرده اند و برای موفقيت آنها 
ش��روع به تبليغات نموده اند. طبق اين گزارش: »انتخاب هر دو برعلیه منافع و الزم خواهد بود 
که جلوگیری ش��ود.«15 در مورد رواج س��كه هاي دولت ش��وروی در سواحل خزر پی نوشت 
ش��د »ضرری ندارد«، اما در مورد دوم پاس��خ داده ش��د »حس��ب االمر« رضاخان »از انتخاب 
نيرالس��لطان و آخوندزاده جلوگيری فرمائيد تا دس��تور برس��د.«16 اندكی بعد گزارش ش��د: 
»محمودآقا کمیسر عالیه زمان انقالب گیالن به طهران مي  آید برای اخذ امتیاز جریده نور و طلیعه، 
یوم 27 ثور حرکت؛ این دس��تور از طرف روسها]س��ت[ و تمام مخارج��ات را آنها مي  دهند، این 
جرائد با حال امروزه گیالن منافی اس��ت، راپرتًا معروض داشت.«17 در ذيل اين نامه نوشته شده 
است: »به وزارت علوم نوشته شود که از دادن اجازه انتشار خودداری نمایند.«18 روز دوم تيرماه 
هم تلگرامی از رئيس تيپ شمال به وزارت جنگ ارسال گرديد، در اين تلگرام هم قيد شده 
بود: »ش��ریفی نام مي  خواهد از مرکز امتیاز طبع روزنامه رس��تاخیز را صادر نماید، مستدعی است 
بوسائل مقتضیه از صدور امتیاز این روزنامه جلوگیری و بعدها هم امتیاز به هیچ روزنامه در گیالن 
ندهند، چونکه کلیه جرائدی که از اینجا امتیاز گرفته مي ش��ود، فقط به تحریک روس��ها و مقاصد 
آنان طبع خواهد شد.«19 وزارت جنگ ضمن ارسال نامه اي محرمانه به وزارت معارف در مورد 
امتياز جرايد گيالن، تقاضا كرد »مقرر فرمایند از اعطای امتیاز بجراید آن صفحات کلیتًا خودداری 
نماین��د.«20 بنابراين نمايندگانی ك��ه مورد نظر رضاخان نبودند، نه تنها نبايد وارد مجلس پنجم 

مي شدند، بلكه حتی نبايد روزنامه اي برای رسانيدن صدای خود به مردم مي داشتند. 
 با اين وصف در صفحات ش��مال تبليغات به نفع محمد آخوندزاده ادامه داش��ت. حاكم 
نظامی انزلی گزارش مي  داد، آخوندزاده همراه با شومياتس��كی، وزيرمختار روس��يه در تهران 
به انزلی وارد ش��ده و به محض ورود »ش��روع به تش��كيل اتحاديه هائی نموده است از قبيل 
كرجی بانان و صيادان و حلبی س��ازان و نجاران و بيكاران و غي��ره«، اين اتحاديه ها عمومًا از 
حمايت كنسولگری شوروی در انزلی برخوردارند و »مرام اين اتحاديه ها مرامنامه سوسياليست 
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مي  باشد.« طبق اظهارات آخوندزاده اين اتحاديه ها يك اتحاديه مركزی هم در تهران داشتند، 
او ظاهراً مأمور بوده اس��ت در انزلی هم اتحاديه هائی تش��كيل دهد و آنها را با مركز مرتبط 
نماي��د تا »در موقع لزوم حفظ حقوق اقتصادی خ��ود را بنمايند.« طبق گزارش حاكم نظامی 
انزلی، از ش��وروی مس��تقيمًا كمكه��ای مالی در اختيار اين گروه ق��رار مي  گيرد و »اين عمل 
به توس��ط آخوندزاده به طور مخفيانه اجرا مي ش��ود«، نتيجه گرفته ش��د اينها همه مقدماتی 
اس��ت برای »وكيل شدن محمد آخوندزاده.« حاكم نظامی گزارش داد »گرچه از جلسات آنها 
جلوگیری شده است ولی بدیهی است این قبیل تشکیالت اتحادیه ها در آینده نتیجه خوبی نخواهد 
داشت و ریاست محترم تیپ شمال نیز هنوز از استرآباد تشریف نیاورده اند که تکلیف قطعی معین 
نمایند، خاتمتًا به عرض مي رس��اند که کلیه این اقدامات از طرف شخص آخوندزاده مي شود ولی 
به طور مخفی خود قونس��ول روسیه و اجزای آن هم کمک پولی و غیره مي  نمایند. راپورتًا عرض 
و منتظر اوامر مطاع مبارک مي  باش��د.«21 پي��ش از اين حاكم نظامی انزلی خطاب به رئيس تيپ 
مستقل ش��مال نوشته بود: »اتحادیه کارگران انزلی، صیادان، کرجی بانان،22 حلبی سازان، حماالن 
اجازه مي  خواهند یوم س��ه ش��نبه اول ماه مه را جش��ن بگیرند، منتظر اوامر مبارک و دستور فوری 
مي  باشد.« اما محمدحسين آيرم، رئيس تيپ مستقل شمال پاسخ گفته بود: »با کمال تعجب از 

مفاد تلگراف، اجازه نداده ام.«23 اين موضوعات همه به انتخابات مربوط مي شد.
 در ارتباط با مسئله انتخابات همچنين نوشته شد، اطمينانی به رئيس تلگرافخانه رشت نيست، 
اما اكنون او را به كفالت حكومت تعيين كرده اند كه وی هم به نوبه خود شيخ محمدحسن »ليدر 
كمونيس��ت« را به رياس��ت بلديه تعيين كرده است. هشدار داده ش��د به زودی انتخابات شروع 
مي شود و همزمان روسها هم مشغول پراكنده كردن جزواتی مي  باشند تا مردم را تشويق به رأی 
دادن به كانديداهائی نمايند كه مورد نظر آنهاست. آيرم نوشت، اگر اين وضع ادامه يابد، اين گروه 
اكثري��ت رأی ها را به خود اختصاص خواهند داد. راه حل اين بود كه رئيس س��ابق تلگرافخانه 
رش��ت را از كفالت حكومت بردارند و ش��خص ديگری را از مركز به جای او تعيين كنند.24 نيز 
مي  گفتند رئيس تلگرافخانه رشت هم »خود را از پس پرده اختفا خارج و قوياً مشغول آنتريكات 
و پارتی بازی جهت روسهاست«، پيشنهاد گرديد اين شخص را عزل نمايند و رئيس تلگرافخانه 
استرآباد را كه »شخص امين و بدخلقی« است به جای رئيس كنونی تلگرافخانه تعيين نمايند، زيرا 
»قطعاً روسها مشاراليه را نمي  توانند به طرف خود جلب كنند«، بنابراين مصلحت اقتضاء مي  كند تا 
او به دليل موقعيت گيالن به رياست تلگرافخانه مركزی رشت معين شود.25 البته مدتها پيش از اين 
رضاخان نوشته بود: »چون حکومت گیالن هم عنصر انقالبی است به زودی عوض خواهد شد«26، اما 

معلوم نيست چرا اين موضوع اين همه ادامه پيدا كرده بود. 

انتخابات مجلس پنجم و مجلس مؤسسان
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 در نامه اي ديگر وضعيت گيالن بحرانی توصيف ش��ده اس��ت، در اين نامه آمده است: »با 
کفیل حکومت رش��ت که آش��کارا بر له کمونیزمی اس��ت و حتی در مجمع انتخابیه هم اقتدارات 
خود را اعمال مي  نماید، چگونه باید رفتار ش��ود.« توضيح داده شد روسها اظهار داشته اند »اگر 
وكالی مليون منتخب نش��وند، روابط ما قطع خواهد شد«، پس اوضاع در حالت عادی قرار 
ندارد، الزم اس��ت حاكمی بيطرف به رش��ت اعزام گردد و ض��رورت فوق العاده اين مهم به 
مس��ئولين باالتر يادآوری شود.27 در حاشيه اين نامه نوش��ته شده »توسط رمز قشونی توبيخ 
ش��ود.« همچنين اطالع داده ش��د زمانيكه اتحاديه كارگران انزلی برای امر انتخابات مشغول 
تبادل نظ��ر بوده ان��د، »از طرف حكومت نظامی انزلی آنه��ا را متفرق و صاحب خانه و رئيس 

اتحاديه را تبعيد نموده اند.«28 
 و اما وضع انتخابات فارس به حدی مغش��وش بود كه مستوفی الممالك رئيس الوزرای وقت 
خواست مانع از »مداخالت غيرمشروع متنفذين« در اين انتخابات شوند.29 با اينكه انتخابات فارس 
خاتمه يافته بود، ليكن رضاخان دستور داد به جای سيدابراهيم ضياء قشقائی و ضياءاالدبا، حاجی 
آقا شيرازی و حاج سيدمحمد سلطانی مشهور به سلطان العلما رئيس معارف انتخاب شوند، »واال 
خاتمه خوش ندارد.«30 اكبرميرزا صارم الدوله حاكم وقت شيراز پاسخ داد انتخابات خاتمه يافته و 
حتی چند روزی ديگر قرائت آراء خاتمه مي يابد، بنابراين هيچ  گونه اقدامی امكان پذير نيست.31 با 
اين حال رضاخان از فرستادن تلگرام خودداری نكرد. او دستور داد جلو انتخاب شدن حبيب اهلل 
نوبخت از حوزه انتخابيه بوشهر گرفته شود، رضاخان همچنين دستور داد سردار فاخر حكمت كه 

جزو كانديداهای شهر شيراز بود، »از جهرم بفرمائيد ]انتخاب[ بشود.«32
 در شمال غرب كشور هم وضع به همين قرار بود. دستور به اين شرح بود: »نظر به اینکه انتخابات 
آتیه باید موافق صالح و خیر مملکت انجام گرفته و از دسایس و نظریات خصوصی متنفزین33 منزه و مبرا 
باشد کسانیکه در این دوره به نمایندگی ملت و کرسی نشینی مجلس منتخب مي شوند باید به استقالل و 
عظمت وطن مقدس عالقمند بوده]![ و از وکالت جز خدمتگذاری ]خدمتگزاري[ و خیرخواهی ملت و 
مملکت قصد قصه دیگری نداشته باشد. بدیهی است این قبیل اشخاص بالطبع]![ طرفدار و حامی قشون 
که حافظ...استقالل]![ و تمامیت مملکت است خواهند بود، لهذا اکیداً امر مي  دهم در حوزه مأموریت خود 
مراتب فوق را در نظر گرفته و کمال مراقبت و مواظبت را در خصوص انتخابات محل بعمل آورید که 
مراتب فوق کاماًل رعایت شود.«34 اندكی بعد سرلشكر عبداهلل طهماسبی، فرمانده لشكر شمال غرب 
كش��ور، بخشنامه اي خطاب به همان فرمانده صادر كرد و دستور داد، اين نامه هم مثل نامه سابق 
ش��خصاً توس��ط مقام مربوطه كشف رمز شود، طبق اين فرمان طهماس��بی، »امر« داده بود مدلول 
نامه سابق كاماًل مخفی بماند و »غیر از خودتان ابداً دیگری اطالع حاصل نکند و برای اجرای آن نیز 
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باید مراقبت تام نمائید که با نهایت استادی 
انجام گیرد.«35 در ضمن دس��تور داده شد 
»الزم اس��ت اسامی اشخاصی که در حوزه 
مسئولیت شما برای نمایندگی مجلس نامزد 
گردیده و یا احتمال مي رود دوما36 انتخاب 
شوند سریعاً راپورت دهید.«37 مجلسی كه 
به اين ش��كل تشكيل شد، زمينه را برای 
صعود رضاخان به اريكه سلطنت هموار 
كرد و صدای نمايندگانی مثل سيدحسن 
مدرس، ملك الشعرای بهار و ميرزا هاشم 
آش��تيانی كه از ح��وزه انتخابيه تهران به 
مجلس راه يافته بودند، گوش ش��نوائی 
نيافت. تجربه مجلس پنجم باعث گرديد 
همان رويه در تأسيس نخستين مجلس 
مؤسسان كش��ور، اعمال گردد. آن زمان 
فق��ط قيام و قعودی الزم بود تا قدرت را 
رسماً به رضاخان س��ردار سپه به عنوان 

پادشاه جديد كشور منتقل نمايند؛ اين بود فلسفه تشكيل مجلس مؤسسان.

تشکیل مجلس مؤسسان
واپسين گام رضاخان برای تثبيت حكومت خويش، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بود 
تا به شكلی ظاهراً قانونی قدرت را به وی منتقل سازد. طبق آئين نامه ای كه روزنامه های آن زمان 
منتشر كردند، انتخابات مجلس مؤسسان مثل مجلس شورای ملی بود. همه كسانيكه می توانستند 
در انتخابات مجلس شورا شركت نمايند، مجاز بودند در اين انتخابات هم شركت كنند، تعداد 
نمايندگان مجلس مؤسسان دوبرابر اعضای مجلس بود، به عبارتی هر حوزه انتخابيه می توانست 
دوبرابر تعداد نمايندگان خويش را وارد مجلس مؤسس��ان كن��د. نمايندگان مجلس پنجم هم 
می توانستند در آن مجلس عضويت يابند؛ مشروط به اينكه شرايط الزم را به دست می آوردند. 
وقتی دوس��وم اعضای مجلس مؤسس��ان در تهران حضور می يافتند، جلسات آن رسميت پيدا 

می كرد، وقتی هم تكليف رژيم كشور مشخص شد، دوره عمر آن سپری می گرديد. 

رضاخان هنگام ورود به مجلس براي اداي سوگند پادشاهي 
)1304ش(
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انتخابات اين مجلس در آبان ماه برگزار شد. اين موضوع نشان می داد از قبل آمادگی الزم 
برای امر مزبور وجود داش��ته اس��ت. به ياد داشته باش��يم مجلس پنجم در اوايل سال 1302 
بايد تش��كيل می ش��د، اما رضاخان آنقدر برای برگزاری انتخابات آن كارشكنی كرد تا اينكه 
در اواخر بهمن آن سال مجلس تشكيل شد. به عبارتی همان گروههائی كه متخصص تعويق 
برگزاری انتخابات بودند و مانع از تش��كيل مجلس چهارم می شدند، اين بار برای اخالل در 
برگزاری انتخابات س��الم و گزينش نمايندگان مردم در موقع مقتضی، كارش��كنی می كردند. 
ليكن در كمال ش��گفتی مجلس مؤسس��ان كه هم برای انتخاباتش وقت كافی وجود نداشت 
و هم تعداد اعضايش دوبرابر نمايندگان مجلس بود، به س��رعت اعالم موجوديت كرد؛ يعنی 

درست ده روز بعد از آنكه مجلس قدرت را به رضاخان سپرد تا بر مردم فرمان براند. 
انتخابات اين مجلس هم مثل مجلس پنجم كاماًل فرمايشی بود. قشون در انتخاب نمايندگان 
نه تنها اعمال نظر كردند بلكه بدون اينكه به واقع انتخابی صورت گرفته باشد، كسانی را به عنوان 
منتخب مردم روانه تهران كردند. خيلی س��اده گزارش می ش��د، مثاًل حيدرقلی ميرزا حشمتی و 
آقابهاءالدين از خمين، معظم السلطان و ميرزا محسن نجم آبادی از گلپايگان »به سمت نمايندگی 
مجلس مؤسسان انتخاب شده اند.«38 همان روز اطالع داده شد نمايندگان كرمانشاه به سوی مركز 
حرك��ت كرده اند.39 روز بعد خب��ر دادند فرج اهلل ميرزا و ميرزاعلينقی خان بيگلری هم از حوزه ای 
ديگ��ر انتخاب ش��ده اند.40 از حوزه انتخابيه جهرم ميرزاعلی اصغرخان حكمت و اس��ماعيل خان 
صولت الدوله قش��قائی انتخاب شدند.41 انتخابات شمال كشور در دس��ت چراغعلی خان، برادر 
رضاخان قرار داشت، او هم عده ای را از سوی مردم مازندران به عنوان نماينده انتخاب كرد و به 
تهران فرستاد.42 دانش كه مردی ثروتمند بود، از مشهد به عنوان يكی از منتخبين به تهران اعزام 
گرديد.43 طبق اسناد موجود كه ذكر كليه آنها عماًل غيرممكن است، تمام انتخابات سراسر كشور 
در چند روز از ماه آذر اتفاق افتاد، بعيد است چنين هماهنگی اي در شرايط آن روز كشور وجود 
داشته باشد، اما قشون موظف بود عده ای را دستچين كند و به مركز گسيل دارد. نكته مهم در كليه 
اين مراسم شركت قشون در انتخابات بود و نه وزارت داخله، اگر تقلبی در انتخابات نبود، چرا 

قشون متولی برگزاری آن شد؟
در مكاتبات صريحاً نوشته شده تسريع در انتخابات »برای اجرای امر مطاع« بوده، در نواحی 
دوردستی مثل بلوچستان در اين مدت كم حتی »اعتبارنامه معتبر به امضای كليه رؤسای طوايف 
و تصدي��ق حكومت محل« فراه��م گرديد تا »روز موعود به مركز وارد ش��وند.« در تلگرافهائی 
نظير اين مورد به صراحت آمده بود: »عموم و فرداً فرد قشون در اینگونه مواقع که مقصود پیشرفت 
مقاصد مقدس بندگان اعلیحضرت قدرقدرت پهلوی ارواحنا فداه است، همه گونه کوشش و جان نثاری 
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صمیمانه را خواهند نمود.«44 نماينده مشهد در مجلس مؤسسان از جمله ملك ايرج ميرزا پورتيمور 
يا همان ايرج ميرزای مش��هور، شاعر هزل سرای بعد از مشروطه بود كه »طرف توجه مخصوص 
مقام محترم امارت جلیله لشکر شرق ]و[ دارای وجهه ملی می باشد.«45 جالب تر اينكه از سوی رئيس 
اركان حرب كل قشون به فرمانده لشكر شرق دستور داده شده بود »به جای یک نفر دیگر که بایستی 
از تون و طبس انتخاب شود دستور دهید عظام التولیه یا امیرکالر تیموری را انتخاب نمایند.«46 رئيس 
اركان حرب كل قش��ون هنوز نمی دانست نام واقعی كس��ی كه او توصيه اش را كرده، اميرتيمور 

كاللی است نه اميركالر تيموری! 
كليه انتخابات فرمايشی مجلس مؤسس��ان در دوسه روز دهه نخست آذرماه 1304 صورت 
گرفت. اين موضوع نمی توانس��ت در ش��رايط اداری آن روز كشور انجام شود، مگر اينكه قشون 
مستقيماً در قضايا دخالت می كرد. بسياری از نمايندگان حتی حوزه انتخابيه خود را نديده بودند، 
كمااينكه آقارضا تجدد كه به دستور رئيس اركان حرب بايد از الرستان به عنوان نماينده مجلس 
مؤسسان وارد اين مجلس می شد،47 هرگز حوزه انتخابيه خود را نديده بود. اين در حالی بود كه 
درست يك روز قبل دستور داده شده بود يك نفر از وكالی مازندران از نمايندگی استعفا كند تا 
رضا تجدد بتواند به عنوان نماينده به مؤسسان معرفی گردد.48 به برخی از حكام ايالتی مرخصی 
دوماهه داده می شد تا به عنوان نماينده مجلس مؤسسان وارد تهران شوند و بعد از خاتمه مأموريت 
به محل كار خود بازگردند. از اين جمله بود احمدخان عمارلوئی، كفيل حكومت خوزستان كه به 
عنوان نماينده بهبهان49 بايد وارد تهران می شد. در اين بين اشخاص برجسته ای مثل عبدالحسين خان 
تيمورتاش وجود داشتند كه از حوزه انتخابيه نيشابور به عنوان نماينده برگزيده شده بود، در عين 
حال او نماينده ترش��يز هم محس��وب می ش��د. رئيس اركان حرب لشكر شرق توصيه كرده بود 
تيمورتاش نماينده نيشابور باشد تا فردی ديگر بتواند از ترشيز به مجلس راه يابد.50 شخصی چون 
رضاخان افش��ار كه از عوامل مهم فروپاش��ی جنبش جنگل بود، از اروميه به نمايندگی انتخاب 
گرديد.51 ديگر ش��خصيت مهم ساالر سعيد سنندجی است كه در اسناد ساالرسعيد ساوجبالغی 
خوانده شده، و از مهاباد كنونی به مجلس راه يافت. از شيراز ميرزا ابراهيم خان قوام و حبيب اهلل 
آموزگار مهمترين شخصيت هائی بودند كه وارد مجلس مؤسسان شدند.52 ميرزارضاخان حكمت 
مشهور به سردارفاخر از حوزه انتخابيه آباده »به اكثريت 649 رأی و ميرزا اسماعيل خان نجومی 
معاون تلگرافخانه مركزی طهران ]با[ 637 رأی به نمايندگی مجلس مؤسسان منتخب گرديدند.«53 
به عبارتی آراء اخذ شده از حوزه انتخابيه آباده حتی از يك روستای معمولی هم كمتر بود؛ تازه 
ميدانيم همين آمار هم جعلی است. زير اين تلگراف نوشته شده: »...حکمت برای فسا معین شده 
بود که با س��لطان العلماء انتخاب شوند.«54 سلطان العلماء نماينده فسا در مجلس پنجم بود؛ دستور 
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داده شده بود او و حكمت از اين حوزه انتخابيه برگزيده شوند، 55 اما خبر رسيد حكمت از حوزه 
انتخابيه آباده برگزيده شده است. سردارفاخر برای تشكيالت رضاخانی چهره ای كليدی بود، در 
تلگرامهای عديده در ارتباط با مجلس مؤسس��ان نام او ذكر ش��ده، كمااينكه در تلگرافی مربوط 
به انتخابات كرمان هم ذكر ش��ده »چون مش��اراليه بايد حتماً انتخاب شود مقرر فرمايند اقدامات 
عاجل« به عمل آورند.56 همزمان گزارش می ش��د »در يزد و كرمان بعضی از پارس��يان كه سوابق 
تيره دارند«، در صدد اختالل در انتخاب ارباب كيخس��رو ش��اهرخ و افالطون نامی بودند؛ تقاضا 
شده بود تلگرافی حكومتی صادر شود و آنها را از ممانعت در انتخاب نامبردگان برحذر دارند.57 
از جمله مهمترين نمايندگان خوزس��تان می توان از ميرزا حسين خان موقر نام برد كه به گزارش 
احمد عمارلوئی از جمله كسانی محسوب می شد كه »تابع امر« به شمار می آمد.58 حسين خان موقر 
از بهائيان شناخته شده اين زمان محسوب می شد، او در خدمت انگليسيهای مقيم بوشهر بود و از 
سوی آنها »باليوزی« خوانده می شد. دوتن از مهمترين برگزيدگان حوزه انتخابيه اصفهان عبارت 
بودند از ميرزا ابوطالب شيروانی و ميرزاحسينعلی گلشن.59 هر دو اين افراد پيش تر از بلواسازان 
گروههای افراطی در اصفهان ش��ناخته می شدند. عدل الملك دادگر هم از نمايندگان مازندران به 
ش��مار می آمد، يكی از جالبترين موضوعات انتخاباتی اين بود كه مردی به نام طوسی به دستور 
قشون بايد از خراسان انتخاب می شد، در حاليكه متصدی اركان حرب قشون لشكر شرق حتی 
از نام او و نام پدرش آگاهی نداش��ت! رئيس اركان حرب كل قش��ون دستور داده بود طوسی از 
بجنورد، محمدعلی خان مجد مشهور به فطن السلطنه و ميرزا علی اكبرخان رضی از تون به نمايندگی 
برگزيده ش��وند.60 از اركان حرب لشكر ش��رق تلگرامی فوری در اين باره ارسال گرديد. در اين 
تلگرام نوشته شده بود »مستدعی است امر و مقرر فرمايند مستدعی است61 اسم و اسم پدر طوسی 
را فورا اطالع دهند.«62 تازه چهار روز بعد بود كه معلوم گرديد نام كوچك طوسی ميرزا داوودخان 
و نام پدر او امير اعلم بوده اس��ت.63 به س��فارش اركان حرب كل قش��ون، شخص امير اعلم هم 
می بايس��ت از حوزه انتخابيه دره گز انتخاب می شد و دستور داده شده بود در اين زمينه »نهايت 
سعی و كوشش را مبذول داريد.«64 ميرزا شهاب الدين65 و افضل الملك روحی هم از حوزه انتخابيه 
رفسنجان برگزيده شدند،66 اينها از دوره مشروطه به بعد از حزب دمكرات حمايت می كردند. در 
برخی موارد درست بعد از برگزاری انتخابات فرمايشی، نظر حكومت مركزی تغيير می كرد. در 
اين ش��رايط دستور می دادند فردی خاص به نمايندگی انتخاب گردد؛ از جمله اينكه دستور داده 
شده بود مردی كاشف نام از حوزه انتخابيه مشهد برگزيده شود. اما نكته اين بود كه »انتخابات کلیه 
نقاط شرق خاتمه پیدا کرده به استخراج آراء مشغول هستند، با این حال تصدیق خواهند فرمود که موقع 

گذشته است، انتخابات و کاندیدش غیرممکن خواهد بود.«67 
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نامه زير كه باالی آن نوشته شده است »خيلی فوری است«، خود گويای انتخابات فرمايشی 
مجلس مؤسس��ان است. اين نامه خطاب به فرمانده لشكر شرق نوشته شده است: »قرار راپورت 
واصله حاجی ]حسن آقا[ ملک که از مرکز تعیین شده بود جزو کاندیدهای مشهد نیست، چون بایستی 
مشارالیه حتما انتخاب شود اهتمام الزم در این باب بعمل آورید.«68 پاسخ نامه مزبور از اين قرار بود: 
»فوری است، مقام رفیع ریاست محترم ارکان حرب کل قشون دامت شوکته؛ در جواب امریه مطاع.....
محترما خاطر مبارک را مستحضر میدارد به طوریکه سابقاً به عرض رسیده انتخابات بعضی نقاط به کلی 
خاتمه پذیرفته و در برخی نیز به اس��تخراج آراء مشغول هستند و محل خالی نیست، با عرض مراتب 
معروضه حاجی ملک و آقا شیخ احمد ]بهار[ از قبول این امر امتناع ورزیدند، ثانیاً پس از مذاکرات الزم 
با حاجی ملک مشارالیه متقاعد شده و دستور الزم به قوچان صادر گردید که از قوچان انتخاب شود، 

راپرتا معروض گردید.«69 
در حوزه انتخابيه كرمان هم وضع به همين منوال بود. دستور داده شده بود فردی عيسي خان 
ن��ام از يكی از حوزه های آنجا به عنوان نماينده مجلس موسس��ان برگزيده ش��ود، محمود آيرم 
اميرلش��كر جنوب چنين پاسخ داد: »ریاست محترم ارکان حرب کل قشون....فرمانده قسمت کرمان 
راپورت نموده است که به واسطه ضیق وقت تعیین کلیه منتخبین و شروع به انتخابات، انتخاب میرزا 
عیسی خان مشکل است، معهذا دستور دادم حتی االمکان در انتخاب وی کوشش نماید، اطالعاً اشعار 
گردید.«70 از اين باالتر به امرای لشكر غرب و شرق دستور داده شد »از هر نقطه كه ممكن است 
پيش��رفتی دارد قدغن فرمائيد )نمائيد(71 دكتر احياءالس��لطنه برادر دبيراعظم را انتخاب نمائيد.«72 
برجسته ترين نمايندگان گيالن عبارت بودند از حسين كی استوان از بندر انزلی كه به بندر پهلوی 
تغيير نام داده ش��ده بود، سيدعبدالوهاب مجتهدزاده از رش��ت، ناصراالسالم ندامانی از فومن و 

قائم مقام الملك رفيع از طالش.73 
در تلگرامهای رمز اين زمان نكاتی جالب وجود دارد كه خود كاشف از تقلبی بودن انتخابات 
است، به طور مثال اميرلشكر غرب تلگراف كرد: »مطابق راپرت ساخلوی بروجرد فخراالسالم، بشیر 
معظم، اعتبارالدوله، مش��اراعظم برای نمایندگی مجلس مؤسسان از طرف اهالی بروجرد انتخاب و در 
ظرف این هفته به طهران رهسپار خواهند شد، راجع به مشاراعظم چون مشارالیه سابقاً نماینده بود، خود 

اهالی انتخاب کرده اند«74؛ يعنی اينكه بقيه را خود مردم انتخاب نكرده اند! 
در انتصاب نمايندگان مؤسسان شخص رضاخان دست به كار بود. او به كفيل ايالت خراسان 
صريحاً دستور داد: »به اعضای کمیسیون انتخابات مشهد فوراً تذکر بدهید که ]حسین[ مهدوی و حاجی 
حس��ن آقا ملک هر دو طرف توجه من هس��تند و در این موقع نباید کسی به اعمال نظریات خصوصی 
توسل نماید. حاجی حسن آقا باید برای مجلس مؤسسان از مشهد انتخاب شود و شخص شما بایست 
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مراقب��ت کنید که برخالف این نظریه اقداماتی پیش نیاید، نتیج��ه را هم اطالع بدهید...رئیس حکومت 
موقتی مملکت و رئیس عالی کل قوا.«75 كفيل ايالت خطاب به رئيس اركان حرب كل قشون كه كليه 
مكاتبات قش��ونی اينك به نام او صورت می گرفت، پاس��خ داد: »....حاجی حسن آقا در شهر مشهد 
کاندید شدند، شاید هم انتخاب شود، انتخابات در همه جا در شرف اتمام ]است[، منتها در تون قدری 
به تأخیر افتاده بود، معهذا محض امتثال امر به حکومت رمزا تلگراف شد ایشان را انتخاب نمایند، چون 

موقع گذشته و چندبار هم در صندوق تصرفات شده.«76
در زنجان وضع به اين شكل بود كه حاكم آنجا اشخاصی را كانديدا كرده بود »كه اغلب 
آنها از روحانيون می باش��ند.« فرمانده لش��كر ش��مالغرب تلگراف ك��رد انتخابات آن نواحی 
آغاز ش��ده اس��ت، اما »بنده اساسًا به روحانيون اعتماد نمی كنم، متمنی است اوامر الزمه را به 
مشاراليه صادر فرمايند.«77 پاسخ داده شد »در این باب مستقیمًا با حکومت زنجان داخل مذاکره 

شوید، دو نفر از روحانیون برای نمایندگی کافی است.«78
به هر حال بعد از چنين انتخاباتی، مؤسسان در محل تكيه دولت تشكيل جلسه داد، تركيب 
شركت كنندگان در جلسه متنوع بود: از هيأت دولت گرفته تا نمايندگان اين مجلس، از معمرين 
قوم و اعيان و اشراف كشور كه تا سقوط همه جانبه شان گامی بيش نمانده بود گرفته تا هيأتهای 
ديپلماتيك كشورهای خارجی، از فرماندهان قشون تا زندانيانی مثل شيخ خزعل همه و همه در 
اين مجلس گرد آمده بودند تا تكليف را مش��خص نمايند. در اين بين رضاخان كه س��اكن كاخ 
گلس��تان ب��ود، در ميان صدای گلوله های توپ اين فاصله را تا تكي��ه دولت طی كرد، او از روی 
كاغذی كه از پيش فراهم شده بود، متنی را خواند. رضاخان آشكارا صدايش می لرزيد، يا به دليل 
اينكه تحت تأثير فضای حاكم بر جلسه قرار گرفته بود و يا به اين دليل كه سواد خواندن و نوشتن 
نداشت و بيم داشت در آن جمع خطائی لفظی صورت گيرد. وزيرمختار آمريكا كه ميهمان جلسه 
بود، گزارش می دهد رضاخان با صدائی كوتاه كه فقط نزديكان به او توانستند صدايش را بشنوند، 

متن كوتاه را قرائت كرد.
جلسه بسيار خشك بود و بی روح، نه اركستری نواخته شد، نه شور و هيجانی ابراز گرديد 
و ن��ه آن انتظ��ار طوالنی حاضرين برای حضور رضاخان، به نحوی مقتضی برآورده ش��د. وقتی 
رضاخان جلس��ه را ترك كرد، هيأتهای ديپلماتيك هم خارج ش��دند و به اين شكل كار مجلس 
مؤسس��ان رسماً شروع شد. مجلس مؤسس��ان از پانزدهم آذرماه تا بيست و دوم آن ماه، مشغول 
بحث و بررسی برای تغيير موادی از قانون اساسی بود. با تغيير مواد 36، 37 و 38 قانون اساسی 
سلطنت به رضاخان منتقل گرديد كه از مدتی پيش نام خانوادگی پهلوی را برای خود برگزيده بود، 
نام خانوادگی اي كه در اصل متعلق بود به محمود عالمير، وقتی اين فاميل به رضاخان داده شد، 
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محمود نام فاميل خود را هم محمود نهاد. بر اساس اين تغييرات ادامه سلطنت در نسل رضاخان 
به رسميت شناخته شد، بزرگترين فرزند ذكور اين نسل وليعهد قانونی به شمار می رفت، اگر شاه 
فرزند ذكور نداشت، تعيين تكليف اينكه چه كسی بايد جانشين شاه شود، با مجلس مؤسسان بود؛ 
مادر شاه قانونی هم نبايد از خاندان قاجار باشد. به اين تغييرات 257 نفر رأی موافق و تنها سه تن 
رأی ممتنع دادند، بيست و چهارم آذرماه آن سال مراسم تحليف به جای آمد و روز بيست و پنجم 
آذرماه، »رضاخان سردارسپه« رسماً با عنوان »رضاشاه پهلوی« بر تاج و تخت دست يافت. همان 
روز جرج پنجم پادشاه انگلستان آغاز سلطنت رضاخان را تبريك گفت و رضاخان هم در پاسخ 
اطمينان داد در دوره حكمرانی او روابط دو كشور بيش از پيش گسترش خواهد يافت. بيست و 
نهم آذرماه، محمدعلی فروغی به عنوان نخستين رئيس الوزرای دوره پهلوی، حكم خويش را از 

رضاشاه دريافت كرد.
 به اين شكل، خودكامه مورد نظر ما يعنی رضاخان، با آخرين نيرنگ سياسی بر نخستين پلكان 
س��لطنت تكيه زد؛ او اكنون به ش��كلی ملموس تر رو در روی مردم، قرار مي   گرفت. قدرتی كه 
رضاخ��ان با چنگ و دندان به دس��ت آورده بود، حق اس��تفاده از آن را ني��ز به وی اعطا مي   كرد. 
رضاخان قدرت خود را با گسترش خوف و وحشت به دست آورد، او نمي   توانست از اين عامل 
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برای ادامه قدرت خود دست بردارد، زيرا در اين صورت خود از بين مي   رفت. از آن سوی مدارك 
اداره اسناد عمومی بريتانيا گواهی است بر اين موضوع كه بريتانيا در صعود قزاق به اريكه سلطنت 
نقشی بسيار اساسی داشته است. شخص رضاخان در گفتگوئی با لورين در اولين مالقاتی كه بعد از 
تغيير سلطنت صورت گرفت به صراحت گفت، بريتانيا و نمايندگانش در ايران او را ياری داده اند. 
او حتی گذشته استعماری بريتانيا در ايران را توجيه كرد و گفت كاماًل درك مي  كند كه انگلستان 
در گذشته »مجبور« بوده است در امور ايران دخالت نمايد، اما وی بر آن است تا وضعيتی شكل 
دهد كه ديگر مداخله مستقيم الزم نباشد. رضاخان تأكيد كرد يك ايران قدرتمند چه بسا بتواند 
»بخش��ی از مس��ئوليت سنگين بريتانيا را كه هم اينك در شرق دارد، به دوش گيرد.«79 لورين هم 
ابراز احساسات علنی رضاخان را به اين شكل جبران كرد كه در اوايل ديماه سال 1304 ميهمانی 
ناهاری ترتيب داد و در آن تالش كرد برخی از مخالفين ديرينه رضاخان را با او آش��تی دهد، در 
اين جلسه، صولت الدوله قشقائی و شيخ خزعل در كنار ابراهيم قوام الملك شيرازی حضور داشتند. 
لورن مي  خواست كدورت ديرين بين صولت الدوله و بريتانيا را از بين ببرد و خزعل و قوام الملك 
را هم دعوت كرد تا حمايت خود و دولت متبوعش از رضاخان را به رخ آنان بكش��اند. پس از 
صرف ناهار لورن از يكايك سران عشاير حاضر در جلسه خواست سوگند ياد كنند به رضاخان 
وفادارند و با حكومت بريتانيا »دوستی پايدار«80 دارند، حكومتی كه هركدام از حاضرين »بزرگی 
و دانائی اش را ستوده اند.«81 اينك بريتانيا تا حد زيادی به اهداف بلندمدت خود دست يافته بود، 

اكنون مردی به سلطنت رسيده بود كه حتی نمي  دانستند با مسئله تاجگذاری او چه كنند. 
 در دوره قاجار اين سنت رايج بود كه سالخورده ترين عضو خانواده تاج شاهی را بر سر سلطان 
جديد مي  نهاد، اما در خانواده رضاشاه فردی مناسب نبود تا اين مهم را انجام دهد و البته به ناگزير 
اين فكر به كناری نهاده شد. ديگر اينكه استقرار رضاخان بر تخت طاووس نشانی بود از تطبيق 
منافع بريتانيا در ايران بر اوضاع و احوال داخلی و جهانی؛ هرچند لورين تحوالت ايران اين زمان 
را به سركردگی رضاخان منطبق مي  دانست با تحوالت اوضاع و احوال و نه اجرای نقشه اي 
مشخص و يا محقق ساختن آرزوئی ديرينه؛82 اما حقيقت اين است كه منطبق ساختن انديشه با 
اوضاع و احوال سياسی و اجتماعی ايران، ابتكاری بود كه از سوی انگليس صورت گرفت و به 
خوبی با روحيات محافظه كاري كه از انگليسيها سراغ داريم منطبق است. به واقع بريتانيا آرزوئی 
ديرينه و نقشه اي مشخص را كه حداقل از اوايل مشروطه تعقيب مي  كرد با به سلطنت رسيدن 

رضاخان كاماًل محقق ساخت تا منافع خويش را صيانت نمايد. 
 به اين شكل با دسايس بريتانيا و با نطقهای فصيح و بليغ امثال داور، مي رفت تا تاج كيانی »را 
بر سر مردی بگذارند که مردم ایران جز ستم و ظلم از اتباع او تاکنون ندیده اند. مردی که روزنامه نویس 
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را در میدان مش��ق کتک مي  زند و به چوب مي  بندد، مردی که با مشت، دندان مدیر جریده اي دیگر را 
خرد مي  کند، مردی که به امر و فرمان او سرکردگان و رجال کشور مانند سردار معززها و اقبال السلطنه ها 
و امیر عش��ایرها را بیگناه کشته و اموالش��ان را غارت کرده اند، مردی که تحصیالت ندارد، مردی که 
بي اندازه طماع است، مردی که محال مي  گوید و فریب مي  دهد.«83 در شرايط عادی هيچ مرد آزاده اي 
چنين شخصی را با هو و جنجال بر تخت سلطنت برنمی كشيد، اما اين قضيه محقق شد. بركشيدن 
رضاخان به تخت سلطنت نقشه بريتانيا بود كه همواره بر طبل دمكراسی مي  كوبيد، بنابراين امر 

مزبور »بايد« صورت مي  گرفت.
 تازه يكسالی بعد از تغيير سلطنت بود كه كسانی مثل عارف دانستند چه خبطی مرتكب 

شده اند، آن زمان كه البته ديگر خيلی دير بود، عارف سرود:
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فكن��ده از چه پ��ي صيد م��رغ خانه كند؟
زقت��ل ع��ام لرس��تان و فت��ح خوزس��تان
نه��ال م��ردي و مردانگي چنان خش��كيد

شكار كركس و شاهين كن، اين شكار نشد!
چ��و هند و ن��ادر، اس��باب افتخار نش��د
كه س��الها ش��د و يك نادر آش��كار نش��د

 نهايت اينكه همان عارفی كه به غلط چشم اميد به كسی چون رضاخان بسته بود، سالها 
بعد در 1309 يكی از شديداللحن ترين غزلياتش را عليه او سرود. غزل عارف در اين سال 

وصف اوضاع و احوال كشوری است كه زير مهميز قزاقان مي  ناليد و راه نجاتی نمي يافت:
به عهد ما به جز از هيز و دزد و جانی نيست

به غير اصل زر و زور و خانخانی نيست
وطن پرست دهد جان خود به راه وطن
به حرف ياوه و جان دادن زبانی نيست
به نام خود كنی امالك خلق، شرمت باد
كه قلدری بود، اين طرز قهرمانی نيست

نديده كس به چپاول به پهلوانی تو
شدی تو راهزن، اين رسم پهلوانی نيست
زمانه هر دو سه روزيست با يكی، هشدار

چه ملتي اس��ت؟ ك��ه نابود باد ت��ا به ابد
ن��ه نام مان��د، ني ننگ، زي��ن دو در گيتي
مل��ت اي��ن  دربارب��ازي  و  زشاه س��ازي 
مدار چش��م توق��ع به آن كه چش��م طمع
نداشت عارف عيبي جز از نداري و گفت

چه دولتي است؟ كه خودسر چو او، به كار نشد
ش��وند محو كه اين شهر و ش��هريار نشد
مگ��ر ندي��د دو صد ب��ار، بار بار نش��د؟
ب��ه م��ال دارد، اي��ن مملكت مدار نش��د
كه گفت اينكه نداري كه عيب و عار نشد!84
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كه گفت با تو كه اين عز و جاه فانی نيست؟
صعود كرده اي اما به دست اجنبيان
كه رتبت تو به تأييد آسمانی نيست

تو جاه و سود كالن برده اي ز اجنبيان
مرا نصيب به جز از فقر و ناتوانی نيست
من از برای وطن لب گشوده ام به سخن
ز بهر مال و منال و زر و اوانی نيست
كسی نگفت تو را، ليك گويدت عارف

درين زمان چو تو كس زورگوی و جانی نيست85
 همان سال عارف سرود:

    اي ز وج��ود ت��و ره و رس�م جنايت      ش��د بار دگ��ر نو، به ديار كه�ن من!
    تو قائد من، منجی من، نيستی اي دون!     هستی تو همان دشمن من، راهزن من!86

پانوشتها
1- كليه اين اسناد در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی نگهداری می شوند.

2- عضو هيأت علمی دانشگاه بين المللی امام خمينی)ره(.
3- در مورد تقلبهای انتخاباتی مجلس پنجم بنگريد به: انتخابات مجلس پنجم به روايت اس��ناد، 2ج، )تهران: مركز 

بررسی اسناد تاريخی، 1384(.
4- يحيی دولت آبادی: حيات يحيی، ج4، )تهران: عطار و فردوسی، 1371(، ص440.

5- يعنی بازاريها و ديگران.
6- حاكم نظامی اصفهان به رضاخان، 23 حوت )اسفند( 1301، اسناد وزارت جنگ. 
7- رضاخان به حاكم نظامی اصفهان، 27 حوت )اسفند( 1301، اسناد وزارت جنگ. 

8- سواد مفتش دايره عمليات، بي تا، اسناد وزارت جنگ. 
9- جهانبانی به فرمانده پادگان قائنات، ش. 7-322-114ع، بايگانی مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.
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10- رضاخ��ان به اكبرميرزا صارم الدول��ه والی فارس، اول جوزا )خرداد( 1302، بايگانی مؤسس��ه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران.

11- رضاخان به فرمانده قشون آذربايجان، مورخه 14 ميزان )مهر( 1301، اسناد وزارت جنگ. 
12- اين فرد با ميرزاعبدالحميد متين الس��لطنه مدير روزنامه عصر جديد كه در جنگ دوم جهانی به دس��ت عوامل 

كميته مجازات كشته شد، تفاوت دارد.
13- اميرلشكر جنوب به اركان حرب كل قشون، مورخه 26 حوت )اسفند( 1301، اسناد وزارت جنگ. 

14- رئيس تيپ شمال به رئيس اركان حرب كل قشون، 21 حمل )فروردين( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
15- رئيس تيپ شمال به رياست اركان حرب كل قشون، 26 حمل )فروردين( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
16- رئيس اركان حرب كل قشون به رئيس تيپ شمال، 28 حمل )فروردين( 1302، اسناد وزارت جنگ. 

17- تيپ شمال به وزارت جنگ، 29 ثور )ارديبهشت( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
18- همان.

19- احمد آيرم به كفيل اركان حرب كل قشون، 2 برج سرطان  )تير( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
20- وزارت جنگ به وزارت معارف، مورخه 5 سرطان  )تير( 1302، اسناد وزارت جنگ. 

21- حاكم نظامی انزلی به اركان حرب لشكر مركز، مورخه اول جوزا )خرداد( 1302، اسناد حكومت گيالن و طوالش، 
22- اصل: گرجی ماهيان.

23- رئيس تيپ مستقل شمال به رئيس اركان حرب كل قشون، 12 برج ثور )ارديبهشت( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
24- رئيس تيپ مستقل شمال به اركان حرب كل قشون، 28 حمل )فروردين( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
25- رئيس تيپ مستقل شمال به اركان حرب كل قشون، اول ثور )ارديبهشت( 1302، اسناد وزارت جنگ. 

26- رضاخان به رئيس تيپ شمال، 15 حمل )فروردين( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
27- رئيس تيپ مستقل شمال به رئيس اركان حرب كل قشون، 6 برج جوزا )خرداد( 1302، اسناد وزارت جنگ. 
28- رئيس اركان حرب كل قش��ون به ياور احمدخان آجودان تيپ ش��مال، 12 برج جوزا )خرداد( 1302، اس��ناد 

وزارت جنگ. 
29- مس��توفی به صارم الدوله والی ف��ارس، 3 جوزا )خرداد( 1302، ش. 103524-ق، بايگانی مؤسس��ه مطالعات 

تاريخ معاصر ايران.
30- رضاخان به صارم الدوله، سوم سرطان )تير( 1302، ش. 103532-ق، بايگانی مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.

31- صارم الدوله به رضاخان، همان.
32- رضاخان به صارم الدوله، بي تا، ش. 103516-ق، همان.

33- كذا: متنفذين.
34- عبداهلل طهماسبی به فرمانده قوای مرند، سوم برج حوت )اسفند( 1301، اسناد وزارت جنگ. 

35- طهماسبی به فرمانده قوای مرند، ششم برج حوت )اسفند( 1301، اسناد وزارت جنگ. 
36- يعنی بار ديگر.

37- طهماسبی به فرمانده قوای مرند، هجدهم برج حوت )اسفند( 1301، اسناد وزارت جنگ. 
38- اميرلشكر غرب به رياست اركان حرب كل قشون، مورخه 14 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش178-006-

.1304
39- همان به همان، مورخه 14 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، 1304-178-009.

40- اميرلشكر جنوب به رئيس اركان حرب كل، 15 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش1304-178-010.
41- اميرلشكر جنوب به رئيس اركان حرب كل قشون، مورخه 11 آذرماه 1304، 1304-178-019.

42- چراغعلی پهلوی به رئيس اركان حرب كل قشون، 15 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 1304-178-011.
43- اركان حرب لش��كر شرق به رئيس اركان حرب كل قش��ون، 15 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش178-012-

.1304
44- سرهنگ اسداهلل فرمانده تيپ مختلط سيستان به رئيس اركان حرب كل قشون، مورخه 10 آذرماه 1304، اسناد وزارت 
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جنگ، ش. 1304-178-021. 
45- كفيل ايالت خراس��ان به رئيس اركان حرب كل قش��ون، مورخه 10 آذرماه 1304، اس��ناد وزارت جنگ، ش. 023-

.1304-178
46- رئيس اركان حرب كل قش��ون به فرمانده لشكر شرق، خيلی فوری، مورخه 10 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، 

ش. 1304-174-024.
47- رئيس اركان حرب كل قشون به اميرلشكر جنوب، فوری، مورخه 9 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 028-

.1304-178
48- رئيس اركان حرب كل قشون به حكومت جليله مازندران، مورخه 8 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 029-

.1304-178
49- كفيل اركان حرب كل قشون به وزارت داخله، مورخه 8 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 1304-178-031.

50- رئيس اركان حرب لشكر شرق به رئيس اركان حرب كل قشون، مورخه 5 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 
.1304-178-038

51- اميرلشكر شمالغرب به رئيس اركان حرب كل قشون، مورخه 7 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 178-039-
.1304

52- اميرلشكر جنوب به رضاشاه، فوری، 7 آذرماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 1304-178-045.
53- اميرلشكر جنوب به رئيس اركان حرب كل قشون، مورخه 25 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 179-083-

.1304
54- ذيل همان سند.

55- رئيس اركان حرب كل قشون به اميرلشكر جنوب، خيلی فوری است، مورخه شب 24 آبانماه 1304، اسناد وزارت 
جنگ، ش. 1304-179-084.

56- اركان حرب كل قشون به اميرلشكر جنوب، خيلی فوری است، مورخه 23 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 
.1304-179-085

57- حكومت كرمان به »مقام محترم حكومتی جليله دارالخالفه طهران«، مورخه 30 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، 
ش. 1304-179-010.

58- كفيل حكومت نظامی خوزستان به اركان حرب كل قشون، مورخه 3 آذرماه 1304، ش.1304-179-013.
59- اميرلشكر جنوب به رئيس اركان حرب كل قشون، فوری، مورخه 2 آذرماه 1304، ش. 1304-179-014.

60- رئيس اركان حرب كل قشون به فرمانده لشكر شرق، مورخه 25 آبانماه 1304، ش. 1304-179-020.
61- كذا، در اين تلگراف دو بار مستدعی است آورده شده است.

62- متصدی اركان حرب لشكر شرق به رئيس اركان حرب كل قشون، فوری است، 28 آبانماه 1304، ش. 179-019-
.1304

63- رئيس اركان حرب كل قشون به اركان حرب لشكر شرق، خيلی فوری است، ليله 2 آذرماه 1304، ش. 179-018-
.1304

64- رئيس اركان حرب كل قشون به اركان حرب لشكر شرق، خيلی فوری است، اسناد وزارت جنگ، 4 آذرماه 1304، 
ش. 1304-179-042.

65- همان ميرزا شهاب راوری پدر دكتر مظفر بقائی كرمانی است.
66- اميرلشكر جنوب به رئيس اركان حرب كل قشون، مورخه 30 آبانماه 1304، ش. 1304-179-027.

67- متصدی اركان حرب لشكر شرق به رئيس اركان حرب كل قشون، از مشهد، مورخه 30 آبانماه 1304، ش. 028-
.1304-179

68- رئيس اركان حرب كل قش��ون به اميرلشكر شرق، خيلی فوری، مورخه ليله 26 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، 
ش. 1304-179-053.

69- متصدی اركان حرب لشكر شرق به رئيس اركان حرب كل قشون، فوری است، شب 28 آبانماه 1304، اسناد وزارت 
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جنگ، ش. 1304-179-052.
70- اميرلشكر جنوب به رئيس اركان حرب كل قشون، 27 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 1304-179-056.

71- پرانتز در اصل.
72- رئيس اركان حرب كل قش��ون به امرای لش��كرهای شرق و غرب، خيلی فوری، 30 آبانماه 1304، ش. 179-029-

.1304
73- فرمانده تيپ شمال به اركان حرب كل قشون، فوری است، مورخه 30 آبانماه 1304، ش. 1304-179-033.

74- اميرلش��كر غرب به رياست اركان حرب كل قشون، ش��ب 27 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 179-058-
.1304

75- رضاخان به كفيل ايالت خراسان، مورخه 26 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 1304-179-062.
76- كفيل ايالت خراسان به رئيس اركان حرب كل قشون، شب 28 آبانماه 1304، اسناد وزارت جنگ، ش. 179-061-

.1304
77- فرمانده لش��كر ش��مال غرب به رئيس اركان حرب كل قشون، خيلی فوری اس��ت، مورخه 24 آبانماه 1304، ش. 

.1304-179-070
78- رئيس اركان حرب كل قش��ون به فرمانده لشكر شمالغرب، خيلی فوری است، ليله 26 آبانماه 1304، اسناد وزارت 

جنگ، ش. 1304-179-069.
79- To take on her shoulders a part of the heavy load responsibility which Britain bore in the East; Loraine to 

Chamberlin, December 9/1925, FO. 416/78.
80- Undying friendship. 
81- …whose magnanimity and wisdom each exhorted; Loraine to Chamberlin, December 31/1925, FO. 

371/11483.
82- Loraine to Chamberlin, December 31/1925, FO. 371/11483.

83- تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، ج2، )تهران: اميركبير، 1363(، ص300.
84- ديوان عارف قزوينی، به كوش��ش محمدعلی س��پانلو و مهدی اخوت، )تهران: مؤسس��ه انتشارات نگاه، 1381(، 

ص214-15.
85- همان، صص226-27.

86- همان، ص228.
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