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 اهللا مدرس  دالیل مخالفت آیت

  جمھوریخواھی رضاخان 

  حسین کاوشی 

   يمالسا بالقنا دانسا زكرم : عبنم

................................................  

به  کردند که با طرح گسترده شعار جمھوریت، تمام آزادیخواھان طراحان و بنیانگذاران جنبش جمھوریخواھی تصور می

دلیل سرخوردگی از مناسبات موجود و دلزدگی از قاجارھا، زیر پرچم سردار سپه جمع خواھند شد و حکومت شوروی 

نیز قاطعانه از آن پتشیبانی خواھد نمود و نجات کشور به این شکل ممکن خواھد نمود و نجات کشور به این شکل 

، روزنامه ھا و محافل فکری ـ سیاسی به اشاعه اندیشه بنابراین با ھدایت پنھان و آشکار رضاخان. ممکن خواھد شد

جمھوریخواھی و نکوھش سلسله قاجار ھمت گماشتند، از خصایص واالی یک فرمانروای مطلوب که ایران در آن شرایط 

اوج این حرکت چاپ . به آن سخت نیاز داشت، داد سخن دادند و چھره قاجارھا را به وقیحانه ترین شکل، تخریب کردند

شد که وی به جای رسیدگی به امور  آشکارا گفته می. سی از احمدشاه قاجار در کنار زنان عریان اروپایی بودعک

داد که از  مالحظه گی آنان نشان می صراحت کالم و بی. آشفته کشور، دلباده خوشگذرانی، عیاشی و زنبارگی است

توان به روزنامه ھای  به عنوان نمونه می. اند تهپشتیبانی قدرتی مطمئن برخوردارند و به آینده ای روشن چشم دوخ

اشاره کرد که ھر ... ، و »ایرانشھر«، »حبل المتین«، »میھن«، »کوشش«، »شفق سرخ«، »ستاره ایران«، »ایران«

کردند و موانع و مزایای استقرار جمھوریت و نسبت به آن را با فرھنگ ملی و  یک از زاویه ای خاص به موضوع نگاه می

  . کردند جامعه ایران مطرح می مذھبی

تردیدی نیست که میان فعالیت تقریبًا ھمزمان و ھماھنگ مطبوعات در سراسر کشور و پتشیبانی یکپارچه از 

جمھوریخواھی که سردار سپه مظھر آن بود، نوعی تبانی میان ناشران، سردبیران و مدیران مسئول مطبوعات از یکسو 

فکری آنھا یعنی دولت و تجددطلبان حامی آنھا وجود داشت و در حقیقت ھمین  و گردانندگان سیاسی و پشتیبانان

  . داد ای می موافقت کامل به آنھا امکان فعالیت در چنین سطح گسترده

ھا، میتینگ ھا و تظاھرات خیابانی در دفاع از جنبش جمھوریخواھی ادامه یافت که در  ھمگام با این تالشھا، گردھمایی

این نشستھا و . کردند ھای وفادار به رضاخان آشکارا ایفای نقش می ن، اصحاب مطبوعات و چھرهبه راه انداختن آ

شد و کنسرتھا، نمایشنامه ھا و  اجتماعات نه تنھا در مراکز و اماکن عمومی، بلکه گاه در مساجد نیز تشکیل می

  . آمد شعرخوانی ھایی در ستایش جمھوریت ھمه روزه در مکان ھای ویژه به اجرا درمی

صرفنظر از جنبه ھای تجددگرایانه و مبانی فکری جمھوریت این جنبش در واقع تاکتیک ماھرانه سیاسی رضاخان و 

ائتالف ھواداران او در نھادھا و سازمانھای مختلف بود که بر ھیاھو، جوسازی، جنجال تبلیغاتی و دسایس نظامی اتکا 

ارج کردن آنھا و برچیدن موانع صعود سردار سپه در جایگاه یک داشت و ھدف نھایی آن تضعیف مخالفان و از صحنه خ

گرفت و تحوالت بعدی به  العمر با پادشاھی مطلقه صورت می دیکتاتور و نه صرفًا مستبد بود که در قالب جمھوری مادام

این افراد از جمله . درستی ماھیت آن را آشکار ساخت، اما عده ای در آغاز کار قریب شعارھا و ظاھر موضوع شدند

ساز این دوران بود که غافل از اینکه موضوع جمھوری و مخالفت با خانواده قاجار از چه  عارف قزوینی شاعر و تصنیف

به حمایت از جمھوری و علیه خانواده و شاه قاجار نمایشھای مھمی در محل گراندھتل و غیره . خورد جایی آب می

  . دندکر ترتیب داد که جمعیت زیادی در آن شرکت می
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محافل وابسته به رضاخان، به ویژه سازمانھا و مراکز دولتی، براساس نقشه از پیش طراحی شده، به گونه ای عمل 

حتی دستورالعملھایی به فرمانداران و عوامل . کردن که گویی در پایان سال، حاکمیت قاجار نیز به پایان خواھد آمد

بینی شده  ران ابالغ شد تا با کمک نظمیه و بلدیه و براساس جدول پیشھا در تھ اجرایی در شھرستانھا و نیز وزارتخانه

خواھی  سردمداران جنبش جمھوری. در روزھای معین، اقدامات مشخصی با ھدف تحقق این برنامه به انجام رسانند

شخص  به عنوان عیدی از سوی ١٣٠٣ضرب کرده بودند تا در نوروز » جمھوری» «مقادیری سکه طال و نقره با عنوان

  .رئیس جمھور به مقامات کشوری و لشکری اھدا گردد

انتخابات مجلس پنجم شورای ملی با تقلب گسترده انجام شد و رضاخان موفق شد با به کارگیری ارتش، اکثریتی مؤثر 

جناح اکثریت ھم مجدانه می کوشید تا به ھر شکل ممکن . از حزب سوسیالیست و حزب تجدد را وارد مجلس کند

برنامه جمھوریخواھان این بود که تا . رسمیت بخشد و موضوع جمھوریت را مطرح کند و به تصویب برساند مجلس را

. تعداد اعتبارنامه ھای تصویب شده به حد نصاب برسد و مسأله جمھوریت مطرح شود ١٣٠٣چند روز مانده به نوروز 

المله و حقیقی  اما عده ای از نمایندگان وجیه. شد ظاھرًا ھمه چیزی بر طبق مانع از تحقق این طرح شود، دیده نمی

اهللا  که از جریان خطرناک پشت پرده و نقشه ھا و دسیسه ھای جمھوریخواھان کامًال آگاه بودند به رھبری آیت

. آرائی کردند سیدحسن مدرس به مخالفت با جنبش جمھوریخواھی پرداختند و در مقابل اکثریت مجلس پنجم صف

این بود که ... ش از جمله حائری زاده، میرزاعلی کازرونی، زعیم کاشانی، میرزاھاشم آشتیانی و برنامه مدرس و یاران

ھای عده ای از نمایندگان که به دستور رضاخان انتخاب شده یا با او تبانی کرده بودند،  اوًال از تصویب اعتبارنامه

ھای نمایندگان طوری  ثانیًا در زمان توصیب اعتبارنامه. جلوگیری کنند تا بتوانند تعدادی از آنھا را از مجلس بیرون کنند 

ای  وقت مجلس را بگیرند که جلسات متعددی صرف شود و در نتیجه جمھوریخواھان نتوانند طرح خود را بر طبق برنامه

  . در مجلس به تصویب برسانند ١٣٠٣که داشتند، تا قبل از عید نوروز 

فته بودند که تنھا راه جلوگیری از تحقق طرح جمھوریخواھی، استفاده و جناح اقلیت به رھبری مدرس به خوبی دریا

اقلیت با این موضع خود در محافل بیرون از . آمیز بود این سیاست در عمل بسیار موفقیت. ترفندھای پارلمانی است

ھمراه شد و . ھم بود این ترفند پارلمانی با اخذ رأی مخفی که بسیار وقت گیر. مجلس رخنه کرد و اعتبار فراوانی یافت

بینی شده  ھای مستعمر سیدمحمد تدین، نایب رئیس مجلس بر دامنه آن افزود و عمًال ھمه فرصتھای پیش گیری خرده

  . سردمداران جمھوریخواھی از دست رفت

 مدرس و نمایندگان ھوادار او از دومین جلسه مجلس پنجم با شھامت مخالفتھای خود را با اعتبارنامه نمایندگان

فرمایشی رضاخان که مھمترین آنھا عبارت بودند از معتمدالسلطنه، بنان السطان شیروانی، حاج میرزا یحیی 

مطرح کردند و ھمچنین خواستار اخذ رأی مخفی درباره ... زاده، عبدالحسین رھنما، وحیدالدوله و  آبادی، نوری دولت

  .احمد نراقی و ناصر سیف شدند«اعتبارنامه ھای علی دشتی 

رسیدگی به اعتبارنامه ھای ھواداران رضاخان  ٢۵/١٢/١٣٠٢ا وجود کشمکش ھای فراوان، باالخره تا جلسه علنی روز ب

ناگفته پیدا است که جناح مقابل . اسفند اعتبارنامه ھای اقلیت مجلس مطرح شود ٢٧به پایان رسید و مقرر شد در 

کرد، زیرا اقلیت توانسته بود اعتبارنامه چند تن از  ری میبرای بی اعتبار نمودن اقلیت و رد صالحیت آنھا لحظه شما

نمایندگان فرمایشی دارد و نمایندگی آنان را به حالت تعلیق درآورد و از این طریق وجاھت ملی و قدرت فراوانی کسب 

  .کند

انی از رھبران ھنگامی که اعتبارنامه میرزاھاشم آشتی. اسفند، مجلس روز دشواری را در پیش داشت ٢٧بنابراین روز 

ھای  میرزا ھاشم از چھره. اقلیت مطرح شد، تدین به نشانه مخالفت و تالفی اقدامات مدرس به مقابله با آن پرداخت
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مخالفت با اعتبارنامه چنین . اهللا آشتیانی بزرگ از رھبراین سیاسی مذھبی عھد قاجار بود محبوب مجلس و فرزند آیت

ات مجلس را از حالت مشاجرات متعارف پارلمانی فراتر بود و به عرصه رویارویی ای رفته رفته مذاکر شخصیت بلندپایه

  . لفظی دو جناح سیاسی کشانید

کوشد جنگ بیرون از مجلس را  تدین می: مدرس در دفاع از آشتیانی و در پاسخ به تدین وی را مخاطب قرار داد و گفت

ھا برای آن است، به درون مجلس بکشاند، تدین  کردنچاک  که عبارت از جمھوریخواھی است و ھمه تالشھا و سینه

کند و  در واکنشی آشکار ھمه سخنان مدرس را اشتباه دانست و تأکید کرد که وی حرفھای خصوصی خود را مطرح می

اگر انتخابات تھران مشکل : مدرس نیز برداشتھای تدین را غلط ارزیابی کرد و گفت. او باید سخنان خود را پس بگیرد

شود نه به شخص  باشد، به دلیل اینکه دارای یک روسیه مشخص است به ھمه نمایندگان پایتخت مربوط می داشته

رسد، مدرس پاسخ داد که بنده و آشتیانی و  نوبت تو نیز به زودی فرامی: آشتیانی، در این ھنگام تدین با تحکم گفت

  . شویم صد تن امثال بنده فدای این جنگھای بیرونی می

مه بحث، تدین از صندلی خود بلند شد تا از مجلس خارج شود و با اشاره او فراکسیون تجدد نیز از مجلس در پی ادا

  . خارج شدند و با خروج آنھا، مجلس از اکثریت افتاد

نمایندگان . پس از آنکه جلسه تعطیل شد. الملک، رئیس مجلس از جا برخاست و مجلس را به تنفس فراخواند مؤتمن

اتاقھای فراکسیون خود رفتند، اما مدرس به عنوان سخنگوی اقلیت، باقیمانده نطق خود را در اتاق  فراکسیونھا به

در حالی که ) احیاالسلطنه(ای که به رضاخان کرد، دکترحسین بھرامی  تنفس ایراد کرد و ظاھرًا به دلیل حمله

ک تدین سیلی محکمی به صورت مدرس نمایندگان فراکسیون ھای مختلف درحال بحث و و تبادل نظر بودند، به تحری

صدای این سیلی مانند رعد در تھران و «نواخت که از شدت آن عمامه مدرس بر زمین افتاد و به امیرحسین مکی 

  ».اطراف آن منعکس و پراکنده شد

آن  این اقدام که با ھدف محبوبیت بیشتر نزد رضاخان صورت گرفت، برخالف اخالق قانونی بود که مجلس باید مروج

حرکتی زشت و گستاخانه بود، زیرا اقلیت متکی بر احساسات و عواطف تند است و «باشد و به تعبیر محمدتقی بھار 

ھیچگاه اکثریت نباید مانع از نطق اقلیت گردد، بلکه به دلیل اطمینان از مواضع خود باید رفتاری متکی بر تعقل و بردباری 

  » ...ارائه ده

. سراسر کشور منتشر شد، بر وجاھت منی و سیاسی و مدرس ھم ھر چه بیشتر افزود این سیلی که بازتاب آن در

پیامد سیاسی این حادثه چنان شگرف بود که مسیر بسیاری از رخدادھا را تغییر داد و فضای ملتھبی که به دنبال آن 

ن اتفاق، مخالفت با در پی ای. شکل گرفت، اکثریت مجلس را وادار کرد تا این عمل ناپسند را سخت تقبیح کنند

ھای اقلیت، به ویژه مدرس نه ممکن بود و نه مطلوب، در نتیجه رضاخان از عوامل خود خواست تا از ادامه  اعتبارنامه

  . ماجرا صرفنظر کنند، زیرا او به آرامش نیاز داشت

ھای قرمز و  راھن، وابستگان رضاخان با پی١٣٠٢اسفند  ٢٧در ھمان روزی که به صورت مدرس سیلی زده شد، یعنی 

ھای سرخ در قالب یک جمعیت، راھپیمایی بزرگی به راه انداخته بودند و در مسیر حرکت، تعدادی از کارمندان  بیرق

سازمانھای دولتی و زوارتخانه ھا به آنھا پیوستند و سرانجام در حالی که شعارھایی علیه قاجاریه و در حمایت از 

تظاھرکنندگان در قطعنامه پایانی خود از نمایندگان مجلس . تجمع کردند دادند، در برابر مجلس جمھوری سر می

  . خواستند تا بی درنگ مواد قانون اساسی را در جھت تغییر رژیم سیاسی تغییر دھند

گانه تغییر نظام  ھا و عصرھا تا لحظه تصویب اصول سه بایست این تحرکات ھمه روزه صبح ھای قبلی می براساس طرح

یافت، اما نواختن سیلی به صورت مدرس این برنامه و با دشواری ھای  ت به جمھوریت ادامه میسیاسی مشروطی
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ھا و ادارات دولتی الیحه  اسفند، اعضا و کارکنان تمام وزارتخانه ٢٨با این ھمه روز . ای مواجه ساخت بینی نشده پیش

و الیحه خود را که جداگانه تھیه شده بود  ای مبنی بر اصل جمھوریخواھی تدوین نموده و به سوی منزل رضاخان رفته

نقش بسته بود به » زنده باد جمھوری«ھای قرمز رنگ که بر آنھا شعار  در ھمان حال پرچم. به استحضار رساندند

از ظھر ھمان . اھتزازا درامد و اتومبیلھای دولتی با پرچمھای مشابه در حال حرکت و توزیع اعالمیه در میان مردم بودند

اساس ابالغیه رئیس دولت به تمامی سازمانھای دولتی که به منظور مشارکت فعاالنه از در جنبش روز بر

  . گرفت ـ تعطیل عمومی اعالم شد جمھوریخواھی صورت می

کم  گرفت، کم در برابر این نمایشھای ساختگی که با زور یا مصرف مبالغ ھنگفت پول یا وعده ھای واھی صورت می

نقطه آغاز این حرکتھا بی تردید سیلی خوردن مدرس بود و نیروھای مذھبی در . گرفت حرکتھای ضدجمھوری شکل

  . کانون آن قرار داشتند

ھای مذھبی و  آمیز رو به افزایش نھاد، سخنرانی رفت و آمد به منازل علما و نیز مساجد به منظور تجمعات اعتراض

روز دامنه بیشتری یافت که بزرگترین آن تجمع در  ھای آتشین علیه جمھوریخواھی و ماھیت اایراد شد و ھر خطبه

  . مسجد شاه بود

شتافتند، یک رشته درگیری میان مخالفان و موافقان ایجاد  ھنگامی که کارکنان نھادھای مختلف به دیدار رضاخان می

در  در این روز حدود ھشت ھزار نفر از مردم تھران. اسفند، این کشاکش به اوج خود رسید ٢٨شد و در عصر 

ھواداران جمھوریخواھی برای اجرای نقشه ای که طرح کرده بودند به سوی بازار رفتند تا . مسجدشاه جمع شده بودند

رؤسای صنفی بازار را محرمانه مالقات کرده و بازار را اجبارًا تعطیل کنند و به این ترتسی حرکتی به نفع جمھوری 

ھا ھم که عبارت بودند از شیخ عبدالحسین خرازی و غیره نه تنھا با این صورت دھند، اما مردم زیر بار نرفته و رؤسای آن

  . فکر موافقت نکردند، بلکه علیه جمھوری و جمھوریخواھان تظاھرات کردند

السلطنه و احتشام السلطنه را مأمور  الدوله، حاج مخبر اسفند، رضاخان، حاج معین ٢٨در کنار این تالشھا، قبل از ظھر 

ر بروند و ولیعھد، محمدحسن میرزا را متقاعد کنند از مقام خود استعفا بدھد، پس از مذاکرات ولیعھد کرد تا به دربا

سلطنت موھبتی است الھی و این مقام را ملت و قانون به من اھدا کرده و تا ملت و مجلس شورای ملی با «: گفت

روز بعد نیز » .دھم واھم شد و ابدا استعفا نمیآنکه حق صدور چنین رأیی را ندارد، تصویب نکند، من از ایران خارج نخ

الدوله پسر ناصرالدین شاه که از نزدیکان ولیعھد بود، اعزام شدند تا از طریق وی  ھمین افراد به منزل شاھزاده یمین

ا به ولیعھد را وادار به استعفا کنند، اما ولیعھد ضمن مخالفت، برخی از نمایندگان مجلس را به حضور طلبید و موضوع ر

  . اطالع آنھا رساند

ای  اسفند ماه، مجلس جلسه خصوصی تشکیل داد و مؤتمن الملک ریاست مجلس با چھره ٢٩مقارن غروب آفتاب 

یک ساعت قبل از طرف واال حضرت اقدس ولیعھد بنده و چند نفر دیگر از آقایان نمایندگان احضار «: کامًال اندوھناک گفت

فته شده است از قصور سلطنتی خارج شویم و چون خود را ولیعھد حکومت شده و ایشان فرمودند که به ما گ

دانم انتظار داریم نظریه مجلس در این موضوع معلوم شود، لذا مطلب به عرض آقایان نمایندگان  مشروطه می

رای جلسه خصوصی روی بحث بر سر این موضوع و بدون اخذ نتیجه خاتمه یافت و بالفاصله نمایندگان را ب» .رسد می

  . جلسه رسمی دعوت کردند

اسفند با ھمان  ٢٩ھیچ گاه صحنه را ترک نکرد و در جلسه روز . مدرس با وجود توھینی که به مقام و جایگاه وی شد

  خونسردی ھمیشگی خود حضور یافت و مانند روزھای قبل به منظور اتالف وقت تا آنجا که در توان داشت با اعتبارنامه

دگان مردد و متزلزل را تشویق کرد تا به منظور از اکثریت انداختن جلسات، به طور موقت از حضور تعدد بیشتری از نماین
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