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 مجلس و پادشاھی رضاخان سردار سپه 

  کسری  - وفر نیل

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم

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

ای به نام رضاخان میر پنج شد، فصل  ش که منجر به قدرت گرفتن افسر ساده ١٢٩٩کودتای انگلیسی سوم حوت 

به طوری . جدیدی را در تاریخ معاصر ایران گشود و مجلس مشروطه را به صورت ابزاری در دست نظامیان بدل ساخت

و اشغال نظامی ایران توسط متفقین و تبعید رضاشاه به جزیره موریس، از جنگ و  ١٣٢٠ھریور که طی چندین دوره تا ش

جدال احزاب تندرو ومجادله نمایندگان خبری نبود و فقط بله قربان گویان و احسنت گویان به صندلیھای مقدس 

  . نمایندگان نخستین تکیه زده و مجلس را به سرنوشت تلخی گرفتار ساختند

ش به دست گرفته بود، ترقی خود را برای گرفتن صدارت و پادشاھی از  ١٣٠٠ه وزارت جنگ را در اردیبھشت رضاخان ک

ھایی در مجلس پرداخت و در یک سیکل  او اندکی بعد از اخذ وزارت جنگ به دنبال گرفتن وزنه. مجلس آغاز نمود

که از خود اراده و استقاللی نداشتند و تنھا  طوالنی مدت، مجلس و مجلسیان را به یک جماعت بله قربان گو بدل نمود

این فرایند فرمایشی شدن انتخابات و مجلس از انتخابات مجلس چھارم، تنھا . به مجریان دستورات رضاشاه بدل شدند

، انجام پذیرفت و تا دور سیزدھم که زمان سقوط حکومت پھلوی اول و تبعید رضاشاه به ١٢٩٩سه ماه بعد از کودتای 

توان گفت که رضاشاه از زمان آغاز حضور در صحنه سیاسی  به این ترتیب می. جنوبی بود، به طول انجامید آفریقای

ایران معاصر با توجه به نقش و جایگاه مجلس، تالش نمود تا با کمک نیروھای نظامی و قزاقھای تحت فرمان خود به 

س کند تا با در اختیار گرفتن قدرت تام به برکناری قاجاریه دخالت در انتخابات بپردازد و افراد مورد نظر خود را وارد مجل

  . دست یابد

با . اساس فعالیت و دستیابی به مقاصد سیاسی رضاخان در ھمراھی و ھمکاری مجالس چھارم و پنجم قرار داشت

ان توانست چند گذشت و رضاخان نمی ش می ١٢٩٩وجود آنکه در زمان انتخابات مجلس چھارم سه ماه از کودتای 

ای از نمایندگان مجلس راه را برای  دخالتی در انتخابات مجلس چھارم داشته باشد اما توانست با ھمرأی کردن پاره

با انتخابات مجلس پنجم، رضاخان از کلیه توان سیاسی خود جھت دخالت ھوادارنش استفاده . مجلس بعدی باز کند

ولیت یکی از فرماندھان ارشد ارتش به نام خدایار خان که بعدھا ای ویژه در تھران به مسئ ش کمیته ١٣٠٢در پاییز . کرد

به وزارت جنگ برگزیده شد ایجاد نمود و انتخابات تحت نظارت و کنترل او قرار گرفت تا بتواند افراد مورد عالقه رضاخان را 

   ١. راھی مجلس کند

داد و در  رباره گزینش افراد مورد نظر دستور میای از موارد خود رضاخان به فرماندھان نظامی و روسای ایالت د در پاره

بدین ترتیب انتخابات دوره پنجم قانون گذاری در والیات تحت نظر فرماندھی  ٢ . کرد این راه از تھدید و تمھید استفاده می

نمایندگان نظامی یا مامورین دولت و طبق رای و نظر سردار سپه و سرلشکر خدایار خان انجام گرفت و ندرتًا چند تن از 

به عکس در انتخابات تھران دولت نظامی سردار سپه نتوانست دخالتی در انتخاب . بر خالف میل دولت انتخاب شدند

السلطنه به علت تبعید به خارج، به مجلس وارد نشد و شیخ علی  از نمایندگان تھران قوام. اشخاص به عمل آورد

رھبری اقلیت مجلس را بر عھده گرفت اما از شرکت او در مدرس مجتھد نامی در جلسات پارلمان شرکت کرده و 

   ٣. مجلس موسسان به ترفندی جلوگیری شد

ش  ١٣٠۵پنجم به حدی مشخص بود که سفیر انگلیس در گزارشی در سال ? عملکرد رضاخان در انتخابات دور

د نیستند و انتخابات مجلس چرا که نمایندگان آن مستقل و آزا. توان جدی گرفت مجلس ایران را نمی«نویسد که  می
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ای از نامزدھای مستقل، علی الخصوص از تھران  ولیکن با وجود کلیه تمھیدات رضاخان، عده. »شود آزادانه برگزار نمی

این افراد به رھبری سید حسن مدرس روحانی مبارز و نستوه اقلیت مجلس را تشکیل دادند و در . به مجلس راه یافتند

   ۴. ضاخان و اکثریت طرفدار او به رھبری سید حسن تدین ایستادگی کردندموضع دفاعی در مقابل ر

ھای نمایندگان صورت گرفت و مدرس و  نخستین برخورد و رویارویی اکثریت و اقلیت مجلس در مورد تأیید اعتبارنامه

ملی و ناشی از زور و ھای نمایندگان پرداختند و آنان و روش انتخاب آنھا را غیر  یارانش به رد صالحیت اعتبار نامه

این غائله که پس از کسب . اختالف بعدی اکثریت و اقلیت مجلس بر سر غائله جمھوری خواھی بود. استبداد دانستند

مقام ریاست الوزرایی سردار سپه صورت گرفته بود به جھت برکناری سلسله قاجاریه و ریاست جمھوری سردار سپه 

مجلس صورت گرفت که در نھایت با سیلی خوردن مدرس پایان یافت و با  ھای طوالنی در مجادله. گرفت انجام می

رضاخان سردار سپه در سفری به قم در مذاکره با علما اعالم نمود که دیگر فکر . مخالفت علما و بازاریان ختم گردید

   ۵. جمھوریت را تعقیب نخواھد کرد

از فکر سرنگونی قاجار به در آید و در نھایت طرفداران اما عقب نشینی رضاخان از جمھوری خواھی بدان معنی نبود که 

ای اختیارات را از شاه سلب کنند و  واحده? رضاخان توانستند یک سال بعد با تشکیل مجلس موسسان و تصویب ماد

با سلطنت رضاشاه انتخابات فرمایشی در ایران نھادینه شد و از مجلس . رضاخان پھلوی را به پادشاھی برگزینند

   ۶. ا مجلس سیزدھم ادامه یافتششم ت
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  . ١٧٢یرواند آبراھامیان، ایران بین دو انقالب، ص . ۴
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