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ديـدي رضاخان میر پنج شـد، فصـل ج اي به نام ش که منجر به قدرت گرفتن افسر ساده 1299کودتاي انگلیسي سوم حوت 
ساخت را در تاريخ معاصر ايران گشود و مجلس مشروطه را به بدل  ست نظامیــان  که طي. صورت ابـزاري در د طوري   به 

 ال احزاباشغال نظامي ايران توسط متفقین و تبعید رضاشاه به جزيره موريس، از جنگ و جد و 1320چندين دوره تا شھريور 
دگان نخسـتین تـکیه صندلیھاي مقدس نماين تندرو و مجادله نمايندگان خبري نبود و فقط بله قربان گويان و احسنت گويان به

 .زده و مجلس را به سرنوشت تلخي گرفتار ساختند
 

خود را 1300رضاخان که وزارت جنگ را در ارديبھشت  بود، ترقـي   براي گـرفتن صــدارت و پادشـاھي از ش به دست گرفتـه 
خت ھايي دنبال گرفتن وزنـه او اندکي بعد از اخذ وزارت جنگ به. مجلس آغاز نمود الني و در يـک ســیکل طـو در مجلـس پردا

ه مجريـان از خود اراده و استقاللي نداشتند و تنھـا بـ مدت، مجلس و مجلسیان را به يک جماعت بله قربان گو بدل نمود که
 ه ماه بعـد ازفرايند فرمايشي شدن انتخابات و مجلس از انتخابات مجلس چھارم، تنھا س اين. دستورات رضاشاه بدل شدند

بي بـود، رضاشاه به آفريقاي ج ، انجام پذيرفت و تا دور سیزدھم که زمان سقوط حکومت پھلوي اول و تبعید1299کودتاي  نو
وجه به نقش از زمان آغاز حضور در صحنۀ سیاسي ايران معاصر با ت توان گفت که رضاشاه به اين ترتیب مي. به طول انجامید

لت در انتخابـات و جايگاه مجلس، تالش به دخا زد و افـراد بپـردا نمود تا با کمک نیروھاي نظامي و قزاقھاي تحت فرمان خود 
. برکناري قاجاريه دست يابد مورد نظر خود را وارد مجلس کند تا با در اختیار گرفتن قدرت تام به

 
ا وجـود ب. قرار داشت فعالیت و دستیابي به مقاصد سیاسي رضاخان در ھمراھي و ھمکاري مجالس چھارم و پنجم اساس

تاي  توانسـت چنـدان دخـالتي در  گذشـت و رضـاخان نمي مي ش 1299آنکه در زمان انتخابات مجلس چھارم سه ماه از کود
باز اي از نمايندگان مجلس راه را بـراي مجلـس ب توانست با ھمرأي کردن پاره انتخابات مجلس چھارم داشته باشد اما عـدي 

پايی. کـرد انتخابات مجلس پنجم، رضاخان از کلیه توان سیاسي خود جھت دخالت ھوادارنش اسـتفاده با. کند ش  1302ز در 
برگزيده شد  ارتش به نام خدايار خان که بعدھا به وزارت جنگ اي ويژه در تھران به مسئولیت يکي از فرماندھان ارشد کمیته

   1.کند تحت نظارت و کنترل او قرار گرفت تا بتواند افراد مورد عالقه رضاخان را راھي مجلس ايجاد نمود و انتخابات
 

ستور مـي اي از موارد خود رضاخان به فرماندھان نظامي و روساي ايالت درباره گزينش افراد پاره در اين  داد و در مـورد نظـر د
نظـامي  گذاري در واليات تحت نظر فرمانـدھي بدين ترتیب انتخابات دوره پنجم قانون 2 .کرد راه از تھديد و تمھید استفاده مي

ب يا مامورين دولت و طبق راي و نظر سردار سپه ً چنـد تـن از نماينـدگان  ندرتا خالف و سرلشکر خدايار خان انجام گرفت و  ر 
خالتي در. انتخاب شدند میل دولت خاب اشـ به عکس در انتخابات تھران دولت نظامي سردار ســپه نتوانسـت د خاص به انت
نامي به مجلس وارد نشد و شیخ علي مدرس مج السلطنه به علت تبعید به خارج، از نمايندگان تھران قوام. عمل آورد ھد  ت

به ت در جلسات پارلمان شرکت کرده و رھبري رفنـدي اقلیت مجلس را بر عھده گرفت اما از شرکت او در مجلس موسسـان 
 3.شد جلوگیري

 
یس در سال  عملکرد رضاخان در انتخابات دورۀ پنجم به حدي مشخص بود که سفیر انگل نويسـد  ش مي 1305گزارشـي در 

که. توان جدي گرفت مجلس ايران را نمي«که  ن چرا  ه برگـزار نماينـدگان آن مسـتقل و آزاد نیسـتند و انتخابـات مجلــس آزادا
صوص از تھـران بــه با وجود کلیه تمھیدات رضاخان، عـده ولیکن. »شود نمي لي الخ راه  مجلـس اي از نامزدھـاي مسـتقل، ع

ع دفـاعي در را تشکیل دادنـد و در موضـ اين افراد به رھبري سید حسن مدرس روحاني مبارز و نستوه اقلیت مجلس. يافتند
 4.حسن تدين ايستادگي کردند مقابل رضاخان و اکثريت طرفدار او به رھبري سید

 
درس و يـارانش ھاي نمايندگان صورت گرفت و مـ اعتبارنامه نخستین برخورد و رويارويي اکثريت و اقلیت مجلس در مورد تأيید

ستنداستبد آنان و روش انتخاب آنھا را غیر ملي و ناشي از زور و نمايندگان پرداختند و ھاي به رد صالحیت اعتبار نامه . اد دان
لوزرايي اين غائله که پس از کسب مقام رياس .اختالف بعدي اکثريت و اقلیت مجلس بر سر غائله جمھوري خواھي بود ت ا

. گرفــت برکنـاري سلســله قاجاريــه و رياســت جمھــوري ســردار سـپه انجــام مي ســردار سـپه صـورت گرفتــه بــود بــه جھــت
با مخالفـت علمـا و ھاي طوالني مجادله فت و  ازاريـان ب در مجلس صورت گرفت که در نھايت با سیلي خوردن مدرس پايان يا

ی رضاخان سردار سپه در سفري به قم در مذاکره با علما اعالم نمود. ختم گرديد يت را تعق گر فکـر جمھور ب نخـواھد کـه دي
 5.کرد

 
به در اما داران آيـد و در نھايـت طرفـ عقب نشیني رضاخان از جمھوري خواھي بدان معني نبود که از فکـر سـرنگوني قاجــار 

لس موسسـان و تصـويب رضاخان توانستند يک حده سال بعد بـا تشـکیل مج ننـد و اي اختیـارات را از شـاه سـلب ک مـادۀ وا
شم تا با سلطنت رضاشاه انتخابات فرمايشي در ايران نھادينه شد و از مج .رضاخان پھلوي را به پادشاھي برگزينند لس ش

 6.سیزدھم ادامه يافت مجلس
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