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غی و فت را مل کمال آتاتورک که در ترکیه خال سردار سپه با تاسی به مصطفی 1302در اواخر سال 
ست در این راه توفیقی به د. ایران جمھوری برقرار نماید جمھوری تشکیل داده بود درصدد برآمد در

. ینی شدنش عمومی و از جمله مقاومت افرادی نظیر مدرس مجبور به عقب نیاورد و در برابر فشار افکار
 .عزل او را صادر کرد اما در پی تھدید نظامیان دستور خود را لغو کرد احمد شاه فرمان

درت وارد شده بود بعد از بازگشت به ق رضاخان که براثر شکست جمھوریخواھی به اعتبارش لطمه
ھای تھران  انهایمبری کنسول آمریکا در یکی از سقاخ قتل. تر نماید مصمم شد فضا را بر مخالفان تنگ

ه گفته ب. فضای پلیسی مورد نظرش را بر کشور حاکم نماید بھانه مناسبی فراھم کرد تا رضاخان
ده بود، عده عنوان دستگیری مظنونین واقعه ماژور ایمبری دستش باز ش به مستوفی نظمیه که... عبدا

. نمود یدای در این قضیه نداشتند تبع مخالفان از جمله حامیان مدرس را با آنکه ھیچ مداخله زیادی از
 -1ھای بیش از حد موجب شد تا مدرس و حامیانش در مجلس دولت را به علت  سختگیری

 قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی مشروطه و توھین به مجلس -2سوءسیاست داخلی و خارجی 
زانه خ تحویل ندادن اموال اشراف و مقصران که توسط ارتش سرکوب شده بودند به -3شورای ملی 

وانست به تنھا بھار ت ای عمل کردند که روز استیضاح طرفداران رضاخان به گونه. دولت، استیضاح کردند
   . نتیجه ماند مجلس بیاید و اینگونه این اقدام مخالفان بی

خان مدرس که از خودکامگی رضا. شد ھای مخالفان عقیم می برنامه به این ترتیب تمام اقدامات و
مت نماید، رسید بتواند در برابر سردار سپه مقاو با شیخ خزعل که به نظر می نگران بود درصدد برآمد

 ایران م کرد و وعده داد در بازگشت به خزعل وفاداری خود را به احمدشاه اعال. را آغاز نماید مراوداتی
از  شیخ. جنوب کرد رضاخان که از ارتباط خزعل با شاه آگاه بود خود را آماده سفر به. کمکش کند

ب خواند و وزیر را غاص تلگرافی نخست پرداخت مالیات معوقه به دولت خودداری کرد و به گفته مکی در
که در  گران آمد، به ھمین منظور ستون جنگی را این بر رضاخان. شناسد گفت او را به رسمیت نمی

آمیز  وفقیتاین مسافرت م. خود نیز روانه این سفر جنگی شد لرستان مستقر بود روانه خوزستان کرد و
. فترا جبران کرد و در تھران مورد استقبال مردم و نمایندگان قرار گر خواھی تا حدی ناکامی جمھوری

 به شاه بازگشت به تھران از مجلس تقاضای فرماندھی کل قوا را نمود که طبق قانون تنھا او بعد از
 مقدمه انقراض مجلس این اختیار را به رضاخان داد و در واقع این 1303در بھمن ماه . اختصاص داشت

   . قاجاریه بود
 آھن یحه احداث راه تصویب ال. حوادث به سرعت به نفع سردار سپه در جریان بود 1304سال  با آغاز

 خدمت سراسری، جایگزینی تقویم شمسی به جای قمری، حذف عناوین و القاب قاجاری و تصویب
ا چون رو شد، ام روبه ھایی پسند بود ھر چند با مخالفت ترین اقدامات عامه نظام وظیفه اجباری از مھم

    .اش بودند لوایح با اکثریت آرا به تصویب رسید اکثریت مجلس حامی
 

 قاجار مجلس موسسان و خلع
ازگشت رضاخان به تکاپو افتاد تا مانع ب. به ایران ابراز تمایل کرد احمدشاه برای آمدن 1304در شھریور 
 یه آن رازمان تھران ناآرام شد و بلوای نان رخ داد که به گفته مستوفی ماموران نظم در این. شاه گردد

خواھی زمان جمھوری ھا که از روزنامه. برپا کردند تا احمدشاه را ترسانده و از آمدن به ایران منصرف کنند
کردند  و میبا حرارت بیشتری بازگ بدگویی علیه قاجار را آغاز کرده بودند اکنون شعارھای ضدقاجاری را

ردم و ای که بین م این حادثه با درگیری. انداختند می و تمام این کمبودھا را به گردن خاندان قاجاری
یاست الملک از ر رو شده بود، موتمن مجلس با مشکل در ریاست روبه .نظمیه رخ داد به پایان رسید

اه دیگر رضاخان در مھرم. مستوفی ھم چندان تمایلی به ماندن در این مقام نداشت استعفا داده بود و
 تغییر دید و ھنگامی که متوجه شد دولت انگلستان واکنشی نسبت به بر سر راه خود نمی مانعی
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ھد شد نخوا ھای مختلف ھم نسبت به این برنامه مخالفتی سلطنت نشان نخواھد داد و در بین گروه
اعضای  تیمورتاش و محمد تدین اکبر داور، عبدالحسین تا این زمان علی. فشار قرار داد مجلس را تحت

در بیرون . ددر این راه با خود ھمراه نماین برجسته فراکسیون تجدد، موفق شده بودند اکثریت مجلس را
ر د. آمدند و با توزیع شبنامه خواھان خلع قاجاریه شدند از مجلس ھم گروھی در مدرسه نظام گرد

لع کردند تا با فرستادن تلگراف از مجلس درخواست خ را تحریک می ت ھم امرای ارتشی مردم ایاال
   . قاجار را نمایند

رده شد یحه تغییر سلطنت به صحن مجلس ب روز نھم آبان ال ساز فرا رسید، در سرانجام روز سرنوشت
ج احمدخان بنابر برخی اسناد موجود در این روز میرپن. آرایی کنند صف برابر ھم تا موافقان و مخالفان در

عواقبش  کرد که اگر رای مخالف بدھند جلو مجلس، نمایندگان را تھدید می) امیراحمدی بعدی سپھبد(
س جلسه را تدین نایب رئی تر از ریاست استعفا داده بود و یشوه بر این مستوفی پ عال. را خواھند دید

. واندسپس ماده واحده تغییر سلطنت را خ ت را قرائت نمود و ھای ایاال کرد، او ابتدا تلگراف اداره می
&lt;وقتی م نموده و حکومت م انقراض سلطنت قاجاریه را اعال مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت

. کند قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پھلوی واگذار می را در حدود قانون اساسی و
 40-38-37-36حکومت موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد  تعیین تکلیف قطعی

   ; gt.&شود اساسی تشکیل می متمم قانون
ی آبادی به سخنران دولت ء، بھار و زاده، حسین عال نمایندگان مخالف یعنی مدرس، مصدق، تقی

. ی یاد کردندسپه در برقراری امنیت به نیک نکته قابل توجه اینکه ھمه آنھا از اقدامات سردار. پرداختند
اگر صدھزار رای ھم بدھید باز ;lt&صدای رسا فریاد زد  مدرس که به تصمیم نمایندگان معترض بود با

ترین و  نی اما طوال. و جلسه را به نشانه اعتراض ترک کرد; gt&است ف قانون اساسی کارتان خال
 قاجار طین از سال  او گفت بنده کامال. سخنان را مصدق نماینده جوان تھران ایراد نمود ترین منطقی

ات خدم اما رضاخان. اند که قابل دفاع باشد مایوس ھستم، زیرا آنھا در این مملکت خدمتی نکرده
تواند  کسی نمی کشور ما مشروطه است بنابراین. ترین آنھا است بزرگی انجام داده که امنیت مھم

مرتر الوزرایی مثمرث رضا خان در مقام ریاست. شاه مسوول باشد قبول کند در یک مملکت مشروطه
 .وزیر مھم است نه شاه خواھد بود؛ در کشور مشروطه نخست

 رای موافق و پنج مخالف به تصویب 80شد که با  ھا ماده واحده به رای گذاشته رغم این مخالفت علی
ش به مخابره شد و بعد از ظھر ھمان روز افسران ارشد ارت فاصله این خبر به سراسر کشور بال. رسید

ان با رضاخ. رفته و محمدحسن میرزای ولیعھد را از کاخ اخراج کردند دستور رضاخان به کاخ گلستان
 .نمایند ش ابراز انزجار از خاندان قاجاری از مردم خواست تا برای آبادانی کشور تال ای ضمن صدور بیانیه

مختار  روزی. ھمچنین با صدور فرمانی ذکاءالملک فروغی را به عنوان رئیس دولت موقت منصوب کرد
آبان لورین به دیدار  12روز . اثری از تاسف برای انقراض قاجار ندیده است: گوید انگلیس سر لورین می

   . ندبه دیدار شاه جدید رفت... و رضاخان رفت و به او تبریک گفت سفرای شوروی، آلمان، ایتالیا
 به رسد که مردم چندان اشتیاقی با سرعت انتخابات موسسان را برگزار کرد، به نظر می فروغی

ر روز د. کرد شرکت در انتخابات نداشتند، چون مطمئن بودند در ھر صورت حکومت کار خودش را خواھد
افراد . شروع نمود نماینده از اقصی نقاط کشور کار خود را 260آذر جلسه مجلس با حضور  15

. نکدارو حاج محمدتقی ب الضرب سرشناس حاضر در جلسه عبارت بودند از تجار حاج محمدحسین امین
مک به جویانه رضاخان و ک واسطه رفتار آشتی روحانیون به. ب مشروطه ھم بودند ن انقال این دو از فعاال

ھبھانی، امام جمعه خوئی، سیدمحمد ب. مقاومت نکردند علمای تبعیدی عراق در برابر تغییر سلطنت
ھمه  ھای معروف حاضر در مجلس بودند که البته در کاشانی از چھره آقا جمال اصفھانی و ابوالقاسم

رو وارباب کیخس سردار فاخر حکمت و امیر شوکت علم از زمینداران بزرگ .جلسات شرکت نکردند
   . بودند ھای مذھبی نمایندگان اقلیت) یھودی(، وحیم )مسیحی(الکساندر تومانیانتز  ،)زرتشتی(

کیل طھماسبی و امیراحمدی و چند نظامی دیگر به محل تش... عبدا در این روز رضاخان به ھمراه امیر
روع با ش. مجتھد تبریزی به عنوان رئیس سنی مجلس انتخاب شد شیخ محمدحسین. مجلس آمد

لس عنوان رئیس مج مخفی صورت گرفت و صادق مستشارالدوله به جلسه انتخاب رئیس با رای
 36اصل . ردبحث اصلی پیرامون تغییر سلطنت آغاز و مواد به صورت زیر تغییر ک آذر 16روز . انتخاب گردید

اه مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت رضاش سلطنت: 
 یتعھدی با پسر وال: 37اصل . بعد نسل برقرار خواھد بود  شد و در اعقاب ایشان نسال پھلوی تفویض

لی شورای م چنانچه فرزند ذکور نباشد مجلس. صل باشد خواھد بود اال بزرگ شاه که مادرش ایرانی
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در موقع انتقال : 38 اصل. کند مشروط بر آنکه ولیعھد از خاندان قاجار انتخاب شود گیری می تصمیم
سال داشته باشد در غیر این  20تواند بر تخت جلوس نماید که قانونا  سلطنت، ولیعھد زمانی می

شخصی که به نیابت سلطنت : 40اصل  .ای از خاندان غیرقاجار انتخاب شود السلطنه صورت نایب
   . سوگند وفاداری نماید تواند متصدی امور شود مگر اینکه انتخاب شود نمی

تصویب  عد ازب. نماینده تنھا سلیمان میرزا و دو سوسیالیست دیگر به آن رای ممتنع دادند 260از میان 
نفر از اعضای مجلس  36نامه داخلی  به موجب نظام. آذر به کار خود پایان داد 23این مواد مجلس در 

م  الواحدھای اداری و نظامی برای س چند روز بعد تمام. غ مواد چھارگانه به شاه انتخاب شدند برای ابال
د و خوان) ادیب الدوله(خان ادیبی  را محمدحسن م خطبه سال. به شاه جدید در کاخ مرمر گردھم آمدند

   . شد موکول 1305تاجگذاری به چھارم اردیبھشت 
نی قه چندا به سلطنت خاندان پھلوی حاکی از شور و عال ھای رسیده واکنش نسبت طبق گزارش

ستور داد که ھا د طرف مانده بود و به تمام کنسولگری در تمام مدت بی ھیات دیپلماتیک بریتانیا. نبود
 رگ گزارشھا خواسته بودند از واکنش مردم به این تغییر بز وجود این از کنسولگری با. دخالت نکنند

ر این چندانی بر س قه قه بودند، در مشھد شور و عال عال در اصفھان مردم ظاھرا به کلی بی. بفرستند
فضای  در کرمان به علت. دانستند می مراسم وجود نداشت و آن را نشانه پیروزی انگلیس بر روسیه

ر مجموع به د. یزد از این تصمیم استقبال شد در سیستان و. کس جرأت اظھارنظر نداشت پلیسی ھیچ
وی ناراحت نبودند اما با روی کارآمدن دودمان جدید ھم ر رسد که مردم عادی از سقوط قاجاریه نظر می

شت و ھم نباید فراموش کرد که سلطنت در فرھنگ ایران ریشه دا این نکته را. خوش نشان ندادند
راده و شاید بسیاری ھم آمدن یک شاه با ا. معنای مخالفت علنی نبود توجھی به منظور از این بی

خان و دادند در واقع اقدامات بعدی رضا اراده قاجار ترجیح می النفس و بی ضعیف قدرتمند را به شاه
   . ھای ضد و نقیضی صورت بگیرد اش منجر شد که درباره او قضاوت خودکامه خوی
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