
 
  تاجگذاري رضاخان

در آبان . بھ سردار سپھ تفویض كرد قوا را از احمدشاه سلب و مجلس شوراي ملي مقام فرماندھي كل 1303پس از آنكھ در بھمن 
اي منقرض شد و انگلستان و سپس شوروي بالفاصلھ حكومت موقت  مصوبھ نیز سلسلھ قاجاریھ با فشار رضاخان و طي 1304

سفارت «بھ  منظور ابراز دوستي خود بھ رضاخان، نمایندگي خود در تھران را ھا حتي بھ روس. شناختند رضاخان را بھ رسمیت
 ) 1.(ارتقاء دادند» كبري

مطلع بود بالفاصلھ پس از تصویب طرح سرنگوني دودمان قاجار، تبلیغات سازمان  رضاخان پھلوي كھ از نفوذ روحانیت در جامعھ
او . طریق جلب حمایت روحانیت بود ھدف او بدست آوردن پایگاه اجتماعي از. حمایت از قوانین و احكام اسالمي را آغاز كرد یافتھ بھ

 : اي انتشار داد و در آن خاطرنشان ساخت وزیر كشور اعالمیھ نخست عنوان یك روز پس از تصویب طرح انقراض قاجاریھ بھ

ً حفظ خواھد شد، فروش بھ قوانین اسالم... « ھاي الكلي ممنوع  نوشابھ منظور بھروزي مردم اجرا خواھد گردید، معنویت مسلماني كامال
 ) 2(»... خواھد گردید، بھاي گندم و نان كاھش خواھد یافت و

داري  در دوره وزارت جنگ با تظاھر بھ دین رضاشاھي كھ. با این حال او پس از تصاحب مقام سلطنت بھ سرعت چھره عوض كرد
گاه  كرد و شال اھداء مي زن طاق ایستاد و بھ دستجات سینھ كرد و خود در ورودي تكیھ مي مي برپا» تكیھ«در ایام عاشورا در قزاقخانھ 

گرفت و شمع بھ دست، بھ مساجد  غریبان مي شام محرم 11ریخت و در شب  كرد و كاه بر سر مي با پاي برھنھ در جلو دستھ حركت مي
خواني كاست، براي برقراري مجالس عزاداري موانع و  رسیدن از شكوه و جالل روضھ پس از بھ سلطنت) 3(رفت، و تكایا مي

عزادار در روز عاشورا را ممنوع  ھاي بوجود آورد و آن را موكول بھ كسب اجازه قبلي كرد، در مرحلھ بعد حركت دستھ مشكالتي
ھایي را كھ در منازل خود براي امام حسین  خانھ نیز ممنوع كرد و صاحب ھا گونھ مراسم را در خانھ كرد و سپس حتي برگزاري این

 ) 4.(انداخت شادي بھ راه مي ھاي افكند و در مرحلھ بعد حتي در روزھاي عزاداراي، كارناوال كردند بھ زندان مي مي عزاداري) ع(

نظر  انتخابات مجلس مؤسسان تحت. مجلس مؤسسان را فراھم ساخت رضاشاه براي رسمیت بخشیدن بھ سلطنت خود، زمینھ تشكیل
دولت و پلیس از  گرفت ولي اكثر مردم در انتخابات شركت نكردند و فھرست نمایندگان مجلس را مأموران مأموران رضاخان انجام

 ) 5.(كنند آیند و با سلطنت شاه نیز موافقت  بیرون  پیش تعیین كرده و تأكید كرده بودند كھ این اشخاص باید از صندوق

ً طرح یك ماده سیاستمداران فعال مورد اعتماد قاجاریھ را تھیھ و  اي مربوط بھ انقراض سلسلھ شاه از جملھ تیمورتاش و داور كھ قبال
خواندند و موافقت و امضاي آنان را براي انتقال قدرت  فرا مي تدوین كرده بودند، نمایندگان مجلس را بھ یك زیرزمین منزل رضاخان

مجوز ) 6.(كردند امضا مي ورزید با وعده و وعید و یا با تھدید او را وادار بھ كردند و اگر كسي امتناع مي مي بھ رضاخان دریافت
در تھران با نطق رضاخان گشایش یافت و بعد  1304آذر  15 مجلس مؤسسان در. سلطنت رضاخان از درون چنین مجلسي بیرون آمد

آنچھ . كرد اش واگذار سلطنت دائمي را بھ رضاخان و خانواده 1304آذر  22ھفتھ سرانجام در روز  جلسھ در ظرف یك 5از تشكیل 
 : بھ موجب این تغییرات. اساسي بود متھم قانون 38و  37، 36تغییر سھ اصل . كھ در مجلس مؤسسان بھ تصویب رسید

 . یافت ـ انتقال سلطنت بھ رضاخان و اعقاب وي رسمیت

 . كند مشروط برآنكھ قاجار نباشد شاه تعیین مي در صورت نبود پسر، ولیعھد كسي است كھ. ـ ولیعھد، پسر بزرگ شاه خواھد بود

كند،  تعیین مي اي كھ مجلس السلطنھ سال تمام داشتھ باشد واال نایب 20امور را برعھده بگیرد كھ  تواند زمام ـ ولیعھد بھ شرطي مي
 ) 7.(گیرنده خواھد بود تصمیم

آذر، در كاخ گلستان بر تخت  25روز . حضور یافت و مراسم تحلیف بھ جاي آورد آذر در مجلس شوراي ملي 24رضاخان روز 
 8وزیري فروغي و روز  نخست آذر فرمان 26روز . بھ وي تبریك گفت» السفرا شیخ«عنوان  و وزیرمختار انگلیس بھ سلطنت نشست

 . اردیبھشت در تھران تاجگذاري كرد 4كرد و روز  بھمن فرمان ولیعھدي محمدرضا ـ فرزند ارشد خود را ـ صادر

 مشروطیت نگذشتھ بود كھ در اثر ضعف و جبن رجال و سیاستمداران كشور در مقابل رضاخان، سال از انقالب 20بدین سان ھنوز 
اقتصاددان امریكایي در » میلسپو«بھ قول .  بار دیگر حكومت مطلقھ بر ایران مستولي شد و مردم از آزادیھاي اساسي محروم شدند یك

باز  انتخابات مجلس مؤسسان استفاده كرد، خودش را شاه نامید، كشور را بھ دوران استبداد آن سال رضاخان از ارتش براي دخالت در
آشفتگي فكري یك فرصت طالیي را براي حفظ  علت بي جرأتي و آنكھ اعتراضي از جانب رجال و سیاستمداراني كھ بھ گرداند، بي

 ) 8.(شود آزادي در كشور از دست داده بودند، بلند
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تیمورتاش، . اكثر نمایندگان، طرفدار رضاخان بودند برگزار شد،» سپھسردار «در مجلس پنجم كھ انتخابات آن در دوران حاكمیت 
فراكسیون  مجلس بھ دو گروه. آفرینان اصلي در داخل و خارج بودند شدند، نقش رضاخان محسوب مي تدین و داور كھ بازوي اجرایي

بود كھ جانبداري از رضاخان وجھ مشترك ھر دو  تجدد بھ رھبري تدین و فراكسیون سوسیالیست بھ رھبري سلیمان محسن تقسیم شده
 . اقلیت محض قرار داشتند گروه بود و افرادي مانند سیدحسن مدرس در

گیرنده شخص  ترین مقام تصمیم زیرا عالي. بھ حداقل كاھش یابد سلطنت رضاشاه موجب شد كھ نقش دولت و مجلس در اداره كشور
تام در اداره  وزیري منصوب نشد و این مقام كھ طبق قانون اساسي اختیار اي بھ نخست مقتدر و برجستھ دیگر ھیچ شخصیت. شاه بود

مخبرالسلطنھ ھدایت تفویض شد كھ بھ قول خودش  ـ بھ 1312شھریور  22تا  1306خرداد  9سال ـ  6كشور را داشت بھ مدت 
 وزیري ھایي مانند محمود جم، متین دفتري و علي منصور بھ نخست نیز چھره» ھدایت« پس از) 9(»كرد  مي مشي ھمواره در حاشیھ«

ً در برابر اراده شاه بي تمام امور باید . كس اختیار نداشت پھلوي ھیچ در دوره: »ھدایت«بھ گفتھ . اختیار بودند رسیدند كھ عموما
 ) 10.(شد ھمان رفتار مي شد، رسید و آنچھ فرمایش مي عرض مي بھ

 : ھا نوشت پي

 . 23عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، نشر البرز، ص  سیاست خارجي ایران در دوران پھلوي،. 1

 . 445كیخسرو كشاورزي، انتشارات پویش، ص : مترجم تاریخ ایران از باستان تا امروز،. 2

ّي، ج چھارم، صص  سالھ ایران، حسین 20تاریخ . 3  . 17و  16مك

 . 19سالھ ایران، ص  20تاریخ . 4

 . باستان تا امروز، ھمان تاریخ ایران از. 5

، ص 1381علیرضا مالئي تواني، مركز اسناد انقالب اسالمي، زمستان  مجلس شوراي ملي و تحكیم دیكتاتوري رضاشاه، دكتر. 6
188 . 

 . 586، ص 3سالھ ایران، ج  20 تاریخ. 7

 . 37مھدوي، نشر البرز، ص  امریكاییھا در ایران، ترجمھ عبدالرضا ھوشنگ. 8

 . 401، ص 1363 مھدیقلي ھدایت، خاطرات و خطرات، انتشارات زوار،. 9

  .402مھدیقلي ھدایت، ھمان، ص . 10
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