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عال در كشـور از " جمھوري"اصرار رضاخان به برقراري  در ايران و حمايت حكومت سلطنتي انگلیس و اكثر مستبدين ف
بود سي  . اين اصرار، تنھا گامي براي پايان بخشیدن به حكومت قاجار و نظام مشروطه و از میان برداشتن قـانون اسا

ً به ديكتاتوري خود مي خواھي در تضاد كامل  انديشید در حالي كه اين انديشه با مفھوم واقعي جمھوري رضاخان صرفا
 .بود

* * * * 
تاريخي قـرار  امروزه و به مدد اسناد و مدارك و شواھد بسیاري كه در دسترس عالقمندان به مطالعات و بررسي ھاي 

تاي سـوم اسـفند  ندارد كـه كود یا از تـداوم عملكـرد  1299گرفته است، ترديدي وجــود  ً بـه دنبـال يـأس بريتان اساسـا
ته  ھا و درخواست گذاري حكومتي نوين برپايه اولويت سلسله قاجار و ضرورت بنیان يران صـورت گرف ھاي آن كشور در ا

ضرورت  به عبارت ديگر انگلیسي. بود سیه تـزاري از  لت رو ھا كه در طول دوران جنگ جھاني اول و گاه در توافق بـا دو
نگ جھانـي  آوردند، روي كار آوردن دولتي به اصطالح مقتدر در ايران سخن به میان مي  ھنگامي كه در آخرين سـال ج

ــران  ، دولــت روســیه شــوروي بــه ســرعت از عرصــه سیاســي ـــ1917اول و بــه دنبــال بــروز انقــالب اكتــبر   نظــامي اي
ظام  عقب تي سـاختاري در ن فراھم آوردن تغییرا يت  نشیني كرد، بیش از ھر زمان ديگري حكومتگـران بريتانیـايي فور

سین  تا و اجـراي آن در واپ حكومتي ايران را مورد توجه جدي قرار دادند و در واقع با تصويب موضوع به راه انداختن كود
اين در حالي بود كه . نخستین گام مھم براي پیاده كردن سیاست جديد خود را در ايران برداشتند 1299روزھاي سال 

تا نقشـي غیـر  بسیاري از دست برآوردن كود اندركاران و آگاھان به امور در آن روزگار دريافته بودند كه دولت بريتانیا در 
قات بـا . قابل انكار بر عھده داشته است ضمن اين كه رھبران ايراني كودتا و باالخص رضاخان ھم از ھمان زمان در مال

 . آورد برخي رجال و نزديكانش بدون محابا از نقش بريتانیا در حمايت از كودتا و شخص او سخن به میان مي
به راه از ھمان آغاز بريتانیايي تا داشـته و درصـدد بوده ھا پیرامون طرح كلي و دراز مدتي كـه از  انـد طـي  انـداختن كود

 از  ھايي به او داده و پــیرامون ضـرورت حمايـت تري براي رضاخان تعريف كنند، وعده سالھاي آتي نقش مھمتر و كلیدي
تا موقعیــت . ھاي روشن و آشكاري ھم داده بودند او وعده طي چنــد مـاه پـس از كود شان داد كـه  تحوالت آتي ھـم ن

در . شـد رضاخان و طرفداران او در میان نیروھاي نظامي وغیر نظامي و نیز مجلس و غیره به انحاء گوناگون تقويت مي
ھاي مالي بريتانیا و بانك شاھنشاھي نیروھاي نظامي تحت فرمان رضاخان به سرعت گستره  اين میان به مدد كمك

كه  ھا و عملیات خود در اقصي نقاط كشور را تقويت كرده افزايش مي فعالیت پس از آن ندي  دادند و دولت وقت ھم، چ
ضاخان و نیروھـاي  بود، از ھـر راه ممكـن در تقويـت موقعیـت ر شده  شخص رضاخان در مقام وزيـر جنـگ وارد كابینــه 

جار، بلكـه  شـد كـه نـه دولت آشكارا چنین وانمـود مي. كوشید نظامي تحت فرمان او مي مت قا نه حكو ھـاي وقـت و 
داري زده  شخص رضاخان سردارسپه است كه در راستاي تأمین امنیت در اقصي نقاط كشور دست به عملیات دامنـه

يت  و چنین تالش مي. است ھاي مختلــف تقو شد تا موقعیت و جايگاه رضاخان در میان مردم كشـور از اقشـار و گروھ
اين در حالي بود كه آگاھان . پرست و در عین حال پرقدرت و داراي جاذبه معرفي شود شده و به عنوان شخصي وطن

شھرباني،  نمايي ھا و نیز قدرت به امور از طرح ظامي،  ھاي ن فدارانش در نیرو ھاي زورمدارانه رضاخان و ھواداران و طر
شتند بر مجموعـه حاكمیـت، . مجلس و غیر و آگاھي دا لي و خـارجي او  شار رضـاخان و حامیـان داخ یب ف بـدين ترت

عات تـداوم يافـت و  ھاي وقت، مجلس و بخشھايي از روشنفكران، علما و روحانیون، روزنامه دولت  نگاران و ارباب مطبو
ھا به  در ھمان حال گروه قابل توجھي از رجال و متنفذان براي حمايت از رضاخان تطمیع، تھديد و يا وعده و وعیدھايي

به ھـر راه  شواھد و قراين موجود ھم نشان مي. آنان داده شد يت موقعیــت او  داد كه طرفداران سردارسپه جھت تقو
بان  ھاي انگلیسي سازي آنان با حمايت و زمینه. شدند اي نیز متوسل مي خالف قاعده ً در سوم آ احمـد  1302ھا نھايتا

وزيري رضاخان متقاعد كردند و با خروج احمد شاه از كشور رضـاخان يـك گـام ديگـر خـود را بـه  شاه را به قبول نخست
یني كـرده  آن روزگار نیز به درستي پیش آگاھان به امور و نشريات  .ھاي قدرت و سلطه نزديكتر احساس كرد فتح قله ب

بود بودند كه با انتصاب رضاخان به مقام نخست صلي قـدرت خواھـد  ناره. وزيري كابینه آتـي كـانون ا بال ك گیري  بـه دن
صدد ] كه[سلطان احمد شاه : "وزير مشیرالدوله از پست نخست بوده و در طراف سـقوط كابینـه  مشغول مطالعه در ا

عده ھان  يد، ناگ يي بنما بول رياسـت وزرا براي ق مزدور  بود يكي از رجال طرف اعتماد را حاضـر  اي از جرايـد موافـق و 
يد خــويش قـرار داده در اوصــاف  سردارسپه نغمه و زمزمه حكومت سردارسپه را بلند كرده حكومت او را سـرلوحه جرا

نابع و  1." كشیدند گفتند و با اين نغمات رياست وزرايي او را به رخ مردم مي ھا مي سردارسپه شاھنامه اما چنانكه م
ست گاه درصد نبود قـدرت و حیطـه نفـوذ و سـلطه چدھد رضاخان ھی مآخذ موجود نشان مي ست نخ وزيري  اش را در پ

بود  متوقف كند و ھمان زمان به برخي رجال و دست اندركاران به امور كه روابط نزديكتري با وي داشتند گوشزد كـرده 
كند موجبات سقوط نھايي سلسله قاجار و تأسیس سلسله حكومتي جديدي  ھاي بريتانیا تالش مي كه تحت حمايت

فراھم آورد خودش را  سي . تحت رياست  مواد قـانون اسا گاه بـه  لي آ مرتبط بـا او و خي رجـال  یان بر ما در ايـن م ا
تداوم حكومـت در  مشروطیت به او ھشدار داده بودند، كه او بدون دستبرد زدن در موادي از متمم قانون اساسي كه 

علیشاه، قاجار را تضمین كرده است و بدون فراھم آوردن تمھیدات و  سلسله قاجار و فرزندان و عقبه خانوادگي محمد
شاند الزامات قانوني و يا شبه قانوني نمي یان رضــاخان و . شود بـه آسـاني بـه آمـال خـود جامـه عمـل بپو در ايـن م

بـرد، از ھیـچ  طرفداران او البته جھت تضعیف موقعیت قاجار و شخص احمد شاه كه اينك در خارج از كشور به ســر مي
آوردن مشكالت  شد كه تداوم حكومت سلسله قاجار جز نكبت و فراھم  كردند و چنین وانمود مي تالشي فروگذار نمي

كه احمد در اين تبلیغات گفته مي. باز ھم بیشتر براي مردم ثمر ديگري در برندارد بدون عالقـه بـه مسـائل  شـد  شـاه 
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مر سـپري مي كشور و اصول مملكت ند داري در خارج كشور به لھو و لعب ع ین در بي. ك به  رضـاخان ھمچن اعتنـايي 
عدادي از  شاه در تھران ھم از ھیچ تالشـي فروگـذار نمي حسن میرزا ولیعھد احمد محمد ستا بارھـا ت كـرد و در ايـن را

غم . حسن میرزا به استعفا از مقام واليتعھدي بـه نـزد او فرسـتاد رجال سرشناس را جھت وادار ساختن محمد ما بر ا
بدگويي و تضـعیف موقعیـت  اينگونه فشارھا، ولیعھـد احمد ً در  نا گر عل كه دي به قبـول خواســته رضـاخان  شـاه حاضـر 

ست يحیي دولت. كوشید نشد سلسله قاجار مي وزير وقـت بـود،  آبادي كه از مشاوران حلقه خصوصي سردارسپه نخ
شین شــاه  محمد: "نويسد در اين باره چنین مي كه بـه ظـاھر جان ھد  میرزاي ولیع يت ] شـاه احمد[حسن  اسـت، نھا

ست و ] ھـم[در صورتي كه سردارسـپه ... كدورت باطني با سردارسپه دارد ضر نی ھد حا با ولیع سازش كـردن  بـراي 
ست گي مي... ولیعھد به كلي از او ناامید ا سپه بـا او اظھـار دلتن ھد از بـدرفتاري سردار باز او را نصـیحت  ولیع كنـد و 

كنم به ھیچ راه ممكـن  گويد تصور مي مي كنم به ھر طور بشود با او راه برويد و رضايت خاطرش را به دست آوريد،  مي
قام برسـاند اختیاري كلي در زير دندانش مزه كرده است و مي نباشد زيرا طعم صاحب به آن م از آن ... [ كوشد خود را 

ھا كه بیشتر در مجالس رسمي است با وي به طور  كند و در مالقات سردارسپه ولیعھد را بسیار كم مالقات مي] سو
 2..." نمايد اعتنايي رفتار مي بي

بر  كايي او  كاران امري گام ديگررضاخان جھت تثبیت موقعیت خود از میان برداشتن حضور و سلطه آرتور میلسـپو و ھم
بـا وجـود . امور مالیه ايران بود كه از چندي قبل و با تصويب مجلس شوراي ملي به استخدام دولت ايران درآمده بودند

ــود، نمي ــه دلخــواھش ب ــاخان چنانك ــران، رض ــه اي ــپو در رأس مالی ــور میلس ــت و حض ــام (توانســت  فعالی ــتي در مق ح
بود. در مصرف منابع مالي كشور آزاد باشد) وزيري نخست شده  ين كـه آشـكار  با بـودن : "به ويـژه ا سیان ھـم  انگلی

گام ھنـوز امريكايي[مستخدمین امريكايي در ايران موافقت ندارند  صه در آن ھن ھاي سیاسـي، اجتمـاعي و  ھـا در عر
شتند اقتصادي ايران منفور نبوده و پیشینه نه در ايـران ندا ستخدام آن] اي استعماري و مداخله جويا ھـا را  و در واقـع ا

ستقراض از امريكـا  دانند و تصور مي الدوله مي نتیجه مخالفت ايرانیان با قرارداد وثوق سیله ا ند و ھا بتوان شايد آن كنند 
ً در . شود  در ايران تمام مي اين كار به ضرر سیاست و اقتصاد انگلیسي.  براي اصالحات مالیه ما را فراھم كنند خصوصا

 3..." باشند ھا در آن خالي از رقابت با انگلیسیان نمي كار نفت جنوب كه امريكايي
بدين ترتیب و با توجه به مشكالت ايجاد شده، ھیأت مستشاري مالي امريكايي به تدريج از عرصه مالیه ايـران حـذف 

ضعیف . شدند صه كشـور و ت گام ديگر رضاخان جھت فراھم آوردن مقدمات الزم براي تثبیت قـدرت و جايگـاھش در عر
باالخص بـه خاطـر . موقعیت قاجارھا، مداخله در جريان برگزاري انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي ملي بـود لس  مج

ً خلع قاجارھا از سلطنت ايفا كند،  نقشي كه مي مورد توجـه  توانست در تأيید قانوني موقعیت رضاخان و نھايتا سخت 
يژه . و عنايت رضاخان و طرفداران داخلي و خارجي او بود بدين ترتیب با مداخالت بدون پرواي رضاخان و عوامل او بـه و

يتي از طرفـداران وھـواداران رضـاخان از شــھرھاي مختلـف بـه  در شھرباني، وزارت داخله، استانداري غیره و اكثر ھا و
ھر چند پروسه انتخابات مجلس شوراي ملي مدت زماني چند ماه به طول انجامید، امـا . مجلس دوره پنجم راه يافتند
ً  با مداخالت صـورت گرفتـه، مدا شتنند كـه مجلـس پنجـم را ع ھان بـه امـور ترديـدي ندا مان آغـاز بسـیاري از آگا  از ھ

ضاخان ايجـاد خواھـد كـرد،  شھرباني تحـت فرمـان ر شتي كـه  طرفداران رضاخان اشغال خواھند كرد و با رعــب و وح
مان سـال  ضاخان در ھ ين كـه ر  1302مخالفان او در مجلس ھم كمتر جسارت ابراز عقیده، پیدا خواھند كرد به ويژه ا

خارج سـاخته ويكـي از ) به رياست وستداھل(را از كنترل ھیأت نظامي سوئدي ) شھرباني(توانست رياست نظمیه 
 . كش را در رأس شھرباني قرار دھد وفاداران به خود، سرھنگ محمد درگاھي معروف به محمد چاقو

ً در آسـتانه، خـروج احمد با كه تقري سط آتـاتورك  يل  در اين میان اعالم حكومت جمھوري در تركیه تو يران و اوا شـاه از ا
سله  نخست لق و برانـدازي سل گرفتن قـدرت مط ست  براي در د وزيري رضاخان روي داد، بیــش از پیـش رضـاخان را 

به  با اين احوال رضاخان براي آن كه خود را فردي مستقل، وطن. قاجارھا امیدار ساخت ستگي  پرسـت و عــاري از واب
شوؤن  قلمداد كند، طي بیانیه) بريتانیا(كشورھاي خارجي  شور در  براي توســعه ك شاره بـه تـالش  اي مبسوط و با ا

ھاي ريز و كالن كشور را منتفي دانست، به ويــژه ايــن   ھرگونه امكان مداخله كشورھاي خارجي در سیاست مختلف،
حوت "كه  سوم  تاي  ني كـه كود مان اوا  1299) اسـفند(از بدو ظھور سردارسپه در صحنه سیاست ايران يعـني از ھ

ند و بـا كمـال  انجام گرفت در نزد كساني كه به اوضاع و احوال سیاست آشنا بـوده و در زوايـاي قضـايا مطالعـه مي كن
ضاع آينـده و گذشـته مي سبت بـه  دقت به او سوء ظـن شـديد و بــدبیني ن نگريسـتند يـك سلسـله انتشـارات و يـك 

مه. سردارسپه ايجاد شده بود ین و سیاسـیون زمز ھان مطلع با  از جمله در اذ بود كـه سردارسـپه  شده  غاز  ھايي آ
رفته رفته اين موضوع از خواص به عوام . دھد دست اجانب روي كار آمده و بدون اجازه آنھا كوچكترين كاري انجام نمي

كه سردار ھم سرايت كرده و در افكار و اذھان عده بود  سـپه بـدون اجـازه ھـاوارد مستشـار سـفارت  اي جايگیر شده 
سپه بر ضد اين انتشارات تظاھراتي بنمايد و به مـردم وانمـود  بنابراين الزم بود كه سردار. خورد   آب ھم نمي انگلیسي

 4. كند كه انتشارات و شايعات مزبور خالي از حقیقت بوده است
ستاي توســعه و تعالـي  بدين ترتیب رضاخان بر آن بود چنین وانمود سازد كـه اقـدامات او در سـطوح مختلـف جــز در را

سرعت حیطـه مـداخالتش را در اقصـي نقـاط . پذيرد كشور انجام نمي به  به ويژه اين كه شھرباني تحت كنترل او كه 
. كرد انساني فروگذار نمي ھاي سردارسپه از ھیچ اقدام غیر كشور گسترانیده بود در راستاي تحقق اھداف و خواست

قراردادن  از جمله مھم ترين اين اقدامات ايجاد رعب و وحشت در عرصه سیاسـي ــ اجتمـاعي كشـور و تحـت تعقیـب 
شدت عمـل زايد بر نشـريات و روزنامـه ارباب جرايد و مطبوعات و  صف در برا ضرب و  الو ترور و  خالف رضـاخان و  ھاي م

رضاخان كه البتـه . شتم، تھديد و از میان برداشتن معارضان و منتقدان حكومت رضاخان در داخل و خارج از مجلس بود
طرح خـود  با جلب موافقت و ھمراھي انگلیسي ً قصد براندازي قاجاريه و صعود بر سرير سلطنت داشت، اين  ھا نھايتا

از ديگر اقدامات رضاخان در اين راسـتا و . ھاي مختلف اجرا كند را به داليل متعددي مجبور بود، گام به گام و با دستاويز
كه آن ھم البته گام ديگري براي قبضه كردن نھايي قدرت و (خواھي قالبي او  در آستانه مطرح شدن موضوع جمھوري

آن ھنگام و طبق قانون اساسي مشـروطیت  بدست آوردن مقام فرماندھي كل قوا بود، كه تا ) حكومت و سلطنت بود
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قرار داشـت عدم حضـور احمد. بر عھده شخص پادشـاه  شرايط  طع و در  ھد او  در آن مق برادر و ولیع شـاه در كشـور، 
ھاي رضاخان حاضر نشده بود، مقام فرماندھي  تراشي ھا و واسطه افكني حسن میرزا برغم تمام فشارھا، رعب محمد

ولیعھد دشمني شديد سردارسپه را با خود احساس نموده خیاالت بلند او را كه در ھـواي "زيرا . كل قوا را به او بدھد
و بديـن [خواھد اين كار را به صورت قانوني انجام دھـد  كه او مي] و آگاھي دارد[كند، نیكو مي داند  سلطنت پرواز مي
ست، محمد] ترتیب و در حالیكه میرزاي ولیعھـد درتھـران  شاه در فرنگستان مشغول انجام خیاالت شخصـي ا حسـن 

 5." مانند مرغي است كه در چنگال شھبازي گرفتار شده باشد
قانوني مجلس مشاوره  در اين میان رضاخان براي پیشبرد مقاصد خود و حل مشكالت پیش رو از طريق قانوني و شبه

كرد تا راه را به اصطالح از چاه تشخیص داده و او را در عملـي سـاختن  اي از میان افراد مشروحه زير انتخاب  خصوصي
 .كمتر ھزينه بر اھدافش ياري دھند

حســن  الســلطنه، سید خان مصدق  حســن خــان مشــیرالدوله دكــتر محمــد الممالك، میرزا خان مســتوفي مــیرزا حســن
مد) مخبرالسلطنه(خان ھدايت   قلي آبادي، مھدي خان عالء، يحیي دولت زاده، میرزا حسین تقي  خان   و میرزا مح علي 

به مشـاوره خصوصــي و راي. فروغي ذكاءالملـك ھر از چنــد روز بـا ايـن ھیـأت  ضاخان  پـردازد  زنـي مي در حـالي كـه ر
عروف بـه امتیـاز دارسـي و  انگلیسیان چند مطلب از دولت ايران مي" نوب م خواھند از جمله تمديد مدت امتیاز نفت ج

 معروف به بانك شاھي و پرداخت مبلغ چندمیلیون تومان مخارجي كه آنھا در  تمديد مدت امتیاز بانك ايران و انگلیسي
لي ]" خودشـان[اند براي حفظ مؤسسات اقتصادي و منافع سیاســي  ايام جنگ در تأسیس پلیس جنوب كرده و در حا

ً استعماري انگلیسي كه در آن مقطع جز رضاخان فرد ديگري حاضر نبود اين خواست ھا را بپذيرد، رضاخان  ھاي اساسا
ھا را  كند كه ھرگاه صعود نھايي او به سرير سلطنت و عزل قاجارھا را تضمین كنند، او ايـن خواسـته به آنان شرط مي

ھد به او وعده ھمراھي مي] ھم[انگلیسیان "برآورده خواھد ساخت و  . دھند با شرط اين كه مقاصد آنھـا را انجـام بد
كاري  زيرا با شـاه او ولیعھـد نمي. كند او را در رسیدن به اريكه سلطنت ھمراھي نمايند او ھم از آنھا تقاضا مي توانـد 

شـاه از  پذيرند به شرط آن كه خلع احمد انگلیسیان تقاضاي و را مي. بكند و اوقات او بايد صرف دفاع از خود بوده باشد
شوراي ملـي و بـه صـورت قانونـي  خونريزي صورت گیرد و ھر چه مي سلطنت و نصب وي بي شود به توسط مجلـس 

 6." باشد
 آور  اي كه جھت ايجاد محیطي رعب  گسترده ھا و تالش با اين احوال افكار عمومي مردم كشور نسبت به قدرت طلبي

َ از میان برداشتن حكومت قاجارھا و تضعیف موقعیت مجلس انجام مي ◌ً ھاي  داد، سخت نگران بوده و مخالفت و نھايتا
فت ھا و تظاھرات در تھران بر ضد او صورت مي گوناگوني در قالب برگزاري گردھمايي ھت . گر یان رضــاخان ج ين م در ا

يان كـار . كرد اعمال فشار بر مجلس در راستاي تحقق اھداف خالف قاعده خود از ھیچ تالشي فروگذار نمي پـس از پا
ضور اعضـاي  خزعل در خوزستان اعمال فشار رضاخان بر مجلس و حكومت قاجــار افـزايش يافـت و در حـالي كـه در ح

ند"اش ھم يكبار و بدون مالحظه تصريح كرد كه  مجلس مشاور ین "مـرا انگلیسـیان سـركار آورد ضاي ھم ، يكـي از اع
شیده و تفســیر كــرد كـه  السـلطنه مـاده خان مصدق  مجلـس مشــاوره، دكـتر محمـد اي از قـانون اساسـي را بــیرون ك

ھم و كلیـدي  براساس آن و حتي بدون موافقت شخص پادشاه و ولیعھد او درتھران ـ رضاخان مي به مقـام م توانست 
 . وزير و فرمانده كل قوا شد بدين ترتیب بود كه رضاخان نخست. فرماندھي كل قوا نايل شود

جه بـود در ايـن . موضوع صعود نھايي رضاخان به سرير سلطنت و انقراض قاجاريه ھنـوز بـا موانـع قـانون اساسـي موا
به جمھـوري  شرايط بود كه موضوع پیش كشیدن جمھوري خواھي و تغییر نظام حكومتي ايران از مشروطه سلطنتي 

 . ھا افتاد از سوي رضاخان و طرفداران او بر سر زبان
سوي   در آن زمان تصور اين بود كه با تصويب موضـوع جمھوري ھوري از  يران بـه جم ظام حكومـتي ا خواھـي و تغیـیر ن

ین  ً در ايران حذف و شخص رضاخان با صعود به مقام اول مجلس شوراي ملي، نظام مشروطه سلطنتي، عمالً و قانونا
ً در راه ديكتاتوري گام خواھد نھاد  شه را تصـويب "رئیس جمھوري، نھايتا ين نق بدون مالحظـه ا ھم  انگلیسیان تھران 

آنكه كشمكشي را در برداشته  شود بي يكي آنكه با اين نقشه سلطنت احمدشاه به خودي خود منحل مي.  كنند مي
اند و نظر مرحمـتي بـه  اش را در گذشته ديده باشد، دوم آنكه به اين ترتیب از زحمت آينده قانون اساسي ما كه نمونه

سي كـه  آن ندارند در كارھاي سیاسي و اقتصادي كه با اين مملكت خواھند داشت آسوده مي شوند و در قانون اسا
فرض شـده  بعد نوشته شود انگشت خواھند رسانید كه اختیارات وسیع كنوني به ملت داده نشود و در مقابل منافع 

ھد بـود بـراي روس  كنند اين عنوان جمھوري بي به عالوه اين كه تصور مي. آنھا سدي نبوده باشد اساس اغفالي خوا
 7. ھا از اين موضوع غافل نیستند بلشويك، در صورتي كه روس

له جمھوري كرد از قبل به راه بدين ترتیب رضاخان كه احساس مي ست  انـداختن غائ خود خواھـد توان خواھـي تقلــبي 
بدون محابــا از ايـن فكـر اسـتقبال كـرده و  ید،  مت را در ھـم بپچ طومار حكومت قاجارھا و اساس نظام مشروطه حكو

نشینان ھواخواھش را  طرفداران و ھواداران نیروھاي نظامي و انتظامي تحت فرمانش در قشون و شھرباني و مجلس
باالخص اين كه انگلیسیان ھم جھت حمايت از . براي تبلیغ انديشه برپايي نظام جمھوري حكومت در ايران بسیج كرد

ــه جمھوري ــب  غائل ــدين ترتی ــد و ب ــه او داده بودن ــريحي ب ــدھاي ص ــده و وعی ــاخان، وع ــي رض ــي قالب ــه "خواھ زمزم
گـردد و  خواھـي مي سپه عاشق مقام ســلطنت، فعـال جمھوري رسد و سردار ھا مي طلبي يكمرتبه به گوش جمھوري

يده  طلبي را به سینه مي خواه حقیقي، سنگ جمھوري مستبدين شاه پرست بیش از ملیون جمھوري زنند و علني د
خواھـي، مخالفـان  اما در مقابل اين غائله جمھوري." كند  كه تبلیغات جمھوري تراوش مي شود از سفارت انگلیس مي

به راه افتـاده  ئه جديــد كـه  سردارسپه در مجلس بیرون از مجلس، در مطبوعات و در میان علما و روحانیون از اين توط
بزرگ كشـور  بود، سـخت دچـار نگرانـي شـده مخالفت شھرھاي  خي ديگـر از  ھران و بر باالخص در ت ھـا و تظـاھرات 

جال  رضاخان ضمن تالش براي ھمراه ساختن گروه. كند گسترش پیدا مي ھايي از روشـنفكران، اھـالي مطبوعـات و ر
دھد تا در راستاي تحقـق  خواھي خود، مبالغ قابل توجھي پول در اختیار طرفدارانش قرار مي ري كشوري با طرح جمھو
 . اين ھدف ھزينه كنند
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ھا در گوشـه و  خواھي رضاخاني در میان موج گسترده مخالفت غائله جمھوري 1302ماه سال  بدين ترتیب از اوايل دي
يت از طـرح جمھوري كنار كشور، آغاز شد و نشريات و روزنامـه ضاخان در حما نه از  ھاي طرفـدار ر به مداھ خواھـي او 

يه از  سردارسپه و نیز قلمفرسايي پیرامون نظام جمھوري حكومت و مزاياي آن پرداخته و در بدگويي از سلطنت قاجار
ضوح مي. ھیچ تالشي فروگذار نكردند به و گار  كه آگاھـان بـه امـور در آن روز به  اين در حالي بــود  ستند رضـاخان  دان

تاتوري اسـت كـه بـه  مت ديك جاد حكو سوداي از میان برداشتن قانون اساسي و سپس صعود به سرير سلطنت و اي
ً فرد بي يكباره جمھوري ضاخان نمي سـواد و قـدرت خواه شده است و اساسا ظام راســتین  طلبي نظـیر ر توانسـت از ن

در چنین فضايي ھر از چند گاه افـرادي از طرفـداران رضــاخان طـي سلسـله . خواھي تبعیت و پشتیباني كند جمھوري
ھاي سیاســي و اجتمــاعي، اربــاب  خواھــي او حمايــت كــرده و رجــال و شخصــیت ھايي از طــرح جمھوري ســخنراني

گرفتند و نمايندگاني از  خواھي رضاخان به انحاء گوناگون مورد تطمیع قرار  مطبوعات جھت پشتیباني از غائله جمھوري
ستره مخالفت. دادند ھـايي سـر مجلس شوراي ملي در حمايت از اين طـرح نطق یان اقشـار  بـا ايـن احـوال گ ھـا در م

  يافـت و حـتي خواھي قالبي رضاخان روز به روز گسترش مي  با غائله جمھوري) به ويژه در تھران(مختلف مردم كشور 
ته  به مجلـس راه ياف شھرباني او  نیروي  فوذ رضــاخان و  مال ن یدات و اع اكثريتي از نمايندگان مجلس ھم كه بـا تمھ
ھار رأي  بودند، به خاطر فضاي حاكم بر كشور، جسارت الزم را براي مخالفت علني با قانون اساسي مشروطیت و اظ

 . كردند تمايل رسمي به نظام جمھوري حكومت را در خود احساس نمي
يت  با اين احوال برخي از نمايندگان در داخل مجلس با نوعــي بیــم و نگرانـي از غائلـه جمھوري ضاخان حما خواھـي ر

ً  مي خواھــي را برافراشــته و بــا  نفــره از داخــل میــدان بھارســتان پــرچم جمھوري 300تــا  200كردنــد و گروھــي تقريبــا
پیداسـت كـه ] و[ھا داشته باشد  گويند بي آنكه تأثیري در دل ھايي مي بر له جمھوريت سخن"ھاي شھرباني  حمايت

خواھـي قالبــي او، و   طرفداران رضاخان به ويژه جھت گرم نگاه داشتن بــازار جمھوري." روح و ساختگي است ھمه بي
ھاي ھنگفتي كه در اختیارشان نھاده شده بود، به برپايي مراسم جشن و پايكوبي مبادرت كرده و ديگران  به مدد پول

طرح  با اين احوال شواھد و قراين موجود نشان مي. خواندند را به حمايت از اين طرح قالبي فرا مي ضاخان و  داد كـه ر
سپه از "خواھي او نه در مجلس و نه در میان مردم كشور پشتیبان قابل اعتنايي نداشت و  جمھوري مخـالفین سردار

النــاس كــه نــه معــني مشــروطه را بـه درســتي  درباريــان، رجــال دولــت قــديم، روحانیــان، تجــار و كســبه و حـتي عوام
شده روز بـه روز بــر قـدرت آن فھمند و نه معني جمھوري را با عده مي ھـا  اي از متنفذين از نمايندگان مجلس ھمصـدا 

 8." شد افزوده مي
تالش خـود را جھـت  چنانكه پیشتر ھم ذكر شد رضاخان در شرايط مخالفت عمومي با طرح جمھوري مده  خواھي، ع

بل  شھرباني اكثريـت قا با اعمـال نفـوذ عـامالن او در  ھمراه ساختن نمايندگان مجلس با اين نقشه به كـار بسـته و 
نفــره تجــدد تحــت رھــبري  40فراكســیون (توجھــي از نماينــدگان دوره پنجــم، در ســلك وفــاداران بــه او درآمــده بودنــد 

ضاخان در  14 با حدود  محمد تدين و فراكسیون سوسیالیست سید میرزا از ھـواداران ر عضو و تحـت رھـبري سـلیمان 
يدي نداشـتند مجلـس پنجـم قبـل از نــوروز سـال ). مجلس پنجم بودند طـرح جمھـوري  1303موافقان رضاخان كـه ترد

ھور  حتي براي عیـدي دادن روز عیـد نـوروز رئیس"رضاخاني را از تصويب خواھد گذرانید  ضاخان[جم بینـي  ھـم پیش] ر
یني و  اما پیش." ھاي طال و نقره به نام جمھوري كه قبالً ضرب شده بود تھیه و تدارك ديده بودند كرده مقداري سكه ب

به خـاطر راه يـافتن اقلیـتي مسـتقل و وطن ضاخان، كـه  خواسته رضاخان و طرفدارانش به ويـژه  پرسـت از مخالفـان ر
ً از جلسـه  سید. كرد، با مشكالتي جدي مواجه شد حسن مدرس آنان را رھبري مي هللا سید آيت حسن مدرس تقريبــا

پروانیـد، اطـالع داشـت، بــه  خواھي رضاخان و سوداھايي كه در سر مي سوم مجلس و در حالي كه از طرح جمھوري
ین مي ھايي از نطق در بخش. ھاي وي پرداخت مخالفت با نقشه لس از : ".. خـوانیم ھاي مدرس در اين راستا چن مج

ين انتخابـات از روي فشـار بــوده  و از روي فشـار شـده و از ... اول بايد خود را معرفي بكند وعقیده من اين است كـه ا
كس شــبھه... روي اختیار نشده است ما مـدرك ھـر  ست، ا اي دارد  و آن شخص كه روي اين كرسي نشیند غصـب ا

شان  مثـالً در قمشـه... ھا را ببینـد  تشريف ببرد به شعبه و اين دوسـیه سي بـه داد ید كردنـد ك ما سـي نفـر را تبع  
تالش مي.." اين انتخابات، انتخابات ملي نیست، اين عقیده من است. نرسید كـرد از تأيیـد و تصـويب  مدرس به ويــژه 

شار و دخالت با اعمـال ف ً مـانع از  نمايندگاني كه  گیري كـرده و نھايتـا ته بودنـد، جلو به مجلــس راه ياف ضاخان  ھـاي ر
اما در حالي كه مخالفت مـدرس بـا نماينـدگان طرفـدار . خواھي قالبي رضاخان شود گیري و تصويب طرح جمھوري رأي

اي پیــش آمــد كــه جــو عمومــي داخــل و خــارج مجلــس را بــاز ھــم بــه نفــع مخالفــان  رضــاخان ادامــه داشــت، واقعــه
يك سـید خواھي تغییر داد و آن سیلي خوردن سید جمھوري كتر حسـین  محمد حسن مدرس به تحر سط د تدين و تو  
ھران و ) احیاءالسلطنه(بھرامي  سي و اجتمـاعي ت در صحن علني مجلس بود كه خبر آن به سرعت نقل محافل سیا

ھم باعث شد كه مردم به مجلس ريخته بر علیه جمھوري قیام ] سیلي[ھمین كشیده "ديگر شھرھاي كشور شد و 
 ."نمايند
ھوري  با زمینه 1302اسفند  28در روز  فداران جم به اصــطالح طر شھرباني دسـتجاتي از  سازي و تمھیدات رضاخان و 

صويب خلـع قاجـار و  ندگان مجلـس را بــراي ت ظاھرات در صـدد برآمدنـد نماي وارد میدان بھارستان شـده و بــا برپـايي ت
سیاري از وزارت ند و رؤســا و مـديران ب لتي و  برقراري حكومت جمھوري در ايران تحت فشـار قـرار دھ نه و دوايـر دو خا

با كاركنـان داويرشـان طرفـداران  گروه ھمـراه  حكومتي را به اجبار به حضور رضاخان برده و چنین وانمود كردند كه اين 
نام  به عالوه دفتري در ھر وزارت خانه باز شد كه كلیه اعضاء مجبور بودند به نـام جمھوري"جمھوري ھستند  خواھـان 

اسفند كلیه مؤسسات دولتي را تعطیل كرده و به كاركنانشان دسـتور  28در ھمان روز " خود را در آن دفتر ثبت نمايند
ند دادند در تظاھرات به اصـطالح جمھوري شركت كن سوي اقشـار . خواھـي  گي از  ما در ھمـان زمـان تظـاھرات بزر ا

یتي بیـش از ھشـت ھـزار نفـر در آن  كه جمع قرار بـود  ھران بر ً در داخل و اطراف مسجد شــاه ت گسترده مردم عمدتا
جه  در اين حركت باالخص علما و روحانیون مخالف جمھوري. شركت داشتند بل توجـه و در خواھي رضاخاني نقـش قا

عد در "اولي بر عھده داشتند  ین انـداز شـد و ماننـد ر رفته رفته صداي سیلي ھم كه به صورت مدرس خورده بـود طن
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ھوري مي به جم ين . شـد تمام فضاي تھران پیچید و در تمام محافل و مجالس اظھار تنفـر نسـبت  سبت بــه ا مردم ن
مي حاضـر  ھا مي حركت قبیح كه به مدرس اعمال شده بود صحبت براي انقـالب عمو كردند و ھمین امر ھم زمینه را 

 9." ساخت مي
به صـراحت اظھـار  در اين میان رضاخان به فشار براي وادار ساختن محمد مه داد و  حسن میرزا ولیعھد به اسـتعفا ادا

حسن میرزا پیام داد به سردارسپه بگويید كه تو بايستي از روي  اما محمد. كرد كه ولیعھد از قصر گلستان اخراج شود
 ."بنشیني نعش من به تخت جمھوري

ھم نطق مدرس  شـد، سید ھايي در انتقـاد از سلسـله قاجـار ايـراد مي در حالي كه در مجلس شوراي ملي  حسـن 
شود: " خطاب به طرفداران رضاخان گفت خارج  ." به چه مناسبت ولیعھد زن و بچه خود را بردارد و از قصـر ســلطنتي 

خواھي   خوردن مدرس، فضاي عمومي مجلس ھم به تدريج به سوي مخالفان جمھوري ضمن اين كه به دنبال سیلي
در اين میان تـالش . و رضاخان تغییر پیدا كرده و برخي از نمايندگان به حمايت از مدرس و فراكسیون اقلیت او پرداختند

ما و  كار برخـي از عل طرفداران جمھوري رضاخاني جھت تعطیل بازارھاي تھران ھم نتايجي معكوس به بار آورد و با ابت
با شـھرباني رضـاخان و ديگـر طرفـداران او  اي از مخالفان جمھوري  روحانیون نظیر شیخ حسین لنكراني موج گسترده  

تالش رضـاخان و . اي از مردم كشور به سوي مجلس بھارستان به راه افتادند درگیر شده و موج گسترده یب  بدين ترت
يه را بـه دنبـال داشـت، تـا  ً خلع قاجار ھوادارانش جھت تصويب موضوع نظام جمھوري و تغییر نظام مشروطه كه نھايتا

ندكش در  با ھوشیاري و مخالفت گسترده مردم و پايمردي و شجاعت سید 1303پايان سال  ياران ا مدرس و  حسـن 
سترده و در . مجلس شوراي ملي ناكام ماند تالش گ لي  شوراي م نداختن مجلـس  به ويژه مدرس جھت از اكثريت ا

ندگان از تھـران، . عین حال موفقي انجام داد يت مي(وي با خارج كردن تعدادي از نماي لس را از اكثر ) انـداخت كـه مج
بدين ترتیب و در حالي كه . خواھي پرداخت خود در صحن علني مجلس به مخالفت صريح و شديد با موضوع جمھوري

ضاخان بـا مخالفت داد كـه طـرح جمھوري شواھد و قراين موجود نشان مي ھي ر شده و  خوا ھه  ھـاي گسـترده مواج
كار مـدرس و كم به ابت  ً بل توجھـي از نماينـدگان بي مجلس شوراي ملي ھم عمدتا طـرف در راسـتاي  كاري تعـداد قا

بود كـه . دارد اھداف و خواسته رضاخان گام برنمي لو از جمعیـتي  نیز ھمـه روزه مم ستان  یدان بھار اطراف و اكناف م
سوي . دادند يكصدا بر ضد نظام جمھوري شعار مي كه از  فني  بال تل رضاخان جھت تھديد نمايندگان مجلـس و بـه دن

ھا  سردارسپه خود را تانزديك پله"وقتي كه . محمد تدين شده بود، با خشم و تكبر وارد مجلس شوراي ملي شد سید
سردارسـپه خـود را بـه او رسـانید و . مھدي سلطان واعظ، مشغول خطابه بر علیه جمھوري بود رسانید روي پله شیخ

یان جمعیـت پـاره آجـري بــه . باشالقي كه در دست داشت به او زده و گفت او را پايین بیاوريد در اين موقع يكنفـر از م
ند و براننـد سرنیزه بزن ما " طرف سردارسپه پرتاب كرد كه به پشت او اصابت كرد و سردارسپه دستور داد مردم را با  ا

اي جز اعتراف بـه  تر كردن اوضاع ثمر ديگري براي او نداشت و بدين ترتیب چاره ورود رضاخان به مجلس ھم جز پیچیده
و  1303فروردين  12وي پس از چند روز در . اش نداشت خواھي قالبي شكست و نومید شدن از پاگرفتن فكر جمھوري

كرده  اي اعالم كرد كه از انديشه جمھوري به دنبال سفري كه به شھر قم انجام داده بود، طي بیانیه خواھي صرفنظر 
خارج شـد  1303فروردين  18با اين احوال در روز . است صورت قھـر از تھـران  فت و بــه  ضـمن ايــن كـه . از كار كناره گر
شیدند از اھمیـت او . شاه ھم دستور عزل او را صادر كرد احمد در اين فاصله طرفداران و عوامل او به انحاء گوناگون كو

بت او مي شرايط غی به قـول   و نقشي كه مدعي بودند وي در تأمین امنیت كشور داشت و خطراتي كه در  توانسـت 
ھنگامي كه رضاخان متقاعد شد طرح او خواھـد توانسـت ورق . آنان امنیت كشور را تھديد كند، سخن به میان آوردند

كه بـه نظـر مي شرايط حضـور سید را به سود او بازگرداند، به تھران بازگشت و در حالي  مدرس در  رسـید در  حسـن 
كرد جرأت رأي اعتمـاد مجـدد بــه كابینــه او را پیـدا نخواھنـد  ندگان  یان . مجلس شوراي ملي نماي لـذا گروھـي از حام

بور  نقشه"رضاخان در مجلس  ست بـراي جلسـه مز به رضـاخان[اي طرح كردند كه ھر طوري ھ يك ] رأي اعتمـاد  بـا 
سپس به مدرس چنین وانمود ساختند كه رضاخان برآن شـده اسـت بـا ." مھارت و تردستي عجیبي مدرس را بدزدند

خبري از رضـاخان . اما مدرس ھر چه منتظر مانـد. الدوله كشانیدند او آشتي كند و بدين ترتیب مدرس را به منزل قوام
ند و  9از دو ساعت بعد ازظھر الي ساعت "در اين فاصله چند ساعته و . نبود شب وقت مدرس را به اين كیفیـت گرفت

او را به اين مھارت توقیف كردند كه مدرس به مجلس نرود و در جلسه خصوصي حضور نداشته باشد تا مجلس بــدون 
ھار . مخالفت او به سردارسپه اظھار تمايل نمايد ھمین كه جلسه خصوصي تمام شد و با نود رأي بـه سردارسـپه اظ

به روز ديگـري موكـول  تمايل شد به مدرس گفتند كه سردارسپه به علت گرفتاري زياد عذر آورده و موقع شرفیابي را 
 10..." كرده است

به رضـاخان غائلــه جمھوري جدد مجلــس  سپرده شـد و  بدين ترتیب و برغم رأي تمايل م شي  ست فرامو خواھـي بد
ني در انتقـاد از رضـاخان و جمھـوريش چـاپ و   ھاي مخـالف جمھوري نشريات و روزنامه لب فراوا ضاخان مطا خواھـي ر

يان  اين در حالي بود كه شواھد و قراين موجود نشان مي. كردند منتشر  داد كه رضاخان و حامیان خـارجي او بـرغم پا
كماكان طرح انقراض قاجاريه و بركشیدن وي به سرير سـلطنت را ) 1303ـ فروردين  1302دي (خواھي  غائله جمھوري

لخ گذشـته خـود را نیازمنـد بـه كـار . كنند دنبال مي اما براي پیشبرد و عملي ساختن اين ھدف، با توجه به تجربیات ت
ديدند، ھر چند موفقیت نھايي طرح زمـان بیشـتري طلـب  تري مي تر و حساب شده گرفتن راھكارھا و ترفندھاي جدي

 . كند
له جمھوري بـر روي كاغــذ " نامـه جمھوري"خواھـي سـروده مفصـلي تحـت عنـوان  در اين میان و در بحبوحه پايــان غائ

مردم دســت بـه دسـت  یان  بر قیمـت در م آمونیاك چاپ و در صدھا نسخه به طور مخفیانه منتشر شد و به دھھـا برا
پس پــرده  گیري غائلـه جمھوري گشت، اين سروده معرف روند شكل صد شـومي بـود كـه در  خواھـي و اھـداف و مقا

كه در . توطئه نھفته بود با و صـريح  سیار نغـز، زي شعار ب در تھــران منتشـر شـد، در آغــاز امـر  1303فـروردين  15اين ا
سنده و روزنامـه شاعر، نوي پرسـت و  نگار وطن سراينده آن آشكارا نبود، اما بعدھا و پس از ترور و قتل میرزاده عشقي 

سر  نام ً جانش را بر  آور كشور توسط عوامل رضاخان، معلوم گرديد، كه اين اشعار توسط اين شاعر بلندمرتبه كه نھايتا
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ً بريتانیا(گران خارجي  آزاديخواھي و مخالفت با رضاخان و مداخله  . از دست داد، سروده شده است) و عمدتا
یت نھايـي  در اين سروده پرنغز كه در واقع داستاني منظـوم از فـراز و فـرود غائلـه جمھوري ضاخاني و موفق خواھـي ر

 11: خوانیم خواھي بدون اساس و پايه رضاخان است، چنین مي مردم كشور در جلوگیري از پاگرفتن فكر جمھوري
 ھا كشید اين ملت زار چه ذلت

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 ترقي اندرين كشور محال است
 الرجالست كه در اين مملكت قحط

 
 خرابي از جنوبست و شمالست

 بر اين مخلوق آزادي وبالست
 

 نبايد پرده بگرفتن ز اسرار
 كه گردد شرح بدبختي پديدار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 اگر پیدا شود در ملك يك فرد

 بمانند رضاخان جوان مرد
 

ً چند ولگرد  كنندش دوره فورا
 بفكر اينكه بايد ضايعش كرد

 
 بگويند از سر شه تاج بردار

 بفرق خويشتن اين تاج بگذار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 نخستین بار سازيم آفتابي
 ھاي سرخ انقالبي عالمت

 
 كه جمھوري بود حرف حسابي

 چوگشتي تو رئیس انتخابي
 

 ببايد گفت كاين مرد فداكار
 بود خود پادشاھي را سزاوار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 حقیقت بارك هللا چشم بد دور

 مبارك باد اين جمھوري زور
 

 از اين پس گوشھا كر چشمھا كور
 چنین جمھوري بر ضد جمھور

 
 ندارد ياد كس در ھیچ اعصار
 نباشد ھیچ در قوطي عطّار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 چه جمھوري شود آقاي دشتي

 علمدارش بود شیطان رشتي
 

 تدين آن سفیه كھنه مشتي
 نشیند عصرھا در توي ھشتي
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 ھا را خبردار كند كور و كچل
 ز حالج و ز رواس و ز سمسار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 شعور بدقیافه صبا آن بي

 جمھوري كالفه...نمايد
 

 زند صد الف در زير مالفه
 كه جمھوري شود دارالخالفه

 
 خبر از لحن بازار ولیكن بي

 ز عالف و زبقال و ز نجار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 الملك بشنو يك حكايت ز عدل
 كفايت كه آن باالبلند بي

 
 میانجي گشت بین بول و غايط
 كند گاھي سلیمان را ھدايت

 
 شود گاھي تدين را مدد كار

 كه سازد اين دو را با يكدگر يار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 تدين كھنه الدنگ قلندر
 نموده نوحة جمھوري از بر

 
 عجب جنسي است اين هللا اكبر

 گھي عرعر نمايد چون خر نر
 

 گیرد چون سگ ھار زماني پاچه
 ولي غافل زگردن بند و افسار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 از ايران رھنما گشته روانه

 براي كارھاي محرمانه
 

 نشانه ھاي بي گرفته پول
 زده در بصره و بغداد چانه

 
 كه جمھوري شود اينملك ادبار

 است اقرار نه من گويم خودش كرده 
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 تقالھا نمايد اندرين بین
 العراقین جلنبرزاده شیخ

 
 كند فرياد ھا با شور و باشین
 كه جمھوري بود بر گردنم دين

 
 ادا بايست كرد اين دين ناچار
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 ببايد جست از دست طلبكار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 ... ضیاءالواعظین لوس 
 كند از بھر جمھوري ھیاھو

 
 چه جمھوري عجب دارم من از او

 مگر غافل بود از قصد يارو
 

 خواھد نشیند جاي قاجار كه مي
 ھمانطوري كه كرد آن مرد افشار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 دبیر اعظم آن رند سیاسي

 شناسي ز كمپاني نمايد حق
 

 زند تیپا به قانون اساسي
 ھاي نرم ديپلماسي بافسون

 
 به سردارسپه گويد باسرار

 كه جمھوري نباشد كار دشوار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 دھد اين ھفته عارف نمايش مي
 بھمراھي اعضاي معارف

 
 شود معلوم با جزئي مصارف
 كه جمھوري ندارد يك مخالف

 
 شود با ضرب و با تار مدلل مي

 كه مشروطه ندارد يك طرفدار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 نمودم من جرايد را اداره
 شفق كوشش وطن گلشن ستاره

 
 شود با يك اشاره قیامت مي

 دگر معني ندارد استخاره
 

 ھمین فردا شود غوغا پديدار
 متینگ و كنفرانس و نطق اشعار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 بعالم پیش رفته باالصاله

 تمام كارھا با قاله قاله
 

 بزور شعر و نطق و سرمقاله
 ببايد كرد جمھوري اماله

 
 عقل ولنگار بر اين مخلوق بي

 بدون وحشت از اعیان و تجار
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 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 كه مستوفي است شخص الابالي

 مشیرالدوله مرعوب و خیالي
 

 الدوله جايش ھست خالي وثوق
 بود فیروز ھم در فارس والي

 
 السلطنه مطرود سركار قوام

 الدار بغیر از ذات اشرف لیس في
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 بود حاجي معین محتاط و معقول
 الضرب در عدلیه مشغول  امین

 
 علي صراف ھم مستغرق پول

 التاجرين ھم میخورد گول فقیه
 

 اھمیت ندارد صنف بازار
 زخراز و ز بزاز و بنكدار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 تدين گفته مجلس ھست با من

 نمايد اكثريت را معین
 

 شود اين كار پیش از عید روشن
 به جمھوري بگیرد رأي قطعاً 

 
 شود مانع نه افكار نه قانون مي

 دھم كار بزور مشت فیصل مي
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 به تعلیم قشون اندر واليت
 مھیا تلگرافات و شكايات

 
 ز جمھوري اشارات و كنايات
 ز ظلم شاه و دربارش روايات

 
 رسد با سیم و چاپار مسلسل مي

 ز بلدان و ز اقطار و ز انظار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 ز تبريز و ز قزوين و ز زنجان
 شاه و گیالن ز كردستان و كرمان

 
 بروجرد و عراق و يزد و كرمان
 ز شیراز و صفاھان و خراسان

 
 ز بجنورد و ز كاشان و قم و الر

 تقاضاھا رسد خروار خروار
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 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 به طھران نیست يك تن انقالبي
 خواھان حسابي  بجز مشروطه

 
 كه از وحشت نگردند آفتابي 

 اگر كردند قدري بدلعابي
 

 بیاويزيمشان بر چوبة دار
 بنام ارتجاعیون و اشرار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 موافق گشته لندن اين سخن را

 كه فوري خواست سرپرسي لرن را
 

 برد گر شومیاتسكي سوء ظن را
 شان استاد فن را فرستیم پیش

 
 ھمان مھتر نسیم رند عیار
 كريم رشتي آن شیاد طرار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 نبايد كرد ديگر ھیچ مس مس
 ببايد رفت فوري توي مجلس

 
 اگر حرفي شنیديم از مدرس

 جوابش گفت بايد رطب و يابس
 

 اگر مقصود خود را كرد تكرار
 بپیچیمش بدور حلق دستار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 ھا كارگر شد بقدري اين سخن

 كه سردارسپه عقلش ز سر شد
 

 مندتر شد به جمھوري عالقه
 بناي انتشار سیم و زر شد

 
 به مبعوثان و مطبوعات و احرار 

 ز آقاي صبا تا شیخ معمار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 ھاي فردي نمايان شد تجمع
 علم در دست گرم دوره گردي

 
 ھا سبز و زرد و الجوردي علم

 عیان سرخي و پنھان رنگ زردي
 

 بجمھوريت ايران ھوادار
 ولو گشته میان كوچه بازار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار
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 از اين افكار ماخولیائي

 به مجلس اكثريت شد ھوائي
 

 حیائي تدين كرد خیلي بي
 بیك دم بین افرادش جدائي

 
 فتاد از يك ھجوم نابھنجار

 دار از آن سیلي كه خورد آن مرد دين
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

ُر صدا شد  از اين سیلي واليت پ
 دكاكین بسته و غوغا بپا شد

 
 بروز شنبه مجلس كربال شد
 بدولت روي اھل شھر واشد

 
 كه آمد در میان خلق سردار

 براي ضرب و شتم و زجر و كشتار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 ز جمھوري به ما يك كام ره بود
 خدا داند كه اين سیلي گنه بود

 
 كه اين سیلي زدن خدمت بشه بود

 تدين خصم سردارسپه بود
 

 رفاقت بد بود با عقرب و مار
 خطر دارد چو نادان افتد يار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 قشوني خلق را با نیزه راندند

 ولي مردم بجاي خويش ماندند
 

 رضاخان را به جاي خود نشاندند
 بجاي گل بر او آجر پراندند

 
 نشايد كرد با افكار پیكار

 ببايد خواست از مخلوق زنھار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 بپا شد در جماعت شور و شرھا
  و سرھا شكست از خلق مسكین دست

 
 رضاخان در قبال اين ھنرھا

 شنید از مؤتمن توپ و تشرھا
 

 كه اين كارت چه بود اي مرد غدار
 چرا كردي به مجلس اين چنین كار؟

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار
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 بسي پیر و جوان سرنیزه خوردند
 گروھي را سوي نظمیه بردند

 
ردند ُ  چھل تن اندرين ھنگامه م
 براي حفظ قانون جان سپردند

 
 دو صد تن تاكنون ھستند بیمار

 بضرب ته تفنگ و زير آور
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 رضاخان شد از اين حركت پشیمان
 آباد رفت از شھر تھران بسعد

 
 از آنجا شد به سوي قُم شتابان
 حجج بستند با او عھد و پیمان

 
 كه باشد بعد از اين بر خلق غمخوار

 ز جمھوري نگويد ھیچ گفتار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 ز قُم برگشت و عاقل شد ولي حیف
 كه كردش باز اغوا ناصر سیف

 
 به مجلس كرد توھین از سر كیف

 خبر از لحن بازار ولیكن بي
 

 كه ملت نیست با ايشان وفادار
 بجز شش ھفت تن بیكار و بیعار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 از او بالمره مجلس بدگمان شد

 عقايد جملگي از او رمان شد
 

 بسوي رودھن آخر چمان شد
 ھمان چیزيكه میديديم آن شد

 
 كشیده شد میان مملكت جار

 كه از میدان بدر رفته است سردار
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

 به مجلس قاصدي از راه آمد
 كه اكنون تلگراف از شا ه آمد

 
 اكراه آمد رضاخان عزل بي

 شه از مجلس عقیدت خواه آمد
 

 كه قانون اساسي چون شده خوار
 دگر كس ملك را بايد پرستار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 به تعلیمات مركز در واليات
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 آقا تلگرافات رسید از احمد
 

 كه سرباز لرستان و مضافات
 نمايد از رضاخان دفع آفات

 
 قشون غرب گردد زود سیار
 سوي مركز پي تنبیه احرار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 وكیالن اين تشرھا چون شنیدند
 ز جاي خويش از وحشت پريدند

 
 ...به تنبانھاي خود از ترس 

 نود رأي موافق آفريدند
 

 كار  بر اين جمعیت مرعوب گُه
 سلیمان بن محسن شد علمدار

 
 دريغ از راه دور و رنج بسیار

 
 

 ولیكن چھارده مرد مسلم
 نترسیدند از توپ دمادم

 
 به آزادي به بستند عھد محكم

 اقلیت از ايشان شد فراھم
 

 وطنخواھي از ايشان گشت پادار
 كردند از اين كار... 
 

 دريغ از راه دور و رنج بسیار
 

شي از حمايـت و خواسـته) السلطنه عین(قھرمان میرزا سالور  خود غائلــه جمھـوري رضــاخاني رانا   ھـم در خـاطرات 
بسیار خوبي برايشان بود شروع به عملیات ] ھنرپیشه[كه به توسط رضاخان كه آكتور " كند  ھا ارزيابي مي انگلیسي

نرم و بي. كردند شنده ... صدا  نـرم  ھاي درخ كه كار ھت خواسـته انگلیسـي[و خـوب  شاه ] ھا در ج سرزد و  از وي 
نا . را طرد كردند شروع به نغمه جمھوري شد] شاه احمد[ كنـد  مي] ي انگلسـتان[اين كارھا را دست قوي پنجه و توا

  12..."نه سردارسپه
رسد و  قريب تلگرافات واليات مي گويند عن مي: "نويسد السلطنه در جايي ديگر از خاطراتش در اين باره چنین مي  عین

لم مي ين را  انگلیسـي. شود در جلسه دوم و سوم مجلس مقارن عید جمھوريت ع ھا عثمـاني را جمھـوري كردنـد ا
لم . روند سراغ افغانستان متعاقب آن، بعد مي كت مسـتقل مسـلماني در عا شاه و ممل فقط و فقـط بــراي آن كـه پاد

كه از  پنجه قوي و معامل بزرگـي در ايـران كـار مي... نباشد كه مسلمانھاي اتباع او يك روزي به آنھا تأسي كنند كنـد 
پا مي. عاقبت آن بايد ترسید چون . كنـد ھمان قسم كه مشروطه را برپا كرد، امروز جمھوري را بر ھي در مشـروط  منت

كنـد كـه  اما امروز وضعیت طور ديگر اقتضا مي. مردم خیلي دور از اوضاع بودند به سفارت خود برد و حمايت علني كرد
 13." محرمانه و با دست خود ايراني باشد

يران را ســنجیده انگلیسي: "كند كه السلطنه اضافه مي عین شاه و رجـال ا ثل  ھا مدتھاست وزراء  اند و ھیـچ يـك را م
جز آن كـه . اند بازيگر قابل نديده] رضاخان[پھلوان حاضر  ً مايـل نیسـت  ست جمھـوري موقـتي ابـدا سردارسـپه بـه ريا

 14." دائمي باشد و پس از چندي روي تخت مرمر جلوس، سكه و خطبه به نامش زده و گفته شود
باره نقـش بابي ین مي ھـا در گـرم كـردن تنــور جمھوري ھـم او در در ايـن نغمـه : "نويسـد خواھـي قالبــي رضـاخان چن

شود و براي انتقام از قاجاريه جد و جھد  ھا براي آزادي خود كه البته در جمھوري بیش از مشروطه مي جمھوريت بابي
... جھودھا ھم مسـرورند. بیشتر اين ھنگامه به توسط آنھاست.  چنانچه از بذل جان و مال مضايقه ندارند وافي دارند،

یر  در اين ھنگامه دخالت تام دارند كه احدي نمي] ھا بابي[آنچه ھست اين فرقه  تواند منكر شـود و بـراي آنكـه در تغی
 15." منافع صوري و معنوي آنھا بیش از ايام مشروطه است] به جمھوري[رژيم 

شده : "السلطنه چنین آمده است و در بخش ديگري از خاطرات عین نوز جمھـوري ن بعد از اداي نماز جماعت گفتند ھ
 16." شود]  انگلیسي[واي به آن وقتي كه جمھوري انگلیزي . درب مسجدھاي مسلمین را بستند

مردم   او با ناكامي روبــرو شد، و ھم او زماني كه غائله جمھوري قالبي رضاخاني و حامیان انگلیسي ضـمن تمجیـد از 

Page 13 of 15تاریخ قاجار

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\96.htm



كان تصـمیم   ايذائي را فراھم آوردند، و با تصريح ايــن موضـوع انگلیسـي ماندن اين طرح كشور كه موجبات عقیم ھا كما
نان حرف خود ھمچ صد  به مقا ھم جھـت نیـل  كاري از آنـان دارد،  گیرندگان اصلي كشور بوده و رضاخان  شـنوي بالان

اين وقايعي را كه من تا اينجا از اين نھضت دروغي جمھوري نوشتم : "نويسد خواھي كذايي مي پیرامون اين جمھوري
چه مـي شد بود، و ما امروز مي اگر در يك كتابي كه از صد سال قبل تحرير مي چو  خوانديم  به ھم گفتیم، جـز آن كـه 

قوم .  به ھمچو بزرگ و كوچكي طعن و لعن نمائیم مملكتي، به ھمچو ملتي، چیز ديگـري شايسـته آن مملكـت و آن 
كنیم  دھیم و حالل مي به شما اجازه مي) كنید قرائت مي(خوانید  بود؟ حاال ھم اي كساني كه بعدھا اين وقايع را مي

 17".كه ھر چه دشنام و فحش و سقط و بداھت درباره ما بگوئید ما سزاوار آن ھستیم
 
 

 :ھا پانوشت
 .280ـ  279، صص 2حسین مكي، تاريخ بیست سا له ايران، ج . 1
 .307ـ 306، صص 4آبادي، حیات يحیي، ج يحیي دولت. 2
 .309، ص 4آبادي، حیات يحیي، ج يحیي دولت. 3
 .296، ص 2حسین مكي، تاريخ بیست ساله ايران، ج. 4
 .319، ص 4آبادي، حیات يحیي، ج يحیي دولت. 5
 .329، ص 4آبادي، حیات يحیي،ج يحیي دولت. 6
 .346ـ 345، صص 4آبادي، حیات يحیي، ج يحیي دولت. 7
 .351، ص 4حیات يحیي، ج. 8
 .321ـ  319، صص 2حسین مكي، تاريخ بیست ساله ايران، ج. 9

 .353، ص 2ساله ايران، ج حسین مكي، تاريخ بیست. 10
 .365ـ  376، صص 2حسین مكي، تاريخ بیست ساله ايران، ج. 11
 .6688، ص 8السلطنه، ج قھرمان میرزا سالور، خاطرات عین. 12
 .6724ـ  6723، صص 8ھمان، ج. 13
 .6801ـ  6800، صص 9ھمان، ج. 14
 .6806، ص 9ج ھمان،. 15
 .6817، ص 9ھمان، ج. 16
 .6951ـ 6950، صص 9ھمان، ج. 17
 

 منابع و مآخذ
 .1357، تھران، امیركبیر، 3و2و1حسین مكي، تاريخ بیست ساله ايران، جمھوري اسالمي  -
نو،  - طرح  سلیمان بھبودي، خاطرات سلیمان بھبودي، رضاشاه، به كوش غالمحسین میرزا صالح، چاپ اول، تھـران، 

1372. 
 .1381 آرون،  كیوان پھلوان، رضا شاه از الشتر تا آالشت، چاپ دوم، تھران، -
 .1384، چاپ اول، تھران، خاورزمین،)خاطرات(كیوان پھلوان، رضاشاه و ديدگاھھا  -
 .1370اسكندر دلدم، زندگي پرماجراي رضاشاه، جلد اول، چاپ اول، تھران، گلفام،  -
 .1363جلد، تھران، امیركبیر،  2، انقراض قاجاريه، تاريخ مختصر احزاب سیاسي، )الشعرا ملك(تقي بھار،  محمد -
 .1364، چاپ اول، تھران، وحید، )محسن صدر(محسن صدر، خاطرات صدراالشراف  -
 .1359جلد، تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  2حسین مكي، مدرس قھرمان آزادي،  -
 .1346زاده كرماني، روزگاري كه گذشت، تھران، چاپخانه گیالن،  صنعتي -
مان، تھـران،  محمد - علي میرزا فرمانفرمائیان، از روزگار رفته حكايت، جلد دوم، به كوشش منصوره اتحاديه و بھمن فر

 .1382كتاب سیامك، 
لد )میرزا ســالور قھرمـان(السـلطنه  قھرمان میرزا سالور، خاطرات عین - يرج افشـار و مسـعود 9و 8، ج شش ا به كو  ،

 .1379سالور، تھران، اساطیر، 
جلد، تھران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 2احمد امیراحمدي، خاطرات نخستین سپھدار ايران، احمد امیراحمدي،  -

 .1373ايران، 
 .1341ابراھیم باستاني پاريزي، محیط سیاسي و زندگاني مشیرالدوله، تھران، ابن سینا،  محمد -
 .1331نا،  حسین كوھي كرماني، غوغاي جمھوري، تھران، بي -
 .1373غالمرضا گلي زواره، داستانھاي مدرس، قم، ھجرت،  -
 .1358علي مدرسي، شھید مدرس نابغه ملي ايران، اصفھان، بدر،  -
 .تا نا، بي جا، بي و آثار آن، بي 1299ابراھیم صفايي، كودتاي  -
 .1357امیركبیر،  احمد شاه قاجار، تھران،   مختصري از زندگاني سیاسي سلطان حسین مكي، -
 1355 هللا نوري اسفندياري، رستاخیز ايران، تھران، ابن سینا،  فتح -
 .1344قلي ھدايت، خاطرات و خطرات، تھران، زوار،  مھدي -
 .1370پور فاطمي، آيینه عبرت، لندن، جبھه ملیون ايران،  نصرهللا سیف -
 .1382جلد، تھران، شیرازه،  2اي،  محمد كمره  اي، روزنامه خاطرات سید محمد كمره -
 .1378 مركز بررسي اسناد تاريخي،  حسن مدرس به روايت اسناد، تھران، هللا سید شھید آيت -
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 .1381علیرضا ماليي تواني، مشروطه و جمھوري، تھران، گستره،  -
 .1382، تھران، حوزه ھنري و سوره مھر، 1محمد بشارتي، پنجاه و ھفت سال اسارت، ج علي -
 .1380مھرداد جوانبخت، اگرھاي تاريخ ايران، اصفھان، آموزه،  -
 .1380محسن بھشتي سرشت، نقش علما در سیاست، تھران، پژوھشكده امام خمیني،  -
 .1380علي كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران، ترجمه حسن افشار، تھران، نشر مركز،  محمد -
 .1380ھاي تاريخي، تھران، امید فردا،  بابايي، بريده داود علي -
 .1383گیري ايران نوين، تھران، جامي،  رضاشاه و شكل استفاني كرونین، -
 .1375 لندن، بنیاد مطالعات ايران،  رضا نیازمند، رضاشاه از تولد تا سلطنت، -
 .1369، تھران، اطالعات، 1حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، ج -
 .1375جھانگیر آموزگار، فراز و فرود دودمان پھلوي، تھران، مركز ترجمه و نشر كتاب،  -
 .1373تا  1369مصطفي الموتي، ايران در عصر پھلوي، جلد اول و دوم، لندن، پكا، از  -
 .1345سعید نفیسي، تاريخ معاصر ايران، تھران، كتابفروشي فروغي،  -
ھران، مؤسسـه مطالعـات و : عبدهللا شھبازي، نظريه توطئه - گاري جديـد در ايـران، ت لوي و تاريخن سلطنت پھ صعود 

 .1377پژوھشھاي سیاسي، 
 .1384نگاھي به اخالق و رفتار رضاشاه، تھران، مدرسه، ! كنم اي ھمداني، حكم مي علیرضا كمره -
 .1368اصغر شمیم، از نادر تا كودتاي رضاخان میرپنج، تھران، مدبر،  علي -
 .1373، تھران، اساطیر، 1299 براي كودتاي  ھاي انگلیسي امین لوسوئور، زمینه چیني -
 .1380محمد بشارتي، از انقالب مشروطه تا كودتاي رضاخان، تھران، حوزه ھنري،  علي -
، تھـران، مؤسســه مطالعــات و پژوھشــھاي ]1299]حسـین آباديـان، از ســقوط مشــروطه تــا كودتــاي سـوم اسـفند  -

 .1385سیاسي، 
 .1322نا،  الھي، اسرار سیاسي كودتا و زندگاني آقاي سید ضیاءالدين، تھران، بي هللا حكیم ھدايت -
 .1372اي، خاطرات سیاسي، تھران، علم و گفتار،  انورخامه -
 .1363عبدهللا بھرامي، خاطرات عبدهللا بھرامي، تھران، علمي،  -
 .1361گذشته چراغ راه آينده است، تھران، ققنوس،  -

 .1355علي شعباني، طراح كودتا، تھران، مركز تحقیقات وزارت دربار، 
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