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 ٢۶خرداد ،بمناسبت صد و س ُی امين و يکمين
سالگرد تولّد دکترمح ّمدمص ّد ق »زندگينامۀ دکترمح ّمد مصدّق« )(٨٠

جمال صفری

انقراض سلسلۀ قاجاريه و تشکيل سلسلۀ پھلوی ) (١
» من به ايشان ) مستوفی الممالک ( گفتم به توپچی ده سال مواجب می دھند برای اينکه يک روز
شلّيک کند .نمايندگان مجلس ھم مکلّفند که از قانون اساسی دفاع کنند .اگر روزی بخواھند آنرا نقض
کنند و وکيلی از دفاع آن خودداری کند در حکم ھمان توپچی است که انجام وظيفه نکرده است«.
» دکتر مح ّمد مص ّدق -صبح شنبه نھم آبان ماه ( ١)« ١٣٠۴
» اميد من اين است که اين يادداشتھا چشم و گوش نسل کنونی را باز کرده و ديگر اجازه ندھد که يک
نفر بھر لباسی ھست بنام ظل ﷲ يا آيت ﷲ بر آنھا سوار شده و کشور را به اين روز بيندازد .پنجاه
سال سلطنت پھلويھا نه فقط نگذارد رجال اليق و وطن پرست وشجاع تربيت بشوند بلکه ھمه
آنھا رايا از ميان برد يا اخته کرد .نتيجه آن پنجاه سال  ،روز سياه و حال تباه امروز است«.
» سيف پور فاطمی –آئينه عبرت «)(٢
»در تابستان  ...١٣١٩وقتی فرشته خواھرم ماجرای بيماری شوھرش ]پسرمحمدولی خان اسدی ،در
زندان بيرجند[ را برای پدر ]فروغی[ بيان میکرد ...پدرم او را به بردباری و آرامش دعوت
میکرد ...در اين موقع مرحوم عموجان ]ابوالحسن فروغی[ که حاضر بود و با دقت به حرفھای
برادرزادۀ خود گوش میداد رنگش برافروخته گرديد .با وجود احترام فوقالعادهای که برای برادرش
]محمد علی فروغی[ داشت با صدای لرزان و عصبانی خطاب به پدرم گفت :داداش ،شما ھم در به
وجود آوردن اين اوضاع خفقانآور مقصريد .زيربنای اين ساختمان جھمنی را شما و چند نفر ديگر
بنا کرديد ،حاال دختر خودتان پاداش خدمات شما را دريافت میکند .پدرم با مھربانی جواب داد :من
مقصر نيستم ،ولی گول خوردم .اين مرد )رضاشاه( در ابتدای سلطنت دم از قانون میزد و میگفت
کارھا بايد در پناه قانون باشد .نبايد کسی کار غيرقانونی انجام دھد .حاال فھميدم که آن گفتهھا و
تظاھرات برای اغفال بنده و امثال من بود.«...
محسن فروغی ،در گفتگو با دکتر باقرعاقلی)(٣

٢
ھمانطور که در گزارش جلسۀ ھفتم آبان  ١٣٠۴مجلس آوردم  ،در بوجود آوردن فضای رعب و
وحشت برای مخالفين که منجر به قتل واعظ قزوينی شد  ،فروغی)ذکاءالملک(**  ،داور و تيمورتاش
و ...شرکت داشته اند وآنھا با پايمال کردن آزاديھا و حقوق ملّت و زير پا گذاشتن قانون
سط سمبل اين استبداد
اساسی مشروطيت بنام » تجدّد« و »امنيت « معماراستبدادی شدند که تو ّ
وابسته به سلطۀ خارجی يعنی شخص رضاخان قربانی ونفله شدند.
به نظرعبدالحسين آذرنگ ،نويسنده ،پژوھشXگر و متXرجم کتXاب »زنXدگی و زمانXۀ محمXدعلی فروغXی«:
رضXXا خXXان » ايXXن وعXXده را بXXه آنھXXا داد کXXه »فکXXر و پيشXXنھاد از شXXما ،عمXXل از مXXن« .در آن موقعيXXت،
گزينهھا بی شمار که نبود .اين روشنفکران چه راهھايی پيش روی خود میديدند؟ اگر فرض را بر ايXن
بگXXذاريم کXXه در بXXارۀ رضXXاخان و ديXXدگاھھايش اشXXتباه کردهانXXد ،اشXXتباه بXXه احتمXXال زيXXاد در آن موقعيXXت
حسّاس رخ داده است .آنھXا بXه جنبXهھايی از توانايیھXای رضXاخان توجّXه کردنXد کXه بXه نظرشXان در آن
موقعيت به سود کشور بود ،اما جز شماری بسيار اندک ،بقيه با اين خطر آشنا نبودند که قXدرت بیمھXار
بعداً چه دماری از روزگار خود آنھا در وھلۀ نخست ،و از بقيه در وھلهھای بعXد در مXیآورد .فروغXی
خوش اقبال بود که گرفتار نظميه ،شکنجه ،حبس يا آمپXول ھXوا نشXد .دوسXتان نXزديکش مثXل تيمورتXاش،
داور ،فيروز ،سردار اسعد و شماری ديگر که پايهھای قدرت رضاخان را تحکيم کردنXد ،زيXرآن پايXهھا
له شXدند .اينھXا جXان خXود را بXه سXبب ناآشXنايی بXا پيامXدھای قXدرت بیمھXار از دسXت دادنXد .عXدۀ بسXيار
ديگری ھم بودند که به قتل نرسيدند ،به زندان نيفتادند ،يا تبعيد نشدند ،اما »فريز« شدند ،منجمد و بالاثر
شدند .برای انسان انديشمند صاحب رأی و نظر و توانا ،اين حالت به ظاھر مرگ نيست ،اما رنج و درد
آن کم از مرگ نيست .تا پايان حکومت رضاشاه در  ،١٣٢٠شمار بسياری از مردم توانا در ايXن کشXور
در حالت فريزشده ماندند .انفجاری که پس از شھريور  ١٣٢٠در مطبوعات ظXاھر شXد ،نتيجXۀ برداشXته
شدن بختک از روی سينۀ جامعه بود(۴)«.
آنچXXXه شXXXايان ذکXXXر اسXXXت ،علياكبXXXر داور در مقالXXXه ای تحXXXت عنXXXوان » اسXXXاس بحXXXران مXXXا اقتصXXXادي
اسXXXت« درسXXXال  ١٣٠۵در مجلXXXه آينXXXده آزاديھXXXا و رجXXXل سياسXXXی آزاديخXXXواه را بXXXه مسXXXخره گرفXXXت و
نوشت »:اگر واقعا ميل داريد اوضاع عمومي اصالح بشود زندگاني اقتصادي را تازه و نXو كنيXد و كXار
نداشته باشيد من شبي چند مرتبه از عشق آزادي ضعف ميكنم .نگXاه كنيXد بXراي اصXالح زنXدگي مXادي
شما چه نقشه و فكر عملي دارم .خالصه دنبال نان برويد آزادي خودش عقب شما ميآيXد«.آن روز كXه
مXXن ايXXن جXXواب را مXXيدادم از مسXXائل اقتصXXادي چنXXدان صXXحبت نميشXXد ،البتXXه مXXردم از »بيپXXولي« نالXXه
داشتند ،ولي عقيدۀ عمومي اين بود كه بايد حكومت آزاديخواه را »از بXين اشXراف پاكXدامن« جسXت و بXه
سركار آورد آن رييسالوزراي »قانوني« ادارات را اصالح بكند ،معارف را ترقّي بدھد و مختصXركالم
ايران شش ھزار ساله را موافق اصول مشروطيت بچرخاند .به ھمين جھت بXود كXه بXه آزاديخXواه بXودن
ريXXXيس حكومXXXت بيشXXXترازھمه چيزاھميXXXت داده ميشXXXد .اگXXXر ميگفتنXXXد از ايXXXن وزيXXXر چXXXه سXXXاخته اسXXXت
رييسالXXوزرا بXXه چXXه درد ميخXXورد ،ھمXXه خلقشXXان بXXه ھXXم ميخXXورد كXXه ايXXن چXXه سXXئوالي اسXXت ،از اينھXXا
آزاديخواهتر و پاكتر كجا سراغ داريد؟«(۵).
با اين طرز فکر ،او و امثال فروغی ھا  ...با آدم مستبدی مثل رضا خان برای پياده کردن برنامۀ »شبه
مدرنيسم « فراماسون ھای وابسته با شيوۀ استبدادی و حمايت قدرتھای مسلّط خارجی ھمکاری کردنXد و
دکترمصدق با اين شيوه و روش سخت مخالف بود و درنھم آبان  ١٣٠۴در مجلس در يک نطق تاريخی
به آنھا ھشدار داد و گوش نکردند.

٣
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جايی نرسد فرياد است
ديگر اينکه ،پس از »واقعۀ مسجد گوھرشاد درخراسان پليس ضمن سانسور نامXه ھXای پسXتی ،نامXه ای
از محمد علی فروغXی ،رئXيس الXوزرای آن روزگXار ،خطXاب بXه محمXد علXی اسXدی نايXب التوليXه آسXتان
قدس رضوی پدر ھمسر دخترش بXه دسXت آورد کXه در ضXمن گلXه از روزگXار و العالجXی و بيچXارگی
خود در برابر رفتار خشن حاکم زمانه اين بيت شعر را نوشته بود:
در کف شيرنرخونخوارهای
غيرتسليم و رضا کو چارهای؟ «
◀ ملک الشعرای بھار چگونگی »انقراض سلسلۀ قاجاريه « را اينگونه شXرح مXی دھXد  :احمXد شXاه
از آمدن منصرف شد ،زيرا گذشته از جوابھای صريح که از طرف بعضی مقامات شنيد ،و از برادر
و وليعھد خود ھم در ايران مXأيوس گرديXد و وقXايع غائلXه ی نXان و دسXتگيری ھمXۀ رجXال دربXاری در
تھران نوميدی بر نوميدی افزود ،از طرف ھمجXواران شXمالی نيXز يXأس کلّXی پيXدا کXرد و ايXن آخXرين
اميدگاھش که فطرت جبن و بددلی خود و تخويف نوکرھای نادانش مانع از اسXتفاده ھXای عمXده از آنھXا
شده بود ،ھم خراب گرديد ،و عمده چيزی که آب پXاکی روی دسXت او ريخXت خبXر منتشXر از بXی سXيم
مسکو بود که در ايران و فرنگ در برابر تبليغات حريف ،در اين روزھا نشر يافته بود.
◀ از بيسيم مسکو
مورخۀ  ٢١اکتبر  ١٩٢۵مطابق  ٢٩مھر ماه  ، ١٣٠۴مسکو – اخيراً مطبوعات اروپا اخباری انتشار
می دھند داير بر اينکه گويا دولت جماھير شوروی نسبت به حکومت ملّی ايXران کXه رضXا خXان پھلXوی
در رأس آن قرار گرفته ،نظريXۀ منفXی داشXته و گويXا دولXت شXوروی از شXاه ايXران کXه حاليXه در اروپXا
توقّXXف دارد تقويXXت مXXی کنXXد .انتشXXارات جرايXXد اروپXXا ظXXاھراً ايXXن مقصXXود را تعقيXXب مXXی کننXXد کXXه دولXXت
شXXوروی خXXود را دريXXن مبXXارزۀ سربسXXته ای کXXه در سXXنوات اخيXXره در ايXXران بعمXXل مXXی آيXXد ،طرفدارشXXاه
قلمXXداد کXXرده و روابXXط کXXدورت آميXXزی بXXين دولXXت شXXوروی و حکومXXت ملّXXی ايXXران ايجXXاد کXXرده و بXXدين
وسيله اجرای سياست دول امپرياليستی را درايران تسھيل کنند .غائلۀ سXلطنت طلبXان کXه در چنXدی قبXل
بXXه تحريXXک عناصXXرارتجاعی )!( تھXXران روی داد ،ھمXXين مقصXXود را تعقيXXب مXXی کXXرد .آژانXXس تلگرافXXی
اتّحاد جماھيرشوروی برای اينکه تمام اين اخبار بی معنی را از اذھان خارج کند ،اطّXالع مXی دھXد کXه
دولت شوروی کمافی السابق اصل عدم مداخلۀ کامل به امور داخلی ايران را رعايت کرده و با حکومت
ملّی ايران که رضا خان رئيس الوزرا در رأس آن قرار گرفته روابط کامالً دوستانه دارد.
) نقل از روزنامه ايران  ،مورخۀ  ٣٠مھرماه ( ١٣٠۴
اين خبرمی رساند که دولت اتّحاد جماھير شوروی از مساعدت با شاه قXانونی بعللXی کXه بXر مXا پوشXيده
است ،چشم پوشيده  ،خيال دارد با رضا خان ھمکاری کنXد .بXديھی اسXت کXه ايXن ھمکXاری بXرای دولXت
مزبوربه صورت ظاھر بی نتيجه نيست ،چه عالوه برعالئقی که در سواحل بحر خزر داشتند ،صحبت
از نفت خوريان ھم در بين بود( ۶)«.
» احمد شاه نيامد .اما باز تص ّور می کرد که حقوق دانان ايران راھی برای عزل او و خXانواده اش پيXدا
نخواھند کرد! او در يک مصاحبه چنين گفته بود:

۴
نيس  ،پيش از ظھر ساعت  - ١١احمد شاه در پاسخ ايXن مطلXب کXه » اعليحضXرت اينجXا نشسXته ايXد و
حال آنکه دشمنان شما در ايران مردم را تحريک می کنند و گفتگوی خلع قاجاريه از سلطنت در ايXران
رايج شده است  ،چنين گفت:
گمان می کنم تو با اصول حقوق آشنا ھستی و از سياست ھXم کXه بXی خبXر نيسXتی ،قXانون اساسXی ايXران
سلطنت را در خاندان قاجاريXه تثبيXت کXرده ،منتھXا اينکXه ملّXت ايXران را ھXم شXريک در سXلطنت و ادارۀ
مملکت شناخته است .آيا ممکن است شريکی شريک ديگر را بدون رضای او از شرکت خود خلع کند
و از حقXXوقی کXXه دارد محXXروم سXXازد؟ مXXن مخصوص Xا ً بعXXد از رسXXيدن ايXXن اخبXXار بXXا يکXXی از بزرگتXXرين
علمای حقوق دنيا يعنXی بXا رئXيس » ليXگ دو دروا دولXوم « ) جامعXۀ حقXوق بشXر( گفتگXو کXردم و
ھمين ديروز عصر ھم باز پيش من بود و صحبت شد .چنين چيزی نمی شود و خلع سلطنت ايران از
خاندان قاجار اصوالً طبق حقوق محال است .تو می گXويی بXه زور ممکXن اسXت  ،ھرگXاه زور در کXار
باشد پس آن عمل ،عمل ملّت شايسXتۀ اسXتقالل نيسXت .زيXرا ملّتXی کXه راضXی بXه زور گفXتن شXود،
بھمان طريق ھم راضی به زور شنيدن می شود و چنين ملّتی زود اسXتقالل و آزادی را از دسXت مXی
دھد و اسير استبداد داخلی و خارجی خواھد شد .من آرزو دارم چنين عملی از ملّت ايXران سXر نزنXد،
زيرا ملّت من است و من شاه آن ملّتم .اگر ملّت من جاھل و ناشايسته مع ّرفی شود ،اگXر ملّXت مXن
ناقابل و زورگو و زور شنو مع ّرفی شود  ،من ھم که پادشاه آن ملّتم ،البتّه از سر و ته ھمان کرباس
بلکXه نمونXXۀ کامXXل مع ّرفXی خXXواھم شXXد .خيXXر نمXی تواننXXد قاجاريXXه را از حقXوق طبيعXXی و قXXانونی آنھXXا
محروم کنند و اگر قانون اساسی را زير پا بيندازند ،من به تو قول می دھم ھرگز اين ملت بXه حقXوق
خود دست نخواھد يافت و از نعمت آزادی و قانون بی بھره خواھد شد و ھمان کسXی کXه امXروزه بXه
ملّت می گويد قانون اساسی را نقض کن و زير پا بينداز ،فردا به فXرق ملّXت کوفتXه ،مXی گويXد غXالم
من باش و طبق ميل و فرمان من رفتار کن و ديگر پناھگاھی ھم برای ملّت باقی نخواھد ماند .زيرا
قانون اساسی پناه ملّت است و سرمايۀ آبرو و نفوذ مجلس و مردم است .اميXدوارم چنXين چيXزی کXه
تو می گويی ھيچگاه واقع نشود.
در موضوع وليعھد ،تو بنويس من فريب نمی خورم و ھرچه به مXن مXی گوينXد ،راسXت و دروغXش را
خوب می فھمم .اگر رضا خان به وليعھد گفته است يا پيغام داده که او را بجای مXن شXاه مXی کننXد ،مXن
حرفی ندارم .اما به او دروغ می گويند و حتما ً دروغ می گويند .مرا که ملّت ايران و راستی تمام ملّXت
ايران با ھزاران طمطراق پادشاه خود کردند ،وقتی به اين آسانی خلXع کننXد ،آيXا وليعھXد را کXه امXروز
با ميل يک نفر و بازی ھمدستانش شاه می کنند ،چه زحمتی خواھد داشت کXه بXا يXک اشXاره خلXع کننXد و
ھر چه می خواھند بکنند .مرا کسی نمی تواند ترسو بزدل معرّفی کند .بسم ﷲ  ،نشXان بدھيXد کXه ملّXت
ايران ،بلکه يXک دسXته از ملّXت ،بلکXه فقXط نصXف بعXالوه يXک از مجلXس ،راسXتی راسXتی مXی خواھXد
حقوق خود را حفظ کنند و ھر کسی رابه جايی بنشانند که قانون برا ی او معيّن کXرده ا سXت ،ببينXد آيXا
من پيشقدم آنھا نخواھم شد(٧)«.
◀ جلسۀ نھم آبان
چنانکه پيش ازاين گفتيم جمعی از نمايندگان مجلس از افراد فراکسيونھای مختلف ،ما ّدۀ واحده ای تنظيم
کردنXXد و زيXXر زمXXين کXXذايی روی ميXXز گسXXتردند و رجXXال کشXXور بXXا ماشXXينھا و تلفنھXXا بکXXار افتادنXXد .قصXXر
رئيس دولت حال تکيه ی دولت را پيدا کرده بود!
دو دسته درآنجا گرم فعّاليت بودند .يکXی از وکXالی موافXق و رجXال و وزرا و امXرای لشXکر ،کXه ھXر
يک رفته ،يکی دوتا از وکيالن را آورده ،به امضا وادار می کردند .بعضی اوقات خود رئيس دولت ھXم
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به اين عمل مبادرت می ورزيد .چنانکه دو نفر از افراد اقلّيت را ،يکی آقای آشتيانی و ديگXری مرحXوم
حاج آقا اسمعيل عراقی را ،احضار کرد و درعمارت دفتXر مخصXوص از آنھXا شخصXا ً پXذيرايی گرمXی
نمود و آنجا قسم خورد که » تا سه ماه ديگر تاجگذاری خواھم کرد« و از آقXای عراقXی امضXا گرفXت و
آقايآشتيانی را از امضا معاف داشت به شرطی که در مجلس داد نزند!
دسته ی ديگر حاج معين تجّار بوشھری و فقيه التجار و حاج رحXيم آقXا قزوينXی و غيXر ھXم بودنXد کXه در
عمارت رئيس دولت تجّار را بعنوان اينکه مطالب مھ ّم اقتصادی دراينجا مطرح است ،از خانه و حجره
به قصر کشانيده ،آنھا را بعنوان تحصّن در آنجا توقيف می کردند!
اينکه اطّالعاتی از ناحيۀ جوانان آن عصر که فريب ظواھر امر را خورده و گاھی در محافل مذکور
داخل بوده اند ،می رسد که معلوم می دارد تازه بعد از نشر تاريخ ما به حقايق امر پی برده  ،حافظۀ
آنھا وقايعی را به ياد آنان می آورد که مؤيّد نوشته ھای ماست .مايکی ازآن نامXه ھXا کXه گوشXۀ پXرده
را اندکی باال کرده است ،ضبط کرديم:
بعد از عنوان و مق ّدمات،
در چند شمارۀ قبل ضمن تشريح تحصّن مدرسۀ نظام ،در مقاالت مXذکورچنين اشXارت شXده بXود کXه
متحصّنين بطور کلّی مردمان پست و فرومايه بوده اند که برای آب و آش جمع شده بXوده انXد  .بنXده کXه
خود از خيلی نزديک شاھد آن جريXان بXوده ،مطالXب را کمXا ھXو حقّXه بXه خXاطر دارم ،الزم مXی دانXم
خXXاطر شXXريف را از کيفيّXXت تح ّ
صXXن و چگXXونگی جمXXع آوری اشXXخاص در بXXاغ مدرسXXۀ نظXXام و کXXاخ
ھمايونی مستحضر بدارم تا خواننXدگان ايXن تXاريخ مالحظXه نماينXد بXا چXه تXر دسXتی عجيبXی مردمXان
محترم را برای تحصّن جلب نموده اند.
البته اشXخاص بسXيار فXرو مايXه و پسXتی ھXم کXه در آن زمXان در ھفXت آسXمان يXک سXتاره نداشXتند،
برای تحصيل ثروت و تمکين تسليم ھر ماجرايی بودنXد و اکنXون صXاحب ميليونھXا ضXياع و عقXار
شده اند و از استکان و نعلبکی فروشی به برکت اينگونه کارھا به مسند تجّXار ذوی العّ Xز و االحتXرام
و نماينXXدگی ملّXXت و مناصXXب اجتمXXاعی ديگXXر جلXXوس فرمXXوده انXXد ،بXXه طXXوع و رغبXXت داخXXل در زمXXرۀ
متحصّنين بوده اند؛ لکن آن دسته از اشخاص محترم که بدستۀ متح ّ
صنين آبرو بخشيده و وجود ھمان
اشخاص باعث پيشرفت کار شد ،به شرح زير به کاخ ھمايونی وارد شدند:
از منزل مرحوم حاج معين التجّار بوشھری به حجرۀ مرحوم علی اکبراخوان تXاجر کاشXانی تلفXون شXد
که برای انجام امXر بسXيار مھّ Xم اقتصXادی کXه نھايXت ضXرورت فوريّXت را دارد بايXد آقايXان تجّXار و
بازرگانان محترم پايتخت به حضور آقای رئيس الXوزرا شXرفياب شXوند .بنXابراين الزم اسXت جنابعXالی و
ساير اخوان فوراً و بدون معطّلXی بXه منXزل اينجانXب ) معXين بوشXھری ( تشXريف بياورنXد تXا از اينجXا ،
دسته جمعی شرفياب شXويم .مرحXوم حXاج علXی اکبراخXوان کXه درطXول مّ Xدت عمرخXود مطلقXا ً داخXل در
امورسياسی نبوده و بواسطۀ ھمين کنXاره گيXری و سXربزيری و اشXتغال صXرف بXه امXور تجXاری حتّXی
طرز تکلّم با رجال را ھم بلXد نبXود ،در انجXام تقاضXای معXين التجّXار مXر ّدد و متف ّکXر بXود و بXی سXابقه
بودن امر نيز به تريد او کمک می کرد که ناگھان تلفون مج ّدد ی رسيده و از بعضی جاھای ديگرھم
متواتراً تلفون تأکيد می رسيد و باالخره ايشان و برادران آن مرحوم خواه و ناخواه به منزل حاج معين
التجّار حضور يافته و به اين ترتيب ،يکدستۀ سی چھل نفری از تجّار محترم و حقيقی تھXران بXدون
اينکه از موضوع مھ ّم اقتصادی مختصراطّالعی داشته باشند ،به زعامت حاج معين التجّار بوشھری ،به
قصر رئيس الوزرا و درعمارت وسط باغ که اکنون تبديل شکل پيدا کرده ،و درھمان زير زمين کXذايی
حضور پيدا کردند .پس ازحضور آقXای رئXيس الXوزرا کXه بXا قيافXۀ بسXيار متبسّXم و شXادان و در معيّXت
التجXXXار و مرحXXXوم حXXXاج سXXXيد محمXXXد
آقXXXای قXXXائم مقXXXام الملXXXک حضXXXور يافتنXXXد ،از طXXXرف مرحXXXوم فقيXXXه ّ
اسالمبولچی آغاز سخن شده و پس از تبادل مذاکرات بXه عXرض آقXای رئXيس الXوزرا رسXيد کXه آقايXان
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تجXXار تXXا زمXXانی کXXه انقXXراض سXXلطنت قاجاريXXه تصXXويب و اعXXالن نشXXود ،از ايXXن قصXXر کXXه پناھگXXاه
ّ
مظلومين است ،خارج نخواھند شد!!
بيان اين مطلب چه تأثيری در روحيۀ ت ّجار بيچاره و محترم نمXود ،از موضXوع ايXن مقXال خXارج اسXت.
ھمXXين قدربايXXد بXXه اطّXXالع مXXو ّرخ محتXXرم برسXXانم کXXه پXXس از حرکXXت رئXXيس الXXوزرا ازآن جلسXXه ،ديگXXر
تجارھم ال ينقطع بوسيلۀ تلفون که
قراوالن نظامی درب قصر اجازۀ خروج به احدی نمی دادند و ساير ّ
صXXنين
ظXاھراً از طXرف تجXار بXه آنھXا مخXXابره مXی شXد ،بXی اطّXالع و از ھمXه جXXا بXی خبXر بXه عXدۀ متح ّ
افزوده شده ،بيچاره ھا پس از حضور در قصر تازه می فھميدند که برای چه امرخطيری به اينجا جلب
شده اند و چگونه به دام افتاده اند! ايXن طXرز حضXور تجّXاردر منXزل رئXيس الXوزرا ،و کيفيXت تحصّXن
يک عدۀ معدود ديگر ھم در باغ مدرسۀ نظام بر ھمين منوال بوده است.
بنابراين ،با تصديق به اين نکته که سلسله جنبانان اين معرکه ھمان الت و لوتھا ھستند کXه در صXدر
اين مقال به آنھXا اشXاره شXد و آدم کشXان ديگXری کXه بXه سXر دسXتگی مرحXوم طھماسXبی بXه دونXدگی
مشغول بودند ،اشخاص محترم و شريفی ھم در ضمن متح ّ
صن بوده اند که به نحو معروض حاضر شده
بودند و از اين لحاظ نمی توان به تمام آنھا نسبت پستی و فرومايگی داد .از استاد معظّم استدعا دارم
امXXر فرماينXXد ايXXن مختصXXردر يکXXی از صXXفحات جريXXدۀ مھXXر ايXXران بXXرای کمXXک بXXه نشXXر حقXXايق و
جلوگيری از خلط مباحث درج گردد.
ارادتمند قديمی شما  -رضا مشکينی
جوان فاضل ديگری می گويد که در ھمين مجلس ،مجلس شکار حXاجی اخXوان ،حضورداشXته و بعXد از
آنکه تجّارمحترم از واقعه آگاه می شXوند ،رنXگ از رويشXان مXی پXرد .رئXيس الXوزرا رو بXه قXائم مقXام
کرده می گويد:
» پس معلوم می شود که حکومت موقّتی ھXم بXا خXود مXا خواھXد بXود و کفّXه بXا فعلXه اسXت و بايXد ايXن
زحمت را ھم خود مXا متح ّمXل شXويم!« در صXورتی کXه ھنXوز نXه مجلXس رأيXی داده و نXه از حکومXت
موقّتی صحبتی در بين بود.
ھمان شخص می گويد حاجی اخوان گفت » :من به عمXرم از خانXه بيXرون نخوابيXده ام ،خوبسXت اجXازه
بدھند الاقل شب به خانه برگردم و صبح شرفياب شوم«! ولی بXه او اجXازه ای داده نشXد و قXراول مXانع
از خروج واردين می شد!
اشخاصی بودند کXه بوسXيلۀ تلفXون ازقصXر رئXيس الXوزرا تجّXار را بXه عنXوان پيشXآمد مھّ Xم اقتصXادی بXه
قصر مزبور دعوت می کردنXد و پXس از آمXدن ديگXر نمXی گذاشXتند بيXرون برونXد .محّ Xل توقّXف تجّXار،
قصر رئيس الوزرا بوده است .وی می گويد :روزی که »ما ّدۀ واحده« بXه تصXويب مجلXس رسXيد ،آن
را در سينی نقره نھادند و نايب رئيس مجلس ،آقای تديّن ،آن را بXه حضXور آورد و پXس از آن بسXرعت
صنين را از عمارت اخراج کردند ،زيرا رفع احتياج شده بود!.
برق متح ّ
◀ استعفای رئيس مجلس
در جلسۀ  ١٩مھرماه بنا بود ھيأت رئيسۀ مجلس تجديد شود  .قبل از شXروع بXه کXار ،آقXای تXديّن نايXب
رئيس د ّوم چنين گفت:
» درھيئت محترمۀ ائتالف ) مرداد جلسۀ ائتالف اکثريت مجلس ( راجع بانتخاب رئيس اين طXور مقّ Xرر
شد که برای انتخاب رئيس ،رأی مخفی گرفته شود وھرکس دارای اکثريت شد ،سايرين ھXم بXه او رأی
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بدھند ..بنده درعين اينکه از ابتدای امرھم داوطلب اين مقام نبودم ولی بر حسب حسن ظنّی کXه بعضXی
از آقايان داشتند به بنده رأی دادند و بنده دارای اکثريت شدم ولی شخصا ً اين طور مقتضXی و مصXلحت
می بينم که دراين چند ماھه بقيه اين مجلس بنده صرف نظر کنم و باز با توافق نظر آقايان ھمان آقXای
آقا ميرزا حسين خان پيرنيا انتخاب شوند« .
سپس انتخاب رئيس آغاز شد و نتيجه اين بود :آقXای مXؤتمن الملXک دارای  ۶٩رأی  ،ورق سXفيد
 ، ٢٠و آراء متفرقه  ١٠؛ و به اکثريXت  ۶٩رأی  ،پيرنيXا انتخXاب شXد .نXواب رئXيس نيXز ا ّول آقXای
تديّن ،د ّوم مرحوم سيد المحقّقين ديبا انتخاب شدند.
روز ٢١مھر که موقع جلسۀ علنXی بXوده اسXت  ،چھارسXاعت قبXل از ظھXر  ،آقXای مXؤتمن الملXک پيرنيXا
مرقومXXه ای بXXه آقXXای شXXريفی رئXXيس کابينXXۀ مجلXXس نوشXXته ،مراسXXلۀ ديگXXری ھXXم بXXه مجلXXس نوشXXتند و از
رياست ممتد و خدمات ،متمادی اظھار خستگی کرده ،استعفا نمودند.
آن روز جلسه به سبب کافی نبودن ع ّده تشکيل نگرديد.
ن ّواب رئيس ،مکتوب مXؤتمن الملXک را در کميسXيونی از نماينXدگان قرائXت کردنXد و قXرار شXد حاضXرين
کميسيون رئيس مجلس را مالقات کنند و ايشان را به استرداد استعفا دعوت نمايند.
بعXXد رأی بXXر ايXXن شXXد کXXه جمعXXی بXXرای ديXXدار آقXXای مXXؤتمن الملXXک انتخXXاب شXXوند .بنXXابراين؛ يXXازده نفXXر
انتخاب شده ،نيم ساعت قبل از ظھر ھمان روز به منزل رئيس رفتند .مقXارن ظھXر نيXز آقXای مسXتوفی
الممالک وچند نفر ديگراز وکال به خانۀ رئيس برای ھمين مقصود رفتند و تا دو ساعت بعXد از ظھXر
ھر چه کردند مفيد نيفتاد و در گرفتن استعفای ايشان اثری نبخشيد.
در اينجا اھل فن ،خاصّه آنان که به سليقۀ لطيف و دقيق مؤتمن الملک واقXف بودنXد ،بXزودی دانسXتند
که محال است ايشان استعفای خود را پس بگيرند و ھر کس که به جريان کXار از سXاعت اول انتخابXات
 ،..نظر افکند و با اخالق پيرنيا آشنا باشد ،علّت استعفای اور ا درک خواھد کرد.
در حقيقت ھم بايستی آن مرد مستعفی می شد ،زيرا به سبب آنچXه ديکتXاتوردر آن اوقXات از مجلXس مXی
خواست ،ھمان بھتر که مردی مانند مؤتمن الملک رئيس نباشد.
روز پنجشXXنبه  ٢٣مھXXردر جلسXXۀ خصوصXXی اسXXتعفا نامXXۀ پيرنيXXا خوانXXده شXXد .مجلXXس اسXXتعفای رئXXيس را
نپذيرفت و بنا به پيشنھاد مستوفی الممالک ،از ھر فراکسيونی نماينده ای انتخاب گرديد که رفته باز ھم
باايشان صحبت کنند .ولی قبالً ضرورت داشت که با آقای مدرّس که مريض و درخانه بستری بود نيز
شور نمايند .مدرّس گفته بود که علّت حقيقی اين استعفا چيست و بايد قبالً آن قسمت را خوب پيش نيامXده
است جبران کنيد و بعد ايشXان را وادار بXه قبXول رياسXت نمائيXد .بنXابراين قرارشXد بXا آقXای تXديّن صXحبت
کنند .ولی تديّن درشXھرنبود ومقّXرر شXد روز شXنبه  ٢۵مھرآقايXان منتخبXين بXا آقXای تّ Xدين مالقXات کننXد و
وسايل جبران توھينی که به رئيس شده فراھم سازند.
بالجمله ،روز شنبه کميسيونی که بود گرد آمXد و نظريXۀ آقXای مXدرّس را کXه صXالح ديXده بXود بXرای رفXع
توھيينی که به رئيس فعلی مجلس شده است ،ن ّواب رئيس استعفا بدھند ،عنوان کرد ولXی آقايXان نّ Xواب
رئيس قبول نکردند که مستعفی شوند.
اين ھيأت با ن ّواب رئيس به خانۀ مؤتمن الملک رفتند و اصرار کردند و مستوفی ھم صحبت کرد .مؤ
تمن الملک گفته بود » :بعضيھا تص ّورمی کنند کXه نسXبت بXه مXن تXوھينی شXده اسXت ،در صXورتی کXه
چنين چيزی نيست و قبول اين مقام برای من مقدور نيست«.
باالخره روز  ٢۶مھر جلسۀ علنی تشکيل و راپورت استعفای رئXيس و نامXۀ ايشXان عنXوان شXد ،و
قرار شد جلسۀ آتيه روز شنبه  ٢٨مھر تشکيل و رئيس و منشيھا و مباشرين انتخاب شوند.
عصر روز دوشنبه  ٢٧مھر جلسۀ خصوصی تشکيل شد.

٨
آقXXای تXXديّن اظھXXار داشXXت کXXه » رئXXيس الXXوزرا امXXروز مXXرا بXXه ھيXXآت وزرا احضXXار کXXرده ،گفتنXXد در
خصوص تلگرافات تبريز ،مجلس چXه رويّXه ای را تعقيXب خواھXد کXرد؟ ...اوضXاع تبريXز مXرا نگXران
کرده است و خوبست در اين باب تصميم اتّخاذ شود «...و نيز آقای تديّن گفت » :از تبريز تلگرافاتی
بعنوان رئيس مجلس رسيده است که با ده نفXر از نماينXدگان بXرای مخXابرۀ حضXوری حاضXر شXوند .بXه
آنھا اطّالع داده شد که مجلس فعالً رئيس ندارد ،صبر کنيد رئXيس معXيّن شXود .بعXد جXواب دادنXد دو
نايب رئيس با ده نفXر از نماينXدگانی کXه خودشXان انتخXاب مXی کننXد ،بXرای مخXابرۀ حضXوری حاضXر
شوند .لذا خواستم از نمايندگان سئوال کنم که چه عقيده دارند؟«
عاقبت ،ن ّواب رئيس وع ّده ای به تلگرافخانه رفتند و درجواب اظھXارات تبريXز گفتنXد کXه قضXيّه موکXول
به رأی مجلس است و خوب است صبر کنند تا بعد ازانتخاب رئيس قضيّه در مجلس مطرح شود.
روز سه شXنبه  ٢٨مھXر ،مجلXس دوسXاعت قبXل از ظھXر بXه رياسXت آقXای ديبXا تشXکيل و شXروع بXه
انتخاب رئيس کردند و آقای مستوفی به اکثريت  ۶٢رأی به رياست انتخاب گرديد .منشيان و مباشران
ھم انتخاب شدند و جلسۀ بعد روز پنجشنبه چھار بعد از ظھر معيّن گرديد.
روز پنجشنبه جلسه تشکيل شد و گفتنXد کXه مسXتوفی الممالXک ھنXوز رياسXت مجلXس را قبXول نکXرده
است .مؤتمن الملک درين جلسه در رديف نمايندگان جای داشت و در جلسه شرکت کرد.
نمی دانم چه بازيھايی بود که مستوفی الممالک ھم نتوانست يا نخواست زير بار ايXن مجلXس بXرود و
اين مسأله تا روز سه شXنبه  ٩آبXان طXول کشXيد ...مسXتوفی مرحXوم در زيXر مراسXله ای کXه از طXرف
ن ّواب رئيس راجع به دعوت ايشان درھيأت رئيسه روز  ۶آبان نوشته شده بود ،چنين نوشته بودند که
 »:من خود را مسئول اين مقام نمی دانم «؛ بنابراين ،برای اينکه آيا ايXن نوشXته اسXتعفا اسXت يXا اسXتعفا
نيست ،اختالف نظری پيدا شد.
◀ صبح روز دوشنبه  ٩آبان ١٣٠۴
اين روز تاريخی با نھيب مرگ و فشار ق ّوۀ ترور نظامی آغاز گرديد!
جسد واعظ قزوينی ھنوز تازه بود] واعظ قزوينی اشتباھی به جای ملک الشعرای بھار کشXته شXد[ ھXول
و رعب و بھت ،شجاع ترين افراد را آزار می داد .پيدا بود که کار از کXار گذشXته اسXت ،فقXط ھشXت نXه
نفر در انبوه نمايندگان ھنوز توانائی داشXتند کXه ّ
تقXال کننXد ،فکXری بيانديشXند ،بXا ھXم در نھايXت يXأس و
آرامی و اختصار شوری بنمايند .چه بايد کXرد؟ اکثريXت را ربXوده بودنXد .دولXت در دسXتی نويXد و وعيXد
ودر دستی تھديد داشت.
کوآن شير مرد و آزاده ای که بداند و درک کند که حريف ھم ازما می ترسد ،بلکه او بيشتر می ترسXد،
چه با اوست.
باور کنيد ھمه را بيم ورعب فراگرفته بود .اگر به نطق آقايانی که در روز  ٩آبان به نام مخالفت با مXا ّدۀ
جديد ايراد کرده اند دقيق شويد ،عالمت کمXال مالحظXه و تXأثير خXوف و وحشXت را خواھيXد ديXد .از ھXر
سطری بوی خوف و رعب می آيد .بدبختانه من آن روز به امر رفق مأمورخانXه نشXينی شXده بXودم و در
جلسXXه حاضXXر نبXXودم ،و اگرمXXی بXXودم شXXايد ازديگرھمفکXXران خXXود زيادترمقاومXXت بخXXرج نمXXی دادم .مXXا
ديگراز ھمه چيز مأيوس بوديم! به قضاوت تاريخ ھم اميد نداشتيم .حتّی به دليل جلسۀ شب ھشتم آبان که
نطق مرا در جرايد چاپ نکردند از اين ھم مأيوس بوديم که الاقل نطق ما را ھXم کسXی از خلXق ﷲ توانXد
شنيد .معذالک سوگند به کالم خدا اين ع ّده شيرمرد را برآن داشت که در غرقاب خوف و بيم با عزيXزان
خود وداع کرده ،به مجلس بيايند و ھرچه ھست ،سخنی بگويند! و آمدند و گفتند!«

٩
◀ اخطار قانونی
طبق تصميم خاتمۀ جلسۀ شب ھفتم آبان ،بنا بXود و در پايXان جلسXه تXذ ّکر داده شXده بXود کXه جلسXۀ آينXده
روز يکشنيه دھم آبان تشکيل گردد.
معلوم نيست چه شتاب و ابرامی در کار بود که در سرعت کXار و جلXو انXداختن اصXرار بيحXد بکXارمی
رفت ،و ا ّولين نشانه اش اين بود که روز جلسه جلوافتاد و بجای يکشنبه دھم ،به نھم معيّن گشت.
قبالً اطّالع داديم که مؤتمن الملک مستعفی شد و بعد از مع ّزی اليه ،مستوفی الممالک انتخاب شXد و
اوھXXم بالفاصXXله اسXXتعفا داد و طبXXق مXXا ّدۀ  ١١نظامنامXXۀ داخلXXی مجلXXس ،بايسXXتی بعXXد از اسXXتعفای رئXXيس
مجل  ،در ظرف سه روز ،مجلXس بXرای خXود رئXيس تXازه انتخXاب کنXد و از آن» پXس کXه مجلXس
کامل عيار شد ،به کارھای قانونی بپردازد.
ھمانطور که اگر ع ّده کافی نباشد با نصف به عXالوه يXک از نماينXدگان رأی نXداده باشXد ،ھXيچ قXانونی
قابل طرح و قابل قبول نيست ،ھمان قسم ھم بايد مجلس رئيس داشته باشد و اگXر رئXيس نداشXت ،مجلXس
ناقص است و در چنين مجلسی ھيچ اليحۀ قانونی قابل طرح و قبول نخواھد بود.
اين معنی بقدری روشن و واضXح اسXت کXه ھرگXاه نظامنامXۀ داخلXی ھXم بXدان تصXريح نداشXت ،مXی
بايسXXت درعمXXل رعايXXت شXXود ،و ا ّول تکليXXف رئXXيس از اسXXترداد اسXXتعفا يXXا انتخXXاب رئXXيس ديگXXر معلXXوم
گردد ،بعد از آن به کارھای قانونی بپردازند.
اما شتابزدگی و ابرام و اصرار آقايان به قدری زياد بXود کXه مثXل مXردم مسXت و ديوانXه بXدون دقّXت و
مطالعه و از روی بلھوسXی و شXوخی خXود را اينطXرف و آنطXرف زده ،ابXداً رعايXت اصXول را خXواه
اصول قانون اساسی و خواه انتظامات و اصول داخلی در نظر نمی گرفتند!
نمی توان اين عجله و شتاب را نتيجۀ ترورو تھديد دانست ،چه تھديد و ترور ھم از نتايج ھمين عجله و
شتاب و زيرسرھمين آقايان نمايندگان و وزرا] فروغی ،تيمورتاش و [ ..و ساير ھمدستان بيرونی آنھXا
بود.
شXXايد گفتXXه شXXود کXXه رئXXيس الXXوزرا در ايXXن شXXتابکاری مXXؤثّر بXXود .مXXن نمXXی تXXوانم ايXXن عXXذر را مو ّجXXه
بشمارم ،چه می دانيم که سردار سپه مXردی صXبور و ماليXم و پXر حوصXله بXود و طبعXا ً شXتابکار و
عجول نبود و ھزاران دليل و برھان برای اين حالت مشاراليه دردست است .ازين گذشته ،برفرض که
او اصرار داشته باشد ،چXون از نظامXات داخلXی مجلXس آگXاه نبXود ،ممکXن بXود حXالی کننXد کXه يXک يXا دو
روز ھم اگر کارعقب بيفتد و بی سوسه نتيجه حاصل شود ،بھترازين است که بXا عجلXه کXاری سوسXه
دار صورت بگيرد ،وشکی نداريم که سردار سپه می پذيرفت.
اما! خيرمی بينيم ھواداران برھم زدن قانون اساسی و انقراض سلسلۀ موجوده ،طوری آتش شXان تنXد
و بنزينشان پرزور است که ملتف اين حرفھا نيستند و می خواھند به اصطالح به ھمين امشXب وصXلت
دھد!
آنچه من می فھمم و از اخالق داور و رفقای ديگرش و تيمور و غيره بXا سXابقۀ حشXر و آشXنايی ،در
دست دارم اينست که در تنگ کالغپر ھر يکی از اين آقايان می خواستند در حسن خدمت و تظXاھر بXر
ديگری سبقت گيرند و نتيجۀ اين حالت اين شده بXود کXه ديوانXه وار بXه ھXر طXرف مXی زدنXد و ملتفXت
ھيچ چيزی نبودند و به جوان عزبی شبيه بودند که فرصت خوانXده شXدن صXيغۀ عقXد نکXاح بXه عاقXد
نيمی دھد و خود را به در و ديوار می مالد! )(٨

١٠
◀ استعفای مؤتمن الملک از رياست مجلس
حسين م ّکی چگونگی استعفای مؤتمن الملک پيرنيا از رياست مجلس شورای ملّی را اينگونه بررسی
می کند :در نيمۀ مھر ماه که طبق نظامنامۀ مجلس بايد انتخابات ھيXأت رئيسXه مجلXس تجديXد شXود ،طبXق
معمXXول تجديXXد گرديXXده و بالنتيجXXه ميXXرزا حسXXين خXXان پيرنيXXا )مXXؤتمن الملXXک( بXXا اکثريXXت آرا بXXه رياسXXت
انتخاب گرديد.
ميرزا حسين خان پيرنيا شخصي قانوني بود و در ادواري که عھده دار رياست مجلس بXود ،ھمXواره
سXXعي مXXي نمXXود کXXه بXXرخالف قXXانون رفتXXاري نکXXرده باشXXد .اوضXXاع و احXXوال گXXواھي مXXي داد کXXه در آتيXXه
نزديXک سXردار سXپه مXي خواھXXد سلسXلۀ قاجاريXه را منقXرض و خXود جXXاي خانXدان قاجXار بنشXيند و چXXون
مؤتمن الملXک خلXع قاجاريXه را بXه وسXيله مجلXس شXوراي ملّXي بXرخالف قXانون اساسXي مXي دانسXت و از
طرفي متوجّه شده بود که سردار سپه ھم مق ّدمات کار را فراھم نموده و عنقريب مXوا ّد مربXوط بXه ا بقXاي
سلسلۀ قاجار را نقض و موا ّد ديگري بXه جXاي آن خواھXد گذاشXت ،صXالح خXود را در ايXن دانسXت کXه از
رياست مجلس استعفا نموده تا در موقع تغيير سXلطنت عھXده دار ادارۀ امXور مجلXس نبXوده و شXراکتي در
اين کار نداشته باشد اين بود که از شش ماه آخر دورۀ پنجم که به رياست مجلس انتخXاب شXد از قبXول آن
خXXودداري و طبXXق نامXXه اي کXXه ذي Xالً ذکXXر مXXي شXXود از رياسXXت مجلXXس اسXXتعفا نمXXود .دولXXت آبXXادي علّXXت
استعفاي مؤتمن الملک را چنين ذکر کرده است:
»مؤتمن الملک رييس مجلس به واسطۀ شخصيتي که دارد و برادرش مشيرالدوله که در مجلس است
و مورد توجّه مي باشد ،با خياالت کارکنان سXردار سXپه در خوانXده شXدن و مطXرح نمXودن مراسXله ھXا و
تلگرافXاتي کXXه از واليXXات دور تقاضXاي تغييXXر سXXلطنت مXXي رسXد ھمXXراه نيسXXت .کارکنXان سXXردار سXXپه بXXه
رئيس مجلس اعتراض مي کنند و او ناچار مي شود استعفا بدھد«.
نامۀ مؤتمن الملک به مجلس:
»مقام مق ّدس مجلس شوراي ملّي شيدﷲ ارکانه ،در جلسه يکشXنبه در موقXع انتخXاب ھيXأت رييسXه بXار
ديگر آقايان نماينXدگان محتXرم نسXبت بXه ايXن بنXده اظھXار حسXن ّ
ظXن فرمXوده تجديXد اعتمXاد آقايXان محتXرم
موجب تش ّکرات و امتنانات بالنھايه گرديد .ولي نظXر بXه کسXالت عارضXه متأسّXفانه قXادر بXه اداي وظيفXه
نخواھم بود و با کمال شرمندگي از قبول شغل رياست و خدمت گزاري استعفا مي کنم .حسين پيرنيا«
مراسلۀ مؤتمن الملک در روز بيست و يکم مھر در جلسۀ خصوصی مطرح گرديد و عموم نماينXدگان
ازاستعفای مؤتمن الملک اظھار تأسف نموده ،تصميم گرفتند ھيئتی از مجلس انتخاب و نزد مشار اليXه
بفرستند تا دراثر مذاکره  ،تقاضا نماينXد کXه از تصXميم خXود صXرفنظر کننXد .منتخبXين مجلXس مّ Xدتی بXا
مؤتمن الملXک مXذاکره کردنXد ،بXاالخره مشXاراليه قبXول نکXرد .مجXدداً در روز بيسXت و سّ Xوم مھرجلسXۀ
خصوصی تشکيل گرديد و در اطراف استعفای مؤتمن الملک مذاکرات زيادی بعمل آمد ،بXاالخره قXرار
شد ازطرف تمام فراکسيونھای مجلس مجدداً نماينده ای انتخاب و نزد مؤتمن الملک بفرستند  .نماينXدگان
مزبورھر چه به مXؤتمن الملXک اصXرار کردنXد ،متقاعXد نشXده از قبXول رياسXت امتنXاع نمXود .بXاالخره
روز بيست و ششم مھرماه مج ّدداً جلسۀ خصوصی تشکيل گريدد و قرار شد بالفاصXله جلسXۀ علنXی
نيز تشکيل و استعفا نامۀ آقای پيرنيا قرائت و بالفاصله جلسه ختم شود.
روز بيست و ھفت مھر ماه نيز مجXدداً جلسXۀ خصوصXی تشXکيل گرديXد و تّ Xدين نايXب رئXيس در آن
جلسه نطقی بدين مضمون ايراد کرد:
 - ١امروز آقای رئيس الوزرا بنده را به ھيئت وزراء احضار و گفتند در خصXوص تلگرافXات تبريXز
مجلXس چXXه رويٌXXه ای را تعقيXXب خواھXXد کXXرد ؟ بنXXده عXXرض کXXردم ،تلگرافXXات مزبXXور را نديXXده ام ،گفتنXXد

١١
الزم است ديده و به آقايان نمايندگان اطّالع دھيد که اوضاع تبريز مرا نگران کرده است وخوب است
دراين باب تصميمی اتّخاذ شود.
 - ٢از تبريزتلگرافی به عنوان رئيس مجلس رسيده که با ده نفر از نمايندگان برای مخابرۀ حضXوری
حاضرشوند به آنھا اطّالع داده شد که مجلس فعالً رئيس ندارد ،صبر کنيXد رئXيس معXيٌن شXود جXواب
دادنXXد کXXه دو نايXXب رئXXيس بXXا ده نفXXراز نماينXXدگان خودشXXان انتخXXاب مXXی کننXXد ،بXXرای مخXXابرۀ حضXXوری
حاضر شوند ولذا خواستم از نمايندگان سئوال کنم که چه عقيده ای دارند .نماينXدگان جXواب دادنXد کXه
چون طرف خطاب ن ّواب رئيس ھستند و انتخاب نمايندگان ھم به ايشان واگذار شده ،محتاج اجXازاه
از مجلس نيست.
 – ٣اظھار داشتند خوبست ازھر فراکسيونی دو نفرنماينده انتخاب شود کXه در خصXوص انتخXاب رئXيس
توافق نظرحاصل شود که فردا انتخاب نمايند.
بااالخره قرار شد انتخابات ھيئت رئيسه شروع شود و روز بيست و ھشتم مھرماه دو ساعت قبل از
ظھرمجلس برياست ديبا نايب رئيس تشکيل گرديد و شروع به انتخاب رئيس مجلس کردنXد  .اسXتخراج
آراء به عمل آمد ،عدۀ رأی دھندگان  ٩٢نفXر و ميXرزا حسXن خXان مسXتوفی ) مسXتوفی الممالXک (
با  ۶٢رأی برياست مجلس انتخاب گرديد.
سXXپس مسXXتوفی الممالXXک ،ميXXرزا حسXXين خXXان عالئXXی ،سXXيد حسXXن تقXXی زاده  ،عXXدل ،شXXاھزاده افسXXر،
ندامانی ،اربXاب کيخسXرو ،حکمXت ،تھرانXی ،افشXار ازطXرف نٌ Xواب رئXيس دعXوت شXدند کXه مخXابرات
حضوری بنمايند.
مستوفی الممالک ،عالئی ،تقی زاده اظھار داشتند که چون ما مسXبوق نبXوديم و قXبالً وقXت داده ايXم
نمXXی تXXوانيم بXXه تلگرافخانXXه حاضXXر شXXويم .مXXابقی بXXه اتّفXاق نٌ Xواب رئXXيس بXXه تلگرافخانXXه رفتXXه و در نتيجXXه
اينطورجواب داده شد که قضيّه موکول به رأی مجلس است و خوب است صبر کنيد تا بعXد از انتخXاب
رئيس موضوع در مجلس مطرح شود«(٩) .
◀ دکتXXر مص Xدّق در مXXورد زمينXXه چينXXی و دسيسXXه بXXرای طXXرح و تصXXويب طXXرح کXXه » نXXاقض قXXانون
اساسی بود زيرا که مجلس حق نداشت سلسله قاجار را از سلطنت خلXع کنXد و ايXن کXار را مXی بايسXت
سسان می کرد« ،چنين می گويد:
مجلس مؤ ّ
» صبح شنبه نھم آبان ماه  ١٣٠۴مرحوم مستوفی الممالک به من تلفXن کXرد کXه مجلXس مXی روم يXا نمXی
روم؟ گفتم امروز روز جلسه نيست...
گفت :مگر شما اطّالع نداريد که امروز جلسۀ فوق العاده برای کXار مھ ّمXی تشXکيل مXی شXود ،اگXر مايليXد
بيائيد منزل من ،پس ازمشورت چنانچه الزم شد می رويم واال نمی رويXم .منXزل ايشXان دريکXی از خانXه
ھای خواھرشان ،خانم ھمدم السلطنه در کوچه مسجد سراج الملک بود .بXه آنجXا رفXتم .گفتنXد مXا ّدۀ واحXده
ای تھيه شده اسXت و آقXای حسXين عXالء را شXب قبXل بXرای امضXای آن بXه خانXه آقXای سXردار سXپه رئXيس
الوزراء دعوت کرده اند .ھمچنين آقXای حXاج ميXرزا يحيXی دولXت آبXادی را ،آنھXا امضXا نکXرده انXد .آقXای
حسين عالء به خانه آقای مؤتمن الملک آمدنXد و در آنجXا جلسXۀ مXا تشXکيل شXد .پXس از مXذاکرات ،آقايXان
مشيرالدوله و مؤتمن الملک گفتند ما فردا به مجلس نمی رويم ولXی مXن مXر ّدد ھسXتم کXه بXرويم يXا نXرويم.
اين است که خواستم با شما مشورت بکنم ،ھر طور که در مشورت موافقت حاصل شد ،ھمXانطور عمXل
می کنيم.
من به ايشان ) مستوفی الممالک (گفتم به توپچی ده سال مواجب می دھنXد بXرای اينکXه يXک روز شXليک
کند .نمايندگان مجلس ھم مکلّفند که از قXانون اساسXی دفXاع کننXد .اگXر روزی بخواھنXد آنXرا نقXض کننXد و
وکيلی از دفاع آن خودداری کند در حکم ھمان توپچی است که انجام وظيفه نکرده است .گفتند من کامالً
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موافقم .خوب است تلفن کنيم آقای حسين عXالء ھXم بيايXد اينجXا و بXه اتّفXاق بXه مجلXس بXرويم .آقXای حسXين
عالء آمد .ما سه نفر در اتومبيل من به اتّفاق به مجلس رفتيم.
اشخاص تماشاچی که در روزھای جلسه ديده می شد ،به ھيچ وجه نبودند ،و اشخاص ديگXری کXه عّ Xدۀ
بيشترآنھا نظامی ) و شھربانی ( بودند ،به لباس سويل به مجلس آوردند .وارد مجلس شXديم و بھتXر آن
دانستيم که با مرحوم مدرّس ھم شورکنيم .ھمگی به اتّفاق ،در اطاقی که فراکسيون اقلّيت مجلس تشXکيل
می شد رفتيم .مرحوم مدرّس و مرحوم شاھزاده سليمان ميرزا بودند .من از مرحXوم مXدرّس و شXاھزاده
سليمان ميرزا پرسيدم که درمجلس ،چه مشيی اتّخاذ خواھندکرد؟ جواب صريح و روشنی نشنيديم.
در حينی که آنجXا بXوديم ،پيشXخدمت آمXد و بXه آقXای مسXتوفی الممالXک گفXت » آقXای قXائم مقXام الملXک
خارج از اطاق ،می خواھند با شما مXذاکراتی کننXد« آقXای مسXتوفی الممالXک رفXت ،و در مراجعXت بXه
من گفت» چون من با شما آمده ام امروز به مجلس ،می خواھم ھر چه می شود بXا شXما مشXورت کXنم:
آقای قائم مقام الملک گفت که آقای رئيس الوزرا می خواھند ھمين ساعت با مXن مالقXات کننXد .اگرشXما
صالح می دانيد می رومّ ،
واال از رفتن امتناع می کنم « من به ايشان گفتم که رفتن صالح است .شXما
تشريف ببريد و طوری کنيد که ما ّده واحده ،امروز مطرح نشود تا در اين باب شور کافی بشXود .ايشXان
برخاستند ،ھنوزاز اطاق دور نشده ،من تقاضXا کXردم کXه برگردنXد تXا در موضXوع ديگXری مXذاکره کنXيم.
ايشXXان برگشXXتند ،و موضXXوع مXXذاکره ايXXن بXXود کXXه :چXXون آقXXای مXXؤتمن الملXXک از چھXXاردھم مھرمXXاه کXXه
انتخابات ھيئت رييسه انجام شد ،ايشان به سمت رياست انتخاب شده بودند و از قبول رياست خود داری
می کردند ،و روزھای اخير ھم رياست مجلس آقای مسXتوفی الممالXک را انتخXاب کXرده بودنXد ،از ايXن
نظرکه چون ] اکثريت می دانستند [ ايشان حاضر نمی شوند جلسXه را اداره کننXد ] مXی خواسXتند[ آقXای
تديّن به سمت نيابت رياست ،جلسۀ آن روز را اداره کند ،و آقای مستوفی الممالک از قبXول رياسXت
عذرخواسته بودند و شرحی ھم نوشته بودند و يقين داشتند که نوشتۀ ايشXان را در آن جلسXه نخواھنXد
خواند ...به ايشان گفتم مج ّدداً استعفای خود را از مقام رياست بنويسند و به آقای حسXن عXال بدھنXد،
که وقتی جلسه تشکيل شد در مجلس خوانده شود.
آقای مستوفی الممالک مجدداً استعفای خود را نوشتند و به آقای عXال دادنXد و بXه خانXۀ ريXيس الXوزرا
رفتند .بعد ،از اطاق اقلّيت با مرحوم م ّدرس به سرسرا آمديم .در آنجا بعضی از نمايندگان ،آقای تقی
زاده و مرا تھديد کردند که ھر کس مخالفت کند برای او خطر جXانی ھسXت ،چونکXه دو روز قبXل
از آن ،مدير روزنامه ] ...نصيحت[ قزوين را بجای ملک الشعرای بھار که جزو اقلّيت و مخالف بXا
دولت بود کشتند ،و اين تھديد قابل قبول بود .در اين اثنا زنXگ جلسXه را نواختنXد .تXاالر جلسXه در آن
وقت ،دو در ورودی داشت :يکی دری که فعالً ھم نماينXدگان از آنجXا وارد مXی شXوند کXه جنXوب
شXرقی تXاالر اسXت ،در ديگXر سXمت شXمال شXرقی تXاالر اسXت کXه اکنXون از آنجXا بXه تXاالر جلسXXه
رفت و آمدی نمی شود.
در جلو در جنوب شرقی مرحوم تيمور تاش ،و در جلXو در شXمال شXرقی آقXای ذکاءالملXک فروغXی
ايستاده بودند و وکال را دعوت به رفتن در جلسه می نمودند .آقای تيمور تاش به آقای اسدی تکليXف
ورود به جلسه می کرد .ولXی اسXدی نمXی رفXت .بعXد بXه او گفXت » نXرفتن شXما موجXب مسXئوليت اميXر
شوکت الملک خواھد شد که شما را انتخاب کXرده و فرسXتاده اسXت «.پXس از آن اسXدی اطاعXت کXرد و
وارد جلسه شد.
رفقای من ھم آقای تقی زاده ،اقای حسين عال ،آقای ميXرزا يحيXی دولXت آبXادی بXا خXود مXن وارد جلسXه
شديم .اقای ت ّدين به سمت نيابت رياست ،جلسه را اداره می نمود .آقای عال اسXتعفا نامXۀ آقXای مسXتوفی
الممالک را به مقام رياست داد که پس از قرائXت ،مرحXوم مXدرّس مXذاکراتی در ايXن زمينXه کXه مجلXس
رئيس ندارد و قبل ازانتخاب رئيس کاری نمی توان کرد) به شرحی کXه در جرايXد منتشXر شXده( نمXود و
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از جلسه خارج شد.
پXس از اينکXه مXXادۀ واحXده مطXXرح شXد ،آقXXای عXال مخالفXXت خXود را اظھXXار نمXود .پXXس از آن ،يXک نفXXراز
نمايندگان موافق دولت صحبت کرد .در حينی کXه نماينXدۀ موافXق دولXت صXحبت مXی کXرد ،مXن از جلسXه
خارج شدم .برای اينکه حالم بسيار بد بود و می خواستم در خارج از جلسه قدری خXود را تسXکين دھXم.
موقع خروج از جلسه ،آقای تيمور تاش به من گفت که » شما می خواھيد برويد؟« گفتم نXه  ،بXاز بXر
می گردم.
موقعی که من خارج از جلسه بودم ،نايب رئيس می خواست به من اجازه دھXد .چXون غايXب بXودم نوبXت
من به آقای تقی زاده رسيد .موقعی که ايشXان مشXغول نطXق بودنXد وارد جلسXه شXدم .چXون درجلسXه آقXای
سيد محی الدين مزارعی وکيل شيراز ،پھلوی مXن مXی نشسXت ،بXه مXن گفXت کXه وقتXی خXارج از جلسXه
بودم نايب رييس می خواست به من اجازه بدھد ،ولXی غيبXت مXن سXبب شXد کXه بXه آقXای تقXی زاده نوبXت
رسيد .اين بود که من مجدداً تحصيل اجازه کردم و به من اجازه دادند .من ھXم نظريXات خXود را بXه
شرحی که در جرايد روز نوشته شده اظھار نمودم.
قبل از رفتن به جلسه  ،بين آقايان تقی زاده و عال و دولت آبادی و من چنXين موافقXت شXده بXود کXه
پس از ايراد نطق ،تا جلسه به ھم نخورده از مجلس برويم .چون خطر برای ما وقتی متص ٌور بود که
جمعيت تماشاچی از جلسه خارج بشوند و در بين جمعيت ما را از بين ببرند .به ھمين طرز ھم عمل
کرديم و ھر کدام از ما پس از ايراد نطق از جلسه خارج شديم ،و در معبر مXا کسXی نبXود و بXه خانXه
ھای خود رفتيم.
آقای مستوفی الممالک ھم که منزل رييس الXوزرا رفتنXد  ،تXا وقتXی کXه شXلّيک خلXع سلسXلۀ قاجاريXه نشXده
بود ،آقای رييس الوزرا ايشان را مالقات نکردند .پس از خاتمۀ کار ،ايشان آمXده بودنXد دراطXاقی کXه
آقای مستوفی الممالک بودند ،مالقXات نمودنXد و عXذر خXواھی کردنXد کXه از رفXتن ايشXان بXه موقXع مطّلXع
نشXده بXXوده! مقصXXود از دعXXوت ايشXXان ھXم ايXXن بXXود کXXه چXXون مسXتوفی الممالXXک ريXXيس مجلXXس بودنXXد ،در
مجلس نباشند که آنجا امتناع کنند ،و ] سردار سپه[ از جلسه نتواند نتيجه بگيرد(١٠) .
◀ حسن تقی زاده در بارۀ روز نھم آبان  ١٣٠۴در مجلس چنين می گويد :برای رئXيس مXوقّتی ،او و ]
رضا خان [ اشخاصی را مأمور کرده بود .يکی داور بود و ديگری تيمورتXاش کXه دونXدگی داشXتند و
تا حدّی ذکاءالملک که ھرچه می گفت پی آن کار می رفتند.
طرحی درست کردند که ما از آنھا اطّالع نداشتيم  .يکXی يکXی ايXن وکXالء را مXی بردنXد .در زيXرزمين
گذاشXXته بودنXXد .يXXک يکXXی ايXXن وکXXالء را آوردنXXد امضXXاء کردنXXد .بحثXXی ھXXم آن روز نشXXد .البتXXه مسXXتوفی
الممالک و مشير الدوله ومؤتمن الملک اينھا را نبردند .به آنھا نگفتند .يکXی ھXم مرحXوم عXالء را گفتXه
بودند .او وقتی وارد شده بود ديده بXود روی ميXز چيXزی نوشXته شXده ،تXا آمXد حرفXی بزنXد بXه او گفتنXد
اشتباه شده .او ھم برگشت .تديّن ھم می دويد چون به او وعده داده بود رئيس مجلس بشود.
آنچه تدارک الزم بود دراطراف مجلس ديده بودند .به يکی تير انداختند بXه خيXال اينکXه ملXک الشXعرای
بھاراست .در جای تماشاچيان رئيس نظميه نشسته بود.
◀ تصميم مخالفان:
روز قبل در خانۀ مشيرالدوله ما نشستيم صحبت کرديم چه کار بکنيم .آخربنا شد صبح فردا مXا چنXد
نفردرخانۀ دولت آبادی درخيابان صفی عليشاه قبل از انعقاد مجلس اجتماع کنيم و تصميم بگيريم.
صبح رفتيم .مرحوم مستوفی الممالک ھم بود .گفتيم مجلس برويم يا نرويم؟ مص ّدق السXلطنه گفXت مXن
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می روم حرف می زنم  .مشير الدوله خود داری کرد نيامد .مؤتمن الملک پيرنيا نفXس نکشXيد .فXردا کXه
کارگذشته بودآمد جزء وکالء نشست .ج ّر و بحث زياد شد .مستوفی الممالXک رئXيس مجلXس بXود .مXدرّس
اصرار داشت که ا ّول ببينيم ،استعفايش نيامده .گفتند استعفايش ھم حاضراست .قول داده بودند آن مطلب
را آن روز بگذرانند.
صبح باالخره ما رفتيم به مجلس :مص ّدق السلطنه وعالء و من ومستوفی الممالک .مشيرالدوله ظXاھراً
نيامد .ھنوزجلسه منعقد نشده بود که ما رفتيم دراطاقی نشستيم و دو باره صحبت کرديم .نظر ما اين بود
که تأخير بيفتد .ولی ت ّدين اصرار داشت .حتّی آمد تXوی آن اطXاق کXه مXا و مXدرّس آنجXا بXوديم .گفXت آقXا
مجلس منعقد است دست به سرش کرديم.
در اين بين تيمور تاش که به سردار سپه چسبيده بود و ذکاء الملک فروغی آمدند توی حياط و مXی
خواستند با ما صحبت کنند که مخالفتی نکنXيم ،جXرأت نکردنXد بXا مXن صXحبت کننXد .عXالء را خXواھش
کردند به حياط بيايد .در آنجا فروغی و تيمورتاش اصرار می کردند که شXما علXم مخالفXت بلنXد نکنيXد.
عالء گفت دوستانم ھر طريقه ای بروند من ھم ھمانطور خواھم کXرد .آنھXا خيXال مXی کردنXد عXالء را
که شخص محجوبی است اگر خواھش بکنند قبول خواھند کرد ولی قبول نکرد  .آمد دوباره باال.
◀ سردار سپه و مستوفی الممالک
آن وقت تلفن کردند و گفتند سردار سپه ،مستوفی الممالXک را مXی خواھنXد کXه تشXريف بياورنXد مطلبXی
دارند .مستوفی الممالک مر ّدد بوده برود يا نرود .بعد عقيده پيدا کرد که برود .شايد او را منصرف کند.
او رفت .رضا خان با او خيلی بد کرد .وقتی او به آنجا رسXيد ،منتظXرش گذاشXت بيXرون نيامXد و پXيش
مستوفی رفت و گفت ببخشXيد ايXن کXار را بXرای ايXن منظXور کXردم کXه مXی خواسXتم دوسXتی مXا محفXوظ
بماند.
وقتی مستوفی الممالک رفت ،ما چند نفرمانديم .مص ّدق السلطنه نطقی تھيّه کرده بود آمد نشست .وقتی
طرح را خواندند من دست بلند کردم.
◀ مدرس و تغيير سلطنت
اول مدرس گفت اعتراض نظامنامه ای دارم .تدين کXه مثXل شXمر بXود مXی خواسXت نگXذارد .گفXت کXدام
نظامنامه؟ او گفت اعتراض من اين است که اين کار بر خالف قانون اساسی است .تدين گفت اين که
نظامنامه نيست .گفت ھمين که سلطنت را عوض بکنند اين بر خالف قانون اساسی اسXت .اصXالً نبايXد
صحبتش بشود .تدين گفت کجای نظامنامه؟ مXدرس ھXم قھXر کXرد و رفXت .آن وقXت مصXدق السXلطنه
نوبتش رسيد ،پا شد رفت توالت که دستش را بشويد .آن قدر طول داد که نوبت مال من شد .حقه ای به
من زد ] .درحالی کXه [ او ل کسXی بXود کXه دسXت بلنXد کXرده بXود و طبعXا ً نوبXت او بXود .ولXی آن قXدر
طول داد که نوبت من شد .او نطق مفصلی تھيه کرده بود و می خواست تنھا باشد.
حرف زن اول من بودم .من ھم گفتم اين کار که می خواھيد بکنيد برخالف قانون اساسXی و صXالح
مملکت است .بين خودشان ترتيبی داده بودند که ھر مخالفی که صحبت می کXرد از مXوافقين بXه آن
مخالف جواب می داد .وقتی آقا سيد يعقوب خواست جواب بگويد ،گذاشتم از جلسه رفتم .درکوچXه و
خيابان کسی نبود .راه را پليس گرفته بود .احتمال داده می شد کسانی بر خالف حXرف بزننXد کشXته
بشوند .آنھايی که پول گرفته بودند چنانکه بر خالف او حرف مXی زدنXد مXی کشXتند .سXليمان ميXرزا
درمسألۀ جمھوريت گفته بود تدين ھمين امروز پنجاه ھزار تومان گرفته اسXت .دوسXتان مXن ھXم خيلXی
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نگرانی داشتند .بعد از من عالء صحبت کرد.
رفتم پائين ديدم در باغ بھارستان و جلو ميدان بھارستان فقط سرباز بود .درشکه پيدا نمی شد .به خXود
ھيچ ترس راه ندادم .در ھمان نطق خود ھم گفتم بعضی ھا می گويند ھر کXس مخXالف طXرح حXرف
بزند صدمه دارد .اعتناء نکردم .آخر درشکه پيدا کردم .يک قدری مالحظه داشتم کجXا بXروم .عيXال
من خيلی نگران شده بود .به درشکه چی گفتم بXرو بXازار کربXااليی عباسXعلی .رفXتم بازارچXۀ مXذکور
منزل آسيد عبدالرحيم خلخالی که يکی از بھترين دوستانم بود .از آنجXا تلفXن کXردم بXه منXزل .بXه عيXالم
گفتم من اينجا ھستم شما ھم بياييد .آنجا مانديم تا غروب رفتيم منزلمان .منزل ما را در محاصرۀ مفXتش
گذاشتند .کسی ديدن من می خواست بيايد ،او را دنبال می کردند .پشت سرعيال من ھXم مفXتش مXی آمXد.
نمی دانم در منزل عالء و مصدق السلطنه و دولت آبادی ھم مفتش بود يXا نXه ؟ ھXر روز مXزاحم و
مراقب من بودند.
يک روز رفتم منزل مرحوم عالء  ،تا ولی آباد راھی نبود .آنجا يک نفر را ديدم آمد گفXت خودتXان را
معرفی بکنيد .گفتم فالن کس .برگشت و رفت .اين مفتش عالء بود .يXک مXاه تحXت نظXر مفXتش بXوديم.
مصدق السلطنه اتومبيل داشت .می آمد عالء را می گذاشت در اتومبيل بعد به منزل ما می آمد .ما ھXم
سوارمی شديم .او خيلی زرنگ بود .راھی پيدا کرده بود .سوار می شXديم مXی رفتXيم بيXرون شXھر .بعXد
می رفتيم ونک منزل مستوفی الممالXک .ايXن مفXتش ھXا مXی دويدنXد ،آخXر نمXی رسXيدند .مجبXورمی شXدند
برگردند(١١) .
◀ يحيXXی دولXXت آبXXادی در بXXارۀ شXXب  ٩آبXXان مXXی نويسXXد »:روز ھشXXتم آبXXان يکھXXزار و سيصXXد و چھXXار
) ( ١٣٠۴کارکنان سردار سپه درمجلس می خواھند اطمينان کامل داشته باشXند کXه فXردای آنXروز در
موقع رأی گرفتن بر خلع قجر و نصب سردار سپه اکثريت کامل خواھد داشت و چون که رأی مخفی
گرفته می شود و معلXوم نخواھXد بXود کXی مثبXت رأی داده اسXت و کXی منفXی ،از اينXرو مXی خواھنXد از
نمايندگان امضXاء بگيرنXد کXه آنھXا رأی مثبXت خواھنXد داد در صXورتيکه بXاز ھXم مشXکل اسXت معلXوم
باشد کی رأی مخفی را منفی داده است گرچه امضائ مثبت کرده باشد.
بديھی است ھيئت رئيسXه مجلXس ايXن تXدبير را بXرای بدسXت آوردن رأی يXک عXده ای کXه در بXارۀ
آنھا مشکوک می باشند نموده اسXت .واال کارکنXان سXردار سXپه را مXی شناسXند و مXی داننXد عXدد آنھXا
بيش از نصف نمايندگان است .اين است که ورقه حاضر کرده ،صورت پيشنھادی را که به آن رأی
گرفتXXه مXXی شXXود بXXاالی آن نوشXXته مXXی دھنXXد کXXار کنXXان خXXود امضXXاء مXXی کننXXد و در شXXب ھشXXتم آبXXان
مجلسی در خانه سردار سپه کرده مرکب از يک عده از ھيئت رئيسXه مجلXس و يXک عXده از رؤسXای
نظام و نظميه و اشخاصی را از نمايندگان به آن مجلس بعنوان اينکه سXردار سXپه آنھXا را خواسXته
دعXXوت کXXرده آنجXXا از انھXXا امضXXاء مXXی گيرنXXد کXXه ديگXXر مجXXال گفتگXXو نبXXوده باشXXد نگارنXXده در اينXXروز
بواسXطه کسXXالت مXزاج بXه مجلXXس نرفتXXه از ايXن موضXXوع اطالعXXی نXدارم شXXب اسXXت سXXاعت ده در
حياط را می زنند .صاحبمنصبی است می گويXد از طXرف حضXرت اشXرف آمXده ام شXما را احضXار
فرموده اند .می پرسم درشکه ای ،اتومبيلی آورده ايد؟ می گويXد خيXر در ايXن وقXت شXب وسXايل نقليXه
عمومی مشکل بدست می آيد و راه دور است چه بايد کرد؟ می گويد نمی دانم به مXن امXر شXده اسXت
به شما بگويم فوراً برويد به منزل حضXرت اشXرف .مXی پرسXم مXأمور ھسXتيد مXرا ببريXد؟ مXی گويXد
خير ولی مطمئن باشم که رفته ايد.
ناچار روانه شده نزديك نصف شب است به منزل سردارسپه ميرسم .اطاقھا ھمه روشن اسXت و جمعXي
از تجار و كسبه ديXده ميشXوند كXه در اطاقھXا نشسXته يXا خوابيدهانXد و اينھXا متحصXنين ھسXتند … ناچXار
ميروم به اطاق زيXر زمXين ،جمعXي از نماينXدگان و صاحبمنصXبان نظXام و نظميXه در اطXراف نشسXته،
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ميزي دروسط است و روي ميز ورقه ايست .به محض نشستن ياسائي نماينXده سXمنان ورقXه را برداشXت
بدست من داده ميگويد امضاء كنيد ورقه را ميخوانم و ميفھمم مطلب چيست و ميبينم مابين شصت و
ھفتاد نفراز يكصد و بيست نفر نماينده آن را امضاء كردهاند .ديدن اين ترتيب و عنوان غير واقع احضار
شدن از طXرف سXردار سXپه طXوری مXرا منزجXر سXاخته اسXت کXه ھXر پXيش آمXد نXاگواری را بXراين حXال
ترجيح می دھم ورقه را روی ميز ميگذارم .نماينده سمنان با تشدد می گويد امضاء کنيد! جواب می دھم
اگر رأی داشXته باشXم درمجلXس شXورای ملXی ميXدھم نXه در ايXن سXردابه .مXی گويXد اگXر امضXاء نکنيXد بXد
خواھد شد .اينجا من صدای خود را بلند کرده می گويم مرا تھديد می کنيد ازاين بXدتر بXرای مXن چXه مXی
شود صدای من که بلند شد از اطراف آمدند ببينند چه خبر اسXت .يکXی از نماينXدگان کXه در ايXن صXحنه
رل بزرگی بازی می کند بXا نگارنXده دوسXت و شXخص بXا فتXوتی اسXت ميXرزا علXی اکبXر خXان داور
جای خود را تغيير داده نزديک می نشXيند و خيXر خXواھی مXی کنXد کXه انXدکی مالحظXه کXرده اسXباب
دردسری برای من فراھم نشود و چون يقين می کند امضاء نخواھم کرد ،بXه حاضXرين رو کXرده مXی
گويد اجازه بدھيد با فالنی در باغچه گردش کرده بXر گXرديم ھXر دو در آمXده ،نگارنXده بXا وسXيلۀ نقليXه
يکی از دوستان که اتفاقا ً می رسد خود را به منزل می رسانم «(١٢).
» ...بعXXدھا سXXيدمحمد تXXدين ،نايXXب رئXXيس ا ّول آنXXروز مجلXXس در محاكمXXه خXXود در سXXال  ١٣٢۶در ديXXوان
عالي تميز ،در مورد ماده واحده ضمن تحريف واقعيت و براي تقليXل سXھم خXود در بXه سXلطنت رسXاندن
رضاخان ،چنين مي نويسد» :غXروب روز جمعXه  ٨آبXان مXاه  ١٣٠۴بXود ،بنXده در شXميران بXودم ،ديXدم
تلفن كردند حضرت اشرف ميفرمايند به شھر بيائيد كه شما را مالقات كنم .آمدم بشھر ،رفتم منزل ،ا ّول
خدمتشان رسيدم ،فرمودند در زير زمين ،داور مشغول كارھائي است ،برويد به او كمك كنيد .رفتم زيXر
زمين ،ديدم داور نشسته پشت ميزي و وكالء ورقهاي را امضاء ميكنند و داور به پيشخدمت ميگويد به
منزل بقيه وكالء ھم تلفن كنيد بيايند .بعد از آنكه وكالء رفتند و اطاق خلوت شد ،داور آمد پXيش مXن مXاده
واحده را نشان داده گفت اين وكالء اين نامه را امضاء كردهاند شXما ھXم اگXر موافقXت داريXد امضXاء كنيXد
(١٣) «...
◀ سرنگونی سلطنت قاجار
دکتر مح ّمد قلی مجد از » از قاجار تا پھلوی « بر اساس اسناد وزارت خارجه امريکا به برکناری
خاندان قاجار در مجلس اشاره می کند که  :پيشنھاد بر گزاری رفراندوم سير تحوالت را تسريع
کرد اموری از تجمع نيروھای نظامی در خارج از ساختمان مجلس و شليک گلوله گزارش می
دھد  » :وکالی مجلس با شنيدن صدای چند گلوله در نزديکی مجلس  ،که احتماالً از روی عمد ،و
برای ارعاب آنھا و خاتمۀ مذاکرات غير ضروری شليک شده بود  ،سراسيمه » ادامۀ جلسه را به
روز ديگری موکول کردند  «.اموری گزارش می کند که روز بعد نمايندگان مجلس به يک
ميھمانی عصرانه دعوت شده بودند  » :بعد از ظھر روز جمعه  ،مورح  ٣٠اکتبر ،به نمايندگان پيغام
دادند که به خانه رئيس الوزرا بروند .در آنجا ازآنھا خواسته شد قول بدھند که به نفع اين اليحه
)برکناری خاندان قاجار از سلطنت ( که فرادای ھمان روز به مجلس ارائه شد رأی خواھند داد  .از
قرار معلوم نمايندگان مجلس ھم خيلی عجوالنه » رنگ عوض کردند« ،و البته شکی نيست که به
انحاء مختلف تطميع وتھديد شده بودند ،که فقط خشونت فيزيکی کم داشت  «.با وجود اينکه ھنوز
رئيسی برای مجلس انتخاب نشده بود ،در  ٣١اکتبر ، ١٩٢۵مجلس با  ٨٠رأی موافق درمقابل ۵
رأی مخالف ،خاندان قاجاررا عزل و» اموردولت موقت را به شخص رضا خان پھلوی واگذار« کرد.
روزنامه ايران تصويب اليحۀ سی و يکم اکتبر را اينگونه گزارش می کند:
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قبل از اينکه مجلس به اليحه پيشنھادی ) در ارتباط با برکناری خاندان قاجار و انتصاب آقای پھلوی
دررأس دولت موقت( مدرس پيشنھاد کرد که استعفای آقای مستوفی از رياست مجلس قرائت شود و
اقدام الزم دراين باره صورت بگيرد ).اموری  » :براساس آيين نامه ھای مجلس  ،اين مسئله ضرورتا ً
موجب موکول شدن مذاکرات مجلس به روزھای آتی و مانع از ھرگونه اقدامی پيش از انتخاب
رئيس مجلس در ظرف سه روز آينده می شد «.وکال پيشنھاد مدرٌس را رد کردند و داليل شان ھم
اين بود که )  (١نامه ای که آقای مستوفی نوشته صرحتا ً دال بر استعفای ايشان نيست ) ،اموری :
اما اين نامه واقعا ً از استعفای مستوفی حکايت داشت و ادعای مجلس فقط بر اساس عبارات
مغلق ومبھمی بود که در نامه به کار رفته بود( ( ٢ ) ،زمانی که رئيس مجلس استعفا می داده ،
روال بر اين بوده است که پيش از قرائت استعفا نامه  ،نمايندگان تالش کنند تا رئيس مجلس استعفايش
را پس بگيرد ،و ) ( ٣بحرانی جدی کشور را فرا گرفته و اين وظيفه مجلس است که برای پايان
دادن به آن فوراً دست به کار شود .مدرس  ،تقی زاده  ،دکتر مصدق) مصدق السلطنه ( ودولت
آبادی می گفتند که اليحۀ پيشنھادی غير قانونی است .عالوه براين تقی زاده  ،عاليی و دکتر مصدق
اين اليحه را برخالف مصالح مملکت اعالم کردند .تقی زاده پيشنھاد کرد که جھت يافتن راه حلی
قانونی برای اين مشکل کميته ای تشکيل شود .نمايندگان مذکور پس از ايراد سخنانی در مخالف با
اليحه پيشنھادی صحن مجلس را ترک کردند .سيد يعقوب  ،داور و ياسايی ازسرسخت ترين مدافعان
اين اليحه بودند .آنھا برای اثبات قانونی بودن اليحه به تلگرام ھايی اشاره کردند که از اياالت و
واليات مختلف رسيده بود و از وخامت اوضاع کشور خبر می داد  .عالوه بر اين ،آنھا اصالحاتی
را که مجلس در سال  ١٩٠٩بواسطۀ ارسال تلگرام از گوشه و کنار کشور در قانون اساسی
صورت داد به منزلۀ سابقه ای برای اين کار متذکر شدند  ) .اموری  :در آن مورد خاص  ،يک
شاه قانونی مراحل کار را تصويب کرد (.با اينکه دکترمصدق چنين اقدامی را غير قانونی خوانده
بود ،.صالحيت ھای بی نظير آقای پھلوی و کاستی ھای شاه برکنار شده را انکار نکرد .او گفت که
پادشاه شدن آقای پھلوی درست نيست ،زيرا دريک کشورمشروطه شاه فاقد اختياراتی است که مردی
مثل آقای پھلوی برای خدمت به ملت الزم دارد  .اگراو را پادشاه کنيم و ھمزمان اجازه بدھيم که
رياست وزرا و رياست عاليۀ قشون را نيز داشته باشد ،استبدادی مطلق بر کشور حکمفرما خواھد
شد .او با اشاره به چند اصل بسيار مفيد از قانون اساسی اظھار داشت که دور از وطن پرستی
است که با متوسل شدن به روش ھای غير قانونی برای اصالح قانون اساسی ارج و قرب آن در
نظر جھانيان بکاھيم  .در پاسخ  ،داور گفت که تصويب اين اليحه در مجلس به معنای پادشاھی
آقای پھلوی نيست ...مجلس مؤسسان بايد دراين باره تصميمی بگيرد .مجلس فقط در صدد برکنار
کردن سلسله قاجار است  ،آنھم به دليل آنکه مردم اياالت و واليات مختلف مملکت اين را خواسته
اند ...مجلس بايد با اين اوضاع خطرناک مقابله کند .او به نمايندگان اطمينان داد که تصويب اليۀ
پيشنھادی موجب تضعيف قانون اساسی نخواھد شد .از اينکه اليحه به تصويب رسيد ،تدين ،نايب
رئيس مجلس  ،اعالم کرد که اين اقدام به معنی انحالل مجلس نيست ...مجلس تا پايان دوره دو
ساله اش  ،حتی پس از تشکيل مجلس مؤسسان  ،به کار خود ادامه خواھد داد(١۴) .

◀ توضيحات و مآخذ:
 – ١نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی  -مذاکرات مجلس  ٣٠ ،شھريور  ١٣٢٩نشست ۶١
 – ٢سيف پور فاطمی » آئينه عبرت « ،خاطرات و رويدادھای تاريخ معاصر ايران – انتشارات جبھۀ
ملی ايران –  – ١٣۶٨ص ۵١٨

١٨

 ٣ـ باقر عاقلی » -ذکاءالملک فروغی و شھريور  ، «١٣٢٠انتشارات علمی و انتشارات سخن ،
 - ١٣۶٧صص  ۵٠ـ  – ۵١به نقل نوشتۀ احمد افرادی » فروغی در گذر تاريخ«  -سايت دنيا خانۀ
من است
http://ahmadafradi.blogfa.com/post-14.aspx
 – ۴گفتگو تاريخ ايرانی با عبدالحسين آذرنگ  :پنجم آذرماه امسال ھفتادمين سالگرد درگذشت
محمدعلی فروغی چھارشنبه  ٢٢آذر  -١٣٩١سايت ديپلماسی ايرانی
 -۵علی اكبر داور » ،اساس بحران ما اقتصادي است«  ،مجله آينده ،سال  ،٢شماه  ،١،١٣٠۵صص
٩-٨
 - ۶مح ّمد تقي ملك الشعرا بھار »تاريخ مختصر احزاب سياسي« جلد د ّوم  -ناشر :امير كبير– ١٣۶٣-
صص ٣١٧ – ٣١٩
 – ٧پيشين  -صص ٣٢٠ – ٣٢١
 -٨پيشين  -صص ( ٣٢١ - ٣٣١
 - ٩حسين م ّکی » تاريخ بيست ساله ايران « -جلد سوم  ،نشر ناشر– چاپ سوم – - ١٣۶٣
صص ٣٨٩ ٣٩١
» -١٠رنجھای سياسی دکتر مصدق« – يادداشتھای جليل بزرگمھر – به کوشش عبدﷲ برھان  -ناشر
ثالث –  - ١٣٧٧صص ١۵٧ – ١۶٠
 - ١١زندگی طوفانی ) خاطرات حسن تقی زاده ( – انتشارات فردوس –  - ١٣٧٩صص – ٢٢۵
٢٢٢
 - ١٢خاطرات حيات يحيی دولت آبادی  -جلد  – ۴انتشارات عطار –  - ١٣۶١صص ٣٨١– ٣٨٢
 - ١٣باقر عاقلي ،داور و عدليه )تھران :علمي ، ،(١٣۶٩ ،صص  ٧٢ـ ٧١
 -١۴دکتر مح ّمد قلی مجد » از قاجار تا پھلوی «  -ترجمه رضا مرزانی -مصطفی اميری – مؤسسه
مطالعات و پژوھشھای سياسی – بھار  - ١٣٨٩صص ٣٨٩ – ٣٩١ -
** در خاطرات سليمان بھبودی »محرم  ،پيشکار و وکيل خرج خانوادۀ رضاخان « در روز ٣
خرداد  ١٣٠۴آمده است:
» ...روزی حضرت اشرف با مرحوم ذکاءالملک فروغی خلوت کرده بودند ،.مرا احضار و فرمودند
ھروقت آقای فروغی مطلبی به شما رجوع کرد ،کأنهُ مثل اين است که من رجوع کرده باشم ،
بدون اين که از من کسب اجازه کنيد انجام دھيد و به رئيس نظميه ھم بگوئيد گفتۀ ايشان گفتۀ من
است.
منبع :غالمحسين ميرزاصالح » رضا شاه - ،خاطرات سليمان بھبودی،شمس پھلوی،علی ايزدی « -
طرح نو  - ١٣٧٢ -ص ٢٣٩
◀ميرزا حسين ،پيرنيا  ،ملقب به مؤتمن الملک
ميرزا حسين ،پيرنيا  ،ملقب به مؤتمن الملک  ،دولتمرد اواخر دورة قاجاريه و نمايندة مجلس شورای
ملی  .فرزند ميرزانصرﷲ خان نائينی مشيرالدوله بود .در  ١٢۵۴/١٢٩٢ش  ،در تھران متولد شد.
تحصيالت ابتدايی و معلومات متداول را در تھران فرا گرفت و سپس عازم اروپا شد و در مدرسة

١٩
حقوق پاريس ادامة تحصيل داد .پس از بازگشت به ايران به خدمت وزارت امورخارجه درآمد و در
 ،١٣١٧که مدرسة علوم سياسی دايرگرديد ،در آنجا به تدريس پرداخت  .در  ١٣٢٠به رياست دفتر
وزارت امور خارجه منصوب شد ،تا  ١٣٢۵در اين سمت باقی بود و درھمين سمت لقب مؤتمن الملک
گرفت )بامداد ،ج  ،١ص ٣٨٨؛ سپھر ،ص .(١٣٨
مؤتمن الملک در آغاز نھضت مشروطه  ،چون تحصيلکردة فرانسه بود ،به اين نھضت گرايش جُست و
به اتفاق برادرش  ،پدر را در ياری مشروطه خواھان تشويق کرد و سرانجام در تنظيم قانون اساسی و
نظامنامة انتخابات و متمم قانون اساسی شرکت جست و در اين راه کوشش بسيار کرد )صفائی  ،ج ،١
ص .(٧١۵
در  ٢٩رمضان ۴/١٣٢۵آبان  ١٢٨۶ميرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک  ،که به رئيس الوزرايی
منصوب شده بود ،کابينة خود را به شاه و مجلس معرفی کرد .در اين کابينه  ،برای اولين بار ،مؤتمن
الملک مقام وزارت گرفت و متصدی وزارت تجارت و گمرکات شد )ضرغام بروجنی  ،ص  .(١۶در
ترميم کابينة نظام السلطنة مافی  ،برای باردوم  ،به وزارت تجارت منصوب و در ترميم سوم کابينه نيز
ھمان سمت را دارا شد )ھمان  ،ص  .(٢۴ ،٢٢در اولين کابينة ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه  ،که در
٧جمادی االولی  ١٧ /١٣٢۶خرداد  ١٢٨٧در باغ شاه به محمدعلی شاه معرفی شد ،سمت مؤتمن
الملک وزارت فوائد عامه و تجارت بود ،و در ترميم کابينه ھمان سمت را حفظ کرد )ھمان  ،ص
٢۶ـ (٢٩ولی به ھنگام ترميم کابينه در  ٧ذيحجة  ١۵ /١٣٢۶دی  ١٢٨٧ازوزارت مستعفی گرديد .در
رئيس الوزرايی دوم ميرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک  ،که به کفالت ميرزا جوادخان سعدالدوله تشکيل
يافت  ،مؤتمن الملک به سمت وزارت علوم و معارف تعيين گرديد و در ترميم کابينه ھمچنان سمت
خود را حفظ کرد )ھمان  ،ص ٣۴ـ .(٣۵پس از استبداد صغير و فتح تھران  ،که در نتيجه محمدعلی
شاه از سلطنت خلع گرديد و احمدميرزا وليعھد با نيابت عليرضا خان عضدالملک جانشين پدر شد
)ھمان  ،ص  ،(٣٧مؤتمن الملک از تھران به نمايندگی دورة دوم مجلس شورای ملی انتخاب گرديد و
در انتخاب ھيئت رئيسة موقتی  ،به رياست برگزيده شد )فرھنگ قھرمانی  ،ص  .(١۶،٢١بعداً نيز
چھارمين رئيس اين دورة مجلس شد که ھشت ماه و چھارده روز به طول انجاميد )ھمان  ،ص .(٢۵
پس از انحالل مجلس دوم و آغاز فترت در  ١٩صفر  ٢٨/١٣٣٢دی  ،١٢٩١که محمدعلی خان
عالءالسلطنه به رئيس الوزرايی انتخاب شد ،در کابينة خود مؤتمن الملک را به سمت وزارت فوائد
عامه و تجارت منصوب کرد ،ولی وی پس از مدت کوتاھی  ،از عضويت کابينه استعفا کرد )ضرغام
بروجنی  ،ص  ٨٢ـ٨٣؛ عاقلی  ،ج  ،١ص ٩۴ـ.(٩۵
در انتخابات دورة سوم مجلس شورای ملی  ،مؤتمن الملک وکيل اول تھران شد و از نخستين روز
افتتاح مجلس در  ١۵محرم  ١٣ /١٣٣٣آذر  ١٢٩٣تا سفر مھاجرت و تعطيلی مجلس در  ۶محرم
 ٢٣ /١٣٣۴آبان  ١٢٩۴رياست با او بود .عمر مجلس سوم يک سال بود )فرھنگ قھرمانی  ،ص
٢٩،٣۵ـ ٣٨؛ عاقلی  ،ج  ،١ص .(١٠٧
مؤتمن الملک در ١٢٩۶/١٣٣۵ش در دو کابينة عالءالسلطنه به وزارت فوائد عامه و تجارت معرفی
شد و در کابينة عين الدوله ھم دارای ھمان سمت بود .او در ھمان سال در کابينة حسن مستوفی  ،وزير
معارف و اوقاف شد )ضرغام بروجنی  ،ص ١٠١ـ  (١٠٧و در  ١٣٣٨در کابينة ميرزاحسن خان
مشيرالدوله  ،مقام وزارت مشاور گرفت )ھمان  ،ص ١١٩ـ .(١٢٠وی در دورة چھارم مجلس شورا که

٢٠
در تير  ١٣٠٠افتتاح گرديد ،از تھران به نمايندگی انتخاب شد و در تمام آن دوره رياست مجلس شورای
ملی را برعھده داشت  .در دورة پنجم نيز کماکان از تھران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و
به رياست مجلس رسيد )فرھنگ قھرمانی  ،ص ۴٨ ،۴٢ـ.(۶٣ ،۵٧ ،۴٩
روز  ٢فروردين  ١٣٠٣جلسة علنی مجلس شورای ملی برای اعالم جمھوريت تشکيل شد .عدة زيادی
از روحانيان و اصناف در ميدان بھارستان اجتماع کردند و در مخالفت با جمھوری سردارسپه شعار
دادند .در نتيجه بين مردم و نظاميان زدوخورد شديدی روی داد .به دستور سردارسپه رئيس الوزرا و
وزير جنگ  ،عدة زيادی نظامی وارد ميدان شده  ،به ضرب و شتم مردم پرداختند .بسياری از مردم
مصدوم و مجروح يا مقتول شدند و جلسة مجلس بدون اخذ نتيجه تعطيل شد .مؤتمن الملک  ،رئيس
مجلس  ،به سردارسپه نسبت به ضرب و شتم مردم شديداً اعتراض کرد و نظم مجلس و بھارستان را
برعھدة خود دانست  .سردارسپه اظھار کرد که امنيت مملکت با اوست و به وظيفة خود عمل کرده
است  .مؤتمن الملک دستور داد که زنگ جلسه را بنوازند تا تکليف سردارسپه را تعيين کند .با شفاعت
عده ای از نمايندگان  ،از جمله مشيرالدوله  ،بين سردارسپه و مؤتمن الملک سازش و تفاھم به وجود
آمد و سردارسپه از عمل خود معذرت خواھی کرد )عاقلی  ،ج  ،١ص .(١٨۵
روز  ١۵مھر  ،١٣٠۴طبق عرف مجلس  ،انتخاب ھيئت رئيسة مجلس پنجم انجام گرفت و مؤتمن
الملک به رياست مجلس انتخاب شد ،ولی در ھمان روز وی اين منصب را نپذيرفت و استعفا کرد .روز
 ١٩مھر  ١٣٠۴مجدداً برای انتخاب رياست مجلس رأی گيری شد و نمايندگان به رياست مؤتمن الملک
رأی دادند .روز  ٢١مھر مجدداً مؤتمن الملک مستعفی شد و از حضور در جلسات مجلس خودداری
کرد )ھمان  ،ج  ،١ص .(١٩٧
مؤتمن الملک و مشيرالدوله  ،مستوفی را تشويق به رياست کردند ولی او ھم نپذيرفت  .استعفای مؤتمن
الملک به حسب ظاھر برای طرفداری از اصل اليتغير بودن قانون اساسی بود ،ولی او با تغيير سلطنت
مخالفتی نداشت زيرا می دانست که حکومت فرسودة قاجاريه و ناتوانی احمدشاه با تحوالت و مخالفتھای
سياست خارجی و با اوضاع و احوال بخصوصی که در مملکت پيش آمده بود ديگر قابل دوام نيست .
مؤتمن الملک  ،با کمال زيرکی  ،با يک تير دو نشان زد ،يعنی با استعفای خويش و سپردن رياست
مجلس به دست سيدمحمد تدين  ،ھم امر انقراض سلطنت قاجاريه را تسھيل کرد و ھم وجھة ملی خود را
حفظ نمود )صفائی  ،ج  ،١ص ٧٢٣ـ.(٧٢۴
مؤتمن الملک در انتخابات دورة ششم مجلس شورای ملی از تھران به وکالت رسيد ولی داوطلب
رياست مجلس نبود و تدين به رياست انتخاب گرديد )فرھنگ قھرمانی  ،ص  .(٧٠تدين در بھمن
 ١٣٠۵از رياست مجلس مستعفی و در کابينة حسن مستوفی به وزارت معارف انتخاب گرديد )عاقلی ،
ج  ،١ص  (٢١٨ ،٢١٧و در نتيجه در  ١۵فروردين  ،١٣٠۶که انتخاب ھيئت رئيسه تجديد شد ،مؤتمن
الملک به رياست مجلس انتخاب گرديد و تا آخر دورة ششم رياست داشت )فرھنگ قھرمانی  ،ص
٧٩ـ .(٨١در انتخابات دورة ھفتم مجلس شورای ملی  ،بارديگر مؤتمن الملک از تھران به وکالت
انتخاب گرديد و چون از اين دوره ) ١٣٠٧ش ( به بعد ،اصول انتخابات تغيير کرد و صورت فرمايشی
به خود گرفت که در تمام دورة سلطنت پھلوی ادامه داشت  ،مؤتمن الملک نمايندگی مجلس را نپذيرفت
)بامداد ،ج  ،١ص ٣٨٨ـ.(٣٨٩
مؤتمن الملک در دورة چھاردھم از تھران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی نمايندگی
مجلس را نپذيرفت  .در  ١٨مرداد  ،١٣٢١پس از استعفای نخستين کابينة علی سھيلی  ،اکثريت
نمايندگان دورة سيزدھم رأی به زمامداری او دادند ولی وی به ھيچوجه زيربار مسئوليت نرفت
)صفائی  ،ج  ،١ص .(٧٢۶
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در اوايل بھمن  ١٣٢۴وی مجدداً از طرف نمايندگان مجلس نامزد نخست وزيری شد و  ۵١نفر از
نمايندگان به او ابراز تمايل کردند اما رقيب وی  ،احمد قوام  ،با دو رأی اضافی نخست وزير شد
)عاقلی  ،ج  ،١ص .(٣٨۴
حسين پيرنيا مؤتمن الملک در روز  ٩شھريور  ،١٣٢۶در  ٧٣سالگی  ،درگذشت و در آرامگاه
خانوادگی  ،در امامزاده صالح تجريش  ،دفن گرديد .روز دھم شھريور ،به مناسب درگذشت او ،تمام
وزارتخانه ھا و ادارات دولتی تعطيل شد )عاقلی  ،ج  ،١ص  .(۴٠٨وی را از رجال عاقل و متين
ايران شمرده اند )بامداد ،ج  ،١ص .(٣٨٨
منابع  :مھدی بامداد ،شرح حال رجال ايران در قرن ١٢و١٣و  ١۴ھجری  ،ج  ،١تھران  ١٣۴٧ش ؛
احمدعلی سپھر ،ايران در جنگ بزرگ ١٩١٨ :ـ ، ١٩١۴تھران  ١٣٣۶ش ؛ ابراھيم صفائی  ،رھبران
مشروطه  ،ج  ،١تھران  ١٣۶٣ش ؛ جمشيد ضرغام بروجنی  ،دولتھای عصر مشروطيّت  ،تھران [
تاريخ مقدمه  ١٣۵٠ش ] ؛ باقر عاقلی  ،روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی  ،تھران
 ١٣٧۶ش ؛ عطاءﷲ فرھنگ قھرمانی  ،اسامی نمايندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطيت تا
دورة  ٢۴قانونگذاری و نمايندگان مجلس سنا در ھفت دورة تقنينيه از  ٢۵٠٨تا  ٢۵٣۶شاھنشاھی ،
تھران  ١٣۵۶ش  /.باقر عاقلی
منبع :دانشنامه جھان اسالم ،بنياد دائرة المعارف اسالمی،
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2945/

◀ مرتضي قليخان ،اقبالالسلطنه ماكويي
مرتضي قليخان ،اقبالالسلطنه ماكويي فرزند تيمورخان اقبالالسلطنه حكمران ماكو و سرحددار ايران و
رييس ايل بياتھاي ماكو .وي از طرف دولت مامور حفاظت از سرحدات ايران با دولت عثماني و
روسيه بود .وقتي فرمان مشروطيت صادر شد ،در مقام مبارزه برآمد ،ولي مشروطهخواھان آذربايجان
او را تعقيب كردند .به خاك قفقاز رفت و مشغول تحريك شد .آشوب و ناامني باال گرفت و مردم در
فشار قرار گرفتند .با قوايي كه در قفقاز فراھم كرده به ماكو حمله نمود .مشروطهخواھان را منكوب
ساخت و مجددا قدرت را در دست گرفت .با مشروطه مخالف بود و در بلواي تبريز به
مشروطهخواھان لطمهھاي سنگيني زد .تا كودتاي  ١٢٩٩قدرتمندترين خان آذربايجان بود.سرلشكر
عبدﷲ طھماسبي كه به فرماندھي لشكر آذربايجان منصوب شد ،برنامه اصلياش از بين بردن
اقبالالسلطنه بود .با وي طرح دوستي ريخت ،چند بار به ماكو رفت .به وي صميميت نشان ميداد ،تا
اينكه يك روز كه به ماكو رفته بود پس از صرف غذا ھدايايي براي سردار سپه مطالبه كرد .خان ماكو
از خزانه پر و پيمان خود ھداياي ذيقيمتي به سردار سپه داد ،حتي مقاديري جواھر و اشياي نفيس به
اميرلشكر بخشيد .ھنگام خداحافظي طھماسبي از او خواھش كرد در اتومبيل فرمانده لشكر بنشيند تا
مقداري از راه را با ھم طي كنند و مذاكره نمايند .وقتي اتومبيل از ماكو فاصله گرفت ،در اولين آبادي
سردار خواست از اتومبيل پياده شود و به ماكو بازگردد ،ولي فرمانده لشكر به او اعالم داشت كه طبق
دستور دولت توقيف است.
سردار متاثر شده و گفت من و پدرانم سالھا سرحددار اين آبوخاك و در دولتخواھي ضربالمثل
بودهايم .من براي خدمت به شاه حتي با ملت جنگ كردم تا ياغي نبودن خود را اثبات نمايم .براي توقيف
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من اينقدر مقدمات الزم نبود .ما سپر بالي شما مامورين ھستيم .پادشاه پس از ما به شما خواھد
پرداخت.
ھر طور بود طھماسبي ،اقبالالسلطنه را با خود به تبريز آورد و محبوس نمود ،ولي ظاھرا در زندان
وسايل رفاه او را فراھم ساختند و ھمه روزه اميرلشكر براي ديدار او به زندان ميرفت و وعده
استخالص او را ميداد .در مدتي كه در زندان بود مامورين طھماسبي خزائن جواھرات و اشياي قيمتي
او را ضبط كردند و به طوري كه شنيده شد اين ثروت تمام و كمال تحويل سردار سپه گرديده است.
اقبالالسلطنه در زندان مرد و معلوم نيست به مرگ طبيعي از دنيا رفته يا به دست عمال دولت به قتل
رسيده است( ١) .
جعفر ،آقازاده در »بررسي زندگي و اقدامات اقبال السلطنه ماكويي« در بارۀ قتل اقبال السلطنه و
غارت اموال وی توسط رضاخان بدنيسان شرح می دھد :سرلشگر امير طھماسبی والی نظامی
آذربايجان در اين دوره رابطه ای ظريف و ماھرانه با ايالت و عشاير منطقه برقرار کرده بود .او سعی
در جلب قلوب و محبت متنفذين منطقه داشت و رابطه خود را با آنھا نزديک می کرد تا در آينده از اين
روابط استفاده نمايد .در راستاي اين ھدف  ،امير لشکر طھماسبی در  ٢۴تير )  (١٣٠٢به ماکو
مسافرت کرد و حدود  ١١روز در اين منطقه اقامت کرد  .او ھدف خود از اين مسافرت را مالقات با
رؤسای طوايف منطقه و اميدوار کردن آنھا به الطاف سردار سپه اعالم کرد  .او در اين سفر با اقبال
السلطنه و ديگر خوانين ديدار کرد و آنھا تعھد کردند که  ٣۶۵خروار گندم به دولت پيشکش دھند  .از
طرفی اقبال السلطنه و ديگر خانھا پذيرفتند که در فاصله بين ماکو و خوی راه شوسه بسازند  .برای
بررسی مالياتھای عقب افتاده خوانين و پرداخت آن کميسيونی تشکيل شد  .در اين سفر طھماسبی سمت
رياست اقبال السلطنه بر قشون ماکو را تأييد کرد ولی سلطان حمزه خان جليلوند را به معاونت او
انتخاب کرد.
امير طھماسبی از اين سفر چند ھدف را دنبال می کرد  .او می خواست سردار ماکو و ايالت منطقه را
نسبت به دولت مرکزی و شخص رضاخان سرمھر آورد و آنھا را به حفظ موقعيت خويش اميدوار نمايد
 .از طرفی اين سفر برای اين بود که اقبال السلطنه و ايالت دست از مخالفتھای گذشته بردارند و نسبت
به دولت مرکزی مطيع باشند  .تعھدات مالي که خوانين ماکو و سردار برخالف گذشته به گردن گرفتند
حاکی از ترس آنھا از قدرت دولت مركزي و آگاھي آنھا نسبت به تغييرات قدرت دولت مركزي مي
باشد  .او در اين سفر قصد اعتماد سازی در روابط خود با سردار را داشت تا سردار او را دوست و
يارخود بداند تا در صورت نياز از اين دوستی بھره برداری نمايد  .او بعداً ھم ديدارھايی با سردار ماکو
داشت  ،ولی اقبال السلطنه ھرگز به اين ديدارھا و ماھيت واقعي آن پي نبرد.
◀ دستگيری و قتل اقبال السلطنه
به نظر مي رسد تا اين دوره سردار سپه و طھماسبي بيشتر سعي داشتند تا با جلب نظر و اعتماد اقبال
السلطنه ومطيع كردن او ،قدرت دولت مركزي را دراين ناحيه برقرارسازند والبته با تعھداتي كه اقبال
السلطنه درسفرامير طھماسبي تقبل کرد  ،نويد سازش بين طرفين و ابقاي اقبال السلطنه به عنوان يك
قدرت اقتصادي اما بدون اقتدار سياسی را درمنطقه مي داد  .اما سردار ماكو اقداماتي كرد كه اگر
رضاخان در برانداختن او شك داشت  ،ترديدش از بين رفت و مصمم به از ميان برداشتن او شد .
مواردي كه خوانين درسفر طھماسبي متعھد به انجام آن شدند در واقع به معني مصالحه دولت با ايشان
بود  .نقض اين موارد توسط سردار منجر به واكنش شديد دولت در برابر وي شد  .سردار بعد از توافق
چون ھميشه به خودسري عادت كرده بود و در فکر حکومت مستقل خويش بود  ،علی رغم درخواست
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ھای طھماسبی  ،اين موارد تعھد را بر نتافت و شروع به كارشكني كرد  .با تحريكات سردار ،
عشايرماكو دوتن از قزاق ھاي شھر را بدون دليل به قتل رساندند  .ازطرفي او اگرچه تعھد كرده بود
كه ھزينه ساخت راه شوسه ماكو به خوي را به ھمراه ديگر خوانين بپردازد ولي از اين كار امتناع
كرد .از سويي ديگر سردار با نوشتن نامه ھايي به سران عشاير منطقه آنھا را به شورش عليه دولت
برانگيخت ولي آنھا حاضر به اين كار نشدند و نامه ھاي سردار را به نزد امير لشگر طھماسبي
فرستادند  .با اين اقدامات  ،سردار راه ھرگونه صلح به روي رضاخان را بست و وي بھانه خوبي
براي برانداختن اقبال السلطنه پيدا كرد  .رضاخان  ،طھماسبي را كه توانسته بود اعتماد سرداررا بدست
آورد  ،مأموردستگيري وي كرد  .او در ٢٩مھر سال  ١٣٠٢به ماکو نزد اقبال السلطنه رفت و با
نيرنگ و خدعه او را دستگير نموده و روانه تبريز کرد  .طھماسبي وظيفه اش را به خوبي انجام داد؛
بطوري كه اقبال السلطنه به قول ھمسرخويش آنقدربه طھماسبي اطمينان پيدا نموده بود كه گمان نمي
كرد وي را دستگير نمايد وگرنه مي توانست به شوروي فرارنمايد .گويا سرداربه حمايت شوروی ھا و
پناه دادنشان به خودش مطمئن بود  ،اين امرشايد نشانگرروابط پنھانی ديگر وی با آنھا و سازش ھای
ميان ايشان باشد  ،اما اين مسأله به دليل فقر منابع درحال حاضر برای ما پنھان است  .طھماسبی بعد از
دستگيری اقبال السلطنه بيانيه اي منتشر کرد که به دليل اھميت آن  ،قسمتھايي از آن را در زير مي
آوريم :
دراينموقع سردار اقبال السلطنه ماکوئی را دستگير و اعزام تبريز نمودم ھمان اقبال السلطنه خائن را که
از ذکر مفاد مراسالت خيانت کارانه متعدد مشاراليه  ....خودداری می نمايم .و با قلب سرشار از فرح ؛
صميمانه بعموم لشگريان که رشته فتوحات پی در پی در اثر شجاعت و عزم راسخ آنان سرتاسر
آذربايجان منور شده است تبريک گفته به برادران و رعايای ستم کشيده آذربايجان عموما ً و نواحی ماکو
و خوی خصوصا ً بشارت داده تبريک می گويم .....ماراست که از خالق متعال  ،عظمت و قدرت يگانه
ناجی ايران حضرت اشرف وزيرجنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته را مسئلت نماييم ...اكنون
اكراد رشيد ماكو با خيال راحت قدم به صحنه خدمتگزاري گذاشته و براي ثبوت ادعاي خود امنيت
فوري فرا گرفته سرتاسر ماكو را بشارت ميدھند.اكنون رؤساي طوايفين كه از كثرت ظلم و تعدي اقبال
السلطنه چندين سال بماكو نيامده بودند  ،بواسطه اطمينان و انتظاري كه بمراحم يگانه سرپرست حقيقي
قشون پيدا نمودند تقاضاي آمدن به تبريز را نمودند و عنقريب حركت مينمايند… «.اين پيام در تاريخ
سوم آبان  ١٣٠٢از بازرگان صادر شده است  .لحن حماسی اين بيانيه نشان از اھميت قدرت سردار
ماکو در نظر دولت مركزي مي باشد  .از طرفی طھماسبی  ،سردار را خائن به وطن ذکر می کند و
می نويسد که از ذکر نامه ھای خيانت کارانه او خودداری می کند  ،منظور طھماسبي شايد نامه ھاي
اقبال السلطنه به اكراد مي باشد كه در اين نامه ھا او آنھا را به شورش عليه دولت تحريك كرده بود .
در اين نامه وي در صدد به دست آوردن دل اكراد منطقه بوده و با ايشان به توافق رسيده كه آنھا براي
اثبات حسن نيت خود به تبريز بيايند  .با اين سياست  ،او زيركانه سرنوشت اكراد را كه قدرت نظامي
منطقه در دست آنھا بود  ،از اقبال السلطنه كه ياغي معرفي شده  ،جدا مي كند تا از شورشھاي احتمالي
آنھا در اثر دستگيري اقبال السلطنه جلوگيري نمايد  .اكراد ھم تسليم در برابر دولت مركزي را به
شورش و حمايت از اقبال السلطنه ترجيح دادند .
اقبال السلطنه مدتی در تبريز زندانی بود که خبر مرگ او بعد از چند روز به سکته قلبی اعالم شد  .اما
از ھمان زمان درباره نحوه ي مرگ او سوء ظن پيدا شد و بعداً ھم کسانی چون تيمورتاش  ،فيروز و
يشکار رضا خان مي نويسد که اقبال
ديگران با ھمين سکته ھای رضاشاھی کشته شدند  .بھبودی پ
ِ
السلطنه به دار آويخته شد  .مکی معتقد است که او را بوسيله آمپول و تزريق سم کشتند  ،دولت آبادی
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معتقد است که او را اعدام کردند  ،ولی خانواده او معتقد بودند که سردار ماکو نه اعدام شد  ،نه به دار
آويخته شد و نه سکته کرد  ،بلکه در زندان مسموم شد  .مستوفي معتقد است كه خود سردار سپه
دستور قتل اقبال السلطنه را صادر كرده بود و امير طھماسبي بدون اجازه او نمي توانست اين كار را
انجام دھد  .از ھمه اين اشارات مي توان به اين نتيجه رسيد كه اقبال السلطنه به دستور رضاخان كشته
شد  ،نه اينكه به مرگ طبيعي مرده باشد .
امير طھماسبی بعد از دستگيری اقبال السلطنه  ،عده ای از افراد پادگان نظامی را در کاخ سردار كه
خزانه او در آنجا قرار داشت  ،مستقر کرد و آنھا خدمه قصر را بيرون کردند  .بعد از مرگ سردار
بيشتر خزائن او بوسيله مأمورين مخصوص امير لشگر و يا شايد توسط خود او مصادره و به تھران
فرستاده شد .اين نوشته مستوفي را سندي كه از كارگذاري آذربايجان در تبريز در تاريخ  ١١دي ١٣٠٢
صادر شده تأييد مي نمايد  » :پولھای اندوخته شده و استعدادھای آقای اقبال السلطنه که يکی از
صاحبمنصبان نظامی از طھران برای حمل آن آمده بود تحويل و به طھران حمل فرمودند . «.ميزان
اين اموال مصادره شده بسيار زياد بود بطوريكه زن سردار مي گويد كه اين اموال را بار چھل شتر
كردند و به تبريز و از آنجا به تھران فرستادند .پسر سردار سالھا بعد ادعا کرد که ميزان خسارت وارد
شده از سوي رضاخان به اموال آنھا حدود دو ميليارد ﷼ بوده است  .در ميان اين اموال چندين
شمشير مرصع و جواھر نشان و جواھرات سردار بود که چند ميليون ارزش داشتند  .عين السلطنه ھم
اشاره می کند که قورخانه او را ھشتصد شتر به تبريز حمل کرد . .امين الشرع ھم مي نويسد كه ٢٨
صندوق پول نقره  ۴ ،صندوق پول طال و قورخانه وي را با  ١٨شتر به تھران فرستادند .صرف نظر
از درستي اين مبالغ و آمارھا  ،اقبال السلطنه به طور موروثي ثروت ھنگفتي داشت كه با قتل وي
بيشتر اين اموال مصادره شد .
بدون ترديد تمام يا قسمت بيشتر ثروت مصادره شده اقبال السلطنه به رضاخان رسيد و اين ثروت او
دومين منبع ثروت ھنگفت رضا شاه ) منبع اول ثروتش اموال امير عشاير خلخالی بود( گرديد و
مبلغی ھم از اين ثروت صرف ھزينه ھای وزارت جنگي كه ھر روز در حال گسترش و بازسازي
توسط رضاخان بود  ،گرديد  .رضاخان معتقد بود كه طھماسبي قسمتي از اموال اقبال السلطنه را به
خود اختصاص داده است .و به اين علت از وي عصبانی بود ولی طھماسبی خود اين مسأله را انکار
می کرد .مستوفی ھم معتقد است که در اين ميان چيزی از ثروت خان ماکو به طھماسبی نرسيد و
رضاخان تمام اين اموال را خود صاحب شد و از آن چيزی به خزانه دولت داده نشد  .بعداً مصادره
اموال اقبال السلطنه و ديگران و تحويل ندادن آنھا به خزانه دولت مركزي و اختصاص آنھا به خود
يکی ازموارد استيضاح مدرس و اقليت مجلس پنجم از سردارسپه بود که به جايی نرسيد رضاخان تنھا
به ضبط اموال سرداراکتفا نکرد بلکه قسمتی از امالک او را ھم ضبط کرد؛ ولي جزئيات اين
امرروشن نيست .
پس از دستگيری و زندانی شدن اقبال السلطنه  ،در ماکو حکومت نظامی اعالم شد و ياور معين
السلطنه به فرمانداری نظامی ماکو و سلطان حمزه خان جليل وند به ايلخانی طوايف ماکو برگزيده شد .
بعد از مرگ سردار ھيچ عکس العملی از بازماندگان و نوکران او نشان داده نشد  .از اين امر مي توان
نتيجه گرفت كه اگر سردار تھديدی برای قدرت رضاخان محسوب می شد و قدرت و توان الزم برای
مقابله با دولت را داشت  ،حتما ً بازماندگان او عليه دولت مرکزی بعد از مرگ سردار می شوريدند .
سردار در اين مواقع قدرت جنگی خويش را از دست داده بود » مردی بود بعدت در اقليت و بثروت در
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اکثريت« و تنھا ثروت ھنگفتش عامل اقتدار وی بود و نمي توانست تھديدي عليه حاكميت دولت
مركزي باشد  .قدرت و استقالل عمل سردار در منطقه نه به علت اقتدار ذاتي اش بلكه به علت ضعف
قدرت دولت مركزي بود كه به متنفذيني نظير سردار اجازه مخالفت با دولت مركزي را مي داد .
رضاخان در ظاھر ابتدا قصد داشت تا او را بعد از قبول اقتدار دولت مرکزی در قدرت اقتصادی
خويش به عنوان زميندار در منطقه ابقا نمايد اما تحريکات وی در منطقه و عدم فرمانبرداری کامل از
دولت مرکزی سبب مرگش شد  .ثروت افسانه ای سردار و اميد دست يافتن به آن ھم از عوامل قتل وی
توسط رضاخان سردار سپه بود  .سردار سابقه ای نيکو در ذھنيت ايرانيان و مردم منطقه نداشت .قتل و
عامھای مردم آزادی خواه منطقه در جريان مشروطه  ،خودسريھای بعد از مشروطه و سياست گرايش
به کشورھای ھمسايه و بويژه روسيه سبب نفرت مردم منطقه و ديگر نقاط کشور از وی شده بود  .او
وجھه ای ملی برای خود نساخته بود که دولت و مردم خواھان حفظ وی در منطقه باشند  .بعد از قتل
وی از سوی سياسيون اعتراضی جدی به مرگ وی نشان داده نشد ) ( ٢
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◀ سردار عزيز ﷲ معزز
سردار عزيز ﷲ معزز فرزند يارمحمدخان سھامالدوله بجنوردى است كه قريب يك قرن پدر و خودش و
خانوادهاش در واليت بجنورد حكومت داشتند .دو عشيره بزرگ از اكراد به نام زعفرانلو در قوچان و
شادلو در بجنورد و اسفراين و جوين و نردين از قديم سكونت داشتند و به زراعت و تجارت و
سرحددارى مشغول خدمت بودند.
ناصرالدين شاه در اواسط سلطنت خود بجنورد و استرآباد و اسفراين و نردين و شاھرود را به
يارمحمدخان سھامالدوله رئيس عشيرهى شادلو سپرد .پس از درگذشت سھامالدوله ،عزيزﷲخان سردار
معزز حاكم بجنورد شد و آن منطقهى وسيع را كه سرحدى بزرگ بين ايران و روسيه است ،حفاظت و
حراست مىكرد .سردار معزز مردى اليق و شجاع و دستودلباز بود ،ھميسشه سفرهاى گسترده داشت
و مردم از خوان او بھرهمند مىشدند .سردار حقوق و رسومات دولتى را نيز به خوبى مىپرداخت .در
سال  ١٢٩٧ش وثوقالدوله رئيسالوزراى وقت بنا به تقاضاى برادرش قوامالسلطنه ،فرمانرواى كل
خراسان و سيستان اداره استرآباد را ھم ضميمه حكومت بجنورد كرد .سردار معزز در طغيان
خداوردى با تفنگچيان خود به شيروان رفت و با كمك ايل تيمورى و بربرى و ژاندارم آن ياغى معروف
را شكست داد .سردار معزز به معناى واقعى مردى وطنپرست و ايراندوست بود و ھرگز رنگ
خارجى نگرفت.
در سال  ١٣٠١اميرلشكر حسينآقا خزاعى فرمانده لشكر جديدالتاسيس خراسان يك فوج سرباز به
رياست سرھنگ مھدىخان به بجنورد فرستاد و در آن خطه پادگان تاسيس نمود و چون فرمانده پادگان
ميل به چپاول و غارتگرى داشت و سردار معزز را مانع كار خود ديد و با ھزاران حيله و دسيسه
فرمانده لشكر را فريب داد و او را به اخراج سردار از بجنورد راضى كرد .سردار شخصا به تھران
رفت و دور از غوغا و سروصدا و توسل و تشبث ،به استراحت و ديد و بازديد پرداخت .با رفتن
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عزيزﷲخان به تھران و شرارت سرھنگ مھدىخان تركمانان سر و صدا راه انداختند و از بجنورد
قوائى براى سركوبى آنھا فرستاده شده ولى قواى دولت در يك شبيخون تار و مار شد .سربازان فرار
كردند و اساسا فوج بجنورد از ھم گسيخته شد و دولت نيز متوجه شد كه وجود سردار در آن منطقه
الزم است و به وى تكليف كرد به بجنورد رفته امور حكومت را كماكان بر عھده بگيرد و به پاس
خدمات گذشته نيز شمشيرى مرصع به او دادند .ھنگام بازگشت وى از تبعيد تھران از طرف مردم و
رعايا استقبال بىسابقهاى به عمل آمد و او مجددا بر سرير قدرت استوار گرديد تا اينكه خزاعى به
تھران احضار شد و سرتيپ جانمحمدخان اميرعالئى بجاى او نشست كه پس از مدتى كوتاه »فرعون
خراسان« لقب گرفت .او تصميم داشت در ھمان نخستين ماھھاى حكومت خود را در خطهى خراسان،
سردار معزز را از بين برد و دوباره قواى بجنورد را تقويت نمايد .جانمحمدخان فوج بجنورد را
تقويت نمود و سرھنگ عربشاھى را به فرماندھى آنجا گمارد و به وى دستور داد سردار معزز را
دستگير و به مشھد اعزام دارد .سرھنگ عربشاھى براى دستگيرى او اقدام كرد ولى سردار پيغام داد
اگر منظور رفتن من به خراسان است ،نيازى به توپ و تفنگ نيست ،من خود فورا به مشھد خواھم
رفت وچنين ھم كرد .ولى مثل اينكه ريش سفيدان و معمرين بجنورد اين بار بر آنھا الھام شده بود كه اين
رفتن سردار بازگشتى ندارد ،بنابراين به شدت با حركت وى به مشھد مخالفت كردند و به وى متذكر
شدند كه ھم خود را به خطر مىاندازد و ھم مارا زير چكمه قزاقان له خواھى كرد.
ولى عزيزﷲخان به اين گفته وقعى نگذاشت و با چھار برادر و دامادش و فراشباشى و چند نفر تحت
حفاظت سلطان ساعدالسلطان و بيست نظامى ،راه مشھد را پيش گرفت .در قوچان سلطان نورﷲ ميرزا
جھانبانى از طرف جانمحمدخان با دو كالسكه به آنھا برخورد مىكند و سردار با كسان خود سوار
كالسكه شده به مشھد عزيمت مىنمايند.
در راه مشھد نورﷲ ميرزا به ظاھر نھايت عزت و احترام را در حق سردار معزز و كسان او ابراز
مىدارد و بعد از ورود به مشھد ،نورﷲ ميرزا براى راپورت نزد سرتيپ جانمحمدخان مىرود و
كسب تكليف مىكند .تكليف معلوم شد .ھمه در قلعه بيگى مشھد حبس شدند اما چه حبسى! اتاقى تنگ و
تاريك و كثيف و غذاى آنھا نان خالى بود .در ميان رجال و بزرگان كشور كه در آن ايام دستاندركار
بودند ،اميراقتدار انصارى وزير داخله ،روابط بسيار نزديكى با سردار معزز داشت و ھمين اميراقتدار
بود كه سردار معزز را به سردار سپه معرفى و ضمانت كارھاى او را و فرمانبرداريش را نموده بود.
جانمحمدخان و ايادى او و طراحان نقشهھاى شيطانى او به اين موضوع آگاھى داشتند و قبال مقدماتى
فراھم كرده بودند و آن نامهاى بود كه با امضاى جعلى سردار معزز به پاريس براى سلطان احمدشاه
نوشته بودند و اين نامه در پاريس به وسيلهى ايادى سردار سپه به تھران ارسال شده بود و رضاخان
سردار سپه به محض خواندن نامه ،بدون تحقيق و اثبات صحت يا سقم آن ،اقدامات حاد خود را آغاز
كرد .اولين اقدام تند وى ،زندانى نمودن اميرلشكر اميراقتدار وزير داخله بود و بعد ھم جانمحمدخان
اميرعالئى را در حيات يا ممات سردار معزز مختار و تصميم گيرنده نموده بود.با بازداشت اميراقتدار،
ديگر ھيچگونه حمايتى از سردار معزز امكان نداشت بشود و فرعون خراسان تصميم به قتل او گرفت
تا بتواند به غارت جواھرات و دارائى او بپردازد.
ظاھرا يك دادگاه نظامى تشكيل شد و سردار معزز با دو برادر جوان و بىگناه و داماد و سه نفر ديگر
كه در مجموع ھفت نفر مىشدند ،به دار كشيده شدند و بدين ترتيب جانمحمدخان به غارت دارائى او
پرداخت.
خبر مرگ سردار معزز و نزديكانش در بجنورد ھنگامهھا برپا كرد .اھالى بجنورد و افراد ايل شادلو
قيام كرده نظاميان را در شھر محاصره كردند .از تھران سرھنگ پوالدين با فوج خود به بجنورد
عزيمت نمود و عدهاى ھم از چريكھاى محلى از قوچان و درگز به يارى ساخلوى بجنورد شتافتند.
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سرتيپ جانمحمدخان ھم براى سركوبى مردم بجنورد و ايل شادلو ،به بدرانلو رفته پس از بازديد فوج
پوالدين وارد بجنورد شد و به كشتار دستهجمعى دست زد .روزنامهى رويتر در شمارهى  ١٨٧٢خود
چنين نوشته است ...:ده نفر از مشايخ محلى در خود بجنورد و ششھزار و پانصدوچھل و چھار نفر از
روساى اشرار كه دستگير شده بودند در ميدان حزب اعدام شدند.
بعد از اعدام سردار معزز ،سرتيپ جانمحمدخان مامورينى به بجنورد فرستاد تا آنچه از نقدينه و
جواھر و فرش و گوسفند دارد تصرف نمايند .سردار پنج بسته جواھر مرغوب و ممتاز داشت كه
قسمت اعظم آن به جانمحمدخان داده شد .تعداد زيادى قالى و قاليچه به مشھد حمل گرديد .تعداد اسبھا و
گاو و گوسفندى كه از بجنورد و قراء مجاور مانند اسفراين و نردين ضبط و به مشھد برده شد،
فوقالعاده زياد بود و تمام آنھا فروخته شد و پول آن به جيب جانمحمدخان وارد شد(١ )«.
» فرمانده لشكر شرق پس از سركوبي تركمنھا و جمعآوري ثروت فراوان و دار زدن سردار معزز
بجنوردي ،ديگر كمتر توجه به امور نظامي داشت چون ضمن فرماندھي لشكر ،استانداري و نيابت
توليت آستانقدس رضوي را عھدهدار و مرتبا به جمعآوري مال مشغول بود .حقوق و جيره افراد حيف
و ميل ميشد .در نتيجه پادگان مراوهتپه به فرماندھي سروان لھاكخان به علت نرسيدن حقوق و جيره
سر به شورش برداشتند .نخست شھرھاي درگز ،شيروان و قوچان را تصرف كرده به سمت مشھد
حمله نمودند و اعالم جمھوري كردند و در بجنورد عدهاي از افسران را كه با آنھا ھمكاري نكرده بودند
به جوخه آتش سپردند .چون سرتيپ جان محمدخان قادر به جلوگيري از قيام لھاكخان نبود فورا نيرويي
از تھران متشكل از پياده و توپخانه به فرماندھي سرھنگ روحﷲ جھانباني با اتومبيل روانه بجنورد
گرديد و نيروي ھوايي نيز به آنھا كمك كرد و در نتيجه لھاكخان شكست خورد و به روسيه فرار كرد.
رضاشاه پس از دفع لھاكخان متوجه شد كه شورش مزبور در اثر سوء جريان در لشكر خراسان و
سوءاستفادهھاي سرتيپ جان محمدخان است لذا براي رسيدگي به خراسان عزيمت نمود .لديالورود
سرتيپ امانﷲ جھانباني را به فرماندھي لشكر خراسان منصوب نمود و جانمحمدخان را پس از كندن
سردوشيھايش مغضوبا به تھران روانه كرد و مدتي نيز توقيف بود و سرانجام از ارتش اخراج شد.
رضاشاه اندوختهھاي او را گرفت و با آن حقوق معوقه افسران لشكر خراسان را پرداخت .در بجنورد
نيز ھمكاران لھاكخان را كه دوازده نفر بودند اعدام كرد.
سرتيپ جان محمدخان پس از اخراج از ارتش به كار دولتي دعوت نشد .به كشاورزي پرداخت .ثروت
پدري و ثروتي را كه در خراسان اندوخته بود از دست داد .تا اينكه در سال  ١٣٣٠در تھران
درگذشت( ٢).
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