
  احمدرضا صدري
تصويب انقراض سلسله قاجار در مجلس پنجم، 
واپس�ين گام رضاخان در صعود به سلطنت در 
ايران به ش�مار م�ي رود. بازخوان�ي زمينه هاي 
سياسي، اجتماعي و رواني اين رويداد، از لوازم 
فهم صحيح آن به ش�مار م�ي رود. مقالي که هم 
اينک پي�ش روي شماس�ت، اين مه�م را مورد 
خوانش�ي مج�دد و متفاوت ق�رار داده اس�ت. 

   
  زيرزمي�ن من�زل رضاخ�ان، کان�ون 

تصميم گيري براي خلع قاجاريه
اس��ناد و ش��واهد گواه بر آن اس��ت که رضاخان از 
بدو ظهور و البته با هماهنگي کانون هاي سياس��ي 
داخل و خارج، راه صعود به س��لطنت را گام به گام 
پيمود. او در واپس��ين گام اين فرآين��د، همزمان با 
برگزاري اجتماعات سياس��ي و تظاهرات خياباني 
توس��ط هواداران در بي��رون از مجل��س و به رغم 
مخالفت چهره هاي مس��تقل و اقلي��ت مجلس که 
تمام اين تحرکات را ساختگي مي دانستند، جناح 
اکثريت تحت رهبري دو وزير سرسپرده خود، يعني 
نصرت الدوله فيروز و تيمورتاش در بيرون و داور و 
همپالگي هايش در درون مجلس را فعال کرد. داور 
و تيمورتاش که پيشاپيش طرح ماده اي مربوط به 
انقراض سلس��له قاجار را تهيه ک��رده بودند، از روز 
پنجم آبان، تک تک نمايندگان طرفدار رضاخان را 
به زيرزمين منزل او فراخواندند و موافقت و امضاي 
آنها را گرفتند و اگر کسي هم زيربار نمي رفت، ابتدا 
با وعده و وعيد و نصيحت و نهايتاً با تهديد و وادارش 
مي کردند که طرح را امضا کن��د. با اين همه برخي 
از شخصيت هاي مهم و مس��تقل مجلس هرگز تن 
به امض��اي اين طرح ندادند. جن��اح اقليت مجلس 
به اين شرط حاضر ش��ده بود که فرماندهي کل قوا 
را به رضاخان تفويض کند ک��ه او براي بازگرداندن 
ش��اه تالش و با او همراهي کند، اختالفات سياسي 
بين جناح ه��اي مختلف سياس��ي را از بين ببرد و 
براي ايجاد وح��دت در ميان جناح هاي سياس��ي 
تالش کند. مفاس��د اميران قش��ون را از بين ببرد، 
با مستشاران مالي امريکا براي رسيدگي به اوضاع 
مالي و مالياتي کشور سازش کند، آزادي انتخابات را 

تضمين و حکومت دموکراسي را مستقر کند. 
  جناح اقليت، ناتواني تدريجي و انشعاب 

رضاخان ت��ا مدت ه��ا وانم��ود مي کرد ک��ه اين 
خواس��ته ها را اجاب��ت خواهد ک��رد و حتي براي 
برگرداندن احمدش��اه چند تلگراف ه��م براي او 
فرس��تاد، اما باطناً، اهداف و نيات خود را توس��ط 
قوه قهريه و به دس��ت ش��هرباني و اميران قشون 
و تحري��ک و توطئه علي��ه قاجار پي��ش مي برد و 
س��رانجام هم جناح اقليت و نمايندگان مس��تقل 
مجلس را چنان مس��تأصل، ناتوان و منفعل کرد 
که ديگر نتوانس��تند مردم را مانند دوران جنبش 
جمهوري خواه��ي عليه منويات رضاخان بس��يج 
کنند. مهم تر اينکه در آس��تانه تغيير سلطنت، در 
صف نسبتاً متحد اقليت ش��کاف افتاد و برخي به 
دليل خستگي و سرخوردگي، راه خود را از مدرس 
جدا کردند و فراکسيون کوچکي به نام »اتفاق« را 
تشکيل دادند. در نتيجه جناح اقليت مجلس توان 
قبلي خود را براي بسيج توده هاي مردمي از دست 
داد و داور توانست در فاصله 4 تا 7 آبان، 84 تن از 
نمايندگان مختلف را مجبور به امضاي طرح خلع 
قاجاريه کند. از 15 نفر اعض��اي جناح اقليت هم 
فقط سه يا چهار نفر طرح را امضا نکردند. سرانجام 
ماده واحده انقراض سلطنت قاجار توسط مجلس 

شوراي ملي به اين شرح اعالم شد:
مجلس شوراي ملي به نام س��عادت ملت، انقراض 
س��لطنت قاجاريه را اعالم و حکومت موقتي را در 
حدود قانون اساسي و قوانين موضوعه مملکتي به 
شخص آقاي رضاخان پهلوي واگذار مي کند. تعيين 

تکلي��ف قطعي حکوم��ت موکول ب��ه نظر مجلس 
مؤسسان اس��ت که براي تغيير مواد 36، 37 و 40 

متمم قانون اساسي تشکيل مي شود. 
  جلسه 7 آبان در غيبت آيت اهلل مدرس

با وجود اينکه اکثريت نماين��دگان مجلس به اين 
طرح رأي مثبت داده بودند، باز هم بيم آن مي رفت 
که ناطقان زبردس��ت جناح اقلي��ت و نمايندگان 
مس��تقل در روز موعود، با مخالفت آش��کار خود، 
مجلس را متشنج و طرح را با شکست روبه رو کنند. 
لذا تصميم گرفته ش��د در صورتي که کسي با اين 
طرح مخالفت کن��د، بالفاصله ترور ش��ود. در روز 
هفتم آبان، مدرس به علت بيماري به مجلس نيامد 
و مصدق، مستوفي الممالک، مشيرالدوله و زعيم از 
جناح اقليت و مستقل مجلس را ترک کردند. فقط 
ملک الشعراي بهار با وجود غيبت اکثر رفقاي خود 
در مجلس ماند و از خطر م��رگ حتمي نجات پيدا 
کرد، زيرا کساني که قصد ترور مخالفان را داشتند، 
در بيرون مجلس، واعظ قزويني را که به او شباهت 
داش��ت ترور کردند. اولين جلسه رسيدگي به ماده 
واحده تغيير س��لطنت در روز هفتم آبان 1304 به 
رياست تدين، نايب رئيس مجلس برگزار شد. رئيس 
کميس��يون عرايض درب��اره تلگراف هاي متعددي 
که توسط بزرگان و مشاهير نقاط مختلف کشور و 
کميسيون مختلط ملي آذربايجان اقشار گوناگون 
مبني بر عدم رضايت از سلسله قاجار و لزوم تغيير 
سلطنت براي مجلس فرستاده شده بود، گزارش داد. 
علي اکبر داور طي نطقي با اش��اره به انبوه غيرقابل 
شمارش تلگراف ها و درخواست ها اعالم کرد که تنها 
مأخذ و مبناي تصميم گيري مجل��س براي تغيير 
سلطنت، اين تلگراف ها و درخواس��ت ها نيستند، 
بلکه تمام رويدادهاي دو س��ال گذشته، نارضايتي 

عامه مردم از س��لطنت قاجار را نش��ان مي دهد و 
اگ��ر در اين زمين��ه چاره جويي نش��ود، مملکت با 
اوضاع فاجعه باري روبه رو خواهد شد. پس از داور، 
بهار از رهب��ران جناح اقليت هم در س��خنان خود 
خواهان رفع فوري بحران ش��د، اما هشدار داد که 
مجلس نبايد مملکت را فداي اش��خاص کند، بلکه 
بايد حافظ قانون اساس��ي باش��د و مصالح مملکت 
را در نظر بگيرد. جناح اقليت براي تغيير سلطنت، 
انجام همه پرسي را راه حل مناسبي مي دانست، زيرا 
معتقد بود چنانچه مجلس دس��ت به اين کار بزند، 
اين موضوع به صورت يک سنت دربيايد و کشور در 
فواصل نزديک به هم دستخوش تالطم و تغييرات 
اساسي شود. بهار از طرف اقليت هشدار داد که نبايد 
در اين کار عجله کرد و حتي اگر اين تغيير پنج شش 
ماه هم طول بکش��د، ضرورت دارد که مجلس اين 

وقت را بگذارد. 
  ش�ليک به س�وي بهار پس از س�خنراني 

تاريخي
س��خنان ملک الش��عراي بهار در آن جو س��نگين 
که اقليت مجل��س زير فش��ارهاي فزاينده و حتي 
خش��ونت بار و قهرآميز رضاخان قرار داشت، بسيار 
شجاعانه به نظر مي رسيد. هر چند که قبل از ايراد 
نطق توسط بهار، ظاهراً رضاخان به او سفارش هايي 
کرده بود. به��ار بالفاصله پس از س��خنراني صحن 
مجلس را ترک کرد و به يک��ي از اتاق هاي مجلس 
رفت. پس از او تهراني و دس��تغيب صحبت و اشاره 
کردن��د که قان��ون اساس��ي را ملت وض��ع کرده و 
اوست که بايد آن را اصالح کند يا تغيير بدهد. بعد 
حائري زاده صحبت کرد و گف��ت که مجلس جاي 
روضه خواني نيست و اين گونه مسائل دقيق حقوقي 
را ابتدا بايد عده اي حقوقدان مجرب و کارکش��ته 
مورد بحث و بررس��ي قرار بدهند و س��پس نتيجه 
مذاکرات خود را به مجلس ارائه کنند. در پي سخنان 
حائري زاده جو مجلس متشنج شد و مشاجرات باال 
گرفت. بيرون از مجلس و در ميدان بهارس��تان هم 
چند تير شليک شد که يکي از آنها به پنجره مجلس 
خورد و نماين��دگان را به وحش��ت انداخت. آنها از 
مجلس بيرون آمدند و نظميه ساعتي بعد توانست 
اوضاع را تحت کنترل درآورد. نايب رئيس مجلس 
نمايندگان را به ادامه جلس��ه فراخوان��د، اما تعداد 
نمايندگان به حدنصاب رس��مي نرسيد و جلسه به 
روز نهم آب��ان موکول ش��د. تيراندازي هاي بيرون 
از مجلس در واق��ع براي ترور ملک الش��عراي بهار 
صورت گرفته بود، اما ضاربين واعظ قزويني، مدير 
روزنامه هاي رعد و قزوين را که براي رفع توقيف از 
روزنامه هاي خود به تهران آمده بود، با بهار اشتباه 
گرفتند. خبر تيراندازي به بهار به رضاخان که در باغ 

سفارت فرانسه مهمان بود، رسيد. 
  تدارک ليدرهاي رضاخان در مجلس براي 

جلسه 9 آبان
همزمان با نزديک شدن جلس��ه روز نهم آبان ماه، 
داور، تدين و تيمورتاش جلس��ات فش��رده اي را با 
رضاخان برگزار کردند تا بر اس��اس دس��تورات او 
جلس��ه نهم آبان را اداره کنند. نمايندگان طرفدار 
رضاخان با پيشنهاد ملک الشعراي بهار براي انجام 
همه پرس��ي مخالف بودند، زيرا بيم از آن داشتند 
که هر روز تأخير در تعيين تکليف قاجاريه توسط 
مجلس يا شيوه هاي ديگر، مش��کالت پيش بيني 
نش��ده اي را به وج��ود آورد. به همي��ن دليل قرار 
شد خلع قاجاريه در جلسه روز نهم به طور قطعي 
تصويب شود، اما تعيين تکليف جانشيني سلطنت 
و بازنگري در قانون اساس��ي به مجلس مؤسسان 
محول ش��ود. مجلس در روز نهم آبان به رياس��ت 
تدي��ن، نايب رئيس مجل��س آغاز ب��ه کار کرد. بر 
اس��اس نظام نامه داخلي ابتدا بايد رئيس مجلس 
انتخاب و س��پس مجلس وارد دس��تور مي شد. به 
همين دليل مدرس با تأکيد روي اين مس��ئله که 

دکت�ر محمد مص�دق در نطق خ�ود در 
مخالفت با انقراض قاجاريه گفت: اينکه 
يک نفر هم ش�اه، هم رئيس ال�وزرا، هم 
فرمانده کل قوا باشد، ارتجاع و استبداد 
محض است. چنين حکومتي در زنگبار 
هم سابقه ندارد و پس از 20 سال کشمکش 
و خونريزي، نوعي بازگشت به قهقراست. 
اگر سر مرا هم ببريد و تکه تکه ام کنيد و 
هزاران فحش و ناسزا هم به من بگوييد، 
زيرب�ار اين تصميم نم�ي روم. چرا خون 
ش�هداي راه آزادي را به ب�اد مي دهيد؟

چند و چون تصويب ماده واحده انقراض سلسله قاجار در مجلس پنجم، واکنش ها و پيامدها

يا موافقت يا ترور!
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   محمدرضا کائيني
اث��ري ک��ه ه��م اينک 
در معرف��ي آن س��خن 
م��ي رود، در عداد کتب 
نوانتش��ار تاريخ معاصر 
ايران است و به بازنمايي 
گفتارها و مقاالت کنگره 
» تاريخ شفاهي انقالب 
اس��المي« مي پ��ردازد. 
آنچه در اي��ن مجموعه 
آمده اس��ت، موضوعاتي تاريخي و متنوع را شامل 
مي شود که وجه مشترک آن، ارتباط با مقوله تاريخ 
شفاهي است. ناشر در ديباچه اين اثر درباره محتواي 

آن چنين آورده است: 
»پيروزي انقالب اسالمي ايران به عنوان بزرگ ترين 
و تأثيرگذارترين رخداد سياس��ي و فرهنگي، نقطه 
عطفي در تاريخ معاصر ايران بود که ش��ناخت ابعاد 
مختلف آن، مس��تلزم پژوهش هاي جدي تاريخي 
است. تا کنون آثار بس��ياري چه در داخل کشور و 
چه در خ��ارج در خصوص پديده انقالب اس��المي، 
زمينه هاي شکل گيري و پيامدهاي آن در عرصه هاي 
منطقه اي و بين المللي به رشته تحرير درآمده است. 
طي چن��د دهه اخي��ر موافقان و مخالف��ان انقالب 
از نيروهاي مذهب��ي گرفته تا س��لطنت طلبان و... 
با ديدگاه ه��اي مختلف به توليد اث��ر در اين زمينه 
پرداخته و هر يک با رويکرد خ��اص خود به تبيين 
دالي��ل ش��کل گيري و پيامده��اي گس��ترده آن 
پرداخته اند. انتش��ار آثار ف��راوان در زمينه انقالب 
اس��المي، نقد و بررس��ي روايت هاي مختلف و گاه 

متناقض در اين عرصه را ايجاب مي کند. 
در اين مي��ان، تاريخ ش��فاهي يک��ي از روش هاي 
پژوهش تاريخي است که به تدريج به يکي از ارکان 
مهم تاريخ نگاري تبديل شده و طي چند دهه اخير 
و به ويژه پس از انقالب اس��المي مورد توجه جدي 
پژوهش��گران قرار گرفته و آثار قابل توجهي در اين 
زمينه منتشر شده است. با توجه به اهميت جايگاه 
تاريخ شفاهي در حوزه تاريخ نگاري انقالب اسالمي، 

دهمين نشست تاريخ شفاهي ايران با عنوان »تاريخ 
شفاهي انقالب اسالمي« به همت مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاص��ر اي��ران و انجمن تاريخ ش��فاهي در 
بهمن ماه1394 برگزار ش��د. اثر پيش رو مجموعه 
مقاالت و سخنراني هايي است که در دهمين نشست 
تاريخ شفاهي ايران ارائه شده است. هدف از برگزاري 
اين همايش، نقد و بررسي آثار منتشر شده در حوزه 
تاريخ شفاهي با موضوع انقالب اسالمي در داخل و 
خارج از کشور اس��ت. در اين نشست پژوهشگران 
حول محور موضوعات��ي همچون ام��ام خميني و 
روحانيت، فرهنگ و هنر، اقتصاد و معيشت، طبقات 
و اصناف، سياست، احزاب و گروه ها به ارائه سخنراني 
پرداخته اند. اميد است اين اثر گامي در جهت تبيين 
نقش تاريخ ش��فاهي در عرصه تاريخ نگاري انقالب 

اسالمي باشد.« 
 دکتر موس��ي فقيه حقاني دبير و مدير اين کنگره 
نيز در بخشي از س��خنراني افتتاحيه اين همايش 
درباره زمينه هاي تش��کيل آن چنين گفته اس��ت: 
»از حدود يک سال پيش به پيشنهاد انجمن تاريخ 
شفاهي قرار ش��د اين همايش با همکاري مؤسسه 
مطالعات تاريخ معاصر ايران برگزار ش��ود. ما هم با 
توجه به اهميت موضوع تاريخ شفاهي و نيز اهميت 
انقالب اسالمي از آن استقبال کرديم، اما چرا تاريخ 
 ش��فاهي؟! در حال حاضر تاريخ  ش��فاهي به عنوان 
يکي از مستندات جدي تاريخ نگاري مدنظر است و 
کارهاي مفصلي در اين حوزه انجام گرفته و با توجه 
به اينکه تاريخ شفاهي در ثبت وقايع پيشگام است 
اين اهميت را خود به خود ايجاب مي کند که به طور 
جدي به آن پرداخته شود؛ هم از جهت روش و هم 
نوع کارهايي که تاکنون منتشر شده است. در حال 
حاضر، مؤسسات مختلفي در داخل و خارج از کشور 
فقط درخصوص ايران فعالند. درخصوص کشورهاي 
ديگر هم همين طور اس��ت، اما در خصوص ايران و 
انقالب اسالمي در داخل و خارج مؤسسات متعددي 
اين کار را انجام مي دهند. مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر هم از مؤسساتي است که مي توانم ادعا کنم 
در اين زمينه پيش��گام بوده و کارهاي خوبي انجام 
داده است. همزمان سعي کرديم منتشر هم بکنيم 
و در دس��ترس قرار بدهيم. در هر صورت، امکانات 
و ظرفيت هايي در تاريخ ش��فاهي وج��ود دارد که 
اهميت آن را دو چندان مي کند؛ مخصوصاً با رشدي 
که در اين حوزه وج��ود دارد و آن را از يک مصاحبه 
معمولي به يک به اصطالح تحليل گفتمان در حوزه 

تاريخ نگاري معاصر ايران تبديل کرده است... .« 

 »تاريخ شفاهي انقالب اسالمي« 
در آيينه ديدگاه ها

شفاهيت،پيامدهاوآسيبها

انتخاب رئيس بر هر دس��توري مقدم اس��ت، 
در مورد ع��دم انتخ��اب رئيس و ع��دم قرائت 
استعفاي مستوفي الممالک اخطار قانوني داد. 
پس از قرائت استعفاي مستوفي را قرائت کرد 
و کميسيون عرايض بقيه گزارش خود را که از 
جلسه قبل ناتمام باقي مانده بود، به مجلس ارائه 
کرد. سرانجام پيشنهاد واحده انقراض قاجاريه 
قرائت و حکومت موقتي به رضاخان واگذار شد. 
بالفاصله پس از قرائت اين ماده، مدرس اعتراض 
کرد و گفت: اين ماده خالف قانون اساسي است، 
حتي اگر صدهزار رأي موافق هم بدهيد و سپس 
با خش��م مجلس را ترک کرد. تدين دس��تور 
رأي گيري داد و مجلس با اکثريت آرا، انقراض 

قاجاريه را اعالم کرد. 
  ش�رايط کلي کش�ور هن�گام برگزاري 

جلسه تاريخي مجلس
در اينجا بد نيس��ت که به عل��ل مخالفت جناح 
اقليت مجل��س و نمايندگان مس��تقل با تغيير 
س��لطنت اش��اره اي داش��ته باش��يم. در پ��ي 
کاميابي هاي مداوم رضاخان در عرصه سياست 
داخل��ي و خارجي، به خصوص پ��س از اعطاي 
فرماندهي کل قوا به او و تبليغات و دسيسه هاي 
سازمان يافته عليه احمدشاه، فعاالن سياسي به 
اين نتيجه رسيدند که او وجاهت و جايگاه خود 
را به عنوان پادشاه از دس��ت داده و لياقت اداره 
کش��ور را ندارد. بنابراين بهتر اس��ت که فردي 
اليق تام جايگزين او شود. تجددگرايان شيفته 
اصالحات به س��بک غرب و نيز سرخوردگان از 
نهضت مش��روطه که اکثريت فعاالن سياس��ي 
را تشکيل مي دادند، رضاخان را بهترين گزينه 
براي تصدي اين مق��ام مي ديدند، در حالي که 
اقليت اندکي ه��م به دليل وف��اداري به اصول 
مش��روطه و قانون اساس��ي، معتق��د بودند که 
بايد ش��اهزاده اي قاجاري يا وليعهد جانش��ين 
احمدشاه ش��ود. جالب اينجاست که هيچ  يک 
از جريانات سياس��ي قائل به حذف رضاخان از 
عرصه سياس��ت نبودند و حض��ور او را در مقام 
مهمي چون فرماندهي کل قوا و رياست وزرايي 
الزم مي ديدن��د. تنها اختالف جريانات بر س��ر 
جايگاه او در آينده سياسي مملکت بود. مدرس 
و همفک��ران او معتق��د بودند ک��ه رضاخان به 
عنوان وزير جنگ انتخاب شايس��ته و درستي 
اس��ت و اگر او به اي��ن مقام قناع��ت کند، همه 
نوع حمايت فکري و عملي الزم را از او به عمل 
خواهند آورد. عده اي ديگر از جمله چهره هاي 
مس��تقل و وجيه الملل��ه مجل��س، رضاخان را 
حداکث��ر به عن��وان رئيس الوزراي��ي کارآمد و 
پرتوان قبول داش��تند و تکي��ه زدن او بر تخت 
سلطنت را نه مناسب و نه مطلوب مي دانستند، 
زيرا احتمال تبديل شدن او به پادشاهي مستبد 
را مي دادند که مملکت را به س��مت سراشيبي 
سقوط مي برد و وضعيت را از قبل بدتر مي کرد. 
مشاوران سردار س��په نيز به اين نتيجه رسيده 
بودند که پيش��روي هاي رضاخان را نمي توان 
متوقف کرد. رضاخان ت��ا مدت ها پس از کودتا، 
مشکالت روزافزون کشور را به متصديان ارشد 
و مسندنش��ينان وزارت منتس��ب مي کرد، اما 
به تدريج به اين نتيجه رس��يد که بايد ش��اه را 
تغيير داد، زيرا او کفايت و اراده سياس��ي الزم 
را براي اداره امور نداش��ت. به همين دليل هم 
ابتدا موضوع جمهوري خواه��ي و بعدها تغيير 
سلطنت را مطرح کرد. س��رخوردگي و انفعال 
نمايندگان مجلس نيز سبب شد که رضاخان به 
تدريج بر همه امور تسلط پيدا کند. آنان اگرچه 
در شروع دوره پنجم مجلس توانستند جنبش 
جمهوري خواهي را به شکس��ت بکش��انند، اما 
با منازعات گسترده و مس��تمر، به تدريج توان 
آنها تحلي��ل رفت. رضاخ��ان با توج��ه به نفوذ 
فزاينده اش و با کمک عوام��ل نظامي تحت امر 
خود توانست ترکيب مجلس را به دلخواه خود 
تغيير بدهد و همه کساني که مي خواستند در 
دوره ششم مجلس هم نماينده باشند، با کمال 
ميل طرح تغيير سلطنت را امضا کردند و به اين 
حرکت وجهه قانوني دادند. مقاومت و مخالفت 
جناح اقليت و چند تن از نمايندگان مستقل و 
منفرد به هيچ وجه نمي توانست در فرآيند تغيير 
سياسي مطلوب رضاخان تأثير بگذارد. اين افراد 
که در ب��رزخ بين واگذاري کام��ل اختيارات به 
رضاخان و عدم تمايل به پشتيباني از احمدشاه 
گرفتار آمده بودند، چاره اي جز سکوت نداشتند، 
چون در عين حال که گاهي به جهت گيري هاي 
سياس��ي مجلس ايراد مي گرفتند، جانش��ين 

شايسته اي براي احمدشاه نمي شناختند. 
  مروري ب�ر علل مخالف�ت جناح اقليت 

مجلس
همان گون��ه که اش��اره ش��د، م��درس قبل از 

رأي گي��ري براي تصوي��ب طرح م��اده واحده 
به نش��انه اعتراض، مجل��س را ترک ک��رد، اما 
تقي زاده، مصدق، يحيي دولت آبادي و حسين 
عالء در مخالفت با آن صحبت کردند. تقي زاده 
گفت که من رضاخان را از جان خودم بيش��تر 
دوس��ت دارم و خير او را مي خواهم، اما ش��يوه 
مجلس براي انجام اين امور را نمي پس��ندم. او 
پس از سخنراني به تأس��ي از مدرس از مجلس 
خارج ش��د. مفصل ترين و مس��تدل ترين نطق 
عليه طرح تغيير سلطنت را دکتر مصدق ايراد 
کرد. او ابتدا قرآن��ي را از جيب خود درآورد و از 
نمايندگان خواست به احترام آن از جا برخيزند 
و پس از اداي شهادتين سوگند ياد کرد که جز 
صالح و خير مملکت مقصود ديگري ندارد. او در 
مورد قاجاريه گفت که متأس��فانه هيچ خدمت 
ش��ايان توجهي که قابليت دفاع داش��ته باشد 
انجام نداده اند و آخرين پادشاه اين سلسله هم 
داراي ضعف ها و کاس��تي هاي زيادي است و از 
س��ر بي عالقگي به سرنوشت کش��ور، در مواقع 
خطر و اضطرار کشور را ترک مي کند و مي رود 
و به همين دليل شايس��ته دفاع نيست. مصدق 
سپس از خدمات رضاخان تجليل و تأکيد کرد 
که در پرتو تالش هاي او نظم و امنيت به کشور 
برگش��ته و اوض��اع بهبود يافته اس��ت. مصدق 
سپس به بازنگري قانون اساس��ي و پيامدهاي 
آن در س��طح داخلي و بين الملل��ي پرداخت و 
گفت که از نظر داخلي، با عزل سلس��له قاجار، 
بي ترديد س��ردار س��په کانديداس��ت. در نظام 
سياسي مبتني بر مشروطه، مقام و اختيارات و 
وظايف رئيس الوزرا خيلي بيشتر از پادشاه است 
اما اينکه يک نفر هم ش��اه، هم رئيس الوزرا، هم 
فرمانده کل قوا باشد، ارتجاع و استبداد محض 
است. چنين حکومتي در زنگبار هم سابقه ندارد 
و پس از 20 سال کشمکش و خونريزي، نوعي 
بازگشت به قهقراست. اگر س��ر مرا هم ببريد و 
تکه تکه ام کنيد و هزاران فحش و ناس��زا هم به 
من بگويي��د، زيربار اين تصمي��م نمي روم. چرا 
خون شهداي راه آزادي را به باد مي دهيد؟دکتر 
مصدق سپس اشاره کرد که اگر سردار سپه پس 
از تغيير س��لطنت در چارچوب قانون اساسي و 
اصول مشروطيت هم عمل کند، تبديل کردن او 
به يک پادشاه غيرمسئول، يعني از دست دادن 
يک نيروي کارآم��د و اليق و مؤثر که آش��کارا 
به زيان کشور اس��ت. دکتر مصدق اين رويه را 
از نظر محافل بين الملل��ي و از بعد خارجي هم 
محکوم کرد و تغيير قانون اساس��ي را معارض 
با مصالح کشور، ملت و حتي مخالف اسالميت 
ايرانيان برش��مرد و تزلزل قانون اساسي را مايه 
انحطاط کشور دانست. س��پس يادآور شد که 
سخنان او بدين معنا نيس��ت که قانون اساسي 
همچون قوانين اله��ي تغييرناپذيرند، اما نبايد 
عجله به خرج داد و بايد الزامات و ضرورت هاي 
اجتناب ناپذير تغيير آن را تأييد کرد. مصدق پس 

از اتمام سخنانش مجلس را ترک کرد. 
پس از مص��دق، علي اکبرخان داور ب��ه انتقاد 
از او پرداخت و ادعا کرد برخ��الف آنچه دکتر 
مصدق گفت هيچ معلوم نيست که سردار سپه، 
هم نخس��ت وزير و هم وزير جنگ شود و قطعاً 
مجلس با اين کار موافق��ت نخواهد کرد. پس 
از داور يحيي دولت آبادي صحبت و از خدمات 
رضاخان تجليل کرد و خواهان ادامه فعاليت او 
در سمت فعلي او شد. او که از مشاوران نزديک 
رضاخان بود، انقراض سلطنت قاجاريه را امري 
مطلوب، اما تغيير قانون اساس��ي را نامطلوب 
دانس��ت. او پس از نطق خ��ود مجلس را ترک 
نکرد و نش��ان داد که نوع مخالفتش با ديگران 

تفاوت دارد. 
  رضاخان و فريب مس�توفي الممالک به 

هنگام برگزاري جلسه تاريخي مجلس
پس از س��خنان دولت آبادي، کفايت مذاکرات 
اعالم و رأي گيري رس��مي آغاز شد و سرانجام 
انق��راض قاجاري��ه ب��ا 80 رأي مواف��ق از 85 
رأي مأخوذه ب��ه تصويب رس��يد. نمايندگاني 
که با ت��رک مجل��س از رأي دادن خ��ودداري 
کردند ي��ا رأي منف��ي دادند عب��ارت بودند از: 
سيدحسن مدرس، مصدق، مستوفي الممالک، 
مؤتمن الملک، مشيرالدوله، حسين عال، يحيي 
دولت آبادي، تقي زاده، آشتياني، ملک الشعراي 
بهار، محيي الدين ش��يرازي و زعيم کاش��اني. 
قص��ه مالقات مس��توفي الممالک ب��ا رضاخان 
هم جالب اس��ت. رضاخ��ان ک��ه مطمئن بود 
مس��توفي الممالک ب��ه طرح موض��وع انقراض 
قاجاري��ه رأي منف��ي خواه��د داد، در روز نهم 
آبان 1304 از او دعوت کرد که به منزلش برود. 
مس��توفي الممالک احتماالً به انگيزه منصرف 
کردن سردار س��په از طرح موضوع در مجلس، 
دعوت او را پذيرفت، اما رضاخان او را تا به صدا 
درآمدن غرش ش��ليک توپ که نشانه تصويب 
طرح در مجلس بود منتظر گذاشت، سپس نزد 
او رفت و گفت به ناچار شما را منتظر گذاشتم تا 
اين واحده تصويب شود، چون دلم نمي خواست 
بين من و ش��ما کدورتي به وج��ود بيايد. پس 
از تصويب ماده واح��ده، تدين ناي��ب رئيس و 
گرداننده مجلس شوراي ملي، همواره با اعضاي 
هيئت رئيس��ه، انق��راض قاجاري��ه را به اطالع 
رضاخان، رئيس حکومت موقت رساند. فرداي 
آن روز، رئيس حکومت موقت ب��ه تمام مراکز 
کشور اين تلگراف را مخابره کرد: »دولت به پاس 
احترام به آزادي افکار عمومي و احساسات ملي 
در تمام اين مدت، بالمره رويه بي طرفي را اتخاذ 
نموده تا عامه اهالي و مجلس شورا هر طريقه اي 
را که مواف��ق صالح ملت و مملک��ت مي دانند، 

اختيار نمايند.«

     دکتر موسی فقيه حقانی

با وج�ود اينکه اکثري�ت نمايندگان 
مجلس به طرح انقراض سلسله قاجار 
رأي مثب�ت داده بودند، ب�از هم بيم 
آن مي رف�ت ک�ه ناطقان زبردس�ت 
جناح اقليت و نمايندگان مستقل در 
روز موعود، با مخالفت آش�کار خود، 
مجلس را متشنج و طرح را با شکست 
روبه رو کنند. لذا تصميم گرفته ش�د 
در صورت�ي که کس�ي با اي�ن طرح 
مخالف�ت کند، بالفاصله ترور ش�ود!
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