
  نيما احمدپور
رضاخ�ان از ب�دو پيداي�ش در اس�فند 1299، 
تنها ب�ر محم�ل زور و ارعاب نشس�ت و عالوه 
بر تطميع عناص�ر و جريانات سياس�ي، از قوه 
قهريه بس�يار بهره گرفت. اين روش پس از نيل 
او به سلطنت، به ش�كلي فزاينده تشديد شد و 
نظامي گري و كش�تار و تبعيد، بر تمامي شئون 
كش�ور س�ايه افكند. مقالي كه هم اينك پيش 
روي شماس�ت، كارك�رد رضاخان از اس�تقرار 
نظام پليس�ي ت�ا س�لب مصوني�ت از وزيران و 
نماين�دگان مجلس ش�وراي مل�ي را بازخواني 
كرده اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ پژوه�ان معاصر 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

   
رضاخان از مقطع كودت��اي 99 تا جلوس بر تخت 
س��لطنت، مقاصد سياس��ي خوي��ش را مرحله به 
مرحله پيش برد تا نهايتاً به هدف خويش دس��ت 
يافت. همزمان با تمركز امور سياس��ي در دس��ت 
رضاخان، نهادهاي نظامي و انتظامي هم گسترش 
پيدا كردند و به عنوان يكي از اصلي ترين پايه هاي 
بقاي رژيم رضاخاني، همه شئون حيات سياسي و 
اجتماعي و حتي خصوصي افراد را درنورديدند و بر 

آنها مسلط شدند. 
  تشكيل پليس سياس�ي به مثابه آغازين 

گام
مهم ترين اقدام تش��كيل پليس سياس��ي توسط 
رئيس نظميه، سرلشكر آيرم بود كه پس از بركناري 
سرتيپ درگاهي به اين سمت منصوب شد و از اين 
زمان بود كه مقامات كشوري و لشكري و دولتمردان 
از ترس پليس سياسي خواب به چشم شان نيامد و 
همه به افرادي ترس��و و بزدل تبديل شدند. براي 
همه مقامات بلندپايه و نمايندگان مجلس چندين 
پليس مخفي گذاشتند تا هر روز از رفت و آمدها و 
كارها و مكاتبات تلفن ه��اي آنها گزارش تهيه و به 
نظميه ارسال كنند. شوق و اش��تياق زايدالوصف 
براي گزارش خبره��اي داغ به نظمي��ه، مأموران 
خفيه را ناچار مي كرد كه گاه��ي دروغ هايي را به 
هم ببافند و درباره موضوعاتي كه دغدغه ش��اه يا 
آيرم بود خبر تهي��ه كنند. هر چند قب��ل از آيرم، 
درگاهي هم اقدامات مش��ابهي را انجام داده بود، 
اما حج��م اقدامات آنه��ا با هم قابل قي��اس نبود و 

كافي بود يك مأمور خفيه گزارش س��اده اي بدهد 
تا پرونده هاي قطور سياس��ي تش��كيل شوند. اين 
پرونده سازي ها فقط به مقامات عالي رتبه سياسي و 
نظامي و نمايندگان مجلس منحصر نمي شد، بلكه 
تمام رؤساي ادارات و گاهي مالكان، اعيان و افراد 
بانفوذ در سراسر كشور را هم دربر مي گرفت. آيرم 
هر روز گزارش هاي مأموران خفيه را براي رضاخان 
مي فرس��تاد كه غالباً به عزل، دستگيري، زندان و 
مجازات هاي سنگين منجر مي ش��د. عالوه بر اين 
يكي از كارهاي نادري ك��ه در دوره رضاخان انجام 
شد، سلب مصونيت سياسي از نمايندگان مجلس 
و وزرا بود كه تبعات خطرناك و تأسف باري را به بار 
آورد. امري كه در راس��تاي تعطيل مشروطيت به 
شمار مي رفت و مجلس را به طور كامل از خاصيت 
انداخت! در ادامه مقال، به رويدادي كه اين روند را 

قانوني كرد، مي پردازيم. 
  جابه جايي امالك عناصر ناراضي به مناطقي 

غير از محل سكونت آنان
از جمله اقدام��ات ويرانگر رضاخ��ان، جابه جايي 
ام��الك عناصر ناراض��ي به مناطقي غي��ر از محل 
سكونتش��ان بود. اين اقدام پس از سركوب عشاير 
و در جهت ناب��ودي كانون هاي محل��ي اي بود كه 
رژي��م رضاخاني آنه��ا را كانون مب��ارزه عليه خود 
تلقي مي كرد و وجودشان را برنمي تابيد. براساس 
طرح جابه جايي، زمين داران بانفوذ و قدرتمند بايد 
از منطقه خود كوچ مي كردند و ب��ه جاي ديگري 
مي رفتند. اين اقدام با معاوض��ه زمين هاي آنها از 
جنوب به شمال و از شرق به غرب كشور عملي شد. 
بدين منظور اليحه اي با اين مضمون به مجلس ارائه 
ش��د كه دولت مي خواهد امالك و عالئق اشخاص 
را در بعضي از مناطق با ام��الك دولتي در مناطق 
ديگر معاوضه كند و براي انج��ام مقدمات اين كار 
و اعزام مأمور و ارزيابي و ساير هزينه ها به 18 هزار 
تومان اعتبار نياز دارد. مجلس به سرعت اين اليحه 
را تصويب كرد و دولت نيز س��ريعاً به نقل و انتقال 
دارايي افراد پرداخت ام��ا به دليل بعضي تأخيرها، 
از دو ت��ن از نماين��دگان مجلس س��لب مصونيت 
شد. در روز 8 ش��هريور 1311، علي منصور، وزير 
داخله )كش��ور( درباره اتفاقات فارس س��خنراني 
مفصلي را در مجل��س ايراد كرد و ب��ه نمايندگان 
گفت دولت براي انجام اصالحات و اعاده امنيت به 

كشور زحمات فراواني كشيده تا به خودسري هاي 
برخي اف��راد متنف��ذ و اس��تمرار ملوك الطوايفي 
خاتمه دهد، ب��ا اين همه هنوز ه��م بقاياي بعضي 
از خودس��ري ها باقي مانده اس��ت. با اينكه نسبت 
به تعويض امالك افراد اقدام ش��ده و ديگر مجبور 
نيستند در منطقه سابق بمانند و در درگيري هاي 
محلي دخالت كنند اما متأس��فانه برخي از آنها از 
اين فرمان س��رپيچي كرده اند و مشخص است كه 
خياالتي را در س��ر مي پرورانند كه در مورد بعضي 
گزارش ارتباط هاي محرمانه آنها به دس��ت دولت 
رسيده است. وزير كشور، سردار عشاير قشقايي و 
پسرش ناصر قشقايي را كه هر دو نماينده مجلس 
شوراي ملي بودند به سرپيچي از دستور حكومت 
محكوم كرد و خواهان س��لب مصونيت از آنها شد. 
سپس اليحه اي با اين مضمون را به مجلس تقديم 
كرد كه تصويب ش��د. مجلس ش��وراي ملي اجازه 
مي دهند كه دولت، آقايان اسماعيل خان قشقايي 
و پسرش ناصرخان قشقايي را تعقيب جزايي كند 
و پس از كش��ف موض��وع، مراتب را به اس��تحضار 
مجلس شوراي ملي برس��اند. پس از تصويب اين 
اليحه، دو نماينده قشقايي زنداني شدند و مدت ها 
در زندان بودند. اس��ماعيل خان در زن��دان از دنيا 
رف��ت و ناصرخان در تهران تحت نظ��ر قرار گرفت 
و تا شهريور 1320 نتوانس��ت از ايران خارج شود. 
در ش��هريور 20 اين قان��ون ناديده گرفته ش��د و 
افراد توانس��تند بار ديگر امالك و دارايي خود را به 
دس��ت بياورند. برخي از تاريخ پژوهان علت اصلي 
دستگيري و سلب مس��ئوليت اين دو نماينده، به 
خصوص اسماعيل خان قشقايي )صولت الدوله( را 

مبارزه دائمي با انگليسي ها دانسته اند. 
  تبديل س�لب مصونيت از نماين�دگان به 

يك رويه
پس از اين اتفاق، س��لب مصوني��ت از نمايندگان 
مجلس به يك س��نت تبدي��ل و بارها اجرا ش��د. 
مهم ترين نمونه سلب مصونيت از تيمورتاش، وزير 
مقتدر دربار و نماينده دوره نهم مجلس از نيشابور 
بود. از آنجا كه انتخاب او ب��ه نمايندگي مجلس با 
تعقيب قضايي او همزمان شد، رضاخان به مجلس 
دس��تور داد هنگام رس��يدگي ب��ه اعتبارنامه هاي 
نماين��دگان، بالفاصل��ه اعتبارنام��ه تيمورتاش را 
باطل اعالم كنند. در مورد رد اعتبارنامه تيمورتاش 

در دوره رض�ا خان، س�لب مصونيت از 
نمايندگان مجلس به يك سنت تبديل 
و بارها اجرا شد. مهم ترين نمونه سلب 
مصوني�ت از تيمورت�اش، وزير مقتدر 
دربار و نماين�ده دوره نه�م مجلس از 
نيش�ابور بود. از آنجا كه انتخ�اب او به 
نمايندگي مجلس ب�ا تعقيب قضايي او 
همزمان شد، رضاخان به مجلس دستور 
داد هنگام رسيدگي به اعتبارنامه هاي 
نماين�دگان، بالفاصل�ه اعتبارنام�ه 
تيمورت�اش را باط�ل اع�الم كنن�د
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رضاخان، از استقرار نظام پليسي تا سلب مصونيت از وزيران و نمايندگان مجلس

 تسويه حساب با رقبا 
از طريق خفيه نويسي!
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  شاهد توحيدي 
نعم��ت اهلل نصي��ري در 
زمره نظامياني اس��ت كه 
از بدو پيدايش سيس��تم 
امنيت��ي پهل��وي دوم، در 
ساختارس��ازي آن نقشي 
نمايان داش��ت و ساليان 
طوالني  عهده دار رياس��ت 
آن ب��ود. تاريخچه زندگي 
او، به واقع سياهه سركوب 
در دوره اي مه��م از تاريخ 
معاصر ايران اس��ت كه به واقع بخش��ي مهم از تاريخ 
پهلوي را دربر مي گيرد. در س��اليان اخير مركز اسناد 
انقالب اس��المي و در مجموعه كتب پالتويي خويش 
براي آش��نايي جوان��ان با تاري��خ معاصر، به انتش��ار 
زندگينامه مختصر نصيري دست زده است. ناشر در 
ديباچه خويش بر اين اثر چنين آورده اس��ت: »چهار 
روز پس از پيروزی انقالب، روی پشت بام مدرسه رفاه، 
گلوله ها شليك شدند و به زندگی او پايان دادند. قدرت 
بی مثالش و امضای او كه حكم نابودی و احيای خيلی ها 
بود، ثروت صدها ميليون تومانی اش و نزديكی اش به 
شاه مانع اجرای حكم نشدند؛ حكم الهی كتب عليكم 
القصاص فی القتلی! وی كه با مقام رياس��ت س��اواك 
غيرقابل دسترس ترين فرد دستگاه ستم شاهی به نظر 
می رسيد، به دست تقدير، چنان خوار دست انقالبيون 
ش��د... قصه خواری وی نيز همچون قصه های صعود 
وی به قله های قدرت در رژيم فاسد پهلوی شنيدنی 
است. اثر پيش رو با قلم شيوای خانم زهرا كرمانی شرح 
حال ژنرال نعمت اهلل نصيری يكی از رؤس��ای ساواك 
آريامهری)!( است. با تشكر از زحمات نويسنده  گرامی، 
از تالش های آقايان مه��دی حق بين مدير گروه هنر، 
دكتر رشيد جعفرپور مدير بخش ادبيات، دكتر اكبر 
اشرفی معاون پژوهشی و همكاران محترم در معاونت 

انتشارات قدردانی می شود«.
زهرا كرماني مؤلف اين اثر نيز در فصل آخر اين كتاب 
به توصيف حاالت نصيري پس از دس��تگيري و اعدام 
پرداخته اس��ت. وي در اين باره مي نويسد: »ارتشبد 

نصيری با تمام تالش ه��ای خ��ود در جهت تحكيم 
موقعيتش در س��اواك، كه 13  سال به طول انجاميد، 
در نهايت نگرانی اش به حقيقت پيوس��ت، انقالبيون 
توانسته بودند بر تمام قوای مجهز حكومت فائق آيند 
و كنترل اوضاع را در دست بگيرند. نصيری در پشت 
ميله های زندان در نقطه ای قرار گرفته بود كه روزی 
خود آنجا را مهيای دربند كشيدن انقالبيون ساخته 
بود. هنوز هر از گاهی صدای ش��ليك گلوله به گوش 
می رسيد. در تهران آرامشی نسبی برقرار بود. نيروهای 
مردمی به پاسداری از نقاط حساس و مراكز مهم شهر 
مش��غول بودند، مردم جنب و جوش عجيبی داشتند، 
مدرس��ه  رفاه مقر رهبری انقالب ش��ده بود و ش��مار 
ديگری از فرماندهان ارتش شاهنش��اهی در دس��ت 
نيروهای انقالبی بودند. مردم در جمع آوری سنگرهای 
خيابانی با يكديگر متحد بودند و ب��ا مهربانی خود را 
برای جشن پيروزی مهيا می كردند و جنايتكاران يكی 
پس از ديگری به دادگاه انقالب سپرده می شدند تا در 
د ادگاه عدل اس��المی محاكمه شوند. حجت االسالم 
صادق خلخالی از سوی امام خمينی) ره( مأمور شده 
بود تا با رعايت تمام موازين اس��المی و حقوق قانونی 
محكومان، به پرونده  جنايتكاران و عوامل رژيم پهلوی 
رس��يدگی كند. همه آرزوها و سرمستی های كسانی 
كه روزی بدون توجه به خواس��ته های مردم در كنار 
حكومت محمدرضا پهلوی گرد آمده بودند به سرابی 
خشك مبدل می شد و از ميان آنها نعمت اهلل نصيری 
به جرم سال ها شكنجه و كشتار از طرف دادگاه انقالب 
به عنوان مفسد  فی االرض شناخته شد و بدين ترتيب 
شمارش معكوس حيات وی آغاز شد. پس از سال ها 
برای اولين بار بود كه سردی هوا را احساس می كرد هر 
چند نگاه ها همه مملو از گرما بود. ياد دوران كودكی 
و روزهای سرد سمنان افتاده بود و جوان هايی كه در 
برف مشغول كار و تالش بودند و دست های پينه بسته 
و ترك خورده ش��ان كه اميدی به فردا نداش��تند، اما 
امروز برق اميد را در چشم تك تك مردم می توانست 
ببيند. چندين بار نفس عميق كش��يد تا ش��ايد آرام 
گيرد. با وجود اينكه چند ماه بيشتر از روزی كه با خبر 
مسرت بخش فراخوانده شدنش به تهران نگذشته بود 
اما به اندازه تمام عمر برايش ح��وادث تلخ روی داده 
بود. او عمری را به پای هم كالسی قديمی اش ريخته 
بود اما هميشه ترس از كم توجهی و رنجش و غضب او 
آزارش می داد و حاال كابوس های تلخ هميش��گی اش 
محقق شده بود. او می رفت تا گام های آخرينش را برای 

ايستادن بر فراز سكوی شكست بردارد...«.

حاشيه اي بر انتشار مجدد زندگينامه 
 نعمت اهلل نصيري

از سوي مركز اسناد انقالب اسالمي

فرمانده سركوب! 

رأي گيري و بالفاصله تصويب شد. اين در حالي 
بود كه نه تنه��ا مجلس، بلكه تم��ام نهادهاي 
اجرايي و سياسي كشور تا آن زمان تحت سيطره 
كامل تيمورتاش بودند و كمتر كس��ي جرئت 
مي كرد نام او را بدون القاب و عناوين ببرد، چه 
رسد به اينكه تحت تعقيب جزايي قرار بگيرد و از 
او سلب مصونيت شود. اتهام تيمورتاش براساس 
ادعانامه مدعي العموم، گرفتن رشوه از حاج ميرزا 
حبيب اهلل امين التج��ار، نماين��ده اصفهان در 
مجلس بود. صحن��ه حيرت انگيز و تماش��ايي 
موقعي بود كه تيمورتاش، دومين ش��خصيت 
مقتدر مملكت، جلوي ميز قاضي ايستاده بود و 
مثل يك مجرم عادي خود را معرفي كرد، »من 
عبدالحس��ين، فرزند حاجي كريم دادخان، نام 
فاميل تيمورتاش، 50 ساله، شغل ندارم. محل 
تولد خراسان، محل اقامت زندان«. تيمورتاش 
به پنج س��ال زندان انفرادي و پرداخت 9 هزار 
ليره و 200 هزار ريال ب��ه خزانه دولت محكوم 
شد. از امين التجار هم توسط اليحه اي كه داور 
به مجلس تقديم كرد، س��لب مسئوليت شد و 
او را بازداش��ت و محاكمه و به شش ماه حبس 
تأديبي محكوم كردند. يكي ديگر از نمونه هاي 
حيرت انگيز سلب مصونيت مربوط به نماينده 
اراك در دوره هاي پنجم تا يازدهم مجلس )غير 
از دوره نهم(، اسماعيل عراقي با بيش از 65 سال 
س��ن بود. او ابتدا معمم بود ولي بعد از تصويب 
قانون لباس متحدالشكل تغيير لباس داد. او از 
مالكان محترم و معتب��ر اراك بود كه جرمش 
يعني توطئه عليه امنيت كشور هيچ وقت اثبات 
نشد ولي مجلس از او سلب مصونيت كرد و به 

حيات سياسي او پايان داد. 
نمونه ديگر سلب مصونيت، منصورالملك، وزير 
راه بود. اتهام او گرفتن رش��وه از مقاطعه كاران، 
به خصوص ش��ركت كمپس��اكس بود. رضاخان 
به محض اينكه از موضوع باخبر ش��د، دس��تور 
عزل و تعقيب او را داد اما به او گفته شد كه طبق 
قانون اساس��ي، وزرا در دوران خدمت از تعقيب 
جزايي مصون هستند، مگر اينكه مجلس از آنها 
سلب مصونيت كند. رضاخان هم عصباني شد و 
گفت با يك مشت قوانين پوسيده كه بايد آنها را 
دور ريخت، اجازه نمي دهيد يك دزد بازداش��ت 
ش��ود. س��رانجام براس��اس قانون محاكمه وزرا، 
مصوب س��ال 1307، اليحه اي ب��ه مجلس ارائه 
و از منصورالملك س��لب مصونيت ش��د و تحت 
تعقيب قرار گرفت. مجيد آهي، وزير بعدي راه هم 
سرنوشت بهتري پيدا نكرد. گفته اند او در يكي از 
مالقات هايي كه با رضاخان داش��ت، به گوشه اي 
از نارضايتي هاي مردم اش��اره كرد. رضاخان كه 
سراپا سوءظن بود، همان موقع او را توبيخ كرد و 
بعد هم به نظميه دستور داد كه او را همان شب 
دستگير كنند و به سياهچال بفرستند. مجيد آهي 
تحصيلكرده روسيه بود و سال ها در حزب راديكال 
در كن��ار داور فعاليت كرده و تا آس��تانه معاونت 
وزارت معارف ه��م پيش رفته بود. او س��رانجام 
مستش��ار ديوان عالي شد و س��ال هاي متمادي 
مشغول امر قضا بود. مدتي هم والي فارس شد و 

از سال 1314 تا 1317 وزير راه بود. 
  زندان�ي ش�دن بي گناه�ان بر اس�اس 

گزارش هاي دروغ!  
شهرباني و مأموران پليس مخفي سياسي به اين 
شكل آلت دست بي اراده و دست نشانده افرادي 
بودند كه ب��ا ارائه گزارش هاي خ��الف واقع به 
مقامات عالي رتبه، در واقع با رقباي خود تسويه 
حساب مي كردند. اين خود يكي از نشانه هاي 
اجتناب ناپذي��ر حكومت ه��اي اس��تبدادي، 
خودكام��ه و فردمحور اس��ت. براس��اس اين 
گزارش هاي غالباً كذب، افراد بي شماري بدون 
اثبات جرم، س��ال ها در زندان هاي شهرباني به 
سر بردند. هيچ يك از نمايندگان مجلس جرئت 
بررسي اين موارد را نداش��ت و مجلس با نقض 
قانون اساسي و سلب مصونيت از نمايندگان و 
عدم نظارت بر امور اجراي��ي و قضايي، بر ادامه 
اين اقدامات غيرقانون��ي دامن مي زد و در واقع 

مروج و مشوق آن بود. 
  قي�ام آي�ت اهلل حاج آقا ن�وراهلل نجفي 

اصفهاني عليه رضاخان
يكي از كانون هايي كه رضاخان پس از دستيابي 
به حكومت م��ورد تعرض ق��رار داد، روحانيت 
ش��يعه ب��ود. ب��راي زمينه س��ازي هاي الزم، 
نخست وزير وقت، مخبرالسلطنه براي متوليان 
امور ديني بخش��نامه اي را ارسال كرد و در آن 
هش��دار داد كه متدينين تحت عن��وان دين و 
امر به معروف و نهي از منكر، اذهان عامه مردم 
را آش��فته و در جامعه ايج��اد تفرقه و اختالف 
نكنند. دولت اعالم كرد ضمن پايبندي به شعائر 
ديني اجازه نخواهد داد كسي به بهانه تبليغات 
ديني، كوچك ترين رخن��ه اي در وحدت ملي 
ايجاد كند و تحت عنوان تبليغات ديني، نيات 
ماجراجويانه خود را به مردم القا و در بين آنها 
ايجاد ش��بهه و نفاق كند زيرا اين اشخاص جز 
منافع شخصي هدفي ندارند و عناوين مذهبي 
و نواميس ملي و مقدسات اس��المي را بازيچه 
هوا و هوس خود قرار داده اند و براساس همان 
اصول و مقررات اس��المي، مستوجب تعقيب و 
مجازات هس��تند. اين بخشنامه نشانه مواجهه 
علني دولت با روحانيت بود و علما را وادار كرد 
نس��بت به سياس��ت هاي دولت واكنش نشان 
بدهند. ابتدا حاج آقا ن��وراهلل، از علماي تراز اول 
سال هاي مشروطه از اصفهان مخالفت خود را 
با اعالميه دولت آش��كار كرد. پس از تأس��يس 
اداره نظام اجباري در اصفهان و انتشار اسامي 
مشموالن، ش��هر اصفهان به يكباره به خروش 
درآمد، ش��هر تعطي��ل ش��د و راهپيمايي هاي 

اعتراض آمي��زي ص��ورت گرفت. س��رانجام با 
مداخله علما، به خصوص حاج آقا نوراهلل، تعطيل 
عمومي لغو شد اما با ارسال دعوت نامه هايي به 
علما و مجتهدان س��اير بالد، از آنها خواس��ته 
شد در قم تجمع كنند. قم به تدريج تبديل به 
كانون مخالفت با دولت ش��د و در آبان 1306 
بيش از 600، 700 تن از روحانيون در قم جمع 
شدند. حاج آقا نوراهلل خطاب به رئيس مجلس 
و رئيس دولت تلگراف هايي فرس��تاد و تأكيد 
كرد كه تعلي��م اجباري بهتر از نظ��ام اجباري 
است و بهتر است نظام داوطلبي برقرار شود. در 
شهرهاي مهم كش��ور، از جمله قم و شيراز هم 
مثل اصفهان تظاهرات برپا شد و بازارها تعطيل 
ش��د. ميان علماي معترض و مقامات بلندپايه 
كشور مالقات هاي زيادي صورت گرفت تا قضيه 
با آرامش حل و فصل شود. مضمون مهم ترين 
تلگراف علما كه در روزنامه ه��اي آن دوره هم 
چاپ شد، بدين ش��رح است: »ما هيئت علميه 
مهاجر كه مدتي اس��ت در قم مقيم هستيم. از 
طرفي شيراز و اصفهان تعطيل شده اند. تقاضاي 
ما اين است كه براي نظام اجباري راه حلي پيدا 
كنند كه با وضعيت م��ردم و اينكه عده زيادي 
بيكار هس��تند، تناسب داشته باش��د. بنابراين 
براي تعيين تكلي��ف از مجلس ش��وراي ملي 

مي  خواهيم كه راه حلي پيدا كنند.«
  نح�وه مواجهه رضاخان ب�ا اعتراضات 

علما
مجلس ش��كايت آقايان علما را بررس��ي كرد، 
منتها چون از خود اراده اي نداشت، سياست هاي 
دولت را مورد تأييد ق��رار داد و تغيير در آنها را 
صالح ندانس��ت و به علماي مهاج��ر اين گونه 
پاسخ داد كه: وقتي قانون نظام وظيفه عمومي 
به مجلس پيشنهاد ش��د، مجلس همه جوانب 
آن را س��نجيد و نهايتاً به اين نتيجه رسيد كه 
ب��راي حفظ مناف��ع و مصالح كش��ور ضرورت 
دارد. علما كه اين پاس��خ قانع ش��ان نكرده بود 
به مخالفت هاي خود ادامه دادند و حركت آرام 
آنها به تدريج عمق و گسترش پيدا كرد تا جايي 
كه آقاي شريعتمدار اصفهاني، نماينده علماي 
مهاجر براي مذاكره با ش��خص رضاشاه، راهي 
پايتخت ش��د. او پس از ديدار با نخس��ت وزير 
وقت، مخبرالسلطنه هدايت و مذاكره با او همراه 
وي براي تصميم گيري نزد رضاشاه رفت. پس 
از اين ديدار، رضاشاه دس��تور داد تيمورتاش، 
رئيس الوزرا، امام جمعه خويي و ظهيراالسالم 
به قم بروند و ب��ا علماي مهاج��ر و نيز آيت اهلل 
العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري بنيانگذار 
حوزه علميه قم ديدار و مذاكره كنند. در پي اين 
رفت و آمدها، آقايان سيدالعراقين اصفهاني و 
فشاركي به نمايندگي از سوي علماي مهاجر به 
تهران رفتند و درخواست علما را به اين شرح به 

شاه ابالغ كردند:
1� تجديدنظر در قانون نظام اجباري

2� انتخاب پنج تن از علما در مجلس به عنوان 
تراز اول

3� تعيين ناظر ش��رعيات در تم��ام واليات به 
ترتيب مركز و براساس قانون مصوبه

4� اجراي موادي كه در تشكيالت سابق وزارت 
عدليه مربوط به محاضر ش��رع موج��ود بوده 

است. 
رضاشاه كه قصد داشت از جنبش اعتراضي علما 
و گسترش مخالفت هاي سراسري جلوگيري و 
آرامش را برقرار كند، در پاس��خ به علما گفت 
هيچ وقت منظ��ور و مقصودي ج��ز عظمت و 
شوكت اسالم و رعايت مقام و احترام پيشوايان 
روحاني نداشته اس��ت. سپس اظهار اميدواري 
كرد علماي اع��الم هم ني��ات او را كه متضمن 
خير و ص��الح مملكت و حف��ظ عظمت ديانت 
اس��ت، بپذيرند و با او همراه��ي كنند. حاج آقا 
نوراهلل اصفهاني و ساير علماي مهاجر، بازگشت 
خود به وطن خويش را منوط به تصويب قانون 
پيشنهادي چهارگانه كردند و اليحه اي در اين 
زمينه از طرف دولت تهي��ه و به مجلس تقديم 
ش��د اما قبل از طرح آن در مجلس، در 14 دي 
1306 حاج آقا ن��وراهلل به ط��رزي غيرمترقبه 
و مش��كوك از دنيا رفت. برخي فوت ايشان را 
مسموميت توسط پليس خفيه قم دانسته اند. 
چنانكه گفته اند: »حاج آق��ا نوراهلل اصفهاني در 
ش��ب 4 دي 1306 شمس��ي به طور ناگهاني 
درگذش��ت. برخي معتقدند با توجه به كسالت 
او، رضاش��اه اعلم الدوله پزشك مخصوص خود 
را براي به قتل رس��اندن حاج آقا به قم فرستاد. 
اعلم الدوله نيز ب��ا تزريق آمپول ه��وا وي را به 
شهادت رس��اند. او در نجف اش��رف ،  در مقبره 
كاش��ف الغطا به خاك سپرده ش��د. با مرگ او 
»هيئت مهاجرين قم« نيز از هم پاش��يده شد، 
مدرس در مدرسه سپهساالر كه خود توليت آن 
را به عهده داشت مراسم باشكوهي برگزار كرد و 

از مقام و موقعيت او تجليل نمود.«
فوت حاج آقا نوراهلل موجب اندوه اقشار مختلف 
مردم شد. جنازه ايشان به نجف اشرف منتقل 
و هيئت مهاجر در پي اين حادثه پراكنده شد و 
حركت علما ناكام ماند. اما رضاشاه و مشاوران 
او دريافتند خي��زش مجدد علم��اي مخالف، 
مخالفت هاي مردمي گسترده اي را در پي دارد 
و براي اينك��ه علماي معترض ب��ا فتاواي خود 
نظام وظيفه اجب��اري را تحريم نكنند، افرادي 
را به سرپرستي مهدي فرخ )معتصم السلطنه( 
براي گفت وگو با مراجع بزرگ ش��يعه به نجف 
اعزام كردند. رضاخان با اين گونه رفتارها، عماًل 
خواست علما و رهبران جامعه را دور مي زد و در 
صورت امكان و ضرورت، با خشونت با آن مواجه 

مي شد. چيزي كه در ذات و جوهره وي بود.
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