مدرس و استبدادستيزي در تاريخ معاصر ايران
مهدي طاهري
پژوهشگر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

چكيده

در اين مقاله تالش شده شخصيت ضداستبدادي آيتاهلل شهيد سيدحسن مدرس از
البالي وقايع تاريخي كه عمدت ًا مربوط به دورة تأسيس حكومت استبدادي پهلوي است،
معلوم گردد .بخش اول مقاله به بيان مختصر چگونگي برآمدن دولت رضاخاني پرداخته
است .در بخش دوم مقاله به مبارزه شهيد مدرس با ديكتاتوري رضاخاني اشاره شده است.
مخالفت با قرارداد وثوقالدوله و جمهوريخواهي رضاخان ،شيوههاي استمرار مبارزه و
پايداري در برابر ديكتاتوري ،و سپس حكومت پهلوي ،نمونههايي از مبارزه ضداستبدادي
آيتاهلل مدرس است.

الف .برآمدن رضاخان و برافتادن قاجاریه (تجربة دولت مطلقة شبه مدرن)

پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی انقالب يا نهضت مشروطهخواهي ،متجددان ایرانی را به

ذهنیتی مشابه نظر روشنفکران اروپایی قرن هیجدهم نزدیک ساخته بود .نتیجة انقالب

مشروطه ،تشکیل نظام پارلمانی بود؛ اما آن را بهمعنای شکلگیری نظام سیاسی جدید
تلقی نمیکردند؛ زیرا انقالب مشروطه ،ناخواسته موانع جدیدی را بهوجود آورده بود .در

وقوع انقالب مشروطه ،نیروهایی مشارکت داشتند که با اندیشة تجددخواهان غربگرا هیچ

پیوندی نداشتند.

افزون بر آن ،انقالب مشروطه باعث شده بود نیروهای اصالحطلب سنتی نیز فعال
فرهنگ71 ،؛ پاييز 88؛ صص 177ـ147
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شوند .رهبران مذهبی که مدتها بود از نابسامانیهای اجتماعی و دینی مردم ناراحت بودند،

مشروطیت را برای بروز انتقادات خود فرصتی مغتنم شمردند .تضعیف دولت مرکزی ،نیمه
نظم و امنیتی که در شهرها باقی مانده بود ،برهم زد و جامعة شهری بهسمت هرج و مرج

کشانده شد و تاختوتازهای قبایل که پس از انقالب مشروطه جان تازهای گرفته بودند،
مزید بر علت نابسامانیهای مشروطه شده بود.

بدینترتیب ،مشروطهخواهان تجددطلب به این نتیجه رسیدند که قرارداد دوستانه با

یک دولت مطلق میتواند موانع پروژة «بسط تجدد» را ازسر راه بردارد؛ به عبارت دیگر،
نابسامانی سیاسیـ اجتماعی عصر مشروطه را بدون وجود دولت مستبد نمیتوان اصالح

کرد .گمان سادهانگارانة پارهاي از روشنفکران ایرانی این بود که با رویکارآمدن دولت
ن گذار به دنیای مدرن سرعت مییابد و با تثبیت حاکمیت جديد بهشيوة غربي
مطلقه ،جریا 
در ایران و بهدنبال آن حاکمیت فکری روشنفکران در عرصة سیاست بهراحتی میتوان

حاکم مستبد را کنار گذاشت و از آن پس راه پیشرفت توسعة سیاسیـ اقتصادی و اجتماعی

را بهسهولت پیمود .روشنفكران چپگرا نيز كه تحت تأثير سوسيال دموكراتهاي روسيه و

قفقاز قرار داشتند ،با داشتن توهم گذر از بورژواري به سمت «سوسياليسم» اين تغيير را مثبت

ارزيابي ميكردند .محمدعلیشاهقاجار ،كه سلطانی مستبد بود ،متقاعدکردن او برای ائتالف

با مشروطهخواهان متجدد بسیار دشوار مینمود .او نيز با بهتوپبستن مجلس ایجاد دوران
«استبداد صغیر» ،منورالفكران را کام ً
ال ناامید کرد و به همین علت کنار گذاشته شد .جانشین

محمدعلیمیرزا ،احمدشاه قاجار ،نوجوان سیزدهسالهای بود که انجام رسالت دولت مطلقه
از او برنميآمد و بنابراین همة دغدغة فکری متجددان بر تعیین فرد اقتدارگرايي معطوف
بود که بتوان زمام حکومت را ازطریق کودتا بهطور موقت به او سپرد .ملکالشعرای بهار در
توضیح افکار عمومی و محافل خصوصی میگوید:

همه درصدد بودند که از طریق کودتا و جمع قوای متشتت و تمرکز آنها میتوان به منزل
مقصود رسید( .بهار)66 :1357 ،

سرانجام پس از بررسيهاي گوناگون دربارة اشخاص مختلف ،کودتای  1299ش .آشکار

ساخت که نامزد بالمنازغ برای حاکمیت استبدادی ،شخصي غیر از رضاخان میرپنج نیست.

گروه سردار سپه ،زماني به قدرت رسيد كه زمينة نوگرايي و نوسازيخواهي فراهم بود.
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البته آنان موج آفرين نوسازي نبودند ،بلكه خود بر روي آن موج پيش ميرفتند .نوسازي يا

نوگرايي دوران سردارسپه ،پس از  120سال كه از آغازگريهاي عباس ميرزا در اين زمينه

ميگذشت ،با همة دستاوردهاي مادي آن ،باز هنوز يك نوسازي بيش و كم نوپا بود .از اين
رو ،اين نوگراييها دو ويژگي برجسته داشت :كاربرد زور به مثابة ابزار پيشرفت و در قدرت
بودن يك ساختار سياسي بر بنياد سلسله مراتب يا پايگان مستحكم ،و به ديگر سخن،

پيشرفت و نوسازي بر پاية فرمان از باال .اين نوسازي در چهارچوب يك ساختار خودكامة

سياسي انجام ميپذيرفت.

نظام سردار سپه يك نظام خودكامگي نوگرا بهشمار ميرفت .نوگرايي و نوسازي دوران

سردار سپه ،نه تنها همراه با توسعة سياسي نبود ،بلكه در عمل با كنار نهادن قانون اساسي

و بازايستادن و سركوب مردم همراه و همزمان گشت .با توجه به سابقة ياران و همكاران
وي مشخص بود كه نوسازي به گونة باختري و الييك نمودن فرايندها مقصود اصلي است.

چنين روند و فرايندي با افكار و عقايد مدرس در تضاد آشكار قرار داشت( .فوران:1388 ،
)306

از تحقیقات تاریخی چنین برمیآید که گروه اندکی از متجددان در شناسایی و تعیین

رضاخان بهعنوان شاه اقتدارگرا نقش داشتهاند .توافق یا هماهنگی سهجانبه میان ژنرال

آیرونساید ،فرماندة نیروهای انگلیس در محل ،سید ضیاءالدین طباطبایی ،روزنامهنگاری

گمنام ،و رضاخان میرپنج در قزوین ،به کودتای  1299و فتح تهران بهدست رضاخان منجر
شد .متجددان نه در قزوین بلكه در تهران با رضاخان آشنا شدند و از او حمایت کردند .در

نظر آنان ،رضاخان فردی باهوش ،سختکوش ،صریح و بیرحم بود؛ ارادهای آهنین داشت؛

اشراف قدیمی را به دیدة تحقیر مینگریست و روحانیان را مخالفان اصلی خود میدانست .با
چنین فردی میتوان قرارداد دوستانهای برای «نوسازی» ایران بست كه طي آن یک طرف،

مشروعیت سیاسی بهدست میآورد و طرف دیگر هم به آرمانهای نوگرایانة خود ميرسید.

بنابراین ،اگر حمایت گروههای نواندیش نبود ،رضاخان به صِ رف داشتن ارتش قوي و مطيع
بهسلطنت نمیرسید و اگر ميرسيد سلطنتش استمرار پيدا نميكرد .از پنج گروه سیاسی آن
زمان ،چهار گروه بانفوذ (منورالفكران عصر قاجاري و كارمندان دولتي) ،در مجلس و بیرون
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آن ،با رضاخان ائتالف کردند :محافظهکاران حزب اصالحطلب ،اصالحطلبان حزب تجدد،

رادیکالهای حزب سوسیالیست ،و انقالبیان فرقة کمونیست (آبراهاميان .)15 :1378 ،از میان
این گروهها ،حزب تجدد بيش از ديگران از رضاخان حمایت کردند و متقاب ً
ال به کمک او در
مجلس پنجم ،صاحب اکثریت شدند و حزب تجدد از اصالحطلبان جوان تحصیلکردة غرب

تشکیل شد .علی اکبر داور ،عبدالحسین تیمورتاش ،سیدمحمد تدین ،سيدحسن تقیزاده ،و

محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) ،از سازماندهندگان و فعاالن این حزب بودند؛ آنان مایل
بودند پروژة مدرنیزاسیون از طریق اتحاد با نخبگان قدرت ،بهتدریج با مرد قدرتمندی مانند

رضاخان عملی شود( .همان)151 ،

بسیاری از فعاالن سیاسی جوان ،ازجمله شمار زیادی از شاعران و مقالهنویسان ،با شور

و شعف فراوان و حتی سرمستانه به استقبال حزب شتافتند؛ برای مثال ،ميرزاده عشقی و

عارف قزويني که پیش از این به زندان افتاده بودند ،با تصنیف ترانه و شعر و نوشتن مقاله ،به

حمایت از کودتا و دو رهبر آن برخاستند (همايون كاتوزيان68 ،ـ .)123 :1366البته دیری نگذشت
که میرزاده عشقی از بازی سردار سپه و دسيسهها و سیاست خارجی بيگانگان آگاه شد و به

صف اقلیت مخالف با رژیم کودتا پیوست (بهار .)105 :1357 ،به هر حال ،کودتای رضاخان در

آغاز با بیاعتنایی و دشمنی روبهرو نشد؛ و حتی بعد از اینکه او از پست رئيسالوزرايي کناره

گرفت و به اقامتگاه تابستانياش در نزدیکی تهران (بومهن) رفت ،روزنامههای اکثریت که

خود را در شمار آزادیخواهان و روشنفكران میدانستند ،به حمایت از وي برخاستند و یکی
از مقاالت آنها با عنوان «پدر وطن رفت» منتشر شد.

رفتن سردار سپه ،با تسلط اجنبی ،اختالف کلمه ،ظهور یاغیان ،شکستن اعتبارات دولت
ایران ،اغتشاشات داخلی و محو نقشة اصالحات داخلی مترادف است ...این شخص نباید
برود ولو به قیمت ریختن خونهای زیادی باشد  ...چه باید کرد؟ امروز سردار سپه مرکز
عظمت و اقتدار و استقالل و امنیت ایران شده است .اگر رفت ،همة اینها میرود( .همان،
)66

در آشتي دادن رضاخان حتي دكتر مصدق هم مانند دیگر روشنفکران اعتقاد داشت

که رضاخان عنصري مترقي و اصالحطلب است و به هر قيمتي بايد از رياست الوزرايي او
حمايت كرد؛ به همين دليل ،همراه با چند تن ديگر از نمايندگان مجلس براي دلجويي و
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بازگرداندن رضاخان به اریکة قدرت ،به بومهن سفر کرد و او را به تهران بازگرداند( .واسعي،
)5 :1377

پرسش مهم آن است که این توافق و قرارداد دوستانه میان صاحبان شمشیر و اهل قلم

تجددخواه ایران ،بهنفع کدام طرف تمام شد و آیا هردو به مطلوب خود رسیدند؟

در اینکه متجددان به مظاهر تمدنی مدرن رسیده بودند و در فضای غیردینی (سکوالریستی)

میاندیشیدند ،مینوشتند و عمل میکردند ،تردیدی نباید داشت؛ زیرا رضاخان با اقتدار کامل

توانست موانع «نوسازی» را مرتفع سازد .حکومت استبدادی او هیچگونه تعلق خاطری به

جنبههای مختلف نظام سنتی نداشت؛ بلکه او نظام جدیدی برمبنای اندیشة تجدد پایهریزی

کرد .در واقع رضاخان بیشترین بهرة سیاسی و اجتماعی را از این قرارداد ضمنی برد ،و هر

اندازه ابعاد مدرنیزاسیون دولتی گسترده میشد ،بر مشروعیت سیاسی و اجتماعی استبدادی
رضاخان افزوده ميشد.

گمان مشروطهخواهان متجدد این بود که دولت مطلقة رضاخان «ردای َس ُبکی» است

که پس از مرحلة گذار به جامعة سرمایهداری ،میتوان آن را بهسادگی از تندرآورد و کنار

گذاشت؛ اما تجربة دولت مطلقه ،سرنوشت دیگری برای روشنفکران رقم زد.

رضاخان ،حکومت استبدادي خود را بر عناصر اصلی تجدد پایهریزی کرد و با اقتداری که

از خود نشان داد ،حکومت پهلوی را مستحکمتر ساخت؛ و هنگامي كه نشانههای استحکام

حکومت استبدادی خود را دید ،نیروهای وفادار خود را در برنامة نوسازی آمرانه از عرصة
قدرت سیاسی خارج ساخت .پشتیبانان نظامی و سیاسی رضاخان یکی پس از دیگری یا

کشته شدند یا خودکشی کردند؛ به روايت آبراهامیان:

از نخستین روزهای قتل ناصرالدینشاه به این سو ،چنین رفتار مستبدانهای با دولتمردان
سابقه نداشت( .آبراهاميان)188 :1378 ،

تیمورتاش ،وزیر دربار رضاشاه ،و سردار اسعد ،وزیر جنگی که به واسطة نیروهای

بختیاری ،کمکهای ارزشمندی به حکومت مرکزی کرده بود ،هر دو در زندان کشته شدند.

فیروز فرمانفرما ،شاهزادة قاجار و دست راست رضاخان ،در خانهاش خفه شد .احمد قوام

از ترس اتهام توطئه علیه شاه ،به اروپا گریخت .داور ،وزیر عدلیه ،خودکشی کرد .تقیزاده
از سمت خود (سفارت ایران در لندن) برکنار شد .فرخی ،شاعر تندرو حزب سوسیالیست ،و
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اسمعيلخان صولتالدولة قشقايي در بیمارستان یکی از زندانها درگذشتند .تدین به جرم

اعتراض به اختالف بودجة وزارت آموزش و وزارت جنگ ،از کابینه اخراج شد و به زندان
افتاد .علی دشتی که عمری در کسوت نویسندگی و روزنامهنگاری ،برای رضاخان خدمات

زیادی انجام داده بود ،از مصونیت پارلمانی محروم و در یک آسایشگاه دولتی نگهداری شد.
کسروی پس از صدور حکم برضد گروهی زمیندار ،خلع ید و از مقام قضاوت برکنار شد.

دکتر مصدق در ملک شخصی خود (روستای احمدآباد) خانهنشین شد و محمدعلی فروغی
(ذکاءالملک) تا کناررفتن رضاشاه ،صحنة سیاست را ترک کرد .بسیاری از روزنامههای
مشروطهخواه تعطیل شد و برای بقیه بهدلیل اعمال سانسور ،رمقی نماند .درباریان ،ارتش
و دستگاه بوروکراسی دولتی تا پشتیبانان اصلی رضاشاه ،همچنان بر وفاداری از حکومت

استبدادی باقی ماندند( .فوران)333 :1388 ،

در برابر حکومت خودکامة رضاخان ،کمتر کسی از میان روشنفکران ،جرأت مخالفت
فکری و عملی داشت .در میان اسناد اسدی (نایبالتولیهًْ آستان قدس رضوی که بعداً بهدستور

رضاشاه اعدام شد) ،کاغذی کشف شد که در آن فروغی ،شاه را «شیر نر خونخوارهای»

توصیف کرده بود که در کف او غیر تسلیم و رضا چارهای نيست (عظيمي56 :1372 ،؛ مهديقلي

هدايت ،خاطرات و خطرات .)408 ،دکتر فخرالدین عظیمی نوشته است:

اگر اين داستان حقیقت داشته باشد ،طرز تلقی فروغی و افرادی نظیر او را روشن میسازد.
آنان اطاعت خود را از یک حاکم خودکامه چنین توصیف میکردند که قصدشان پیوسته
خدمت به کشور بوده است؛ ولی عم ً
ال گرفتار وضعی بودند که جز فرمانبرداری از پادشاه،
راه دیگری پیش روی آنان نمینهاد ،و بنابراین برسرکار میماندند تا زمانی که دیگر به
خدمتشان نیازی نباشد( .عظيمي)56 :1372 ،

به تعبير پارهاي از محققان تنها مخالفت روشنفكران ،ازسوی چپهای مارکسیست (گروه

تقی ارانی) ابراز ميشد که درصد کمی از روشنفکران ایران را تشکیل میدادند (فوران:1388 ،

 .)379اکثر روشنفکران از فرنگبرگشته یا تحصیلکردة داخلی ،جزو محافظهکاران لیبرالی

بودند که هنوز به مبارزة اصالحطلبانه در دوران حکومت استبدادی اعتقاد داشتند .آنان حتی

بعد از برکناری رضاخان نمیخواستند باور کنند که او با نشاندادن چهرة رهبری مقتدر،

اصالحطلب و نوگرا از خود ،متجددان را فریب داده بود .از اينرو ،این گروه از متجددان
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کوشیدند با توجيههاي بهظاهر علمی و غیرعلمی از استبداد رضاخان ،بر افکار نسل جوان و

آیندگان تأثیر بگذارند .و بسیاری از اعمال استبدادی او را به اطرافیاناش نسبت میدادند و

او را همچنان رهبری مقتدر و اصالحطلب ميدانستند:

شاه (رضاخان) در اول سلطنت خوب کار میکرد .از سال  1309به بعد ،قدری در محاصرة
چاپلوسان قرار گرفت که بهنام او هزاران اعمال (را) مرتکب میشدند( )1(.واسعي:1377 ،
 ،5به نقل از ايرج افشار ،مصدق و مسايل حقوق و سياست)137 ،

کسروی در سال  1321که دیگر ساية شمشیر استبداد را برسر خود نميديد در مقاالتی،

ضمن ارجنهادن به اقدامات شاه ،از برخی اعمال او انتقاد کرد؛ ولی از نسل جوان روشنفکر
میخواست که در ارزیابی اقدامات رضاخان ،اوضاع آن زمان را در نظر داشته باشند:

روشنفکران جوان ما بهآسانی قادر به فهم دورة پادشاهی رضاشاه نبوده(اند) و بنابراین
شاید نتوانند در این باره داوری کنند .بلی؛ آنها نمیتوانند ،چون جوانتر از آن هستند که
اوضاع آشوب و هرج و مرجی را که به ظهور مستبدی مانند رضاشاه منجر شده بود ،بهیاد
آورند( .آبراهاميان)192 :1378 ،

شايد به صورت دقيق و روشن دكتر مصدق در مجلس چهاردهم ،چگونگي به سلطنت

رسيدن رضاشاه و اعمال و هنجارهاي سياسي او را تبيين كرده باشد .دكتر مصدق كه پس
از بيست سال دوباره به صحنه سياست بازگشته بود و بهعنوان نمايندة اول مردم تهران وارد

مجلس چهاردهم شده بود ،در اولين نطق خود كه به مخالفت با اعتبار نامه سيدضياءالدين

پرداخته بود ،اشاراتي دربارة ديكتاتوري رضاخان كرده است:

«نظريات من در عدم صالحيت آقا [سيد ضياءالدين] و طرز انتخابشان معلوم شد ولي
ممكن است كساني كه از دورة ديكتاتوري انتقادات كلي نموده و بازخواهان آنند اينطور
اظهار كنند كه مملكت محتاج باصالح است و از خود گذشته هم كسي نيست پس بايد با
آقا [سيد ضياءالدين] موافقت نمود كه ما را شاه به راه ترقي هدايت كند .جواب آنها اين
است كه جامعه را با قوه ميشود اصالح كرد قوة اخالقي كه مخصوص پيغمبران و خوبان
است و قوة مادي ـ ما كه از نيكان نيستيم پس آقا بايد بگويد كه با كدام قوه ميتواند
خود را به مقصود رساند؟ آيا كسي هست بگويد مركز اتكاءآقا ملت ايران است؟ خاطر دارم
سردار سپه رئيسالوزراء وقت در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله و مستوفيالممالك
و دولتآبادي و مخبرالسلطنه و تقيزاده و عالء اظهار كرد كه مرا انگليس آورد و ندانست
با كي سروكار دارد .آنوقت نميشد در اين باب حرفي زد ولي روزگار آن را تكذيب كرد و
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بهخوبي معلوم شد همان كسي كه او را آورد چون ديگر مفيد نبود او را برد.
ديكتاتور با پول ما و بضرر ما راه آهن كشيد و بيست سال براي متفقين امروز ما تدارك
مهمات ديد عقيده و ايمان و رجال مملكت را از بين برد ،امالك مردم را ضبط و فساد
اخالقي را ترويج و اصل  82قانون اساسي را تفسير نمود و قضات دادگستري را متزلزل
كميت اهميت ميداد بر عده
كرد .براي بقاء خود قوانين ظالمانه وضع نمود ـ چون به ّ
مدارس افزود و به كيفيت عقيده نداشت سطح معلومات تنزل كرد كاروان معرفت به
اروپا فرستاد نخبة آنها را ناتوان و معدوم كرد ،اگر به تدريج كه دختران از مدارس خارج
ميشدند حجاب رفع ميشد چه ميشد رفع حجاب از زنان پيرو بيتدبير چه نفعي براي ما
داشت؟! (كياستوان)33 ،1327 :

دكتر مصدق در همين نطق ،دوباره فرمايشي بودن انتخابات در زمان رضاخان به مورد

آيتاهلل مدرس اشاره كرده است« :معروف است كه بعد از خاتمه انتخابات مرحوم «مدرس
كه از رئيس شهرباني وقت پرسيد كه در دورة ششم من قريب  14هزار رأي داشتم در اين

دوره [هفتم] اگر از ترس شما كسي به من رأي نداد پس آن رأئي كه من بخودم دادم كجا
رفت! ـ اين است مختصري از مفصل انتخابات آن دوره و ادوار بعد»( .همان)33 ،

ب .مدرس ،رهبر نهضت ضد دیکتاتوری

با اين تحليل ميتوان رضاخان را پایهگذار دیکتاتوری شبهمدرن در ایران معاصر دانست.

در واقع ،مشروطهخواهان غربگرا ،هنگامی احساس كردند مبارزاتشان به ثمر نشسته است

که شاهد بهقدرترسیدن رضاخان شدند؛ سلطة نوینی که خود مشروطهخواهان غربگرا

نیز در تحققش نقش مستقیم داشتند ،حتی آن هنگام که مقدمات بهقدرترسیدن رضاخان

(کودتای  1299هـ  .ش ).تدارک ديده ميشد .اينان از اینکه لقب دیکتاتوری به آنان داده

شود ،هیچ پروایی نداشتند ،بهطوریکه سیدضیاء طباطبایی پس از کودتا در مالقات با
احمدشاه از او میخواهد لقب دیکتاتوری به وی بدهد (غني .)202 :1378 ،اما در تقابل با آن

نمونههايي از مقاومت و ستيز با ديكتاتوري رضاخان و آزاديخواهي بروز كرد كه مرحوم
مدرس يكي از نمادهاي برجست ة آن بود .در ادامه نمونههايي از مبارز ة شهيد مدرس با

ديكتاتوري رضاخان ذكر ميشود.
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 .1مخالفت با قرارداد 1919/1299

مخالفت مدرس با قرارداد  1919/1299وثوقالدوله با انگلیس ،بر مبنای خصلت

ظلمستیزی او بود .حوادث بعد از انقالب مشروطه ،نه تنها مملکت را بهسوی آرامش سوق

ش از پيش گشود .در این میان ،انگلیسيها بیش
نداد بلکه چشم طمع بیگانگان بر ایران را بی 
از دیگر قدرتهای آن روزگار به ایران طمع میورزیدند؛ زیرا با انقالب  1917در روسیه،

روسها گرایشی برای نفوذ در ایران ،الاقل در آن مقطع زمانی نداشتند .ولي سفارت انگلیس

سالیان درازی بود که بر گروههای سیاسی ایران سلطه یافته بود .حضور نظامیان بریتانيا
در همة مناطق کشور نیز سلطة سیاسی و اقتصادی انگلیس را تشدید کرده بود .سرپرسی
سایکس در  1284ــ که کنسول بریتانیا در کرمان بود ــ تشکیل نیروی سواری از سربازان

ایرانی را به سرکردگی افسران انگلیسی پیشنهاد کرده بود ،تا مشکل امنیت را حل بکنند.
(غني)40 :1378 ،

با ازمیانرفتن همة رقیبان در عرصه بينالمللي در نتیجة جنگ یا انقالب ،توجه انگلستان

از آن پس یکسره معطوف به این امر شد که چگونه موقعیت انحصاری خود را حفظ کند.

انگلیسیها ابتدا کسب قيومت ایران از طریق کنفرانس صلح را در سر داشتند ولی چون
مشکالت زیادی در راه این طرح بود ،از آن صرفنظر کردند و در پي انعقاد معاهدهای

برآمدند که بهموجب آن ایران اختیار امور مالی ،نظامی و خارجی خود را به بریتانیا تفویض
ميكرد.

سیروس غنی ،لرد کرزن را که در  1919م .عهدهدار وزارت خارجة انگلیس شده بود ،در

عقد چنین قراردادی مؤثر میداند .او انگیزههای کرزن را چنين جمعبندی کرده است:
قرارداد  ،1919چندین مؤلف داشت؛ ولی پدر فکری و نیروی پیشرو آن ،کرزن بود .مشغلة
ذهنی کرزن در تمامی عمر ،حفظ هندوستان و ازمیانبردن قطعی هرگونه تهدید آتی بود.
تجاوزگر بالقوه ــ چه مطابق معمول روسیه باشد ،چه آلمان درحین جنگ اخیر ــ برای او
تفاوتی نمیکرد .بهترین راه این کار ،ایجاد زنجیرهای از دولتهای دستنشانده از مرزهای
غربی هند در دریای مدیترانه بود .در این زنجیرة مایل ،ایران موقعیتي کلیدی داشت .اکثر
کشورهای همساية ایران در شرق و غرب در لیست تسلط بریتانیا بودند .ایران هنوز دعوی
استقالل میکرد و میتوانست باعث زحمت شود .کرزن طرح اصلی را ریخت و جزئیات
را بهگردن دیگران انداخت( .همان)47 ،
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وثوقالدوله برای بار دوم در  1297به صدارت رسيد و انگلیس نیز از صدر اعظمی او

راضي بهنظر میرسيد؛ زیرا او برای انجام چنین مطالباتي مناسب بود.

بهرغم موافقت شاه انتصاب وثوقالدوله با وجود مخالفت شديد مدرس ،كار آساني نبود.

صمصامالسلطنه با سرپيچي از فرمان شاه استعفا نداده بود و در حاليكه هنوز خود را
رئيسالوزراي وقت ميدانست ،وثوق مأمور تشكيل كابينه شد( .كمالزاده)101 :1363 ،

این معاهده میان سرپرسی کاکس ــ وزیر مختار انگلیس ــ و وثوقالدوله در نهم اوت

 1919میالدی منعقد و بهموجب آن مقرر شد انگلستان استقالل و تمامیت ارضی ایران را
محترم شمرد و مستشار به این کشور اعزام کند و قوای نظامی را سازماندهی کند و برای

این منظور به دولت ایران وام دهد( .مكي59 ،ـ :1358ج)149 ،2

وثوقالدوله در سالهاي بعد پیوسته ب ه اعتراض میگفت که او مصالح وطن را درنظر

داشت و یگانه هدفش در حمایت از قرارداد  ،1919حفظ تمامیت ارضی ایران و نگهداری

وحدت و یکپارچگی کشور بود .او استدالل میکرد که ناگزیر بود تنها راه عملی را برگزیند.

بعد کاري کرد که از سالها پیش؛ یعنی از  1295میدانست که کشور ورشکسته است و راه
نجات آن همکاری نزدیک با بریتانیا است( .غني)49 :1378 ،

علي مدرسي دربارة مالقات مدرس با نصرتالدوله ـ يكي از عاقدان قرارداد  1919ـ

چنين بيان ميدارد:

نصرتالدوله كه در هنگام شكار ،انفجار تفنگ دست راست او را مجروح و تا آخر عمر
رعشه داشت؛ روزي در كريدور مجلس به مدرس برخورد .مدرس ،انگشتان او را در ميان
دست خود گرفت و چنان فشرد كه فرياد او بلند شد .سپس به او گفت :شازده (شاهزاده)
دست راست تو با خوردن چند ساچمه چنين ضعيف و فرسوده شده ،در حاليكه دست چپ
من با خوردن سر تير تفنگ بازهم قوي و محكم است ،ميداني چرا؟ نصرتالدوله پاسخ
داد :نه آقا! نميدانم .مدرس به او گفت :شازده! براي اينكه تو با اين دست قرارداد را امضاء
كردي و الجرم از كار افتاد و رعشه گرفت»( .مدرسي 460 :1374ـ)459

مالحظه ميگردد كه مدرس هوشمندانه ،از هر فرصتي براي ابراز مخالفت خود با

انعقاد قرارداد  1919و افشاي عاقدان آن ـ وثوقالدوله ،نصرتالدوله و صارمالدوله ـ بهره
ميجست.

مدرس ،رهبری مخالفت با این معاهده را بهدست گرفت و مردم را به ضديت با آن
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ترغیب کرد .خانة مدرس از جمله مراكز تجمع مخالفان قرارداد بود .اعالميهها و شبنامههاي

مخالف قرارداد در سراسر ايران منتشر ميشد .بر اثر اين مخالفتها بود كه درنهايت

وثوقالدوله درحاليكه نيمي از انتخابات واليات را طبق خواسته خود انجام داده بود از مقام

رياست وزرايي بركنار شد .او تصميم داشت به كمك نمايندگاني كه دولت در انتخابشان

دخالت مستقيم داشت ،قرارداد  1919را به تصويب مجلس برساند ولي مخالفت مدرس و
مردم مانع از انجام اين كار شد و كابينة او سقوط كرد .شكست قرارداد در واقع شكست
سياست انگليس در ايران بود (مؤسسة پژوهش و مطالعات فرهنگي .)50 :1373 ،مدرس عقد چنین

قراردادی را ناشی از جسارت وثوقالدوله میدانست؛ که اگر جسارت نداشت ،مرتکب چنین
خیانتی نمیشد .مدرس به وثوقالدوله پیغام داد که «اگر قرارداد توسط مجلس لغو شود،
همیشه متضرر و منفور و از سیاست دور خواهید بود و اگر قرارداد عملی شود و انجام گيرد،

دیگر انگلیس به شما کاری ندارد و برای رضایت ملت ایران شما را فدا خواهد كرد( ».مكي،
59ـ)156 :1358

طرفداران قرارداد ،بارها با مدرس گفتوگو کردند تا او را از مخالفت باز دارند .به گفتة

مدرس:

هی ميآمدند پیش من و میگفتند این قرارداد كجایش بد است ،کدامیک از موادش
بد است؛ هر کجایش بد است ،موردش را ذکر کنیم تا برويم آن را تغییر بدهیم .من
جواب میدادم :آقایان! من رجل سیاسی نیستم؛ یک نفر آخوندم و از امور سیاست سر در
نمیآورم .اما آن چیزی که میفهم بد است ،آن مادهاش است که میگوید ما استقالل
ایران را بهرسمیت میشناسیم .این مثل این است که یکی به من بگوید سیادت تو را
میشناسم ...لیکن اگر کسی خوب بررسی میکرد و روح آن قرارداد را میفهمید و چنين
استنباط میکرد و او این بود که ایران تمامش مال ایرانی است ،مالش ،حالش ،حیثیتش،
همه چیزش متعلق به ایران است .فقط این قرارداد در دو چیزش دیگري را شرکت میداد:
یکی پولش و یکی قوهاش .این روح قرارداد بود .من مخالف بودم ،من مخالفت کردم...
(تركمان)101 :1374 ،

 .2آزادیخواهی مدرس

ظهور دیکتاتوری مدرن ،با حضور فعال عالمی پرهیزگار و دلسوختة دین و ملت در
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عرصة جامعه و سیاست ایران مقارن است .در این مقطع ،فعالیت سیاسی و اجتماعی آیتاهلل
سیدحسن مدرس به اوج خود رسید .او که در اصفهان از فعاالن مبارزه با استبداد و مدافع

مشروطهخواهان و آزادی بود ،کارش را در تهران با نمایندگی (در كسوت مجتهدان طراز
اول منتخب) در مجلس شورای ملی پیگیری کرد .شجاعت و ایستادگی مدرس در صحنة

سیاسی ،از زمان برگزاری انتخابات سومین دورة قانونگذاری كه دولت براي اتمام آن تمايلي
نداشت ،چشمگيرتر شد .مدرس با این خواسته دولت بهشدت مخالفت کرد و آن را مغایر با

قانونی اساسی دانست .بهنوشتة ملکالشعراي بهار:

مرحوم سید مدرس در نجف اشرف و اصفهان تحصیل کرده بود .او در آغاز مشروطیت
در اصفهان توقف داشت و به هواداری مشروطه مشهور بود و از طرف علمای نجف ،جزو
«طراز اول» معین شده بود( .)2روزی که وکالی مجلس برای شرکت در مجلس دوم از
اصفهان بهطرف تهران حرکت میکردند ،دیده شد که سیدی ضعیف اسبابهای ساده و
مختصر خود را در گاری تکاسب نهاده و خود هم بر آن مرکب ساده سوار شده ،برای
شرکت در مجلس به طرف تهران حرکت کرد .این مرد عجیب« ،سیدحسن مدرس»
بود! به تهران آمد و در مجلس دوم جزو حزب اعتدال بود .در بین مجلس دوم و سوم،
در دیکتاتوری ناصرالملک ،در یکی از مجالس عمومی که دولت و نایبالسلطنه بهمنظور
سياسی تشکیل داده بودند ،سیدحسن مدرس نطق کرد که مجلس به آن بزرگی برهم
خورد .نطق او به هواداری قانون اساسی و برضد خیال ناصرالملک بود .مرحوم سپهساالر
تنکابنی در مجلس به مدرس حمله کرد و مدرس به تعرض از مجلس برخاست و مجلس
تقولق شد؛ و خواستند او را توقیف کنند كه میسر نشد .ازاينرو ،شهرت سیاسی مدرس
شروع شد و در انتخابات تهران وکیل شد و وارد مجلس سوم (1332هـ  .ق1293 /.

هـ  .ش ).گرديد( .بهار :1375 ،ج )134 ،1

رضاخان هرقدر که به قدرت نزدیکتر میشد ،سنگینی و خطر مبارزة ضداستبدادی
مدرس را بیشتر احساس میکرد .او از همان ابتدای اقدام برای تصاحب قدرت کام ً
ال دريافته

بود که مهمترین مخالفش ،آیتاهلل مدرس است .ازاینرو ،ابتدا سعی كرد او را با خود همراه
سازد؛ چنانکه بهار نقل کرده است:

مرحوم مدرس به خود من بعدها ميگفت :در آن اوقات ،رضاخان نزد من آمد و گفت من
چندی پیش با وثوقالدوله هم صحبت کردم و او به من توجهی نکرد .حاضرم با شما کار
کنم و همدست شویم و به این اوضاع خراب خاتمه دهیم .چه ،میترسم ایران بالشویک
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شود( .همان)61 ،

رضاخان تنها مدرس را رقیب هموزن خود ميديد و بهخوبي ميدانست که با او نمیتواند

کنار آید .همسر تیمورتاش دربارة یکی از گفتوگوهایی که ميان مدرس و رضاخان در منزل

تیمورتاش انجام شده بود ،میگوید:

جلسة دوم بهفاصلة ده شب دیگر تشکیل شد .این بار از مذاکرات داخل اتاق چیزی
نفهمیدم؛ ولی وقتیكه از اتاق بیرون آمدند ،شنیدم رضاخان به مدرس گفت :در ایران دو
مرد وجود دارند؛ حیف که نمیتوانند با هم کار کنند .مدرس گفت :ترسم نرسی به کعبه
ای اعرابی  /كاین ره که تو میروی به ترکستان است /به گورستان است ...و هر دو با
()3
گالیه از همدیگر جدا شدند.

وقتی رضاخان با مخالفت مدرس روبهروشد ،از اوپرسيد که از او چه میخواهد؛ و مدرس

با شجاعت و قاطعانه خواهان نبود و كنارهگيري رضاخان شد.

هفتم مرداد  ،1303روز استیضاح دولت سردار سپه توسط مجلس شورای ملی ،صحن

مجلس شاهد درگیري رضاخان و هوادارانش با مدرس و اقلیت استیضاحکننده بود .مدرس،
رضاخان و دولت را در سه مورد به استيضاح كشيد .متن استيضاح مدرس از رئيسالوزراء
(رضاخان سردار سپه) به اين شرح بود:

اين جانبان راجع به موارد ذيل از آقاي رئيسالوزراء استيضاح مينماييم:

 .1سوء سياست نسبت به داخله و خارجه.

 .2قيام و اقدام بر ضد قانون اساسي و حكومت مشروطه و توهين به مجلس شوراي

ملي.

 .3تحويل ندادن اموال مقصران و غيره به خزانة دولت (مدرس و مجلس.)113 ،

رضاخان بهرغم آنکه طرفدارانش در مجلس اکثریت داشتند ،بهشدت از استیضاح

ميهراسيد؛ چرا که رهبری استیضاحکنندگان را سیدحسن مدرس برعهده داشت و او در
هنگام نطق ،کام ً
ال بر مجلس مسلط میشد و با شجاعت بینظیرش بدون هیچ پروایی ،همة
اعمال و رفتار غیرقانونی سردار سپه را بهگوش نمایندگان و مردم میرساند.

لحظة ورود به مجلس ،هواداران سردار سپه شعار «مردهباد مدرس» سر دادند؛ و مدرس
در حضور رضاخان فریاد زد« :زندهباد مدرس؛ مرده باد سردار سپه» .رضاخان خشمگینانه
(گويا) گلوی مدرس را فشرد و فریاد برآورد« :آخر تو از جان من چه میخواهی؟!»؛ مدرس
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با لهجة اصفهانی گفت« :میخواهم که تو نباشی»؛ رضاخان با غضب به مدرس گفت:
«شما محکوم به اعدام هستید .شما را از بین خواهم برد»( .رحمتي)16 :1386 ،

حسین مکی که خود شاهد دیکتاتوری رضاخان بود ،مبارزة مدرس علیه دیکتاتوری نوین

را چنین توصیف کرده است:

یکی از شجاعان دورة چهارم ،سیدحسن مدرس بود که در این دوره عالوه بر مقام
نایبرئیسی اول مجلس ،لیدر اکثریت مجلس هم بود و چنانکه بعد خواهیم دید ،در کابینة
قوامالسلطنه و کابینههای بعدی ،وظایف بسیار مهمی را برعهده گرفت بهگونهایکه در
تاریخ سیاسی قرون اخیر ایران ،سطور پرافتخاری را اشغال کرده است؛ زیرا مدرس از
جمله کسانی بود که برای جلوگیری از قدرت روزافزون و خطرناک سردار سپه با رفقای
همدست خود ،نقشهای بسیار خطرناکی را بازی کرد که در نتیجه به قیمت خون او تمام
شد ،به این معنا که پس از سالیان دراز در زندان و تبعیدبهسربردن ،باألخره شربت شهادت
()4
نوشید و با كفنی خونین ،به خاک تیرة اين سرزمین مدفون شده است.

عبداهلل مستوفی ،از یکی از گفتگوهايش با آیتاهلل مدرس ،گزارشی خواندنی آورده است.

بهزعم او ،این همه شدت برخورد مدرس با رضاخان زیاد بود؛ و در اوضاعي که مملکت در

هرج و مرج بهسر میبرد ،صالح نبود که با رضاخان درافتاد و مانع فعالیت او شد .مدرس

در این گفتوگو او را به عاقبتاندیشی و درک سرانجام کار رضاخان دعوت كرد و از علت
مخالفتهایش با رضاخان سخن گفت.

مستوفی اعتراف میکند که در برابر استدالل قاطع مدرس ،چیزی برای گفتن نداشته

چنين آورده است:

معلوم است سوسیالیستها هم برای کارچاقی سردار سپه در نوبت خود بیمیل نبودند که
مدرس را آرام کنند ،تا کار بهجاهای نازکتر نکشد .در یکی از مذاکرات سران حزب ،که
من هم حاضر بودم ،در اطراف ضدیت مدرس ،و در افتادن سردار سپه و نتایج آن برای
کشور ،هرکس چیزی میگفت؛ و البته بیشتر ،جانب مضر این پیشآمد احتمالی را گنده
میکردند .ولی همگی ،حتی من ،معتقد بوديم که حیف است این مرد فعال با جربزه از
بین برود .رفقای خوب ،چون سابقة مرا با مدرس میدانستند ،به من پیشنهاد کردند بروم
با او صحبتی كنم ،شاید از شدت مخالفت او کاسته شود .بعد از ظهر فردای آن روز ،به
منزل سید رفتم ...به او گفتم :تصور نمیکنید برای متنبهشدن سردار سپه این اندازه اقدام
کافی باشد؟ گفت :خیر ،باید المحاله دستش از ریاست وزراء کوتاه شود! گفتم در این
ششهفتماهة ریاست وزرایش خوب كار کرده ،و قدرت و عظمت قشون را خیلی زیاد
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نموده ،و بهواسطه عظم و اعتباری پیدا کردهاند که نظیر آن را م ّدتها است در این کشور
کسی ندیده است .حیف است این قدرت و اختیار و وحدت و مركزيت از بين برود ،و هرج
و مرج و مزيتهاي سابق ،جانشين آن بشود .امروز ،بهواسطة قدرت و مواظبت این مرد و
مرکزگرفتن حکم دولت ،هر تصمیمی در هر قسمت از کارها بگیرند ،روی کاغذ نمیماند
و فوراً اجرا میشود .حکام و عمال از او مالحظه دارند ،کارها به القیدی و بیاعتنایی و
سرهمبندی واگذار نمیشود ،و نظم و حسابی در کار آمده است ...سید گفت :سگ هرقدر
هم خوب باشد ،همینکه پای بچة صاحبخانه را گرفت ،دیگر بهدرد نمیخورد ،و باید از
خانه بیرونش کرد .دیدم این مرد نطاق ،با یک ضربالمثل دهاتی ،همة دلیلهای حلّی
قضیه ،که من آورده بودم ،و خیال داشتم بازهم مقداری بر آن بیفزایم ،گفته و نگفته همه
را از پایه خراب کرد و روی هم ریخت! ولی من مأیوس نشدم ،و از راه نقضی مقصود خود
()5
را دنبال کردم و گفتم :توجه میفرماييد که بیرونکردن او چه زحماتی دارد .سیميتکو
هنوز چشم طمعش از کردستان برداشته نشده ،و با وجود عدة قوای دولتی ،هر روز از خاک
کردستان عراق بهخاک ایران در تکوتاز است .اشراری که بهواسطة قدرت این مرد در
همه جا ساکت شدهاند ،هنوز ریشه و مایة شرارات را از دست ندادهاند .هنوز هم در لرستان
سرجنبانهایی که مثل مار زخمی مترصد وقت مناسباند ،زیاد هستند و اجما ًال ما کارهای
زیادی داریم ،که هنوز به آنها دست نزدهایم .بیست سال از مشروطه میگذرد؛ ما جز به
این یکنفر ،که از هر حیث مواظب همه چیز و همه جا هست ،هیچ برنخوردهایم .برفرض،
بهقول شما ،این سگ را به این جرم از خانه راندیم ،کسی را داریم جای او بگذاریم؟ از
همه گذشته ،با این نغمههای وحشی که از قشون جنوب و شمال و شرق و غرب میرسد
و بهیکدیگر دستور تمرد میدهند و همدیگر را اغوا میکنند ،چه ميخواهیم کرد؟ چیزی
که باقی داریم ،همین یک کار است ،که اینها دو دسته شوند ،و جنگ داخلی راه بیفتد ،یا
همه با هم متحد شوند و ملت را با اسلحة خودش زیرپا کنند ،و...
سید مجال نداد که من باقی ادلة نقض خود را بیاورم؛ حرف مرا قطع کرد و گفت :بههمین
جهت است که من معتقد شدهام ریشة این فساد را هرچه زودتر بايد کند؛ «آخر آدم باید
جرأت بکند بیست تا سوار دست یکی بسپرد ،و از یاغیگری او در امان باشد؟! مرغی را که
دم صبح شغال خواهد بُرد ،بگذارید سرشب ببرد .المحاله از کشیککشی تا صبح خودتان
را راحت کردهاید!» .دانستم که سید در این امر کام ً
ال رادیکال است ،و منطق و طرز
فکرش در این زمینه قوت گرفته است؛ که با هر بیانی از منظور اصلیش نخواهد گذشت.
با هم به اتاق آمدیم .یک استكان چای برای من ریخت و بعد از صرف چای از هم جدا
شدیم( .مستوفي :1384 ،ج )604 ،3

161

162

فرهنگ ،ويژة تاريخ

مستوفی ،مدرس را در میدان مبارزه با استبداد تنها و بییاور میداند .او بر طبیعت

استبدادی و پرشتاب رضاخان واقف است و میداند که هنوز رضاخان همة سازوکارهای الزم

دیکتاتوري را به چنگ نیاورده است که خواست خود را بهشکل قانونی تحقق بخشد .نظمیه
و عدلیه در اختيار او نبود که منویات او بهطور دلخواه برآورده شود (همان.)376 ،

با وجود اين ،فقط مدرس را مرد میدان مبارزه با استبداد رضاخانی میدانست .مستوفی

بعد از گزارش گفتگويش با آیتاهلل مدرس ،اعتراف میکند که «از میان اشخاص صاحبرأی
و ارباب ّ
حل و عقد ،فقط این یکنفر ،مدرس ،اینطور فکر میکرد و افکار باقی آنها از قماش
همان چیزهای حل و نقضی بود که من به مدرس گفته بودم( ».همان .)605 ،در واقع ،آن

باقی در فکر و نظر ،آزادیخواه بودند ،نه در عمل و میدان مبارزه .آن باقی ،ظلم و تجاوزهاي
رضاخان را میدیدند و جز سکوت کار دیگری نمیکردند و همو افزوده است:

آزادیخواهان ،که همیشه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند ،اقدامات بیرویة او (رضاخان)
را میدیدند ،ولی همینکه بیدقتی و هرج و مرج ادوار گذشته را که در تمام شئون کشور
حکمفرما بود ،بهیاد میآوردند ،این بیرویهگیها را که اکثر ،از قبیل تعدی شخص واحد
هم بود ،بهچیزی نشمرده ،سکوت اختیار میکردند .بهعقیدة من ،تمامي تجاوزات آیندة
سردار سپه ،براثر همین سکوت آزادیخواهان واقعی در این روزها ،و همین سکوت
بیمورد بود ،که سبب تجری او شده ،روزبهروز بر اعمال مستبدانة او افزود و کار جلوگیری
او را مشکل کرد .درصورتیکه در اين وقت با کمال سهولت ممکن بود لجام او را بهدست
بگیرند ،که در آینده بیرویهگیهای بزرگتری از او سرنزند؛ ولی کاری را که خدا بخواهد،
اسباب آن را فراهم میکند( .همان)377 ،

مدرس سياستمداري بود كه در عرف زمان و مكان خود نميگنجيد ،چرا كه هميشه

قادر بود پايبنديش به اصول (ملي و مشروطه) را با واقعبيني سياسي و تشخيص گزينهها

و تنگناها در هر شرايطي همراه كند .مدرس برخالف بسياري از سياستمداران روزگارش

هيچ تماسي با سفارتهاي خارجي نداشت و مستقيم با نيروهاي داخلي گفتوگو ميكرد.

سالها بعد سرپرسي لورن ،وزير مختار وقت انگليس در ايران با اينكه مدرس را از نزديك

نميشناخت و مواضع سياسياش را نميپسنديد ،او را «سخنگوي مردم» و در عين حال
«نماينده مشروطيت» توصيف ميكرد.

شهید مدرس با ظلم و استبداد از ناحیة هرکس و هر مرجعی مخالفت و با صراحت و
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شجاعت در برابر آن ایستادگی میکرد .وی برخی از پدیدههای اجتماعی آن روزگار را از
همین منظر ،آسیبشناسی کرده است .برای مثال ،او باتوجه به رابطة مهاجرت و ظلم حاکم

بر مملکت ،به سفرش به اسالمبول اشاره کرده که در آنجا ایرانیان مهاجر زیادی را دیده

است که اغلب آنان بر اثر ظلم و استبداد به آنجا پناه آوردهاند .او این تحلیل را در دورة ششم
مجلس شوراي ملی برای نمایندگان بازگو کرده است:

من در مسافرتهایی که کردهام ،همه جا عدة زیادی مهاجرین ایرانی دیدهام .در اسالمبول
میگویند هشتاد هزار نفر ایرانی هست .در قونیه رفتم از یک دکانی چیزی بخرم؛ صاحبش
ایرانی بود .در داخلة ایران هرجا مسافرت کردهام ،غیرایرانی ندیدهام و خیلی بهندرت
اتفاق افتاده است که یک نفر غیرایرانی باشد .علت این همه معلوم است :مردم از جای
خراب مهاجرت كرده ،به جای آباد میروند نه از جای آباد به جای خراب .در مسافرت
از سلیمانیه به اسالمبول ،در اغلب جاها مهاجرین ایرانی میدیدم؛ از علت مهاجرت آنها
سؤال میکردیم :یکی بهواسطة تعدیات مأمورین بود ،یکی بهواسطة ظلم و تعدی بود و
همچنین .البته باید برای کسانی که بخواهند وارد ایران شوند ،یک مقرراتی قائل شد ولی
ما بايد نقطهنظرمان را این قرار بدهیم که ایرانی مهاجرت نکند و آن هم که کرده است،
برگردد( .مكي59 ،ـ :1358ج )765 ،2

 .3استقاللخواهي

مدرس عقد اینگونه قراردادها با قدرتهای استعماری را نوعی تمایل به آن قدرتها

و ازدستدادن رنگ ایرانی میدانست .او با هر اقدامی که موجب زوال رنگ ایراني شود،
مخالفت ميکرد .ازاینرو ،طی نطقي در مجلس چهارم ( ،)1300یکی از دالیل مخالفت با

قرارداد  1919را همین مسئله (زوال رنگ ایرانی) اعالم کرد:

ما یک ملتی هستیم فقیر ،ضعیف؛ باید بیطرف باشیم و هیچ رنگی نداشته باشیم .صریح ًا
عرض میکنم :بنده که مخالف با آن کابینة وثوقالدوله بودم ،برای این بود که قرارداد را
مضر میدانستم .تمایل از براي ما مضر است ...اشخاصی رنگ پیدا کردند .آمدند و گفتند
عقیدة ما ،تمایل به سیاست انگلیس است و شاید یکی پیدا شود و بگوید عقیدة سیاسی
من روس است .ما برضد همه هستیم .ایرانی مسلمان باید مسلمان و ايراني باشد ...هر
رنگی غیر از این داشته باشد ،دشمن دیانت ما ،و دشمن استقالل ما است( .تركمان،
)53 :1374
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مرحوم دكتر محمدجواد شيخاالسالمي به تفصيل دربارة اين قرارداد شوم و زبانهاي

اقتصادي و نظامي و فرهنگي آن صحبت كرده و بر پاية اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا و

بايگانيهاي معتبر ديگر ،قصد اصل دولت انگلستان را برمال ساخته است .با بررسي دقيق
آن اسناد بهخوبي آشكار ميشود كه قيام مردم عليه قرارداد  1919خاستگاه اصيل ميهني و
ملّي داشته است (شيخاالسالمي  ،1368فصلهاي سوم تا ششم)

مخالفت شهید مدرس با قرارداد  ،1919برمبنای اصل محوری و استقاللخواهي در

اندیشة سیاسی او است :مقابله با هرگونه حضور و نفوذ بیگانگان بهویژه قدرتهای بزرگ

غربی در ایران .هرگونه سلطهطلبی و استعمار قدرتهای خارجی ،زمینهای برای تشدید ظلم

و استبداد در ایران بود؛ زیرا اینگونه قدرتها همواره سعی میکردند افرادی را به قدرت

برسانند که از سویی به حفظ و تأمین منافع نامشروع بیگانگان وفادارند و از سوی دیگر در
برابر ملت ،رویهای مستبدانه و ظالمانه در پیش ميگيرند .ازاینرو ،كوتاه كردن دست اجانب

در ایران ،مقدمهای ظلمستیزی و تأمین آزادیهای مردمی بود .در مجلس چهارم مدرس

رهبر اكثريت و نايب رئيس اول بود ،سردار سپه در مقام وزير جنگ سعي ميكرد بودجه و

قواي نظامي را در اختيار خود گيرد و در اينباره نيز هميشه با مخالفت مدرس روبهرو بود.
جريان مجلس و نطق مدرس در مخالفت با قرارداد  1919در شهر غوغايي برپا كرد لذا سردار

سپه در  1301افسران قزاق را در وزارت جنگ احضار و اعالن استعفا كرد تا آنان را وادارد كه
مجلس را تهديد كنند .قوامالسلطنه استعفا داد و مستوفيالممالك مأمور تشكيل كابينه شد.

مدرس معتقد بود كه مستوفي نخواهد توانست در مقابل تمايالت سردار سپه مقاومت كند.

مدرس دولت مستوفي را نسبت به روية دولت در سياست خارجي استيضاح كرد .نطق او در
اينباره حاوي فلسفة سياسي موازنة منفي و توازن عدمي او است .متن استيضاح مدرس از

دولت مستوفيالممالك:

«مقام محترم رياست مجلس شوراي ملي شيداهلل اركانه ...اينجانب از رويه دولت در
سياست خارجي استيضاح دارم .في  23شهر شوال  .1341مدرس» (مؤسسة پژوهش و
مطالعات فرهنگي)87 :1373 ،

مدرس ،يكبار رضاخان را از نزدیکشدن به انگلیس بازداشت .همسر تیمورتاش

میگوید:

مدرس و استبدادستيزي در تاريخ معاصر ايران

165

در آن ایام که رضاخان بیش از چند ماهی نبود که به سلطنت رسیده بود ،یک شب ...منزل
ما آمد و در اتاق با تیمورتاش ،همسرم ،صحبت میکرد که مدرس ...وارد شد ...شنیدم که
مدرس به رضاخان گفت :تو سرباز خوبی هستی و میتوانی از مرزها مواظبت کنی ،ولی
بهدرد سلطنت نمیخوری.

همسر تیمورتاش همچنین از قول شوهرش میگوید:

در این دیدار ،مدرس به رضاخان پیشنهاد کرد :من خیر و صالح تو را میخواهم .دست
از این کارها بردار و کار مردم را به خودشان واگذار کن .صالح تو نیست که با خارجیان
ارتباط داشته باشی .آنها منافع خود را میخواهند و روزی که تو سودی برای آنها نداشته
باشی ،یک لحظه هم تو را نمیخواهند .رضاخان گفت :من به انگلیسیها قول دادهام .اگر
خالف قول خود رفتار کنم ،مرا نابود خواهند کرد( ...رحمتي)21 :1386 ،

مدرس که میدانست رضاخان در سرسپردگی برای انگلیس و حفظ منافع نامشروع آن

كشور ،مصمم و قاطع است ،مبارزه و مخالفتش را با او شدیدتر کرده بود .او در جایی ،آشکارا،
یکی از دالیل مخالفت با رضاخان را بیان کرده و گفته بود:

اختالف من با رضاخان ،برسر حکومت و عمامه و این مسائل جزئی ازقبیل نظام اجباری
نیست .من درحقیقت با سیاست انگلستان که رضاخان را عامل اجرای مقاصد استعماری
خود در ایران قرارداده است ،مخالفم .من با سیاستهايی كه آزادی و استقالل ملت ایران
()6
و جهان اسالم را تهدید میکند ،مبارزه میکنم و راه و هدف خود را هم میشناسم.

بریتانیا در سال 1301هـ  .ش ،وزیر مختار جدید خود در ایران سرپرسي لورين را منصوب

كرد ،كه وظیفة اصلی شناسايي شخصی سرسپرده و کارآزموده برای تصاحب حکومت در
ایران ،بود .لورین در مالقاتهایی که با رضاخان داشت ،به این نتیجه رسيد که او همان
شخص مورد نظر است .پیامهایی که لورین برای بریتانیا میفرستاد ،موهبتی برای ما شد؛

چون با حیثیتی که امروزه دارد ،تنها کسی است ...که جلوی دسایس و تحریکات عناصر

طرفدار بلشویکها را گرفته است که بهعالوه «در اوضاع کنونی ایران ،همه به ساز رضاخان

میرقصند و او بهترین تضمین حراست از منافع مشروع ما است ...و ما باید مزایای دوستی او
را درک کنیم» .لورین مینویسد« :اگر رضاخان برود ،ثبات هم ميرود»( .غني)277 :1378 ،

او در گزارشی دیگر برای وزارت خارجة انگلیس نتیجه میگیرد که «رضاخان یگانه عامل
نسبت ًا پایدار در وضعیت کلی اینجانب است و ناپدیدشدن او از صحنه تقریب ًا بهطور مسلم
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پیشدرآمد شیوع پارهای نفوذهای ضد امپراتوری بریتانیا و دستاندازیهای نامطلوبی خواهد
شد که میتواند تمامی مسئلة ایران را از نو به صورتی حاد پیش آورد( .».همان)283 ،

لورین در گزارشی دیگر ،ضمن برشمردن توانايیها و خصلتهای استبدادی رضاخان،

رضاخان را برای انگلیس معتمدتر از قوامالسلطنه ميخواند:

هرگاه ما این راه را پیش گیریم ،ناچاريم آن را تا آخر برویم و پیشبینی عواقب آن آسان
نیست .رضاخان قدرت آن را دارد که رئیسالوزراء بشود؛ مجلس را ببندد و همچون یک
دیکتاتور فرمان براند ،حتی سلسلة قاجار را براندازد .اقدام به هریک از این كارها ،موانع
سرراه او را از میان برمیداشت و صرف این امر که به هیچکدام دست نزده است ،این پندار
را از بین میبرد که گرایش وی چیزی جز جاهطلبی شخصي نيست .سه نخستوزيري
كه از هنگام ورود من تاكنون در ايران سركار بودهاند (قوامالسلطنه ،مشیرالدوله و
مستوفیالممالک) ،همه فاقد اهمیت بودند .قوام بهترین آنها بود و فعالیتهای او چنان
پیچیده و حیلهگرانه بود که نمیشد به او اعتماد کرد که خطمشی روشنی را دنبال کند،
مگر آنکه این کار آشکارا سود شخصی او میبود( ...همان)284 ،

 .4استمرار شيوههاي مبارزه
الف ـ خوببودن كافي نيست

مدرس راه مبارزه با مستبدان و افراد دیکتاتورمنش را در انتخاب افراد مقتدر و شجاع

برای مناصب حکومتی میدانست :فرد ضعیف ،هرقدر هم خوب باشد ،هرگز توانایی
ایستادگی در برابر مستبدان را ندارد .بر همین مبنا بود که او با صدر اعظمی میرزاحسنخان

مستوفيالممالک که از رجال نیک آن روزگار بهشمار میآمد ،مخالفت ورزید .بهزعم مدرس،

در وضعيتي که شخص ظالم و مستبدی چون رضاخان برای تصاحب قدرت و سلطة مطلقه

بر مملکت خیز برداشته است ،بهمصلحت نیست که شخصی مانند مستوفيالممالک برای

تصدی رئیسالوزايی انتخاب شود .شرط رئیس دولتشدن ،فقط خوببودن نيست؛ بلکه او

سیاس هم بايد باشد .مدرس در اسفند  ،1301نطقی تاریخی دربارة برنامة دولت و علت

مخالفتش با صدر اعظمی مستوفی ايراد کرد .او وظیفة وکالتی خود در مجلس را همین

میداند:

ما تا این ساعت ،به وظیفة وکالتی خود عمل کردهایم و علت عدم موافقت این بوده که
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موافقت با شخص رئیس دولت به مالحظة بودن شخص رئیس دولت است و اال هیچ
شبهه نیست که آقای رئیسالوزرای حالیه ،آقای مستوفیالممالک ،از اشخاص خوب و
صالح و خدمتگذار این مملکت هستند .خوبی شخص غیر از تصدیق به بودن آن است.
(مكي59 ،ـ :1358ج ،1ص )184

مدرس در این نطق تاریخی ،رجال سیاسی را به شمشیر تشبیه میکند .شمشیرها دو

دسته هستند :یک دسته برای زینت و هنرورزی و یک دسته برای برندگی و کار با آن است.

به زعم مدرس ،در وضعيتي که مملکت در هرج و مرج بهسر میبرد و هر مستبدی میل

به تصاحب قدرت دارد ،با شمشیر زینتی نمیتوان با او مقابله کرد بلکه باید شمشیر برنده

در دست داشت .همان روز که مدرس نطق تاریخی خود را در مجلس ایراد کرد عدهای از

نمایندگان در اتاق تنفس به مدرس اعتراض کردند؛ که چرا با برنامة دولت مخالفت میکند،
مستوفیالممالک شخص وطنپرست درستی است ،مدرس در پاسخ گفت :مستوفی مثل
شمشیر مرصع و جواهرنشانی است که فقط روزهای بزم و سالم باید آن را به کمر بست؛

ولی قوامالسلطنه مثل شمشیر برندة فوالدی است که برای روز رزم باید در دست گرفت.
امروز مملکت ما به شمشیر برندة فوالدی نیاز دارد .نیز آوردهاند که به مدرس گفته بودند:

شما که آنقدر از قوامالسلطنه بدتان میآید و با او مخالف بودید ،حاال چرا این اندازه از او
حمایت میکنید؟ مدرس گفته بود :سیاست این چیزها را ندارد؛ آن روز الزمش نداشتیم،

امروز الزمش داریم( .همان)185 ،

ب ـ تقویت روحیة ایستادگی

مدرس خوب میدانست که استبداد با ایجاد رعب و ترس در دل رجال سیاسی مخالف،

کار خود را پیش میبرد .او این باور را در عمل نیز تجربه کرده بود؛ چنانکه چندین بار از

ناحیة مزدوران رضاخان مورد تهاجم و ترور قرار گرفته بود .یک بار به هنگام رفتن به

مدرسة سپهساالر (شهید مطهری فعلی) چند مهاجم به او هجوم آوردند .رضاخان که در این
اوضاع به مازندران رفته بود ،تلگرافی در احوالپرسی از مدرس فرستاد .مدرس در جوابش

نوشت« :به کوری چشم دشمنان ،مدرس نمرده است»؛ و وقتی برای بیرونآوردن گلولههای

سربی ،تحت عمل جراحی قرارگرفت ،گفت« :انگلیسیها اشتباه میکنند؛ آنان نمیدانند
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جنایت سبب فتح و موفقیت نمیشود( ».گليزواره :1384 ،ج  .)155 ،1بنابراین ،مدرس به خوبي

ميدانست که برای ایستادگی در برابر ظلم و استبداد ،به تقویت روحیة مقاومت و شجاعت

نیاز است؛ و بر همین اساس بود که نمایندگان مجلس را به اهمیت نقش و قدرت مجلس
شورای ملّی در چنین موقعيت حساس توجه می داد.
در جلسة  148مورخ  12مهر  ،1301پس از اظهارات در پردة معتمدالتجار ـ نمایندة

آذربایجان ــ مبنی بر ناامني و شکایت از حکومت نظامی و اظهار نگرانی از کارهای خالف

قانون و تحدید آزادیهای فردی ،اجتماعی و سیاسی شهروندان ،مدرس پس از بیان قدرت
مجلس شورای ملی ،با اشاره به سخنان معتمدالتجار ،چنین گفت:

امنیت؟ امنیت در مملکت است ،منتهی به دست کسی است که اغلب ماها از او خوشوقت
نیستيم .چرا در پس پرده حرف میزنید؟ مگر شما ضعف دارید؟ چرا حرف نمیزنید و دل
خودتان را میلرزانید؟ ...ما که از رضاخان ترسی نداریم .چرا حرف خودمان را در پرده
بگوییم؟ باید بدون ترس و بیپرده گفت :ما که قدرت داریم سلطنت را تغییر بدهیم ،قدرت
داریم رئیسالوزرا را عزل کنیم ،رضاخان را هم تغییر میدهیم .کاری ندارد .وقتی تصمیم
بگیریم و بنا شود ،همچون قطعهقطعهاش میکنیم که کانّه از مادر متولد نشده باشد .هر
وقت تصمیم بگیریم ،هرکاری میتوانیم بکنیم .همین اآلن تصمیم بگیرید رئیسالوزراء
را بخواهید استیضاح کنید ،عزلش كنيد برود پی کارش ،رضاخان هم همین طور ،برود
توی خانهاش بنشیند .دیگر چرا در پرده سخن میگویيد؟ حکومت نظامی و چه و چه؛
اینها اهمیت ندارد ،فوری عزلشان میکنیم .چرا وکالی این دوره سست عنصر هستند؟
آقایان! درمقابل قدرتی که مجلس شورای ملی دارد ،هیچ چیز نمیتواند ایستادگی و
مقاومت کند ...آقایانی که اینجا نشستهاند ،بهمنزلة سی کرور نفوس هستند و همهگونه
قدرت دارند ،عزل کنند ،نصب کنند ...،ما باید بدانیم صالح چیست و فساد کدام است؛ و
تعیین صالح و فساد بکنیم ...آقای وزیر جنگ یک محاسنی دارد و یک مضاری؛ منافع
و مضارش را با هم بسنجید و الاّ تغییر او اهمیت ندارد ...مجلس تغییر سلطنت میدهد،
رئیسالوزراء تغییر میدهد ،کارهای بزرگ دیگر میکند ،اینکه اهمیت ندارد( ...تركمان،
 :1374ج )89 ،1

بهار دربارة بازتاب نطق تاریخی مدرس در مجلس گفته است :انعکاس غریبی در مجلس

و در خارج از مجلس پیدا کرد و توجه همة طبقات و محافل را به خود جلب كرد؛ وزیر جنگ
رضاخان را که تا آن موقع چنین انتظاری نداشت ،نخست دچار نگرانی كرد ،او را برانگیخت
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که درمقابل مجلس عکسالعمل نشان بدهد و چنین وانمود کند مقتضای وقت ایجاب چنان
عملیاتی ،که مورد ایراد مجلس است ،مینمود و برای همیشه مجلس را تهدید کند .ازاینرو،

سردار سپه روز شنبه  ،1301بنابر اطالع قبلی که داده بود ،کلیة افسران نظامی را برای
ساعت  9صبح به وزارت جنگ احضار و شخص ًا نطق مفصلی بهمنظور تهدید مجلس و ذکر

خدمات خود به ایران کرد( .بهار :1357 ،ج )235 ،1

 .5مخالفت با جمهوریخواهی رضاخان

زمزمة جمهوريطلبي يك مرتبه به گوشها ميرسد و سردارسپه عاشق مقام سلطنت

و فعال مايشاء جمهوريخواه ميگردد و از سفارت انگليس كه امپراتوري است تبليغات

جمهوري تراوش ميكند .عنوان جمهوريت در مجلس شوراي ملي و در خارج انقالب شديد
در اذهان توليد مينمايد .كشمكش ميان سردارسپه و مخالفان او روزبهروز بلكه ساعت
بهساعت شدت ميكند .سردارسپه و كاركنان او اصرار دارند كه پيش از نوروز كار جمهوري

تمام شود زيرا نميخواهد محمدحسن ميرزاي وليعهد در اين نوروز سالم بنشيند .روز آخر برج

حوت جمهوري طلبان به نمايندگان فشار ميآورند كه بايد موضوع جمهوري مطرح و رأي

گرفته شود و تصور ميكنند كه با وجود مذاكرات خصوصي كه با نمايندگان پيرو سياست
سردارسپه شده اكثريت رأي موافق خواهند داد ولي نميدانند كه هيأت علميه مجلس قوت
اكثريت را به خود گرفته و جداً ايستاده است كه موضوع نبايد مطرح گردد و آقا سيدحسن

مدرس سردسته هيأت مزبور در اين موضوع در معني سردسته تمام مخالفان سردار سپه و
جمهوري خواهان شده علن ًا بر ضد اين كار صحبت و اصرار ميكند( .دولتآبادي)352 :1362 ،
مدرس در همان نطق تاریخی در مخالفت با مستوفيالممالک ،خود را باالتر از رجال

سیاسی پایتخت میداند و خطاب به نمایندگان مجلس میگوید:

بنده در شهر شما و مملکت شما معتقد به سیاست هیچیک از رجال شما نیستم و هیچ
رجلی را سراغ ندارم که از خودم باالتر باشد .میشود جهل مرکب باشد ،میشود مطابق
با واقع باشد؛ و مقلد سیاست هیچیک از رجال نیستم و هیچ رجلی از رجال مملکت چه
اروپا رفته و چه نرفته را ندیدهام که دماغش باالتر از دماغ من باشد( .مكي59 ،ـ:1358
ج )184 ،1
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تاریخ نشان داد که به راستی مدرس در این گفتة خود جاهطلب نبود و مطابق واقع

سخن ميراند؛ زیرا در آن زمان که رضاخان شعار جمهوریخواهی را سر داد و عوامل

خود را برای تبدیل حکومت از پادشاهی به جمهوری بسیج کرد ،تنها مدرس بود که با
این خواستة رضاخان مخالفت کرد .طرفداران مشروطه و آزادیخواهان غالب ًا به طرفداری
از جمهوریخواهی رضاخان وارد صحنه شدند؛ اما مدرس از همان ابتدا شخصیت ریاکارانه

ن باره ،ماجرای جالبی را
و قدرتطلبانة رضاخان را بهخوبي دريافته بود .حسین مکی در ای 
نقل کرده است:

هنگامی که سردارسپه سردرب میدان مشق (باغ ملی) را ساخته بود ،در باالی هالل دو
مجسمة کوچکی هم ساخته و نصب کرده بودند که هم از درون و هم از برون مجسمة
رضاخان بوده ،مثل اینکه دو مجسمه را در یک قالب ریخته ،بعداً پشت آنها را به هم
چسبانیده بودند .روزی یکی از طرفداران سردارسپه از مدرس پرسیده بود که ساختمان
سردر میدان مشق چطور است .مدرس در جواب گفته بود« :مجسمة باالی سردر مثل
()7
رضاخان دورو ميباشد( .».مكي59 ،ـ :1358ج )189 ،1

به تعبير مؤلف كتاب «مرد روزگاران» :اين درست است كه مدرس با تمام قوا براي درهم

شكستن جمهوريت مبارزه كرد و كوشيد و موفق هم شد،ولي اين به معني مخالفت مدرس

با حكومت جمهوري واقعي به مفهوم اساسي آن نيست ،بلكه مخالفت مدرس با جمهوري
رضاخاني است كه ميرفت تا مانند پادشاهي او بر ملت مظلوم ايران تحميل شود .اين بودكه

مدرس در تمام عمر ،مانند تمام شهداي راه آزادي و حرمت انسانها ،با سلطة استعمار و
استبداد در ستيز و پيكار بود با جمهوري فرمايش رضاخاني ميجنگيد ،كه در حقيقت جنگ او
با امپراتوري انگلستان و سلطة بيگانگان بود و همانگونه كه بعدها مشخص گرديد ،رضاخان
مهرهاي ضعيف و حقير و عامل بيقدرت آنان در شهريور  1320از كار درآمد( .مدرس:1374 ،

)71

تجربة سیاسی رویکارآمدن حکومتهای دیکتاتوري نشان ميدهد که راه برای

شکلگیری اینگونه حکومتها از طریق حکومت جمهوری هموارتر است .کنارهگیری قیصر
از سلطنت در آلمان ،براندازی حکومت پادشاهی تزار روسیه و حکومت عثمانی و تبدیل

هریک از آنها به حکومت جمهوری و تأسیس جمهوریهای دیکتاتوری ،نمونهای از این
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تجربة سیاسی است ،چنانکه جمهوری آتاترک از این جهت برای رضاخان بسیار الهامبخش
بود .این احتمال نیز داده شده است؛ که چه بسا رضاخان تصور میکرد که با اصل و نسب

حقیرش نمیتواند شاه بشود (غني .)328 :1378 ،بنابراین ،ایدة جمهوری ،خواست رضاخان را
در تبديلشدن به قدرت مطلقه بهخوبي پاسخ ميداد.

رضاخان برای تصویب جمهوریت در مجلس تالش زیادی کرد تا انتخابات دورة پنجم

زودتر برگزار شود و باألخره افتتاحیة دورة پنجم مجلس در  22بهمن  1302برگزار شد .مدرس

میدانست که موضوع تشکیل جمهوری اگر به رأی گذاشته شود ،اكثريت جمهوريخواه
غلبه ميكند و يگانه راه چاره آن بود كه اخذ رأي حتیاالمکان بهتأخیر افتد به امید آنکه

اتفاق نظر اکثریت از بین برود و در افکار عمومی خارج از مجلس تغییری رخ بدهد( .همان،
332؛ همايون كاتوزيان)383 :1380 ،

بر اثر این مخالفت ،نزاع میان فراکسیونهای مخالف و موافق با جمهوری در مجلس

درگرفت .دکتر حسین بهرامی (احیاءالسلطنه) ،موقع را غنیمت شمرد و به تحریک تدین،

سیلي محکمی بهصورت سیدحسن مدرس نواخت بهطوریکه عمامة مدرس از سرش افتاد؛
اما صدای این سیلی مانند رعد نه تنها در تهران و اطراف منعکس و پراکنده شد؛ بلکه چون

کبریتی که به انبار باروت برسد ،چنان انفجاری در افکار و احساسات مردم پایتخت بهوجود

آورد ،که نتیجة آن روز دوم فروردین  1303معلوم شد و زمینه را برای مخالفت با جمهوری

و حمایت از مدرس و تظاهرات عمومی و شاید انقالب آماده ساخت( .مكي59 ،ـ :1358ج،1
)287

این حادثه ،تفرقة بیشتری در صفوف جمهوریخواهان پدید آورد؛ حامیان مدرس را در

مجلس خشمگین کرد و مردم را ترساند و به خصومت واداشت .مسئله جمهوريت در آن ايام
اولين گامي بود كه امپراتوري انگلستان براي طرح تمركز در ايران به آزمايش گذاشت ،چه

اين طرح در تركيه مطرح و به اجرا گذاشته شده بود .اقليت به رهبري مدرس چنان تودههاي
مردم را بر ضد جمهوري قالبي برانگيخت كه سردار سپه و طرفدارانش كه ميگفتند «قاطبة

ملت جمهوري ميخواهند» مجبور شدند بگويند «حاال كه ملت جمهوري نميخواهد ما هم

از خرج جمهوري صرفنظر ميكنيم» (مؤسسة پژوهش و مطالعات فرهنگي )91 :1373 ،رفتهرفته
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آشکار شد که میل رضاخان كه نميخواست تا عید كار را تمام كند ،امکانپذیر نگرديد.

رضاخان محافظهکاری فطری مردم و بهخصوص روحانیان را بهدرستي نشناخته بود .او

در  11فروردین عازم قم شد تا طبق قرار قبلی با علمای عظام ،که به عراق بازمیگشتند،
تودیع کند .او با این سفر قصد اعالم وفاداری به اسالم و احترام به پیشوایان دینی را داشت.
ضربة نهایی به جنبش جمهوریخواهی رضاخان ،تغییر دستگاه خالفت عثمانی و تأسیس

جمهوری الئیک توسط آتاترک در ترکیه بود .بهزعم سیروس غنی ،جامعة شیعه هیچوقت
خلیفه را پیشوای روحانی خود نشمرد ،ولی ازمیانبردن این مقام ،ضربهای به مذهب بود
و همه آن را نتیجة همایند برقراری جمهوری و جدایی دین و سیاست دانستند .علمای

اعالم در ایران موافق جمهوری نبودند؛ ولی تابهحال ساکت نشسته بودند .با این تحوالت

در ترکیه ،جمهوریخواهی همسنگ بیدینی شد و مخالفت آنان خصومت علنی شد( .غني،
)335 :1378

رضاخان که نبرد جمهوری را باخته بود ،برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر ،در 12

فروردین  ،1303اعالمیة انصراف از جمهوریخواهی را بیرون داد:

اولیای دولت هیچوقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند ...و نظر به اینکه در
این موقع افکار عامه نشست اذهان گردیده ...لهذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج
اسالم و علمای اعالم به حضرت معصومه (ع) مشرف شده بودم ،با معظم لهم مقتضی
دانستیم که به عموم ناس توضیح نماییم عنوان جمهوری را موقوف ...سازند ...این است
که به تمام وطنخواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت میکنم که از تقاضای
جمهوری صرفنظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم ،با من
توحید مساعی نمایند( .همان)

درواقع ،بیانيۀ رضاخان ،اعالمیۀ شکست توأم با خشم در برابر با روحانیای بود ،که

شجاعانه سد راه قدرتطلبيهاي او شده بود و رضاخان هرگز نميتوانست مدرس را بهدليل

ايستادگي در برابر مطامع نامشروع خويش ببخشد ،بهخصوص كه از اين تاريخ براي همگان

آشكار شده بود كه تنها مدرس است كه ميتواند در برابر رضاخان ايستادگي كند .مستوفي
پس از اين واقعه ،او را بهعنوان رهبر نهضت ضدجمهوري معرفي كرده است:

...اماالسباب اين نهضت ضدجمهوري ،مدرس بوده و بعد از كفن و دفن كردن جمهوري
باز هم سلسلهجنبان ضديت عمومي با سردار سپه مدرس است و اوست كه خود را مركز
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افكار ضد او كرده و معتقد است كه بايد ريشة اين خودسري را كه واقع ًا براي كشور
خطرناك شده بود ،كند و شاه و وزرا و مردم را به آزادي خود رساند .در ميان وكال هم
البته عدهاي مانند مشيرالدوله و مستوفيالممالك و دكتر مصدق و جمعي ديگر هستند
كه مثل مدرس فكر ميكنند ولي رشادت عملي و وسايل كار آنها بهقدر سيد نيست .آنها
افكار ديگري هم از قبيل جلوگيري از خونريزي و توليد فساد و شقاق ميان قوة نظامي و
عامه دارند كه مدرس بهموجب تعليمات مذهبي و ديني از اين افكار بهدور ،و عقيدهمند
است كه هرچه و هركار كه براي جامعه الزم بهشمار آمد و اقدام به آن مطابق مصلحت
تشخيص داده شد ،براي بهدستآوردن آن ،خير /شر اين رنج و زحمتهاي قليل را نبايد
چيز مهمي شمرد و شايد اگر دو سه نفر ديگر از اهل نفوذ همانطوركه با او همعقيده
بودند ،با او همكار و همرفتار ميشدند ،با همة اين قشرهاي نظامي ،ازعهدة برانداختن
قدرت سردار سپه برميآمدند( .مستوفي :1384 ،ج )603 ،3
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 .6مخالفت با تغيير رژيم

مدرس اوضاع سياسي و اجتماعي روزگار خود را آنچنان مناسب و مثبت نميديد ،كه

بتواند با تكيه به آن ،با ظلم و استبداد مبارزه كند؛ ازاينرو ،در چنين اوضاعي ،وضع بد را بر
بدتر ترجيح ميداد .در نظر او ،حضور در مجلس شوراي ملي فرصت مناسبي براي ايستادگي
در برابر ظلم و تالشي براي تأسيس حكومتي مبتني بر آزاديهاي مردمي بود؛ اما اين

فرصت آنچنان نبود كه او را براي رسيدن به چنين هدف مقدسي اميدوار كند؛ زيرا مجبور
شرش كمتر از راههاي
بود در همين مجلس از ميان راههاي پيشرو ،آن را انتخاب كند كه ّ
ديگر باشد .يك نمونة آن ،مسئلة تغيير رژيم قاجاريه بهدست رضاخان بود.

مدرس واقف بود كه سلطنت قاجار حكومتي نيست كه بتواند مردم ايران را در مسير

شرش از حكومت و سلطنتي كه رضاخان درپي آن بود ،كمتر
پيشرفت و ترقي قراردهد ،ولي ّ
است .ازاينرو ،با هرگونه ارادهاي براي تغيير رژيم قاجار مخالفت ورزيد.

هرچند احمدشاه خود نقايصي داشت و بسياري از كارهايش مورد تأييد نبود ،ولي مخالف

قراردادهاي استعماري بود .او حتي در مسافرت به اروپا و انگلستان قرارداد وثوقالدوله را

تأييد نكرد؛ با كارهاي رضاخان نيز مخالف بود و تنها تحت فشار زياد ،فرمان نخستوزيري

را به سيدضياء داد.
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شر رضاخان و اربابانش نجات دهد و به قول
مدرس براي آنكه شايد بتواند مملكت را از ّ

خود رفع افسد به فاسد كند ،تصميم گرفت سيد اصغر رحيمزاده صفوي ــ مدير روزنامة

آسياي وسطا ــ را براي بازگردانيدن احمدشاه ،به فرانسه بفرستد؛ هرچند خود هيچ خاطرة
خوشي از اين سلسله نداشت و طرفدارشان نبود .رحيمزاده در اواخر آذر  1303هـ  .ش.
ازسوي مدرس به اروپا رفت .وي از سوي مدرس حامل پيام مهمي براي احمدشاه بود .اين
پيام را مدرس شخص ًا به وي تسليم و در مخفينگاهداشتن آن فوقالعاده تأكيد كرده بود.
رحيمزاده در هتل نگرسكو (محل اقامت شاه) در شـهر نـيس ــ واقع در جنوب فرانسه ــ
با او مالقات كرد؛ و با وجود گفتوگوهاي زياد ميان احمدشاه و رحيمزاده موفقيتي بهدست
نيامد .شاه نيز نميخواست و بلكه نميتوانست از زندگي مر ّفهي كه در آنجا فراهم كرده

بود ،دل بركند و بهصراحت به رحيمزاده گفته بود« :ميبيني اينها دنيا را چگونه ميگذرانند؟
حال تو ميگويي من اين منظره را رها كنم و پيش بيفتم و خونريزي در ايران راه بيندازم؟».

(رحيمزاده صفري)103 :1362 ،

اوايل آبان  1304هـ  .ش ،مخالفت عليه قاجاريكباره و بهطور علني بروز كرد .در تهران
تظاهراتي برپا شد و تظاهركنندگان كه شمار آنان از چهارصد نفر تجاوز نميكرد ،با عنوان
طبقات اصناف مختلف ،در مدرسة نظام تحصن كردند و خواستار خلع احمدشاه از سلطنت
شدند .تلگرافهاي زيادي از شهرستان در مخالفت با قاجاريه به مجلس شوراي ملي مخابره
شد .در همين زمان ،داور ،تيمورتاش و عدة ديگري از نمايندگان مجلس شوراي ملي ،طرح
انقراض قاجاريه را تهيه و تدوين كردند و نمايندگان مجلس را به خانة سردارسپه بردند تا اين
طرح را امضا كنند .روز نهم آبان  1304هـ  .ش ،مجلس شوراي ملي بهرياست سيدمحمد
تدين (نايب رئيس اول) تشكيل شد تا مادهواحدة خلع قاجاريه را بررسي كند .قبل از آنكه
مجلس وارد دستور شود ،مدرس اعالم اخطار قانوني كرد و گفت چون رئيس مجلس (حسن
مستوفي) استعفا كرده است ،طبق نظامنامه ابتدا بايد استعفانامه خوانده شود .اخطار مدرس
پذيرفته نشد و مادهواحدة خلع قاجاريه ،بهعنوان طرح پيشنهادي تعدادي از نمايندگان با قيد
دوفوريت خوانده شد .مدرس دوباره اعالم اخطار قانوني كرد و با جملة «خالف قانون اساسي
()8
است ،خالف قانون است» ،جلسه را ترك كرد( .رحمتي20 :1386 ،؛ طاهري )157 :1375
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 .7نتيجهگيري

اگر يك روية حاكميت ديكتاتوري استبداد ،ظلم و تهديد آزادي باشد ،بايد بهراستي

چنين نتيجه گرفت كه در وضعيتي كه ايران وارد دورة جديدي از تجربة سياسي ميشد و
با تأسيس حكومت ديكتاتوري رضاخان درگير بود ،تنها آيتاهلل مدرس بود كه ميتوانست

نهضت ضدديكتاتوري را رهبري كند؛ چنانكه همة مشروطهطلبان و آزاديخواهان مخالف و

موافق بر اين نكته اتفاقنظر داشتند؛ كه اگر يك مخالف واقعي هست كه ميتواند در برابر

زورگوييهاي سردار سپه مقاومت كند كسي جز مدرس نيست .مهمتر اينكه چنين شخصيت

برجستهاي ،تربيتشدة مذهب فقه جعفري است .او با همين عنوان فقاهت وارد تهران شد و
با همين مرجعيت ديني بود كه رهبري مبارزه با ظلم و استبداد رضاخاني را بهعهده گرفت.

اما اين خصلت شهيد مدرس ،تنها ويژگي او نبود؛ زيرا آن شهيد بزرگوار در صحنهاي وسيعتر

از روية استبدادي رضاخان نيز وارد عمل شده بود و آن مسئلة دينستيزي و عرفيسازي
(جدايي دين و سياست) است كه ديكتاتوري رضاخان كارگزار نظامي ـ سياسي آن بود.

پينوشتها

 .1واسعي5 :1377 ،؛ بهنقل از ايرج افشار ،مصدق و مسائل حقوقي و سياست ،ص .137

 .2بنابر اصل دوم متمم قانون اساسي ،الزم بود بيست نفر از علماي بالد معرفي و در مجلس پنج نفر از ميان
آنان بهعنوان طراز اول براي نظارت بر قوانين مصوبة مجلس انتخاب شوند .خبر انتخاب مدرس توسط

مجلس به اطالع آيات عظام خراساني و مازندراني در نجف اشرف و انجمن ايالتي و هيأت علمية

اصفهان بهوسيلة تلگراف مخابره شد .اولين نطق مجلس در جلسة  200روز شنبه  29محرمالحرام

 1329هـ  .ق .چنين آغاز شد« :اول عذر ميخواهم كه صحبت داشتن بنده قدري زود است :بهواسطة
اينكه عاقل تا بصيرت پيدا نكند ،سزاوار نيست كه صحبت كند »...با بيان اين جمله مدرس اصل تعقل
و تفكر در حرف و عمل را مطرح ساخت و در نطق روز پنجشنبه  24محرمالحرام در جلسه  202اصول

اتحاد ،اتفاق در امور و احترام قانون و خدمت به مردم را مورد بحث قرار داد و گفت« :سيدالقوم

خادمهم ،رئيس هر قومي بايد حافظ و خادم آن قوم باشد( »...مؤسسة پژوهش و مطالعات فرهنگي،
.)19 :1373

 .3رحمتي :1386 ،ص 22؛ بهنقل از :مكي ،تاريخ بيستسالة ايران ،ج  ،4ص .116

 .4ملك محمدي :1383 ،ص 130؛ بهنقل از تاريخ بيستسالة ايران.
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 .5اسماعيل سيمستكو (سميتقو) ( ،)1309/1269پسر يكي از خانهاي جزء قبيلة كرد بود؛ دست به حمله

به شهرها و دهات آذربايجان غربي زد و كوشيد بقية قبايل كرد را هم با خود همراه كند و درپي تأسيس

دولت مستقل كردستان بود .دولت تركيه از وي پشتيباني كرد .وي در سال  1309در زدوخوردي كوچك
به قتل رسيد.

 .6بصيرتمنش :1378 ،ص 11؛ بهنقل از كتاب علما و رژيم رضاشاه ،ص .328

 .7سيروس غني ،گزارشي از حمايت منورالفكران داخلي و خارجي از جمهوريخواهي رضاخان ارائه كرده
است( .ر.ك :غني)311 :1378 ،

 .8در چگونگي اين مجلس فرمايش و نطق تاريخي دكتر مص ّدق در مخالفت با رضاخان (مكي ،حسين.

نطقهاي تاريخي دكتر مصدق در مجلس پنجم و ششم ،تهران).
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