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 بافند ها گیس جمهوری میزن 1

 پسندد،یدار نمالرقاب و تاج ملت مالک کی ی برا گرید ی تمدن امروز ی ایدن
 پرستد، یقدَرقدرت، قضاسطوَت نم حضرتِیاعل 

  .سازدیآلمان و سلطان تُرک را از تخت سرنگون م صریق 
 1302اسفند  26، شماره ستاره ایرانی حزب جمهوری ایران، روزنامه

 

 مقدمه 
سال   زمستان  حدود   1302در  بود،  مشروطه  پادشاه  قاجار  احمدشاه  خورشیدی 

گذشت، در این مدت جنگ جهانی اول درگرفت و  هفده سال از انقالب مشروطه می

روی داد که هرکدام تأثیرات   1299ایران و انگلیس و کودتای    1919پس از آن قرارداد  

ار عمومی ایرانیان داشت. چهار دوره ی ایران و افکسیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه

دور پنجم مجلس آغاز شد.    1302مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه  

در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی است  

 از وقایع آن زمستان.  

« متن  گزن عنوان  مبافندیم  ی جمهور  سِی ها  توصیف  از  برگرفته  خان  قلی هدی « 

بی  توصیفی  و چنین  است  از حرکت هدایت مخبرالسطنه  برآمده  و صداهای تردید  ها 

 زنان در آن روزگار بوده است.  

- چهار ماه از برآمدن خیزش اعتراضی  بیش ازبریم که  اکنون در روزهایی به سر می 

بسیار   گذرد و حضور زنان در این اعتراضاتانقالبی »زن، زندگی، آزادی« در ایران می

خورشیدی صداهای مختلفی    1302چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال  

در ایران، بسیاری از کنشگران سیاسی  امروز  برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است.  

اند، در این سکوتِ اجباری، ولو بسیار ها هستند یا مجبور به سکوت شده یا در زندان

ها« برخاسته است. بازهم در پوشش »ضرورت  قورباغه»  « ازعطا»ابو  بانگکوتاه، بازهم  

دوران  برای  »وکیل«  انتخاب  و  فراگیر«  »ائتالف  و  کلمه«(  »وحدت  )بخوان:  اتحاد« 

شود. این در حالی »رضا پهلوی« به »وکالت« برگزیده می   ،»گذار به ایرانِ آباد و آزاد«

تر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از و پیشهماست که  
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به مادرش  همچنین  و  ایران  حامیانش  به  پادشاهی  نظام  بازگشت  خواستار  صراحت 

 . اندبوده 

سال   رئیس   1302در  همنامش  پدربزرگ  سا خورشیدی  بود.  ی بقه الوزرا 

  1302گشت، در زمستان سال  ها سال پیش از آن برمی خواهی در ایران به ده جمهوری 

دوم  روز  اما  است،  جمهوری  نظام  خواستار  که  کرد  اعالم  ابتدا  نیز  میرپنج  رضاخان 

ای درنگ کرد و مواضعش را در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه  1303فروردین  

 تغییر داد. 

شود وضعیت امروز را بهتر ل پیش بر ما رفت سبب می سا  99شک خواندن آنچه  بی 

دهد، درک کنیم؛ امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغی سیاسی و اجتماعی می 

می  شعار  ایران  معترض  مردم  از  دموکراسی،  بسیاری  رهبری،  نه  سلطنت،  »نه  دهند 

یدن گیسوانشان برابری« و »مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر«؛ امروز که زنان با بر

پوشند، بسیاری از آنان همچنان ی رزم می جامه همزمان  آورند و  جای می آیین سوگ به 

 بافند«. اند و »گیسِ جمهوری میخوان جمهوری چاووش

 

 ی دیخورش 1302زمستان سالِ 
کار و مهمل بودند. رجال کم  یخسته بودند. برخ  می مردم از وضع قددر آن زمستان  

بعض   یبعض نداشتند.  نم  انیبا خارج  یوجاهت  کنار  هتاک آمدندی درست  بر   د یجرا  ی. 

 ید یشد  ی . اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبافزودی ها مها و عداوتبغض 

خاطر احمدشاه آشفته    1. ستیدرآورده بود و معلوم نبود دعوا بر سر چ  ی همه را از پا

جسته بود صحبت .  مبا   ی هاجسته  گوش  به  مناگوار  س  دیرسی رک  از   أس ی  شیمایو 

  رفت. گی م  ش یو هر دم راه فرنگ پ  بود  ل یبه امور قل  تش یو عنا  لی. مزاجاً علدیباری م

.  بود  در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افزوده  یسپه رونقرضاخانِ سردار

ب  دیدندی را مرد کار م  سردارسپهمردم   اوو  بودند  د یام  ه  نغمهبسته  بدوِ   ییها.  از  هم 

. بودنقل مجالس    ایتالیدر آلمان و ا  آمدهاش ی پ  بود.  افته یدر اذهان رسوخ    تیمشروط

 

، تهران: مؤسسه 1363جلد دوم،    ،هیانقراض قاجار  ران ی ا  یاسیمختصر احزاب س   خیتار   ، یبهار، محمدتق  1

 . 30، ص ریرکبیانتشارات ام
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هر کس به  .  دمآی م  نیسنگ  تیگوش اکثره  که ب  ختندنوایم  ی جمهور  ی هنغم  یتجماع

جمهور  ی منظور س  ی سنگ  ارجوز  زد،ی م  نهیبه  مجلس  صحن  در   ی هصدرالسلطنه 

رژ  خواندیم  ی جمهور آن  م   میو  نجات  راه  منزل    ،دانستیرا  در  معارف  انجمن 

 یدلنواز جمهور  ی هعارف در گراندهتل نغم  ،بافت ی میجمهور  ی هممتازالملک فلسف

  نام به    .ند تباف یم  ی جمهور  س یو گ   زدندیم  ی آزاد  الفِها به غمزات دلربا  زن  خت.نوای م

تا چه   بود  شب آبستن،  دیرسی مقاله م  ی از بمبئ  رانیا   ِیالوزراس ی رئ  ایاسالم    یِ نی موسول

هول    ی به قدربرای رفتن به فرنگ  احمدشاه    1302در روزهای آخرِ پاییز    1ر.سح  دیزا

چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و   لشیاتومب  نبود،کرده بود که مافوق آن متصور  

 یاتازه   ی ها عقب مانده بودند، شاه که رفت فکرهاهمراهان فرسنگ  یه یسردارسپه بق 

ایام فترت بین    وقتی فکرِ جمهوری در ایران شایع شد  2.به ذهن رضاخان خطور کرد

خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش  دو مجلس بود، اما در آن زمستان جمهوری 

 افتاد.ه به راه می خواهانهای جمهوری ها و حرکت گاه بحثاز آن نیز گه

 

 خواهی در ایران ی جمهوریپیشینه
  دارِ الرقاب و تاجمالک  آورد وارثانِ مذکرِ پادشاهیهر چه تاریخِ مکتوب به یاد می 

خورشیدی که محمدشاه سومین پادشاهِ    1227مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال  

دودمان قاجار درگذشت جمعی بر سر میرزا صدرالممالکْ وزیر وظائف و اوقاف اجتماع 

دیدِ نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت   جمهورکردند که باید دولت ایران را  

و روزگار بیش از این به خواستِ جمهوری پرداخته نشد اما در آن روز    3جمعی ساخت.

ناصرالدین ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحبقران شد. در دوران  نیز وقتی  و  شاه 

 

از    یاشش پادشاه و گوشه   خیاز تار  یاخاطرات و خطرات توشه  ،یقلی)مخبرالسلطنه(، مهد  تیهدا   1
 .459و  458، تهران: نشر زوّار، صص 1344،  من یزندگ یدوره 

 . 164، ص 1363بهار،   2

»تأمل  مقدم،ی پرتو   3 جمهور  یعباس،  تار  یرضاخان  ی در  اسناد  به  اتکا  مطالعات   یه ینشر  «،یخ یبا 

 . 119تا   74، صص 6، شماره 1384بهار  ،یخیتار
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ملکم  سال  میرزا  در  فراموش  1238خان  اندیشهخورشیدی  داد  ترتیب  را  ی خانه 

شدنِ شاهزاده  جمهورکرد و در تالش بود زمینه را برای رئیسجمهوریت را تبلیغ می 

ناصرالدینالدینجالل سازد،  فراهم  فراموشمیرزا  داد  فرمان  و  کرد  وحشت  خانه شاه 

  1منحل گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند.

سال   ناصرالدین  1268در  سلطنت  هنوز  که  آقا  خورشیدی  داشت،  ادامه  شاه 

ی عذرا«  تاریخی به نام »بوسه -دولتی داستانی سیاسیسیدحسین شیرازی از مترجمان  

(The Virgin’s Kiss ترجمه کرد و آن را به امین )  ی کبرا   ی دارالشورا  س یرئالدوله 

الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادیخواهان ی نشان داد. امین دولت

الدوله به مترجم این  امین   ی خواهان در سرزمین تاریخیِ بوهم بود. توصیه و جمهوری 

امکان  قدر  به   ... نموده  مقتضیات عصر  رعایت  و  ندهید  از دست  را  بود که »احتیاط 

پوشیده سخن گویید ... ]طوری[ که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد«. البته  

خواه« مرادفِ »مفسد و خائن« بود و شاه لفظ »جمهوری در عرف حکومتِ ناصرالدین 

لغت »جمهوری« و »جمهوری   روازاین بود، در در آن داستان هر جا دو  طلب« آمده 

طلب« جایگزین شد، با وجود این اش دو لغت »سلطنت مشروطه« و »مشروطهترجمه

ی ی داستان »بوسهمالحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه

همکاری با همفکران میرزا ملکم خان عذرا« منتشر نشد، مدتی بعد نیز مترجم به اتهام  

پاره نشر  بعد در و دخالت در  نوزده سال  این داستان  اوراق سیاسی دستگیر شد.  ای 

  2، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. 1287

ی شاه قاجار زمینه خواهی در ایران در روزگار ناصرالدینی جمهوری باری، اندیشه

اجتماعی و  فرهنگی  جنبش   مساعد  سرکوب  برای  مستبد  حکومت  و  های نداشت 

مُهر جمهوری  بر آناعتراضی  قیام   1270زد. در سال  ها می خواهی  خورشیدی وقتی 

شاه و درباریان وانمود کردند که پا شد ناصرالدینی رژی به تنباکو برای لغو امتیازنامه 

جمهوری  شوراندن  معترضانْ  دستاویزِ  را  امتیازنامه  و  هستند  شاه  خواه  علیه  مردم 

 

 ، ی صوت  یبه اهتمام محمدعل  ،تیو مشروط  هیقاجار  رانیگزارش ا  ،یقلی)مخبرالسلطنه(، مهد  تیهدا   1

 . 140، تهران: نشر نقره، ص 1363

 . 78- 76صص  ،، تهران: نشر گستره1387 ،رانیا  تینهضت مشروط یدئولوژی ا دون،یفر ت،یآدم  2
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کوشیدند مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگونیِ سلطنت  اند. درباریان میساخته 

کنند. کلمه  1قلمداد  روزگار دو  آن  و جمهوری در  رمز طرد و ی »جمهوری  خواهی« 

انگ  نوع  این  بود.  مظفرالدینسرکوب  زمان  در  عین زنی  یافت.  ادامه  نیز  الدوله شاه 

خواهان را جمهوریت  ی مشروطهکوشید هدف و خواستهشاه می دینصدراعظم مظفرال 

پیغام می  مذهبی  رهبران  برای  و  تأکید می معرفی کند  و  کرد که »معترضان فرستاد 

طلب« هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و دین و جمهوری جو، بی ای مفسدهعده 

حرف همین  ندارند.  روحانیت  سیدمحموحدیثانهدام  شد  سبب  که  ها  طباطبایی  د 

طلب  گویند ما مشروطهخواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید: »حاال بعضی می 

ها را باشیم، به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفطلب می و جمهوری 

  2بندند«. مردم به ما می 

مشروطه با  او  زورآزمایی  هیاهوی  در  قاجار،  شاه  محمدعلی  زمان  خواهان،  در 

میرزا   مسعود  آمد.  خوش  شاه  از  مستبدتر  شاهزادگانِ  از  یکی  مذاق  به  جمهوریت 

خواه شد و سودای  السلطان که ستمگری او در اصفهان زبانزد همگان بود جمهوری ظل

 1296جنگ جهانی اول، در    پایاناز  یک سال پیش    3پروراند.جمهوری در سر می ریاست

ی هایی دربارهروسیه رخ داد، در محافل تهران حرف و حدیث  1917خورشیدی، انقالب  

ریاست و  جمهوری  به  سلطنت  از  ایران  رژیم  نظیر  تغییر  اشخاصی  جمهوری 

ها افتاد، اما الممالک بر سر زبانخان مستوفیمیرزا فرمانفرما و میرزا حسنعبدالحسین 

 4جنگِ بزرگ در جهان نواخته شد.  شیپور

 شد و امکانِ   ی گرید  ی هاچالش   ریدرگ  رانیا  ی هاول جامع  یبا شروع جنگ جهان

به شد.    کل جمهوریت  گذاشته  حرکت کنار  گرفت  پایان  که  بزرگ  های جنگ 

 1302خواهانه از سر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال  جمهوری 

 

 یی.حسن کربال خیمقدم به نقل از ش ی پرتو  1

 ی.االسالم کرمانبه نقل از ناظم  همان  2

 .تیبه نقل از هدا همان  3

 ی. ابه نقل از کمره همان  4
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هفت   حرکتخورشیدی  از  جمهوری مورد  می های  شرح  ایران  در  را  که  خواهی  دهد 

  1اش این است: خالصه

مشروطیتجمهوری  .1 عصر  از طلبان  کمی  شمار  قاجار  عصر  در   :

فرهیختگان ایرانی که تحت تأثیر قانون اساسی فرانسه بودند اصل جمهوریت 

ردند. ]عالوه  کرا برای رهایی کامل از نظام استبداد مطلق در ایران تجویز می

پیش  که  مواردی  مقالهبر  در  نمونه تر  شد[  اشاره  حاضر  رسالهی  آن  ی ی 

»کتابچه در باب قواعد حکمرانی مملکت فرانسه« است که در عصر ناصری 

ترجمه شد. این رساله را ژول ریشار فرانسوی که از معلمان دارالفنون بود به  

فرانسوی است اما انتشار آن که مؤلف  فارسی ترجمه کرد. به نظر امین با این

ی  شک خالی از تأثیر نبوده است. چندی بعد در دههزبانان بی در میان فارسی 

ای ای ناشناخته در رسالهپایانی منتهی به امضای فرمان مشروطیت نویسنده 

ی انتخابی« یعنی جمهوری حمایت کرد. به زبان فارسی از »حکومت منفرده

خواهان ایرانی را که خارج از  جمعی از مشروطه  ها،عالوه کنید بر این رساله 

های جمهوری  های سیاسی اروپا و قوانین اساسی دولتکشور بودند و با نظام

بودند.   ایران  در  نظام جمهوری  برقراری  گروه طرفدار  این  داشتند.  آشنایی 

ی استبداد خصوص پس از دورهپس از امضای فرمان مشروطیت و به  روازاین

و خلع   نظام سیاسی  محمدعلیصغیر  عنوان  به  اصل جمهوریت  قاجار،  شاه 

 شد. ی ایران در داخل و خارج از کشور تبلیغ می آینده

خورشیدی به رهبری   1294: این جنبش از سال  جنبش جنگل در گیالن  .2

خان از مجاهدین خان جنگلی در گیالن آغاز شد. میرزا کوچکمیرزا کوچک

ی مملکت همراه با نیروهای ضع آشفته خواه بود و در اعتراض به ومشروطه

 

ا  ی خواهیجمهور  یخچه ی»تار  دحسن، یس  ن، یام   1 اقتصاد   ی اسیاطالعات س  یه ینشر  ران«،یدر   ،یو 

 .95تا  86، صص 172و  171 یها، شماره 1380
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مرکزی  دولت  تشکیالت  برابر  در  و  شد  مستقر  جنگل  در  خود  نظامی 

با   ایران،  نظام جمهوری در سرتاسر  تعمیم  با هدف  را  »جمهوریت گیالن« 

ها بدون ذکر ی جنگلی ی اول مرامنامهحفظ تمامیت ارضی، بنیاد نهاد. ماده 

عامه«کلمه »حکومت  از  »جمهوریت«  شبیه  می   ی  آن  مفهوم  که  گوید 

جمهوریت است: »حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع  

ها »قوای مجریه در مقابل  ی جنگلیی دوم مرامنامه خواهد شد«. و طبق ماده 

بوده و تعیین آن از مختصات نمایندگان متناوب ملت  منتخبین مسئول  ها 

اختالفمی  ایجاد  با  اما  با  نظرهباشد«.  و  شدند  منشعب  گروه  این  اعضای  ا 

 گیالن به آخر رسید.  گرفتن رضاخان عمر جمهوری قدرت

گیالن  .3 سوسیالیستی  جمهوری  خردادماه  تأسیس  در   :1299  

های جنبش جنگل »حزب کمونیست ایران« را تشکیل دادند و سوسیالیست 

این  کردند.  اعالم  را  گیالن«  سوسیالیستی  شوروی  »جمهوری  تأسیس 

خان بودند.  کمونیست بخشی از اعضای منشعب از گروه میرزا کوچک  نیروهای 

اهلل خان دوستدار به مقام سرکمیسری »دولت جمهوری شوروی  دکتر احسان

منصوب   گیالن«  حیدرسوسیالیستی  و  جنگ  وزیر  قربان  خالو  و  خان شد 

نپایید که اعضای این غلی وزیر خارجهوعموا ی دولت جمهوری شد. دیری 

به دست    1300حزبی تحلیل رفتند و در بهار  های درونا تجزیهجناح نیز ب

 سرکوب شدند.  سردارسپهرضاخان 

های تبریز به دموکرات  1299: در فروردین  جنبش خیابانی در آذربایجان  .4

ای منتشر کردند و در آن جمهوریت ایران  رهبری شیخ محمد خیابانی بیانیه

اعالم   مشروطه  سیاسی  نظام  تداوم  حکومت  را  برقراری  همچنین  و  کردند 

ایجاد  سلطنت،  براندازی  ملی،  حکومت  تأسیس  هدف  با  را  »آزادیستان« 

با   کردند.  اعالم  آذربایجان  در  خودمختاری  برقراری  و  ایران  در  جمهوری 
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ها و همدستی  گری آذربایجان و همراهی قزاقانتصاب مخبرالسلطنه به والی

 ت »آزادیستان« سرنگون شد. ی ژاندارمری آذربایجان حکومفرمانده 

در پی    1300: در سال  خان پسیان در خراسان مقاومت کلنل محمدتقی  .5

ی سیدضیاءالدین طباطبایی و نومیدی کلنل پسیان از مذاکره  سقوط کابینه 

خواهی از سوی خراسان بلند شد. کلنل  های جمهوری با احمدشاه قاجار، صدا

اشراف بود و مردم خراسان از  ساالری و مخالف حکومت  پسیان خواهان مردم

 کردند. مقاومت او حمایت می 

: ماژور ابوالقاسم الهوتیِ کرمانشاهی افسر شورش ژاندارمری در آذربایجان  .6

گرا پس از شکست قیام شیخ محمد خیابانی با گروهی از پیروان  و شاعر چپ

و دموکرات از خیابانی  تن  نظر سه  زیر  و  آمدند  تبریز گرد  در  ناراضی  های 

پرست به قصد تأسیس جمهوریت و برچیدن نظام سیاسی حاکم  سران میهن اف

روزافزون   نفوذ  تحت  کودتا    سردارسپهکه  برآمدند.  کودتا  تدارکِ  در  بود 

 شکست خورد و الهوتی به شوروی رفت.

: حیدرخان عمواغلی رهبر »حزب کمونیست  های جوان حزب کمونیست .7

خان برخی شهرهای کوچک  ایران« در شمال کشور پس از جداشدن از میرزا

آن  در  را  کمونیستی«  جمهوری  »شورای  برقراری  و  کرد  اشغال  را  گیالن 

ها مبارزه کرد و حیدرخان عمواغلی خان با آنمنطقه اعالم کرد. میرزا کوچک

 کشته شد. 

 خورشیدی 1302خواهی در سال  جمهوری
به کارهای   برقراری مجلس پنجم شورای ملی رضاخان کاری  از  سیاسی  تا پیش 

درون مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت نداشت. کارهای دیگری داشت. سرباز درست 

کرد. از خراسان، از گیالن، از این طرف، از آن طرف، هرچه کرد. اسلحه جمع میمی 

انداخت روی دوش سربازانش. در ایاالت ایران مراکز مقتدری از  کرد میتفنگ پیدا می 
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جدید و قدیم تشکیل داده بود. خیلی سعی داشت که در   منصبانامیرلشکرها و صاحب

کرد ها صحبت می کرد، با آنجراید از او بد نگویند. با نویسندگان و سیاسیون مالقات می

به نظر بهار در آن شرایط کمال مطلوب مردمِ   1داد.ها شرح میو خدماتش را برای آن

وامی بود که با صالبت و پاکدامنی  خسته از پریشانیِ اوضاعْ پیداشدن دولت فعال و باد

ومرج و جرأت بیاید و شروع به اصالحات کند و نظم و نسقی به کارها بدهد و از هرج 

جلوگیری کند. ده سال بود این فکر در مغزها جای کرده بود که یک نفر مرد فعال بیاید 

هی بروز کرد خوای جمهوری مرتبه در لفافه و اختیار کار را در دست بگیرد. این آرزو یک

  سردارسپهخواست!« در کاخِ  و بهار معتقد بود که در واقع »دولت از ملت جمهوری می

 2کشیدند. ی جمهوری می وآمد داشتند و نقشهشماری از نویسندگان و سیاسیون رفت

تاریخ   ترک«.    1302آبان    6در  »جمهوری  به  شد  تبدیل  عثمانی«  »امپراتوری 

رک والحات قانونی اعالم شد و غازی مصطفی کمال آتاتتشکیل جمهوری ترکیه از راه اص

ریاست  مقام  کمال  به  مصطفی  رسید.  ترکیه  شهرجمهورِی  به    1300سال    وری در 

و از این نظر او همتای ترک رضاخان   3منصوب شده بود  یکل قوا در عثمان  یفرمانده

دنبال داشت.  هایی در ایران به  خبر تأسیس حکومت جمهوری در ترکیه واکنش  بود.

آتات کمال  مصطفی  برای  تبریکی  تلگرام  ایران  اخبار ودربار  با  کرد.  ارسال  رک 

دی    29تر شدند. در  خواهان ایران فعالرسید جمهوری انگیزی که از ترکیه میهیجان

روزنامه روزنامه   1302 کرد.  دفاع  ایران  در  جمهوری  تأسیس  از  استانبول  در  های ای 

دنبال نظر رضاخان در مورد جمهوری بودند. اما رضاخان   حامی رضاخان در تهران به

داد، او گفته بود: »پیشرفت کشور بیشتر به  کرد و پاسخ روشنی نمیمحتاطانه عمل می

روحیات مردم بستگی دارد تا به شکل حکومت. یونان و انگلیس را در نظر بگیرید، هر 

 

 .29، ص 1363بهار،   1

 .30، ص 1363بهار،   2

 . 92، ص    ، تهران: نشر فنجان1399  ،ینیابوالقاسم عارف قزو  یدرباره   نییآی چرخ بصفرزاده، فرهود،     3
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یگری سرزنده و مرفه است.  اند در حالی که یکی رو به انحطاط و فاسد و ددو سلطنتی 

  1گیرند«. مکزیک و فرانسه نیز به همین ترتیب به عنوان جمهوری در برابر هم قرار می 

گفتند سرگرم زندگی پرتجمل خود است. در ایران برخی  احمدشاه در اروپا بود و می 

سیاستمداران کارزاری راه انداختند که هدفش تأسیس جمهورِی ایران بود و در نظر 

جمهور ایران کنند. عهد و قرار بر این بود که روز اول فروردین  ند رضاخان را رییسداشت

کارزار مطبوعاتی سنگینی در   1302ماه  جمهوری ایران اعالم شود. اواخر بهمن   1303

حمایت از تأسیس جمهوری به راه افتاد. هر روز مطالبی در دفاع از جمهوری و نکوهش  

   2گرفت. م آشکاری برای جلوگیری از آن انجام نمیشد و هیچ اقداسلطنت منتشر می

ی مجلس پنجم رسماً برگزار شد. دستور کار این جلسه جلسه 1302بهمن  22در 

ی الغای سلطنت و تأسیس جمهوری بود. نمایندگان این مجلس حامیان تدوین الیحه

جمهوری به رهبری سیدمحمد تدین و مخالفان جمهوری به رهبری سیدحسن مدرس 

با    نامهجمهوری ی بلند به نام  اودند. محمدتقی بهار تمام وقایع آن روزها را در قصیده ب

جزئیات به تصویر کشیده است. طبق اظهارات بهار در این قصیده تدین اطمینان داشت  

اند اکثریت مجلس را معین کند و تا پیش از عید نوروز به هر زور و ضربی که توکه می 

شده رأی مثبت مجلس را برای برقراری جمهوری بگیرد و در این راه نه قانون مانع او  

گفتند تا وقتی قشون با ماست نه ترسی  خواهان میشود نه افکار عمومی. جمهوری می 

ش ملت علیه جمهوری. شتاب در کار بود که تا از روحانیون داریم، نه وحشتی از خیز

خواهانِ انقالبی از ترس شب عید کار سلطنت تمام و جمهوری برقرار گردد. مشروطه

خواهان انگ اشرار کردند تا از سوی جمهوری شدند و مخالفتی نمی شان آفتابی نمیجان

 و ارتجاعیون نخورند.  

 

 سازد  علینقی وزیری مارش جمهوری می

 

، تهران: 1400  ، رانیا  ی و مل  یکارگر  یاجتماع  خیدر تار  ییفرودستان جستارها  خی تارتورج،    ،یاتابک   1

 . 40، به نقل از آرشیو اسناد بریتانیا، ص نشر چشمه

 .42ص   ا،یتانیاسناد بر وی به نقل آرش یاتابک  2

https://ganjoor.net/bahar/mosammatbk/sh16
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در   ساله بود  37دان که آن زمان  ی موسیقی ریوز  ینقیعل   1302بهمن    9  خیدر تار

بنده    نیمنتشر کرد و در آن به اطالع عموم رساند که »ا  ی اعالن  شفق سرخ  ی روزنامه

آقا قاسم   ی کوچه  ی،نادر  ابانیرا در خ  یقیموس   یعال  ی افتتاح مدرسه   ی ریوز  ینق یعل

 ی برا ی ریوز ینق یزمان عل  ن یهم 1«.دینمای اعالن م 1302حوت  1 خی در تار ی،روانیش

جمهور  یهمراه شعر  یمارش  خواهان ی با  اساس  ح  ی بر  و   یکمال  یدرعل یاز  ساخت 

  2اقتباس شده است.  ی فرانسو یبود که آهنگ آن از مارش یآژنگ مدع میابراه

 

 سرایدمیعارف قزوینی مارش جمهوری  
  ن یاندوهگ  اریکه از وضع مملکت بس  زیشاعر منتقد سلطنت قاجار ن  ینیعارف قزو

شعرها نابه   ییبود  اوضاع  و  شاه  نقد  م در  مملکت  های فعالیت   3.سرودی سامان 

اش را با جریان ضدقجری ثابت  ای شد برای عارف که همدلیخواهان انگیزه جمهوری 

کند. او مارش جمهوری را با سه دور اشعار آن ساخته و پرداخته، برای احترازی که در 

داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از  سردارسپهبردن نام 

نداشتند. عارف همان شاعری   سردارسپهدار آن روزگار اعتمادی به  مخواهان نامشروطه

خواهی تصنیف مشهور »از خون جوانان وطن  زهای جمهوری رو  این  از تر  بود که پیش 

نحوه  عارف  بود.  انقالب مشروطه سروده  راه  برای شهیدان  را  ی ساختن  الله دمیده« 

ندامانی رسان ناصراالسالم  اطالع  به  را  پیشنهاد کرد مارش جمهوری  ناصراالسالم  و  د 

نام   جمهوری  مارش  در  با    سردارسپهعارف  همراهی  برای  کنسرتی  و  بیاورد  را 

برد و با این کار چند   سردارسپهعارف را نزد  ناصراالسالم  خواهان برگزار کند.  جمهوری 

را جبران کند   سردارسپهنساختن عارف برای    خواست ماجرای اپراهدف داشت، او می 

شان با عارف صاف نبود قصد  جایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دل و از آن
 

  و یو آرش   یدر مطبوعات عصر قاجار و پهلو  یری وز  ینقیاخبار و اسناد کلنل عل  ،یمهد   ، ینورمحمد   1
 .26، تهران: نشر ماهور، ص 1398 ،یاسناد مل

 . 92صفرزاده، ص   2

 همان.  3
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داشت از دولتِ وقت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش  

خواهیِ  ی مردم به نفع جمهوری این بود که از نفوذ کالم و موسیقی عارف در میان عامه

نهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. استفاده کند. عارف با اکراه این پیش  سردارسپه

عرض   به  کرد.   سردارسپهموضوع  اعالم  کار  این  از  را  خود  خرسندی  وی  و  رسید 

شد  در منزل دکتر حسین بهرامی احیاءالسلطنه انجام می   های کنسرت جمهوری تمرین

 1و نزدیک به سه هزار تومان بلیت به فروش رسید. 

تاریخ    شفق سرخی  در روزنامه در اعالن کنسرت جمهوری    1302اسفند    12به 

ی قاجار و خشم ملی ی سلسلهدادن موقعیت تاریک و آشفته نوشته شد: »برای نشان

اشعار  از  بهتر  هیچ چیز  به جمهوریت  نسبت  عمومی  تمایل  و  این خانواده  به  نسبت 

... این اشعارِ احساسحساس و سروده ی و کینه پرور از غیظ  های مهیج عارف نیست 

ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است« 

و دو روز بعد در اعالنی در همان روزنامه نوشته شد: »ارتعاشات روح ملت ایران را شما 

ای است که از انگیز دریچههای عارف خواهید شنید و این سرود هیجاندر طی آهنگ

کنیم همین سرودی که شب بیست یران خواهد تابید و تصور میآن نور جمهوریت بر ا

نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری  به معرض  و دوم حوت 

نوشته شد: »امشب   شفق سرخ اسفند در اعالن دیگری در    21ایران خواهد شد.« و در  

ت شاعر ملی  ترین نغماشنوید و حساسهای عارف را می ترین ترانهدر گراندهتل قشنگ

هیجان و  کرد  خواهید  گوش  را  نوازش خود  را  شما  روح  جمهوری  نغمات  انگیزترین 

اسفند    22تا    20خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید.« کنسرت در روزهای  

 در گراندهتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند:

 رسد از دور رأیت جمهورکنون که می 

 ی آن زندگی مبارک باده زیر سایهب

 ی سلطنت بخوان عارفتو نیز فاتحه 

 خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد

 سپس مارش جمهوری اجرا شد:

 

 .93و   92، صص همان  1
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 روی دلکش موی دیجور ]...[ 

 نیست دوران قجر باد

 باروبر باداین شجر بی 

 نام شاهی روسیَه باد

 باد  سردارسپهزنده 

 در ادامه غزل زیر خوانده شد: 

 جایی جمهوری ما تا همهه مژده مژده د

 هاتف غیب به تأیید خدا خواهد برد

 زنده در ایران عارف سردارسپهباد 

 کشور رو به فنا را به بقا خواهد برد 

 و بعد تصنیف زیر اجرا شد:

 رحم ای خدای دادگر کردی نکردی 

 ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی

 با مجلس شورا ز عارف گو جز این کار

  1ر دگر کردی نکردیفردا از کا

هفته   1302اسفند    25روز   درباره   ناهیدی  نامهدر  گزارشی  عارف  در  کنسرت  ی 

طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج ]بود[ ابیات و سرود  نوشته شد که »به

می توأم  داوود[  ]نی  خان  مرتضی  مضراب  قدرت  با  که  عارف  حضرت  شد  جمهورِی 

داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت  می   جمعیت حاضر در سالن را تکان

کردند اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین میامحمدخان بیقی آغسلسله

... یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیب بود که در ایران سابقه 

تاج   سردارسپهنداشت«.   و  بود  آگاه  عارف  شعر  تأثیر  میزان  همسر به  آیرملو  الملوک 

ی جمهوری خیلی طرفدار رضا  رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: »عارف در قضیه 

ی بیرونی کنسرت جمهوری گفت«. جلوهبود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم می

 

 .95تا  93، صص همان  1
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ای نوشتند عارف سه هزار تومان پول  های زیادی برانگیخت. عده طوری بود که واکنش 

 اجرا کرده است.   گرفته و این برنامه را

 عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: 

 سلطنت کو رفت گو رو

 نام جمهوریت از نو

 سلطنت را همچو بهرام

 زنده باید کرد در گور

 ره بادکار ایران روبه

 نام شاهی روسیَه باد

 

 خواند قمرالملوک وزیری مارش جمهوری می
هایش را صریح بیان ها آوازخوانِ جوان شجاعی بود و اندیشهقمرالملوک در آن سال 

بهمن  می  در  مدرسه  1302کرد.  افتتاح  به  مربوط  اعالن  در  وزیری  علینقی  ی وقتی 

»کالس نوشت:  زنانهموسیقی  اروپاییهای  به  منحصر  مدرسه  این  و ی  ارامنه  و  ها 

خواهد بود و اوقات جلسات او )زنان( به کلی از ها(  ها )پاورقی: منظور یهودی اسرائیلی

های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود«، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعالن کالس

نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به 

روزنامه شمار  از  که  دشتی  حامی  نگاران جمهوری علی  و  نوشت:  بود    سردارسپهخواه 

کنم از اینکه امثال حضرت عالی مردمان متفکر و طرفدار تجدید آقای دشتی تعجب می »

فرمائید ی اسالم این قبیل اعالنات را درج می اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسه 

...  که در ذیل اعالن اعالنبدون آن آگاه فرمائید  اشتباهی که کرده است  از  را  کننده 

است،   نمایمردها س ی ت در مملکت ما هر شب در سالون گراندهتل برااس بیغر یلیخ

که    نیکند. همیاعتراض نم  ی نمازشی پ  چیه  ،ی آخوند  چیاست و ه  تهیاست، وار  اتریت

خانه    شنوندی م فالن  گمنام  ...در  زنکوچه  نیتردر  مها   شانخود  ی برا  خواهندیها 

 نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً  کیکه  بدهند بدون آن  بی ترت  یینمایس

... مگر بیست سال قبل   که اسالم رفت  شودی ها بلند م پرستعوام و خرافات  ادیداد و فر
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شدند.  نبود که متجاوز از ده هزار زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می 

شنیدن ذکر مصیبت  در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و صفر زن و مرد برای  

های کنند ... آقای دشتی زنحضرت خامس آل عبا )ع( در یک مجلس مجالست نمی 

شاه و شاه و ناصرالدینهای ایام مظفرالدینتر از زنایران در عصر حاضر خیلی بدبخت

سایر سالطین عصور گذشته هستند ... آقای دشتی اگر دلتنگ نشوید و به رفیق شما 

ها خیلی بهتر داد، کار ]و[ بار زنالبکا تعزیه نشان میکه معین   برنخورد، در آن وقتی

بود از این ایام که رفیق شاعر شما )میرزاده عشقی( اپرا برای رستاخیز سالطین ایران  

البکا ی معین کنم که عُرضهسازد و اگر رفیق شاعر شما خیلی دلتنگ نشود عرض می می 

بته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای  . ال1خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود« 

رستاخیز سالطین میرزاده عشقی را اجرا کرد، اما میرزاده عشقی از مخالفان جمهوری 

 بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. 

مرد به    کیاز طرف    ی قی موس  میتعلعلی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که »

نکته را ذکر کرد که فساد   نیا  دیو عالوه با  ستین  بندهیما چندان ز  ی ها در جامعهزن

شده است که اجتماع زن و   نیرفته باعث اها رفته از زن  ی اخالق مردها و جالفت بعض

 2«. دیبده حیالبکا را ترجنی مرد ممنوع شود و شما زمان مع

چیزی مردم  افتادگی و بی قمرالملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب 

را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. 

از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش   روازاین

قمرالملوک  خواند.  بود  جمهوری   جمهوری  آوازش  مارش با  رساند،  یاری  را  خواهان 

اش منتشر شود و به ایران جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحه

ترین زن خواهجمهوری   1302پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرالملوک در سال    3بازگردد.

 

  وی در مطبوعات دوران قاجار تا عصر حاضر و آرش  یری اخبار و اسناد قمرالملوک وز  ،ی مهد  ،ینورمحمد   1
 . 24و  23صص  ،، تهران: نشر ماهور1399 ،یاسناد مل

 . 25همان ، ص   2

 . 63، ص ، چاپ شرکت کتاب1394، شد  دیکه خورش یقمر  ده،یزب ، یریجهانگ  3
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دیگری هم بودند   خورشیدی زنان  1302در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی  

در   وطنکه  نسوان  ایران  جمعیت  فعالیت  خواه  زنان  زندگی  وضعیت  بهبود  برای 

در تهران   مکر زنان ای را که به نام  کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوهمی 

ی نظمیه سوزاندند و به فرهنگ مردساالر منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره

و تحقیر زنان اعتراض کردند، آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور 

   1در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند.

قمرا کار  وطن اهمیت  نسوان  جمعیت  اعضای  و  معلوم  لملوک  زمانی  ایران  خواه 

جامعهمی  در  زنان  وضعیت  به  که  کنیم.  شود  نظر  ایران  روز  آن  سال  ی    1302در 

زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک هایی نظیر اللهخورشیدی در خیابان 

یا خطرف خیابان عبور می  با مادر  نداشت همراه  از یک کردند. کسی حق  واهر خود 

ها بود و سمت چپ مخصوص روِ سمت راست مخصوص زنطرف خیابان عبور کند. پیاده 

ها باشد  مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از محارم آن

کرد او را سوار شوند. عالوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت می 

ای  کردند که جریمهبرده و محکوم به ادای پنج تومان و دو قران میجلب و به نظمیه  

بود.  جنجال   2سنگین  سال  ابراهیم همان  شد.  پا  به  زنان  حجاب  مورد  در  نیز  هایی 

 1302شهریور    26. در  ی جواناننامه ی  نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامهخواجه

نخستین شماره  که  منتشر  هنگامی  روزنامه  این  اعتراضات ی  و  شد  پا  به  بلوایی  شد 

ی روزنامه و مقاله  گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه

و  ننگ«  »نقاب  سیاه«،  »کفن  به  روبنده  و  رباعی چادر  آن  در  بود.  مهم«  »پیشنهاد 

و   »حجاب جهل« تشبیه شده بود و از زنان خواسته شده بود »گر طالب آزادی و علم

بردارید. در آن مقاله خواجه کرد که نوری به زنان ایران پیشنهاد می هنرید« چادر را 

زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به 

درباره و  کنند  خشمگین  سر  مردان  از  شماری  بود.  داده  توضیح  کار  این  مزایای  ی 

 

تهران: نشر  ،  1400،  ش  1314تا    1301  ران یخواهِ انسوان وطن   تیجمع  ن،یخسروپناه، محمدحس   1

 .21و  20، صص خجسته

 . 22همان، ص   2
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ساختمنعره برابر  در  مجازات زنان  خواهان  و  کردند  تجمع  تهران  دادگستری  ان 

ها دین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنگفتند »این بینوری شدند. برخی می خواجه

لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید باالی و خواهران خود را لخت

دگاه کشیدند. تهران ملتهب  نوری را به دازنیم.« شکایت صورت گرفت و خواجهجان می 

اعضای   و  وطن بود  نسوان  ایرانجمعیت  جلسه  خواه  در  همگی  گرفتند  ی تصمیم 

خواجهمحاکمه روی ی  چادر  در  مستور  زنان  از  جمعی  بنابراین  یابد.  حضور  نوری 

نوری آرامی به دفاع آقای خواجههای دادگاه در جایگاه تماشاچی نشستند و بهنیمکت 

زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت  گوش دادند. حضور  

ی دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب مخصوصی به جلسه

نوری به چهار ماه  حضور زنان در دادگاه و مجالس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه

ه محکوم شد. حضور اعضای حبس و دویست تومان جزای نقدی و دو سال توقیف روزنام

وطن نسوان  ایرانجمعیت  خواهران   خواه  از  تن  دو  عضویت  نیز  و  دادگاه  این  در 

نامخواجه به  عفت نوری  نظمهای  و  بدبینی  الملوک  باعث  جمعیت  این  در  الملوک 

گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعالم کردند که »این گرایان و روحانیون و موضع سنت 

چادر را از سر زنان بردارد« و تبلیغاتی از این دست موجب شد شائبۀ    خواهدجمعیت می

اعضای  بی  وطندینی  نسوان  ایران  جمعیت  تودهخواه  بین  و در  شود  مطرح  مردم  ی 

های کوچه را تحریک محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه 

ریختند و سنگ به ایشان او می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک بر  می 

وگو ماهیت جمعیت و کردند با بحث و گفت انداختند. اعضای جمعیت هم تالش میمی 

آقا ها ناموفق بود، مثالً یک بار نزد حاجهای آن را توضیح دهند ولی گاه تالشبرنامه 

بنشینید  ها گفت: »بروید در منزل  آقا به آنجمال رفتند و با او بحث کردند، در آخر حاج

جوراب ببافید وقتی پول آن را درآوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه 

قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراندهتل بدون   1بروید«.

 حجاب کنسرت اجرا کرد. 

 

 .25تا   23همان، صص  1
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خواهان  گوید »مردم« را در میان جمهوریمحمدتقی بهار می

 بیند نمی
نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف در تهران جراید بر ضد شاهِ مشروطه مقاله می 

رئیس می  یعنی  انتخابی  حکومت  نامزد  از  اسمی  گرچه  برده  کردند.  آینده  جمهوری 

از  نمی جراید  همان  در  اما  می   سردارسپهشد  تلگرافاتی تمجید  هم  والیات  از  شد. 

خواهند. اما مردمِ وری هستند، جمهوری می قرارِ جمهی خلق عاشق بیرسید که همهمی 

هایی که با مشروطه مخالف بودند، با جمهوری هم مخالف بودند چون غیرسیاسی، همان

از »قصد یارو غافل نبودند«. جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه  

مازندران ی ای بود که از بیشه کردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری می 

طلبان، طبقات ی قم، علما، اصالحبیرون خرامیده، چنگال و دندان شیر داشت. حوزه

ها در  در ایاالت تعزیه  1بودند.   بودند، ولی از جمهوری نگران  اصناف هنوز حرکتی نکرده 

ادارات قشون و حکومتی برپاست، از طرف حزب دموکراتِ مستقل اشخاصی به والیات 

را   مردم  که  جمهوری رفتند  هم در  شهر  در  کنند.  تشویق  و  ترغیب  خواهی 

های ها بر سر دست و اتومبیل خواهی برپا شد، علم های سخت برای جمهوری بندی دسته

بود. نطق  ادا می رنگارنگ در حرکت  از ها  بزرگی  اسفند جنبش  شد. در روزهای آخر 

یر تعطیل شد و طرف ادارات به راه افتاد که درخواستِ جمهوری داشتند. یک روز دوا 

ها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس  ها و رؤسای خود با علمکارداران ادارات با مدیر کل

ها الوزرا با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیاباندولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس

  سردارسپهخواهان گرداگرد  ریخت. جمهوری می   سردارسپهرا پر کرد و مثل سیل به قصر  

خواستند که مملکت ایران خواندند و از او می های مهیج می ند، قصاید و خطابه جمع شد

را جمهوری کند. از نگاهِ بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت  

گونه مسائل  راستی حق دارند در ایننبودند و به نظرش »مردم« کسانی هستند که به 

 ند. ها »مردم« نبوددخالت کنند و این

 

 .28بهار، ص   1
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داد سبب نگرانی شدید روحانیون  وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می 

تر به جدایی خالفت از سلطنت باور داشت  شد. در ترکیه مصطفی کمال پیش ایران می 

 1مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خالفت عثمانی داد.  1302و در اسفندماه  

باال سکوت کرده و به تماشای احساسات روحانیون رده   واکنش روحانیون یکدست نبود.

کردند و به پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می مردم نشستند و روحانیون رده

 2شان بودند. دنبال کسب تکلیف از مراجع

این   ایران« تشکیل شد.  نام »حزب جمهوری  به  اسفند حزبی  اواخر  در  ایران  در 

منتشر کرد و نوشت: »دنیای تمدن امروزی دیگر   ستاره ایرانای در روزنامه  حزب بیانیه 

مالک ملت  یک  تاجبرای  و  نمیالرقاب  اعلیدار  قضاسطوَت پسندد،  قدَرقدرت،  حضرتِ 

سازد«. همچنین »حزب ک را از تخت سرنگون می پرستد، قیصر آلمان و سلطان تُرنمی

منتشر کرد   1302حوت )اسفند(    26ای که به تاریخ  مستقل دموکرات ایران« در بیانیه 

اعالم کرد: »از این ساعت به بعد خلع )احمدمیرزا( و انقراض سلسله قاجاریه و الغای 

دهد اختیار میدارد. به مجلس شورا  سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعالم می 

 3قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده، مبدل به حکومت جمهوری نماید«. 

 

 زند یم یل یبه مدرس س  اءالسلطنهیدر مجلس اح 
بین نبود و به قول بعضی ظن او ناشی  جمهوری آینده نیک مدرس به نامزد ریاست

تن   این یک  هواداران جمهوری  بود  بودند. هرچه  نکرده  او مشورت  با  که  بود  این  از 

شناختند و کاری به کارش نداشتند. تا آن روز عجیب که جمعیت گرد مخالف را می

ری هیچ واکنش و حرکتی نشده و امید  آمدند هنوز از سوی مخالفان جمهو  سردارسپه

بزنگاه با نطقی  ه مجلس بود، امید داشت بتواند سر  مخالفان به مدرس و امید مدرس ب

های شد، تمام رشتهساحرانه و به اعتماد افکار عامه که یگانه پشتیبان او شمرده می
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سخنرانی  با  مجلس  جلسات  سازد!  پنبه  را  یافت.حضرات  ادامه  مدرس  طوالنی    های 

خواهی بود ی جمهوری ی مسئلهانداختن هرگونه بحثی دربارهتعویقمدرس به دنبال به

برنامه  نوروز  و  تا  را  بحث  این  که  بود  این  بدهد.   1303اش  بر سر   1کش  در مجلس 

ها  طلب و مخالفین کشمکشرفت، بین جمهوری ها غبارها بر هوا میتصویب اعتبارنامه

بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون   سردارسپهاطر  جاری بود، مدرس به دنبال جلب خ

تصویب مجلس نپذیرد، اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود، فقط غیررسمی رسمی 

کرد با این مساعدت شد. این اختیار در واقع خلع سلطنت از قاجار بود، مدرس تصور می

هم   سردارسپه.  را به دست آورده و راه مراجعت احمدشاه را برگشوده باز  سردارسپهدل  

کرد. طور مدرس را گرم میالسلطنه در کابینه را پذیرفت و اینالدوله و قوامحضورِ نصرت

باشند،   مخالفان جمهوری  با  نمایندگان  اکثریتِ  که  بود  این  مدرس  از   روازاینسعی 

اعتبارنامه بر سر   28کرد. روز  های موافقین جلوگیری میگذشتن  اسفند وقتی بحث 

اعتب نظر  ارنامهتصویبِ  با  که  بود،  والیات  وکالی  شده  سردارسپههای  بودند،    انتخاب 

مجادله باال گرفت. موافقین و مخالفین عصبانی بودند. در وقتِ تنفس مدرس و بهرامی 

تمرین که جلسات  بود  همان کسی  احیاءالسلطنه  کردند.  مشاجره  های احیاءالسلطنه 

در آن مجلس کار به زد و خورد کشید  اش برگزار شده بود.  کنسرت جمهوری در خانه

صدای   2ها حواله شد. در این بین بهرامی یک سیلی به گوش مدرس خوابانید. و مُشت 

ورزی« کارِ خودش را کرد و آن سیلی در گوشِ شهر پیچید و مثل همیشه »خشونت

ها بسته شدند، لعن و نفرین بود که کارِ جمهوری خراب شد. هیجان باال گرفت، دکان 

می ارِ جمهوری نث مخالفانِ مدرس  و  باعث شد  خواهان  بهار همین سیلی  نظر  به  شد. 

با جمهوری مخالف کسانی که حسب نهان  در  اما  بودند  االمر عضو حزب تجدد شده 

ی گیری کنند. بهار نیز که از اوضاع کلی بیمناک و به قضیهبودند، از آن حزب کناره 

کند »همان سیاستی که گیری می ت کنارهجمهوری بدبین بود اعالم کرد که از سیاس

به قیمت خون و جوانی و عمرش تمام شده بود«، همان روز از نمایندگی مجلس استعفا  

شبِ   همان  و  نشد  پذیرفته  سیاستمدار  شاعر  استعفای  البته  رفت.  خانه  به  و  داد 
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اکثریت  سیلی  مخالفْ  اقلیت  و  پاشید  هم  از  مدافع جمهوری  اکثریت  مدرس  خوردنِ 

 1شد. 

 

 «م یخواهینم ی جمهور  م،ی»ما ملت قرآن 
خورد سیلی  مدرس  که  محصل  ی اعده   روزی  با   نیاز  که  کردند  اعالم  دارالفنون 

از   ی روز شمار آن    کرد. عصر   یو زندان  ریها را دستگآن  یاند، شهربانمخالف  ی جمهور

شدند و   زیگالو   ی مخالف جمهور  ی به بازار هجوم بردند و با کسبه  ی هواداران جمهور 

ت خال   ریچند  بازار  در  بازار  یششلول  نفر  دکان  انیکردند.  چند  آن  و  بستند  را  ها 

در مسجد شاه  . وقت غروب بازاریان  زدند   کتک   خوردندی که م  ییرا تا جا  خواهی جمهور

زدند  اجتماع کردند فریاد  نم  ی جمهور  نیا»که    و  که   یشهربان  سیرئ  ،«میخواهیرا 

 مسجد فرستاد، درِ   ی به سو  ادهیپاسبان سواره و پ  ی بود تعداد  یمغرور و عصب  یجوان

در   زادهی و خالص  یجمال اصفهان  یشدند و حاج  رین متحانمازگزار  ومسجد بسته شد  

 آن روز مخالفان جمهوری شعار سر دادند: »ما ملت قرآنیم،   2بازار صف نماز بستند. 

 خواهیم.«  جمهوری نمی

 

 کند در سرسرای مجلس شورای ملی قدری مکث می سردارسپه
های گروهی به زعامت شیخ عبدالحسین خرازی با بیرق   1303روز دوم فروردین  

خواهیم« ی ملت است« و »ما جمهوری نمیسفیدی که روی آن نوشته بود »اراده اراده

ها های تهران هم جمعیت به آن میدان تهران راه افتادند و از سایر محلهی چالهاز محله

های سواره و پیاده ان بهارستان پیش رفتند. پاسبانپیوستند و هزاران نفر به سوی مید

های ورودی میدان بهارستان را بستند، اما این مانع حرکت جمعیت نشد، جمعیت  مدخل

ها به صحن مجلس  ای بعد سیلِ آدمشد و لحظهاز چهار ضلع به سوی میدان سرازیر می
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ن نطق کرد و کرد، شیخ مهدی سلطازده تماشا می شورای ملی ریخت. تدین وحشت

خواهیم و راضی  گویند جمهوری نمینمایندگان را خطاب قرار داد که »این مردم می

زدند، مجلس نیروهای مسلح نیستیم دستی به قانون اساسی برده شود«. مردم فریاد می

گفتند به مردم نباید حمله شود. در این میان  داشت ولی نمایندگان و خیراندیشان می

باد جمهوری!« از درِ مجلس وارد شدند. به واهان با فریاد »زنده خشماری از جمهوری 

دو فوج نظامی پیاده به مجلس گسیل داشته که   سردارسپهنمایندگان خبر رسید که  

سمت   به  بودند  آمده  مجلس  به  که  مردمی  هستند.  ایشان  اوامر  اجرای  مترصد 

بعد  جمهوری  به    دوش و شالق  برآبی  شنل    سردارسپهخواهان حمله کردند، دقایقی 

دست وارد مجلس شد، به زحمت از میان مردم عبور کرد، جمعیت در هیاهو گوش به 

با شالق و چند   سردارسپهدیدند، در اینجا  را نمی   سردارسپهسخنان ناطقین داشتند و  

از صاحب بردند،  تن  بودند حمله  نشسته  که  مردمی  به  با شمشیر  منصبان همراهش 

 زدند. و سرنیزه جمعیت را می سربازان هم با ته تفنگ

بزن و  برخاست  به  غلغله  هم  برخاستند،  خود  از  دفاع  به  مردم  گرفت،  باال  بزن 

شان سنگ و چوب و آجرپاره و  دادند هم به رئیس دولت، و سالحنمایندگان فحش می 

کردند.  پراندند و در برابر سربازان مسلح از خود دفاع میهای گل کلم بود که می بوته

شد. در آن هیاهو   سردارسپهی  گل کلم هم حواله  ی هفقره خشت و آجر و بوت  چندین

رفت چیزی به او گفت و به روی او تف انداخت،    سردارسپهحاج شیخ سلطان نزدیک  

به شیخ سیلی زد و او را جلب کرد و سپرد که   سردارسپهمنصبان همراه  یکی از صاحب 

مؤتمن  کنند.  حبسش  بسیببرند  مجلس  رئیس  سوی الملک  به  بهار  بود،  عصبانی  ار 

  سردارسپه الملک خطاب به  دوید و او را به سمت سرسرا هدایت کرد. مؤتمن  سردارسپه

ی فریاد زد: »چرا آمدی؟ چرا مردم را زدی؟ اینجا مجلس ملی است، امر و نهی و اداره

 ام.« دریکه خورد و گفت: »من برای نجات نمایندگان آمده   سردارسپهآن با من است«.  

واقع رضاخان نیروهای نظامی را به محیطی وارد کرده بود که دولت حق ورود به آن را 

ی ملت بود. هنوز زد و خورد و هیاهوی جمعیت در مجلس ادامه  جا خانهنداشت، آن 

پریده بود و تردید و سرگشتگی در سیمایش    سردارسپهداشت. آن لحظه رنگ از رخ  

که گویی فکری به ذهنش خطور کرد باشتاب ظاهر بود. قدری مکث کرد و بعد طوری 
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به احتمال زیاد در   1دارند.  ها پایین رفت و به سربازانش امر کرد که دست نگه از پله

همین لحظه و در همین سرسرای مجلس شورای ملی بود که رضاخان دریافت که دیگر 

 فایده خواهد بود.  خواهیِ او برایش بیجمهوری 

زومی هم نداشت چیزی بگوید. بازاریان پشتیبان مدرس آن روز مدرس هیچ نگفت. ل

توده  نیروی عظیم  و  و  بودند  بود  به حرکت درآمده  با جمهوری  ی مردم در مخالفت 

کرد. گفته شد در آن روز بیش از سیصد نفر همین چیزها کارِ جمهوری را تمام می 

غوغائیان شب که از راه رسید    2بازداشت، چهل تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. 

بودند و محله فراشان و سرایداران در صحن مجلس  رفته  بود.  های شهر خلوت شده 

ها و کاله   ی کفش خرواری کفش و کاله و عصا و سایر اسباب خلق را گرد آوردند. همه

  3کهنه و پاره بود، همه متعلق به مردمی بود که چیزی نداشتند. 

: »جمهوری  کند میی علمای مذهبی اعالم  به توصیه سردارسپه

 موقوف!« 
فروردین   6ی نظام جمهوری در تاریخ  گیری درباره ی مجلس برای رأی بنا بود جلسه

روز    1303 وقایع  از  پس  اما  شود،  بود.   2تشکیل  شده  دگرگون  وضعیت  فروردین 

ن موکول شد. اما  فروردی  14ی علنی به  نمایندگان بالتکلیف و فضا پرتنش بود. جلسه

ای به مجلس تقدیم کردند که بعد خواه پیشنهادی دو مادهآن روز نمایندگانِ جمهوری 

ی سومی را هم به آن افزودند. مفاد این اعضای کمیسیون دوازده نفرِی مجلس ماده 

 پیشنهاد این بود: 

ی مجلس شورای وسیلهملت ایران تبدیل رژیم مشروطیت را به جمهوری به .1

 دارد.اعالم می ملی 
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دهد که در مواد قانون اساسی موافق ی پنجم اختیار میملت به وکالی دوره .2

 مصالح مملکت و رژیم جدید تجدیدنظر نمایند. 

معلوم .3 از  نتیجهپس  وسیله شدن  به  رژیم  تغییر  عمومی،  آرای  مجلس  ی  ی 

 شود.شورای ملی اعالم می 

ی »رفراندم« بود. آن روزها حجج ی سوم، مراجعه به افکار عمومی یعندر واقع ماده 

بودند.   کرده  مهاجرت  ایران  به  عراق،  انقالب  جمله  از  دالیلی،  به  نجف  ساکن  اسالم 

فروردین برای مالقات آقایان راهی قم شد. در آن مالقات روحانیون   6در روز    سردارسپه

.  خواستند که دولت از جمهوری جلوگیری کند و صدای خلق را بخواباند  سردارسپهاز  

الوزراء و فرمانده  ای را با امضای »رئیسروز بعد به تهران بازگشت و بیانیه   سردارسپه

کل قوا، رضا« صادر کرد که در آن »یگانه مرام و مسلک خود را حفظ و حراست عظمت 

»بزرگ و  نصب اسالم«  و  وظیفه  مقام  ترین  به  احترام  و  اسالم  ترقی  را  خود  العین 

اعالم کرده بود که »با علما و حجج در قم تبادیل نظر  روحانیت« معرفی کرده بود و  

کردیم و ... مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف« 

 1نمایند. 

 گوید »حاال وقتش نیست« میمیرزاده عشقی 
مخالفان  از  همچنین  و  بود،  جمهوری  سرسخت  مخالفان  از  عشقی  میرزاده 

مقاالتی را در مخالفت با جمهوری نوشت و در تیرماه    1303یبهشت  . او در اردسردارسپه

همان سال کشته شد. اصلِ حرفش این بود که »حاال وقتش نیست«. نظرش این بود 

ی مشروطیت کامل شود. عشقی مانند بسیاری که سلطنت قاجار باید ادامه یابد و تجربه

شان ل خارجی و عمّال بومی ی ایجاد جمهوری را بازی عواماز مخالفان جمهوری قضیه 

می می  و  کهنه دانست  دزدان  رفتن  تازهپنداشت  دزدان  آمدن  و  اتالف  کار  یعنی  کار 

ملت. هرچه مال  می   2بیشترِ  را خطرناک  که او صعود رضاخان  بود  این  نظرش  و  دید 
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آید کم به مقتضای روزگار و از سر ناچاری با مخالفان کنار می ماندن قاجاریه که دست 

بیند،  ی جباری است که دلیلی برای سازش با کسی نمی بهتر از روی کارآمدن خودکامه 

نبرد قلمی علیه جمهوری را   خواهی در ایران اوج گرفت، عشقیوقتی جمهوری  روازاین

  1آغاز کرد.

می »گمان  نوشت:  جمهوری  با  مخالفت  در  قالبی عشقی  در  جمهوری  کنم  بودنِ 

ام و پرواضح شده است که این جمهورْی جمهوری نبود.« عشقی  مطالعاتی به عمل آورده

شت:  ای با عنوان »جمهوری نابالغ« نونامید و در مقالهجمهوری را »جمهوری قالبی« می

می  نظر  به  مضحک  خیلی  که  گوسپندچران»چیزی  که  است  این  سقز رسد  های 

شده جمهوری  با یکطلب  گوینده  این  و  هستم.« اند  کروات ضدجمهوری  و  فکل  مَن 

مقاله »یک  جمهوریت  فکر  اساسِ  و  اُسّ  تمام  که  نوشت  ترجمههمچنین  از  ی  شده 

یک کنفرانس ضیاءالواعظین،  ی وقت ترکیه، چند مقاله و شعر و یک جریده،  روزنامه

استفاده  نفر  قرمز در یک تصنیف و های و هوی چند  افراشتن چند عدد پرچم  چی، 

ی دولت و ... باالخره پیداشدن یک اتومبیل حاوی آقایان« بوده است و بیرونِ دروازه

ها را بنا شد اسمش را بگذاریم: جمهوری. خدا برکت به ایرانی. این  ی این»حاصل همه

ی می کطفل  صدساله  ره  مبارزات    2رود. شبه  از  عشقی  که  است  روشن 

های آن بلند شد و بعد شاه قاجار زمزمهها که از زمان محمدی ایرانیخواهانهجمهوری 

»فکر  تمام  که  است  نداشته  اطالعی  یافت  ادامه  آن  از  پس  و  مشروطه  انقالب  در 

 کند. دهد به مواردی که فهرست می جمهوریت« را تقلیل می 

اما عشقی از »جمهوری واقعی« تعریفی داشت. از نظر او جمهوری واقعی چیزی  

ای راه  چیزی که عده  ی مردم را عوض کند و بعد کاله آن را«. آناست که »اول کله

اند »جمهوری قالبی« است و اگر »این نغمه واقعاً جمهوری بود و این کلمه به  انداخته

اتوری و ارتجاعی و مضر به حال ملت و مملکت  نام خدعه برای ایجاد یک حکومت دیکت

تهیه نشده بود و حقیقتاً اشخاصی با افکار طبیعی خود در این موقع این کلمه را عنوان 
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راستیمی  ایران  که  داشتند  میل  واقعاً  و  آنکردند  آیا  شود،  جمهوری  وقت  راستی 

؟ خیر. آیا باز هم  کردندی چیزفهم مملکت با این عنوان همراهی می طلبان و تودهآزادی 

شد؟ نه. ولی آن وقت آن جمهوری را جمهوری به آن جمهورْی جمهوری قالبی گفته می 

خوانند.« به نظر عشقی مسئله »زمان« است و آن زمان زمانِ برقراری جمهوری نابالغ می 

ایران نبود، »جمهوری سی سال مقدمه الزم دارد و حتماً باید با دست اقالً دو هزار نفر  

خواهان نوشت: »شما الفبای دیده اجرا شود.« او خطاب به جمهوری ی دارالفنونمهدیپل

ابناء مملکت بیاموزید، بعد کتب ابتدایی جمهوری را  جمهوری را بنویسید و بر تمام 

گاه خواهید دید که تمام آحاد و افراد و جوانان آینده هرچه تصنیف و تعلیم کنید، آن

ی کاغذها و ها و صفحه همه جمهوری است، نوک قلم   خوانندچه می نویسند و آنمی 

قلب آندرون  است.  جمهوری  از  مملو  مغزها  و  برای ها  مملکت  سراسر  در  اگر  گاه 

خواهند،  محافظت سلطنت مشروطه، آهن و آتش موجود شود، چون مردم جمهوری می

ینید بوقت میخواهند، آنها جمهوری میخواهند، چون دماغها جمهوری میچون قلب

ای در جلوگیری از جمهوری محال و ممتنع خواهد بود.« عشقی جمهوریت را مرحله

تواند در وقت مناسب شکل بگیرد، »در این مملکتی که دید که می مسیر تکامل می 

ی قدیمی است؛ در این مملکتی که پستش با االغ اداره  دارالفنونش کمتر از یک خانه

وگل، در این مملکت چاروادارها و مملکت خشت  شود، در این مملکت جهل، در اینمی 

از   قبل  ما   ... داشت؟  معنی  چه  و شپش، جمهوریت  سرزمین چرک  این  در  باالخره 

ها باشیم ... ما دارالفنون درمان دیگر داریم که باید در فکر عالج آنجمهوری هزار درد بی

 « خواهیم، ما به استخراج معادن محتاجیم.خواهیم، ما خط آهن می می 

گویی به نظر محمد قائد تلقی عشقی از توده و ملّت سرشار از تضاداندیشی و تناقض

هایی های مردم را گلهاست، عشقی ملّت را تمامیتی مقدس و قابل اتکا، اما جمع یا دسته

داند. به نظر عشقی »جمهوری در مملکتی که هنوز قسمت اعظم اهالی سزاوار تحقیر می 

مشروط و  قانون  معنی  نفهمیده آن  درست  را  به ه  اهالی  صدیکِ  که  مملکتی  در  اند، 

خواندن و نوشتنِ ساده قادر نیستند، در مملکتی که سراسر آن جهل و خرافات است،  

شدنِ چنین مملکتی چیز محتاج است جز جمهوری. جمهوری در مملکتی که به همه

هفت  پسر  یک  با  است  ساله  پنج  دختر  یک  زناشوییِ  واعیناً  در  عشقی  ساله«.  قع 

دید؛ مردمانِ خورشیدی را پیوند نابالغان می   1302ها در سال  خواهی ایرانیجمهوری 
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هم   باز  و  نابالغ.  یک جمهوری  خواستار  قائد  نابالغ  قول  هم    محمدعلیبه  قاجار  شاه 

می  ایرانیاستدالل  که  نرسیده کرد  معقوالت  در  به حد دخالت  هنوز  ایران  ها  تا  و  اند 

تر نشود،  هجدهم تیبانگلستان  قرن  در  اما  نیست،  ممکن  پارلمانِ صحیح  یک  دادن 

ی آمریکا را جمعیتی متشکل از چهار میلیون چوپان و کشاورز  جمهوری ایاالت متحده 

ور و صنعتگر مهاجر ایجاد کردند و همین تحول سیاسی راهگشای رشد اجتماعی  و پیشه

 1. شد، شاید در جاهای دیگر هم چنین ترتیبی ممکن باشد

 

 خواهان تنها ماندند و تند رفتند گوید جمهوریبهار می
طلبان به نظر محمدتقی بهار این جمهوری از یک سو مانند مشروطه بود. مشروطه

خواهان هم ها مخالف. جمهوری ی اول و سوم با آنی دوم اجتماع بودند و طبقهاز طبقه

طبقه طبقه از  و  بودند  اجتماع  دوم  آنی  با  سوم  و  اول  دیگر ی  سوی  از  مخالف.  ها 

روطه بر ضد دولتی بس فاسد و درباری تباه و جمهوری تفاوتی با مشروطه داشت. مش

سیدمحمد  و  بهبهانی  سیدعبداهلل  مثل  روحانیونی  و  علما  و  بود  مستبد  پادشاهی 

می آن حمایت  از  خراسانی  آخوند  و  بر ضد حکومت  طباطبایی  اما جمهوری  کردند، 

جمهوری  شد.  پا  بر  اساسی  قانون  و  او مشروطه  از  و  ایستادند  پادشاه  مقابل  خواهان 

بر خالف وظیفه  قانونیخواستند  میل جمهوری ی  به  و  کند، آن اش  کار  با  خواهان  ها 

این بر  کنید  عالوه  نداشت،  کارها  در  دخالتی  و  نبود  چیزی  که  درافتادند  ها درباری 

با جمهوری که مشکوک بود و سبب احتیاط بسیاری از مردم   سردارسپهموافقت جدی  

ی این جمهوری دیکتاتوری رضا پهلوی خواهد شد  کردند نتیجهها فکر می شده بود، آن

طلبان همراه  علما و اشخاص متنفذی که با مشروطه  روازاینکردند.  و درست هم فکر می 

با جمهوری  نشدند، جمهوری شدند  رفتند و خواهان همراه  تند  و  ماندند  تنها  خواهان 

ت. بهار اذعان کار را پیش ببرند، ولی پیش نرف  سردارسپهخواستند با قدرت  فقط می 

آالیش بود و همین پاکی مؤسس به راه افتادن دارد که فکر جمهوریت پاک و بیمی 

ی کار و فکری که پشت آن بود پخته و ورزیده نبود. در ایاالت  جمهوریت شد، اما شیوه 

 

 . 67و   68 ص ، صهمان  1



 شیرین کریمی  28 

ها و امیرلشکرها ی دوم گیج شده بودند و اصرار نظامی بیشترِ مردم و حتی اکثر طبقه 

تل ارسال  مردم گراف جمهوری برای  مخالفت  و  مقاومت  و  گیجی  بر  تهران  به  خواهی 

اما  نامیدند، آن وضع را نمیافزود. مردم احمدشاه را »احمد عالف« میمی  خواستند، 

کار سلطنت را تمام کنند   1303خواستند همان شب عیدِ سال  خواهان هم می جمهوری 

کنند.  اعالم  جمهوری  می   1و  هم  حق  برخی  مجلس  رژیم گفتند  خصوص  در  ندارد 

مملکت و تغییر قانون اساسی کاری انجام دهد و اگر مردم خواهان تغییر رژیم هستند  

قدر عجول بودند ی مردم رأی گرفته شود. اما جراید آنباید »رفراندم« شود و از عامه 

خواهی نتیجه گرفتند که عموم مردم با نظام که با چند تظاهرات در حمایت از جمهوری 

 طور نبود.، در صورتی که این2ی موافق هستند جمهور
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 شوندهای مارش جمهوری نابود میصفحه
بسته  که  صفحه روزی  وارد  های  وزیری  قمرالملوک  آواز  با  جمهوری  مارش  های 

نمایندهپست شد،  تحویلخانه  برای  که  کمپانی  پستی  به  آن  با  گرفتن  رفت  خانه 

ها صریح گفتند که دستور دارند از تحویل آن ی دولت وقت مواجه شد.  مأموران ویژه

به صفحه  برنامه  که  بود  این  آخرشان  جواب  کنند.  خودداری  رژیم ها  و  خورده  هم 

صفحه جمهوری  تحویل  از  بنابراین  بود،  نخواهد  کار  در  صفحه ای  معذورند.  های ها 

ه کآن  پس ازخانه دیگر نه به بازار آمد و نه به دست کسی رسید.  محبوس در پست

  پخش   ی جمهوری را خواند و قبای پادشاهی را راست بر باالی خود دید،رضاخان فاتحه

مجازات   افتندیی م  یممنوع شد و اگر صفحه گرامافون آن را نزد کس  جمهوری مارش  

ها را به یادگار داشته باشد قمرالملوک آرزو داشت یکی از آن صفحه   داشت.  ی زندان در پ

گلشن ابراهیمی بنیانگذار فرهنگ صوتی ایران بارها   اما نتوانست. مهندس محمدعلی

ی قمرالملوک وزیری، به تأکید گفته  وگو با زبیده جهانگیری، دخترخواندهضمن گفت 

ی جمهوری را دارد و سالم و پاکیزه است. و گفته در آن زمان که تحویل که صفحه 

ها سراغ بستهها موقوف شد یکی از کارمندان پست در غیاب مأمور مخصوص به  صفحه 

ها بعد این کارمند هنردوست  رفته و یکی دو صفحه برای خودش برداشته است. سال 

گذارد که او هم پیش از درگذشتش  این صفحه را در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی می

ی موسیقی  این آثار را به ملت ایران تقدیم کرد که اکنون باید در موزه   1380در مرداد  

  1باشد. 

 

 بافند گیسِ جمهوری میها زن
نتیجه ماند. مشروطه جوان بود و احمدشاه بی   1302خواهی در ایران سال  جمهوری 

دانست. علما و روحانیون هایش خودش را پادشاه مشروطه می قاجار هم با تمام ضعف

خواهان تأکید داشتند به متن قانون دانستند و مشروطهدینی می جمهوری را برابر با بی 

های وطیت وفادار بمانند و به رضاخان اعتماد نداشتند، به همین دلیل چهره اساسی مشر
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الملک، سیدحسن مدرس، متنفذی مانند مشیرالدوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، مؤتمن

چهره از  دیگر  بسیاری  و  عشقی  جمهوری میرزاده  از  روزگار  آن  سیاسی  خواهی های 

مشر اساسی  قانون  حفظ  خواستار  و  نکردند  آنحمایت  شدند،  پیش وطیت  بینی  ها 

آید. با این همه، دیکتاتوری کردند که از دلِ آن جمهوری دیکتاتوری دیگری درمیمی 

مجلس به سلطنت پهلوی رأی مثبت داد.   1304آذر    21از درِ دیگری وارد شد. در  

و نقش رضاخان   1302خواهی در سال  ی پهلوی کوشیدند فصلِ جمهوری مورخانِ دوره

  1از تاریخ به فراموشی سپرده شود و آن را یا ننوشتند یا کامل ننوشتند.   در این فصل

ی برقراری امنیت داخلی هر مخالف یا او به بهانه رضاشاه به مشروطیت وفادار نماند.  

ی منتقدی را ترور یا تبعید و زندانی کرد، قانون اساسی را تغییر داد و خودش همه کاره

اش تهی  ر مشروطه را حفظ اما آن را از محتوای واقعیمملکت شد. در واقع رضاشاه ظاه

خواست و با زور و به اتکای قشون رضاخان با زور و به اتکای قشونْ جمهوری را می  کرد.

شدنش با زور و به اتکای قشون حجاب جمهوری را کنار گذاشت، سه سال پس از شاه 

، با  1332از کودتای  خصوص پس  را از سر زنان برداشت و بعد پسرش محمدرضاشاه، به 

زور و به اتکای قشون سرکوب و استبدادِ پدرش را ادامه داد. استبداد پهلوی تا سال  

انقالب ایرانیان نتیجه داد و نظام پادشاهی در   1357بر ایران حاکم بود. سال    1357

این  رفت.  میان  از  بعد شرطِ ایران  اما  بودند  با خواست جمهوری همراه  روحانیون  بار 

میان »اسالم در  نظر  اختالف  با وجود  اسالمی،  گذاشتند. سرانجام جمهوری  ی«بودن 

گروه و  سال  احزاب  زمستان  که  امروز  شد.  تأسیس  انقالبیون،  مختلفِ    1401های 

داوود و ی مارش جمهوری با آواز قمرالملوک و ساز مرتضی نی خورشیدی است، صفحه 

خواهیِ ایرانیان ز نوای جمهوری ی موسیقی چه باشد چه نباشد، هنوشعر عارف در موزه

دهند  سر می  شعارهایی که علیه هر نوع والیتی  رسد. و حاال مردم باگوش میمکرر به

شان در  ی مبارزاتکنند. وقتی به زنان و شیوهشاید به خواست جمهوری هم فکر می

خان هدایت بیشتر در ی مهدقلی توانیم بگوییم بساکه امروز جملهاین میدان بنگریم می 

بافند«. آیا  زنند و گیسِ جمهوری میها الف آزادی میوصف اوضاع باشد که گفت: »زن
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ای درنگ کنیم و بپرسیم اصالً »جمهوری« چیست و چه که لحظه وقت آن نرسیده  

 اصولی دارد؟ 

 


