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قيام مردم رشت در سال 1305 شمسی در زمان رضاشاه
شرح مبارزات مرحوم آيت اهلل شيخ محمدباقر رسولی رشتی

ميثم عبداللهی
چکيده

آيت ال شيخ محمدباقر رسولی رشتی از علما و مجتهدين صاحب نام گيان در اواخر 
دوره قاجار و اوايل پهلوی بود. ايش��ان در حوزه علميه نجف نزد مراجع تقليد و بزرگان 
بسياری درس خواند و به اجتهاد رس��يد. در پايان تحصيات، به رش��ت بازگشت و به 
تدريس علوم حوزوی و تبليغ دين پرداخت. او در مس��جد بادی ال رشت نماز جماعت 
اقامه می كرد و به درد دل مردم گوش می داد. در زمان نهضت اسامی  جنگل از دوستان 

ميرزاكوچك و از مجتهدين طرفدار نهضت بود كه از نهضت حمايت كرد. 
همزمان با ش��هادت ميرزاكوچك و آغاز گس��ترش يافتن دامنه ديكتاتوری رضاخان بر 
ايران، بس��ياری به كنج عزلت خزيدند و ادامه مبارزه سخت شد. ولی آيت ال رسولی در 
ميان��ه ميدان ايس��تاد و به طور جدی ب��ه مقابله ب��ا كژی ها پرداخت. ايش��ان، تيغ تند 
اعتراض��ات خود را به دربار و اطرافيانش معطوف ك��رد و مبارزاتش را دنبال كرد. وی در 
دوره شش��م مجلس شورای ملی كانديدا شد تا مبارزات را از داخل رژيم يعنی از تريبون 
مجلس ش��ورای ملی پيگری كند. اما خواست رژيم رضاشاه و نيز كنسولگری انگليس بر 
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رأی نياوردن��ش بود؛ پس اي��ن انتخابات به صحنه كارزار بزرگ مردم رش��ت به رهبری 
آيت ال رس��ولی با عامل وقت رضاش��اه در گيان يعنی فضل ال زاهدی بدل ش��د. اين 
درگيری از ابتدای سال 1305 شروع شد و تا پايان اين سال ادامه داشت و در سطح ملی 

اين رژيم را به چالش كشيد و در نهايت با درگيری خونينی به پايان رسيد. 
بعد از اين آيت ال رس��ولی مدت ها در تبعيد و زير نظر قرار داشت. بعد از آن به اجبار 
به تهران رفت و در آنجا ساكن شد. ايش��ان در زمان نهضت ملی نفت به رهبری آيت ال 
كاش��انی، بار ديگر كانديدای مجلس شد ولی باز مثل قبل، خواس��ت دربار بر خواست 
مردم چربيد. ايشان در مدت عمرش هرگز از مبارزه دست نكشيد و هميشه برای احيای 

اسامی  تاش می كرد.
کليدواژه ها: شيخ محمدباقر رسولی رشتی، ش��يخ علی علم الهدی، ميرزا احمدخان 
عمارلويی، قيام مردم رش��ت، جنبش های اجتماعی معاصر، روحانيون مبارز، حكومت 

پهلوی. 

مقدمه 
تاريخ معاصر ايران مملو از ش��خصيت هايی اس��ت كه برای كش��ور و دينشان افتخار 
آفريدند. جنبش تنباكو، نهضت مش��روطه، نهضت جنگل، نهضت ملی ش��دن صنعت 
نفت، فداييان اسام و نهضت امام خمينی)ره( از بزرگ ترين نهضت های اسامی  معاصر 
هس��تند. اما مبارزات اس��امی  مردم ايران منحصر به همين چند قيام نشد بلكه مردم 
مس��لمان ايران به رهبری روحانيون پاك باخته هر زمان كه كوچك ترين مجالی فراهم 
می ش��د و هر مكانی كه موقعيتی را مناس��ب می ديدند قيام می كردند و برای خلع يد 

استعمارگران و رژيم های وابسته، تاش می كردند. 
دوران پادشاهی رضاشاه تاريك ترين دوران تاريخ معاصر است. در اين دوران ملت ايران 
زير سيطره جريان غرب زده ای قرار داشت كه می خواس��ت با زور، سكوالريسم را بر ايران 
حاكم كند. حوزه های علميه در اين دوران به سختی تنفس می كردند. خشونت ديكتاتور 
به حدی بود كه كمتر كسی به خود جرئت قيام می داد و كمتر مخالفتی بود كه از سركوب 
رژيم در امان می ماند و به مرحله قيام و مخالفت علنی می رسيد. در اين ايام هم معدود علما 
و مجتهدينی بودند كه در نقاط مختلف كشور، علم مقابله با رضاخان را بلند كردند و دست 
به قيام زدند. از اين ميان می توان به آيت ال شيخ محمدباقر رسولی اشاره كرد كه در مقابل 
مظاهر بی دينی شجاعانه می ايستاد. ايشان در سال 1305 دست به قيامی  مردمی در شهر 
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رشت زد و ده ها هزار نفر از مردم در حمايت از 
ايشان به صحنه مبارزه پای گذاشتند. 

اين قيام كه يك س��ال به ط��ول انجاميد با 
وحشی گری سركوب شد ولی تأثيراتش از بين 
نرفت و همانند ساير قيام هايی كه در اين دوره 
اتفاق افتادند، مقدمه ای برای پيروزی انقاب 
اس��امی  ش��د. تاش بزرگانی مانند آيت ال 
رسولی و آيت ال ش��يخ علی علم الهدی برای 
تشكيل حكومت دينی در زمان نهضت جنگل 
و بعد در زمان پهلوی ها، به رشد فكری مردم 
ايران انجاميد تا جايی كه در بهمن 1357 اين 
انقاب روحی در مردم ايران به اوج خود رسيد 
و انقاب اسامی  به رهبری امام خمينی)ره( 
به پيروزی رس��يد. اما قيام آيت ال رس��ولی 
مانند بس��ياری از رخدادهای دوران معاصر، 
مورد بغض جريان روشنفكری كه سر در آخور 

ديكتاتوری رضاخان داشت قرار گرفت و چه در زمان وقوع اين جنبش و چه بعد از آن، با 
كينه توزی از آن ياد كردند. 

اين مقاله به شرح زندگی و مبارزات آيت ال رسولی می پردازد و درصدد است تا يكی از 
زيباترين قسمت های مبارزات اسامی  مردمی  ايران را در تاريك ترين برهه های تاريخ 

معاصر به تصوير بكشد. 
آيت ال ش��يخ محمدباقر رسولی در رش��ت متولد ش��د. او وارد دروس حوزوی شد و 
مقدمات و بخشی از سطوح را در رش��ت فرا گرفت. سپس به نجف اشرف هجرت كرد تا 
درس را در آن ديار كامل كند. از اساتيد معروفش می توان به آيات آخوند خراسانی، سيد 
محمدكاظم يزدی طباطبايی،  شيخ الشريعه اصفهانی و ميرزای نائينی اشاره كرد. او در 

نجف به مقام اجتهاد نائل شد.1

1. حسن شمس گيانی، تاريخ علما و شعرای گيان )مختصری از شرح حال رجال گيان(، تهران، كتابفروشی و 
چاپخانه دانش، 1327، ص128؛ صادق احسان بخش،  دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، رشت، صادقين،  1380، 
ص255؛ تاريخ والدت آيت ال رسولی در جايی درج نشده ولی طبق شواهد می توان گفت كه ايشان متولد حدود 

سال 1260ش )1298ق( بوده است. 

فضای گيالن بعد از سال ها فعاليت 
پيشروانه در مشروطه و هفت سال 
مبارزه در نهضت جنگل، سرتاسر 
آماده انقالب و قيام بود. رضاخان بعد 
از به شهادت رساندن ميرزاکوچک، 
برای  را  نيروهایش  زبده ترین 
سرکوبی بقایای نهضت جنگل و 
علمای مبارز به کار گرفت. او 
ابتدا علی اکبر درخشانی را راهی 
گيالن کرد و سپس در20دی 1301 
محمدحسين آیرم را به گيالن فرستاد 
که چند سال بعد به ریاست شهربانی 
کل کشور رسيد. از سال 1304، 
فضل اهلل خان بصير دیوان ریاست تيپ 
مستقل شمال و فرمانداری رشت 
را بر عهده گرفت که عماًل ریاست 

گيالن بر عهده اش بود
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او در حدود سال 1295 يعنی در اواسط نهضت جنگل كه دو سال از شروع آن گذشته 
بود به گيان بازگش��ت و در مسجد »بادی ال«1 كه تازه ساخته ش��ده بود به اقامه نماز 
جماعت پرداخت. وی در رش��ت س��طوح بااليی از دروس حوزوی را تدريس می كرد. 
سال ها بعد نزد بسياری از علمای گيان، تقريرات درس آيت ال رسولی ديده می شد كه 
نشان از مقام باالی علمی  آيت ال رسولی داشت. او عاوه بر اينكه استادی برجسته بود،  
سخنوری بليغ نيز بود.2 از نزديك ترين دوستان وی در رشت آيت ال شيخ يوسف نجفی 
جيانی3 را می توان نام برد كه هر دو در داش��تن روحيه انقابی و مقابله صريح با ظلم و 

انحراف مشترك بودند.4

اولين فعاليت های مبارزاتی 
آيت ال رسولی در زمان نهضت جنگل به طور جدی به حمايت از ميرزاكوچك پرداخت. 
او از سال ها قبل با ميرزاكوچك و افكارش آشنايی داشت. تاريخ نگاران نام آيت ال رسولی 
را در زمره كسانی كه در تقويت »هيئت اتحاد اسام«- كه هسته فكری نهضت جنگل 

1. مسجدی در محله بادی ال رشت است. اين مس��جد ابتدا به نام »بديع ال« سيد بزرگواری كه در اين مسجد 
مدفون است ناميده می شد اما بر اثر كثرت اس��تعمال، امروزه به صورت »بادی ال« خوانده می شود. احداث اين 
مسجد در س��ال 1344ق )مطابق 1304ش( بوده اس��ت ولی پيش از اين بقعه و تكيه ای وجود داشت كه بسيار 
كوچك بود. امام جماعت های اين مس��جد از ابتدا تا به امروز به اين ش��رح می باش��ند: آيت ال شيخ باقر رسولی، 
حجت االسام اسدال اخوان، حجت االسام ابوالقاسم بلخی، حجت االسام عبدالحسين منعم. )منوچهر ستوده، 
از آستارا تا اس��تارباد، تهران، آگاه، ج1، 1374، ص288-287؛ ه. ل. رابينو، واليات دارالمرز ايران، ترجمه جعفر 
خمامی زاده، رشت، طاعتی، 1391، ص87؛ ميرزا ابراهيم ، سفرنامه استرآباد و مازندران و گيان، مسعود گلزاری )به 
كوشش( ، تهران، بنياد فرهنگ ايران ، 1355، ص168؛ ملكونوف و عزالدوله ، سفرنامه ايران و روسيه، محمد گلبن 

و فرامرز طالبی )به كوشش(، تهران، دنيای كتاب ، 1363، ص183؛ گفت وگو با حجت االسام منعم.( 
2. رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، يادگارنامه: مجموعه مقاالت تحقيقی تقديم شده به استاد ابراهيم فخرايی، 
نمادی از يك زيست، تهران، نشر نو، 1363، ص40-39؛ صادق احسان بخش، همان، ص255؛ گفت وگو با آقای 

احمد سميعی نوه آيت ال حاج ما محمد خمامی، مندرج در سايت مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان: 
http://www.rangeiman.ir/index.php/1388-10-20-14-33-09/711-1390-08-15-10-56-57

3. آيت ال ش��يخ يوس��ف نجفی جيانی در س��ال 1254ش متولد ش��د. او از محضر بزرگان حوزه نجف مانند 
آخوند خراسانی، ميرزا حس��ين خليلی تهرانی، صاحب عروه و ماعبدال مازندرانی استفاده كرد و بعد از دريافت 
اجازه نامه هايی در اجتهاد، به گيان بازگشت و در رشت سكونت گزيد. ايشان سخنوری توانا و شجاع در بيان حق 
بود. اما بارزترين ويژگی ايشان توانايی زيادش در تأليف و تدوين متون در موضوعات مختلف دينی بود. ايشان بالغ 
بر سی و هفت جلد كتاب و رساله به زبان های فارسی و عربی نوشت كه بسياری از آنها در پاسخ به شبهات آن روز 
جامعه ايران نوشته شده بودند. معروف ترين كتاب ايشان، كتاب طومار عفت است كه در رد كشف حجاب و در زمان 
رضاشاه نوشته شده است و باعث دستگيری و تبعيد مؤلفش گرديد. اين عالم جليل القدر تا پايان عمر لحظه ای از 
مخالفت با رژيم كوتاه نيامد و در اسفند س��ال 1327 دار فانی را وداع گفت و در قبرستان وادی در آستانه اشرفيه 
مدفون گرديد. )س��تارگان حرم، ج24، قم، زائر، 1387، ص98-77؛ پرونده آيت ال جيانی در آرش��يو مؤسسه 

مطالعات مبارزات اسامی گيان؛ صادق احسان بخش، همان، ص142.( 
4. گفت وگوی نگارنده با آقای شهريار نجفی جيانی نوه آيت ال جيانی. 
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بود- بسيار كوشيده، ذكر كرده اند.1
شهادت ميرزاكوچك در سال 1300 باعث شد كه نااميدی شديدی در كسانی كه به 
فكر مبارزه بودند به وجود آيد. ولی آيت ال رسولی از مبارزه دست نكشيد بلكه وارد عرصه 
جديدی از مبارزه ش��د. وی در زمان رضاخان مدت ها در مسجد و منبری كه در اختيار 

داشت به افشاگری جنايت های رژيم رضاخان پرداخت و به مقابله فرهنگی روی آورد.
يكی از روشنفكران درباره اش چنين می نويسد: 

رس��ولی در نجف درس می خواند و بعد از اتمام تحصيل و نيل به مقام 
اجتهاد به گيان بازگشت و متصدی خدمات روحانی گرديد. كسانی كه 
محضر اين مجتهد روشنفكر را در رشت و تهران درك كرده اند تصديق 
دارند كه وی يكی از مبلغين كم نظير ديانت اسام و از فقهای دانشمند 
و آشنا به شرايط زندگی زمان حاضر بود. مردی آزادی خواه كه مواعظ و 

ارشادات منطقيش را در نهايت رشادت و شهامت ايراد می كرد.2
آيت ال رسولی مسجد بادی ال را به پايگاهی عليه رژيم رضاشاه بدل كرده بود. يكی از 

كسانی كه پای منبر وی حضور داشت درباره ايشان می گويد: 
در زمان رضاش��اه به دليل تقابل با دين،  مساجد خلوت بودند و افراد 
معدودی بودن��د كه به مس��جد می رفتند، ولی تنها مس��جدی كه در 
رشت شلوغ بود و نماز جماعت های آن با شكوه برگزار می شد مسجد 
بادی ال در زمان آيت ال رس��ولی ب��ود. در همه ايام س��ال، تمام اهل 
محل در نماز ايش��ان ش��ركت می كردند ولی ماه رمضان خيلی شلوغ 
می شد. شيخ باقر رسولی روزهای ماه رمضان بعد از نماز منبر می رفت. 
منتهی رژيم خيلی حساس بود، آگاهی و دولت هميشه يك عده مأمور 
می فرس��تاد كه ببيند او چه می گويند و مراقبش باش��ند. او هم دائم 
حالت پرخاشگری نس��بت به رژيم داشت. مريدان بسياری هم داشت 
از جمله عده ای از بازاری های متدين از مريدانش بودند و نيز عده ای از 

فرهنگيان متعهد رش��ت.3

1. رسول مهربان، »مقدمه ای بر قضيه نهضت جنگل«، چيستا،  آبان و آذر 1384،  ش222و223،  ص165. 
2. رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، همان، ص40. 

3. گفت وگوی نگارنده با آقای احمد سميعی نوه آيت ال حاج ما محمد خمامی. 
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قيام مردم رشت در زمان رضاخان
خفقان در گيالن 

رضاخان هنوز به پادش��اهی نرس��يده بود ام��ا از كودتای 3اس��فند 1299 با حمايت 
انگليسی ها عمًا حاكميت كشور را به دست گرفت و به وسيله نيروهای قزاق تمام كشور 
را قبضه كرد. او به س��رعت پله های ترقی را طی می كرد تا در كمتر از 5 س��ال بر تخت 

سلطنت ايران بنشيند و سلسله قاجاريه را براندازد. 
فضای گيان بعد از سال ها فعاليت پيشروانه در مشروطه و هفت سال مبارزه در نهضت 
جنگل، سرتاسر آماده انقاب و قيام بود. رضاخان بعد از به شهادت رساندن ميرزاكوچك، 
زبده ترين نيروهايش را برای سركوبی بقايای نهضت جنگل و علمای مبارز به كار گرفت. 
او ابتدا علی اكبر درخشانی1 را راهی گيان كرد و سپس در20دی 1301 محمدحسين 
آيرم2 را به گيان فرس��تاد كه چند سال بعد به رياست ش��هربانی كل كشور رسيد.3 از 
سال 1304، فضل ال خان بصير ديوان رياست تيپ مستقل شمال و فرمانداری رشت را 
بر عهده گرفت كه عمًا رياست گيان بر عهده اش بود. فضل ال خان بصيرديوان همان 

1. علی اكبر درخشانی در سال 1271 در تهران متولد شد. در زمان نهضت جنگل در سال 1297 به فرماندهی 
نيروهای قزاق برای س��ركوبی ميرزاكوچك به گيان فرستاده شد تا نهضت را س��ركوب كند و رضاخان ميرپنج 
)رضاشاه بعدی( يكی از نيروهايش به شمار می رفت. او بعد از ش��هادت ميرزاكوچك از سوی رضاخان فرماندهی 
قوای گيان را بر عهده گرفت و دی 1301 محمدحس��ين آيرم جانش��ينش ش��د. او پس��ت های زيادی در دوره 
پهلوی ها تجربه كرد چون: فرماندهی قشون مازندران، فرماندهی فوج سپاهان اصفهان، حاكم پشت كوه و كبيركوه 
لرستان، رياست بازرسی كل اماك ساحلی رضاشاه، حكومت گرگان، معاون فرمانده لشكر آذربايجان و استانداری 
آذربايجان غربی. او در جريان غائله فرقه دموكرات آذربايجان، پادگان تبريز را به پيش��ه وری تسليم كرد و راهی 
تهران شد و در تهران برای خيانتش به 15 سال حبس محكوم ش��د. وی بار ديگر در سنين كهولت در 7فروردين 
1357 به جرم جاسوسی برای شوروی دستگير شد و همان شب در زندان درگذشت. كتاب خاطراتش منتشر شده 
است. )كيهان، ش10430، پنجشنبه 1357/1/17، ص1 و 24؛ همان، ش10431، شنبه 1357/1/19، ص2-1؛ 
حسن فراهانی ، روزشمار تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی ،   1385، ج 2، ص258؛ 

باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار و علم، 1380، ج2، ص667-669.(
2. محمدحسين آيرم در س��ال 1261ش در تهران به دنيا آمد. او آجودانی كلنل لياخوف روسی و رياست ستاد 
نيروهای قزاق را تا پيش از سال 1294 تجربه كرد. وی در سال 1301 از سوی رضاخان به فرماندهی تيپ مستقل 
شمال و فرمانداری رشت رسيد و در عمل حاكم بامنازع منطقه بود و برای جلب نظر رضاخان، جنايت هايی كرد و 
به مردم گيان فشار و اختناق زيادی تحميل نمود. سپس به رياست قشون مازندران و بعد از آن به فرماندهی قشون 
آذربايجان رسيد و موجبات نارضايتی عمومی را در تبريز فراهم كرد. او در سال 1310 به فرماندهی شهربانی كل 
كشور دست يافت و تيمورتاش، داور، سردار اسعد و بسياری ديگر از رجال قدرتمند دوره رضاخان را به كام مرگ 
فرستاد يا تبعيد كرد. در سال 1312 درجه سرلش��كری گرفت و به قدری قدرت يافت كه خودش احتمال داد كه 
به سرنوشت تيمورتاش گرفتار شود پس به بهانه درمان، راهی آلمان شد و تا آخر عمر به ايران برنگشت. او در سال 

1327 درگذشت. )حسن فراهانی ، همان، ص533؛ باقر عاقلی، همان، ج1، ص40-42.(
3. حسن فراهانی ، همان، ص611. 



16
5

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

شاه
ضا

ن ر
 زما

 در
سی

شم
 13

05
ل 

 سا
 در

ت
 رش

دم
 مر

يام
ق

س��رتيپ فضل ال زاهدی1 اس��ت كه بعدها 
عامل كودتای امريكايی 28مرداد 1332 شد 
كه دولت ملی را نابود كرد و ش��اه را به ايران 
بازگرداند و خودش نخست وزير شد و پسرش 
اردش��ير زاهدی نيز داماد محمدرضا پهلوی 
شد.2 با اين تفاصيل رضاشاه مهره های مهمی  
را برای گيان خرج می كرد تا منطقه را آرام 

كند. 
زاه��دی به قصد قل��ع و قم��ع انقابيون به 
گيان آمده ب��ود و همچ��ون ديكتاتوری كه 
او را به اين مأموريت فرس��تاده بود گيان را 
اداره می ك��رد. او كوچكترين صدای انتقادی 
را با ش��دت س��ركوب می كرد و در اين راه از 
هيچ جنايتی فروگذار نبود تا با اين كار ترس 
و وحشت را بر رش��ت حاكم كند و مانع قيام 

مجدد در گيان شود. 
مرحوم حاج ش��يخ يوسف 
جيان��ی روحانی ب��زرگ و 
معروف و م��ورد عاقه مردم 
رشت، كه در زمينه اخاق و 

1. فضل ال زاهدی در سال 1271ش، در همدان متولد ش��د. او در ابتدا ملقب به »بصير ديوان « بود و تا سال ها 
به اين نام شناخته می شد. او در جوانی وارد سازمان پليس غرب شد كه به دست انگليسی ها ايجاد شده بود و بعد 
از مدتی در زمره افسران قزاق قرار گرفت و در ميان نيروهايی كه عليه ميرزاكوچك جنگيدند حضور داشت. او در 
سال 1303 حكمران خوزستان شد و به طريقی خيانت بار شيخ خزعل را دستگير كرد و او را تحويل رضاخان داد. 
بعد از آن در سال 1304 به فرماندهی تيپ مستقل شمال و فرمانداری رشت رسيد و در سركوب قيام مردم رشت به 
رهبری آيت ال رسولی و بدرفتاری با مردم زياده روی كرد و تا سال 1307 در اين مقام بود. او در سال 1308 رئيس 
كل ژاندارمری كشور شد و در سال 1309 رئيس شهربانی كل كشور گرديد. وی در دوران محمدرضا پهلوی چند 
بار وزير شد و در كابينه دكتر مصدق، وزير كشور گش��ت. او در 28مرداد 1332 با حمايت امريكا و انگليس كودتا 
كرد و دولت ملی مصدق را به زير كشيد و خودش به نخست وزيری رسيد. وی در سال 1348 درگذشت. پسرش 
اردشير زاهدی داماد ش��اه ش��ده و از اركان رژيم پهلوی دوم بود. )همان، ج 1، ص500؛ عبدال شهبازی، ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی، ج2، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ص258-251؛ ابراهيم فخرايی، 
س��ردار جنگل، تهران، جاويدان، 1357، ص347؛ اردشير زاهدی، خاطرات اردش��ير زاهدی، تهران، كتاب سرا، 

1385، ص24-15 و 52.(
2. عبدال شهبازی، همان، ص253.

دولت استعمارگر انگليسی هم که 
دل پرخونی از نهضت هفت ساله 
ميرزاکوچک و مردم گيالن داشت 
درصدد برآمد تا ریشه چنين وقایعی 
را از گيالن برکند. دولت انگليس آلن 
چارلز ترات را راهی گيالن کرد. او 
از 3اسفند 1302 تا 10خرداد 1307 
ریاست کنسولگری انگليس در رشت 
را بر عهده داشت. ترات چند سال بعد، 
در زمان جنگ جهانی دوم، ریاست کل 
 )6-MI( سرویس اطالعاتی انگليس
را در ایران بر عهده داشت و تحت 
پوشش کاردار سفارت انگليس در 
تهران به فعاليت می پرداخت. وی از 
برجسته ترین عوامل سيستم جاسوسی 
بریتانيا در تاریخ معاصر ایران است 
و محققان، او را در زمره مهم ترین 
چهره های جاسوسی معاصر جهان 
غرب قرار داده اند. یکی از اقدامات 
ترات، ابقای سلطنت پهلوی بعد از 
رفتن رضاشاه و عمليات تدارک 

پادشاهی محمدرضا پهلوی بود



ت ها
مناسب

166
دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

فلسفه و مسائل سياسی و اجتماعی مؤلفات ذی قيمتی دارد، يك روز از 
عمليات وحشيانه زاهدی انتقاد كرد، فوراً به امر اين جانی پست فطرت 
در سربازخانه رشت زندانی ش��د و در تمام مدت توقيف، مورد توهين و 
تحقير قرار گرفت و باألخره دس��تور داد ريش اين پيرمرد دانش��مند را 
بتراشند و با وضع شرم آوری كه بيان آن حقيقتاً تأثرانگيز است از زندان 

سربازخانه اخراج كنند.1
دولت اس��تعمارگر انگليس��ی هم كه دل پرخونی از نهضت هفت س��اله ميرزاكوچك 
و مردم گيان داش��ت درصدد برآمد تا ريش��ه چنين وقايعی را از گيان بركند. دولت 
انگليس آلن چارلز ترات2 را راهی گيان كرد. او از 3اسفند 1302 تا 10خرداد 1307 3 
رياست كنسولگری انگليس در رش��ت را بر عهده داشت.4 ترات چند سال بعد، در زمان 
جنگ جهانی دوم، رياست كل سرويس اطاعاتی انگليس )MI-6( را در ايران بر عهده 
داشت و تحت پوشش كاردار س��فارت انگليس در تهران به فعاليت می پرداخت. وی از 
برجسته ترين عوامل سيستم جاسوسی بريتانيا در تاريخ معاصر ايران است و محققان، 
او را در زمره مهم ترين چهره های جاسوس��ی معاصر جهان غرب ق��رار داده اند. يكی از 
اقدامات ترات، ابقای س��لطنت پهلوی بعد از رفتن رضاشاه و عمليات تدارك پادشاهی 
محمدرضا پهلوی بود.5 در واقع می توان گفت كه همان كاری را كه ژنرال آيرون سايد در 
كودتای سوم اسفند 1299 برای رضاخان انجام داد را ترات در سال 1320 برای پسرش 

محمدرضا انجام داد.

1. اعاميه »جبهه مركزی گيانيان«، ضميم��ه روزنامه گيانيان، مهرماه 1331 به نقل از عبدال ش��هبازی، 
همان، ص254. 

2. آلن چارلز ترات )Alan Charles Trott( متخصص زبان فارسی بود و به عرف و عادات ايرانی  ها آشنا و در 
زمينه های موسيقی، رياضی، تاريخ و پرنده شناسی خبره بود. او در زمان حضورش در ايران از برجسته ترين مأموران 
دستگاه جاسوسی انگليس در دنيا بود كه به عنوان كاردار در سفارت انگليس در تهران فعاليت می كرد و رياست 
سرويس اطاعاتی انگليس در ايران را بر عهده داشت. وی در سال های 1302 تا 1307 نايب  كنسول انگليس در 
رشت بود و در قلع و قمع بازماندگان نهضت جنگل و خاموش كردن قيام ها، نقش مهمی در كنار فضل ال زاهدی 
ايفا كرد. از مهم ترين اقداماتش در زمان كارداری س��فارت انگليس در تهران در 1320 تا 1325، عمليات تدارك 
سلطنت محمدرضا پهلوی، بازگرداندن سيد ضياءالدين طباطبايی از فلسطين و ايجاد اغتشاش های تجزيه طلبانه 
در جنوب به منظور حفظ برتری قوای بريتانيا در رقابت با ش��وروی بود. سيستم جاسوسی شوروی كه از اقدامات 
ترات به خشم آمده بود برای انتقام گيری از ترات، دست به افشای وسيع فعاليت های ترات زد و نام او را به مطبوعات 
هم كشاند. ترات بعد از اين افشاگری ها، به عنوان يك مأمور اطاعاتی سوخته مجبور به ترك ايران شد. )عبدال 
ش��هبازی، همان، ج1، ص104-100؛ همان، ج2، ص53-47؛ لويی رابينو، ديپلمات ها و كنس��ول های ايران و 

انگليس، ترجمه غامحسين ميرزاصالح، تهران، تاريخ ايران، 1363، ص143.(
3. مطابق با 22 فوريه 1924م تا 31 می 1928م. 

4. لويی رابينو، همان، ص143. 
5. عبدال شهبازی، همان، ج2، ص47-48.
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به اين ترتيب در س��ال 1305 دو شخصيت مهم و 
تأثيرگذار بر رژيم پهلوی يعن��ی زاهدی و ترات در 
رش��ت حضور داش��تند و درصدد بودند تا هر گونه 
صدای مخالفی را در فضای انقاب خيز گيان خفه 
كنند و مردم گيان زير فشار اين اختناق به سختی 

تنفس می كردند. 

مبارزات انتخاباتی مجلس ششم 
با ش��هادت ميرزاكوچك، برای مدت��ی راه مقابله 
مستقيم با استبداد و اس��تعمار بسته شد؛ به همين 
خاطر بود كه آيت ال رسولی روشی جديد در مبارزه 
را آزمود. در اين زمان آي��ت ال مدرس وارد مجلس 

شورای ملی ش��ده بود و از آنجا به مخالفت با رضاخان می پرداخت و موفقيت هايی هم 
كسب كرده بود. آيت ال رس��ولی هم در تاش بود تا به مجلس شورای ملی وارد شود و 
از داخل رژيم، با آن مبارزه كند. همراه با ايشان، يكی از چهره های مجتهد و مبارز ديگر 
يعنی آيت ال شيخ علی علم الهدی فومنی1 كه عاوه بر نهضت جنگل، سابقه مبارزات در 
مشروطه داشت برای انتخابات ششمين دوره مجلس شورای ملی كانديدا شدند. آيت ال 
علم الهدی امام جماعت مسجد و مدرسه علميه »حاج حسن« واقع در محله صالح آباد 

رشت بود و سطوح مختلف دروس حوزوی را در همان مدرسه تدريس می نمود.2
در همين زمان دو نفر ديگر از طرف زاهدی كانديدا ش��دند. مردم اين دو نفر را مورد 
حمايت زاهدی و مورد تمايل ترات كنسول انگليس در رشت می دانستند. از آنجا كه هم 
زاهدی و هم ترات مورد تنفر مردم بودند، اين انتخابات به رقابتی بين مردم و رژيم بدل 

1. آيت ال شيخ علی علم الهدی در روستای »حلقه سر« از توابع فومن در سال 1250ش به دنيا آمد. برای دروس 
دينی به تهران رفت و اين ايام مصادف با نهضت مشروطه شد كه او در تهران حضوری فعال داشت. او سپس به نجف 
رفت و از محضر بزرگانی چون آخوند خراسانی، صاحب عروه، ما عبدال مازندرانی و شيخ شعبان رشتی استفاده 
كرد و بعد از دريافت اجازه نامه های اجتهاد، به گيان بازگشت. ايشان در زمره اعضای ارشد هيئت اتحاد اسام بود 
كه رهبری نهضت جنگل را بر عهده داشتند. ايشان انسان ش��جاعی بود و دائماً در حال مبارزه با ظلم و جور بود و 
بصيرت سياسی اش زبانزد شاگردانش بود. او به همراه آيت ال رسولی در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی 
كانديدا شد ولی به خاطر مخالفت رژيم، اين انتخابات باطل شد. ايش��ان سال ها امامت جماعت مسجد صالح آباد 
رشت را بر عهده داشت و در 20مهر1330 رحلت كرد. )صادق احسان بخش،  همان، ص397-395؛ ستارگان حرم، 

ج19، همان، 1385، ص123-101.(
2. صادق احسان بخش،  همان، ص397. 

انتخابات دوره ششم در رشت 
شروع شد و مردم برای مبارزه 
ملی با زاهدی که فرماندار رشت 
و در عين حال فرمانده پادگان 
شمال بود، آماده شدند... مردم 
رشت در انتخابات دوره ششم 
آنچنان مبارزه ای کردند که در 
تاریخ مشروطيت ایران نظير 
آن دیده نشده. در روزهای اول 
انتخابات، مردم به علت آشنایی 
کامل از سبعيت و درنده خویی 
زاهدی برای یک مبارزه مردانه و 

خونين آماده شدند
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شد. كانديداهای دولتی »احمد عمارلويی«1 و »شريعت گيانی«2 بودند.3
در اين زمان كسانی بودند كه خود را »روشنفكر« يا »منورالفكر« می ناميدند و غالب 
مطبوعات و رسانه در دست اين عده بود. اين طيف ادعا می كردند كه برايشان »مشروطه« 
و »رأی مردم« خيلی مهم است اما مواضعی عكس ادعاهايشان گرفتند و به حمايت از 
عمارلويی و شريعت گيانی پرداختند! برای نمونه گروهی به نام »هيئت آزادی خواهان 
حقيقی گيان« بيانيه ای صادر كردند و طی آن از مردم گيان درخواست نمودند تا به 

احمد عمارلويی و شريعت گيانی رأی دهند.4 
همچنين گروهی ديگر از اينها با عنوان »هيئت اصناف طهران« بيانيه ای دادند و در آن 
از مردم گيان درخواست كردند كه به احمد عمارلويی رأی دهند. مردم رشت می ديدند 
كه روش��نفكران، ادعای طرفداری از رأی مردم و مشروطه دارند ولی از كانديدای مورد 
حمايت كنس��ولگری انگليس، طرفداری می كنند و همچني��ن از »آزادی خواهی« دم 
1. ميرزا احمدخان عمارلويی در سال 1253ش در روس��تای جيرنده از توابع عمارلوی گيان به دنيا آمد. او در 
نجف اشرف به تحصيل پرداخت و در زمره شاگردان آخوند خراس��انی و ماعبدال مازندرانی جای گرفت. بعد از 
مدتی به ايران بازگش��ت و در تبريز از لباس روحانيت خارج ش��د و در زمره تندروترين مشروطه خواهان سكوالر 
قرار گرفت. وی در دوره دوم مجلس شورای ملی از قزوين و در دوره سوم از طرف يزد به نمايندگی مجلس رسيد 
و به كمك سيد حس��ن تقی زاده به عضويت حزب دموكرات درآمد. او به نمايندگی مجلس مؤسسان انتخاب شد 
تا به تغيير سلطنت، از قاجار به پهلوی رأی دهد. با آغاز ديكتاتوری رضاخان، عمارلويی هم مناصب دولتی مهمی 
را كسب كرد. در سال 1304 كفيل حكومت خوزستان ش��د و در آنجا با فضل ال زاهدی رفاقت پيدا كرد و او را در 
سركوب شيخ خزعل ياری رساند. زمانی كه زاهدی به فرمانداری رشت رسيد، عمارلويی نيز به رشت آمد و تاش 
كرد تا با كمك زاهدی در سال 1305ش وارد مجلس ششم شود ولی تاشش با مجاهدت مردم رشت به رهبری 
آيت ال رسولی، ناكام ماند. وی در سال 1309 به حكمرانی اراك رسيد و در 19آبان 1311ش درگذشت. )ابراهيم 
فخرايی، »رجال صدر مشروطيت ميرزا احمد قزوينی«، يغما، فروردين 1338، ش129، ص45-40؛ علی اميری، 
»ميرزا احمدخان عمارلويی و انتخابات دوره شش��م گيان«، پيام بهارس��تان، دوره دوم،  س3، تابستان 1390،  

ويژه نامه تاريخ مجلس2، ضميمه ش12، ص802-804.( 
2. ش��يخ محمدباقر ش��ريعت گيانی از خادمين صديق خاندان های حكومتگر چون خاندان اكبر بود. در زمان 
نهضت جنگل، در سال 1337ق به دستور ميرزاكريم خان رشتی، جزوه ای سراسر فحش و اتهام به ميرزاكوچك و 
اعضای ارشد هيئت اتحاد اسام نوشت و اين جزوه در تهران منتشر شد تا باعث بدنامی نهضت جنگل و ميرزاكوچك 
گردد. او در زمان ورود بلشويك ها به رشت كه به مهاجرت عده ای از مردم رشت به تهران انجاميد در تهران حضور 
داشت و به عده ای از همفكرانش كمك می كرد. وی در س��ال 1305ش درصدد بود تا با حمايت فضل ال زاهدی 
فرماندار رشت و كنسول انگليس به مجلس ششم راه يابد ولی به خاطر مخالفت مردم رشت و آيت ال رسولی، موفق 
نشد. او در تهران سكونت گزيد و در 18اسفند 1331 درگذشت. شريعت نام خانوادگی »مجلسی« را برای خودش 
انتخاب كرده بود و از وی فرزندی به نام محمد مجلس��ی بر جای ماند كه در رژيم پهلوی دوم پس��ت های مهمی 
چون كفالت وزارت دادگستری و دادس��تانی كل كشور را به دس��ت آورد. )اطاعات، س28، ش8329، يكشنبه 
1332/12/16، ص12؛ ابراهيم فخرايی، همان، ص454-453؛ هوش��نگ عباس��ی، يادبودهای انقاب جنگل، 
محمدرضا توسلی )به كوشش(، رش��ت، بلور، 1390، ص291-283؛ باقر عاقلی، همان، ج3، ص1362-1361؛ 
علی اميری، »ميرزا احمدخان عمارلويی و انتخابات دوره ششم گيان«، پيام بهارستان، دوره دوم،  س3، تابستان 

1390،  ويژه نامه تاريخ مجلس2، ضميمه ش12، ص812.(
3. علی اميری، همان. 

4. همان، ص811-814. 
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می زنند ولی در عمل از كانديدای م��ورد حمايت ديكتاتور وق��ت رضاخان، طرفداری 
می كنند!1

در مقابل، ميرمحمود مدنی2 كه روزنامه ترغيب را در رش��ت چاپ می كرد از آيت ال 
رسولی حمايت می كرد. او با انتش��ار اطاعيه ای در تاريخ 2شوال 1344ق )مطابق 20 
فروردين 1305ش( با اش��اره به آيت ال رس��ولی و آيت ال علم الهدی، از مردم رش��ت 
خواست تا »با انتخاب دو نفر وكيل مسلمان، عالم، اليق، وطن پرست، كرسی پارلمان را 

به نام گيان با عظمت اشغال كنيد.«3
انتخابات دوره ششم در رشت شروع ش��د و مردم برای مبارزه ملی با 
زاهدی كه فرماندار رش��ت و در عين حال فرمانده پادگان ش��مال بود، 
آماده ش��دند... مردم رشت در انتخابات دوره شش��م آنچنان مبارزه ای 
كردند كه در تاريخ مشروطيت ايران نظير آن ديده نشده. در روزهای اول 
انتخابات، مردم به علت آشنايی كامل از سبعيت و درنده خويی زاهدی 

برای يك مبارزه مردانه و خونين آماده شدند.4
مبارزات انتخاباتی ش��روع ش��د و مردم به تبليغ برای كانديداهای مورد عاقه ش��ان 
پرداختند. هنوز يك ماه تا انتخابات باقی مانده ب��ود. زاهدی برای از ميدان به در كردن 
رقيب از حربه جالبی اس��تفاده كرد. او در شهر ش��ايعه كرد كه روحانيون حق ورود به 

مسائل سياسی را ندارند چرا كه امور مذهبی با امور سياسی در تعارض است. 
زاهدی به دس��تور ديكتاتور وقت و با پی ريزی كاخ ديكتاتوری، ناچار 
بود در صف متحد مردم رخنه و قوای متمركز را پراكنده كند، از اسلحه 
انفكاك دين از سياس��ت كه در زرادخانه اس��تعمار صيقلی ش��ده بود 

1. همان، ص808-810. 
2. ميرمحمود مدنی از سال 1302ش روزنامه ترغيب را در رشت منتش��ر می كرد. او نوه ميرحبيب ال طولمی 
بنيانگذار مسجد جامع كاسه فروشان رش��ت و نخستين امام جماعت اين مس��جد بود. همچنين پدرش آيت ال 
سيد محمد طولمی از مجتهدين و از علمای مشروعه خواه رشت در زمان مش��روطه و امام جماعت مسجد صفی 
بود. عمويش ميريحيی طولمی بعد از فوت پدر، امامت جماعت مس��جد كاسه فروشان را بر عهده گرفت. سه پسر 
ميريحيی، يعنی ميرحبي��ب ال، ميرعبدالوهاب و ميراحمد مدن��ی از فعالين نهضت جن��گل و از نزديكان ميرزا 
كوچك بودند. ميراحمد مدنی بعد از نهضت جنگل، روزنامه پرورش را در رشت منتشر می كرد. )سيد محمدتقی 
ميرابوالقاسمی )به كوشش(، جنبش جنگل و ميرزا كوچك خان؛ خاطرات ميراحمد مدنی عضو شورای اتحاد اسام 

و مدير روزنامه پرورش، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377، ص8-19.(
3. غامرضا سامی )به كوشش(، اسنادی از انتخابات مجلس در دوره رضاش��اه، سازمان اسناد و كتابخانه ملی 

جمهوری اسامی ايران، 1384، ص198. 
4. عبدال شهبازی، همان، ج2، ص254. 
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استفاده كرد و روحانيون بزرگ را با اين حربه تهديد می نمود.1 
اما اين حربه در فضای آن روز كارگر نيفتاد چون مردم، س��ال ها مبارزات سياس��ی- 
اجتماعی علما و مجتهدين را در نهضت مش��روطه و بعد از آن در نهضت اسامی جنگل 

ديده بودند.
آيت ال رس��ولی از منبر مس��جد بادی ال برای افشاگری و رس��اندن پيامش به مردم 
استفاده می كرد و ديكتاتوری س��ياه رضاخانی نيز او را از فعاليت هايش باز نمی داشت. 

حجت االسام احمدزاده چنين می گويد: 
آيت ال رس��ولی آدم بس��يار ش��جاع و غي��وری ب��ود. از مرحوم حاج 
محمدتقی اعايی2 ش��نيدم كه يك بار آيت ال رس��ولی در مخالفت با 
رژيم رضاخان صحبت كرد و به عملكرد عمال رژيم در گيان اعتراض 
كرد. روز بعد سرهنگ ها و نظامی ها كه نگران بروز واقعه ای بودند اطراف 
مسجد بادی ال حضور پيدا كردند و نيروهای زيادی گذاشتند تا ايشان 
را مرعوب كنند. ايشان در آن روز، نه تنها از سخنرانی اش انصراف نداد 
بلكه با كمال جرئت باالی منبر رفت و با اشاره به نيروهای نظامی گفت: 
خدا را شكر كه حرف های ما باعث شد تا برای يك بار هم كه شده پای اين 

آقايان به مسجد باز شود!3

آغاز سرکوبی 
زاهدی از س��ويی اوضاع كانديداهای مورد حمايتش را نامطلوب ديد و از سوی ديگر 
آرزوی سفر به اروپا را در سر می پروراند. با اينكه قرار بود انتخابات در اوايل تابستان انجام 
شود ولی او طاقت نياورد و با مرخصی ای س��ه ماهه كه از رضاشاه گرفت، تمام تابستان 
را در اروپا ماند. به رغم تأكيد وزارت داخله برای برگزاری انتخابات، مسئولين دولتی تا 
زمانی كه زاهدی بازگشت يعنی اواسط مهرماه، انتخابات را به بهانه های واهی به تأخير 

انداختند.4

1. همان، ص254. 
2. حاج محمدتقی اعايی از بازاريان معتبر اهل رش��ت و در واقع همه كاره آقا ش��يخ باقر رسولی بود كه امروزه 
معادل »مسئول دفتر« می شود. ايشان در سرای صلحی تهران حجره چای فروش��ی داشت كه مراجع و بزرگانی 
چون مرحوم رفيعی قزوينی به آنجا رفت و آمد داشتند. )گفت وگوی نگارنده با حجت االسام والمسلمين احمدعلی 

احمدزاده امام جماعت سابق مسجد خواهر امام)س( رشت(
3. گفت وگوی نگارنده با حجت االسام والمسلمين احمدزاده امام جماعت سابق مسجد خواهرامام)س( رشت.

4. اطاعات، س1، ش41، 1305/7/9، ص1؛ اردشير زاهدی، همان، ص23.
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در آن زمان انتخابات در سراس��ر كشور در يك روز 
انجام نمی ش��د بلكه انتخاب زمان برگ��زاری در هر 
شهری با مس��ئولين دولتی همان اس��تان بود و در 
مدت خاصی مث��ًا يك هفته تعرفه ه��ا را بين مردم 
تقسيم می كردند و صندوقی می گذاشتند و به تدريج 
رأی گيری می كردن��د و آرا را در پاي��ان آخرين روز 

می شمردند و نتيجه را اعام می كردند. 
در تهران اين انتخابات در روز 5تير 1305 به اتمام 
رسيد و تنها در انتخابات تهران بود كه مردم توانستند 
معدودی از نماين��دگان واقعی خود چ��ون آيت ال 
مدرس را به مجلس بفرس��تند. اما فضل ال زاهدی 
انتخابات رشت را به تأخير می انداخت تا اوضاع را به 
نفع خود عوض كند. اين تأخي��ر تا جايی ادامه يافت 
كه نمايندگان شهرهای مختلف كشور انتخاب شدند 

و مجلس ششم در روز 19تيرماه 1305 افتتاح ش��د ولی باز وضعيت نمايندگان رشت 
نامشخص بود.1

رضاخان كه تازه بر تخت سلطنت نشسته بود به وسيله قزاق هايی كه در سراسر كشور 
به كار گمارده بود مانع از انتخاب نمايندگان واقعی مردم در همه شهرها شد. مدرس در 
زمان تأييد اعتبارنامه ها مخالفت خود را با اعتبارنامه بسياری از نمايندگان مانند يكی 
از نماينده های مشهد، نماينده بهبهان، نماينده نجف آباد، نماينده همدان و... كه با زور 

قزاق ها انتخاب شده بودند اعام كرد.2 
در روز 31مرداد 1305، روزنامه ها خبر از اين مسئله دادند كه در گيان هنوز هيئت 

نظارت بر انتخابات را تشكيل نداده اند و حكمران در اين مسئله تعلل می كند.3
وزارت داخله )وزارت كشور( تأكيد داش��ت كه انتخابات ظاهری بايد برگزار شود؛ به 
همين خاطر به حكمران گيان اين مسئله را تأكيد كرد. انجمن نظارت تا 9مهر تشكيل 
شد و اعام كرد كه در همين يكی، دو روزه انتخابات را آغاز خواهد كرد و دو هزار تومان 

1. اطاعات، س1، ش1، ص1؛ حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، علمی، 1374، ج4، ص107-109. 
2. اطاع��ات، س1، ش4، 1305/5/22، ص2-1؛ هم��ان، ش7، 1305/5/25، ص1؛ حس��ين مك��ی، همان، 

ص110-114.
3. اطاعات، س1، ش12، 1305/5/31، ص2.

در تهران این انتخابات در روز 
5تير 1305 به اتمام رسيد و تنها 
در انتخابات تهران بود که مردم 
توانستند معدودی از نمایندگان 
آیت اهلل  چون  خود  واقعی 
مدرس را به مجلس بفرستند. اما 
فضل اهلل زاهدی انتخابات رشت 
را به تأخير می انداخت تا اوضاع 
را به نفع خود عوض کند. این 
تأخير تا جایی ادامه یافت که 
نمایندگان شهرهای مختلف 
کشور انتخاب شدند و مجلس 
ششم در روز 19تيرماه 1305 
افتتاح شد ولی باز وضعيت 
نمایندگان رشت نامشخص بود
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ديگر از وزارت داخله پول گرفتند تا انتخابات را برگزار كنند.1 تا 23مهرماه انجمن های 
فرعی مناطقی كه نماينده مستقلی نداشتند و تابع رشت به حساب می آمدند مثل رودبار، 
رحمت آباد، كوچصفهان، خمام و ورزالت هم نماينده هايی به آنجا اعزام ش��د تا انجمن 
نظارت بر انتخابات را تشكيل دهند.2 همچنين انجمن نظار رشت، برای انتخاب نماينده 
ارامنه شمال، انجمنی را در انزلی تشكيل داد تا انتخابات در ميان ارامنه اين شهر برگزار 

شود.3
در روز 11آبان حسن خان ظهيرالملك4 به عنوان حاكم گيان )استاندار( وارد رشت 
شد.5 ظهيرالملك اولين حاكمی  بود كه رضاخان بعد از بر تخت نشستنش، برای گيان 
می فرس��تاد. با حضور فضل ال زاهدی، حكمران عمًا كاره ای نبود ولی برای كمك به 
زاهدی به رشت آمده بود. او هم يكی از نيروهای برجسته ای بود كه رضاخان می توانست 
برای سركوبی رشت اس��تفاده كند. ظهيرالملك در دوره حكمرانی اش در مازندران به 
قدری جنايت كرده بود كه در كشور، اشتهار بلكه تواتر بر خيانتكاری و جنايتكاری اش 
بود و حتی حاميان رژيم رضاخان هم از دست دادن با او ابا داشتند.6 حضور او در رشت 

1. همان، ش41، 1305/7/9، ص1.
2. همان، س1، ش53، 1305/7/23، ص1؛ همان، ش55، 25مهر1305، ص2. 

3. همان، س1، ش53، 23مهر1305، ص1؛ همان، ش68، 11آبان1305، ص2. 
4. حسن رئيس معروف به حسن خان ظهيرالملك در زمان قاجاريه از مسئولين مملكتی بود. او در سال 1293 به 
وزارت خارجه وارد شد و رياست اداره سوم )اداره انگليس( را بر عهده گرفت و در همين زمان يكی از زيردستانش 
به نام رجبعلی منصور بود كه بعدها به نخست وزيری رسيد. او در سال 1299 به حكمرانی مازندران رسيد و در آنجا 
جنايت هايی مرتكب شد كه عده ای از مردم مازندران برای شكايت از او به تهران آمده برای رساندن فريادشان به 
وثوق الدوله رئيس الوزرا در حرم حضرت عبدالعظيم)ع( متحصن ش��دند. تبعيد علما و مردم شريف، كشتن افراد، 
دزدی جواهرات، دزدی بودجه ارسالی برای مازندران و... از كارهايی بود كه در مازندران انجام داده بود و به قدری 
فاجعه آفريد كه از سوی دولت دستگير و محاكمه شد ولی با نفوذی كه داشت تبرئه گرديد. ظهيرالملك در سال 
1300 به حكمرانی خوزستان رس��يد. او در س��ال 1305 مدت چند ماه به حكمرانی گيان رسيد و به فضل ال 
زاهدی در سركوب قيام آيت ال رسولی و مردم رشت كمك نمود. او دو پس��ر به نام های محمود و محسن داشت 
كه از كارگزاران رژيم پهلوی بودند و راه پدر را ادامه دادند. همچنين »رجبعلی منصور« كه دو بار در زمان پهلوی 
اول و دوم به نخست وزيری رسيد داماد حسن رئيس بود و ثمره اين ازدواج فرزندی به نام »حسنعلی منصور« كه 
در سال 42 به نخست وزيری رسيد و امام خمينی)ره( را دس��تگير و تبعيد كرد و خودش به دست عاقه مندان به 
امام، كشته شد كه نوه  حسن رئيس بود. )باقر عاقلی، همان، ج1، ص243 و ج2، ص153؛ محمدجواد مرادی نيا )به 
كوشش(، روزنامه خاطرات سيد محمد كمره ای، تهران، اساطير، 1384، ج2، ص1337، 1348-1349، 1452، 
1506، 1518، 1621-1620؛ منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران از مشروطه تا انقاب اسامی، تهران، فرهنگ 

معاصر، 1390، ص383-384؛ عبدال شهبازی، همان، ج2، ص356-365.( 
5. اطاعات، س1، ش68، 11آبان1305، ص2؛ حسن فراهانی، همان، ج1، ص215. 

6. محمدجواد مرادی نيا )به كوشش(، همان، ص1620. سيد محمد كمره ای در خاطرات روز 12صفر 1339ق 
)آبان 1299ش( می نويس��د: »ميرزا عبدال خان به رسم همه س��اله دو ماه قبل، به خانه اش مرا دعوت كرد. رفتم 
ديدم ظهيرالملك هم هست. دست داد، من رد نمودم و گفتم به شما دس��ت نمی دهم! خيلی منقبض و در هم و 
خفيف گفت: چرا؟ گفتم: چون دست شما دست خيانت و جنايت است. گفت آيا ممكن است خاف باشد؟ گفتم 

با اشتهارات و تواتر، خير!« )همان(
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صرفاً به خاطر كمك به زاهدی در مقابله 
با آيت ال رس��ولی بود و او بع��د از انجام 
مأموريتش و سركوبی قيام، در 17اسفند 
يعنی بعد از حدود 4 ماه، حكمرانی اش به 

پايان رسيد و به مركز بازگشت.1
ب��ا حض��ور زاه��دی و ظهيرالملك در 
رش��ت، توزيع تعرفه ها را آغ��از كردند و 
در 16آبان، 211 برگه دادند و رأی اخذ 
كردند.2 اما همزمان ب��ا توزيع تعرفه ها، 
زاهدی ادامه رقابت با مردم را به مصلحت 
رژيم نديد و دس��ت به مقابله با مردم زد 
و ش��روع به قلع و قم��ع حاميان آيت ال 
رسولی كرد. او عده زيادی از مخالفينش 
را دستگير و زندانی كرد و تحت شكنجه 
قرار داد تا با اين حربه بقيه را از پيگيری 

مطالباتشان بترساند.3
مردم شروع به اعتراض كردند و آيت ال 
رس��ولی تحصنی را آغاز كرد كه س��اير 
روحانيون شهر نيز او را همراهی كردند. 
مردم بازارها را بستند و شهر را به حالت 

نيمه تعطيل درآوردند و ده ها هزار نفر به تحصن كنندگان پيوستند. آنها خواستار ايجاد 
ش��رايط عادی و عادالنه برای برگزاری انتخابات بودند. زاه��دی با لجاجت بر موضعش 
پای می فشرد و به هيچ قيمتی تس��ليم خواست مردم نمی ش��د. اين مسئله باعث شد 
كه اعتصاب عمومی  شروع شود و بازارها بسته ش��ود. اين اعتصاب مدتی ادامه داشت. 
مردم ش��هر را س��ياهپوش كردند گويا كه حادثه ای چون عاش��ورا در ح��ال وقوع بود. 

1. اطاعات، س1، ش170، 17اسفند1305، ص1؛ حسن فراهانی، همان، ج1، ص219.
2. اطاع��ات، س1، ش72، 16آب��ان1305، ص2؛ هم��ان، ش73، 17آب��ان1305، ص2؛ هم��ان، ش74، 

18آبان1305، ص2؛ همان، ش78، 23آبان1305، ص1.
3. عبدال شهبازی، همان، ج2، ص255-254؛ محسن صدر، خاطرات صدراالش��راف، تهران، وحيد، 1364، 

ص284.

در روز 11آبان حسن خان ظهيرالملک 
به عنوان حاکم گيالن )استاندار( وارد 
رشت شد. ظهيرالملک اولين حاکمی  
بود که رضاخان بعد از بر تخت 
نشستنش، برای گيالن می فرستاد. با 
حضور فضل اهلل زاهدی، حکمران 
عماًل کاره ای نبود ولی برای کمک به 
زاهدی به رشت آمده بود. او هم یکی 
از نيروهای برجسته ای بود که رضاخان 
می توانست برای سرکوبی رشت استفاده 
کند. ظهيرالملک در دوره حکمرانی اش 
در مازندران به قدری جنایت کرده 
بود که در کشور، اشتهار بلکه تواتر 
بر خيانتکاری و جنایتکاری اش بود و 
حتی حاميان رژیم رضاخان هم از دست 
دادن با او ابا داشتند. حضور او در رشت 
صرفًا به خاطر کمک به زاهدی در مقابله 
با آیت اهلل رسولی بود و او بعد از انجام 
مأموریتش و سرکوبی قيام، در 17اسفند 
یعنی بعد از حدود 4 ماه، حکمرانی اش 

به پایان رسيد و به مرکز بازگشت
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بازار ش��هر هم به طور كامل تعطيل ش��ده 
بود. مردم رش��ت خود را آم��اده مبارزه ای 
همه جانبه كرده بودند. كم ك��م اعتراضات 
مردم به ش��هرهای مجاور هم سرايت كرد 
و مردم ساير ش��هرهای گيان هم به اظهار 
همدردی با مردم رش��ت پرداختند. اوضاع 
بسيار متشنج بود و فضا ملتهب. يك شعله 
كوچ��ك كافی بود ت��ا گيان را مث��ل انبار 

باروتی به هوا پرتاب كند.1
صدراالش��راف از مهره ه��ای برجس��ته 
رژيم رضاخان، درباره فضای رش��ت چنين 

می نويسد: 
اهالی رشت بدون استثنا، تعطيل عمومی 
 كرده بازارها را سياه پوش ]كردند[ و تعطيل 
به درجه ای بود حتی حمام ها را هم بس��ته 
بودند و يك نفر كارگر و حمال كار نمی كرد.2

آيت ال رسولی و ساير علمای بزرگ رشت 
چون آيت ال سيد محمود روحانی و آيت ال 
ش��يخ محمدحس��ن صيقانی كه به وضعيت انتخابات رش��ت اعتراض داشتند در روز 
22آبان 1305 در تلگرافخانه متحصن شده و تلگرافی به مستوفی الممالك نخست وزير 
فرستادند و از اينكه زاهدی مخل برگزاری انتخابات شده شكايت كردند. همراه با ايشان 
جمع زيادی از مردم رش��ت نيز تحصن كردند.3 آنها رونوش��تی از اين نامه را برای سيد 
محمد تدين رئيس مجلس ش��ورای ملی، داور وزير عدليه، سيد احمد بهبهانی و دكتر 
مصدق از نماينده های مجلس و سه نماينده گيان حاج آقا رضا رفيع، سيد زين العابدين 
فومنی و حس��ين كی اس��توان به ترتيب نماينده های طالش، فومن و بندرانزلی ارسال 

كردند. در اين نامه چنين آمده بود: 
هفت روز اس��ت ]كه[ انجمن نظار در كمال بی طرفی مشغول توزيع 

1. عبدال شهبازی، همان، ص254.
2. محسن صدر، همان، ص284.

3. اطاعات، س1، ش77، 22آبان1305، ص2.

مردم شروع به اعتراض کردند و آیت اهلل 
رسولی تحصنی را آغاز کرد که سایر 
روحانيون شهر نيز او را همراهی 
کردند. مردم بازارها را بستند و شهر 
را به حالت نيمه تعطيل درآوردند 
و ده ها هزار نفر به تحصن کنندگان 
پيوستند. آنها خواستار ایجاد شرایط 
برگزاری  برای  عادالنه  و  عادی 
انتخابات بودند. زاهدی با لجاجت بر 
موضعش پای می فشرد و به هيچ قيمتی 
تسليم خواست مردم نمی شد. این 
مسئله باعث شد که اعتصاب عمومی  
شروع شود و بازارها بسته شود. این 
اعتصاب مدتی ادامه داشت. مردم شهر 
را سياهپوش کردند گویا که حادثه ای 
چون عاشورا در حال وقوع بود. بازار 
شهر هم به طور کامل تعطيل شده بود. 
مردم رشت خود را آماده مبارزه ای 

همه جانبه کرده بودند
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تعرفه و اخذ آرا ]می باشند[. يك عده كه وجود انجمن را مخالف مقاصد 
پيشرفت مقاصد غير قانونی خود فرض ]كرده اند[ و به وسايل غير مجاز 
درصدد تخريب هستند، از هيچ اقدامی  فروگذار نكرده، افكار اهالی ساده 
را ترور و زندگانی معاش آنها را مختل و هر روز بيچاره ها را به اين در و آن 
در می كشانند. فعًا دو، سه روز، به روز آخر توزيع تعرفه مانده و موفقيت 
خودشان را اميدوار نيستند؛ می خواهند آن مقامات مقدسه، اشتباه كاری 
نموده بلكه بتوانند برخاف قانون، انجمن ]نظار[ را منحل و يا به حالت 
وقفه بياندازند. سلسله جليله علما و طبقات مختلفه تجار و اهالی، از اين 
اقدامات جاهانه و مغرضانه اين عده متنفر بوده، جداً مستدعی هستند 
كه وقعی به عرايض قانون ش��كنانه اين عده نداده تا اين س��ه روز مدت 

قانونی تمام و نمايندگان مجلس معلوم و اعزام شوند.1
ديگر علمايی كه به حمايت از آيت ال رسولی اين نامه را امضا كردند به اين شرح بودند: 
آيت ال شيخ علی علم الهدی، شيخ محمدمهدی رسولی )رئيس العلما(، ميرزا محمدرضا 
چكوسری، شيخ علی صالحی، مهدی موسوی عضدی، محمدتقی شريعتی، محمدصادق 
لشت نشايی، شيخ محمد زاهد، شيخ محمد واعظ، ش��يخ كاظم صادقی فومنی، شيخ 
علی حافظ الشريعه، حاج ميرزاقاسم سميعی، شيخ اسدال اخوان، سيد جواد فاطمی  و 

سيد حسين موسوی. 
بعد از ارسال اين نامه به مجلس ش��ورای ملی، در 22آبان ابوطالب شيروانی نماينده 
قمشه، در مجلس درباره انتخابات رشت به دولت تاخت و خواستار برگزاری بی طرفانه 

انتخابات شد: 
]درباره[ انتخابات رش��ت يك چيزهايی در ظرف اين دو، سه روزه به 
بنده رس��يد كه مرا وادار كرده اين عرايض را بكنم... شهر رشت را سياه 
پوش��انده اند... باألخره دولت مكلف اس��ت كه قان��ون را جلوی خودش 
بگذارد، ب��دون اينكه نگاه كند كه فان دس��ته يا ف��ان وكيل طرفدار 
كيس��ت يا فان وزير طرفدار كيس��ت يا فان صاحب منصب يا مأمور 
طرفدار كيس��ت، قانون را اجرا كند... باألخره انتخابات را خاتمه بدهد. 
انتخابات رشت چرا تمام نمي شود هر روز جلويش را مي گيرند؟! هی هر 

1. منصوره تدين پور، اسناد روحانيت و مجلس)4(، تهران، كتابخانه مجلس شورای اسامی، 1379، ص69-70. 
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روز توقيف، فردا رفع توقيف؛ باألخره كی تمام مي شود؟1
اما اين توقيف و رفع توقيف ها به پايان نرسيد تا 9 روز بعد يعنی اول آذر، كه سيد يعقوب 

انوار نماينده شيراز در مجلس به دولت چنين تاخت: 
بنده خيلی تعجب می كن��م از اينكه ما همه وقت می خواهيم ش��انه 
خودمان را از زير بار ]مس��ئوليت[ بيرون ببريم. آقاي��ان وقايعی كه در 
گيان... واقع ش��ده در نظر بگيريد. تمام گيان را س��ياه پوش كرده اند 
آن وقت م��ا می توانيم ]عملكرد[ اين انجمن را بگوييم صحيح اس��ت؟! 
با اين كثافت كاری هايی كه در گيان واقع ش��ده اس��ت ما نبايد تا اين 
درجه احتياط بكنيم. فردا بنده و جنابعالی گير هستيم بنده هيچ عقيده 
ندارم كه دولت ُمر قانون را ماحظه ك��رده و می كند... بنده عقيده دارم 
كه مجلس به عنوان كدخدامنش��ی يا به هر عنوانی ك��ه می خواهد به 
اين كثافت كاری هايی ك��ه از طرف دولت های س��ابق و اين دولت واقع 
شده است خاتمه بدهد. آقايان وقايع... گيان را ماحظه كنيد حقيقتاً 
افتضاح آور است. ما رفتيم در هيئت رئيسه نشستيم، وزير داخله هم آمد، 
معاون وزارت داخله آمد، نماينده های محترم آمدند، دولت می گويد من 
عاجز هستم از اينكه به اين وضعيت خاتمه بدهم! پس كی بايد اين كار را 
بكند؟!... می خواهيد حمله هم به من بكنيد بكنيد، اما بنده اين موقع را 
فوق العاده می دانم و حق می دهم به مجلس كه در اين قضيه وارد شود و 
حل مسئله كند، زيرا هيچ قوه]ای[ فوق قوه مجلس نيست... اين مسئله 
فوق العاده است و موقع آن است كه مجلس يك تصميمی  اتخاذ كند كه 
اين... واليت را از اين كثافت كاری و از چنگال اين انجمن ها نجات دهد.2

اما اكثر اعضای مجلس چون محمدتقی بهار )ملك الشعرا( و مهدی فاطمی  و حسين 
دادگر با اين سخنان مخالفت كردند و نتيجه آن شد كه مجلس نه تنها اقدام علمی ای در 
اين مسير انجام نداد بلكه پاسخ دادخواهی های مردم مظلوم رشت را هم نداد.3 رشت به 
قدری بحرانی شده بود كه حتی از دست مجلس هم كاری ساخته نبود. بعد از اين سخنان 
دوباره زاهدی انتخابات رشت را متوقف كرد و در روز 12دی اعام كرد رأی گيری دوباره 

1. مذاكرات مجلس، دوره 6، جلسه 29، 22آبان 1305، ص364-365.
2. مذاكرات مجلس، دوره 6، جلسه 29، 1آذر 1305، ص429.

3. همان، ص430-429؛ اطاعات، س1، ش84، 1آذر 1305، ص1-2.
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انجام خواهد شد و شروع به توزيع تعرفه كردند!1

تدبير ملوکانه! 
همان طور كه گفتيم نمايندگان، محمود عامير )احتشام 
الس��لطنه( وزير داخله را به مجلس احضار كردند و درباره 
وضع رشت از او س��ؤال پرس��يدند و او جواب داد كه »من 
عاجز هس��تم از اينكه به اين وضعيت خاتمه بدهم.«2 اما 
واقعيت غي��ر از اين بود و اين تحري��كات و فتنه انگيزی ها 
يك طرفش هم به وزارت داخله ارتباط می يافت. رجبعلی 
منصور )منصورالملك(3 معاون وزير داخله به رشت رفت 
و در آنجا بلوايی به پا كرد ك��ه به قيام خونين مردم تبديل 

شد. او كه می ديد اقدامات زاهدی مؤثر واقع نشده است، از موضعی باالتر و قوی تر دست 
به ايجاد محيط اختناق آلود زد و عده  زيادی از مردم و رهبران را دستگير كرد. منصور، 
داماد ظهيرالملك حاكم گيان نيز بود و او را در اين سركوبی كمك رساند. اين مسئله در 

مجلس بازتاب يافت و يعقوب انوار در 11دی ماه درباره اش چنين گفت: 
چند روز قبل در روزنام��ه خواندم كه مع��اون وزارت داخله به قزوين 
حركت كرده و از آنجا هم به رش��ت خواهد رفت. اول خيال می كرديم 
كه برای سجل احوال اس��ت ]ولی[ حاال مطابق تلگرافاتی كه می رسد 
معلوم ش��ده اس��ت كه ايش��ان برای انتخابات رفته اند و آتشی در آنجا 
روشن كرده اند، مردم را در فشار گذاش��ته و تعقيب كرده اند. از قراری 

1. اطاعات، س1، ش118، 12دی1305، ص2.
2. مذاكرات مجلس، دوره 6، جلسه 29، 1 آذر 1305، ص429.

3. رجبعلی منصور ملقب به منصورالملك در س��ال 1256ش به دنيا آمد. وی در اواخر قاجار پس��ت هايی چون 
كفالت وزارت امور خارجه، وزارت داخله )كش��ور(، حكمرانی اروميه را تجربه كرد و در زمان پادش��اهی رضاخان 
پس��ت هايی چون والی آذربايجان، معاون وزارت داخله، وزارت داخله، وزارت طرق و شوارع )راه(، وزارت صناعت 
)پيشه و هنر( را به دست آورد و در نهايت در 4 تير 1319 به نخست وزيری رسيد و بعد از فرار رضاخان از كشور و 
ورود متفقين به ايران بركنار شد. او در زمان محمدرضا پهلوی بار ديگر در فروردين 1329 به نخست وزيری رسيد 
و اليحه الحاقی نفت »گس- گلشائيان« را كه يك قرارداد اس��تعماری به نفع انگليس بود به مجلس برد ولی اين 
اليحه به قدری فضاحت بار بود كه نمايندگان ضمن رد اين اليحه، رأی به بركناری نخست وزير دادند و او در 5تير 
1329 بركنار شد. او از پيشگامان فراماسونری در ايران و از زمان مش��روطه عضو لژ بيداری ايران بود و در 17آذر 
1351 درگذشت. دو پس��رش در زمان پهلوی دوم از برجستگان رژيم بودند؛ پسرش حس��نعلی منصور در سال 
1342 به نخست وزيری رسيد و پسر ديگرش جواد به وزارت رسيد. )حسن فراهانی، همان، ج2، ص153-154؛ 
ابراهيم صفايی، اشتباه بزرگ ملی شدن نفت، تهران، كتاب س��را، 1371، ص105-101؛ منوچهر نظری، همان، 

ص811-813.(

صدراالشراف از مهره های 
برجسته رژیم رضاخان، 
درباره فضای رشت چنين 
می نویسد: اهالی رشت 
تعطيل  استثنا،  بدون 
عمومی  کرده بازارها را 
و  ]کردند[  سياه پوش 
تعطيل به درجه ای بود 
حتی حمام ها را هم بسته 
بودند و یک نفر کارگر و 

حمال کار نمی کرد
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كه تلگراف رسيده يك نفر آدم كشته شده است... 
منصورالملك چه حق داشته است كه به رشت برود 

برای انتخابات و آتش روشن كردن؟!1
اسدال زوار نماينده كاشمر نيز در تأييد سخنان 
انوار گفت كه »وزير داخله، ديكتاتور شده است.«2

از نمايندگان نه كسی از وزير داخله سؤال پرسيد 
و نه او را اس��تيضاح ك��رد چون اي��ن ديكتاتوری 
محدود به او نبود، بلكه از باالتر از او يعنی از ش��اه 
شروع شده بود و در تمام مديران هم تأثير داشت 
و در رأس تمام اين خودكامگی ها او نشس��ته بود. 
خواهيم گف��ت كه منصورالملك از س��وی وزارت 
داخله به رشت نرفته بود بلكه مستقيماً از رضاخان 
دستور داشت تا برای كش��تار و هر نوع جنايتی به 
زاهدی چراغ سبز نشان دهد و خودش كمك كارش 
باش��د و در تمام ماجرای سركوب و دستگيری ها، 

منصور در رشت و در كنار زاهدی بود. 
در همين اوضاع بود كه زاهدی، آيت ال رسولی 
را دس��تگير كرده و ريش ايش��ان را تراشيده و به 
جنگل های دور دس��ت فومن تبعيد كرد و »در آنجا »نورمحمدخان تهمتن« به اش��اره 
زاهدی با رسولی بدرفتاری ها می نمود و انواع آزار را در حقش روا می داشت.«3 زاهدی 

عده ای از نزديكان آيت ال رسولی را نيز به جنگل های طالش تبعيد كرد.4
صدراالشراف چنين می نويسد: 

1. اطاعات، س1، ش119، 13دی1305، ص1.
2. همان.

3. رضا رضازاده لنگرودی )به كوش��ش(، همان، ص98؛ علی اميری )به كوش��ش(، خاط��رات ميرزا احمدخان 
عمارلوئی از رجال آزاديخواه انقاب مشروطه )نماينده ادوار دوم تا س��وم مجلس شورای ملی(، تهران، كتابخانه، 

موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسامی، 1391، ص13؛ صادق احسان بخش، همان، ص256.
4. عبدال ش��هبازی، همان، ص255-254. دكتر عباس منظرپور درباره آيت ال رس��ولی چنين می نويس��د: 
»مجتهدی كه در اوايل كودتای رضاخان، وقتی فضل ال خان زاهدی )سرتيپ زاهدی بعدی( فرماندار گيان بود 
دست به جنايت و اعمال خاف اخاق فراوان زده بود، با او شديداً به مبارزه برخاست و مردم رشت هم با پيروی از 
ايشان مبارزات و فداكاری های زيادی در مخالفت با زاهدی انجام دادند. همين مبارزات بود كه به زندانی و تبعيد 
شدن آيت ال رسولی رش��تی به فومنات انجاميد.« )عباس منظرپور، در كوچه و خيابان، تهران، وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی، 1384، ص143-144.( 

عالمير  محمود  نمایندگان، 
)احتشام السلطنه( وزیر داخله را 
به مجلس احضار کردند و درباره 
وضع رشت از او سؤال پرسيدند و 
او جواب داد که »من عاجز هستم 
از اینکه به این وضعيت خاتمه 
بدهم.« اما واقعيت غير از این بود 
و این تحریکات و فتنه انگيزی ها 
یک طرفش هم به وزارت داخله 
ارتباط می یافت. رجبعلی منصور 
)منصورالملک( معاون وزیر 
داخله به رشت رفت و در آنجا 
بلوایی به پا کرد که به قيام خونين 
مردم تبدیل شد. او که می دید 
اقدامات زاهدی مؤثر واقع نشده 
است، از موضعی باالتر و قوی تر 
دست به ایجاد محيط اختناق آلود 
زد و عده  زیادی از مردم و رهبران 

را دستگير کرد
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]زاهدی[ 4 نفر را به فومن، 3 فرسنگی شهر برده و به قدری چوب زده 
بود كه يك نفر از چوب مرده و 3 نفر ديگر مدت ها، معالجه زخم های بدن 

خود را كردند.1
خبر دستگيری آيت ال رسولی و اهانت به ايش��ان كافی بود برای اينكه اوضاع به هم 
بريزد. مردم كه به خاطر دستگيری آيت ال رس��ولی و اهانت به ايشان، خشمگين شده 
بودند به تظاهرات پرداختند. آنها در نبود رهبرش��ان نيز دس��ت از مبارزه نكشيدند و با 

شدت بيشتری مبارزه را ادامه دادند.2
روزنامه اطاعات كه زير سانسور رژيم قرار داشت اشاره وار درباره اوضاع رشت چنين 
نوش��ت كه در 11دی ماه )27جمادی الثانی( »تمام دكاكين تعطيل گرديد زيرا اعان 
انتخابات از طرف حكمران امروز در شهر منتشر ش��د كه كسبه بازار اظهار می دارند كه 
انجمن نظار، محل اعتماد ما نيست، به اين جهت ما رأی نخواهيم داد. شايعات ديگری نيز 
هست كه قريب سه هزار نفر خود را كامًا حاضر كرده اند كه در موقع باز كردن صندوق 

انتخابات، آرای مأخوذه خوانده نشود.«3
زاهدی دستور داد نيروهای تيپ شمال به مردمی  كه از دستگيری رهبرشان خشمگين 
بودند حمله كنند و آنها را مورد ضرب و ش��تم قرار داده و بسياری از تظاهركنندگان را 
دستگير كردند. جمعيت بسياری دستگير شدند به طوری كه در 2 روز اول، زندان رشت 
و حياط وسيع شهربانی مملو از جمعيت شد. با دستور زاهدی دستگيری ها ادامه يافت 
و فضای دژبانی و سربازخانه رش��ت را هم به اين امر اختصاص دادند. در همين موقع به 
دستور زاهدی انتخابات برگزار شد و بعد از آن انجمن نظارت بر انتخابات مشغول قرائت 
آرای ساختگی ش��دند. مردم از سركوب و خفقان ش��ديدی كه زاهدی ايجاد كرده بود 
نهراسيدند. چندين هزار نفر از مردم كفن پوش به سمت محل شمارش آرا رفتند. مأموران 
ش��روع به تيراندازی كردند، درگيری خونينی بين مردم و دس��ته های مسلح و سرباز و 
پليس رخ داد و عده ای از مردم به شهادت رسيدند. مردم وارد محوطه انجمن نظارت شده 

و صندوق را در اختيار گرفته و به آتش كشيدند.4

1. محسن صدر، همان، ص284.
2. عبدال شهبازی، همان، ص255. 

3. اطاعات، س1، ش120، 14دی1305، ص1.
4. همان؛ رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، همان، ص98؛ اطاعات، س1، ش119، 13دی1305، ص2. در 
يكی از اسناد چنين آمده: »چندين هزار نفر از مردم غيور رشت كفن پوشيده و پس از مبارزات خونين با دسته های 
مسلح و سرباز و پليس، وارد محوطه انجمن شدند و صندوق را از تصرف مزدوران بيگانه كه عنوان عضويت انجمن 

داشتند خارج كردند...« )عبدال شهبازی، همان، ص255.(
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عده ای از مردم رشت در 13دی 1305 تلگرافی برای مجلس فرستادند كه رونوشت اين 
تلگراف را برای تيمورتاش وزارت دربار، چند تن از نمايندگان مجلس مانند سيد احمد 
بهبهانی، حاج اسدال زوار، حاج آقا رضا رفيع، دكتر مصدق، سيد يعقوب انوار، آيت ال 
مدرس و سيد زين العابدين فومنی و نيز برای دو روزنامه اقدام و ناهيد فرستادند و تقاضا 
كردند كه به وضع محبوسين در رشت رسيدگی ش��ود چرا كه بدون هيچ دادگاهی در 

زندان به سر می برند: 
وقايع فجيعه گيان به اسم خارجه معروض، محبوسين مجروح و غير 
مجروح در نظميه با تحمل زجر، با منع صريح قانون از توقيف متهمين 
بدون حكم محكمه؛ معهذا رئيس نظميه مرتكب توقيف غير قانونی شده 
]اس��ت[. تقاضا داريم امر اكيد به محاكمه رئيس نظميه- كه برخاف 
مصرحات قانون رفتار و مشمول قانون مجازات عمومی است- فرماييد 
و نيز مق��درات گيانيان را تعيي��ن فرماييد كه بايد در قس��مت قانون 
مشروطيت اداره ش��ود يا در قسمت س��رنيزه؟! و آيا گيانيان از حقوق 

مدنی بايد محروم باشند يا خير؟1 
زاهدی و ترات مغرور از سركوبی قيام، به عياش��ی می پرداختند و در اين مدت بحران 

نيز دست از عياشی نكشيدند: 
در اين مدت، هرزگی و عياش��ی زاهدی در خدمت كنس��ول انگليس 
شب ها در باغ محتشم ادامه داش��ت و روزها با عده انبوهی سرباز مسلح 
به ش��هربانی و س��ربازخانه می رفت و با مش��ت و لگد و ش��اق علمای 
جليل القدر و آزاديخواه گيان و ساير سران نهضت را كه در سربازخانه 

به بيگاری گرفته بودند شخصاً مضروب می نمود.2
منصور در تمام اين ماجرا در كنار زاهدی بود و در اين روز كه كار خودش را تمام شده 
می ديد به سوی تهران رهس��پار شد. او در 16دی نزد رضاش��اه رفت و در كاخ گلستان 

گزارش انتخابات رشت را به رضاشاه بيان كرد.3
مردم با همه سختی هايی كه كشيده بودند و فشارهايی كه تحمل می كردند و نيز برف 
شديدی كه می باريد، در روز 15دی قسمتی از بازار را گشودند و خوشحال بودند كه با 
به آتش كشيدن صندوق رأی، انتخابات رشت باطل شده است. آنها پرچم های رنگی بر 

1. اسناد روحانيت و مجلس)4(، ص69 و73-72. 
2. عبدال شهبازی، همان، ص255.

3. اطاعات، س1، ش121، 15دی1305، ص2؛ همان، ش122، 16دی1305، ص1.
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در و ديوار ش��هر نصب كردند و اين پيروزی را به هم تبريك می گفتند.1 عده ای از مردم 
رشت به وزارت داخله تلگرافی ارس��ال كردند و طی آن درخواست كردند كه انتخابات 
رش��ت باطل و انجمن نظارت بر انتخابات هم منحل گردد. جوابی كه وزارت داخله داد 

بسيار جالب است: 
مطابق ماده 17 قان��ون انتخابات، انحال انجمن غير ممكن اس��ت و 
مطابق ماده 40 قانون انتخابات، نيز ش��كايات از انتخابات، مانع از انجام 

انتخابات نخواهد بود!2 
اين مسئله باعث ش��د كه تحصن ها به حال خود باقی باش��د و اوضاع به حالت عادی 

بازنگردد.

اعزام نماینده 
مسئله انتخابات رشت بازتاب گسترده ای در كش��ور يافت و به يك بحران بزرگ برای 
رژيم رضاخان تبديل شد. رضاشاه درصدد برآمد تا با فرس��تادن نماينده، اين بحران را 
به ش��كل آبرومندانه ای ختم كند. تيمورتاش وزير دربار، محسن صدر )صدراالشراف(3 
رئيس ديوان عالی تميز و حسين سميعی )اديب السلطنه(4 حكمران تهران را به رضاشاه 
پيشنهاد داد تا به عنوان نماينده شاه راهی رشت شوند. زمانی كه تيمورتاش آن دو را نزد 
رضاشاه برد، ديكتاتور به آنها توصيه ای كرد كه شنيدن آن توصيه از زبان يكی از همين 

1. اطاعات، س1، ش122، 16دی1305، ص1.

2. اطاعات، س1، ش131، 28دی1305، ص1.
3. محسن صدر معروف به صدراالشراف از روحانيون مشروطه خواهی بود كه در زمان رضاخان از كسوت روحانيت 
خارج شد. در زمان نهضت جنگل، مدتی از سوی دولت مركزی رياست عدليه )دادگستری( را در گيان بر عهده 
داشت و از طرف وثوق الدوله مأمور مذاكره با نهضت جنگل شد ولی از سوی نهضت دستگير شد. او در زمان رضاخان 
از اركان اين رژيم به شمار می رفت و پست هايی چون دادستانی كل كشور، وزارت عدليه را بر عهده گرفت. وی در 
زمان پهلوی دوم در سال 1324ش به نخست وزيری رسيد و در اواخر عمر به رياست مجلس سنا انتخاب شد و در 

1341ش درگذشت. )باقر عاقلی، همان، ج2، ص918-924.(
4. حس��ين س��ميعی معروف به اديب السلطنه در س��ال 1253ش در رش��ت متولد ش��د. در زمان مشروطه از 
مشروطه خواهان سكوالر بود و در انتخابات سوم مجلس شورای ملی از سوی رشت به مجلس رفت. او به عضويت 
سازمان فراماسونری درآمد و در اواخر قاجار پست های مهمی چون وزارت داخله، معاون نخست وزير، وزير فوائد 
عامه، كفيل وزارت داخله و وزارت عدليه را تجربه كرد. در مجلس مؤسسان رأی به حذف سلطنت قاجار و روی كار 
آمدن رژيم پهلوی داد و بعد از آن به پست هايی چون وزير داخله، حاكم تهران، حاكم آذربايجان، رئيس تشريفات 
دربار، وزير مشاور و رئيس فرهنگستان زبان رسيد. او در 16بهمن 1332ش درگذشت. )حسن مرسلوند، زندگينامه 
رجال و مشاهير ايران، تهران، الهام، 1376، ج4، ص68-65؛ باقر عاقلی، همان، ص828-825؛ باقر عاقلی، مشاهير 
رجال، تهران، گفتار، 1370، ص275-256؛ حميدرضا شاه آبادی، تاريخ آغازين فراماسونری در ايران، تهران، سوره 
مهر، 1380، ج2، ص392-387؛ محمد اسحاق، سخنوران نامی ايران در تاريخ معاصر، طلوع و سيروس، 1363، 

ص320-323(
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دو نماينده بسيار خواندنی است. صدراالشراف چنين می نويسد: 
همين كه ما را نزد رضاشاه برد، شاه جماتی مبهم گفت ولی مقصود او 
روشن بود و آن اينكه غائله انتخابات ]را[ بايد به هر نوع است رفع كنيد 
ولی نه به طور محاكمه؛ كه مابين مردم و قوای دولتی و حيثيت قشونی 

را مراعات بكنيد!1 
جالب اس��ت كه رضاخان به نمايندگانش می گويد كه حق ندارند زاهدی را به عنوان 
خاطی معرفی كنند و نبايد محاكمه ای برای نظاميان خط��اكار صورت بگيرد، گويا كه 

نظاميان ورای قانون هستند! 
صدراالشراف كه تا پايان عمر به رژيم ديكتاتوری پهلوی وفادار بود، در كتاب خاطراتش 

درباره اين دستور رضاشاه چنين می نويسد: 
اين امر درس��ت حكايت كج دار و مريز بود زيرا قوای نظامی  نه تنها در 
امری كه از حقوق خاصه ملت است دخالت كرده بود بلكه به زور سرنيزه 
و تبعيد و حبس و چوب زدن به اشخاص مؤثر، سلب آزادی از مردم كرده 

و می خواهد دو نفر را به زور بر مردم تحميل كند.2
دو نماينده همان ش��ب، 6بهمن حركت كردند و صبح به رش��ت رسيدند. حسن خان 
ظهيرالملك حاكم رشت به استقبال شان رفت و وارد منزل او شدند. اوضاع رشت در اين 
زمان به گونه ای بود كه »مردم تمام بازارهای رشت را سياه پوش كرده و روی آن عبارت 

»مرِگ آزادی« را نوشته بودند و شهر در حال تعطيل عمومی  بود.«3
زاهدی به ديدن نمايندگان رفت و بعد از شور و مشورت قول داد كه برای پايان دادن به 
اعتصاب عمومی، زندانيان را آزاد كند و دست از اقدام خشونت آميز بردارد تا نمايندگان 

هم بتوانند برای جلب اعتماد مردم، اقدام كنند. 
نمايندگان قصد داش��تند با مردم ديدار عمومی  داش��ته باش��ند تا با صحبت با آنها از 
خشم مردم بكاهند ولی حضور نمايندگان در خانه حاكم باعث شد تا هيچ كس به آنها 
نزديك نشود. اين مسئله موجب شد تا آنها از خانه حاكم خارج شده و جای ديگری كه 

1. محسن صدر، همان، ص285.
2. همان. البته صدراالشراف با اينكه به اشتباه بودن سخن رضاخان معترف است ولی مثل هميشه مطيع فرمان او 
بود و خودش عامل تحميل اين ظلم به مردم ستمديده گيان و آيت ال رسولی شد. او در توجيه اين كار می نويسد: 
»من اگر چه اشكال اين مأموريت را می دانستم ولی چاره نداشتم چه مخالفت امر شاه برای هيچ كس مقدور نبود. 

امر شاه طوری بود كه بايد فوراً اجرا شود.« )همان(
3. همان؛ اطاعات، س1، ش138، 6بهمن1305، ص2. صدراالشراف در جای ديگری درباره فضای رشت چنين 
می نويسد: »اهالی رشت بدون استثنا، تعطيل عمومی كرده بازارها را سياه پوش ]كردند[ و تعطيل به درجه ای بود 

حتی حمام ها را هم بسته بودند و يك نفر كارگر و حمال كار نمی كرد.«. )محسن صدر، همان، ص284.(
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منسوب به دولت نباش��د را برای اقامت خود در 
نظر بگيرند. صدراالشرف به منزل محمدهاشم 
كوچصفهانی رفت و حس��ين س��ميعی هم كه 
رش��تی بود به منزل اقوامش رفت. مردم برای 
گله از حاكم به نزد آنها رفته و شكايات بسياری 
را مطرح می كردند. از همه بيشتر جوانان بودند 
كه ناراحت��ی خ��ود را از رژيم و زاه��دی اعام 

می كردند.1
زاهدی خاف وعده ای كه داده بود در مكانی 
كه صدراالشراف مشغول گفت وگو با مردم بود، 
ميرمحمود مدن��ی مدير روزنام��ه ترغيب را به 

خاطر افشاگری، دستگير كرده و او را برای تبعيد به فومن، پياده تا فومن برد!2
اين گونه اقدامات زاهدی، تمام تاش های نمايندگان را نق��ش  برآب می كرد اما آنها 
توانايی مقابله با زاهدی را نداشتند چون او بيش از آنها مورد حمايت رضاشاه بود. زاهدی 
از افسران ارشد و نيروهای زبده رضاخان بود كه در سركوبی مخالفان و بر تخت نشاندنش 
نقش مهمی  ايفا كرده بود. و به قول صدراالشراف »كمك زياد در ترقيات رضاشاه كرد و 

طرف توجه او بود.«3
در مجموع اوضاع به گونه ای پيچيده ش��ده ب��ود كه گويا قابل حل نب��ود تا جايی كه 
رضاش��اه به زاهدی تلگرافی فرستاد تا مدتی از اقدامات خش��ونت بار اجتناب كند. اين 
مسئله باعث ش��د كه مذاكرات انجام ش��ود. نتيجه مذاكرات اين بود كه متحصنين از 
اعتصاب و تحصن خارج ش��وند و بی گناهانی كه به دس��ت زاهدی تبعيد ش��ده بودند 

خصوصاً آيت ال رسولی بازگردند و زندانی ها آزاد شوند.4
در نهايت با صاحديد دو نماينده، انتخابات رش��ت در اين دوره باطل اعام ش��د و در 
تلگرافی كه از وزارت داخله به حكومت رس��يد علت اين امر »اختاف مردم در انتخاب 
كانديداها!« اعام شد و نه تنها زاهدی برای جناياتش در رشت، محاكمه نشد بلكه هرگز 

1. همان، ص285.

2. همان، ص286.

3. همان، ص284.
4. روزنامه اطاعات، س1، ش142، 12بهمن1305، ص1.

آیت اهلل رسولی و سایر علمای 
بزرگ رشت چون آیت اهلل سيد 
محمود روحانی و آیت اهلل شيخ 
به  که  صيقالنی  محمدحسن 
وضعيت انتخابات رشت اعتراض 
داشتند در روز 22آبان 1305 
شده  متحصن  تلگرافخانه  در 
و تلگرافی به مستوفی الممالک 
نخست وزیر فرستادند و از اینکه 
زاهدی مخل برگزاری انتخابات 

شده شکایت کردند
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حرفی از دخالت های زاه��دی در انتخابات به ميان 
نيامد.1 اما اين پيروزی بزرگ و شيرين با پايمردی 
مردم رشت حاصل ش��د كه انتخابات، باطل اعام 
شد و هيچ كدام از نمايندگان دربار، در اين دوره از 
مجلس شورای ملی به عنوان وكيل رشت به مجلس 

نرفتند.2 
با اين ترتيب رژيم رضاخ��ان مهره های مهمی  را 
برای مقابله با آيت ال رسولی درگير اين واقعه كرد 
كه بسياری از آنها چند س��ال بعد به نخست وزيری 
ي��ا وزارت رس��يدند چ��ون فض��ل ال زاه��دی، 
صدراالشراف، اديب السلطنه سميعی، رجبعلی منصور، حسن خان ظهيرالملك. دولت 
انگليس هم مستر ترات را كه در حدود 1320 رياست تشكيات جاسوسی انگليس در 

ايران را بر عهده داشت در اين واقعه برای مقابله با آيت ال رسولی به كار گرفت. 

نقش روشنفکران 
همان طور كه گفتيم، جريان روش��نفكری در اين قيام، نقش رس��وايی را بازی كرد و 
همان طور كه با ديكتاتور و كنس��ول انگليس، همگام و هم جهت عمل كرد، بعدها نيز از 
مردم رشت برای پايداری بر خواسته به حقش��ان انتقام گرفت. به عنوان نمونه ابراهيم 
فخرايی با اينكه بعدها به صحيح بودن خواس��ت مردم رش��ت در اين انتخابات اعتراف 

می كند ولی باز مردم را مورد توهين و اتهام قرار می دهد. او چنين اعتراف كرده كه:
رش��تی ها مايل بودند كانديداهای مورد نظرش��ان حاجی ش��يخ باقر 
رسولی و حاجی شيخ علی فومنی )علم الهدی( را به مجلس شورای ملی 
بفرستند. ليكن فرمانده تيپ مستقل شمال سرتيپ فضل ال زاهدی... با 
نظر مردم مخالف بود و ميل داشت كه كانديداهای خودش انتخاب شوند 

1. همان؛ محسن صدر، همان، ص286. 
2. پرورش، ش232، 1305/11/11ش به نقل از: محمود نيكويه، تاريخچه بلديه رش��ت از مشروطه تا 1320، 
رشت، فرهنگ ايليا، 1387، ص166؛ حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه؛ نظری بر عملكرد سياسی- فرهنگی 
روحانيون در سال های1320-1305، تهران، عروج، 1385، ص436. بعضی تاريخ نگاران مدعی شده اند كه اين 
قيام ثمره ديگری هم داشته است و آن اينكه زاهدی به خاطر عدم توانايی در اداره منطقه، بركنار شده است. ولی 
اين ادعا نبايد درست باشد چون او بعد از اينكه از گيان رفت ارتقا يافت و در كمتر از دو سال دو پست مهم رياست 
شهربانی كل و رياس��ت ژاندارمری كل را به چنگ آورد. )حس��ن فراهانی، همان، ج1،  ص500؛ اردشير زاهدی، 

همان، ص23-24.(

را  رسولی  آیت اهلل  زاهدی، 
دستگير کرده و ریش ایشان را 
تراشيده و به جنگل های دور دست 
فومن تبعيد کرد و »در آنجا 
»نورمحمدخان تهمتن« به اشاره 
زاهدی با رسولی بدرفتاری ها 
می نمود و انواع آزار را در حقش 
روا می داشت.« زاهدی عده ای از 
نزدیکان آیت اهلل رسولی را نيز به 

جنگل های طالش تبعيد کرد
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كه يكی از آنها ميرزا احمدخان عمارلويی بود... اين بار رش��تی ها دامن 
همت به كمر زده، بی تفاوتی را كنار گذارده، مصمم ش��دند كه وكای 

منتخب رشت نمايندگان واقعی خودشان باشند.1
فخرايی اما در مقاله ای ديگر كه به طرفداری از عمارلويی نگاشته است به مردم رشت 

حمله كرده و آنها را مورد اتهام قرار می دهد: 
]عمارلويی[ به علت تشديد اختافات و مقاومت لجوجانه مردم، توفيق 
حاصل نمی كند و شهر رش��ت در اين دوره از داش��تن نماينده محروم 

می گردد.2
بايد از اين نويسنده پرس��يد كه به چه دليل مردمی  را كه برای گرفتن حق خود قيام 
كرده اند به »لجاجت« متهم می كني��د؟ آيا انتخابات حق مردم نيس��ت؟ آيا اين مردم 
نيس��تند كه با رأی خود نمايندگان را انتخاب می كنند؟ آيا در انتخابات حق با زاهدی 
فرماندار رشت بود و مردم بايد كوتاه می آمدند؟ آيا فضل ال زاهدی از تهمت »مقاومت 
لجوجانه« مبراست ولی مردم متهم؟ طبيعی است كه اگر انتخابات حق مردم است پس 
ديگران حق ندارند خواست خود را با زور به مردم تحميل كنند. در اينجا معلوم می شود 
كه روشنفكران شعار »مشروطه« و »احترام به آراء مردم« را فقط به عنوان حربه ای برای 

سركوب مخالفان شان به كار می برند و خود به آن اعتقادی ندارند. 

هجرت به تهران
آيت ال رسولی مدت ها زير فشار و شكنجه مزدوران رضاخان قرار داشت. بعد از گذشت 
مدتی، تبعيد به پايان رسيد ولی فش��ار و اختناق برای حضور ايش��ان به حدی بود كه 

نتوانست در رشت بماند. ايشان به تهران رفت و اين شهر را برای ادامه حيات برگزيد.
ش��مس گيانی در متنی كه در سال 1326 می نويس��د درباره آيت ال رسولی چنين 

1. رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، همان، ص97. 
2. ابراهيم فخرايی، »رجال صدر مش��روطيت ميرزا احمد قزوينی«، يغم��ا، فروردين 1338، ش129،  ص45. 
عجيب است كه چرا ابراهيم فخرايی كه سابقه مبارزاتی در نهضت جنگل دارد، از شخصيتی مثل عمارلويی دفاع 
می كند. فخرايی اين مقاله را در دفاع از عمارلويی نوشته است! بديهی است در هر انتخابات آنچه كه مردم انتخاب 
می كنند دارای ارزش است و اگر كسی كه مورد پسند مردم نيست بخواهد با توسل به زور يا هر چيز ديگری انتخاب 
شود، اين كارش ارزشی ندارد بلكه كسی كه از اين راه قصد دارد خودش را به مردم تحميل كند بايد توبيخ و مذمت 
شود. دفاع فخرايی از اين شخص مايه تعجب و نيز تأسف است. سردبير مجله يغما كه مقاله فخرايی در آن منتشر 
شده بر خودش الزم ديده كه در پايان مقاله مخالفت خود را با ادعای فخرايی اعام كند و اين چنين بر فخرايی خرده 
گرفته است: »در هنگام تصحيح مطبعی اين مقاله توجه شد كه... ]عمارلويی[ خواسته است به زور سرنيزه از رشت 

وكيل شود و مردم شرافتمند گيان زير بار نرفته اند!... اللهم الجعل عواقب امورنا خيرا.« )همان( 
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می گويد كه: 
از رجال سياسی شهر رشت صدمات زيادی متوجه او شده و از گيان 
رنجيده، مهاجرت به ش��هر تهران نم��وده. امروز ]س��ال 1326ش[ از 

برجستگان آن ديار و از مدرسين آن سامان است.1
آيت ال رس��ولی كه از مجتهدين مس��لم و از علمای مهذب بود ، به محض ورودش به 
تهران مورد توجه بزرگترين فقهای پايتخت قرار گرفت. او شروع به تدريس سطوح باالی 
دروس حوزوی در حوزه علميه تهران كرد و در مس��جد امامزاده زيد)س( واقع در بازار 

كفاشان به اقامه نماز جماعت پرداخت.2
ايشان كه سابقه طوالنی مبارزاتی داشت  از زمان ورودش به تهران تا سال 1320- كه 
رضاخان از كش��ور گريخت- تحت نظر بود. بعد از رفتن رضاخان، فضا باز شد و آيت ال 

رسولی توانست فعاليت های سياسی- اجتماعی اش را گسترش دهد.
در آن سال ها مطبوعات به طور عمده توسط غرب زدگان اداره می شد ولی با راه  افتادن 
معدود مجات دينی،  علما به حمايت از اين مجات پرداختند تا آنها را به مردم معرفی 
كرده و مردم را به اشتراك آنها ترغيب كنند. از مهم ترين اين حمايت ها، بيانيه ای است 
كه 9 نفر از برجسته ترين علمای تهران در دی ماه 1324 صادر كردند و طی آن مردم را 
»به اشتراك و مساعدت به روزنامه آيين اسام ترغيب كرده بودند.«3 در پای اين بيانيه 
امضای آيت ال شيخ باقر رسولی نيز به چشم می خورد. آيت ال رسولی به همراه عده ای 
ديگر از علمای تهران به حمايت از نشريات دينی پرداختند و در جهت ترويج و تقويت 

اين نشريات تاش زيادی كردند.4
يك سال بعد نشريه آيين اسام فهرستی را با عنوان »كسانی كه به روزنامه آيين اسام 
خدمت كرده اند« منتش��ر كرد. از اولين افرادی كه در اين ليس��ت نامش موجود است 

آيت ال رسولی است.5
حضور آيت ال رسولی در تهران باعث شده بود كه ديگر به عنوان يكی از علمای بزرگ 
پايتخت به حساب آيد. وی در كنار حدود 10 نفر از علمای ديگر از جمله آيت ال كاشانی، 

1. حسن شمس گيانی، همان، ص128.
2. صادق احسان بخش، همان، ص255. 

3. »بيانيه علما برای مساعدت روزنامه آيين اسام«، آيين اسام، 21دی 1324، ش94، ص4. گفتنی است كه 
نسخه چاپی اين اعاميه با امضای آيت ال رسولی در آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان موجود است. 
4. محمد توكلی طرقی، »بهايی ستيزی و اسام گرايی در ايران«، ايران نامه، زمستان 1379 و بهار 1380، ش73 

و 74،  ص102. 
5. »كسانی كه به روزنامه آيين اسام خدمت كرده اند«، آيين اسام، 1مهر 1325ش، ش130،  ص25. 
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 آيت ال س��يد مرتضی لنگرودی »هيئ��ت علميه« ای را 
تشكيل دادند و در مسائل مذهبی و سياسی و اجتماعی 
نظر می دادند و رهب��ری مردم را بر عهده داش��تند. اين 
هيئت در مناسبت های مختلف بيانيه ها و اعاميه هايی 
را صادر می ك��رد ك��ه در جهت گيری م��ردم نقش ايفا 
می كرد و حتی به ش��اه نيز به خاط��ر خودكامگی هايش 
هشدار می دادند. بعضی از تاريخ نگاران اين هيئت علميه 
را درآمدی بر »جامعه روحانيت مبارز تهران« می دانند.1 
ديگر كس��انی كه در اي��ن هيئت حضور داش��تند آيات 
س��يد علی رضوی قمی، س��يد رضا زنجانی، سيد احمد 
شهرستانی، آقابزرگ نوری، س��يد محی الدين طالقانی، 
سيد محمد نبوی، شيخ عباس مش��كوری نجفی، سيد 

مرتضی تنكابنی و ابوالحسن مدرسی تهرانی بودند.2

انتخابات پانزدهمين دوره مجلس 
آيت ال كاشانی در رژيم استبدادی، برگزاری انتخابات 

آزاد و راه يافتن نمايندگان حقيقی مردم به مجلس را مؤثرترين راه برای مبارزه، انجام 
اصاحات و بهبود اوضاع می دانست. به همين خاطر حدود يك سال مانده به انتخابات 
دوره 15 مجلس شورای ملی شروع به فعاليت و تاش كرد تا نيروهای متعهد را در تمام 
كش��ور گرد هم آورد. تاش های آيت ال كاش��انی ثمر داد و در مدت كوتاهی نيروهای 
متعهد در سراسر كشور به اين مسئله واقف شدند كه تاكتيك مبارزه در اين زمان، وارد 

شدن نمايندگان متعهد به مجلس شورای ملی است. 
آيت ال كاشانی دوستان و آشنايان مورد اعتماد خود را برای كانديداتوری به شهرهای 
مختلف گسيل داشت. آيت ال رسولی خاطره خوشی از كانديداتوری نداشت و آخرش 
به زندان و ش��كنجه و تبعيد ختم ش��ده بود؛ عاوه بر اينكه ورود او ب��ه عرصه ای چون 

1. رسول جعفريان، جريان ها و سازمان های سياسی- مذهبی ايران سال های1357-1320، تهران، مركز اسناد 
انقاب اسامی، پاييز 1383، ص110. 

2. روح ال حسينيان، انقاب اسامی )زمينه ها، چگونگی و چرايی(؛ بيست سال تكاپوی اسام شيعی در ايران 
)1340-1320(، تهران، مركز اسناد انقاب اس��امی، 1387، ص469؛ علی ابوالحس��نی )منذر(، »گفت وگو و 
خاطرات: مصاحبه با آقای حسين شاه حسينی راجع به مرحوم آيت ال حس��ين لنكرانی )بخش دوم و پايانی(«، 

تاريخ معاصر ايران، بهار1380، ش17، ص297-300. 

زاهدی دستور داد نيروهای 
تيپ شمال به مردمی  که 
رهبرشان  دستگيری  از 
خشمگين بودند حمله کنند 
و آنها را مورد ضرب و 
شتم قرار داده و بسياری از 
تظاهرکنندگان را دستگير 
کردند. جمعيت بسياری 
دستگير شدند به طوری که 
در 2 روز اول، زندان رشت 
و حياط وسيع شهربانی مملو 
از جمعيت شد. با دستور 
زاهدی دستگيری ها ادامه 
یافت و فضای دژبانی و 
سربازخانه رشت را هم به 

این امر اختصاص دادند
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كانديداتوری مجلس در آن زمان در شأن او نبود. 
اما آيت ال رسولی به اين مسائل اعتنايی نكرد و 
وقتی ديد كه آيت ال كاشانی بهترين كسی را كه 
برای گيان می تواند بفرستد اوست، آمادگی خود 
را اعام كرد و انجام وظيفه ش��رعی را به مراتب 

مهم تر از رعايت شئونات اجتماعی می دانست. 
در همين ايام ع��ده ای از متديني��ن و بازاريان 
گيان ايش��ان را دعوت كردند تا از سوی رشت 
كانديدا شود. آيت ال رسولی دعوت مردم رشت 
را پذيرفت و به سوی اين شهر رهس��پار ش��د. مردم با اعزاز و تجليل فراوانی از آيت ال 

رسولی استقبال كرده و او را وارد رشت كردند.1
آيت ال كاشانی در خرداد سال 1325 سلسله مسافرت هايی را به شهرهای مهم ايران 
آغاز كرد. هدف از اين مس��افرت ها س��ازماندهی نيروهای متعهد در اكثر نقاط كشور و 
نيز دعوت از مردم برای ش��ركت در انتخابات بود. زيرا انتخابات ها تا آن زمان به صورت 
فرمايش��ی برگزار می شد و مردم رغبتی به ش��ركت در انتخابات نش��ان نمی دادند. اما 
انتخاب��ات دوره 15 با بقيه دوره ها فرق داش��ت و در گيان يكی برجس��ته ترين فقها و 
مجتهدين كشور و از نزديك ترين دوس��تان آيت ال كاشانی كانديدا شده بود. استقبال 
فراوان مردم گيان از آيت ال رسولی هم باعث ش��ده بود كه آيت ال كاشانی، گيان را 
از آماده ترين نقاط كشور برای انتخاب نيروهای متعهد تشخيص دهد؛ به همين خاطر 

سلسله مسافرت هايش را از گيان آغاز كرد. 
آيت ال كاشانی در 2خرداد 1325 وارد بندر انزلی ش��د. ايشان در هر شهری با مردم 
و علما و بازاريان ديدار می كرد و س��خنرانی هايی می كرد كه وكيل بايد متعهد به اسام 
باش��د و مردم متدين بايد با هم يك صدا به اين وكا رأی دهند. مأمورين ش��هربانی و 
آگاهی نيز كه از ورود ايشان به گيان وحشت داشتند، او را در همه جا دنبال می كردند 
و مراقب بودند كه اتفاقی نيفتد. طبق اسناد به دست آمده مأمورين، آيت ال كاشانی را 
لحظه به لحظه كنترل می كردند و به مراكزش��ان گزارش می كردند. آيت ال كاشانی به 
ساير شهرهای گيان نيز مسافرت كرد و در هر شهری مورد استقبال چشمگير مردم و 

1. حسن شمس گيانی، همان، ص128. حسن ش��مس گيانی درباره آيت ال رسولی چنين می نويسد: »در 
سنه 1326 آن جناب را دعوت به گيان نمودند و با تجليل تمام به شهر رشت كه موطن اصلی او بود وارد كه شايد 

از طرف گيانيان وكيل گردد.« )همان(

چندین هزار نفر از مردم کفن پوش 
به سمت محل شمارش آرا رفتند. 
تيراندازی  به  شروع  مأموران 
کردند، درگيری خونينی بين مردم 
و دسته های مسلح و سرباز و پليس 
رخ داد و عده ای از مردم به شهادت 
رسيدند. مردم وارد محوطه انجمن 
نظارت شده و صندوق را در اختيار 

گرفته و به آتش کشيدند
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علما قرار گرفت. ايشان روز 3خرداد در رشت، 4خرداد در الهيجان، 5خرداد در لنگرود، 
6خرداد در رودس��ر حضور يافت و س��خنرانی هايی برای مردم انجام داد. ايشان در روز 

7خرداد وارد استان مازندران شدند و سفر ايشان به گيان پايان پذيرفت.1
آيت ال كاشانی در اين س��فر كانديداهای متعهد را به مردم معرفی می كرد و به مردم 
توصيه می كرد كه به آنها رأی دهند. اين س��فر برای آش��نايی مردم شهرهای مختلف 

گيان با كانديداهای متدين بسيار مؤثر بود. 
كمی  بعد كانديداهای گروه های مختلف معلوم ش��دند و رقابت انتخاباتی آغاز گشت. 
در آن زمان از رش��ت دو نماينده به مجلس فرستاده می شد. نيروهای متدين و بازاريان 
رشت، آيت ال شيخ باقر رسولی را به همراه يكی از روحانيون رشت به نام شيخ باقر رسا2 

به كانديداتوری انتخاب كردند. 
اما اين نگرانی وجود داش��ت كه انتخابات اين دوره نيز مثل اكثر دوره های قبل، تنها 
يك انتخابات فرمايشی باشد كه نتايج اش از قبل معلوم است. چند مشكل عمده بر سر 
راه كانديداهای جريان متعهد وجود داشت؛ مش��كل اول قوام السلطنه نخست وزير بود 
كه توسط حزب دموكرات در تمام شهرها نيروهای قوی ای داشت كه توانايی دخالت در 
انتخابات را داشتند. مش��كل ديگر حزب توده بود كه طرفداران زيادی داشت و از طرف 

1. سيد محمود كاشانی، آيت ال كاشانی به روايت اسناد و خاطرات، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، 
ج2، ص339-345. 

2. شيخ باقر رسا فرزند آخوند ماغامعلی در روستای خورگام از توابع رشت در سال 1265ش متولد شد. او در 
نجف از محضر آخوند خراسانی استفاده كرد و بعد از بازگشت به رشت در مدرسه مستوفی شروع به تدريس علوم 
دينی كرد. وی در سال 1302ش به دعوت ابوالحس��ن پيرنيا )معاضدالسلطنه( وارد عدليه )دادگستری( شد و در 
زمان رضاخان از لباس روحانيت خارج شده و مدتی رياست عدليه گيان را بر عهده داشت و به ديكتاتور خدمت 
می كرد. پست هايی چون رياست استيناف آذربايجان، رياست دادگاه های خراسان، رياست شعبه سوم ديوان عالی 
كشور را تجربه كرد. وی را از قضات درستكار و مسلط به امور قضايی دانسته اند كه در سال 1333-1332 بازنشسته 
شد. در پانزدهمين دوره مجلس شورای ملی، در ائتافی با آيت ال رسولی از رشت نامزد شد ولی انتخاب نشد. اندكی 
بعد از سركوبی قيام مردم ايران در 15خرداد 1342، هويدا نخست وزير دست به اصاحاتی زد تا از مخالفت های 
روحانيون بكاهد؛ از جمله اين اقدامات »تعيين يك نفر برای رياست اوقاف كه تا اندازه ای با روحانيون درجه يك، 
شناس و مربوط باش��د ولی دارای فكر و مغز متجدد باشد« بود. يكی از كس��انی كه نخست وزير به رئيس ساواك 
پيشنهاد داد تا اگر صاح دانستند، حكمش را صادر كنند باقر رسا بود. باقر رسا در سال 1351 در تهران درگذشت 
و پيكرش را در قبرستان ش��يخان قم دفن كردند. فرزندش دكتر مرتضی رسا از اعضای برجسته فراماسونری و از 
اعضای لژهای كوروش، سعدی، ابن سينا و رئيس لژ خيام در سال 1347 بود. )مينا احمديان، شيخان قم، تهران، 
دليل ما، پاييز 1383، ص152-150؛ ابراهيم اصاح عربانی )به كوشش(، كتاب گيان، تهران، گروه پژوهشگران 
ايران، 1384، ج2، ص443؛ رضا رضازاده لنگرودی )به كوش��ش(، همان، ص100؛ رجال عصر پهلوی به روايت 
اسناد ساواك؛ اميرعباس هويدا، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، زمستان 1382، ج1، ص163-

161؛ امير جاهد، سالنامه رسمی مملكتی پارس 1309، تهران، مؤلف، 1309، ص84؛ فراماسونرها، روتارين ها و 
الينزهای ايران 1357-1333، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ص245؛ اسماعيل رائين، فراموشخانه 

و فراماسونری در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج3، ص251.(
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دولت شوروی حمايت های بی دريغی می شد و در انتخابات می توانست به نفع شوروی 
خلل ايجاد كند. مشكل س��وم خاندان های اش��رافی گيان بودند كه معروف ترين آنها 
»خاندان اكبر« و »خاندان امينی« بودند. اين خاندان ها به واسطه قدرت و پولی كه در 
اختيار داشتند و نيز حمايتی كه از سوی انگليس می شدند در اكثر مجالس شورای ملی از 
ابتدای مشروطه تا پيروزی انقاب اسامی، نمايندگانی داشتند و در اغلب انتخابات های 
فرمايشی، اعضای وابسته به همين خاندان ها بودند كه به عنوان وكيل انتخاب می شدند. 
خاندان های اشرافی وابسته، تأمين كننده مطالبات دربار و دولت انگليس بودند. اين سه 

مشكل، مبارزه ای سخت را پيش روی جريان متعهد به نمايش می گذاشت. 
حسن اكبر1 و ابوالقاس��م امينی2 دو كانديدايی بودند كه از دو خاندان اشرافی معروف 

1. حسن اكبر متولد 1289ش فرزند سردار معتمد و از نس��ل دوم خاندان اكبر به شمار می رفت. پدرش و پسر 
عموهای پدرش از پيشگامان فراماس��ونری در گيان و از منحرف كنندگان مشروطه گيان بودند. حسن اكبر به 
واس��طه ثروت هنگفت خانوادگی اش با ويكتوريا صارم دختر صارم الدوله )فرزند ظل الس��لطان( ازدواج كرد. او از 
اعضای لژ فراماسونری مزدا بود و توسط ميرزاكريم خان رش��تی به محمدرضاشاه معرفی شد و در 4 دوره مجلس 
شورای ملی از سوی گيان نماينده بود. او 2 دوره سناتور انتخابی و 4 دوره س��ناتور انتصابی بود و با دربار پهلوی 
دوم ارتباط بسياری داشت و همچنين »مشاور دربار شاهنش��اهی« نيز بود. به شدت اهل عياشی بود و پايه ثابت 
بازی های شبانه محمدرضا پهلوی بود. او جانش را بر اثر كثرت استفاده از مواد مخدر در 30مهر 1357 از دست داد. 
)ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت ال العظمی شهيد حاج مامحمد خمامی: جريان مشروعه خواهی گيان 
و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، 1393، ص270؛ كيهان، ش10593، دوشنبه 1آبان 1357، 

ص2؛ باقر عاقلی، همان، ج1، ص169؛ منوچهر نظری، همان، ص130.(
2. ابوالقاس��م امين��ی در س��ال 1285 در خانواده ای اش��رافی، متم��ول و صاح��ب اعتبار متولد ش��د. پدرش 
ميرزامحس��ن خان امين الدوله از رجال مش��هور عصر قاجار و مادرش فخرالدوله دختر مظفرالدين ش��اه و از زنان 
شناخته ش��ده قاجاری و پدربزرگش ميرزاعلی خان امين الدوله صدر اعظم دوره ناصرالدين ش��اه و برادرش دكتر 
علی امينی نخس��ت وزير دوره محمدرضا پهلوی بودند. ابوالقاس��م امينی قبل از نمايندگ��ی مجلس، به تجارت و 
روزنامه نگاری اشتغال داش��ت ولی از نفوذ خانواده امينی اس��تفاده كرد و مورد قبول دربار و حزب دموكرات قرار 
گرفت و توسط آنها در دوره های 14 تا 16 به مجلس شورای ملی راه يافت. او بعد از اندكی با حمايت قوام از سران 
حزب دموكرات در تهران گرديد و در حلقه اول اين حزب جای گرفت. مصدق كه با او نسبت فاميلی داشت او را مورد 
حمايت قرار داد و او را به استانداری اصفهان فرستاد و به اين ترتيب امينی در دوره شانزدهم از نمايندگی مجلس 
استعفا داد. چندی بعد با فشار مصدق، حسين عا از وزارت دربار عزل و به جايش ابوالقاسم امينی به كفالت وزارت 
دربار گماشته شد و او، تنها رابط ميان شاه و دولت بود. وی در كودتای ناموفق 25مرداد 1332 به اتهام طرفداری 
از شاه، دستگير و از مسئوليت هايش خلع شد و برای تبرئه خودش، نامه سرگشاده ای نوشت و در آن به شاه توهين 
كرد و به اين ترتيب آزاد شد. اما در روز 28مرداد كه كودتا صورت گرفت، او به خاطر نامه ای كه نوشته بود توسط 
كودتاگران بار ديگر دستگير شد. او بعد از آزادی از سياس��ت كناره گرفت به ايتاليا رفت و تا پايان عمر در همانجا 
ماند. )اطاعات، س27، ش8077، شنبه 5ارديبهشت 1332، ص1و4؛ و نيز ش8167، دوشنبه 26مرداد 1332، 
ص8؛ محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، ايرج افشار )به كوشش(، تهران، علمی، ص267؛ سپهر ذبيح، ايران 
در دوران مصدق؛ ريشه های انقاب ايران، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، عطايی، 1370، ص159و163؛ 
ابراهيم صفايی، اشتباه بزرگ ملی شدن نفت، تهران، كتاب سرا، 1371، ص258 و 275؛ يرواند آبراهاميان، ايران 
بين دو انقاب، ترجمه احم��د گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی وليايی، ته��ران، نی، 1384، ص247-248، 
286-285، 298، 321، 335 و 345؛ ابراهيم اصاح عربانی )به كوشش(، همان، ج1، ص675-674؛ باقر عاقلی، 

همان، ج1، ص218-216؛ منوچهر نظری، همان، ص151-152.( 
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گيان برای انتخابات كانديدا ش��ده بودند. اين دو عاوه بر اينك��ه مورد حمايت دربار و 
خاندان های ثروتمند شمال قرار داشتند، از حمايت قوام السلطنه و حزب دموكرات نيز 

بهره مند شدند. در واقع جريان های مختلف بر سر اين دو كانديدا به اجماع رسيدند. 
رياست حزب دموكرات در گيان بر عهده حسن ارس��نجانی1 مدير جنجالی روزنامه 
داريا بود. ارسنجانی به عنوان نماينده حزب دموكرات در 5شهريور 1325 به رشت آمده 
حزب دموكرات را در گيان تأسيس كرد و رياست آن را هم بر عهده گرفت. ارسنجانی 

خودش در اين انتخابات از سوی الهيجان كانديدا شده بود.2 
در رشت مبارزات انتخاباتی داغی برپا ش��د و برای اولين بار بود كه بعد از سال ها مردم 
چنين در تكاپو بودند. جريان مخالف هم كه رقابت جدی ای را در مقابل خود می ديد به 
صورت جدی وارد گود شد. قوام السلطنه نخست وزير از طريق حزب دموكرات و ادارات 
دولتی دخالت های زي��ادی در امر انتخابات كرد. اين مس��ئله در رش��ت مخالفت های 
بسياری را برانگيخت و گروه های مختلف به اعتراض پرداختند. مردم متدين به مخالفت 
با دخالت های آشكار ادارات دولتی پرداختند. حتی حزب توده انتخابات رشت را تحريم 
كرد و اعام كرد كه در انتخابات ش��ركت نمی كند. مقابله با رژيم ب��ه دانش آموزان نيز 
س��رايت كرده بود. يكی از دانش آموزانی ك��ه در آن ايام در تظاه��رات دانش آموزی در 

حمايت از شيخ باقر رسولي و شيخ باقر رسا حضور داشت چنين می گويد: 
ما كه دانش آم��وز بوديم از دبيرس��تان هاي مختلف ب��ه طرف ميدان 
شهرداري به عنوان اعتراض به نحوه انتخابات اين دوره حركت كرديم. 
وقتي به ميدان رس��يديم تقريباً تمام ميدان و خيابان هاي اطراف مملو 
از جمعيت بود. در مدخل ميدان، سرهنگ غفاري- كه رئيس شهرباني 
رشت بود- مقابل صف دانش آموزان ايستاد و توصيه كرد متفرق شويم 

1. حسن ارسنجانی در س��ال 1300 در كرج به دنيا آمد. در سال 1323 امتياز روزنامه جنجالی داريا را گرفت و 
با مقاالتی كه می نوشت جنجال زيادی برپا كرد. او در سال 1324 به قوام الس��لطنه نخست وزير نزديك شد و در 
تأسيس حزب دموكرات نقش مهمی ايفا كرد و رياست شاخه جوانان حزب دموكرات را بر عهده گرفت. قوام كه از 
سال ها پيش در الهيجان زمين و متعلقات داشت، ارس��نجانی را در انتخابات دوره پانزدهم مجلس از اين شهر به 
مجلس فرستاد و با تقلب هايی كه در انتخابات گيان صورت گرفت موفق شد راهی مجلس شود ولی اعتبارنامه اش 
در مجلس رد شد. او روزنامه داريا را در تهران منتشر و به قوام در امور سياس��ی كمك می كرد. در دو كابينه علی 
امينی و اسدال علم به وزارت كشاورزی منصوب شد تا قانون اصاحات ارضی را اجرايی كند. او در سال 1348 به 

طور ناگهانی درگذشت. )باقر عاقلی، همان، ج1، ص76-79.(
2. نورالدين ارسنجانی، دكتر ارسنجانی در آيينه زمان، تهران، قطره، 1379، ص48؛ بهروز طيرانی، اسناد احزاب 
سياسی ايران )1330-1320(، سازمان اس��ناد ملی ايران، تهران، 1376، ج1، ص666؛ محمدحسين عليزاده و 
مجيد عليپور، »بررسی داليل رد اعتبارنامه دكتر حسن ارس��نجانی از حوزه انتخابيه الهيجان و لنگرود در دوره 

پانزدهم مجلس شورای ملی«، پيام بهارستان، دوره2، س5، ش19، بهار 1392، ص347. 
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اما دانش آموزان كه من هم جزو آنان بودم بدون توجه به هشدارهاي او به 
سوي بازار حركت كردند و در مسجد كاسه فروشان )مسجد جامع رشت( 
اجتماع كردند. در اين جريان هيچ يك از دانش آموزان توده اي شركت 
نداشت. در مسجد كاسه فروشان يكي از معلمان فاضل كه عربي درس 

مي داد به نام آقاي تائب1 سخنراني كرد.2
اين بار »مسجد كاسه فروشان« كه در آن زمان مسجد جامع رشت بود به كانون مبارزات 
تبديل شده بود. امامت جماعت اين مسجد با آيت ال سيد مهدی رودباری3 بود و ايشان 
در اين مس��جد نماز جمعه اقامه می كرد. تمام علمای رش��ت نيز به حمايت از آيت ال 
رسولی تاش كردند. مسجد كاسه فروشان محل تجمعات مردمی  و نيز سخنرانی های 
علما و روشنگری هايش��ان ش��ده بود. علما از فرصت پيش آمده در ماه محرم و صفر كه 
مصادف با ماه های آذر و دی 1325 شده بود نهايت اس��تفاده را كردند و در اين مسجد 
1. سيد محمد تائب در سال 1275ش در نجف اش��رف در خانواده يك روحانی گيانی متولد شد. وی در سال 
1297 به همراه پدرش به ايران مهاجرت كرد و به شغل معلمی پرداخت و در مجات اسامی روز قلم می زد. وی از 
مريدان پر و پاقرص آيت ال رسولی بود كه از زمانی كه آيت ال رسولی در مسجد بادی ال نماز می خواند به ايشان 
ارادت ويژه داشت. او از جوانان فعال و مذهبی رشت بود كه در حركت های انقابی شركت می كرد و به حمايت از 
علما می پرداخت. تائب در انتخابات پانزدهم مجلس شورای ملی نيز به حمايت از آيت ال رسولی تاش های بسياری 
كرد. وی مورد قبول و احترام دانش آموزان و فرهنگيان گيان قرار داشت و زمانی كه حجت االسام احسان بخش 
مدرسه دين و دانش را در رشت افتتاح كرد، مرحوم تائب مديريت اين مدرسه  اسامی را بر عهده گرفت. در دو دهه 
آخر عمرش، فعاليت های سياسی كمتری از وی مشاهده شده است. او در 29اسفند 1363 درگذشت و در آستانه 
اشرفيه مدفون گرديد. )صادق احس��ان بخش، همان، ص119؛ كيوان پندی، رشت در آيينه  تاريخ، رشت، كتيبه 
گيل، 1387، ص191؛ گفت وگوی نگارنده با آقای احمد سميعی نوه آيت ال حاج ما محمد خمامی، مندرج در 

سايت مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان.( 
2. »گفت وگو و خاطرات: فعاليت سياسی دانشجويان در دهه 1320، مصاحبه با دكتر علي فروحي«، گفت وگو 

از مرتضی رسولی پور، تاريخ معاصر ايران، تابستان1383، ش30، ص237.
3. آيت ال سيد مهدی رودباری فرزند سيد موسی در اول رمضان المبارك 1307ق در روستای دوگاهه رودبار 
به دنيا آمد. در درس اساتيدی چون آيات سيد ابوالحسن اصفهانی، آقا ضياء عراقی و ميرزای نائينی استفاده كرد و 
به مقام اجتهاد نائل شد و در سال 1308ش به شهر رشت هجرت نمود. او در مسجد جامع كاسه فروشان رشت به 
اقامه نماز جماعت پرداخت و به امور عام المنفعه همت گماشت. جنب مسجد كاسه فروشان مدرسه ای مخروبه به 
نام مدرسه حاج علی اكبر قرار داشت و ايشان با كسب اجازه از مرجع تقليد وقت آيت ال سيد ابوالحسن اصفهانی، 
مدرس��ه مهدويه را در آنجا در س��ال 1322ش احداث كرده و خودش مديريت آن را به عهده گرفت. اين مدرسه 
دارای موفقيت های چشمگيری گرديد و طاب جوان بس��ياری جذب اين مدرسه شدند و در آن به تحصيل علوم 
دينی پرداختند چون آقايان خائفی، س��يد مجتبی رودباری، ظهي�ری، احسان بخش، حجتی شفتی، سيد كاظم 
ميرعبدالعظيمی، طاهر شرفی، ش��يخ محمود قاهری، سيد داود مصطفوی و... ايش��ان در 9آذر 1327 )28صفر 
1368ق( دار فانی را وداع نمود و در جنب مسجد كاسه فروش��ان در محوطه ايوان به خاك سپرده شد كه امروزه 
به خاطر گسترش مس��جد، در داخل مسجد قرار گرفته اس��ت. گفتنی است كه او پس��رعموی پدر آيت ال سيد 
مجتبی رودباری مجتهد محبوب مردم رشت و امام جماعت فعلی مسجد صفی می باشد. )حسن شمس گيانی، 
همان، ص120؛ پرونده آيت ال سيد مهدی رودباری در آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان؛ جعفر 
خمامی زاده، تاريخچه آموزش و پرورش گيان از اواخر دوره قاجاريه تا امروز، تهران، س��نا، 1384، ص78-73؛ 

صادق احسان بخش، همان، ص311-313.(
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منبرهايی را تدارك ديدند كه به افزايش سطح آگاهی مردم می افزود.1
ارسنجانی كه حضور علما در مسجد كاسه فروشان و افشاگری هايشان را به ضرر خود 
می ديد در 22دی 1325 در كلوپ حزب دموكرات سخنرانی تندی انجام داد و به علما و 

روحانيت توهين كرد و آنها را تهديد نمود: 
عده ای از ماجراجويان كه ]تا[ چند ماه قبل، خود را در س��وراخ موش 
پنهان كرده بودند، حاليه به لباس روحانيت درآمده و سنگ وطن پرستی 
را به س��ينه می زنند و شب ها در مسجد كاسه فروش��ان اظهار می دارند 
كه انتخابات آزاد نيس��ت و منحصر به حزب دموكرات ايران است ولی 
بيچاره ها غافل اند و نمی دانند كه در موقع انتخابات، افراد حزبی ما مثل 
سيل خروشان از كوه سرازير شده و تمام موانع را از بين خواهند برد...2 

او پا را از اين هم فراتر گذاشت و درباره علما گفت كه »آنها زالوهايی هستند كه خون 
ملت ايران را می مكند.«3

علما در مراسمی  كه 24دی در مسجد كاسه فروشان برگزار كردند پاسخ توهين های 
ارسنجانی را دادند اما ارسنجانی به دخالت هايش در انتخابات پايان نداد.4

مردم كه دخالت آشكار نيروهای دولتی را در انتخابات می ديدند اعتراضات خود را ادامه 
دادند. اين جريانات ادامه داشت تا اينكه ده ها نفر از علمای رشت چون آيت ال سيد حسن 
بحرالعلوم، آيت ال سيد محمود ضيابری، آيت ال شيخ كاظم صادقی، آيت ال سيد رضی 
رودباری و آيت ال سيد حسين رودباری در طبقه آخر ساختمان پست و تلگراف متحصن 
شده و خواهان رفع تبعيض ها شدند. بازار رشت هم بسته شد و فضا ملتهب گرديد. اين 
فضا مدتی ادامه پيدا كرد ولی متحصنين نتوانستند در رسيدن به مطالبات شان موفق 
ش��وند. نيروهای دولتی و ثروتمندان كه در دربار نفوذ زيادی داش��تند از كانديداهای 
خاندان های اكبر و امينی حمايت می كردند. آنها برای رس��يدن به هدفشان از هر راهی 

استفاده می كردند. اين مسئله باعث به وجود آمدن درگيری هايی در رشت شد.5

1. بهروز طيرانی، همان، ج1، ص668. 
2. همان، ص667. 
3. همان، ص668. 

4. همان. 
5. صادق احسان بخش، همان، ص255؛ صادق احسان بخش، خاطرات صادق، رشت، صادقين، 1378، ص70. 
مرحوم احسان بخش كه در آن روزها حضور داشت می گويد كه: »دستگاه های دولتی می خواستند اكبری ها را به 
مجلس بفرستند. در طبقه آخر ]ساختمان[ پست و تلگراف ده ها عالم بزرگوار و مشهور متحصن شدند و روزها بازار 
رشت تعطيل بود ]ولی[ متحصنين نتوانستند كاری از پيش ببرند.« )صادق احسان بخش، دانشوران و دولتمردان 

گيل و ديلم، همان، ص255.( 
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در روز انتخاب��ات مردم با ش��ور و ش��وق زيادی پای 
صندوق های رأی رفتند و به منتخبين خود رأی دادند 
ولی نگران بودند كه نتيجه ای ديگر از صندوق بيرون 
آيد. انتخابات برگزار ش��د و پس از ش��مارش آراء نام 
كسانی كه از داخل صندوق درآمدند »حسن اكبر« و 
»ابوالقاسم امينی« بود. تاش و فعاليت آيت ال رسولی، 
نيروهای متعهد و بازاريان رشت مثمر ثمر واقع نشد. 
گفتنی است كه ارس��نجانی )از سران حزب دموكرات 
ايران( از سوی الهيجان، ابوالمكارم معتمد دماوندی 
)از سران حزب دموكرات رشت( از س��وی بندرانزلی 
و محمدعل��ی دادور )رئي��س حزب دموكرات ش��عبه 
فومن( از سوی فومن راهی مجلس شدند. يعنی تمام 
نماينده های گيان در اين دوره به جز قائم مقام المك 
)نماينده طالش(، از مسئولين حزب دموكرات بودند! 

حسن شمس گيانی كه در آن زمان شاهد وقايع بود 
چنين می نويسد: 

چون دنيا هميشه مخالف متدينين و رجال علم است و دسايس خارجی 
نگذاشت كه موالنا ]آيت ال رسولی[ وكيل گردد.1

البته اين مسئله مختص رشت نبود بلكه به رغم تاش های مستمر آيت ال كاشانی برای 
انتخاب شدن كانديداهای جريان اسامی  در سراس��ر كشور، هيچ نماينده ای از جريان 
اسامی  انتخاب نشد! بر اثر پافشاری فداييان اسام و نظارت آنها بر صندوق ها و شمارش 
آرای مردم تهران، تنها از اين شهر چند نفر معدود از اين طيف انتخاب شدند. البته همين 

عده هم بسيار مؤثر بودند و مسائل مهمی  را در اين مجلس مطرح كردند.
آيت ال رسولی بعد از اين جريان بار ديگر به تهران بازگشت و به تدريس علوم دينی و 

ترويج معارف الهی مشغول شد.
مبارزات انتخابات��ی در اين دوره به مردم گي��ان ثابت كرد كه در اي��ن رژيم، چه در 

1. حسن شمس گيانی، همان، ص128. همچنين در سخنرانی ای كه در دفتر حزب ايران در رشت انجام شد 
يكی از سخنرانان در 7ارديبهشت 1326 چنين اظهار داش��ت: »از بيچارگی ملت ايران بوده كه در دوره پانزدهم 
انتخابات هر چه مردم دكان ها را بسته كه شايد بتوانند رهبر خود را به وكالت بگمارند مؤثر نيفتاد.« )بهروز طيرانی، 

همان، ج1، ص252.( 

از  مغرور  ترات  و  زاهدی 
عياشی  به  قيام،  سرکوبی 
می پرداختند و در این مدت 
بحران نيز دست از عياشی 
نکشيدند: در این مدت، هرزگی 
و عياشی زاهدی در خدمت 
کنسول انگليس شب ها در باغ 
محتشم ادامه داشت و روزها 
با عده انبوهی سرباز مسلح به 
شهربانی و سربازخانه می رفت 
و با مشت و لگد و شالق علمای 
جليل القدر و آزادیخواه گيالن 
و سایر سران نهضت را که در 
سربازخانه به بيگاری گرفته 
بودند شخصًا مضروب می نمود
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انتخابات شركت كنند و چه ش��ركت نكنند نتيجه معلوم است؛ چون در دوره های قبل 
كه مردم كمتر در انتخابات ش��ركت می كردند كانديداهای خاندان های اكبر و امينی و 
س��ميعی به مجلس می رفتند. در اين مجلس هم كه اس��تقبال مردم بسيار زياد بود باز 
همين ها به مجلس راه يافتند. جالب است كه در دوره بعدی يعنی دوره 16 مجلس هم 
كه استقبال مردم به نحو چشمگيری كم ش��ده بود باز همين دو نماينده به مجلس راه 
يافتند. اين مسائل باعث بی رغبتی مردم به انتخابات مجلس شده بود و غير از چند دوره 

در بقيه دوره ها حضور چشمگيری به وجود نيامد.
گفتنی است كه دخالت های ارس��نجانی و حزب دموكرات گيان در اين انتخابات به 
قدری فضاحت آميز بود كه اين حزب به كلی اقبال عمومی اش را از دست داد. به همين 
خاطر وقت��ی هيئت مديره جديدی برای حزب دموكرات تش��كيل ش��د، آنها در اولين 
كنفرانس حزبی، عملكرد ارس��نجانی و تحميل نمايندگان فرمايشی به مردم گيان را 
محكوم كردند. آنها در 7بهمن 1326 بيانيه ای صادر كردند و هيئت مديره س��ابق اين 

حزب را به خيانت متهم كرده و درباره آنها نوشتند: 
معدودی كه ب��ه ناحق هيئت حاكم��ه حزب دموك��رات را در اختيار 
داشتند، علی رغم تمايات توده های وس��يعی كه در صفوف ما فشرده 
ش��ده بود بعضی عناصر غير ملی را به مردم تحميل ك��رده و بالنتيجه 

موجبات انزجار و تنفر عمومی  را فراهم ساختند.1 
البته حزب دموكرات رسواتر از آن بود كه با اين ظاهرس��ازی ها بتواند اعتماد مردم را 

جلب كند. 
اقليت سالمی  كه موفق شدند به مجلس پانزدهم راه يابند برای اولين بار بحث ملی شدن 
صنعت نفت را مطرح كردند و روی آن بحث های بسياری ش��د. اين بحث ها به مجلس 
شانزدهم كش��يد و در اين مجلس كه كانديداهای متعهد بيشتری انتخاب شده بودند، 
موفق گرديدند دكتر مصدق را نخست وزير كرده و نفت را ملی كنند كه از پيروزی های 

بزرگ ملت ايران به شمار می رفت. 
البته حضور مراجع و علمای بزرگ ش��يعه در وس��ط اين كارزار باعث شد تا اليه های 
مختلف مردم و حتی روش��نفكران س��الم به اين مبارزه جذب ش��وند و ب��ه پيروی از 
روحانيون، خواستار حق ملی مردم شدند. علمای مختلفی در تهران حمايت خود را از 
آيت ال كاشانی، رهبری قيام اعام كردند و همه را به جمع شدن زير علم ايشان دعوت 

1. همان، ص669.
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كردند. روح ال حس��ينيان از تاريخ نويس��ان 
انقاب اسامی، نقش آيت ال رسولی و ساير 
علم��ا را در نهضت ملی ش��دن نف��ت چنين 

تشريح می كند: 
در حوزه سياست، بخش��ی از روحانيت به 
رهب��ری آيت ال كاش��انی ي��ك نهضت ضد 
استعماری به پا كردند. حضور مراجعی مانند 
آيت ال ص��در و خوانس��اری و عالمانی چون 
روحان��ی، محاتی، چهارس��وقی، رس��ولی، 
كلباسی، ش��اهرودی و... ملی ش��دن نفت را 
به يك خواس��ت ملی و بسيج عمومی  تبديل 
كرد تا جايی كه ملی گرايان نيز به اين نهضت 
پيوستند و س��رانجام، مجلس شورای ملی و 
سنا، علی رغم موضع و خاس��تگاه خود، قانون ملی شدن صنعت نفت را 

تصويب كردند.1
آيت ال رسولی در پاسخ به استفتای مردم گيان درباره لزوم حمايت از آيت ال كاشانی 

چنين پاسخ دادند: 
لزوم استرداد حقوق مغصوبه از ستمكاران، ضروری و مجمعٌ عليه جميع 
ديانات و اقوام و ملل مختلفه می باش��د... بنابراين پيروی و همكاری با 
حضرت آيت ال كاش��انی- مدظله- و جبهه ملی- ادام ال بقائهم- و هر 

سازمانی كه بر عليه ستمكاران تأسيس شده، الزم و متحتم است.2

انتخابات دوره هفدهم مجلس 
آيت ال رسولی برای دوره هفدهم مجلس ش��ورای ملی بار ديگر از سوی مردم گيان 
كانديدا شد. در اين دوره اوج درگيری های سياسی بين آيت ال كاشانی و دكتر مصدق 
از يك سو و دربار از سوی ديگر بود. در اواخر سال 1330 انتخابات مجلس برگزار شد. در 

1. روح ال حسينيان، همان، ص571.
2. همان، ص127-126؛ احمد رهدار، »روحانيت و نهضت ملی شدن صنعت نفت«، پانزده خرداد، دوره3، س6، 

ش20، تابستان 1388، ص67. 

در نهایت با صالحدید دو نماینده، 
انتخابات رشت در این دوره باطل 
اعالم شد و در تلگرافی که از وزارت 
داخله به حکومت رسيد علت این امر 
»اختالف مردم در انتخاب کاندیداها!« 
اعالم شد و نه تنها زاهدی برای 
جنایاتش در رشت، محاکمه نشد بلکه 
هرگز حرفی از دخالت های زاهدی در 
انتخابات به ميان نيامد. اما این پيروزی 
بزرگ و شيرین با پایمردی مردم رشت 
حاصل شد که انتخابات، باطل اعالم 
شد و هيچ کدام از نمایندگان دربار، 
در این دوره از مجلس شورای ملی به 

عنوان وکيل رشت به مجلس نرفتند
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اين دوره آيت ال رسولی با يكی از جوانان متعهد رشت به نام محمدباقر محقق1 كانديدای 
نيروهای مسلمان بودند. اين انتخابات در زمان نخست وزيری دكتر مصدق برگزار شد. 
در همين موقع مردم فعاليت های زيادی را انجام دادند و حتی شعری سروده بودند كه 
در مبارزات انتخاباتی آن را می خواندند: »نكن فضولی، وكيل صالح گيان، محقق است 

و رسولی«2
ولی اين انتخابات به سرانجامی  نرس��يد. دكتر محمدباقر محقق درباره اين انتخابات 

چنين می گويد: 
نيمه ش��ب فردايی كه قرار بود انتخابات انجام ش��ود تلگرافی آمد كه 
انتخابات را متوقف كنيد. آقای دكتر مصدق می خواس��ت برای دفاع از 
اليحه نفت به ديوان داوری الهه برود كه اتفاقاً هم پيروز ش��د. آن زمان 
انتخابات بدين صورت نبود ك��ه در يك روز انجام ش��ود بلكه در اوقات 
گوناگون انجام می شد. ايشان در زمان حضورشان در زاهدان كه انتخابات 
را انجام می دادند آنجا ش��لوغ ش��د. آقای مصدق كه وضع را چنين ديد 
تصور كرد كه در غيبت خودش، وضع بدتر خواهد شد لذا دستور داد در 
غياب خودش انتخابات انجام نشود تا ايشان به كشور برگردد. آقای دكتر 
مصدق رفت و پيروزمندانه برگشت و وقتی مردم به او تلگراف زدند كه 
انتخابات رشت انجام شود يا نه؟ ايشان در پاسخ گفتند هشتاد نفر وكيل 

انتخاب شده اند و همين تعداد بس است!3
به همين خاطر نه فقط رشت بلكه بسياری از شهرهای ديگر هم در اين دوره در مجلس 

1. دكتر محمدباقر محقق فرزند شيخ علی محقق در سال 1298ش در رشت متولد شد. در حوزه رشت و سپس در 
قم و تهران به تحصيل علوم دينی پرداخت تا جايی كه موفق شد از مراجعی چون آيت ال مرعشی نجفی و آيت ال 
سيد محس��ن حكيم اجازه نامه اجتهاد دريافت كند. او در زمان حضور در قم در درس اخاق امام خمينی شركت 
می كرد. سپس به دانشگاه تهران رفت و موفق شد مدرك دكترا بگيرد و در سال 1330 به رشت بازگشت و همراه با 
آيت ال رسولی كانديدای دوره هفدهم مجلس شورای ملی شد ولی اين انتخابات انجام نشد. او در مجات اسامی 
آن زمان مانند مجله مسلمين و مجله آيين اس��ام قلم می زد و در گيان اتحاديه مسلمين گيان را پايه گذاری 
كرد كه از انجمن های فعال و دينی رشت در دهه 30 شمسی بود و نشريه محقق را منتشر می كرد. او بقيه عمرش 
را به تأليف تفسير و علوم قرآنی پرداخت و دو كتاب دائره الفرائد در فرهنگ قرآن در 25 جلد و تفسير محقق در 2 
جلد از تأليفات ماندگار اوست. وی بعد از پيروزی انقاب مسئوليت هايی چون عضويت در ستاد انقاب فرهنگی را 
بر عهده داشت ولی باز به فضای تأليف و تدريس بازگشت. او اكنون زنده است و در سنين كهولت به فعاليت های 
علمی اش ادامه می دهد. )»بازشناسی دانش های قرآنی در گفت وگو با محمدباقر محقق«، كيهان فرهنگی، س9، 

ش87، مرداد 1371، ص5-11.(
2. گفت وگوی نگارنده با حجت االسام عبدالحس��ين منعم امام جماعت فعلی مس��جد بادی ال رشت. ايشان 

قسمتی از شعر را به ياد نداشت. 
3. »بازشناسی دانش های قرآنی در گفت وگو با دكتر محمدباقر محقق«، همان، ص6. 
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هيچ نماينده ای نداش��تند. اين مس��ئله از 
اشتباهات دكتر مصدق بود كه از غرورش 
به قدرت و احس��اس بی نيازی نس��بت به 
مجلس ناش��ی ش��ده بود. مصدق همين 
مجلس را حدود يك س��ال بعد به دس��ت 
خودش منحل كرد و چند روز بعد كودتای 
28م��رداد 32 توس��ط امري��كا و انگليس 
انجام ش��د و همه نماين��دگان مجلس به 
دست كودتاگران دستگير شده و به زندان 

افتادند. 
از يك س��ال پيش از كودت��ا، اختافاتی 
بين آيت ال كاشانی و دكتر مصدق رخ داد. 
دكتر مصدق كه با حمايت آيت ال كاشانی 
و نيروهای مذهبی به نخست وزيری رسيده 
بود حاضر به اجرای وعده هايی كه داده بود 
نمی شد. به عنوان مثال مشروبات الكی در 
كش��ور به صورت عمومی  وجود داش��ت و 
خريد و فروش و نوشيدن آن كامًا طبيعی 
بود. آيت ال كاشانی درصدد تصويب قانون منع استعمال مسكرات بود ولی دكتر مصدق 
با اين توجيه كه هر ساله از فروش مش��روبات مقدار زيادی عايدات به دولت می رسد، از 
تصويب اين قانون طفره می رفت! اين مس��ئله تا مدتی محل نزاع شديدی بود. پيرامون 
همين مسئله نامه ای با امضای علمای تهران به مجلس فرستاده شد و در روز 12بهمن 
1331 در مجلس قرائت شد كه امضای آيت ال رسولی، آيت ال سيد مرتضی لنگرودی و 

آيت ال شيخ جواد فومنی از علمای مبرز تهران پای اين نامه ديده می شد: 
خاطر آقايان نمايندگان محترم مس��تحضر اس��ت ك��ه راجع به منع 
مسكرات قانونی در دوره 16 از مجلس گذش��ت كه دولت مكلف است 
اليحه مربوط به اين موضوع را در ظرف يك م��اه تقديم نمايد و اليحه 
مزبور به مجلس سنا هم رفت ولی نتيجه معلوم نگرديد. با توجه به اينكه 
استعمال مسكرات از عوامل مهم مفاسد اخاقی و اجتماعی است و در 

رضاشاه درصدد برآمد تا با فرستادن 
شکل  به  را  بحران  این  نماینده، 
آبرومندانه ای ختم کند. تيمورتاش وزیر 
دربار، محسن صدر )صدراالشراف( 
رئيس دیوان عالی تميز و حسين 
سميعی )ادیب السلطنه( حکمران تهران 
را به رضاشاه پيشنهاد داد تا به عنوان 
نماینده شاه راهی رشت شوند. زمانی 
که تيمورتاش آن دو را نزد رضاشاه 
برد، دیکتاتور به آنها توصيه ای کرد 
که شنيدن آن توصيه از زبان یکی از 
همين دو نماینده بسيار خواندنی است. 
صدراالشراف چنين می نویسد: همين که 
ما را نزد رضاشاه برد، شاه جمالتی مبهم 
گفت ولی مقصود او روشن بود و آن 
اینکه غائله انتخابات ]را[ باید به هر نوع 
است رفع کنيد ولی نه به طور محاکمه؛ 
که مابين مردم و قوای دولتی و حيثيت 

قشونی را مراعات بکنيد!
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عرض سال هزاران جنايت در اثر آن واقع می ش��ود آيا سزاوار است كه 
برای تأمين مختصر عايداتی كه از اين ممر ناشايسته به دست می آيد به 
شرف و حيثيت يك كشور اس��امی و ملت مسلمان لطمه زد و بی اعتنا 
بود و ترديدی نيست كه مخارج دولت ها را ملت تأمين مي كنند ولی اين 
عوايد نبايد از طريق نامشروع و منافی شرف ملت جمع آوری شود. عموم 
متدينين مخصوصاً جامعه روحانيون انتظار دارند برای رعايت ش��ئون 
يك ملت اسامی كه بر طبق قانون اساسی خود را مسلمان در عالم اعام 
كرده اس��ت نمايندگان محترم توجهی خاص فرموده كه هر چه زودتر 
اليحه جلوگيری از استعمال و تهيه و فروش مسكرات به تصويب برسد.1

کودتای 28مرداد 1332 
از زمانی كه آيت ال كاشانی وارد فضای سياسی كشور شده بود و رهبری سياسی را در 
ايران بر عهده گرفته بود نقطه عطفی در مبارزات به وجود آمد. آيت ال رسولی كه سابقه 
رفاقت چندين س��اله- از زمان ورود به تهران- با آيت ال كاشانی داشت و به طور كامل 
با آراء و افكار آيت ال كاشانی آشنايی داش��ت به حمايت از ايشان پرداخت. وی چه در 
قالب »هيئت علميه تهران« و چه به صورت شخصی از آيت ال كاشانی حمايت می كرد.

زمانی هم كه دكتر مصدق به حمايت آيت ال كاشانی پشت گرم بود و بحث ملی شدن 
صنعت نفت را پيگيری می كرد از بزرگترين علمايی كه به حمايت از آنها برخاست آيت ال 
رسولی بود.2 از قبل همين حمايت ها بود كه نفت ملی شد و يكی از مبارزات اسامی  مردم 
ايران به ثمر نشس��ت. اما كمی  بعد مصدق به قرارهايش پای بند نماند و ديكتاتوری ای 
همانند ديكتاتوری شاه برای خودش ايجاد كرد كه اينها باعث جدايی آيت ال كاشانی و 

ساير علما از جبهه ملی شد. 
سال ها بود كه به صورت هفتگی در منزل آيت ال كاشانی جلسه روضه برگزار می شد. 
اين جلسه محل تبادل اطاعات و مش��ورت با علما و بزرگان و هم محل ديدار با بزرگان 
بود. شب 31ارديبهشت 1332 در خانه آيت ال كاشانی جلسه روضه برقرار بود. كسی 
باالی منبر رفته بود و درباره مس��ائل دينی و سياسی صحبت می كرد و آيت ال كاشانی 

1. نامه آقايان علما به مجلس شورای ملی كه در جلسه يكشنبه 12بهمن به وسيله آقای جالی در مجلس شورای 
ملی قرائت ش��ده، مجموعه حكمت، ش21، بهمن 1331، ص6؛ مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره17، 

جلسه66، يكشنبه 12بهمن ماه 1331.
2. صادق تهرانی، »از نهضت ملی شدن نفت تا كودتا«، مطالعات تاريخی،  تابستان 1384، ش8، ص30.
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هم نشسته بود. در همين موقع آيت ال رسولی 
وارد شد. آيت ال كاشانی كه دوست قديمی اش 
را می ديد او را در كنار خود نشاند و با هم مشغول 
صحب��ت ش��دند. صحبت هايی را ك��ه آيت ال 
كاشانی با سايرين، حتی دوس��تان و مريدانش 
نمی توانست مطرح كند با آيت ال رسولی مطرح 
می كرد. درباره محتوای صحبت ش��ان، يكی از 
مخبرين دس��تگاه اطاعاتی رژيم ش��اه چنين 

نوشتند: 
كاشانی با شيخ باقر رسولی كه گويا كانديدای 
نمايندگی از رشت بوده به طور خصوصی مشغول 
صحبت بودند. كاش��انی به ش��يخ باقر می گفت: 
روزی كه آقای دكتر مصدق نخس��ت وزير ش��د 
گفت: »برنامه من فقط نفت است.« ولی فعًا در 
تمام شئون كشور به زور سرنيزه دخالت می كند 
و هر روز بلوايی برای مشغول نمودن مردم ايجاد می كند و نمی دانم چرا 

كنار نمی رود...1
دو ماه از اين ديدار آيت ال رسولی و آيت ال كاشانی نگذشته بود كه فضل ال زاهدی از 
طرف امريكا مأموريت يافت تا كودتايی را عليه دولت مصدق انجام دهد. زاهدی كودتای 
28مرداد را ترتيب داد و با حمايت امريكا، تاج شاهی را به محمدرضا بازگرداند و خودش 

نخست وزير شد. 
در دوران كودتا، فعاليت های سياسی به شدت سركوب شده و ديكتاتور دوباره با شدت 
فضا را در مشت خود داشت. در اين ميان، آيت ال رسولی به بهانه های مختلف به فعاليت 
می پرداخت و نام هيئت علميه را زنده می كرد. وقتی آيت ال صدر از مراجع تقليد ساكن 
قم مرحوم شد آيت ال رسولی با دادن پيامی، اعام كرد كه »8 دی ماه از ساعت 9 تا 12 

مجلس ترحيمی  از طرف جامعه علميه، در مسجد ارك منعقد می باشد.«2
بعد از كودتا، زاهدی كه نخست وزير ش��ده بود درصدد برآمد از آيت ال رسولی انتقام 

1. روحانی مبارز آيت ال سيدابوالقاسم كاشانی به روايت اس��ناد، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
1379، ج2، ص541.

2. اطاعات، س28، ش8669، يكشنبه 6دی 1332، ص2.

آیت اهلل رسولی مدت ها زیر فشار 
و شکنجه مزدوران رضاخان قرار 
داشت. بعد از گذشت مدتی، تبعيد 
به پایان رسيد ولی فشار و اختناق 
برای حضور ایشان به حدی بود که 
نتوانست در رشت بماند. ایشان به 
تهران رفت و این شهر را برای ادامه 
حيات برگزید. به محض ورودش به 
تهران مورد توجه بزرگترین فقهای 
پایتخت قرار گرفت. او شروع 
به تدریس سطوح باالی دروس 
حوزوی در حوزه علميه تهران 
کرد و در مسجد امامزاده زید)س( 
واقع در بازار کفاشان به اقامه نماز 

جماعت پرداخت
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بگيرد و مش��كاتی را برای آيت ال رس��ولی و نزديكانش به وجود آورد. دكتر ابوالقاسم 
رسولی1 برادر آيت ال رس��ولی و از پزش��كان زبده و خير پايتخت بود كه در ميان مردم 
مستضعف شهرت زيادی داش��ت. در خيابان اميريه تهران مطب داشت و به خدمت به 
محروم ترين قشرهای جامعه می پرداخت. دكتر عباس منظرپور كه سال ها در مطب دكتر 

رسولی و در كنارش به طبابت پرداخت درباره وی چنين گفته است: 
بعد از كودتای 28مرداد و نخست وزيری زاهدی، مأموران فرمانداری 
نظامی  به همان درمانگاه خيابان اميريه ريختند. البد زاهدی مشكاتی 
كه آيت ال رس��ولی برايش ايجاد كرده بود فرام��وش نكرده بود. معلوم 
اس��ت هيچ س��ندی در آن درمانگاه نيافتند چون چنين چيزی وجود 
نداشت؛ ولی در روزنامه های آن زمان نوشتند كه در آنجا يك فرستنده 
و كتاب روس پيدا كرده اند! بعد دكتر فرستنده را به من نشان داد، يك 
نوع پنكه ای بود خيلی بزرگ كه برای آنكه باد آن بيماران را ناراحت نكند 
فقط به سمت طاق اطاق باد می زد و در حقيقت غير مستقيم حاضران 
را خنك می كرد. كتاب روس هم، فرهنگ لغات معروف فرانس��ه به نام 

الروس بود!2

رحلت 
آيت ال رسولی بعد از يك عمر تاش مجاهدانه و مستمر در روز 4بهمن 1332 رحلت 
كرد.3 در اثر اين واقعه بازار تهران به طور كامل بس��ته شد و پيكر آيت ال رسولی از بازار 

1. دكتر ابوالقاسم رسولی برادر آيت ال رسولی و فارغ التحصيل اولين دوره مدرسه طب در ايران بود. وقتی پزشك 
معروف فرانسوی پرفسور »بالتازار« برای تأسيس انستيتو پاس��تور به ايران آمد كسی كه معاون و همراه با او بود 
دكتر رسولی در زمان دانشجويی بود. درباره دكتر رسولی گفته اند كه تمام وجودش وقف به خدمت به مردم بود. 
او بنايی را به وزارت فرهنگ اهدا كرده بود كه به عنوان مدرس��ه ابتدايی مورد استفاده قرار گرفته و دانش آموزان 
بی بضاعت در آن درس می خواندند. اكثر بيمارانش افراد بی بضاعت بودند و خ��ودش زمانی كه بيماران را ويزيت 
می كرد، از آنها هيچ پولی نمی گرفت بلكه در مطبش كش��ويی وجود داشت كه هر كس هر قدر می خواست در آن 
چيزی می گذاشت. خانواده های بسياری را می شناخت و به افراد بی بضاعت، از داروخانه اش نيز رايگان دارو می داد. 
به اقوام بی بضاعت خود نيز رسيدگی می كرد. وی زمانی كه برای رفع مشكل اداری ای كه برای داروخانه اش به وجود 
آورده بودند به وزارت بهداری رفت، مورد بی حرمتی يكی از كارمندان قرار گرفته، همان جا سكته كرد و درگذشت. 

)عباس منظرپور، همان، ص143-145.(
2. همان، ص144.

3. اطاعات، س28، ش8293، يكشنبه 4بهمن 1332، ص10.
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تهران روی دوش مردم عزادار تا بقعه »سرقبرآقا«1 تشييع شد. جمعيت بسياری جمع 
شدند و يكی از علمای تهران طی سخنانی گفت: 

ای مردم،  اين جنازه كه در دست شماست روزگاری سرلشكر زاهدی 
نخست وزير،  در زمان استانداری اش در گيان،  ريش اين عالم را تراشيد 

و او را به زندان محكوم و تبعيد محكوم نمود.2
رحلت آيت ال رسولی مصيبتی بزرگ برای پايتخت بود و بسياری از نقاط تهران برای 
ايش��ان مجلس ختم برگزار كردند و پيام های تس��ليت زيادی رد و بدل ش��د. نزديكان 
ايشان در روز 5آبان در مس��جد ارك تهران اعام مراسم عزاداری كردند. علما و مردم و 
بازاريان و اصناف هر كدام جداگانه برای ايشان مجلس ختم می گرفتند و اين گونه تعلق 
خاطرشان را به او اعام می كردند. آيت ال شيخ جواد فومنی حائری و حاج محمدتقی 
ديبايی مراسمی  در مسجد نو خيابان خراس��ان تهران، گيانيان مقيم تهران در مسجد 
جمعه،3 آيت ال علی رضوی قمی  و آيت ال س��يد رضا زنجانی و هيئت علميه تهران در 
مسجد ارك،4 عده ای از علما چون آيات سيد مهدی جمارانی، سيد علی فيروزآبادی، سيد 
مهدی فيروزآبادی، ابوالقاسم امامی  ش��ميرانی، ابوالقاسم ذاكری شميرانی، محمدامير 
معتضدی و سيد محمدجواد نقوی در مس��جد جامع امامزاده صالح)ع( تجريش،5 حاج 
حسن اتفاق در مسجد اتفاق در خيابان خيام، صنف كاغذفروشان و نوشت افزارفروشان 
در مسجد ارك،6 صنف بنكداران قماش7 در مس��جد امامزاده زيد)ع(8 و... برای ايشان 

مجلس عزا برقرار كردند. 

1. بقعه »سر قبر آقا« مدفن سيد ابوالقاسم، امام جمعه تهران در اوايل قاجار است. تاريخ احداث اين ساختمان 
مصادف با وفات امام جمعه بوده است و قبرستان معتبری در اطراف بقعه وجود دارد كه شخصيت های زيادی در 
آنجا مدفون شده اند. مرحوم سيد ابوالقاسم امام جمعه در سال 1215ق در اصفهان متولد شد. عمويش، بزرگ اين 
خاندان بود كه به امر فتحعلی شاه به طهران آمده و امام جمعه پايتخت گرديد. بعد از فوت عمويش در 1263ق، 
سيد ابوالقاسم امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت و تا سال 1271ق كه در سن 56 سالگی از دنيا رفت دارای اين 
منصب بود. او را بعد از فوتش در مقبره ای كه بعدها »س��ر قبر آقا« ش��هرت يافت دفن كردند. از او كتابی با عنوان 
البلدان مفتوحه عنوه بر جای مانده است. بعد از او پسرش سيد زين العابدين امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت 
و عنوان امام جمعه بودن در اين خاندان تا اواخر دوره پهلوی وجود داشت. )محمد شريف رازی، اختران فروزان ری 

و طهران، قم، مكتبه الزهرا، ص417-419.(
2. صادق احسان بخش، همان، ص256.

3. اطاعات، س28، ش8294، دوشنبه 5بهمن 1332، ص10.
4. همان، ش8295، سه شنبه 6بهمن 1332، ص10.
5. همان، ش8297، پنجشنبه 8بهمن 1332، ص12.
6. همان، ش8296، چهارشنبه 7بهمن 1332، ص10.

7. عمده فروشان پارچه.
8. اطاعات، س28، ش8293، يكشنبه 4بهمن 1332، ص10.
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آيت ال كاشانی رهبر مبارزات كه در دوره خفقان و زير 
فش��ار رژيم روزگار می گذراند از اين واقعه بسيار متأثر 
شده و و آن را يك ضايعه بزرگ اسامی  دانست. چنين 

پيامی  صادر كرد: 
بدين وس��يله ضايعه بزرگ اسامی  و 
اسف انگيز، درگذش��ت ناگهانی مرحوم 
حجت االسام آقای حاج شيخ محمدباقر 
رس��ولی را ب��ه خان��واده آن مرح��وم و 
گياني��ان، خصوصاً جن��اب آقای دكتر 
ابوالقاسم رسولی و آقای موسی رسولی 

تسليت عرض می نمايم. 
سيد ابوالقاسم كاشانی1

عده ای از گيانيان مقيم تهران نيز چنين پيامی  منتشر 
كردند: 

با قلبی داغدار و خاطری افسرده، درگذشت آيت ال العظمی  حاج شيخ 
محمدباقر رس��ولی را كه از مفاخر دينی و علمی  عالم تش��يع بودند به 

بازماندگان و دوستان آن مرحوم تسليت عرض نموده...2
روزنامه اطاعات جدا از پيام هايی كه در رحلت ايشان منتشر كرده بود خودش نيز »اين 

ضايعه را به عموم بازماندگان فقيد تسليت« داد.3
مردم نتوانستند شرح مبارزات ايشان را منتشر كنند چون فضل ال زاهدی كه قبًا در 
مسئوليت استانداری گيان با آيت ال رسولی جنگيده بود، االن نخست وزير دولت كودتا 
شده بود. به خاطر حساسيت زاهدی بر آيت ال رسولی، كسی موفق نشد شرح مبارزات 

وی را برای مردم بازگو كند.
پيكر آيت ال رس��ولی را به قم منتقل كردند و در مس��جدی كه در جوار حرم حضرت 

معصومه)س( تازه بنا كرده بودند در قسمت قبله حرم شريف دفن كردند.4
حجت االسام احمدزاده درباره محل دفن پيكر آيت ال رسولی چنين می گويد: 

1. همان، ش8294، دوشنبه 5بهمن 1332، ص10.
2. همان.

3. همان، ش8293، يكشنبه 4بهمن 1332، ص10.
4. صادق احسان بخش، همان، ص256.

آیت اهلل رسولی در پاسخ به 
استفتای مردم گيالن درباره 
آیت اهلل  از  حمایت  لزوم 
کاشانی چنين پاسخ دادند: 
لزوم استرداد حقوق مغصوبه 
از ستمکاران، ضروری و 
مجمعٌ عليه جميع دیانات و 
اقوام و ملل مختلفه می باشد... 
بنابراین پيروی و همکاری 
با حضرت آیت اهلل کاشانی- 
مدظله- و جبهه ملی- ادام اهلل 
بقائهم- و هر سازمانی که بر 
عليه ستمکاران تأسيس شده، 

الزم و متحتم است
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زمانی كه من در قم تحصيل می كردم قبر آيت ال رس��ولی مش��خص 
بود و عكس ايش��ان هم باالی قبرش نصب ب��ود. در صحن بزرگ حرم 
حضرت معصومه)س(، كنار ايوان آينه، مسجد آينه قرار دارد. وقتی وارد 
اين مسجد می شويد و از كفشداری عبور می كنيد، كنار ستون اول اين 
مسجد، قبر آيت ال رسولی قرار دارد. االن آن قسمت محل رفت و آمد 

خانم هاست و نمی دانم كه آثاری از قبر هست يا نه؟1

1. گفت وگوی نگارنده با حجت االسام والمسلمين احمدعلی احمدزاده. 


