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پس از کودتای س��وم اس��فند  ،1299رضاخان به طور پیوس��تهای بر قدرت خود افزود .او در اين تاريخ با
لقب س��ردار سپه كابينه ش��د و در خرداد ماه  1300با بركناري س��يد ضياء وزارت جنگ را بر عهده گرفت.
از اي��ن طريق تس��لط خود را بر ارتش تثبيت و ژاندارم��ري را از وزارت داخله به وزارت جنگ انتقال داد و با
اخراج افسران سوئدي و جايگزيني آنها به وسيله نيروهاي قزاق ،ژاندارمري را تحت كنترل خود درآورد .با
1
استعفاي مشيرالدوله (حسن پيرنيا) سرانجام در مهرماه  1302نخستوزيري را نيز به دست گرفت.
رضاخ��ان در رون��د صعودي خود در دس��تيابي به قدرت به اهميت مجلس واقف ب��ود .با پيروزي جنبش
مش��روطه در ايران و به تبع آن اهميت يافتن نقش مجلس در جريانات سياس��ي ،افراد و گروههاي مختلفي
س��عي در دس��تيابي به قدرت از طريق اين نهاد مردمي را داش��تند 2.رضاخان نيز در ش��مار همين افراد قرار
ميگرفت .او هر چند قدرت خود را در اصل بر ارتش اس��توار س��اخته بود ،اما روند حوادث نشان ميدهد كه
او نيز كوشش مينمود از راه قانون اهداف سياسي خود را پيگيري نمايد.
با اتمام عمر مجلس چهارم او به مقام رئيس الوزرايي رس��يده بود .اكنون در پي تغيير س��لطنت بود و در
اين ميان مجلس پنجم براي او اهميت ويژهاي داش��ت .بنابراي��ن او از طريق نظاميان و عمال حكومتي به
طور عمدهي به اعمال نفوذ در انتخابات به منظور بركشيدن نامزدهاي مورد نظر خود از حوزههاي انتخابي
دست زد 3.و سرانجام «حزب تجدد» با كمك رضاخان توانست اكثريت را در مجلس پنجم كسب كند .اين
مجلس مقدمات صعود رضاشاه را به سلطنت فراهم نمود 4.در واقع با چنين اقداماتي بود كه در دوره پهلوي
مجلس عم ً
ال به تعطيلي كش��انده شد«.تعطيل بالفعل مش��روطيت ضربه مهلکی بود كه حكومت پهلوي به
5
ايران زد ،سد راه رشد اجتماعي و تكامل مشروطيت و حكومت ملي گرديد .گناهي كه بخشودني نيست».
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حوزه انتخابي اصفهان نيز از جمله همين حوزهها بود كه موضوع بحث اصلي اين مقاله را با محوريت سندي
از آن كه در مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسالمي موجود ميباشد به خود اختصاص مي دهد.

معرفي سند

محمدعل��ي مكرم متص��دي كتابخانه و وكيل دعاوي ش��هرداري اصفهان بوده اس��ت .روزنامه صداي
اصفهان به س��ال هزار و س��يصد و س��ي و نه هجري قمري (جدي )1399به مديريت و س��ردبيري وي در
ش��هر اصفهان تأسيس و انتشار يافته است .شيوه انتشار آن غيرمرتب گاهي هفتگي ،زماني پانزده روز يك
ب��ار و مدتي هم هر چند ماه يك بار بوده اس��ت .اين روزنامه ب��ه خوانندگان خود ،روزنامهاي اخالقي ،ادبي،
اخباري و فكاهي معرفي ش��ده ولي قس��مت عمده مندرجات آن حاوي مبارزههايي اس��ت كه مدير روزنامه
عليه خرافات و اوهام عامه نموده اس��ت كه به صورت نظم و نثر در روزنامه به چاپ رس��يده اس��ت 7.بايد در
نظر داش��ت ك��ه مطبوعات در اين زمان با توجه به نبود راديو و ديگر وس��ايل ارتب��اط جمعي ،يگانه قدرت
تأثيرگذار بر افكار عمومي به حساب ميآمدند 8.در اين ميان مكرم به همراهي جمعي ديگر از مردم اصفهان
ب��ه هنگام انتخاب��ات مجلس پنجم به فعالي��ت انتخاباتي ميپردازند .در اين حوزه افرادي چون دكتر س��يد
احمدخان (احتش��ام الحكما) ،حاج ميرزا يحيي دولت آبادي ،مهدي فاطمي (عمادالسلطنه) و حبيب اهلل امين
تج��ار نامزدهاي نمايندگي مجلس بودند .امين التجار نماينده بازاريها بود و مكرم به همراهي جمعی ديگر
به حمايت از او برخاست .اين حمايت او و همراهانش با مخالفت محمود انصاري فرماندار اصفهان و محمود
آيرم امير لشكر جنوب مواجه ميشود .آن دو ميكوشند تا از طريق تهديد ،مكرم و همراهانش را از اين امر
بازدارند .هنگامي كه تهديد مؤثر واقع نميشود ،انصاري عدهاي از آنها را تبعيد و عدهاي ديگر را به شالق
ميبندد .مكرم نيز موردسوء قصد قرار ميگيرد اما چون جان سالم به در ميبرد او را نيز براي مدتي به قريه
«ج��ز برخوار» در حوال��ي اصفهان تبعيد ميكنند و تنها پس از گرفتن تعهدي مبني بر اين كه ديگر در امر
انتخابات مداخله نكند ،وي را آزاد ميكنند 9.به اين ترتيب به نظر ميرس��د كه آنها افراد مورد نظر خود را
10
راهي مجلس كنند.

مدير روزنامه صداي اصفهان (محمدعلي مكرم) تاريخ 1320/7/5
توسط آقاي دشتي نماينده آزاديخواه مجلس شوراي ملي
در ذيحج��ه  1341قم��ري كه محمود انصاري فرمان��دار اصفهان و محمود آيرم امير لش��كر جنوب بود
گفتگوي انتخابات بود ،عده زيادي بوديم كه به آقاي حبيب اهلل امين التجار اصفهاني عالقه داشتيم و تمام
س��عي م��ا اين بود كه آقاي امين به نمايندگي اصفهان انتخاب ش��ود آقاي محم��ود انصاري مرا تهديد كرد
كه در انتخاب امين حرف مزن بنده دس��تور او را چون برخالف قانون بود تمرد كردم در اين ضمن گفتگو
تلگرافخانه پيش آمد چون دستور از مركز رسيد آقاي اعتمادالتجار به كرمان تبعيد كردند جمعي كثير را به
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سربازخانه بردند ريش و سبيل آنها را تراشيدند و همه را شالق زدند سهم بنده هم اين بود كه غيرمستقيم
مقتول شوم در شب يازدهم ذيحجه پشت منزلم كه محله مسجد جامع بود حسب الدستور اكيد گلوله هفت
تير به پهلويم زدند بنده را در حال بيهوشي و در خون غلطيده به بيمارستان مرسلين بردند.
مدتري تحت معالجه بودم و در همان ايام عش��قي ناكام مقتول ش��د روزيكه با حال ضعف از بيمارستان
خارج ش��دم محمود انصاري دس��تور داد كه به منزل خود نروم و بنده را به منزل رئيس معارف فرس��تادند و
مدت دو ماه در آنجا بودم اهل و عيال من و طفل كوچكم اجازه مالقات برنداشته در آنوقت حكم شد به قريه
جز برخوار بروم مدتي هم در آن جا بودم تا باالخره به من تكليف شد كه ديگر در امر انتخابات قلمفرسايي
مكن وا ّال همين آش است و همين كاسه بنده كه طعم غيرمطبوع گلوله را چشيده بودم تا چند روز قبل در
منزل و خيابان و بازار محبوس متحرك بودم اينكه استدعا دارم عريضه بنده توسط آن وجود عدالتخواه در
مجلس شوراي ملي قرائت شود و احقاق حق به عمل آيد استدعا دارم حق مظلومرا همه كسي باشد رعايت
نماييد انتظار دادخواهي دارم.
علي مكرم مدير صداي اصفهان
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