
  نيما احمدپور
اگرچه پهلوي اول در بدو ظه�ور خويش از طريق 
تهديد و تطميع نمايندگان، از نهاد مجلس شوراي 
ملي بهره فراوان جس�ت اما پ�س از تكيه زدن به 
تخت س�لطنت مطلقه، تحديد جايگاه پارلمان را 
وجهه همت خويش قرار داد. مقالي كه پيش روي 
شماست مي كوش�د تا رفتار حكومت رضاخان در 
انتخابات دوره هفتم تا سيزدهم مجلس شوراي ملي 
را مورد بازخواني قرار دهد. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد.

  
  مجالسي با ليست هاي از پيش تعيين شده!

پس از تثبيت حاكميت رضاخان به عنوان س��لطاني 
مطلق العنان، اولين آثار اين فرآيند در نوع انتخاب و 
تركيب نمايندگان خود را نشان داد. به واقع تركيب 
مجالس دوره هفتم تا سيزدهم، آيينه تمام نماي نگاه 
حكومت پهلوي به دخالت مردم در سرنوشت خويش 
به شمار مي روند. در مجالس هفتم تا سيزدهم شورای 
ملی كس��ی جز وكالی فرمانب��ردار رضاخان حضور 
نداشت و مشاركت سياس��ی و فعاليت های پارلمانی 
مبتنی بر مشروطيت يكسره به پايان رسيد. رضاخان 
بر هر سه قوه استيالی كامل پيدا كرد و برای انتخابات 
مجالس، ليس��ت هايی از قب��ل تهيه ش��دند. دولت 
برای حصول اطمينان از فرمانب��رداری كانديداهای 
موردنظرش، از راهكارهای گوناگونی استفاده و اغلب 
كانديداها را از بي��ن مالكين، بازرگان��ان و صاحبان 
مشاغل آزادی چون پزشكان محلی انتخاب می كرد 
و هرگز به س��راغ جوانان تحصيلكرده و تكنوكرات ها 
برای نمايندگی مجل��س نمی رفت، بلك��ه آنها را در 
بخش های دولتی به كار می گرفت. به اين ترتيب،  هم 
تكليف انتخاب كنندگان و هم وظيفه انتخاب شوندگان 

كاماًل معلوم بود.
  نحوه انتخاب كانديداها در آستانه انتخابات

ش��يوه انتخاب كانديداها به اين ش��كل بود كه ابتدا 
از فرماندار س��ؤال می ش��د كه در ح��وزه فرمانداری 
او اش��خاص موردنظر چه كس��انی هس��تند. سپس 
از فرمانده لش��كر يا سازمان های مس��تقر در محل و 
شهربانی خواس��ته می ش��د افراد معتمد و مورد نظر 
خود را معرفی كنند. وقتی همه اينها ليست های خود 
را به طور جداگانه به دربار می فرس��تادند، رضاخان 
بر مبنای آنها، ليس��ت افراد مورد اعتم��اد را تهيه و 
محرمانه به وزارت كش��ور ابالغ می كرد. نمايندگان 

مجلس بر اساس اين ليست ها انتخاب و راهی مجلس 
می شدند. اگر گاهی هم ش��رايطی پيش می آمد كه 
كانديدای مورد نظر دولت از كاندي��دای رقيب رأی 
كمتری می آورد، تعرفه های انتخاباتی ميان كودكان 
و گداها تقسيم و از توزيع تعرفه ها در ميان اشخاص 
واجد صالحيت خودداری می شد و گاهی هم هواداران 

نماينده رقيب را با قوه مجريه پراكنده می كردند.
  بخشنامه تيمورتاش به استان هاي مختلف در 

آستانه انتخابات مجلس هشتم
آش��كارترين مدرک مداخل��ه دول��ت در انتخابات، 
بخش��نامه محرمانه تيمورتاش، وزير دربار و نفر دوم 
قدرتمن��د مملكت بع��د از رضاخان، به اس��تان های 
مختلف درباره نحوه برگزاری انتخابات دوره هش��تم 
مجلس شورای ملی است. اين بخشنامه كه بايد بی برو 
برگرد اجرا می ش��د، در 23 خرداد 1309 به سراسر 
كشور ارسال شد. از آنجا كه اين سند ارزش تاريخی 

زيادی دارد، عيناً نقل می شود:
»متحدالمآل / حكام ايالت ش��مال و ش��رق و غرب و 

جنوب
در تعقيب دستور صادره از مقام رياست وزرا و وزارت 
جليله داخله، طبق اوامر ملوكانه در قسمت انتخابات 
دوره هش��تم انتخاب نماينده جهت مجلس شورای 
ملی، لزوماً اع��الم می دارد طبق صورتی كه ارس��ال 
گرديده اس��ت، بايد جديت الزمه به عمل آيد كه اين 
اش��خاص جهت مجلس انتخاب شوند. اعلی حضرت 
اقدس شهرياری عالقه مند هستند كه بايد اشخاص 
منفصله المندرجه در ص��ورت لف، بايد به هر قيمتی 
باشد انتخاب ش��وند. در صورتی كه اندک تعللی در 
اجرای اوامر صادره بش��ود، مقصر بديهی است مورد 
بی ميلی اعلی حضرت واقع خواهد شد. با رعايت مواد 
مشروحه ذيل، راپرت جلس��ات خودتان را به وزارت 

دربار ارسال داريد.
1� در صورتی كه جهت انجام اين مأموريت را نداريد، 
از تاريخ مالحظه حكم تا 48 ساعت از خدمت استعفا 

دهيد.
2� اشخاصی كه باعث نكث و بعالوه درصدد هستند كه 
نماينده به ميل خودشان انتخاب كنند، از عمليات آنها 
جلوگيری به عمل آوري��د. در صورتی كه به مخالفت 

خودشان باقی هستند فوراً آنها را تبعيد نماييد.
3� از مداخله روس ها و مأموران آنها و به عالوه بستگان 
آنها در امر انتخابات جلوگيری به طور محرمانه شود. 
در صورتی كه از طرف عمال آنها مخارجی در قسمت 

انتخابات بش��ود، راپرت دهيد تا دس��توركلی در اين 
موضوع داده ش��ود. در كليه امور آنها نهايت مراقبت 

را داشته باشيد.
4� اداره نظميه در اين قسمت كامالً مطيع شما خواهد 
بود. مأموران اداره تأمينات هم مواظبت كامل خواهند 
نمود، ولی بايد راپرت های مربوطه را به ش��ما داده و 

دستوركلی دريافت دارند.
5� طبق اعالن صادره، مجال��س را آزاد بگذاريد، ولی 
آزادی آنها بايد طوری باشد كه باعث تخريب عمليات 
و انتظامات محلی نشود. در كليه مجالس بايد مأموران 

مخفی شما حاضر و ناظر باشند.
6� در مداخله مأموران و عمال همسايه جنوب، ناظر 
بوده و راپرت دهيد كه عمليات آنها چه و از چه رويه و 

مطابق چه منظوری است.
7� در كليه مجالس بايد فقط مأموران ش��ما به طور 
مخفی حاضر و ناظ��ر عمليات آنها باش��ند و نيز بايد 
كانديدای حوزه حكومتی خودتان را فوراً تهيه و ارسال 

داريد كه منظور از اهالی چه اشخاصی می باشند.
8� در كليه قضايا طبق امر همايونی بايد با مش��ورت 
اداره قشونی حوزه حكومتی خودتان اقدام شود ]و[ 

با مشورت هم امر انتخابات خاتمه يابد.
9� در صورت��ی كه اش��خاص ميل به وكالت داش��ته 
باشند، بايد آنها را قباًل نصيحت و بعداً تهديد ]كنيد[، 
در صورتی كه به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت 

دهيد تا تبعيد شوند.
10� در صورتی ك��ه در صورت های ارس��ال تجديد 
نظری با تغييرات سياس��ت و مصالح مملكتی ايجاب 
شود، بديهی است تلگرافاً ش��خص منظور را معرفی 

خواهم نمود.
11� ممكن اس��ت تغييری در صورت تهيه ش��ود به 
طوری كه در ماده 10 ذكر شده است قباًل اطالع داده 

خواهد شد.
12� نمايندگان شما طبق صورت ارسالی بايد انتخاب 

شوند.
13� بديهی است در صورتی كه كاماًل معلوم شد كه 
موفقيت كامل حاصل نكرده ايد، البته اقدام ديگری در 
صندوق آرا خواهد شد، ولی اين موضوع بعداً در صورت 

عدم موفقيت انجام خواهد شد. تيمورتاش«
  »انتشار شب نامه« راه اعتراض آنان كه حق 

خود را پايمال مي ديدند!
مداخله آشكار دولت در انتخابات و تالش برای انتخاب 
نمايندگان »مورد اعتماد« از چشم آگاهان سياسی 

رضاخان بر هر سه قوه استيالی كامل 
پيدا كرد و ب�رای انتخاب�ات مجالس، 
ليست هايی از قبل تهيه شدند. دولت 
برای حصول اطمينان از فرمانبرداری 
كانديداهای موردنظرش، از راهكارهای 
گوناگونی اس�تفاده و اغلب كانديداها 
را از بين مالكين، بازرگانان و صاحبان 
مش�اغل آزادی چون پزشكان محلی 
انتخاب می كرد و هرگز به سراغ جوانان 
تحصيلك�رده و تكنوكرات ه�ا ب�رای 
نمايندگی مجلس نمی رفت، بلكه آنها 
را در بخش های دولتی به كار می گرفت

نماين�دگان مجلس تا پاي�ان زمامداری 
رضاشاه، بايد بالاستثنا رضايت او را جلب 
می كردند و حتی گفته می شد كه هريک 
باي�د مخفيانه مبلغ�ی را به وزي�ر دربار 
می دادند و شرط انتخاب شدنشان هم رأی 
مثبت دادن به تمام لوايحی بود كه دولت 
به مجلس ارائه می كرد. فقط به اين ترتيب 
بود كه نام آنها در فهرست نمايندگان آن 
دوره ثبت می شد و به دست نظميه مركز و 
حوزه ای كه بايد از آنجا انتخاب می شدند، 
می رس�يد و انتخابش�ان قطعی می شد
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گذري بر ماهيت و ساز و كار انتخابات مجلس شوراي ملي از دوره هفتم تا سيزدهم

آغازي بر پايان مشروطيت!
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  شاهد توحيدي
تيمس��ار ناص��ر مق��دم 
آخرين رئيس س��اواک در 
دوران حاكمي��ت پهلوي 
دوم، از جمل��ه چهره هايي 
تاكن��ون  ك��ه  اس��ت 
درب��اره وي ديدگاه هايي 
متفاوت ابراز ش��ده است. 
تاريخي»آخري��ن  ث��ر  ا
وحشت آفرين« كه از سوي 
مركز اسناد انقالب اسالمي 
نشر يافته، به زندگي سياسي ناصر مقدم در آيينه 
داستان پرداخته است. ناش��ر در مقدمه خويش بر 
اين كتاب آورده است: »س��اختار و قالب داستان، 
نيكوترين چارچوب و ظرف است برای ماندگاری و 
ثبت واقعه ها و لحظات مهم و جريان ساز؛ به سبب 
اينكه نقش و كاركرد آن از حي��ث تأثير و انگيزش 
بسيار چشمگير است و در كالم الهی نيز از اين شيوه 
برای انتقال مفاهيم به خوبی اس��تفاده شده است. 
بسياری از حكمت ها و اندرزهای اخالقی، تعليمی، 
اجتماعی و تاريخی در كالبد داس��تانی بازگو شده 
اس��ت تا مايه عبرت و پند پذيری ديگ��ران فراهم 
گردد و آنان را به تدبر و تفكر وادارد. از آنجا كه هر 
نسلی برای خود اصلی دارد و برپايه آن می انديشد و 
زندگی می كند و برای رسيدن به آن تالش می كند، 
پس خواس��ته ها و نيازهای هر عنصر نيز به فراخور 
ذهنيت اهل روزگار دچار تحول و دگرگونی می شود. 
شاخک های حسی نسلی با نسل ديگر متفاوت است. 
بنابراين آمال آنان نيز از گونه ای ديگر خواهد بود. اثر 
پيش رو رمان تاريخی كوتاهی است كه نويسنده بر 
اساس شخصيت و اقدامات ناصر مقدم آخرين رئيس 
ساواک نوشته است. نويسنده در اين اثر قصد دارد 
خواننده را با ساخت قدرت در دوره  پهلوی، اوضاع 
سياسی و اجتماعی ايران، نوع تعامل ساواک با شاه و 

شخصيت دست آموز ناصر مقدم آشنا سازد.«
حبيب اهلل مهرجو نويسنده اين اثر، لحظه انتصاب 
مقدم به رياست ساواک را اين گونه باز نگاشته است: 

»نتونست تا روز آخر صبر كنه. اون سال ها بود كه 
منو می شناخت. بنابراين چند روز زودتر بهم تلفن 
كرد. »منصور رفيع زاده« رو می گم. از تلفن او بسيار 
خوش��حال ش��دم، چون معموالً خبرهای خوشی 
برايم داش��ت. مدام با او حرف می زم تا بفهمم چه 
اتفاقی افتاده. م��ن از اتفاقاتی كه افتاده بود هيچی 

نمی دونستم.
 � الو! سرلشكر مقدم! خبر خوبی برايتان دارم.

 � سالم منصور! خبری شده؟
 � شما رئيس شديد.

 � جداً! وای خدای من. چه كس��ی اي��ن رو گفته؟ 
سيا؟

 � نه! تيمسار نصيری.
 � هوم! چه عجب.

 � گوش كنيد قربان! نصيری حسابی سفارش شما را 
به اعليحضرت كرده، لطفاً با او خوب باشيد.

 � كی كارم را شروع می كنم؟
 � چند روز ديگه. ولی به كسی چيزی نگو.

 � ن��ه! نمی گويم. نصي��ری گفت كه س��فارش مرا 
كرده؟
 � بله!

 � باورت نمی شود منصور، او چاره  ديگری نداشت. 
غي��ر از من آنها چه كس��ی را دارند؟ كس��ی از اين 

جريان خبر داره؟ 
 � بله! سيا.

 � كی فهميدند؟
 � بعداً بهتان می گويم.

 � حاال فهميدم! چند ماهی بود كه كسی از سيا سراغ 
من نمی آمد اما ط��ی چند روز گذش��ته، آدم های 

زيادی به ديدنم آمدن.
 � وقتی شما را ديدم، راجع با آن با هم حرف می زنيم. 
فقط يادتان باش��د به كس��ی در اين رابطه چيزی 

نگوييد.
 � بچه كه نيس��تم اما از همين حاال می تونيد روی 

تغيير اوضاع كشور حساب كنيد!
آخر به آرزوم رس��يدم! خوش خدمتی هايی زيادی 
واسه رسيدن به اين مقام كرده بودم. می دونستم كه 
يه روزی رئيس ساواک خواهم شد. من عاشق قدرت 
بودم و فقط اين مقام بود كه می تونست منو به اين 
آرزوم برسونه. ولی حيف كه رياس��تم زياد دوامی 

نداشت و فقط هشت ماه طول كشيد.«

 نظري بر زندگي »ناصر مقدم«
در قالب داستاني مستند

آخرين دستاويز ساواك!

پنهان نمی ماند. كس��انی كه شاهد پايمال شدن 
علنی آرای خود بودند، همواره با توسل به ابزاری 
چون تحصن، تجمع، انتش��ار ش��ب نامه، نوشتن 
نامه به وزير كشور و وزير دربار و امثال اين كارها 
اعتراض��ات خود را بي��ان می كردن��د. گاهی هم 
شخصيت های بانفوذ و محترم اس��تان ها با وزير 
كش��ور و وزير دربار مكاتبه می كردن��د. انبوه اين 
نامه ها كه نشانه اعتراض به عملكرد دولت در اين 
زمينه اس��ت، از تقريباً همه نواح��ی و حوزه های 
انتخاباتی در فاصله مجلس شش��م و سيزدهم به 
تهران می رسيد كه موجود است و می توان به آنها 
مراجعه كرد. در اكثر اي��ن نامه ها، افراد مورد نظر 
دولت، افرادی فاقد صالحي��ت و انتخابات نوعی 
خيمه ش��ب بازی و نمايش در راس��تای تحكيم 
ديكتاتوری توصيف شده اند. اگر در اثنای فعاليت 
مجلس، يكی از نمايندگان از دنيا می رفت و يا به 
داليلی مورد غضب قرار می گرفت، رضاخان برای 
انتخاب جانشين او هم به همان اندازه حساسيت به 
خرج می داد، چون چند تن از نمايندگان را بدون 
تحقيقات كافی و صرفاً بر اساس توصيه دوستان 
و اقوام به مجلس راه داد كه اسباب پشيمانی او را 

فراهم كردند.
  شرط انتخاب ش�دن، رأي مثبت به تمام 

لوايح دولت!
بنابراين نمايندگان مجلس تا پاي��ان زمامداری 
رضاشاه، بايد بالاستثنا رضايت او را جلب می كردند 
و حتی گفته می شد كه هريک بايد مخفيانه مبلغی 
را به وزير دربار می دادند و شرط انتخاب شدنشان 
هم رأی مثبت دادن به تمام لوايحی بود كه دولت 
به مجلس ارائه می كرد. فقط ب��ه اين ترتيب بود 
كه نام آنها در فهرس��ت نمايندگان آن دوره ثبت 
می شد و به دست نظميه مركز و حوزه ای كه بايد 
از آنجا انتخاب می ش��دند، می رسيد و انتخابشان 
قطعی می شد. به گفته يكی از ش��اهدان عينی، 
عناصر ش��هربانی در هنگام انتخابات، پيشاپيش 
اوراق پر شده رأی را آماده و توسط سردسته هايی 
بين افراد رأی دهنده توزيع می كردند تا همان ها 
را در صندوق بريزن��د تا قطعاً نتيج��ه مورد نظر 
دولت تأمين شود. غالباً اهالی محل، حتی نام اين 
نمايندگان را نش��نيده بودند، چه رس��د به اينكه 
آنها را بشناسند. بديهی است كه نتايج انتخابات 
مجلس در ته��ران از اهميت وي��ژه ای برخوردار 
بود. به همين دلي��ل تيمورت��اش در نحوه اعالم 
نتايج تهران تالش های گس��ترده ای می كرد. به 
نظر او از ميان 12 نماينده تهران، بايد ش��ش تن 
را دولت و ش��ش تن را ملت كاندي��دا می كرد تا 
آبرو و اعتبار رژيم جديد يكس��ره بر ب��اد نرود. از 
نظر او مدرس، مش��يرالدوله، مستوفی الممالک، 
تقی زاده، مصدق و مؤتمن الملک ش��ش نماينده 
كانديداي ملت بودند ام��ا در مجلس هفتم، فقط 
مس��توفی الممالک، مؤتمن الملک و مشيرالدوله 
توانس��تند رأی بياورند و به مجلس بروند. همين 
مس��ئله، آگاهان سياس��ی را مطمئن كرد كه نام 
اين سه نفر از قبل در ليس��ت نظميه بوده و آنها 
طبق نظر دولت انتخاب شده اند. جالب اينجاست 
كه مؤتمن الملک اصاًل خود را كانديدا نكرده بود! 
مدرس در اي��ن اعالم نتايج انتخاب��ات خطاب به 
سرتيپ درگاهی، رئيس شهربانی گفت، »گيريم 
آن 4هزار نفری كه در دوره قبل به من رأی داده 
بودند، اين بار از رأی خود برگشته اند. بر سر رأی 
خودم به خودم چه آمده؟« واقعيت اين است كه 
دوره مدرس به سر آمده بود و به همين دليل دو 
روز قبل از گش��ايش مجلس هفت��م مورد غضب 
رضاش��اه واقع ش��د و در روز 16 مهر 1307 او را 
برای ابد به شهرستان خواف تبعيد كردند. غير از 
مدرس كه به اين نحو از عرصه سياست حذف شد، 
مستوفی الممالک، مشيرالدوله و مؤتمن الملک از 
قبول نمايندگی خ��ودداری كردند و تالش دربار 
و دولت برای منصرف كردن آنه��ا از اين تصميم 
فايده ای نداش��ت. با كناره گيری اي��ن چند نفر، 
 مجلس كاماًل يكدست شد و در كنار قوای مجريه 
و قضائيه، دربست دراختيار رضاخان قرار گرفت. 
به قول يحي��ی دولت آبادی از اين پس سياس��ت 
داخلی كشور صرف راضی نگاه داشتن شخص شاه 
می شد و نماينده او هم تيمورتاش، وزير دربار بود. 
در عرصه سياست خارجی هم دو هدف مشخص 
تعقيب می شدند. راضی نگه داشتن انگليسی ها و 

ناراضی نگه داشتن روس های بلشويک.
  مجالس هشتم تا سيزدهم، آرام و مطيع!

انتخابات های دوره های هشتم تا سيزدهم مجلس 
دور از تبليغات و كشمكش ها و جار و جنجال های 
سياس��ی و مب��ارزات معمول حزب��ی و پارلمانی 
برگزار ش��د و برخالف دور ه های قب��ل، مجلس 
بس��يار آرام بود و كاری جز تصويب لوايح دولت 
نداشت كه اين كار را به نحو احسن انجام می داد و 
به اين ترتيب روز به روز جايگاه رضاشاه محكم تر 
می ش��د. هدف رضاش��اه چيزی جز اين نبود كه 
اكثريت مجلس نظرات دول��ت و دربار را تصويب 
كند تا او به قول خ��ودش بتوان��د كارها را پيش 
ببرد. حاال ديگر رضاخان كام��اًل مطمئن بود كه 
تمام نهادهای سياسی، به خصوص مجلس كاماًل 
با او همراه هس��تند و او می تواند برنامه های مورد 
نظر خود را پيش ببرد. تصويب اعتبارنامه ها كه در 
مجالس قبلی هميشه با بحث و اعتراض و منازعه 
سياسی همراه بود، از دوره هفتم به بعد در كمال 
آرام��ش و در يكی دو جلس��ه تأييد می ش��دند و 
كوچک ترين مشكلی پيش نمی آمد و اين نشان 
می داد كه مجلس كاماًل آماده همكاری با رضاخان 
اس��ت. مجلس ديگر در مقامی نبود كه بتواند در 
حوزه های مختلف سياس��ی و اجرايی دخالت يا 
نظارت داش��ته باشد، وزرا را اس��تيضاح كند و به 
كابينه ها رأی عدم اعتم��اد بدهد. رئيس مجلس 
را هم وزير دربار تعيين می ك��رد. به همين دليل 

هم تيمورتاش، حسين دادگر )عدل الملک( را به 
رياس��ت مجلس انتخاب كرد تا منويات دولت به 
طور كامل اجرا و مجلس به شكل شايسته ای اداره 
ش��ود. اعتبارنامه دادگر در مجلس چهارم رد شد 
اما در كابينه مشيرالدوله، كفيل وزارت تجارت و 
فوايد عامه، در مجلس مؤسسان نايب رئيس و در 
كابينه فروغی وزير داخله )كشور( شد و انتخابات 
دوره شش��م مجلس زيرنظر او انجام گرفت. اكثر 
نمايندگانی كه به رياس��ت مجلس توسط او رأی 
دادند، همان كسانی بودند كه در مجلس چهارم 
اعتبارنامه او را رد كرده بودن��د و حاال به اقتضای 

سياست روز، او را رئيس مجلس كردند!
دادگ��ر در دوران رياس��ت  مجل��س، هزين��ه 
مهمانی های شخصی خود را از كارپردازی مجلس 
می پرداخت و كارمندان مجلس از اين رفتارهای 
دادگر حكايت ها نق��ل می كردند. او در دوره دهم 
مجلس رياس��ت نظارت بر انتخاب��ات را به عهده 
داش��ت و به عنوان وكيل اول تهران بيش��ترين 
رأی را آورد ام��ا قبل از افتتاح مجل��س دهم، در 
ارديبهشت 1314 به اروپا رفت و با پول هايی كه 
ذخيره كرده بود، در آنج��ا زندگی مرفهی را برای 

خود ترتيب داد.
 فرار رضاخان و برخاستن صداي تجديد 

انتخابات مجلس سيزدهم
بدين ترتيب سنت انتخاب نمايندگان توسط شاه 
و دربار نه تنها در تمام دوره حكمرانی رضاشاه كه 
حتی در مجلس سيزدهم هم كه مقارن با سقوط 
او بود ادامه پيدا كرد، زي��را طبق قانون انتخابات، 
فرمان انتخابات مجلس بع��دی بايد پنج ماه قبل 
از انقضای دوره هر مجلس��ی ص��ادر و انتخابات 
هم س��ه ماه قبل از خاتمه دوره قبل در سراس��ر 
كشور ش��روع می شد تا بين تش��كيل دو مجلس 
فاصله نيفتد. اين ش��يوه در دوره رضاش��اه كاماًل 
اجرا ش��د و او قبل از اتمام دوره دوازدهم مجلس 
در 19 آب��ان 1320، دقيقاً در موعد مقرر يعنی 9 
تير 1320، يعنی يک ماه و اندی قبل از سقوطش، 
زمان انتخابات دوره س��يزدهم را صادر كرد و در 
روز نهم شهريور انتخابات آغاز شد و طبق معمول 
فرمانداران نظامی و استانداران ليست نمايندگان 
مورد اعتماد رژيم را تهيه كردند و به تهران ارسال 
كردند. در نتيجه در تركيب و كيفيت نمايندگان 
مجلس سيزدهم، به رغم خروج رضاشاه از كشور، 
نسبت به دوره های قبل مجلس تغيير داده نشد. 
سرعت سير تحوالت داخلی و بين المللی فرصتی 
برای سازماندهی مجدد به دست نداد. حتی دو، 
سه نفری كه در دوره های قبل تغيير می كردند، در 
اين دوره تغيير نكردند. با كمک دولت كار انتخابات 
قبل از اتمام دوره دوازدهم در سراسر كشور تمام 
ش��د و همه نمايندگان دوره قبل مجدداً انتخاب 
ش��دند اما با شكست هيمنه رضاش��اه و خروج او 
از كش��ور، جريانات سركوب ش��ده و چهره های 
مستقل، به ويژه مطبوعات آزادی خواه، خواهان 
ابطال انتخابات و تجديد آن شدند. البته دولت و 
مجلس در برابر اين خواست ملت به شدت مقاومت 
كردند، چون با آزاد كردن فضای انتخابات ممكن 
بود كش��ور گرفتار بحران بزرگی شود كه با توجه 
به حضور نيروهای متفقين در كش��ور و موقعيت 
حس��اس ايران، انقالبی روی بدهد كه كنترل آن 
ممكن نباشد. بنابراين دولت و مجلس به استناد 
قوانين موجود، با اين درخواست مخالفت كردند و 
پس از آن فروغی توانست عهدنامه اتحاد با شوروی 

و انگليس را به تصويب مجلس برساند.
  و كالم آخر

رضاخان ب��ه طور مش��خص تمام ام��ور نظامی، 
انتظام��ی و امنيتی را با عالقه و وس��واس زيادی 
دنبال می ك��رد. تصميم��ات كالن اقتصادی نيز 
بسته به نظر شاه بود، اما رفتار رضاشاه با مجلس 
بيش از هر چيز مبين عم��ق ديكتاتوری وی بود. 
در طی دوران 16 ساله سلطنت وي، ايران شاهد 
هشت دوره انتخابات مجلس شورای ملی بود كه 
دوره های شش��م تا سيزدهم را ش��امل می شود. 
رضاش��اه با بهره گي��ری از ارتش و بروكراس��ی و 
پش��تيبانی دربار می توانس��ت نظام سياس��ی را 
كاماًلَ در دست خود داشته باشد. از ابتدای دوران 
مشروطيت تا آغاز سلطنت رضاشاهی، يعنی قريب 
به 20 سال، از مجلس اول تا پنجم، سياستمداران 
مستقل در ش��هرها رقابت می كردند و متنفذان 
روس��تايی، افراد تحت فرمان خ��ود را به صفوف 
رأی گيری می آوردند اما طی 16 س��ال سلطنت 
رضاش��اه، ش��خص وی نتايج انتخابات و تركيب 
هر مجلس را تعيين می ك��رد. كار او اين بود كه با 
همكاری رئيس پليس، اسامی گروهی از نامزدها 
را برای وزير داخله تهيه كند. وزير كش��ور نيز آن 
اسامی را برای اس��تانداران می فرستاد. سرانجام 
استاندار هم فهرست مذكور را به شورای نظارت 
ب��ر انتخابات كه وزارت كش��ور تعيي��ن می كرد، 
می فرس��تاد. بنابراين، مجلس ديگر نه يک نهاد 
مفيد و مؤثر، بلكه نهادی بی خاصيت بود كه بدن 
عريان حكومت نظامی را می پوشاند. يكی از وزرای 
رضاخان پس از چند س��ال اظهار می كند از آنجا 
كه شاه اصرار داشت تا همه كارهای اجرايی بايد 
توسط قوه مقننه تصويب شود، مجلس به مكانی 
برای اعمال تشريفاتی تبديل شده بود. نمايندگان 
وظايف خود را چنان به درس��تی انجام می دادند 
كه شاه به تشكيل مجلس س��نای فراموش شده 
يا اصالح قانون اساس��ی نيازی پيدا نكرد. سفير 
انگليس، در سال 1305 گزارش می دهد: »مجلس 
ايران را نمی توان جدی گرفت، نمايندگان مجلس 
نمايندگان آزاد و مس��تقلی نيس��تند و انتخابات 
مجلس آزادانه برگزار نمی شود. هنگامی كه شاه 
طرح يا اليحه ای را مدنظر دارد، تصويب می شود. 
زمانی كه مخالف است رد می شود و هنگامی كه 
بی اعتناست بحث های فراوانی صورت می گيرد«.
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