
  نيما احمدپور
مقالي كه در پي مي آيد، جايگاه مجلس و ماهيت 
آن در ساختار رژيم رضاخان را بازخوانده است. 
اين پژوهش را مي توان در امتداد مطالبي دانست 
كه در روزهاي گذشته به حضورتان تقديم شده 
اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان معاصر و عموم 

عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد.
    

رضاخان در پي سركوبي تمام نهادهاي دموكراتيك و 
در رأس همه آنها مجلس، س��رانجام توانست حكومت 
مطلقه خود را ب��ا ظاهري مدرن پي ري��زي كند. اكثر 
تجددگرايان و روش��نفكران اين دوره يك ديكتاتوري 
مقتدر و متمركز را تنها راه نجات كش��ور دانس��تند و 
حكومت رضاخاني را راهي به سوي نوسازي مملكت و 
پشت سر گذاشتن سال هاي عقب ماندگي تلقي و از آن 
به شدت پشتيباني كردند. به اين ترتيب همه سازمان ها 
و نهادهاي سياسي و اجرايي در خدمت اين هدف قرار 
گرفتند و به اميد پيشرفت و ترقي كشور همصدا شدند.

  مجلس،آلت دست قزاق!
رضاخان به وس��يله ارتش و ديوان س��االري گسترده 
و حمايت جريانات سياس��ي و فك��ري و قدرت دربار، 
توانست همه اركان سياسي را تحت سيطره مستقيم 
خود درآورد و در نتيجه، مجلس به عنوان اساس و پايه 
نظام مشروطه و مهم ترين نهاد سياسي تضمين كننده 
دموكراسي به آلت دست او تبديل و عماًل از حّيز انتفاع 
خارج ش��د. اينك مجلس كاري جز يك سري اعمال 
تشريفاتي و نمايش��ي براي موجه جلوه دادن سيماي 
عريان حكومت نظامي نداش��ت. يحيي دولت آبادي 
در توصيف اين مجلس مي نويس��د: »رضاش��اه براي 
پيش��رفت كار خود در داخل و خارج و س��رگرم نگاه 
داشتن جمعي بالغ بر 200 تن از نمايندگان و كاركنان 
مجلس شوراي ملي كه بيكاري آنها ممكن بود توليد 
زحمت كند، حفظ صورتي ظاهري موسوم به مجلس 
ش��وراي ملي را الزم ديد تا عمليات دولت را براساس 
خواس��ته هاي دروني خود از رهگذر مصوبات مجلس 

رنگ قانوني ببخشد.«
واقعيت اين اس��ت ك��ه رضاخ��ان و رژي��م متمركز و 
اقتدارگراي او بيش از اين هم براي مجلس شأني قائل 
نبود. حتي خود نمايندگان هم مي دانس��تند كه حكم 
سرباز را پيدا كرده اند و اگر كمترين نشانه اي از استقالل 
و حق رأي و اظهارنظر از خود نشان دهند، در دور بعدي 

مجلس،  ديگر انتخاب نخواهند شد.

  نمايشي و فرعي شدن اعتراضات نمايندگان
در طول دوره هفتم تا س��يزدهم، حتي يك��ي از لوايح 
پيش��نهادي دولت توس��ط مجلس رد نش��د و اگر هم 
گاهي كس��ي اعتراضي مي كرد، فقط جنبه نمايش��ي 
و لفظي داشت و در واقع كس��ي حق اعتراض نداشت. 
اين جنجال ها و اعتراضات ظاه��ري هم فقط در مورد 
طرح هايي صورت مي گرفت كه از نظر رضاش��اه مهم 
نبود. رأي اعتم��اد مجلس ه��م چيزي ج��ز تأييد بر 
تمايالت رضاخان نبود و كابين��ه فقط در صورتي قادر 
بود به فعاليت خود ادامه بدهد كه رضايت شاه را جلب 
مي كرد. به قول آبراهاميان، به اين ترتيب رضاخان نه 
نيازي به تأسيس مجلس سنا داش��ت و نه الزم بود در 
قدرت مجلس ش��وراي ملي تعديلي ب��ه وجود بياورد. 
رضاشاه رسماً قانون اساسي را كنار نگذاشت و مصوبات 
مجلس را ظاهراً جانشين قوانين خود نكرد، مجلس را به 
توپ نبست و كابينه را هم منحل نكرد اما عماًل همه آنها 
را از حّيز انتفاع خارج كرد و خود بر تمام امور و نهادها 
تس��لط كامل يافت. كار مجلس اين ب��ود كه هفته اي 
يك بار تشكيل جلسه دهد و لوايح و قراردادهاي دولت 
را تصويب كند اما در تدوين قوانين كوچك ترين مداخله 
و تأثيري نداشت و هيئت دولت و نيروهاي متخصص 
وزارتخانه ها پيشاپيش اين كار را انجام مي دادند. به اين 
ترتيب اراده مطلق رضاشاه بر تمام شئون سياسي كشور 
حاكم بود. جالب اين كه در اين ش��رايط نه تنها مردان 
سياست ناراضي نبودند، بلكه از اين وضعيت استقبال 
هم مي كردند. سردار اس��عد بختياري درباره وضعيت 
اين دوران در خاطرات خود مي نويسد: »امروز دولت و 
ملت در ايران يعني اراده شاه. به واسطه اينكه ما ايرانيان 
تهور نداريم، اتحاد نداريم، صداقت نداريم، وطن دوستي 
نداريم،  مذهب نداري��م. پس يك چني��ن قومي اراده 
ندارند. مثل سابق، اگر ش��اه، احمدشاه مي بود، جرئت 
دارد، تهور دارد. اين است كه اراده منحصر است به شاه... 
اگر م��ا ايراني ها مردماني وطن پرس��ت و تحصيلكرده 
باش��يم، البته هر كس را كه صالحيت داش��ته باشد، 
انتخاب خواهيم كرد. متأس��فانه غير از اين اس��ت. نه 
وكيل و نه موكل لياقت انتخاب كردن و انتخاب شدن 
را نداريم... 22 سال است كه داخل مشروطيت شده ايم 

ولي غير از بدبختي و هرج و مرج نتيجه اي نديده ايم.«
  ش�اه بيت كالم سردار اس�عد بختياري در پي 

عمري مشروطه خواهي!
از عجايب تاريخ و امور غيرمنتطره ای كه در آن دوره سر 
زد اين بود كه سردار اسعد بختياري در تأييد عملكرد 

رضاشاه و نظارت مطلقه او بر انتخابات و كسب اكثريت 
كامل مجلس توسط او، مي نويسد همه اينها حق مسلم 
اوست زيرا مردم علم، رش��ادت و وطن پرستي الزم را 
ندارند و هر وقت اين شايستگي ها را به دست آوردند، 
مي توان گفت ك��ه وكيل تحميلي قابل تأييد نيس��ت 
و ملت نياز به قيم ن��دارد ولي تا آن زم��ان ملتي مثل 
ملت ايران به يك قيم خيل��ي گردن كلفت نياز دارد!... 
شنيدن چنين عباراتي از كس��ي كه روزگاري خود را 
از گردانندگان نهضت مشروطه و از پرچمداران مبارزه 
با استبداد و استيالي محمدعلي شاه بود، كاماًل نشان 
مي دهد كه جامعه در دوران رضاشاه تا چه حد آمادگی 

پذيرش استبداد وجود داشته است.
  ص�ورت مذاكرات مجلس در ح�د چند جمله 

كوتاه!
در پي اس��تيالي مطلق رضاخان بر مجلس و ضربات 
ناش��ي از مداخله هاي دولت، اين نهاد قانوني نتوانست 
نظام پارلماني را محقق و شخصيت هاي كارآمد سياسي 
را تربيت كند و در راه تأمين آزادي هاي مدني و تصريح 
شده در قانون اساسي قدم بردارد. در نتيجه تفكيك قوا 
معناي خود را از دست داد و توازن بين قواي سه گانه از 
بين رفت. ديگر در مجلس اقليت و اكثريت معناداري 
وجود نداشت و دولت هم خود را در معرض هيچ گونه 
استيضاحي نمي ديد. صورت مذاكرات مجلس برخالف 
گذشته بسيار مختصر شد و در اين گزارش هاي مختصر 
هم چند جمله كوتاه از چند نماين��ده به همراه كلمه 
موافقم ديده مي ش��د و بس! همين ص��ورت مذاكرات 
نشان مي دهد كه نمايندگان تا چه حد در بيان نظرات 
خود در تنگنا بوده اند كه ترجي��ح داده اند حرف نزنند 
يا خيلي مختصر و مفيد حرفشان را بزنند و خود را در 
معرض خشونت هاي لجام گس��يخته دولت رضاخاني 

قرار ندهند.
  »احس�نت« و »آفري�ن« و »صحيح اس�ت«، 

كاركرد يك پارلمان!
چاكرمآبي و نوكري مجلس در قبال رضاخان در نيمه 
دوم دوره پادش��اهي رضاخان به اوج خود رس��يد، به 
طوري كه در هيچ يك از جلسات مجلس كه به رياست 
حسن اسفندياري )محتشم السلطنه( تشكيل شد، جز 
عبارات احس��نت و آفرين و صحيح است از نمايندگان 
شنيده نشد. در واقع مجلس مثل سربازخانه اداره مي شد 
و تمام لوايح پيشنهادي از طرف دولت بدون ايراد حتي 
يك انتقاد به تصويب مي رس��يد. اين وضعيت در مورد 
لوايح وزارت جنگ مشهودتر بود، مخصوصاً كه بعد از 

فرخي ي�زدی پ�س از اتم�ام مجلس 
هفت�م و دوره مصوني�ت سياس�ي 
مورد مؤاخ�ذه قرار گرف�ت و يك روز 
قب�ل از انقضاي مجلس هفت�م ناپديد 
ش�د. بعدها معلوم ش�د كه از وحشت 
گرفت�ار ش�دن در چن�گال رضاخان 
به ش�وروي و آلم�ان گريخته اس�ت. 
او بعده�ا ب�ا وس�اطت تيمورت�اش به 
كشور برگشت اما دس�تگير و زنداني 
 ش�د و در زندان سياس�ي درگذش�ت
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چاكرمآب�ي و نوك�ري مجل�س در قبال 
رضاخ�ان در نيمه دوم دوره پادش�اهي 
رضاخان ب�ه اوج خود رس�يد، به طوري 
ك�ه در هيچ ي�ك از جلس�ات مجل�س 
ك�ه ب�ه رياس�ت حس�ن اس�فندياري 
)محتشم الس�لطنه( تش�كيل شد، جز 
عبارات احسنت و آفرين و صحيح است 
از نمايندگان شنيده نشد. در واقع مجلس 
مثل سربازخانه اداره مي شد و تمام لوايح 
پيش�نهادي از طرف دولت ب�دون ايراد 
حتي ي�ك انتقاد به تصويب مي رس�يد

خوانشي از جايگاه مجلس و ماهيت آن در ساختار رژيم رضاخان

 سربازخانه اي در هيئت پارلمان!

لی
ی م

ورا
س ش

جل
م م

نج
ره پ

 دو
ان

دگ
اين

ز نم
ی ا

ده ا
ع ع

جم
در 

ن 
خا

ضا
    ر

كو
س

ه م
ر ب

سف
در 

ی 
 مل

ای
ور

س ش
جل

ن م
دگا

اين
ز نم

د ا
چن

ی 
و تن

ی 
شت

ی د
 عل

ی،
زد

ی ي
رخ

   ف

  محمدرضا كائيني
دانش��ور  عال��م 
آيت اهلل س��يدهادي 
خسروشاهي به دليل 
پيش��ينه و عالي��ق 
خويش، با بسياري از 
نخبگان  نامدار دين 
و سياست در جهان 
عرب آشنايي داشته 
و از ايشان خاطراتي 
ش��نيدني دارد. »احمد بن بال« چهره مبارز و نامدار 
الجزاي��ر، در عداد اي��ن طيف از شخصيت هاس��ت 
كه اثري كه از آن س��خن م��ي رود، حاوي خاطرات 
استاد از اوست. نويس��نده در ديباچه اين مجموعه 
خاطرات، درب��اره موضوع آن آورده اس��ت: با توجه 
به رابطه ديرينه با سازمان آزادی بخش ملی الجزاير 
و سابقه آشنايی با احمد بن بال، گوشه ای از خاطرات 
خود درباره زندگی، مبارزات و عقايد و انديشه های 
وی در سه شماره از روزنامه اطالعات منتشر كردم 
كه مورد توجه اهالی تاريخ معاصر و عالقه مندان به 
شناخت زندگی و مبارزات شخصيت های اسالمی 
ق��رار گرفت. اين��ك فرصتی پيش آمد كه آن س��ه 
بخش منتشرشده را به ضميمه ملحقاتی كه شامل 
بخش هايی از مصاحبه های وی درباره ايران، انقالب 
اسالمی و امام خمينی اس��ت، در اختيار عموم قرار 
دهيم. مطالب بخش ملحقات اين كتاب، در همان 
اوايل پيروزی انقالب اس��المی ايران توس��ط برادر 
محترمی ترجمه و به شكل رس��اله ای منتشر شده 
كه نسخه كپی گرفته ای از آن در همان دوران توسط 
يكی از برادران در اختيار اينجان��ب قرار گرفت كه 
فاقد نام ناش��ر بود و در بين اوراق اينجانب )آرشيو 
مربوط ب��ه الجزاير( محفوظ مانده ب��ود كه به علت 
اهميت محتوای آن پس از تلخيص و ويرايش برای 
تكميل خاطرات در آخر اين مجموعه نقل می شود. 
الزم به يادآوری است عالوه بر خاطرات خصوصی و 
شخصی اطالعات ديگری هم درباره احمد بن بال و 
گفته ها و انديشه های وی به مناسبت های مختلف 
از س��وی اينجانب كه در آن ايام در خارج از ايران به 
سر می بردم، ترجمه و تهيه ش��د كه به اداره مربوط 

در وزارت متبوع س��ابق، وزارت امور خارجه ارسال 
شده است كه قاعدتاً و با تأسف همه آنها به بايگانی 
راكد س��پرده ش��ده اند! و كاش همراه گزارش های 
غيرمحرمانه و مفيد ديگر س��فرای ما در ديگر بالد 
برای اطالع عموم روزی منتش��ر ش��وند.  البته در 
اين ميان، اينجانب ب��ه خاطر روحيه طلبگی گاهی 
گزارش های خاص��ی به طور مس��تقيم به حضرت 
امام خمينی)ره( يا رياس��ت محترم جمهوری وقت 
آيت اهلل س��يدعلی خامنه ای ارس��ال می كردم كه 
ربطی به وزارت خارجه نداشت، چون در واقع اموری 
خارج از حوزه مح��ل مأموريتم واتيكان بود. در بين 
آنها گزارش مشروحی درباره گفته ها و بيانات احمد 
بن بال در مالقاتی خصوصی با يكی از برادرانی است 
كه سمت رسمی نداشت و به خواست بنده به ديدار 
وی رفته بود. چون اين گ��زارش محرمانه به مركز 
ارسال شده است، نشر آن بدون مجوز قانونی مقدور 
نيست ولی نامه ای غيرمحرمانه همراه آن گزارش به 
خدمت حضرت آيت اهلل خامنه ای به عنوان رياست 
جمهوری فرس��تاده بودم كه نقل بخش��ي از آن در 
عنوان مقدمه اين كتاب بی مناسبت نخواهد بود. در 
بخشي از آن نامه آمده اس��ت: »دو سال قبل ضمن 
مالقات با شما صحبت از چگونگی مالقات با بن بال را 
كردم. گفتيد چه مانعی دارد؟ اتفاقاً می تواند وسيله 
فشاری هم در دست ما باش��د تا دوستان الجزايری 
كمی بهتر از اين باش��ند. در دو سال گذشته ايشان 
دو بار درخواس��ت ديدار م��را كردند ام��ا از برادران 
وزارت خارجه كه كسب تكليف شد، به شدت با آن 
مخالفت ورزيدند )اداره سوم( و اين چنين مالقاتی 
را بين يك مقام رسمی! و بن بال به مصلحت نديدند 
كه طبعاً نظريه آنها را علی رغم ميل باطنی و اعتقاد 
شخصی ام اجرا كردم تا روزی كه ديگر مقام رسمی! 
نباشم و از نو يك طلبه آزاد قم شوم كه در آن صورت 
ان شاءاهلل برادران وزارت متبوع فعلی هم از مالقات ها 
و تماس های ما چندان نگران نخواهند شد! آنچه به 
ضميمه ارسال می شود، نتيجه ديدار و گفت وگوی 
يك برادر ايرانی، غيررسمی از بن بال در اوايل شهريور 
گذشته است، اين برادر به دقت سخنان بن بال را در 
زمينه های مختلف به عربی يادداش��ت كرده بود و 
پس از مراجعت از س��وئيس به توصيه اينجانب به 
عنوان يك ايرانی عالقه مند وی به مالقات بن بال رفت 
و اين امر هيچ گونه انعكاسی هم در هيچ جا نداشته 
است و نخواهد داشت و تنها اين گزارش در اين زمينه 
خدمت شما و رونوشت جهت ش��خص برادر دكتر 

واليتی، وزير محترم امور خارجه ارسال می شود.«

نظري بر خاطرات استاد سيدهادي 
خسروشاهي از »احمد بن بال«

ناگفته هايي از يك فرمانده!

سقوط سردار اس��عد بختياري، عماًل خود رضاشاه 
اين وزارتخان��ه را اداره مي كرد و وزارت جنگ يك 
معاون داشت كه غالباً از بين اميران لشكر انتخاب 
مي شد. اين معاون ها حق شركت در جلسات هيئت 
دولت را نداش��تند و امور پارلماني وزارت جنگ را 
وزير دادگس��تري اداره مي ك��رد. متين دفتري كه 
مدت ها مس��ئوليت اداره دادگس��تري را به عهده 
داشت مي نويس��د هنگامي كه لوايح وزارت جنگ 
به مجلس ارائه مي شد، مجلس مكلف بود بي چون 
و چرا آنها را تصويب كند و وزير دادگستري مشاور 
حقوقي ش��اه بود، مجلس را عماًل به آلت بي اراده 
لوايحي كه از سوي او به مجلس ارائه مي شد، تبديل 
كرده بود. متين دفتري در خاطراتش مي نويس��د: 
روزي سرلشكر ضرغامي، رئيس ستاد ارتش و فرد 
مورد عالقه رضاشاه نزد من آمد و رساله مفصلي را 
كه حاوي قوانين جديد نظام وظيفه بود به دستور 
ش��اه بايد بدون كوچك ترين تغيي��ري به تصويب 
مجلس مي رسيد، به من داد. من اليحه را خواندم و 
بعضي از احكام را بسيار شداد و غالظ ديدم. هنگامي 
كه اليحه در مجلس مطرح شد، در شور اول اجازه 
دادم نمايندگان نظرات خود را بگويند و اظهارنظر 
خودم را به جلسه بعد موكول كردم. در فاصله بين 
اين دو جلسه با شاه مالقات كردم و مذاكرات خود 
با رئيس ستاد و سپس نظرات اعضاي كميسيون را 
بازگو كردم. با حوصله گوش داد و بعضي از نظرات را 
قبول كرد. در جلسه بعد كميسيون، وقتي مطلب را 

به نمايندگان گفتم، با حيرت از من تشكر كردند.
اين وضعيت مجلس ب��ود كه حق نداش��ت حتي 
جزئيات را در لوايح پيشنهادي دولت تغيير دهد و 
اگر كوچك ترين آزادي بياني مورد تأييد رضاشاه 

قرار مي گرفت، حيرت همگان را برمي انگيخت.
  عل�ي دش�تي و بي ارادگ�ي و چاكرمآب�ي 

مجلس 
بي ارادگ��ي و چاكرمآبي مجلس به ق��دري زننده 
و تأسف بار ش��ده بود كه حتي علي دشتي يكي از 
وفادارترين نمايندگان و مش��اوران رضاشاه را نيز 
به اعتراض واداش��ت. او در جلس��ه 27 دي 1307 
از عملكرد نمايندگان مجل��س انتقاد كرد و از آنان 
خواس��ت كمي از خود اس��تقالل و تحرك نشان 
دهند و خطاب ب��ه اكثريت مجل��س گفت: »چرا 
ايراد مي گيريد كه اكثريت نبايد درباره لوايح دولت 
سخن بگويد يا اظهار مخالفت نمايد؟ در كشور ما 
كه حزب وجود ندارد و فراكس��يون هاي مجلس را 
نمي توان فراكس��يون هاي حزبي دانس��ت، دولت 
هيچ گونه تعهدات و عقيده حزب��ي ندارد و ممكن 
است دچار اشتباه شود. چرا نبايد در اطراف لوايح 
دولت مخالفت و صحبت كرد؟ اگر بگوييم به صرف 
اينكه دولت طرف اعتماد اكثريت است نبايد حرف 
زد، پس ما براي چه به مجلس مي آييم؟ ما فقط يك 
رأي اعتماد بدهيم و برويم خانه هاي مان بخوابيم و 
دولت هم هر قانون��ي را كه ميل دارد خودش وضع 
كند؟ واقعاً چيز عجيبي است. شاه مي بخشد، شيخ 
علي خان نمي بخش��د... آيا نماينده محترم معتقد 
اس��ت كه مجلس هم بايد مثل مطبوعات سانسور 
شود؟« شايان ذكر اس��ت مجلس هفتم كه هنوز 
از اين نوع حرف ها هم در آن زده مي ش��د، آخرين 
مجلس��ي بود كه هنوز چند ت��ن از  عناصر اقليت 
و چهره هاي مس��تقل در آن حضور داش��تند و در 

مجالس بعدي از اين خبرها نبود.
  توصيف�ات رضاخ�ان از جن�اح اقلي�ت 

مجلس!
در سفرنامه خوزستان كه پس از پيروزي رضاخان بر 
شيخ خزعل منتشر شد و تا حدود زيادي نظر واقعي 
رضاخان نس��بت به مجلس و جناح اقليت را نشان 
مي دهد، از قول او آمده است كه: وقتي زمام حكومت 
را در دست گرفتم، جز ويراني و فساد چيزي وجود 
نداش��ت و همه چيز بايد از ريشه و بنيان دگرگون 
مي شد. با اين همه مايل بودم با مجلس كار كنم و 
آنجا را هر چند كه النه فساد و ضعيف بود حفظ كنم 
و در اصالحش بكوشم. بنابراين براي رعايت قانون 
اساس��ي و برخالف ميل خودم، بعضي از نهادها و 
مؤسسات مضر را نگه داش��تم و به اصالح سطحي 
قناعت كردم و كارها را از طري��ق قوه مقننه پيش 
بردم. با تمام قوا و از صميم قلب از مجلس نگهباني و 
همه بيكارگي ها، سختگيري ها و كندي هاي مجلس 
را تحمل كردم. به چند نفر مفسد )جناح اقليت( هم 
مجال دادم كه هر چه مي خواهند بگويند و بكنند!... 
برخالف ادعاي رضاخان، فضاي مجلس پنجم، به 
ويژه براي جناح اقليت بسيار تنگ بود و اين جناح 
با وجود جانفش��اني ها و ايثارها سرانجام از جريان 
رضاخاني شكست خورد و منزوي و اكثريت مجلس 
به رياست تيمور تاش، وزير دربار، به مهم ترين كانون 
دفاع از رژيم رضاخاني تبديل شد و سيدمحمد تدين 
كه جز اطاعت از اوامر دربار كار ديگري بلد نبود، در 
چند ماه باقي مانده از مجلس پنجم از نيابت به مقام 

رياست مجلس رسيد.
نمايندگان مخال��ف با تغيير س��لطنت، از آن پس 
تحت تعقيب قرار گرفتند و با اعالم انتخابات مجلس 
ششم، رضاخان تصميم قاطع گرفت كه با مداخله 
مستقيم و گس��ترده و با كمك نظاميان، مجلسي 
يكدست و كاماًل مطيع را پديد آورند. بديهي است 
مخالف��ت نماين��دگان اقليت و مس��تقل فايده اي 
نداشت و نظارت مستقيم مفتش هاي دولت چنان 
عرصه را بر آنان تنگ كرد كه به ناچار با شاه مالقات 
كردند و تقي زاده به نمايندگي آنان با ش��اه ديدار 
و از فقدان آزادي در انتخابات ن��زد او گاليه كرد و 
گفت: اين رويه به صالح مملكت نيس��ت. ش��اه از 
تيمورتاش، وزير دربار خواست در اين باره توضيح 
بدهد و او هم با زيركي خاصي گفت درباره تقي زاده 
هيچ مداخله اي نشده است! تقي زاده در خاطراتش 
مي نويسد: »اوقاتم تلخ شد. گفتم: آقا! شما سرتان 
توي حساب نيست. من به شما راجع به لزوم آزادي 
انتخابات صحبت مي كنم، نه براي خودم. بعد به من 

گفت: ما از خدا مي خواهيم آدم هاي صحيحي مثل 
شما را انتخاب كنيم. مردم اگر اشخاص درستكار و 
سالم را انتخاب كنند، ما ابداً مداخله نمي كنيم ولي 
اگر بخواهند اشخاصي مثل اين شيرواني )ابوطالب 
ش��يرواني، مدير روزنامه ميهن( فالن فالن شده را 
كه جواز چاپي از س��فارت روس مي گيرد، انتخاب 

بشوند، اين نمي شود.«
  گرفتن و خواندن آرا از دست رأي دهندگان 

توسط عمال رضاخان!
انتخابات مجلس ششم در شرايطي شروع شد كه 
از هيچ يك از افراد و گروه هاي مس��تقل سياس��ي 
خبري نبود. مطبوعات هم تحت سانسور شديد قرار 
داشتند و مطلقاً نمي توانستند وارد عرصه مبارزات 
انتخاباتي شوند. با تصويب برخي قوانين هم عماًل 
اعمال نظر و نظارت و نقش آفريني جريانات مستقل 
و بانفوذ، غيرممكن شد. تصويب قانون عدم دخالت 
وزرا در انتخابات و قانون رفع محروميت از نظاميان 
و رؤس��اي ماليه از انتخاب ش��دن و امث��ال اينها، 
نش��ان دهنده مبدأ واحدي براي اعم��ال نفوذ بود. 
مستوفي الممالك، نخستين نخست وزير رضاخان 
هم به دلي��ل ظهور يك ديكتاتور لجام گس��يخته، 
ديگر برخالف گذشته عالقه اي به جانبداري از جناح 
خاصي نداش��ت. تدين به رياست انجمن انتخابات 
انتخاب ش��د و اين مس��ئله، اعت��راض ملي گراها 
را برانگيخت و انجم��ن مركزي انتخاب��ات، ميرزا 
حسين خان مش��يرالدوله را كه در دوره هاي قبل، 
اغلب عهده دار اين مس��ئوليت ب��ود به جاي تدين 
برگزيد. در اث��ر تالش هاي مجدانه مش��يرالدوله، 
سرانجام عده كمي از چهره هاي مستقل به مجلس 
راه يافتند، در حالي كه نظميه دستور داشت افراد 
مورد نظر شاه را از روي ليست از پيش تعيين شده اي 
به مجلس بفرستد. انجمن اوليه بنا به دستور شاه 
مي بايست به هر كسي از رأي دهندگان كه بدگمان 
مي شد كه قرار اس��ت به كس ديگري غير از افراد 
مورد نظر انجمن رأي بدهد، رأي را از دست او بگيرد 
و رأي دهنده را تحت تعقيب قرار بدهد. به هر حال 
در اثر تالش هاي مشيرالدوله در تهران چند تن از 
ملي گراهاي خارج از ليس��ت م��ورد تأييد دربار به 
مجلس راه پيدا كردند. درباري ها خيلي هم از اين 
وضعيت ناراضي نبودند، چون هدف آنها دستيابي 
ب��ه اكثريت مجلس بود ك��ه با توجه ب��ه انتخابات 
فرمايشي در تمام استان هاي كش��ور تأمين شده 
بود. از سوي ديگر شاه فرماني مبني بر رعايت اصل 
آزادي انتخابات صادر ك��رده بود و حضور اين چند 
تن در مجل��س، در عين حال ك��ه تأثيري در روند 
كلي تصويب لوايح رضاخان نداشت، جلوي برخي 
از انتقادات و نيز دچار ش��دن به بحران مشروعيت 

حاكميت را مي گرفت.
  مجلس ششم، پايان پارلمان در ايران

به اين ترتيب مجلس شش��م نه به عنوان يك نهاد 
مس��تقل قانونگذاري كه به صورت يك مؤسس��ه 
دولتي زيرنظر تيمورتاش، وزير دربار، شروع به كار 
كرد. حضور چند تن نماينده مستقل هم تأثيري بر 
روند پرشتاب تجددگرايي رضاشاه نداشت. مجلس 
ظاهراً نهادي برخاسته از مشروطه و در واقع مجري 
اوامر دربار بود. مجلس ششم در واقع آخرين دوره 
مجلس دوره رضاخان��ي بود كه هن��وز هم در آن 
تعدادي از نمايندگان با نفوذ اقليت حضور داشتند 
و با تالشي س��خت، بازار اختالف نظرها را گرم نگه 
مي داشتند، به همين دليل هم تيمورتاش فيلترهاي 
بيشتري را براي انتخابات بعدي تعبيه كرد. او عده اي 
از نمايندگان را كه در رشته حقوق تحصيل كرده 
بودند و يا در اين زمينه تخصص داش��تند به داور 
معرفي كرد تا در تأسيس دادگستري جديد از آنها 
استفاده كند. عده اي را هم به امور اجرايي مشغول 
و از كرس��ي هاي نمايندگي دور كرد. در عين حال 
براي اداره مجلس شش��م، رياست مجلس توسط 
مؤتمن الملك را تحمل كرد. هر چند مؤتمن الملك 
و مس��توفي الممالك به نمايندگي مجلس انتخاب 
شدند اما با مشاهده تقلبات گسترده در انتخابات، از 
قبول نمايندگي خودداري كردند. در پي استعفاي 
آنه��ا، نمايندگان باس��ابقه اي چون حائ��ري زاده، 
محمدعلي بامداد، ميرزا شهاب كرماني، محمدرضا 
تجدد، عبدالباقي جمشيدي و... با پايه هاي باالي 
قضاي��ي در وزارت دادگس��تري )عدلي��ه( جديد 
مشغول كار ش��دند و از ورود چهره هاي مستقلي 
چون مدرس، ملك الش��عراي بهار، مصدق، حسن 
زعيم و عده اي ديگر به مجلس ممانعت به عمل آمد. 
بعضي از چهره هاي مستقل يا مخالف مثل ميرزاعلي 

كازروني هم با رژيم جديد همراه شدند.
  فرخي يزدي به مثابه اندكي از هزار!

در مجلس هفتم خب��ري از چهره هاي مس��تقل، 
وجيه المله، با نفوذ و مخالف دولت نبود و حس��ين 
دادگر )عدل الملك( كه تحت فرمان دولت بود، به 
رياست مجلس انتخاب شد. با اين همه در مجلس 
هفت��م اقليت كوچكي به رياس��ت فرخ��ي يزدي، 
نماينده يزد و محمدرض��ا طلوع، نماينده الهيجان 
كه هر دو روزنامه نگار بودند، تش��كيل شد. فرخي 
مدير روزنامه طوفان بود و طلوع مدير روزنامه طلوع 
و از همكاران باسابقه ميرزاكوچك خان جنگلي بود. 
تيمورتاش براي پيوند دادن آنها با وضعيت جديد، 
راه آنها به مجلس را هموار كرده بود اما خلق و خوي 
روزنامه نگارانه آنها باعث ش��د با نطق هاي تند قبل 
از دستور، دس��تگاه هاي دولتي و لويح آنها را مورد 
انتقاد قرار بدهند. سخنان اين دو همواره با واكنش 
تند و منفي اكثريت روبه رو مي ش��د. فرخي پس از 
اتمام مجلس هفتم و دوره مصونيت سياسي مورد 
مؤاخذه قرار گرفت و يك روز قبل از انقضاي مجلس 
هفتم ناپديد شد. بعدها معلوم ش��د كه از وحشت 
گرفتار شدن در چنگال رضاخان به شوروي و آلمان 
گريخته اس��ت. او بعدها با وس��اطت تيمورتاش به 
كشور برگشت اما دستگير و زنداني شد و در زندان 

سياسي درگذشت.

    استاد سيد هادی خسروشاهی در كنار احمد بن بال


