
  

  

  

  

  

  

  )ش 1330-1328(یاسی ایران مجلس شانزدهم و تحوالت س

                                                       

  زاده اکبر خدريدکتر علی                                                                         

  گروه تاریخ، واحد شهرری، 

  ـ ایران شهرری  دانشگاه آزاد اسالمی،

  

  چکیده

از مجالس مهم و پرتکاپوي عصر ) ش 1330-1328(ي ملی دوره شانزدهم مجلس شورا 

آید که در مقایسه با سایر مجالس آن دوره از اهمیت و حساسیت بسیار پهلوي دوم به شمار می

این مجلس در شرایطی تشکیل یافت که دولت ساعد با حمایت انگلستان و . برخوردار بود

را به تصویب مجلس ) گلشائیان -گس(الحاقی نفت  کرد تا قرارداددربار پهلوي تالش می

پس از رد قرارداد مزبور از سوي کمیسیون مخصوص نفت، زمینۀ ملی شدن صنعت . برساند

با ملی شدن نفت و روي کار آمدن دولت مصدق، مجلس شانزدهم از . نفت ایران فراهم گردید

در . دوره ایفا نمود اهمیت بیشتري برخوردار گشت و نقش موثري در تحوالت سیاسی آن

اجتماعی نمایندگان،  -نوشتار حاضر به بررسی نحوۀ انتخابات مجلس شانزدهم، ترکیب سیاسی

مصوبات عمده و اثرگذار مجلس و چگونگی روابط مجلس با دولت مصدق پرداخته شده 

  . است

گلشائیان، ملی شدن نفت، احزاب سیاسی،  -مجلس شانزدهم، قرارداد گس: کلید واژگان

  . دقمص
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  مقدمه 

در این دوره . و سقوط رضاشاه فضای باز سیاسی در کشور پدید آمد 1320پس از شهریور 

های مختلف سیاسی هر یک بنابر منافع گروهی و طبقاتی خود دست به تاسیس احزاب گروه

گوناگون زدند، در حالی که در دوران دیکتاتوری رضاشاه، حتی نام بردن کلمه حزب نیز خطر 

در این دوره مجلس شورای ملی به صورت مرکز مستقل قدرت . تبعید را به همراه داشت زندان و

های خانههرچند انتخابات مجلس هنوز هم تا حدی در کنترل شاه، دولت، مالکان و سفارت. درآمد

الـمللی ناشـی ثبـاتی بینبـی. خارجی بود، اما به تدریج مقداری از دموکراسی بر آن حاکم گردید

تجربه بودن محمدرضا پهلوی شاه جوان، و حضور برخی از نگ جهانی دوم، جوان و بیاز ج

اما در عین . کاسترجال ملی وفادار به نظام مشروطه، از اعمال فشار دولت و دربار بر مجلس می

های توجهی دولتطلب و وابسته به دربـار و بـیای نمایندگان فرصتحال به دلیل حضور پاره

نسبت به مصوبات مجلس، امکان برقراری حاکمیت قانون و تحقق مشروطۀ واقعی کار محافظه

اً ناممکن می ها در ایران و فاصله شدید میان دموکراتیک نبودن دولت«به بیان دیگر . نمودتقریب

های متعدد در ایران جات و گروهای و وجود دستهحکومت و مردم و نیز سیاست باندی و قبیله

مانع پیدایش و گسترش یک نظام پارلمانی کارآمد و مبتنی بر قانون و  1328تا  1320سال های 

ها انتخابات مجلس را از طریق وزارت در چنین شرایطی دولت 1.»برخوردار از حمایت مردم شد

کـردند و جز در موارد نـادر، اجازۀ ورود افراد مستـقل به مجلس را کشور به شـدت کنتـرل می

-می پارلمان را به صورت تشکیالتی فرمایشی به منظور تأیید تصمیمات خود دریعنی . دادندنمی

از . افتادند، نـهادهای مشارکتـی و قانونـی از کـار میآورند و با تضعیف آن از سوی حاکمیت

طرف دیگر جناح منتقد نظام چه در داخل مجلس و چه در درون جامعه، قدرت حضور در صحنه 

  2.سیاسی را از دست داد

ش در راستای عزل و نصب وزرا  1328تا  1320های با همۀ این اوصاف، مجلس در طی سال

سازتری در  تصمیمات سرنوشت. و معدود مصوبـات ارزشـمند، از نفوذ بیـشتری برخوردار بود

هنگامی  1328تیرماه  28به عنوان نمونه روز . های بزرگ اتخاذ کردروابط خارجی ایران با قدرت

را با قید یک فوریت تقدیم ) گلشائیان -گس(قرارداد الحاقی نفت ) گلشائیان(رایی وقت که وزیر دا

سپس در . ای بود که با فوریت الیحه مخالفت کردمجلس پانزدهم نمود، حسین مکی اولین نماینده

  :بیان علت مخالفت خود گفت
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ی را بگیرند و نگذارند اند تا جلو افکار عمومجراید را تعطیل کرده. وضع مملکت غیرعادی است« 

و کسی حق اظهارنظر و عقیده را ندارد ... آقایان امروز آزادی نیست . در این مورد اظهارنظر کنند

هر نوع قراردادی که بسته شود به عقیدۀ من افکار . تا نسبت به مسئلۀ نفت بحث و انتقاد کند

صحیح نیست و حق ملت ایران ماژور کنم به واسطۀ فورسعمومی در آن دخالت ندارد و اعالم می

  3.»استیفاء نشده است

های  مجلس پانزدهم اگرچه تقاضای دولت مبنی بر طرح الیحه نفت را پذیرفت لیکن تالش

دولت ساعد و اکثریت نمایندگان مجلس برای تصویب قرارداد مزبور در اثر مقاومت شجاعانه 

نتیجه پایان یافت و تصمیم در این آخرین جلسه مجلس نیز بدون اخذ . ثمر مانداقلیت مجلس بی

  . مورد به مجلس شانزدهم محول شد

  انتخابات مجلس شانزدهم که به دلیل مطرح بودن قرارداد  :انتخابات مجلس شانزدهم

. وزیری محمد ساعد برگزار شدگلشائیان از اهمیت بسیار برخوردار بود، در دورۀ نخست -گس

شهرهای مختلف آغاز و تا اواخر آبان ماه به پایان رسید  در 1328این انتخابات اگرچه از شهریور 

ها، تا اسفند اما به علت دخالت آشکار و پنهان دولت و درگیری و تقلب و در نهایت ابطال صندوق

در حوزۀ انتخابیه تهران و لواسانات به علت تقلب آشکار دولت و نبود . به طول انجامید 1328

  هنگامی که . رهبری محمد مصدق دست به اعتراض زدندانتخابات آزاد، نیروهای ملی به 

ای دوازده نفری به سرپرستی مصدق انتخاب کردند کنندگان به حیـاط دربار رسیدند کمیتهاعتراض

این کمیته که به هستۀ اولیۀ جبهه ملی تبدیل شد از سه گروه . گو کنند و تا با هژیر وزیر دربار گفت

 ای مانند امیرسیاستمداران ضددربار برجسته :ول عبارت بودند ازاعضای گروه ا. تشکیل یافته بود

  ای که در دولت قوام خدمت کرده بود؛ محمود نریمان کارمند  زادهعالیی، حقوقدان و اشراف

ی قوام خدمت کرده بود؛ و یوسف مشار اعظم دوست ی مستقلی که او هم در دورهرتبهعالی

گروه دوم را . که توسط رضاشاه از کشور اخراج شده بودکاری قدیمی مصدق و سیاستمدار کهنه

زاده متحد نزدیک سیدابوالحسن حائری: دادند این گونه سیاستمداران مرتبط با بازار تشکیل می

؛ مظفر بقایی، حقوقدان تحصیلکرده 1303خواهی در سال کاشانی از زمان مبارزات ضدجمهوری

اده بازاری یزدی که دیدگاه مثبتی به روحانیون و نظر اروپا، حسین مکی کارمند جوانی از یک خانو

ترین گروه این کمیته را شماری از تندروهای سومین و مهم. ای به سلطنت پهلوی داشتخصمانه

زاده، علی شایگان، دادند مانند کریم سنجابی، احمد زیرک جوان و تحصیلکرده غرب تشکیل می

کاخ سلطنتی آن چنان موثر بود که دربار وعده داد  اعتراض  در باغ. رضوی  حسین فاطمی و احمد
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ی دوازده نفری، هواداران خود را پس از این وعده، کمیته. های انتخاباتی پایان دهدنظمی تا به بی

های طوالنی تصمیم گرفتند تا ائتالف پراکنده ساخت و به منزل مصدق بازگشتند و پس از بحث

ی عمومی خود سه ی ملی در نخستین بیانیهجبهه. دهندی ملی تشکیل ای به نام جبههگسترده

حـکومت نظامی و آزادی  ی مشخص را مطرح کرد؛ برگزاری انتخابـات درست، لغوخواسته

  ، مصدق را دبیرکل جبهه انتخاب کردند و  کنندگان در این جلسههمچنین شرکت. مطبوعات

انِ حزب در ماه. ردندی جبهه تعیین کای برای تدوین برنامه و اساسنامهکمیته های بعد چهار سازم

ی ملی پیوستند و ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسالم به جبهه

  4.پشتیبانان اصلی مصدق را تشکیل دادند

بنابراین جبهه مـلی با اقتدار قابل توجهی در انتخابات مجلس شرکت کرد و در شهرهای اصلی 

این جبهه در دانشگاه تهران . فهان، یزد، شیراز، کرمان و کاشان نامزدهایی داشتاز جمله تهران، اص

و بازار نیز یک رشته گردهمایی عمومی برگزار کرد که اوج این اقدامات، گردهمایی دوازده 

هایی همچنین دربار را به پافشاری در طرح نقشه. بود) میدان بهارستان(هزارنفری خارج از مجلس 

هژیر وزیر دربار در  1328آبان  14وقتی که در . ن در نتایج انتخابات متهم ساختبرای دست برد

ی سیدحسین امامی قرارگرفت و چند ساعت بعد درگذشت این مسجد سپهساالر هدف گلوله

بالفاصله انتخابات را متوقف و چندی بعد دستور ) نخست وزیر(ساعد . مبارزه به اوج خود رسید

ترور هژیر ضمن آنکه هشدار جدی به دولت . تهران را صادر کردبرگزاری مجدد انتخابات 

. ی پیدایش یک جنبش ضداستعماری به رهبری جبهه ملی را فراهم آوردشد زمینهمحسوب می

زاده، علی شایگان، عبدالقدیر آزاد، مظفر سرانجام در این انتخابات، محمد مصدق، ابوالحسن حائری

  5.محمود نریمان از اعضای جبهه ملی به مجلس راه یافتند بقایی، اللهیار صالح، حسین مکی و

مجلس شانزدهم از لحاظ ترکیب اجتماعی تفاوت چندانی با مجالس پیشین نداشت زیرا اغلب 

ی مجلس را نماینده 131درصد از  85. ی آن از طبقات باالی جامعه بودنداعضای تشکیل دهنده

از نظر سیاسی نیز این  6.دادندی دولت تشکیل میالی رتبهداران، تجار ثروتمند و یا کارمندان عزمین

نمایندگان اندک جبهه ملی؛ یک فراکسیون طرفدار انگلیس : شدمجلس به چهار گروه تقسیم می

ی مستقل، مانند ابوالقاسم ی برجستهمتشکل از اعیان محافظه کار جنوب؛ حدود چهل نماینده

   7.و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان سلطنت طلبوالفقاری  امینی، خسرو قشقایی و ناصر ذ
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نویسد نمایندگان مجلس شانزدهم به دو دسته بر اساس آنچه که مصدق در خاطرات خود می

با انتخابشان مخالف نبود و ) انگلستان(دسته اول نمایندگانی که سیاست خارجه : شدندتقسیم می

  :شدنددند و به دو گروه تقسیم میبه هر طریقی که توانسته بودند وارد مجلس شده بو

نمایندگانی که به استقالل و آزادی مملکت اعتقادی نداشتند و برای آنها مهم نبود که  )الف

  . مملکت با نظر ایرانیان اداره شود یا بیگانگان

خواستند ایران به دست ایرانیان اداره شود ولی اوضاع و احوال به آنها نمایندگانی که می )ب

فرق این دو . داد و این جرأت را هم نداشتند که برای انجام مقصود زمینه فراهم کنندیاجازه نم

خواست چند گام مملکت را پیش ببرد مخالفت  دسته با هم این بود که اولی با هر کاری که می

دسته دوم . کردکرد، در صورتی که گروه دوم به شرط نداشتن محظورات کمک هم میمی

  : شدندلی بودند که به دو گروه تقسیم میی منمایندگان جبهه

نمایندگانی که به آزادی و استقالل مملکت ایمان داشتند و هیچ چیز آنها را از عقیده و  )الف

  . ی خود باقی ماندندایمان خود منحرف ننمود و تا آخرین لحظه در عقیده

قرار داده و از همان ی پیشرفت اغراض و مقام نمایندگانی که آزادی و استقالل را وسیله )ب

  8.زیری کردند و های اول تشکیل دولت مصدق، سرلشکر زاهدی وزیر کشور را نامزد نخستماه

  

  مجلس شانزدهم و تحوالت سیاسی

آغاز به کار کرد و چندی بعد دولت ساعد را که تالش  1328بهمن  20مجلس شانزدهم در 

نشان داده بود از کار برکنار و به جایش  گلشائیان از خود -بسیار برای تصویب قرارداد نفتی گس

   )1329فروردین  14. (صور را برگزیددولت علی من

دولت منصور همانند دولت پیشین ترکیبی از عناصر طرفدار انگلستان و وابسته به دربار 

در این هنگام جبهه ملی، دولت و دربار را زیر فشار قرار داد و اعالم داشت که . محمدرضا شاه بود

ه نمایندگان اندکی در مجلس دارد، صدای آنها رسا و پرطنین خواهد بود زیرا صدای تمام گرچ

ی افزایش بیـش از دهنده مصدق نیز اعالم داشت که ترکیب دولت جدید نشان 9.ملت ایران است

وی استدالل کرد که اگر کشور در معرض تهدید هیچ قدرت . ی قدرت سلطنتی استاندازه

در این هنگام سیدابوالقاسم کاشانی نیز پیامی  10.ی ارتش باید کاهش یابدخارجی نیست، بودجه

ی تبعیدش در بیروت به مجلس فرستاد و هشدار داد ملتی که برای به مبنی بر اعتراض به ادامه
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دست آوردن مشروطه و قانون اساسی خون داده است هرگز قربانی دیکتاتورها و مستبدان نخواهد 

  11.شد

گلشائیان در مجلس مطرح شد و دولت پیشنهاد کرد  - قرارداد نفتی گس 1329در خرداد 

چند روز پس از  1329در اوایل تیرماه . کمیسیونی برای رسیدگی به این قرارداد تشکیل شود

تشکیل کمیسیون نفت، دولت منصور که توان رویارویی با بحران سیاسی احتمالی ناشی از مطرح 

ن را نداشت از مقام خود استعفا داد و جای خود را به دولت گلشائیا -شدن قرارداد نفتی گس

  . آرا داد علی رزمسپهبد حاجی

آرا از نخستیـن روز زمامداری خود با مخالفت نمایندگان اقلیت مجلس شانزدهم و دولت رزم

وزیری وی نگذشته بود که تعدادی از هنوز چند ماه از نخست. طبقات مختلف مردم مواجه شد

الً از طرفدارانش بودند از دست داد نمایندگان در اولین روز معرفی کابینه خود، . اکثریت را که قب

هنگام ورود به مجلس مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان قرار گرفت و در هنگام معرفی اعضای 

واکنش منفی نمایندگان بر ضد . کابینه نیز با تظاهرات گسترده مردم بر ضد دولت خود مواجه شد

  : وی گفت. آغاز کرد 1329تیرماه  6آرا را مصدق در جلسه رزم دولت

داند علل و جهاتی را که موجب روی کار آمدن کابینه  کند و الزم میجبهه ملی ایران اعالم خطر می

  12.جدید شده به اطالع افکار عمومی جهان برساند

، به خصوص نفت، ها و شرکت نفت نیز به خاطر حفظ منافع خودانگلیسی«در چنین وضعیتی 

ها، در یک اصل اتفاق نظر داشتند کردند و با وجود رقابت با آمریکاییآرا پشتیبانی میاز سپهبد رزم

که اگر در ایران اصالحاتی ولو ظاهری انجام نشود و فاصله طبقاتی تعدیل نگردد، خطر انقالب 

سی و استراتژیکی آنها در اجتماعی منافع آنها را تهدید خواهد کرد و از سوی دیگر موقعیت سیا

آرا وزیری رزمها امیدوار بودند که در دوران نخستانگلیسی. برابر شوروی تضعیف خواهد شد

  13.»الیحه قرارداد الحاقی به تصویب مجلس برسد و مشکل نفت به سود آنها حل شود

ژیم نامید و خطر استقرار یک ر» شبه کودتا«آرا را جبهه ملی ایران، نخست وزیری رزم

آرا تالش کرد تا با مصدق و جبهه ملی به یک رزم. دیکتاتوری نظامی را به ملت ایران هشدار داد

ای نگرفت درصدد برآمد از اختالف بین حزب توافقی دست پیدا کند اما چون از این کار نتیجه

واقعه  در این زمان رهبران حزب توده که پس از. برداری کندتوده و جبهه ملی به سود خود بهره

آرا امیدوار بود منافع رزم. سوء قصد به شاه، دستگیر و زندانی بودند، از زندان قصر فرار داده شدند

انگلیس و آمریکا را بر سر نفت به طریقی تأمین کند و بدون برخورد با انگلستان و امریکا، با 
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ی کار ، از ادامهبدین منظور برای جلب حمایت شوروی. شوروی نیز روابط دوستانه برقرار سازد

رادیو صدای آمریکا در ایران جلوگیری کرد و روابط سیاسی و تجاری ایران را با شوروی توسعه 

  14.داد

آرا و عدم مصدق و نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی در راستای مبارزه با دولت رزم

ن نفت در نخستین کمیسیو. گلشائیان فعالیت خود را آغاز کردند -تصویب الیحه قرارداد نفتی گس

. نشست خود به ریاست مصدق، از دولت خواست که پرونده نفت را در اختیار کمیسیون قرار دهد

چند روز بعد، دولت پرونده نفت را به کمیسیون فرستاد اما چون از اظهارنظر درباره الیحه 

تعلل در  کرد، نمایندگان جبهه ملی و دوتن از اعضای کمیسیون، دولت را به علتخودداری می

  15.، استیضاح کردند1326مهر  29اجرای قانون 

آرا که چهار روز به طول انجامید، نمایندگان جبهه ملی بیش در جلسات استیضاح از دولت رزم

. م سخن گفتند1933اعتبار بودن قرارداد از دوازده ساعت درباره مفاد الیحه قرارداد الحاقی و بی

  : اللهیار صالح اظهار داشت

یا دو عامل قوی، سرنوشت ممالک عقب افتاده را تعیین می کند؛ این دو عامل یکی پول است در دن

شرکت نفت انگلیس و ایران که هر دو عامل را در اختیار دارد، در شئون اجتماعی . و دیگری زور

  16.کشور رخنه کرده و مانع رشد اجتماعی ملت ایران شده است

ی در جلسه. به استیضاح اقلیت رأی سکوت دادند در پایان مذاکرات، اکثریت نمایندگان

آرا و چند تن از اعضای کابینه به منظور دفاع از الیحه قرارداد پانزدهم کمیسیون نفت، سپهبد رزم

به صالح نیست از  1933جمال امامی با عنوان این مطلب که لغو قرارداد . الحاقی حضور یافتند

که دولت با شرکت نفت مذاکره کند و قرارداد  طرف اکثریت اعـضای کمیسیون خواستار شد

پاسخ ) 1329آذر  4(در جلسه بیست و دوم کمیسیون نفت . تری به مجلس پیشنهاد نمایدمنصفانه

. مصدق به نامه غالمحسین فروهر وزیر دارایی که در آن از الیحه الحاقی دفاع کرده بود، قرائت شد

ردن صنعت نفت را در سراسر کشور مطرح مصدق ضمن رد نظریات وزیر دارایی، تز ملی ک

  :ساخت و در پایان این نامه، پیشنهاد جبهه ملی را به شرح زیر قرائت کرد

نمائیم بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی امضاکنندگان زیر پیشنهاد می

ت اکتشافی، استخراج و یعنی عملیا. که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعالم شود

  17.گیرد برداری در دست ملت ایران قراربهره

  :کمیسیون نفت اگرچه این پیشنهاد را نپذیرفت لیکن در پایان جلسات خود اعالم داشت
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گس، کافی برای استیفای  - پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد 

  18 .خود را با آن اظهار می دارد حقوق ایران نیست، لذا مخالفت

 ی اصالحی مهم به مجلس ارائهآرا عالوه بر الیحه قرارداد الحاقی نفت، دو الیحهدولت رزم

های ایالـتی های دولتی در بین دهقانان و دیگری برای ایجاد انجمنیکی در مورد توزیع زمین: داد 

این دو الیحه به مجلس باعث ایجاد ی ارائه. که در قانـون اساسی مشروطه تصریح شده بود

های ایالتی و والیتی به اعتقاد نمایندگان باعث الیحه انجمن. مشاجره بین دولت و مجلس گردید

اً خواهان . شد عدم تمرکز سیـاسی و تجزیه کشور می مصدق استدالل کرد که اگر دولت واقع

برای تجدیدنظر در قانون های خود را متمرکز به جلب موافقت مجلسین  اصالحات بود، تالش

ی جبهه ملی را به شرح زیر تفاهم بیانیهمصدق همچنین برای رفع هرگونه سوء. کردانتخابات می

  :قرائت کرد

جبهه ملی با آنچه در قانون اساسی در باب ایاالت و والیات و شهرها ذکر شده موافقت کامل دارد 

  قوانین موجوده تشکیل گردید الزم و مفید های ایالتی و والیتی و بلدی را که بر طبق  و انجمن

ی تجزیه مملکت قرارگیرد ولو آنکه ظواهر دانـد و به عکس با هر قانون دیگری که بالمال وسیلهمی

  19.نمایدآن هم فریبنده و جالب تهیه شده باشد با تمام قوا مخالفت می

اند که سالها یه کردهی اظهارات خود اعالم داشت این الیحه را اشخاصی تهمصدق در ادامه

های دولتی نیز یکی از در مورد الیحه توزیع زمین. اندی ایـران را در مغز خود پروراندهفکر تجزیه

زند های طبقاتی دامن می نمایندگان اظهار داشت که بحث از اصالحات ارضی نه تنها به رقابت

  20.کندبلکه موضوعات نامربوطی را مطرح می

پس از رد الیحه قرارداد . آرا بودگلشائیان مهمترین کار دولت رزم - ی گسپیگیری قرارداد نفت

یـافت، الحـاقی و در شرایـطی که جـنبش مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت توسعه می

آرا برای جلـوگیری از تصویب طرح ملی شدن نفت، الیحه قرارداد نفتی مزبور را از دولت رزم

کبیر انگلستان ادامه داد و  ت خود با نمایندگان شرکت نفت و سفیرمجلس پس گرفت و به مذاکرا

پیشنهادات جدیدی از سوی آنها دریافت کرد لیکن از افشای پیشنهادهای مزبور اجتناب ورزید تا 

جمعیت فدائیان اسالم یکی از اعضای خود به نام خلیل  1329اسفند  16آنکه سرانجام در روز 

  . ردطهماسبی را مأمور کشتن وی ک

آرا کمیـسیون نفت به اتفاق آرا پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر یک روز پس از ترور رزم

ملی شدن صنعت نفت ایران را به تصویب رساند و دو روز بعد حسین عالء مأمور تشکیل کابینه 
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طرح  1329اسفند  29اسفند و مجلس سنا در  24هنگامی که مجلس شورای ملی در . جدید شد

چند روز بعد سفیر . صنعت نفت را تصویب کردند دولت عالء دست به اقدامی نزد ملی شدن

ای خطاب به عالء تأکید کرد که انگلستان اختالف دولت ایران و شرکت نفت را انگلیس طی نامه

اما عالء پاسخ داد که مجلسین شورای ملی و سنا به  ،المللی الهه ارجاع خواهد دادبه دیوان بین

متعاقب . اند و کاری از عهده وی ساخته نیستصمیم به ملی کردن صنعت نفت گرفتهاتفاق آرا ت

آن دولت عالء که از یک سو با اعتصاب کارگران شرکت نفت در خوزستان مواجه شده بود و از 

سوی دیگر توان اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و رویارویی با انگلستان را نداشت ناچار به 

  21.شد استعفا

  

  س شانزدهم و دولت مصدقمجل

تمایل خود را با  1330پس از استعفای حسین عالء، مجلس شورای ملی در هفتم اردیبهشت 

اکثریت هفتاد و نه رأی از مجموع یکصد و یک رأی حاضر در جلسه به نخست وزیری محمد 

از  در این جلسه پس. داشت اعالم - نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس کمیسیون نفت -مصدق

قرائت طرح سه فوریتی راجع به ترتیب اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت و پیشنهاد طرح نه 

در پایان سخنان  22.ای مصدق، سخنان نمایندگان موافق و مخالف پیرامون آن مطرح شدماده

در جلسه . مخالفان و موافقان رأی گیری به عمل آمد و مواد نه گانه به اتفاق آرا به تصویب رسید

مصدق برنامه دولت . ردیبهشت، نخست وزیر به معرفی کابینه و برنامه دولت خود پرداختا 12

  :خود را در دو موضوع محدود ساخت

و تخصیص درآمد اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون  -1

  ی اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی هحاصله به تقویت بنی

  23.هااصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری  -2

اردیبهشت، مجلس طرح و برنامه دولت را به تصویب رساند و به کابینه مصدق  15در جلسه 

مصدق هشت پست وزارت، از جمله وزارت مهم کشور و امور خارجه را به . رأی اعتماد داد

ولی چهار پست دیگر، از جمله وزارت جنگ را دولتمردان عالی رتبه هوادار جبهه ملی واگذار کرد 

این اقدام، بالفاصله، خشم فدائیان اسالم را برانگیخت و آنها . در اختیار افراد طرفدار دربار قرار داد

  24.آرا  به باد انتقاد گرفتنددولت را به دلیل نادیده گرفتن شریعت و آزاد نکردن قاتل رزم
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در مورد شکایت دولت انگلستان از ایران به دادگاه الهه، در جلسه نوزدهم خرداد، امامی اهری 

ه میل خود به دادگاه اظهار داشت، یکی از موارد صالحیت دادگاه الهه هنگامی است که طرفین ب

تقاضای رسیدگی نمایند و در این مورد نه تنها از طرف دولت ایران چنین تقاضایی  متظلم شده،

اً اظهار مخالفت شد ه و عدم صالحیت دیوان مزبور در رسیدگی به شکایـت نشده بلکه صراحت

ای که متضمن رجوع دولت انگلستان اعالم شده و در قرارداد بین ایران و شرکت نفت نیز ماده

  25.بینی کرده باشد وجود ندارداجباری به دادگاه را پیش

و  های خود برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و رفع موانعمصدق در ادامه تالش

به مجلس رفت و سه الیحه راجع به استقراض داخلی و  1330تیر  20مشکالت اقتصادی در 

خارجی به مجلس تقدیم کرد وی همچنین مشکالت اقتصادی کشور را ناشی از دو عامل اساسی 

اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و  -2مشکالت ارزی ناشی از عدم فروش نفت   -1: ذکر کرد

  26.شرکت نفتهای  پرداخت هزینه

تیرماه، محمود نریمان ضمن بیان اهمیت ملی شدن صنعت نفت ایران اعالم  23در جلسه 

  : داشت

باشد، یک  ملی شدن صنعت نفت ایران گذشته از اینکه برای صلح جهان یک عامل بسیار موثری می

الت بین سنگ محک خوبی است که معلوم کند آیا الفاظ و کلمات فریبنده از قبیل حقوق بشر و عد

پروری مصداق خارجی و حقیقت باطنی دارد یا  المللی و دموکراسی و مساوات و بشردوستی و نوع

آیا تمام تالش و کوشش مذبوحانه که کمپانی سابق نفت و دولت بریتانیا برای جلوگیری از . خیر

ظ و کند جز این است که کمترین اعتباری برای این الفااعمال این حق مشروع ملت ایران می

  27.باشدها و حقوق بشر قائل نمی کلمات و منشورها و اعالمیه

رهبری حزب توده به مناسبت سالروز اعتصاب کارگران شرکت نفت  1330تیرماه  23در روز 

. ی ایاالت متحده امریکا به تهران، تظاهرات وسیعی ترتیب داددر خوزستان و ورود هریمن فرستاده

نفر از اعضای حزب توده و طرفداران آن در میدان بهارستان  در آن روز نزدیک به بیست هزار

اجتماع کردند و پس از سر دادن شعارهایی بر ضد انگلیس و آمریکا، با افراد حزب زحمتکشان به 

سرانجام با دخالت و تیراندازی نیروهای انتظامی حدود بیست نفر کشته و . و خورد پرداختند زد

. رویداد نمایندگان مجلس واکنش متفاوتی از خود نشان دادند در پی این. دهها نفر زخمی شدند

  : وی گفت. ای که در این زمینه به مخالفت برخاست جمال امامی بودنخستین نماینده
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ای بنده ایرادی به ماهیت امر ندارم که چرا دولت دستور داده است تیراندازی بشود و یک عده

من ایراد دارم که چرا دولت جلوی آن را . شدیدتر بکنندکنم از این هم  تایید هم می. مقتول بشوند

  . گذاشتند که کانون درست بکنند چرا گذاشتید که میتینگ بدهندایراد دارم که چرا می. نگرفته است

تیر پرداخت و  23تی نیز که از مخالفان دولت بود به نقد حادثه سخنران دیگر مجلس عماد ترب

  : اظهار داشت

و مرج کشور موجب شد که بنده مهر سکوت را در هم بریزم و وضع دولت  اوضاع امروز و هرج

انتقاد بنده فقط روی یک . کند در معرض انتقاد قرار بدهمبینی نمیرا از لحاظ اینکه قضایا را پیش

کند حوادث و قضایا را و این حادثه ثابت بینی نمیاصل است و آن اصل این است که دولت ما پیش

تواند و کشند و دولت نمیدر مرکز کشور آدم می. ملکت ما هرج و مرج استکند که در ممی

  28.قدرت ندارد از حوادث شوم جلوگیری کند

تیر زبان به  23عبدالقدیر آزاد نیز که به جمع مخالفان دولت مصدق پیوسته بود در مورد حادثه 

  : انتقاد گشود و اظهار داشت

؟ دولت چرا احتیاط الزم را به عمل نیاورد؟ من مسئولیت بینی نکرددولت چرا وقوع حادثه را پیش

کنم و دانم و دولت را مقصر و مسئول معرفی میتمام این حوادث و کشتارها را بر عهده دولت می

راً تلکیف دولت را معلوم کنند   29.از مجلس هم خواستارم فو

زاده  حائری. اه پرداختندتیرم 23تیرماه نیز نمایندگان مجلس به بررسی علل حادثه  27در جلسه 

  : دومین سخنران پیش از دستور در این مورد اظهار داشت

و برای کمونیست  ]هریمن[این واقعه مسلم است که با تهیه قبلی در موقع ورود میهمان آمریکا 

ما فراموش نکردیم قتل مأمور . دادن ملت ایران و نبود امنیت و انتظام در ایران ایجاد شد نشان

ایمبری را که در موقع امتیاز نفت شمال، کمپانی جنوب در ایران به عنوان مقدمات آن را  آمریکایی

ی نبودن فرهنگ جمعی، ایرانی فدای مصالح کمپانی شد فراهم ساخت و خیلی متأسفم که بواسطه

الً وارد استدست...  چه به عنوان دست چپ باشد چه به عنوان دست راست . های انگلستان کام

   30.درمان نشده بودیمر فرهنـگ مـا سطحش باال آمده بود گرفتار این دردهای بیاگ. باشد

برومند سومین سخنران پیش از دستور نیز علت وقوع این حادثه را فقدان تحزب در ایران، 

   31.تحریک خارجی ها و فقر عمومی دانست

شرکت خود در ام تیرماه شایگان نخستین سخنران قبل از دستور گزارشی از در جلسه سی

دادگاه الهه ارائه کرد و اظهار داشت در مصاحبه با خبرنگاران اعالم کردم که از نظر ملت ایران 

اشاره کردم و گفتم . ی اقتصادی مورد توجه استمسئله سیاسی، ملی و استقالل بیش از مسئله
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ها از انگلیسی همین االن دولت ایران به من اطالع دادند که در اسناد مکشوفه سندی بدست آمده

  . اندکرده که روشن کرده آنها در امور داخلی ایران مداخله می

های دولت برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بر شدت با گذشت زمان و تالش

در جلسه سی و یکم شهریور سه تن از نمایندگان مخالف . شدانتقادهای مخالفان دولت افزوده می

. ستور خود به انتقاد شدید از عملکرد دولت و وضعیت مملکت پرداختنددولت در نطق پیش از د

  : ابتدا شوشتری در سخنان خود اظهار داشت

الً هم مخالفم و از نظر خود عدول نکرده اینجانب با نخست وزیری دکتر مصدق مخالف بودم و فع

خواستیم به ملت و با آقایان مخالفین دیگر همصدا شده و در جلسات گذشته حضور پیدا نکردیم 

ایران و دنیا بفهمانیم چه وضعیتی را دولت فعلی فراهم کرده و چطور آزادی افکار و افراد در 

   33.معرض تهدید و ترور قرار گرفته است

  : صفایی نماینده دیگر مخالف دولت نیز در نطق خود گفت

الً معتقدم کسی می ر خود باشد که همیشه ای برای مردم کشوتواند زمامدار خوب و شایستهمن اصو

از . دور از احساسات و با منطق و دلیل و رعایت اوضاع زمان و مکان به کارها تمشیت دهد

توانم به زمامداری اشخاصی معتقد شوم که به احساسات بیش از منطق و  من نمی. تظاهرات بپرهیزد

   34.دهنددلیل ارزش می

انتـقاد از دولت مصدق پـرداخت و  تیمورتاش سومین ناطق پیش از دستور نیز به شدت به

دکتر مصدق به قول خودشان رفیق چهل ساله پدر و پدربزرگم چه حیف که ایادی «اعالم نمود که 

خوار خوان نعمت نفت دانند و زنازاده سفارت انگلیس ام را جیرهآن جناب، من و خانواده

   35.»خوانند

ق پیش از دستور خود به انتقاد شدید از در جلسه دوم مهرماه نیز سه تن مخالفان دولت در نط

ابتدا جمال امامی و سپس پیراسته به انتقاد علنی از دولت . اوضاع نامنـاسب کشور پرداختند

  : مظفر بقایی هم به عنـوان سومین سخنران پیش از دستور اظهار داشت. پرداختند

وجه بیشتری به طبقات کند ما باید تبرای جلوگیری از مخاطراتی که این کشور را تهدید می

باشند های دیگر مدیون طبقه کارگر میدولت فعلی و جبهه ملی زیادتر از دولت. زحمتکش بنمائیم

ولی متأسفانه نه تنها توجه کافی به این طبقه مبذول نشده است بلکه در حدود ممکنات فعلی هم ... 

و محرومیت دست به گریبان به نفع ایشان کاری انجام نگرفته است و کارگران همچنان با فقر 

   36 .هستند
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در جلسه نهم مهرماه نمایندگان اقلیت مجلس به دلیل در پیش بودن مسافرت نخست وزیر به 

شورای امنیت سازمان ملل متحد دست از انتقادات همیشگی خود بر ضد دولت برداشتند و به 

  :ظهار داشتشوشتری نخستین سخنران پیش از دستور ا. ای متفاوت سخن گفتندگونه

آقایان نمایندگان محتـرم اقلیت، استدعا دارم مادام که موضوع در شورای امنیت برخالف مطرح 

است از انتقاد دست برداشته به بیگانگان بفهمانند چون پای شما به میان آمد، ایرانی همـه به یـک 

  37.ندصدا به روش شما معترضند و در داخله اختالفی در مقابل خارجیان با هم ندار

  : اسالمی نیز به عنوان دومین سخنران اعالم داشت

قدری تامل بکنید و مطمئن باشید که وقتی بخواهد مصالح مملکت به خطر بیفتد ما هم  آقایان یک

را که به علت رشوه و ارتشاء  یهایشویم ما نباید خرابی مالیه و عدم توازن بودجهبا شما همصدا می

   38.یور شدت پیدا کرده است به حساب این سه چهار ماه بگذاریمو این مسائلی که بعد از شهر

  : سومین ناطق قبل از دستور پیراسته نیز گفت

ما به حکم سنت دیرین و نیاکانی خودمان که هر موقع ملت ایران با خارجی مواجه شده است 

ابر حوادث اختالفات داخلی را کنار گذاشته است و همین حقیقت بارز بوده است که ما را در بر

اً تا موضوع نفت ایران در ها حفظ کرده، همهقرن ی رفقای اقلیت بدون استثنا تصمیم گرفتند که موقت

شورای امنیت مطرح است از روش اقلیت و شأن اقلیت که انتقاد و حمله به دولت است، صرف 

اً سکوت کنند و دولت را در این موقع که با یک دولت خارجی در  کار نفت نظر بکنند و موقت

  39.کنندناختالف دارد تضعیف 

، مصدق در رأس هیئت نمایندگی ایران عازم آمریکا شد و روز 1330در روز چهاردهم مهرماه 

مهرماه، اولین جلسه  22در روز . مهرماه در میان استقبال ایرانیان مقیم آمریکا وارد نیویورک شد 15

ابتدا نماینده دولت انگلستان . شد شورای امنیت برای رسیدگی به شکایت انگلستان تشکیل

سپس مصدق به دفاع از حقانیت ایران و رد ادعاهای . درخواست دولت انگلیس را قرائت کرد

انگلیس پرداخت و طی سخنان خود، تعدیات شرکت نفت ایران و انگلیس و مداخله آن شرکت در 

  :داشتامور داخلی ایران و غارت درآمدهای نفت را خاطرنشان ساخت و اعالم 

شورا محل دفاع از ملل کوچک و تامین مساوات بین دول کوچک و بزرگ است و نباید اجازه دهد 

   40.های کوچک استفاده ناروا کنندهای بزرگ از دولتکه دولت

مهرماه بدون  26آخرین جلسه شورای امنیت برای رسیدگی به درخواست انگلستان روز 

جلسه پیشنهاد نماینده دولت فرانسه بدون مضمون به  در آن. حضور نمایندگان ایران تشکیل شد

درخواست دولت انگلستان تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین المللی در «. تصویـب رسید
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موضوع صالحیت ارگان های سازمان ملل، در زمینه رسیدگی به موضوع شکایت ایران مسکوت 

   41.»بماند

شورای امنیت با ترومن رئیس جمهور آمریکا  مصدق در سفر آمریکا ضمن شرکت در جلسات

روش مصدق در . مالقات کرد و مذاکراتی در مورد مسئله نفت به عمل آورد که به نتیجه نرسید

های اقتصادی آنها استفاده کند و در عین حال ها، حفظ دوستی بود تا شاید از کمکمریکاییآبرابر 

  . آورد از همکاری آمریکا با انگلستان جلوگیری به عمل

گزارش مسافرت و ماموریت خود را  1330آذر  3مصدق پس از بازگشت از سفر آمریـکا، در 

نخست وزیر علت عدم پیشرفت مذاکرات مربوط . به اطالع نمایندگان مجـلس شورای ملی رسانید

  . های بریتانیا برای سقوط دولت پرده برداشتبه نفت را کارشکنی انگلستان قلمداد کرد و از توطئه

، سازمان دانشجویان حزب توده، به عنوان اعتراض به اخراج چند تن از 1330آذرماه  14در 

های درس را تعطیل کردند و با نیروهای انتظامی به زد و دانش آموزان دبیـرستان نوربخش، کالس

 ایعصر آن روز عده. خورد پرداختند که در نتیجه پنج تن کشته و تعدادی از طرفین مجروح شدند

های حزب توده حمله کردند و خساراتی به از مخالفین حزب توده به خانه صلح و دفاتر روزنامه

جناح وابسته به دربار در مجلس شورای ملی از قبیل شوشتری، . تاسیسات آن وارد ساختند

سیدمهدی پیراسته، عبدالقدیر آزاد، صفائی، جمال امامی و نصرتیان، دولت را به بهانه ناتوانی در 

آذرماه دولت مصدق را  17جمال امامی در جلسه . فظ امنیت تهران مورد انتقاد شدید قرار دادندح

  : عامل اصلی کشتار چهاردهم آذر معرفی کرد و اظهار داشت

پس بگویید . کنیدای را غارت میروید جرائد ضدتودهکنید بعد میشما با حزب توده مبارزه می

   42.کنیمافق نیست با او مبارزه میهرکس با دولت ما مخالف است یا مو

  :  عبدالقدیر آزاد نیز ضمن انتقاد از دولت اعالم داشت

 ،این قتل و غارت را دستگاه شهربانی و چندنفر از عمال جبهه ملی و حزب زحمتکشان فرمان داده

  43.کردنداداره می

  : داشتآذر ماه نیز پیراسته دولت را به باد انتقاد گرفت و اظهار  19در جلسه 

اند اش است ریختهدر کشوری که سی میلیون بودجه دوایر تأمینه. امروز ملت ایران امنیـت ندارد

ما نخواهیم گذاشت که این اشخاص مملکت را به خون بکشند ما  .اندادارات جراید را غارت کرده

   44.باید امروز اعالم کنیم تا دنیا بداند که در حکومت دکتر مصدق امنیت نیست
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ادامه این جلسه مصدق که برای پاسخ گویی به نمایندگان در مجلس حضور یافته بود، طی  در

  : سخنان خود اعالم داشت

. کنددر هر مملکتی که اقلیت آزاد نباشد در مجلس صحبت بکند آن مملکت به هیچ وجه ترقی نمی

   45.های خود را بزند و مردم قضاوت کنند اقلیت باید حرف

برگزار شد لیکن پس از چند دقیقه  1330دی ماه  15مجلس شانزدهم در آخرین جلسه علنی 

حکمت رئیس  شود توسط رضای خصوصی تعطیل میبا اعالم اینکه مجلس برای تشکیل جلسه

در این جلسه سه فوریت طرح پیشنهادی راجع به انتخابات کمیسیون . مجلس تعطیل گردید

ز نمایندگان از جمله آشتیانی زاده سخنـان کوتاهی نظارت انتخابـات به تصویـب رسید و تعدادی ا

  : بیـان کردند وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت

در جراید خارجی یک خبری را بنده دیدم که الزمست به اطالع مجلس شورای ملی و ملت ایران 

بار هیچ  ملت ایران زیر. ای برای یک کودتای نظامی استبرسانم و آن عبارت از ایجاد یک توطئه

  46.نوع میلیتاریزم و قزاق بازی نمی رود

ی خصوصی مجلس شانزدهم در شرایطی برگزار شد که ماموران دولت انگلستان آخرین جلسه

با همکاری عوامل داخلی خود درصدد ایجاد ناامنی و درگیری و تظاهرات بر ضددولت مصدق 

کیل یافت و در این جلسه آخریـن جلسه خصوصی مجـلس تش 1330بهمن  27در روز . بودند

مقرر شد هیئت رئیسه مجلس در مدت فترت و تا پیش از تشکیل مجلس هفدهم، امور مجلس را 

 1330بهمن  29حسن ختام مجلس شانزدهم با نطق رادیویی رضا حکمت در روز . اداره نمایند

  . ایراد گردید

  

   نتیجه

اکثریتی طرفدار و یا وابسته به  مجلس شورای ملی دوره شانزدهم با ترکیبی نامتجانس و با 

دربار پهلوی و اقلیتی طرفدار احیای نظام مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، فعالیت خود را آغاز 

این مجلس از نظر ترکیب اجتماعی تفاوت چندانی با مجالس پیشین نداشت زیرا بیشتر . کرد

داران، دگان این مجلس را زمیناعضای آن از اقشار باالی جامعه بودند و هشتاد و پنج درصد نماین

از نظر سیاسی نیز اکثریت نمایندگان . دادندرتبه دولت تشکیل میتجار ثروتمند و یا کارمندان عالی

طرفداران سلطنت و یا وابسته به دربار بودند و تنها تعداد اندکی از نمایندگان را طرفداران جبهه 

دولت و مجلس شانزدهم در نـاکامی روند بنابراین ناهمگونی سیاسی . دادند ملی تشکیل می
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آرا و عالء بر هاي ساعد، منصور، رزماگرچه تالش دولت. اصالحـات اجتماعی این دوره موثر بود

حفظ وضع موجود و تصویب قرارداد نفتی با انگلستان بر اساس قراردادهاي پیشین بود اما 

با . نفت را به تصویب برساند سرانجام جناح اقلیت مجلس موفق شد که قانون ملی شدن صنعت

. ملی شدن نفت موقعیت نمایندگان اقلیت بهبود یافت و اکثریت مجلس را با خود همراه ساخت

وزیري و خروج وي از مجلس، به تدریج موقعیت لیکن پس از انتخاب مصدق به مقام نخست

فته بر شدت انتقادات نمایندگان وابسته به دربار و مخالفان دولت در مجلس تقویت گردید و رفته ر

هاي پایانی مجلس، جناح راست و وابسته به دربار از اي که در ماهبه گونه ،آنان از دولت افزوده شد

  اگرچه به دلیـل ضعف . انتقاد شدید به دولت و اهانـت به شخص مصدق دریـغی نداشت

هاي سیاسی ح بنديهاي دموکراسی و فقدان مکانیسم جامعه مدنی، این مجلس نیز وارد جنابنیان

شد و از فرصت مناسبی که در پی ملی شدن صنعت نفت پدید آمده بود، باید و شاید استفاده نکرد 

  . تر بودآوازهاما در مجموع از سایر مجالس دوره پهلوي اثرگذارتر و خوش

  

  

 نوشتپی

. بیژن نوذريترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و  ،بحران دموکراسی در ایران ،فخرالدین عظیمی، -1

  . 132ص . 1364، البرزتهران، نشر 

  . 24ص ،1379تهران، سمت، ، 2ج ،تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ،علیرضا، ازغندي -2

  . 1328تیرماه 28 ،؛ مذاکرات مجلس پانزدهم28/4/1328 ،698ش  ،اطالعات -3

تهران،  ،فتاحی دي و محمد ابراهیممحمترجمه احمد گل ،ایران بین دو انقالب ، یرواند،هامیانآبرا -4

  . 310-311ص . 1382نشر نی، 

  . 165ص  ،1376تهران، قومس، ) 1320- 1357(روابط خارجی ایران  ،علیرضا ،ازغندي -5

لی در بیست و یک دوره قانونگذاري، تهران، دانشگاه نمایندگان مجلس شوراي م ،زهرا ،شجیعی -6

  . 173ص  ،1344تهران، 

  . 321ص  ،ایران بین دو انقالب ،یرواند ،آبراهامیان -7

   ،1385تهران، علمی،  ،به کوشش ایرج افشار ،خاطرات و تالمات مصدق ،محمد مصدق، - 8

  247و  246ص ص
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