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  )دوره اسالمي(كارشناس ارشد تاريخ ايران 

  آباداز دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف
 
  

  

   چكيده

هـاي سياسـي ايـران در اواخـر قـرن           الدوله فيروز از تأثيرگذارترين شخـصيت     شاهزاده نصرت 

ه او چونان بـسياري ديگـر از        تقدير روزگار اين بود ك    . نوزدهم و آغاز قرن بيستم ميالدي است      

مت نمايد و هم ايام رضـاخان و رضاشـاه          ورزان دورة قاجار، هم به سلطنت قاجار خد       سياست

خـان  ورزي را نزد پدرش عبدالحسين    كردة فرانسه و سياست   او تحصيل . گر باشد بعدي را نظاره  

ـ    1919نام او ابتـدا بـا قـرارداد         . موخته بود آفرمانفرما   هـا افتـاد چـرا كـه يكـي از           انم بـر زب

داد آبروي سياسي شاهزاده را بـه شـدت بـه           اين قرار . رفتامضاءكنندگان قرارداد به شمار مي    

خطر انداخت و شاهزاده انديشيد كه با شركت در انتخابـات مجلـس چهـارم آبـروي رفتـه را                    

كردة حقوق بود و سخنوري قابل، توانست از پس همة مـشكالت در             از آنجا كه تحصيل   .بازيابد

عمر مجلس چهـارم بـسيار      . دريغ بود اهللا مدرس نيز بي   س چهارم برآيد و البته حمايت آيت      مجل

 در دورة دوسالة قاجـار و       هايي بس كليدي  رت الدوله زين پس نيز ايفاگر نقش      كوتاه بود و نص   

رود و از   الدوله به شمار مي   ات سياسي دوبارة نصرت   ارم آغاز حي  مجلس چه . شاه شد سپس رضا 

  .اين نقطه نظر اهميت بسياري دارد

  .اهللا مدرس، انگلستانالدوله فيروز، مجلس چهارم، آيتنصرت: هاكليد واژه
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   در ابتداي راه-1

پـيش از اتمـام   . مجلس چهارم در فضايي شكل گرفت كه جنگ جهاني اول به اتمام رسيده بود        
، روسيه نيروهايش را از ايران بيرون كشيده و دولت انقالبي تمـام             1917طر انقالب اكتبر    جنگ، بخا 

 ميالدي و همچنـين ايفـاي       1919انگلستان نيز با انعقاد قرارداد      . قراردادهاي قبلي را ملغي كرده بود     
ش چهرة تاريكي از خود در آستانة سدة جديـد خورشـيدي درايـران بـه       .ه 1299نقش در كودتاي    

   1.ير كشيده بودتصو
نمودند مخالفت خود را آشكارا با انتخابات بيان كننـد           در عرصة داخلي، مردم تهران تالش مي      

  كردنـد و   زيـرا انتخابـات را امـري دموكراتيـك تلقـي نمـي            ) به صورت تظاهرات و پخش شبنامه     (
ر درآن بـه    تـ م هرچـه سـريع    1919پنداشتند كه انجام اين انتخابات براي آن اسـت كـه قـرارداد              مي

نمودنـد كـه    مـردم تـصور مـي     . تصويب برسد چرا كه اجراي قرارداد منوط به تصويب مجلس بود          
  2.چين خواهند شد كه قرارداد را به مرحلة اجرا برسانندنمايندگان دست

اين امـر در شـهرها زودتـر و در          . شدانتخابات براين منوال بود كه زماني طوالني صرف آن مي         
نامزد انتخاباتي بايد حـدود شـش مـاه    . گرديد دليل نبود امكانات ديرتر انجام مي    مناطق دورافتاده به  

الدولـه فيـروز    نـصرت . داشت تا مردم او را بشناسند     قبل از انتخابات در منطقة مورد نظر حضور مي        
ش كه از اروپا به ايران آمد مستقيماً به تهران نيامـد بلكـه مـدتي را در غـرب                    . ه 1299نيز در سال    

  3.ها و طرحهايش آشنا شوندن گذراند و در كرمانشاه تالش نمود تا مردم با او و انديشهايرا

 با پخـش شـبنامه بـا عنـاويني چـون            معترضين. ش افتتاح شد  . ه 1300مجلس چهارم در سال     
سعي داشتند اعتراض خود را مطرح كننـد، بـا ايـن حـال مجلـس چهـارم                  » افتتاح يا فاتحة آزادي   «

هاي شخـصي شـد زيـرا هـركس         ها و همچنين دنبال كردن دشمني     هاي شخصيت ميداني براي رقابت  
احزاب در ايـن زمـان رو بـه افـول رفتـه             . پيكان تيز انتقاد خود را به روي ديگري نشانه گرفته بود          
  4.بودند و نمايندگان تنها به فكر منافع شخصي خود بودند

لـب و ديگـري حـزب       طيكي حـزب اصـالح    : دو حزب عمده در مجلس چهارم وجود داشتند       
طلب، اكثريت را در مجلس چهارم به خود اختـصاص داده و در واقـع،               حزب اصالح . سوسياليست

  تجـار، اشـراف    ه بـود كـه اعـضاي آن را روحـانيون،            جايگزين و وارث حزب اعتداليون قبلي شـد       
 5.ادنـد دالدوله تشكيل مي  دار و افرادي همچون مدرس، آشتياني، بهبهاني، تيمورتاش و نصرت         زمين
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دادند كه گرايش شـديدي بـه سياسـتهاي شـوروي           اقليتِ مجلس را حزب سوسياليست تشكيل مي      
داشتند و تحت رهبري سليمان ميرزا، سيدمحمد صادق طباطبايي و نامزد مورد نظر آنها نيز مستوفي            

  6.الممالك بود

 مخصوصاً از نظـر     طلبان، بصورت توأم به ارتباط ايران با شوروي و آمريكا معتقد بودند،           اصالح
سروسامان دادن به امور مالي و دارايي كشور كه نياز مبرم بـه اسـتخدام مستـشار خـارجي آن هـم                      

اين حزب نظام اجباري را براي حفظ ايران در زمان تجـاوز بيگانگـان از               . شدآمريكايي احساس مي  
اي  و مجموعه  حزب اصالح طلب از لحاظ خط مشي يكپارچه نبود        . دانستنيازهاي مبرم جامعه مي   

طلبـان بـه    بود از ساليق متفاوت و در واقع باقيمانده احزاب مختلف بود كه زير لواي حزب اصالح               
اين حزب تشكيالت قوي در شهرهاي ديگر نداشـت وفقـط در           . مجلس چهارم راه پيدا كرده بودند     

  7.هاي اعضاي آن امور را در دست گرفتندتهران با تكيه بر توانايي

 بود كه با تقلب عجين گشته و گاهي به شـكل كـامالً پنهـان و افـزودن رأي بـه                 انتخابات امري 
اين افزايش رأي از طريق سوراخ گنبد ساختمان، تطميع مـالي، اسـلحه             . گرفتصندوق صورت مي  

نصرت الدوله به عنوان نماينده از شهر كرمانشاه نيز از اين امر مبرا نبود زيرا               . گرفتصورت مي ... و
اي نداشت و تنها به خاطر حكومت بـرادرش         هاي منطقه رفت، گرايش ه به شمار نمي   بومي آن منطق  

  8.هاي وي بود كه از شهر كرمانشاه انتخاب شد و به مجلس رفتدر غرب كشور و زمينه سازي

زمـاني در شـيراز     . الدوله فيروز از كرمانشاه به مجلس چهـارم راه يافـت          با اين تفاصيل، نصرت   
انفرما پدر نصرت الدوله با ظاهرسازي در گرفتن تعرفـه و اخـذ رأي و حتـي                 عبدالحسين ميرزا فرم  

گفته شده است كه آراء مورد نظر او توسط فـردي از  . مهر كردن در ورودي مسجد، مردم را فريفت      
سوراخ گنبد به داخل مسجدي كه درهاي وروديش بسته شده بود و بـا كمـك هيـأت نظـارت بـر                      

اما شاهزاده نصرت الدوله اين كارها را در كرمانشاه انجام نداد و            . دانتخابات به صندوق واريز گردي    
 ايـن مهـم در      9.در واقع از مردم ساكن منطقه به ويژه عشاير با دادن اسلحة مـوزر رأي گرفتـه شـد                  

سيدمحمدصادق طباطبايي اسـتدالل    . مجلس چهارم باعث اعتراضاتي از سوي برخي نمايندگان شد        
او : هاي شاهزاده كـار خـود را كـرد        اند اما رايزني  رضايت خاطر رأي نداده   كرد كه مردم كرمانشاه با      

 بـه اصـطالح البـي          - كه در مجلس بسيار قدرتمند بـود       -»كميسيون تهران « به   با كميسيوني معروف  
)Lobby( 

 11. نمود و حضور وي در مجلس حاصل چنين كاري با كميسيون قدرتمند تهران بود              10
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از نظـر   .  از مردم كرمانشاه در انتخابات مجلس چهارم شركت كـرده بودنـد            با اين وجود، تنها نيمي    
  الدوله با غفلت از آراء نيم ديگر مـردم كرمانـشاه امـري طبيعـي بـه نظـر                   طباطبايي، انتخاب نصرت  

  12.رسيدنمي

  بــه محــض رســميت يــافتن مجلــس صــحبت از . مخــالفين شــاهزاده فيــروز را رهــا نكردنــد
م خود را منفور سـاخته بـود و بـسياري از نماينـدگان              1919امضاي قرارداد   الدوله بود كه با     نصرت

 صالحيت اعتبارنامة نـصرت الدولـه دقيقـاً در بـدترين            13.قصد كردند كه از او توضيحاتي بخواهند      
پيش از اين، مجلس اعتبارنامة چند تن را كه با كابينـة            . زمان ممكن در مجلس چهارم مطرح گرديد      

الدولـه  ، رد صالحيت كرده بود و زماني كه نوبت به بررسي صـالحيت نـصرت              سياه مراوده داشتند  
اهللا مدرس با استفاده از موقعيت خود به عنوان نايب رئـيس اول بـه نفـع شـاهزاده وارد                    رسيد آيت 

ميـرزا موضـع مرحـوم مـدرس را نـسبت بـه              طباطبايي و سـليمان    14.عمل شد و از او حمايت كرد      
كـرد حركـت خـود را اينگونـه         مدرس در پاسخ تالش مي    . ر سؤال بردند  الدوله زي اعتبارنامة نصرت 

 ورزيتوجيه كند كـه وي مـرد سياسـت اسـت و توانـايي واسـتعدادهاي الزم را در كـار سياسـت                      
الدوله چونان برگ برنده در برابر قـدرت        توان از نصرت  گويا انديشة مدرس آن بود كه مي      . داراست

  15.استفاده كردفزايندة رضاخان در زمان شايسته 

گرايـي اسـت و ديگـر آن        الدولـه طرفـدار ملّـي     شمندانه بر اين باور بود كه نـصرت       مدرس اندي 
مـدرس ابتـدا از مخالفـان       . رفـت م بـشمار مـي    1919سياستمداري نيست كه جزو عاقدين قـرارداد        

دنبال هاي قبلي را    م و معتقد بود كه قاعدة بازي سياست اين نيست كه كينه           1919سرسخت قرارداد   
توان حالِ شاهزاده را    الدوله توبه كرده، تغيير رنگ داده و در واقع مي          به گفتة مدرس، نصرت    16.كرد

توانـد بـا خـوردن علـف هـرزه          به يكي از احكام شرع منطبق دانست كه حيوان حالل گوشت مـي            
تـرل  گوشتش فاسد گردد تنها راه آن است كه براي حالل گشتن گوشت او بايد مدتي علف او راكن                 

  17.كرد تا ديگر هرزه نخورد

  

  الدوله در مجلس چهارم تكاپوهاي نصرت-2

اي از  عـده . هايي بود كه مدنظر اكثريـت مجلـس چهـارم بـود           ظيفه از جمله برنامه   و مسألة نظام 
آنها در صـدد برآمدنـد كـه بـا          .  خاطر فرزندان خويش ناراضي بودند     اشراف و علما از اين طرح به      
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از جمله روحانيوني كه مصمم شد فتـوايي از  . ز به فتوا اين مشكل را حل كنند     كمك روحانيون مجا  
وظيفه براي  وي باور داشت كه نظام    . بود» نائينياهللا اصفهاني آيت«نجف براي مردم ايران ارسال كند       

. فرساست و دولت بايد نيروي نظامي مورد نيـاز خـود را از عـشاير تـأمين كنـد                  مردم شهرها طاقت  
اهللا اصفهاني نائيني توضيح داده شد كه اگـر         اي را به نجف فرستاد و به آيت       اصله نماينده دولت بالف 

 18.نيرويي كافي براي دفاع از كشور وجود نداشته باشد امكان دفاع از شيعيان وجود نخواهد داشت               
ي وظيفة اجباري در مجلس چهارم مبني بـر آن بـود كـه افـراد بـرا                الدوله دربارة نظام  ديدگاه نصرت 

حفظ وطن و اقتدار آن بايد جانشان را به خطر بيندازند و نبايد در ايـن امـر تفـاوتي ميـان طبقـات                        
  الدولـه خـود را جـزو افـراد معتقـد ايـن كـار مهـم و حيـاتي                   نـصرت . مختلف جامعه قائل گرديد   

دار بخاطر تحليل نيروي كارشان و علما بـدليل غربـي بـودن              با اين حال، اشراف زمين     19.دانستمي
ايـن اليحـه بـه تـصويب        . اين امر و تأثير آن بر روي مشموالن با اليحة نظام وظيفه مخالفت كردند             

  20.مجلس نرسيد و اين مهم به عهدة مجلس بعدي گذاشته شد
الدولـه در مجلـس چهـارم بـه نـوعي درگيـر آن شـد اعـزام         از جمله مسائل ديگري كه نصرت 

الدوله پرسيد كه چرا محـصلين      االسالم از نصرت   شيخ نمايندة مخالفي به نام   . دانشجو به خارجه بود   
چرا مدت زمان   . فقط بايد به فرانسه اعزام شوند و چرا نبايد به كشورهاي ديگري چون آلمان بروند              

اعزام يكي دوسال بيش نيست و چرا نبايد همراه دانشجويان يك نفر نـاظر بـر اعمـال آنـان بـويژه                      
الدوله پاسخ داد كه اوالً در چرايي اعزام بـه كـشور            نصرت.  شود اعمال مذهبي با آنها به اروپا اعزام      

مورد نظر، نظر وزارت جنگ اعمال شده است، دوم اينكه گـروه اعزامـي قاعـدتاً بخـشي از علـوم                     
افراد متخصص به زبان آلماني بسيار انـدك بودنـد حـال    . مقدماتي و زبان خارجه را فراگرفته بودند 

سـوم  .  به دليل تحصيل ايرانيان در فرانسه، زباني فراگيـر شـده بـود             آنكه زبان فرانسه مدتهاست كه    
اينكه براي اعزام به يك كشور به جاي چند كشور، اين فايده وجود داشت كه دانـشجويان اعزامـي                   

گرفتند، تنها از يك الگو تـأثير       قرار مي ) بطور مثال امور نظامي   (پس از بازگشت اگر در رأس كارها        
شد كه محصلين اعزامـي بـه اروپـا را در قـشون              براي مثال اگر اراده مي     21.الگوپذيرفتند نه چند    مي

بكار گيرند و اگر آنها در دو يا چند كشور كه نظام تربيتـي متفـاوتي داشـتند تربيـت شـده                       پيشرفته
گرفتند، اصول متفـاوتي را در نظـام تربيتـي          بودند، قاعدتاً اگر در رأس امور تربيت نظاميان قرار مي         

ديگر اينكه مدت زمان تحـصيل در اروپـا         . شدبردند كه باعث دو دستگي در نظام مي       كار مي خود ب 
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كرد مخـالفين را بـه ايـن كـه مـدت            الدوله به دليل تحصيل در فرانسه سعي مي       اندك بود و نصرت   
هـا  منصبان براي خود فرانـسوي     يا مدرسة صاحب    )Souranisse( تحصيل در مدرسة سورانيسه   

ه كند و اينكه اين مدت براي گروه اعزامي يك ماه برآورده شده و اين مهم چنـد                  شش ماه است آگا   
هاي اضافي گرفتـه شـود و آمـوزش در مـدت            دليل مهم اين بود كه جلوي هزينه      . دليل داشته است  

نظـام  نظـام و سـواره    با اين كه اصول مدارس نظام فرانسه بر اسـاس پيـاده           . زمان كمتر صورت گيرد   
   يـا توپخانـه و مدرسـة پلـي تكنيـك       )Saint More(مـور   و سـن  )Sain Sirre(سـير  سـن 

)Poli Teqnique( ديدنـد   قرار داشت، بطور كل مدت زماني كه افراد در آن دورة تخصصي مي
شـدند دورة مقـدماتي را از قبـل ديـده           قطعاً كساني كه وارد اين مدارس مـي       . بيش از دو سال نبود    

ور ديني بر اين باور بود كه افراد اعزامي كودكان نُـه يـا ده سـاله                 الدوله در ام  همچنين نصرت . بودند
بان داشته  نيستند بلكه افراد بالغ باالي بيست و پنج سال هستند كه در آن سن نبايد نياز به يك ديده                  

  22.باشند

هـا؛  الدوله در مجلس چهارم مورد انتقاد نمايندة سوسياليـست        از جمله موارد ديگري كه نصرت     
انتقاد اين گروه مبني بر اين بود كه شوراي سه          .  م بود  1919ميرزا قرار گرفت، قرارداد     يمانيعني سل 

. انـد با امضاي قرارداد، خيانتي بزرگ مرتكـب شـده        ) الدولهالدوله و نصرت  الدوله، صارم وثوق (نفره
نوادة شـاهي   ميرزا اين بود كه چرا اين سه تن كه خود از خانوادة اشراف بودند، با خـا                سؤال سليمان 

ارتباط نزديكي داشتند و قاعدتاً بايد بيش از همه نگران نگاهباني تاج وتخت باشند، چنـين اقـدامي                  
الدوله به عنوان نماينده حـضور دارد و        شاهزاده سليمان ميرزا گفت كه اكنون نصرت      . مرتكب شدند 

حكـوم بـه محاكمـه    ميرزا گناهكار نسبت به وطـن م به نظر سليمان  . جالب است كه توبه كرده است     
اسـتغفراهللا ربـي و   « و چطور ممكن اسـت بـا گفـتن          است چرا كه منافع كشورش را در نظر نگرفته        

ميـرزا تحـصيالت    شود؟ تنها مسأله قابل تحسين براي سـليمان       مجازات از او برداشته مي    » اتوب اليه 
شـد ولـي    الدولـه با  الدوله بود، وي آرزو داشت كه همگان تحصيالتـشان در سـطح نـصرت             نصرت

تهـران توسـط     الدوله در توجيه عمل خود، ترك     نصرت 23.الدوله نباشد عملكردشان همچون نصرت  
السلطنة مافي رئيس دولت موقت ملي، مدرس و ديگران و رفتن آنهـا بـه كرمانـشاه و تعطيلـي                    نظام

مجلس سوم را خيانتي بس بزرگتر شمرد و پرسـيد كـه چـرا آنهـا نبايـد پاسـخگوي اعمـال خـود                        
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رسد به اين مهم نيز در گيرودار محاورات و گفت و گوهـاي پارلمـاني پاسـخ                 به نظر مي    24د؟باشن
  .الدوله ماند م همچنان وبال گردن نصرت1919گيري داده نشد، اما مسأله قرارداد دندان
  

   فرجام مجلس چهارم و ادامة ماجراي نصرت الدوله-3

نـة سياسـي آن روزگـار سياسـتمداران         گـشت كـه در زما     اي اداره مي  مجلس چهارم توسط عده   
بقية نمايندگان نه سـواد     .  در واقع، اينان زمام امور را در دست داشتند         25.رفتندمشهوري به شمار مي   

. كردنـد اي هم كه مالك بودند به منافع خود فكر مـي          آنچناني داشتند، نه سخنور قابلي بودند و عده       
به صورت موافق يا مخالف، در به تصوير كشيدن يـك           هاي مجلس يا    ها نيز در كنار فعاليت    روزنامه

شيخ ابراهيم زنجاني يكي از نمايندگان مجلس چهارم كه كـامالً           . 26مطلب ولو به دروغ نقش داشتند     
  :نويسدبرفضاي حاكم زمان صدارت مستوفي الممالك و مجلس چهارم تسلط داشت، اينگونه مي

لممالك در كار است، صد هـزار تيـر بـال از            فعالً كه دوسه ماه است كابينة آقاي مستوفي ا        «
اي نيست كه هزار مـانع از داخـل و خـارج و از مراكـز           دقيقه. باردآسمان و زمين بر آن مي     

ها، كه از يك دسته مردمـان كـه بـه           شرافتيدسيسه و فساد تراشيده نشود فساد خصوصاً بي       
بـه اسـم آزادي كـوس       جات كـه    دانيد دسته نمي. انداسم وكالت مجلس پاك را نجس كرده      

زدند، چونه نجس درآمده با پول اجانب به سـوي خيانـت گراييدنـد، وحيـد الملـك و                   مي
  27»... .جليل الملك چه درآمدند

ها معرفي شد، امـا چـون نماينـدگان         ش با كمك سوسياليست   . ه 1301دولت مستوفي در سال     
هد كرد، درصدد برآمدند تا آخـرين       مجلس پي بردند كه در آن كابينه انتظارات آنها تحقق پيدا نخوا           

دانـستند كـه    چيني، مستوفي را مجبور به استعفا كنند زيرا مـي         ساعات عمر مجلس چهارم با دسيسه     
روست و نياز بود كه كسي روي كار آيد كه          عمر مجلس چهارم رو به اتمام است و ايام فترت پيش          

  اي دال برعـدم صـالحيت دولـت و         بنـابراين نماينـدگان نامـه     . هاي آنـان را تحقـق بخـشد       خواسته
مستوفي كه از   . 28اعتمادي مجلسيان نسبت به آن دولت تهيه و چهل و چند نفر آن را امضا كردند               بي

ناراحت بود، از مجلس خارج شد، به حضور شاه رفت و استفعاي             مورد مجلس چهارم  استيضاح بي 
  ) ش1302فروردين  ( 29.خود را تقديم وي نمود
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   1302ت الدوله چه شد؟ او در پايان مجلس چهارم كـه مـصادف بـا تابـستان                  اما سرانجام نصر  
ــت آن       .ه  ــا حكوم ــد ت ــتاده ش ــارس فرس ــه ف ــاه ب ــد ش ــوي احم ــي از س ــي حكم ــود، ط   ش ب

شاهزاده به امور فارس آشنا بود چرا كه پدرش نيـز سـالها در ايـن منطقـه                  . منطقه را به دست گيرد    
ر برد و بزرگتـرين مـشكل وي در ايـن ايالـت وجـود               او هشت ماه در فارس به س      . حكم رانده بود  

كـرد بـا طـرح    انگلستان هميشه در اين منطقه از ايران سعي مي. ايالت سركش و نفوذ انگلستان بود    
 رؤسـاي برخـي از ايـالت و         30.اختالف ميان رؤساي قبايـل، كارهـا را بـه سـود خـود پـيش بـرد                 

هاي آنان دهـد وگرنـه بلـوايي         به خواسته  عشايرخواهان آن بودند كه حكمران فعلي فارس بايد تن        
الدوله مجبور بـود كـه بـا تعامـل بـا عـشاير و انگلـستان                 شاهزاده نصرت . عظيم ايجاد خواهند كرد   

الدولـه مـدير    از جمله مخالفان ديگر، افرادي چون دستغيب و مهذب        . مشكالت موجود را حل كند    
 درصـدد بودنـد بـه       -سان منطقة فارس بود    كه جزو سرشنا   -الملكروزنامة گلستان بودند كه با قوام     

فرخي يزدي كه مخـالف نـصرت الدولـه بـود، دربـارة             . 31الدوله را تضعيف كنند   هر طريقي نصرت  
  :سرايدحكمراني فارس او اينگونه مي

ـارس  فــ ـارس  و شــد حــ ده چــ ـزا  شهــ
ــورفرس     ــارس از ره ج ــه ف ــت ب ــس تاخ  پ

  

 خــونريزي و اغتــشاش شــد جــالس فــارس        
ـــارسي ــه ف ــارس اي واي ب ـــارِسِ ف ــن ف   32 از اي

       
او بايـد انتخابـات   . شـد الدوله به انتخابات مجلس پنجم نزديك مـي       با گذران اين مدت، نصرت    

از سوي ديگر، زمان بازگشت به تهران فرا رسيده         . كردايالت فارس را بعنوان حاكم، سازماندهي مي      
ميرزا مصمم بودنـد كـه       به رهبري سليمان   اقليت مجلس . نمودبود و بايد از اعتبارنامة خود دفاع مي       

هـاي  در اين زمينه نامه   . الدوله در مجلس مطرح شود    اجازه ندهند اعتبارنامة افرادي همچون نصرت     
امـا نهايتـاً وي از منطقـة        . الدوله فرسـتاده شـد    متعددي از طرف افراد مختلف براي شاهزاده نصرت       

  . ادامه دادانتخاباتي كرمانشاه وارد مجلس شد و به كار خود
  

  نتيجه

 م و جو سـنگيني كـه پـس از آن            1919الدوله فيروز ميرزا پس از انعقاد قرارداد        شاهزاده نصرت 
عليه امضاءكنندگان قرارداد پيش آمد، تنها راه چاره را درآن ديدكه با شركت در انتخابـات مجلـس                  
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دانست كـه بـا رسـميت       ياو سياستمدار بود و م    . چهارم، به زندگي سياسي خود حياتي تازه ببخشد       
با علم به اين موضوع، گام در مجلـس گذاشـت و   . يافتن مجلس، فشارها عليه او بر خواهد خاست    

توانـست  آمدنـد، مـي   اهللا مدرس نبود و كارداني خودش به كمكش نمـي         هاي مرحوم آيت  اگر ياري 
بـود و بـا لـوايح و        شاهزاده فردي تحـصيلكرده     . اش رد شود  اي باشد كه اعتبارنامه   نخستين نماينده 

اما عمر مجلـس  . گفتهايي كه نوين بودند موافقت داشت و حتي در موافقت با آنها سخن مي  طرح
چهارم مستعجل بود، بنابراين با حكمراني فارس بر تجربة خويش افزود و به استقبال مجلس پنجم                

ود، قراردادي كـه    م ب 1919گير قرارداد   همچون مجلس چهارم، در مجلس پنجم نيز او گريبان        . رفت
  .فروشي را بر پيشاني او باقي گذاشتتا آخر عمر، داغ ننگ وطن
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