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Abstract
The Socialist Party, as a leftist party, was formed by Suleiman Mirza Eskandari and Seyed
Mohammad Sadegh Tabatabai. This party, although was mostly in minority in the fourth and
fifth parliaments, but chains of events indicate that this party, in its own representative life, has
shown itself as an effective party. Objecting against Qavam Alsaltane's cabinet, particularly
regarding the issues of North Oil and the Law of Jury, supporting Mostofi-Al-Mamalek's
cabinet and Reza Khan Sardar Sepah, and playing a role in changing the political system from
the Qajar to the Pahlavi are parts of the political life of this party that has not been so far studied
and evaluated. The present study is an attempt to answer these questions.
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مقدمه

ازآنجاکه منابع تاریخی و به پیروی از آن ،پژوهشهشای

سرانجام در اول تیرماه1921/1300م و پس از ششش

تاریخی به صورتی بسیار مختصر و نارسا به حیات ایشن

سال فترت ناشی از جنگجهانیاول ،مجلس چهشارم در

حزب پرداخته اند ،این پشژوهش بشا تکیشه بشر مشذاکرات

زمان کابینﮥ احمد قوام و با نطق احمدششاه افتتشاش ششد.

مجلس شورای ملشی درصشدد پرتشوافکنی بشه عملکشرد

برخالف مجالس پیشین که دو حزب عمشدﺓ آن حشزب

سیاسی این حزب است.

دمکشرات و حششزب اعتششدال بودنشد ،در مجلششس چهششارم
احزاب جدیدی ششکل گرفتنشد کشه تاحشد چششمگیری

گشایش مجلس چهارم :تشکیل حزب سوسیالیست و

محتوا و درونمایﮥ همان احشزاب سشابق را حفشر کشرده

برنامههای آن

بودند؛ اما از پارهای جهات نیز متفاوت از آنهشا بودنشد.

همانگونهکه گفته شد ششالودﺓ حشزب سوسیالیسشت

«جمعیت اصالشطلبان» که درواقع بقایای احزاب قشدیم

در جریششان مهششاجرت و درنتیجﮥ همفکششری و همراهششی

مثل دمکرات ،اعتدال و بیطشرفهشا بشود ،بشزر تشرین

سلیمان میشرزا اسشکندری و سیدمحمدصشادق طباطبشایی

تشششکل سیاسششی مجلششس چهششارم بششود (بهششار:1339 ،

شکل گرفت .سلیمانمیرزا در جایگاه رهبر واقعشی ایشن

134/1و .)135این حزب مشی محافظشهکارانشه و سشنتی

حزب ،بهعلت سشه سشال اسشارت در بغشداد و بصشره و

داشت و از تغییرات و اصالحات تدریجی و آرام دفشاع

هندوستان و نیز اقداماتش علیه متفقشین و سشوابقش در

میکرد .جمعیت اصالشطلبان بشاوجود فراوانشی اع شا،

مشششروطهخششواهی ،در ایششن زمششان از احتششرام و اعتبششار

بههیچوجه مؤلفههای حزبشی سیاسشی را نداششت؛ زیشرا

چشمگیری برخوردار بود؛ بشهگونشهایکشه در انتخابشات

صرفنظر از فقدان اساسنامه و مرامنامه ،اع ای آن نظمِ

مجلس چهارم با کسب 6هشزار و  483رأی ،از مجمشوع

ثابتی نداشتند و متأثر از اوضاع سیاسشی ،مششی سیاسشی

11هششزار و  803رأی ،بعششد از مسششتوفیالممالششک حششا ز

آنان تغییر میکرد.

بیشترین آراء در تهران و در تمام ایران ششد (مشذاکرات

حزب دمکرات که سازمانیافتهترین حشزب مجلشس

مجلس شورای ملی ،دوره چهارم ،قسمت اول.)52 :

دوم و سششوم بششود و در انتخابششات مجلششس چهششارم نیششز

سیدمحمدصادق طباطبایی ،فرزنشد مجتهشد معشروف

اکثریت آراء را به دست آورد ،در پی اختالفات درونی،

سیدمحمد طباطبایی ،در مجلس سشوم رهبشر اعتشدالیون

به دو جریان «تشکیلی» و «ضدتشکیلی» تبدیل شد و در

بود و از احترام خاصی برخوردار بود .مهشاجرت باعش

عمل از بین رفت .بهگفتﮥ بهار ،به دست خشودش خفشه

شد تا این دو رهبر برجستﮥ سیاسی ،به دور از هیشاهوی

شد و دفن شد (بهار.)130/1 :1339 ،

مجلس و متأثر از ف ای سیاسی آن زمان ،از نظر فکری

در مجلس چهارم ظهور حزب جدیدی به نام حزب

به هم نزدیک شوند .این امر و بشروز انقشالب سوسشیال

سوسیالیست که سلیمانمیرزا اسکندری و محمدصشادق

دمکراسی در آلمان و نیز انقالب شوروی موجشب ششد

طباطبایی آن را تشکیل دادند ،پدیدهای بود کشه بشه ایشن

که حزب سوسیالیست بهطور رسمی پا به عرصه وجود

مجلس سیمایی مجزا از مجالس پیششین داد .بشازخوانی

گذارد (سنجابی :59 :1381 ،بهار.)130/1 :1339 ،

حوادث تاریخی آن دوره نشان میدهد کشه ایشن حشزب

سلیمانمیرزا و طباطبشایی را پدیدآورنشدگان حشزب

بر روند تحوالت سیاسی تأثیر درخور توجهی گذاشت.

سوسیالیست به شمار آوردهاند؛ اما پیشدایش احزابشی بشا

فراز و فرود حزب سوسیالیست و عملکرد آن در مجالس چهارم و پنجم 133

تفکرات چپ نه در تاریخ ایران بیسابقه بود و نه بشرای

محل تجمع حزب در بیرون از مجلس و محلشی در

اندیششششمندان ایرانشششی امشششری بیگانشششه بشششود .افکشششار

بهارستان به نام کلوب سوسیالیست بشود کشه عشدهای از

سوسیالدمکراسی که ابتدا در آلمان ،انگلیس ،فرانسشه و

دانشآموزان پرشور آن زمان ،نظیر ششهاب خسشروانی و

سپس روسیه به وجود آمده بشود ،در سشالهشای قبشل از

محمود محمود ،در آن ع ویت داشتند (صفایی:1349 ،

مشششروطه در افکششار متفکرانششی همچششون میرزاآقاخششان

13و .)18سوسیالیستها در خارج از مجلس به رایزنشی

کرمانی و عبدالرحیم طالبوف یافت میشد .بشااینحشال،

دربارﺓ مسا ل مهم سیاسی و اجتمشاعی مشیپرداختنشد و

اندیشههای کرمانی بیششتر از سوسیالیسشم غشرب متشأثر

سپس رهبران حزب این مسا ل را در قالب دغدغههشای

بود؛ درحالیکشه طشالبوف بشهواسﻂﮥ اقامشت در قفقشاز،

حزب در مجلس مطرش مشیکردنشد .اع شای کمیسشیون

بیشتر وامدار سوسیالیست روسی بشود (آدمیشت:2535 ،

خششارج از مجلششس عبششارت بودنششد از :علششیاصششغر

 .)6در سششالهششای نزدیششک بششه مشششروطیت ،انششدیشﮥ

سرتیپزاده ،نیکبین ،حسن کریماف ،باقرزاده و جاوید.

سوسیالدمکراسی گسترش بیششتری یافشت و از طریشق

بارها اتفاق میافتاد که مسا ل مطروششده در کمیسشیون

چندین حلقﮥ ایرانی ،نظیر سوسیالدموکراتهشای تبریشز

که سلیمانمیرزا به مجلشس پیششنهاد مشیکشرد ،تأییشد و

و سوسیالدموکراتهای قفقاز ،در مجلس دوم به حزب

تصویب میشد .و روی همین اصشل بشود کشه بشاقرزاده

دمکرات رسید .بشروز جنشگجهشانیاول و بشهدنبشال آن

گفت« :باید واقعاً شاد و مسرور بود ،چون حشاال دیگشر

شششکلگیششری انقششالب اکتبششر 1913م1335/ق ،تقویششت

نظرات مشا در مقشدرات کششور مشؤثر اسشت» (المشوتی،

اندیشششههششای چششپ را باع ش

شششد؛ زیششرا شششکلگیششری

252 :1330و.)253

حکومتی بر بنیاد اندیشههای چپ رادیکال کشه از ق شا

حزب سوسیالیست ،به ماننشد تمشام احشزاب دیگشر،

بشه انترناسیونالیسشم (Internationalism)1معتقشد بشود،

اصول و قواعدی داشت که مبنشای رفتشار اع شای ایشن

ممکن بود که بشرای احشزاب چشپ در دنیشا پششتوانه و

حزب بود .سوسیالیستها در اصول سیاسشت خشارجی

تکیهگاه مناسبی باشد .در چنین ف ایی بشود کشه حشزب

خود خواسشتار مناسشبات دوسشتانه بشا ششوروی بودنشد.

سوسیالیست ایران پا به عرصﮥ وجود گذاشت.

حزب سوسیالیست امپریالیسم را نادرست مشیششمرد و

همششانگونششهکششه رهبششران حششزب ترکیبششی از عناصششر

کاپیتالیسم را بشهعلشت اجحشاف بشه کشارگران سشرزنش

دمکرات و اعتدالی بودند ،بشدنﮥ حشزب نیشز ترکیبشی از

میکرد؛ اما نگاه این حزب به نظشام سشرمایهداری بسشی

عناصششر احششزاب اعتششدالی قششدیم و دمکششراتهششای

معتدلتر از شورویها بود .در زمینﮥ داخلی ،حشزب بشر

ضدتشکیلی بود .البته حزب از پذیرش افراد جریانهای

مسا ل زیر تکیه میکرد :استقرار جامعهای برابر ،تبشدیل

دیگششر و نیششز افششراد مسششتقل ابششایی نداشششت .از اع ششای

تملکات خصوصی به عمومی ،ملیکردن ابزارهای تولید

برجسته حشزب ،جشدا از سشلیمانمیشرزا و محمدصشادق

ازجمله زمینهای کشاورزی ،انجام طرشهای آبرسشانی،

طباطبشششایی ،بایشششد از عزالممالشششک اردالن ،دهخشششدا،

تشکیل انجمنهای ایشالتی ،عشدل بالسشویه بشرای تمشام

ناصراالسششالم ،میرزاشششهاب کرمششانی ،ابوالقاسششمخششان

شهروندان «بدون توجه بشه نشژاد و ملیشت ،آزادی بیشان،

کحششالزاده ،قاسششمخششان صوراسششرافیل ،شششرفالملششک،

اندیشه ،مطبوعات ،اجتماعات و حق تشکیل اتحادیههشا

نیرالسلطان ،سشعیدالعلماء ،ضشیاءالواعظین ،گیشوهچشی و

و اعتصششاب ،انتخابششات آزاد ،عمششومی ،برابششر ،مخفششی و

رضا روستا نام برد (مالییتوانی)88 :1381 ،

مستقیم ،آموزش اجباری بشرای همشه کودکشان ابتشدایی،
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اسششتفاده از زبششان مششادری در مششدار  ،آمششوزش زنششان،

ملششی ،دوره چهششارم ،قسششمت اول23 :1339 ،و)28؛ امششا

ممنوعیت کشار کودکشان ،هششت سشاعت کشار روزانشه،

مدر

که حمایت از نصرتالدولشه را بشرای مقابلشه بشا

پرداخت حقوق برای روزهای تعطیل و جمعه و اجرای

حششزب سوسیالیسششت الزم مششیدیششد ،بششه دفششاع از وی

طرشهای دولتی برای ازبینبردن بیکاری در روسشتاها و

پرداخت (مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم،

شششهرها» (اسششکندری29 :1368 ،؛ آبراهامیشششان:1381 ،

قسمت اول30 :1339 ،و..)31

 .)160ایششن حششزب همچنششین بششه تأسششیس انجمششنهششای

پششس از دفششاع مششدر  ،سششلیمانمیششرزا شششدیدترین

سیاسی ،انتششار مجشالت ادبشی ،برگشزاری کشال هشای

حمالت را بشه نصشرتالدولشه فیشروز کشرد .وی کشابینﮥ

سوادآموزی و تﺌاتر و ایجاد سشازمانهشای زنشان همشت

وثوقالدوله را «کابینﮥ سیاه» نامید و نصرتالدوله را نیشز

گماشت (مالییتوانی.)88 :1381 ،

بششهعلششت شششرکتکششردن در آن کابینششه و دخالششتدادن

حششزب سوسیالیسششت همچنششین بششا بقایششای حششزب

کشوری خارجی در مقدارت کشور به باد انتقاد گرفشت

کمونیست ا تالف کرد .حشزب کمونیسشتی کشه پشس از

(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم ،قسشمت

سرکوبی جمهوری سوسیالیستی گیالن متحول ششد و از

اول .)33 :1339 ،نصرتالدولشه نیشز در دفشاع از خشود،

قیام مسلحانه روی برگرداند و روش معتدلی اتخاذ کشرد

نطششق سششلیمانمیششرزا را «کشششکمکشهششای شخصششی» و

و تقویت دولت مرکزی و بنیادهشای آن را وجهﮥ همشت

«آنتریکهای سیاسی» خوانشد و آن را بشه ماننشد پرتشاب

خششویش قششرار داد .شششاخههششای حزبششی و دفششاتر حششزب

«نیشهای زهرآلود» دانست و به تکذیب آنان پرداخشت

سوسیالیسششت عششالوهبششر پایتخششت در شششهرهای مهمششی

(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم ،قسشمت

همچون تبریز ،رشت ،کرمانشاه ،کرمان ،قزوین و انزلشی

اول.)33 :1339 ،

دایشر ششد و در مجمششوع ،تششالش حشزب بششرآن بششود تششا

باوجود تمام تالشهشای سشلیمانمیشرزا و مخالفشت

بهصورت جریانی ملی و فراگیر عمل کند (مالییتوانی،

محافل آزادیخواهی با فیروز ،در نقشش یکشی از بانیشان

.)88 :1381

قرارداد ،سرانجام مجلس با چهلوهفشت رأی مثبشت در
مقابل پنج رأی ممتنع و دو رأی مخالفِ سلیمانمیشرزا و

عملکرد حزب سوسیالیست در مجلس چهارم

صادق طباطبایی ،اعتبارنامه فیروز را به تصشویب رسشاند

الف .چالش با شخصیت های سیاسی :حشزب سوسیالیسشت

(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم ،قسشمت

موجودیت خود را در مجلس چهارم ،با مخالفشتکشردن

اول .)49 :1339 ،نتیجﮥ رأیگیشری ،شکسششت سیاسششت

با اعتبارنامههای جنجالبرانگیز نصشرتالدولشه فیشروز و

حزب سوسیالیست را در مقابل افرادی همچون مشدر

مخبرالسلطنه هدایت اعالم کرد .نصرتالدوله از رجشال

نشان میداد.

آن عصر و منسوب به خاندان قاجاریه که بشه

تششالش حششزب سوسیالیسششت بششرای رد اعتبارنششامﮥ

سرشنا

فروش ایران در جریشان قشرارداد 1919م1333/ق مشتهم

مخبرالدوله که به قتل خیابانی متهم بود ،موفقیتآمیزتشر

بود؛ همچنین محمدصادق طباطبایی فیروز را به دخالت

بود .بااینحال ،پس از مطشرشششدن دیشدگاه مخالفشان و

در انتخابات مشتهم کشرد .ازایشنرو سوسیالیسشت هشا بشا

موافقان ،اعتبارنامﮥ مخبرالدوله با چهل ونشه رأی موافشق،

اعتبارنامﮥ وی مخالفت کردند (مذاکرات مجلس شورای

هجشده رأی مخشالف و پششنج رأی ممتنشع تصشویب شششد
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(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم ،قسشمت

سوسیالیسششتهششا بششا ایششن تفسششیر دولششت بششه مخالفششت

دوم.)183 :1340 ،

برخاستند و آن را محدودیتی برای روزنامههشا و آزادی

چالش دیگر سوسیالیستهشا در مجلشس چهشارم بشا

مطبوعات دانستند .به عقیدﺓ سوسیالیست ها ،بنشابر اصشل

شمششیر

 ،39هیﺌت منصفه باید در «کلیشه تقصشیرات» مطبوعشات

روزهای رزم بود (مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره

ح ور داشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت ،دولشت در

چهشششارم ،قسشششمت سشششوم ،)1325 :1341 ،پشششس از

محششاکم نفشششوذ خواهششد کشششرد (سششازمان اسشششناد ،ش

سیدضیاءالدین طباطبایی به قدرت رسید .دولت وی که

سند .)0293004680روزنامهها نیز قانون هیﺌت منصشفه

از فعالترین دولتهای عصر مشروطه تا آن زمان بشود،

را اقدام مرتجعانﮥ دولت خواندند و آن را «بریشدن زبشان

موفق شد قیشام محمشدتقیخشان پسشیان را در خراسشان

و شکستن قلم» دانستند (روزنامه اقتصشاد ایشران،1301 ،

سرکوب کند ،با دولت جوان شوروی عهدنامﮥ مودت را

ش)1 :34

قوامالسلطنه بود .قشوام کشه بشه اعتقشاد مشدر

به ام ا رساند و دسشت بشه اصشالحات مشالی زنشد .امشا

به هرصشورت قشوام بشاوجود پشیشبینشی تمشام ایشن

کشابینﮥ قششوامالسششلطنه از همششان آغششاز بششا مخالفششتهششای

مخالفتها ،قانون هیﺌت منصفه را با قید فوریت تقشدیم

سوسیالیستها روبهرو شد .سلیمانمیرزا جشدا از اینکشه

مجلس کرد؛ اما همانگونهکه انتظار میرفت ،این الیحشه

اختالفات دیرینشهای بشا قشوامالسشلطنه داششت و وی را

با مقاومت سرسختانﮥ سوسیالیستها روبهرو شد .رهبشر

سیاستمداری اعتمادناپذیر میدانست ،بهعلشت تمشایالت

حزب الیحه را غیرقانونی خواند و مجلس را بشه تشر

آشکار قوام به دنیای سرمایهداری نیز بشا وی سشر سشتیز

و انسداد باب مشذاکرات تهدیشد کشرد و ایشن ق شیه بشه

داشت؛ اما قوام از حمایت قوی مدر

برخوردار بود.

در دورﺓ اول زمامشششششداری قشششششوام ،مخالفشششششت

مشششاجرﺓ وی و مششدر

انجامیششد (مششذاکرات مجلششس

شورای ملی ،دوره چهارم ،قسمت سوم.)1192 :1341 ،

سوسیالیستها با دولت قوام بهطشور عمشده خشود را در

باوجود تمام تالشهایی که قشوام و جنشاش مشدر

قالب مخالفت با محمد مصدق بر سر اوضاع مالیه نشان

کردند ،سرانجام سوسیالیستها موفق ششدند تشا ف شای

داد؛ امششا در دورﺓ دوم صششدارت قششوام ،اختالفششات میششان

مجلس را به سود خود تغییر دهند و فوریشت الیحشه را

سلیمانمیرزا و قوام به رویارویی تمامعیار آنان انجامید.

رد کنند .رد فوریت الیحه صرفنظر از پیامدهای آن که

در این دوره ،در پی الیحﮥ دولت به مجلس مبنیبشر

تکفیر رهبر حزب را منجر شد ،نشان مشیداد کشه رونشد

تقاضای 680هزار تومان اعتبار برای پرداخت شهریههشا

تأثیرگذاری حزب سوسیالیست بشر تصشمیمات مجلشس

و مستمریها ،نخستین مخالفتهای سوسیالیستهشا بشا

چهارم رو به افزایش است.

کابینﮥ قوام صورت گرفت و بشر سشر تصشویب قشوانینی

زورآزمایی دیگر سوسیالیست ها و قشوام در جریشان

همچون قانون هیﺌت منصفان و نیز مسﺌلﮥ نفشت ششمال،

مطرش شدن امتیاز نفت ششمال بشود کشه در ادامشه بشه آن

تنشهای میان سوسیالیستهشا و قشوامالسشلطنه بشه اوج

میپردازیم.

خود رسید .دولت طبق تفسیر خود از اصشل  39قشانون

ب .سوسیالیستها و نفت شمال :در زمشان ناصشرالدینششاه

اساسی ،ح شور هیﺌشت منصشفه را «در موقشع محاکمشه

برای نخستین بار امتیاز نفت شمال مطرش شد .وی طشی

مطبوعات بهطور عام» رد کرد و مدعی بشود کشه هیﺌشت

فرمانی در سال 1234ش1313/ق ،امتیاز استخراج نفشت

منصفه باید در بع ی «تقصیرات» ح ور داششته باششد.

را در محال ثالثﮥ تنکابن ،کجور و کالرستان (مازندران)
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به محمدولیخان خلعتبری (سپهدار و سپهساالر آینشده)

ایران ،بهویژه در حشوزه نفشت ،واقشف بودنشد؛ بنشابراین

واگذار کرد (فاتح.)326 :1335 ،

پیشششششنهاد انگلیسششششیهششششا را قبششششول کردنششششد و در

محمشششششدولیخشششششان خلعتبشششششری در تشششششاریخ

دی1922/1300م به موجب قراردادی ،شرکت جدیشدی

6بهمن1916/1294م ،طشی قشراردادی ایشن امتیشاز را بشه

تشکیل دادند (اسنادی از امتیشاز نفشت ششمال54 :تشا56؛

آخاکی مشددویچ خوششتاریا (Akhaky mededievitch

فاتح.)335 :1335 ،

) khostariaواگشذار کشرد (فشاتح .)326 :1335 ،پشس از

اما دولت قوام قبشل از آنکشه جشواب درخشوری بشه

جنگجهانی اول و لغشو امتیازهشا و قراردادهشایی کشه در

نقض عهد کمپانی بدهد ،در بهمن1922/1300م ،جشای

زمان حکومت تزارها بسته شده بود ،خوشتاریا درصشدد

خود را به مشیرالدوله داد .قوامالسلطنه پس از شششمشاه

فششروش آن برآمششد و درنهایششت ،آن را بششه انگلیسششیهششا

دوری از قدرت ،در خشرداد1922/1301م دوبشاره روی

پیشنهاد کرد؛ اما در این مقطع زمشانی ،دولشت وقشت بشه

کششار آمششد .او ایششن بششار راه ورود کمپششانیهششای مسششتقل

زعامت قوامالسلطنه بهدنبال جلب شرکتهای آمریکایی

آمریکایی را به عرصﮥ نفتشی ایشران همشوار کشرد و ایشن

برای سرمایهگذاری در میدان نفتی شمال بشود (اسشنادی

سیاست با استقبال هواداران وی در مجلس بشه رهبشری

از امتیاز نفت شمال :1339 ،پنجوشش).

نصرتالدوله فیروز مواجه ششد .از ایشن زمشان بشه بعشد

دولت قوام نیز بهمنظشور رسشمیتبخششیدن بشه ایشن
مششذاکرات ،الیحﮥ اعطششای امتیششاز نفششت شششمال را بششه

کمپششانی سششینکلر ) (sinklerدر نقششش رقیششب کمپششانی
استاندارد اویل مطرش شد.

اسشتاندارد اویشل ) (Standard oilتقشدیم مجلشس کشرد.

بااینحال ،ابتکار دولت قوام در واردکشردن کمپشانی

مجلس چهارم در آبان1921/1300م ،در اند زمانی بشه

سینکلر و حمایت نصشرتالدولشه فیشروز از آن سشرآغاز

اتفششاق آراء امتیششاز اسششتخراج نفششت را در آذربایجششان،

رشششته مجششادالتی بششود کششه تششا سششال 1302ش1923/م،

خراسان ،گیالن ،مازنشدران و اسشترآباد بشا ششرایطی بشه

مجلس را به مرکز تحوالت مربوط به نفت شمال تبدیل

کمپانی استاندارد اویل واگذار کشرد (مشذاکرات مجلشس

کرد .از این پس ،چالش اساسیِ نفت در مجلس مطشرش

ششششورای ملشششی ،دوره چهشششارم ،قسشششمت اول:1340 ،

بود .جایی که سوسیالیست هشا بشهسشرعت بشه مخالفشان

263تا.)263

اصلی ایشن قشرارداد تبشدیل ششدند .سوسیالیسشتهشا در

اعطای این امتیاز واکنش شدید انگلیسیها را باعش

مخالفت با طرش قوام و فیشروز ،در جایگشاه منفشورترین

شد .آنها مدعی بودند کشه چشون انگلشیس امتیشاز را از

افراد مدنظر حزب ،چنشان لجاجشت و سرسشختی نششان

خوشتاریا خریده است ،دولت ایران حق واگذاری آن را

دادند که گویا فراموش کرده بودند که کمپانی سینکلر از

به هیچ کمپانی آمریکایی نخواهد داشت (فشاتح:1335 ،

حمایت ضشمنی ششوروی بهشره مشیبشرد (بهشار:1339 ،

 .)334دولت ایران این ادعا را یکسره بیاسا

خواند و

220/1و221؛ فاتح.)336 :1335 ،

امتیاز خوشتاریا را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانست

پیشرفت مذاکرات با کمپشانی سشینکلر کشه پیشروزی

(اسنادی از امتیاز نفت شمال .)8 :ایشن جشوابِ صشریح،

بزرگی برای نصرتالدوله فیشروز و قشوامالسشلطنه بشود،

انگلیسیها را ناچار کرد که با کمپشانی اسشتاندارد اویشل

سوسیالیست ها را به کارشکنی در جریشان نفشت ششمال

وارد مصالحه شوند .آمریکاییها حامی سیاست «درهای

واداشت .سوسیالیست ها ازیک سو اتباع داخلی را بشرای

باز» بودند و به اهمیت انگلیس و نفشوذ ایشن کششور در

کسششب امتیششاز نفششت شششمال مسششتحقتششر مششیدانسششتند و
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ازسویدیگر ،بشا جنجشالآفرینشی دربشارﺓ زمشان قشرارداد

به سامان نمشیرسشد؛ ازایشنرو در اظهشارنظری درسشت

(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم ،قسشمت

اذعان کرد که «نظر به یک اشکاالتی که راجع به کابینشه

سششوم1321 :1341 ،و )1322و پششیشکشششیدن مسششا ل

پیش آمده است و آن مسﺌله عدم اعتماد است این قانون

روزمششششره و فرعششششی ،مثششششل مسﺌلﮥ تنبششششاکو و الیحﮥ

در ایششن کابینششه نخواهششد گذشششت» (مششذاکرات مجلششس

کبریتسازی آذربایجان و نیز موضشوعاتی نظیشر امتیشاز

شورای ملی ،دوره چهارم ،قسمت سوم.)1532 :1341 ،

چراغ برق ،قصشد داششتند پیششرفت مشذاکرات نفتشی را

رهبر حشزب سوسیالیسشت کشه بنابشه گفتشه میرزامحمشد

مختشل سشازند (مشذاکرات مجلشس ششورای ملششی ،دوره

نجات انگیزهای جز تصویبنشدن الیحه نفت در دولت

چهارم ،قسمت سوم1503 :1341 ،تا.)1509

قوامالسلطنه نداشت ،در اظهاراتی جنجالبرانگیز مجلس

این اقدام از نگاه افرادی همچون ملکالشعرا بهشار و

را به افراط در کار نفت مشتهم کشرد و عنشوان کشرد کشه

پنهشششان نمانشششد .بهشششار هرگونشششه

مجلس مسشا ل مهشم مملکتشی را بشه پشای مسﺌلﮥ نفشت

عقبانداختن این مسﺌله را به زیشان کششور دانسشت .او

قربانی کرده است .آنگاه از دولت بهعلت توقیف بشدون

سپس با انتقاد از اقلیت مجلشس اظهشار کشرد کشه بشرای

محاکمﮥ روزنامههای «شفق سشر »« ،اقشدام»« ،گلششن»،

اقلیت مقدور است که مسﺌلﮥ امتیاز را به تعویق بیاندازد؛

«سروش» و «کردار» انتقاد کرد و رسیدگی به ایشنگونشه

اما این مسﺌله «هم بیانصافی است و هم بشیاحتیشاطی»

مسا ل را بسشیار مهشمتشر از مسﺌلﮥ نفشت ارزیشابی کشرد.

(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم ،قسشمت

سششلیمانمیششرزا بششهمنظششور بحرانششیترکششردن اوضششاع ،بششا

نیششز از اقششدامات

مطرشکردن این نکتشه کشه دولشت از بابشت مسﺌلﮥ نفشت

حزب سوسیالیست و شخص سلیمانمیرزا در راه امتیشاز

150هزار دالر رشوه مشیگیشرد ،بشه جنجشال بزرگشی در

نفت انتقاد کرد و در تحلیلی منطقی ،اذعان کشششرد کشه:

مجلس دامن زد (شوسشتر43 :1351 ،و44؛ بهشار:1339 ،

«ق یه امتیاز نفت بدبختانه رنشگ اقلیشت و اکثریشت بشه

292/1و .)293قوامالسلطنه بهشدت به این ق یه واکنش

خودش گرفته است و حال آن که هیچ مناسشبت نشدارد.

نشششان داد و ضششمن رد آن ،از پیشششرفت مسﺌلﮥ نفششت

اگر نفع دارد برای مملکت و برای همشه اسشت و ضشرر

باوجود مخالفت های گسترده در مجلس ابشراز ناامیشدی

هم اگر دارد ضررش برای همه است . ...مشا مشیفهمشیم

کرد .دولت قوام که در پی استی اش سوسیالیسشتهشا و

آقایان رفقا میل ندارند که مسشﺌله نفشت بشه ایشن کابینشه

افرادی نظیر داور و تدین از وحیدالملک ،وزیر پست و

بگذرد ما هم همچون عشقی نداریم کشه حتمشاً بشه ایشن

تلگراف وی ،رو به ضعف نهاده بود و مشذاکرات نفشت

کابینه بگشذرد» (مشذاکرات مجلشس ششورای ملشی ،دوره

نیشششز آن را متزلشششزلتشششر کشششرده بشششود ،سشششرانجام در

چهارم ،قسمت سوم.)1508 :1341 ،

5بهمششن1923/1301م سششقوط کششرد (مششذاکرات مجلششس

سیدحسشششن مشششدر

سششوم1503 :1341 ،و .)1508مششدر

این گونه مشاجرات میان سوسیالیستها بشا اکثریشت
مجلس و نیز قوامالسلطنه مشدتهشا بشدون نتیجشه ادامشه

شورای ملی ،دوره چهارم ،قسمت سشوم1361 :1341 ،؛
بهار290/1 :1339 ،و.)291

یافششت و ف ششای مجلششس را متشششنج و ملتهششب کششرد.

با سقوط کشابینﮥ قشوامالسشلطنه ،الیحﮥ امتیشاز نفشت از

میرزامحمد نجات ،یکی از نمایندگان مجلشس ،در نتیجﮥ

تبوتاب دوران وی فاصله گرفت .سوسیالیستها که تشا

جبههگیریهای سرسختانﮥ سوسیالیست ها بهدرستی پشی

قبل از این از مخالفان سرسخت الیحه بودند و در دوران

برده بود که باوجود کارشکنیهای گسترده مسﺌلﮥ نفشت

صششدارت قششوام کارشششکنیهششای همششهجانبششهای را در راه
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تصویب آن اعمال میکردند ،اکنون با تبدیل اقلیت خشود

زمان قرارداد برگشزار مشیکردنشد ،رهبشر سوسیالیسشتهشا

به اکثریت و نظر به انتخاب مسشتوفیالممالشک بشه جشای

هرگز اظهار نظری نکرد (مذاکرات مجلس شورای ملشی،

قوامالسلطنه ،در چرخشی آشکار مواضع خود را در قبشال

دوره چهارم ،قسمت سوم1953 :1341 ،و.)1954

مسﺌلﮥ نفت شمال تغییر دادند و از الیحه حمایت کردند.

بششه هرصششورت ،بششا موافقششت سوسیالیسششتهششا الیحﮥ

مقایسه این موافقت با جبههگیری های خصمانه علیشه

اعطای امتیاز نفشت ششمال کشه مقشدمات تصشویب آن در

الیحﮥ نفت در کابینه قوامالسلطنه کشه حتشی در جلسشات

کابینﮥ مستوفیالممالک مهیا شده بود ،درسشت چهشار روز

کمیسیون نفت حاضشر نمشیششدند (سشازمان اسشناد ،ش

پششس از اسششتعفای مسششتوفیالممالششک و در  32مششاده بششه

سند ،)293004680بهخوبی نششان مشیدهشد کشه از نظشر

تصویب رسشید (مشذاکرات مجلشس ششورای ملشی ،دوره

سوسیالیستها ،مسﺌلﮥ اساسی کلیت و موجودیشت الیحﮥ

چهارم ،قسمت سوم .)1998 :1341 ،تصویب امتیاز نفشت

نفت شمال نبود؛ بلکه از نظر آنان مشکل اساسی مجریان

شششمال درواقششع آخششرین و برجسششتهتششرین رسششالت نفتششی

این قرارداد بودند .نگارندگان معتقدند که مخالفت حشزب

مجلس چهارم بود.

سوسیالیست ارتباط مؤثری با سیاست ششوروی در قبشال

دولت مشیرالدوله که جانشین کابینﮥ مستوفیالممالک

مسﺌلﮥ نفششت شششمال نداشششته اسششت .اگششر بنششا بششود کششه

شده بود ،بهزودی جای خود را به کشابینﮥ سردارسشپه داد.

سوسیالیستها طبق مرامنامﮥ خود و مشوازی بشا سیاسشت

رضاخان سردارسپه بهطور جد مایل بود تا قشرارداد نفشت

شوروی در این امر جبههگیری کننشد :اول مشیبایسشت از

شمال هرچه سریعتر در مرحلﮥ بهرهبشرداری قشرار گیشرد.

کمپانی سینکلر حمایت میکردند نه استاندارد اویل؛ 2دوم

وی در 29شششهریور1922/1301م و بششهدنبششال تصششویب

مششیبایسششت در فراینششد مطششرششششدن مسﺌلﮥ نفششت شششمال

الیحﮥ امتیاز نفت ششمال ،قشراردادی دربشارﺓ امتیشاز نفشت

مواضع واحد و ثابتی اتخاذ میکردند و آمدوشد کابینههشا

شمال با کمپانی سینکلر ام ا کرد (اسنادی از امتیاز نفشت

تغییششری در مواضششع آنششان در قبششال مسﺌلﮥ نفششت ایجششاد

شششمال :1339 ،چهششارده) و قششرار شششد ایششن امتیششاز بششرای

نمیکرد؛ سوم میبایست بهصورت پیوسته با اعطای ایشن

تصویب نهایی به مجلس بیاید .دولت نیز در فروردینمشاه

امتیاز به آمریکا ،به حکم اینکه کشور سرمایهداری اسشت،

تقاضای تصویب امتیاز را کشرد (فشاتح)339 :1335 ،؛ امشا

مخالفت میکردند؛ اما در حقیقشت امشر ،هشیچگشاه چنشین

درحالیکه مجلس آخرین رایزنیها را دربارﺓ امتیاز نفشت

روندی مشاهده نشد.

شمال انجام میداد ،ماجرای قتل ماژور ایمبشری (Imbrie

بنششابراین بایششد مششدعی شششد کششه مواضششع حششزب

) ،majorکنسول امریکا در تهران ،اتفاق افتاد .ایشن ق شیه

سوسیالیست درواقع تابعی از آمدوشد کابینشههشا بشود .در

و نیششز شکسششت سیاسششت نفتششی سششینکلر در شششوروی و

زمان قوامالسشلطنه و بشه حکشم مخالفشت بشا دولشت وی،

مخالفت دولتهشای انگلشیس و ششوروی و نیشز کمپشانی

سوسیالیستها بارها مجلس را بر سر مشذاکرات نفتشی بشا

استاندارد اویل باع

شد تا امتیاز نفشت ششمال در عمشل

چالشهای گسترده مواجه کردند؛ برای مثال هر زمان کشه

به شکست بیانجامد .بشه ایشن ترتیشب بشا کارششکنیهشا و

نششامی از اعطششای پنجششاهسششاله امتیششاز بششه میششان مششیآمششد،

مخالفت ها و مواضع متناقض حزب سوسیالیست در قبال

سلیمانمیشرزا در جایگشاه رهبشر حشزب بشهسشختی بشا آن

مسﺌلﮥ نفت شمال ،این امتیاز به سامان نرسشید و بنشابراین

مخالفت میکرد؛ درحالیکه در کابینه مسشتوفیالممالشک،

فصلی از حیشات جنجشالی حشزب سوسیالیسشت بشه سشر

زمانیکه نمایندگان بح های مفصشلی را بشر سشر مشدت

رسید.

فراز و فرود حزب سوسیالیست و عملکرد آن در مجالس چهارم و پنجم 139
ج .دوران اقتدار سوسیالیستت هتا در مجلتس ،روی کتار

اما مدر

از همان آغاز ،مسشتوفیالممالشک را فاقشد

آوردن کابینﮥ مستوفیالممالك و چالش با جنتاحهتای دیرتر:

قششدرت الزم بششرای کنتششرل اوضششاع مششیدانسششت .وی

یکی از اهداف سوسیالیستها از همان روزهای آغازین

مستوفیالممالک را خوب و صشالح ،امشا فاقشد سیاسشت

افتتشششاش مجلشششس چهشششارم ،روی کشششار آوردن کشششابینﮥ

الزم مششیدانسششت و در اسششتداللی معششروف ،مسششتوفی را

مستوفیالممالک بود .واقعیشت ایشن اسشت کشه از آغشاز

شمشیر جواهرنشان و مختص روزهای بزم معرفی کشرد

مشروطه به بعد ،میان رهبری حزب و مستوفیالممالشک

(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره چهشارم ،قسشمت

روابﻂ نزدیک و مستحکمی برقرار بود .مستوفیالممالک

سوم.)1325 :1341 ،

چهرهای وجیهالملشه داششت و در مجلشس دوم و سشوم

جنششاش رضششاخان نیششز بششه کششابینﮥ مسششتوفی بششهعلششت

همواره در کانون اعتماد دمکراتها بشود .وی کشه دارای

نرمخوییاش به دیدﺓ مثبت مینگریستند و حتشی بشرای

تمایالت چپ بود ،در مجلس چهارم کماکان از حمایت

روی کششار آوردن کششابینﮥ وی بششه همکششاری بششا حششزب

حزب سوسیالیسشت بهشره مشیبشرد .سوسیالیسشتهشا از

سوسیالیسششت پرداختنششد (بهششار)302/1 :1339 ،؛ امششا

نخسششتین روزهششای مجلششس چهششارم تششالش کردنششد تششا

بهمنظور هموارکردن ریاستوزرایی رضشاخان ،از هشیچ

مستوفیالممالشک را بشه جشای قشوامالسشلطنه روی کشار

تالشی برای سرنگونکردن حکومتهای وقت فروگذار

آوردند؛ اما بهعلت در اقلیتبودن و نیشز چشربش جنشاش

نمششیکردنششد .علششیاکبرخششان داور ،از حامیششان جششدی

این امر عملی نشد .تزلزل کابینﮥ دوم قوام بر سر

رضاخان ،حتی کابینﮥ رضشاخان را ناکارآمشدتر از کشابینﮥ

مششاجرای نفششت و عوامششل دیگششر و نیششز تبششدیل اقلیششت

سیاه سیدضیاء ارزیابی کرد (روزنامشه مشرد آزاد:1301 ،

سوسیالیست به اکثریت (روزنامه نوبهار :1301 ،ش،)91

ش5و )6و آن را تهدیدی برای حیات فرهنگی ایشران و

برای این حزب فرصتی مناسب فشراهم کشرد تشا کشابینﮥ

رواج بلشویسم دانست و دربارﺓ خطرات این کابینشه بشه

مطلوب خود را روی کار آورد .بههرصورت با استعفای

مردم هشدار داد (روزنامه مرد آزاد :1302 ،ش.)32

مدر

قطعی قوامالسشلطنه ،بشاوجود مخالفشتهشای مشدر

و

هوادارانش ،کابینﮥ مستوفیالممالک روی کار آمد.

سوسیالیست ها نیز از داور برای چنین نوششتهجشاتی
انتقاد کردند و در مجلس با وی خصشومت علنشی پیشدا

زمامداری مستوفیالممالک پایانی بود بر رششتهای از

کردند و در مجلس و جرایشد بشه داور تهمشت زدنشد و

مجادالت سخت و دامنهدار سوسیالیستهشا در مجلشس

بهصورت علنی وی را عامل سیاسشت انگلشیس نامیدنشد

چهارم و آغشاز دورهای از تعامشل میشان آنشان و دولشت.

(صششدیق .)243 :1338 ،زمامششداری مسششتوفی فرصششتی

دولت مستوفیالممالک گذشته از آنکه از حمایت جدی

مناسب برای قدرتنمایی سوسیالیستهشا فشراهم کشرده

سوسیالیسشتهشا بهششره مشیگرفششت ،در کشانون حمایششت

بود .به نوشتﮥ بهار که البتشه لحشن بسشیار نقادانشهای بشه

همسششایه شششمالی نیششز بششود؛ زیششرا در کششابینﮥ مسششتوفی

کابینﮥ مسشتوفیالممالشک دارد ،حشزب سوسیالیسشت در

مذاکرات تجاری میان ایران و شوروی که در کابینﮥ قوام

مقام اکثریت برای نادرست شماری اقلیت به روشهشای

قطع شده بشود ،دوبشاره برقشرار ششد و در پشی مالقشات

غیرمعمول دست میزد و برای اسکات اقلیشت حتشی از

مستوفی با شومیاتسکی ) ،(shumyatskyسفیر شوروی،

«تهدید» و «ترور» ابایی نداشت (بهار.)300/1 :1339 ،

روابششﻂ دو طششرف تششا حششد چشششمگیری بهبششود یافششت
(مستوفی552/3 :1331 ،؛ مکی243/2 :1334 ،و.)244

اما کابینه مستوفی چند ماه بیشتر دوام نیاورد .دولت
وی هنوز بهطور جدی فعالیتهای خود را آغاز نکشرده
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بود که زمزمﮥ مخالفتهشا ششروع ششد .بع شی مسشا ل

ملی ،دوره چهارم ،قسمت سشوم1965 :1341 ،و)1966؛

داخلی ،بهویژه پافشاری سرسختانه حزب سوسیالیسشت

اما سوسیالیست ها همچنان سرسختانه به دفاع از کابینشه

برای حفر کابینه و هجشوم سشخت بشه مخالفشان و زدن

پرداختند .آنان حتی از تعطیلکشردن مجلشس نیشز بشرای

تهمت و افترا بر آنان ،مخالفشان دولشت را خششمنا تشر

حفر کابینه غافل نبودنشد .بشهطشور نمونشه ،جلسشه 281

کرد؛ بهگونهایکه حتی عدهای از اع شای اکثریشت بشه

مجلس به علت خروج سوسیالیستها از اکثریت افتاد و

اقلیششت پیوسششتند و مقششدمات تزلششزل کششابینﮥ مسششتوفی را

تعطیل شد (مذاکرات مجلس شورای ملی ،دوره چهارم،

فراهم آوردند (بهار308/1 :1339 ،و..)315

قسمت سوم.)1932 :1341 ،

درحالیکه کشابینﮥ مسشتوفی سشرگرم کشار انتخابشات

هر اندازه اصرار حزب سوسیالیست به حفر کشابینﮥ

بششه پششتوانﮥ افششراد

مستوفی بیشتر میشد ،عزم مخالفشان نیشز بشرای سشقوط

جدیدی که به دسشت آورده بشود ،در اوایشل خشرداد بشا

دولششت جششدیتششر مششیشششد .تششا اینکششه مششدر

در

انتشششار ورقششهای کششه بششه ام ششای  45نفششر رسششیده بششود،

19خشششرداد1923/1302م ،بشششهطشششور رسشششمی دولشششت

اعتمادنداشتن خود را به مستوفیالممالک اعالم کردنشد.

مستوفیالممالک را استی شاش کشرد (مشذاکرات مجلشس

همیشه رسم بر این بود که در اینگونشه مواقشع ،ر شیس

شورای ملی ،دوره چهارم ،قسمت سوم.)1934 :1341 ،

دولت با مشاهدﺓ نبود اکثریت استعفا میداد و کمتر کشار

دولت در 21خرداد ،در مجلس حاضر شد و بشار دیگشر

به استی اش کشید میشد؛ اما مستوفی باوجود نرمخویی

مجلس به میدان منازعه سلیمانمیشرزا و مشدر

تبشدیل

و انعطافش و برخالف دورههای قبلی زمامداریاش این

شد :یکی برای نگاهداششتن کابینشه و دیگشری بشرای بشه

بار استعفا نداد و در برابر ارادﺓ مجلشس مقاومشت کشرد.

سقوطکشاندن آن .مدر

از دولشت مسشتوفی بشهعلشت

عبداهلل مستوفی ریششه تمشام ایشن جریشانهشا را حشزب

رویهاش در سیاسشت خشارجی انتقشاد کشرد و بشا لحنشی

سوسیالیست و به طور مششخص سشلیمانمیشرزا دانسشته

مالیم ،دولت را از عزم اکثریت باخبر کرد.

مجلشس پشنجم بششود ،جنشاش مشدر

است .رهبری حزب حتی پا را از این فراتشر نهشاد و بشا

استی اش مستوفیالممالک با واکنش سوسیالیستهشا

مششششاهده تحرکشششات مشششدر  ،عشششدهای را از کلشششوب

و دیگششر محافششل خششارج از مجلششس روبششهرو شششد؛ امششا

سوسیالیست و در نقش تماشاچی به جلسشات مجلشس

درنهایشت ،سشقوط دولشتِ محبشوب سوسیالیسشتهشا را

فرستاد تا طرفشداری ملشت را از کابینشه بشه ر حریشف

باع

شد .سقوط کابینﮥ مستوفیالممالک پایانی بر دورﺓ

بکشد (مستوفی553/3 :1331 ،؛ مکی.)320/2 :1334 ،

کوتاه اقتدار سوسیالیستها بود .چند روز پس از سقوط

جناش مدر

با مشاهدﺓ تمایلنداششتن مسشتوفی بشه

کابینه ،مجلس نیز به روزهای پایانی خود رسید.

کنارهگیری از قدرت ،بر حمالت خود افزودنشد .تشدین
که از سوسیالیستهشا بریشده بشود و بشه جنشاش مشدر

مجلس پنجم و نقش سوسیالیستها در تحتول ناتام

پیوسته بود (بهار ،)323/1 :1339 ،بشه دولشت مسشتوفی

سیاسی ایران.

حمله آورد .سیدیعقوب انوار دولشت مسشتوفی را فاقشد

باید کارنامﮥ حزب سوسیالیست را در مجلس پنجم،

اکثریت دانست و یادآور شد که دولت بشدون اکثریشت،

در تعامل این حزب با رضاخان سردارسپه خالصه کرد.

خودبهخود عزل شده است (مذاکرات مجلشس ششورای

رضاخان که بشهگفتﮥ بهشار زیرکانشه و بشدون توجشه بشه
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جنجال و کشاکش میشان اقلیشت و اکثریشت ،تنهشا بشرای

قدرت خود بکوشد و ایشن مقشدمﮥ سشازش میشان وی و

خششودش کششار مششیکششرد (بهشار299/1 :1339 ،و ،)300از

حزب سوسیالیست بود.

مدتها قبل مقدمات ریاستوزرایی خود را آماده کشرده

از این پس ،سوسیالیستها در حلقﮥ یاران رضشاخان

بود .روی کار آمشدن دولشتهشای مسشتوفیالممالشک و

درآمدند و در مجلس به بازویی توانمنشد بشرای پیششبرد

مشیرالدوله و نیز نزدیکششدن بشه حشزب سوسیالیسشت

اهداف وی تبدیل شدند .کابینﮥ مستوفیالممالک کشه بشا

عزم وی را برای کسب این مقام جدیتر کرد.

پایمردی حزب سوسیالیست و هواداران رضشاخان روی

سوسیالیستها که از همان آغشاز جشذب ششعارهای
ناسیونالیسششتی و تمرکزگرایششانﮥ رضششاخان شششده بودنششد،

کارآمده بود (بهار )302/1 :1339 ،نهتنها ایشن اتحشاد را
سست نکرد ،بلکه آن را تقویت کرد.

سریعتر از جریانشات سیاسشی دیگشر پیونشد خشود را بشا

همانگونهکه قبل اشاره کردیم ،کابینﮥ مستوفی چنشد

رضاخان اعالم کردند .کابینﮥ دوم قوامالسلطنه سشرآغاز

ماهی بیشتر دوام نیاورد و پس از وی مشیرالدوله مأمور

جدی این روابﻂ بود .اگر بخشواهیم زمشان مشخصشی را

تشکیل کابینه شد و در درورﺓ ریاستوزرایی وی ،عمشر

برای شکلگیری این رابطه به ششکل عملشی بشه دسشت

مجلس چهارم به سر آمد .در عهشد کشابینﮥ مششیرالدوله،

دهیم ،باید نطق معتمدالتجار نمایندﺓ آذربایجشان را نقﻂﮥ

تعامل میان سوسیالیستها و وزیشر جنشگ بیششتر ششد.

شروع این رابطه بشدانیم (بهشار)246/1 :1339 ،؛ چراکشه

سردارسپه که با تبعید قوامالسلطنه بشزر تشرین حریشف

حششزب سوسیالیسششت انششدکی قبششل از ایششن تششاریخ  ،از

سیاسی خود را از میدان به در کرده بشود و بشه کمتشر از

رضاخان بهعلت مشداخالت گسشترده در امشور مختلشف

ریاستوزرایی قانع نمشیششد ،بشهمنظشور فشراهمآوردن

داخلی و از همه مهمتر ضربوشتم حسین صشبا ،مشدیر

مقششدمات ایششن کششار خششود را بششیشازپششیش بششه رهبششران

روزنامﮥ سشتاره ایشران ،انتقشاد کشرده بشود (بهشار:1339 ،

سوسیالیست نزدیشک کشرد .بنشابر گشزارش عزالممالشک

 .)225/1این نشان میدهد که تا این زمشان ،سازششی از

اردالن که خود از برجستگان حزب سوسیالیسشت بشود،

پیش توافقشده میان سوسیالیستها و رضشاخان وجشود

میان رضاخان و رهبران حشزب سوسیالیسشت ،ازجملشه

نداشته است.

سلیمانمیرزا و محمدصادق طباطبشایی ،پیمشانی در ایشن

نطق بسیار مشهور معتمدالتجار علیه وزیر جنگ کشه

خصوص بسته شد؛ به این معنی که این افشراد نظشر بشه

بهدنبال انتقاد سوسیالیستها از رضاخان صورت گرفت

نزدیکی به شاه ،به سردارسپه قشول دادنشد کشه مقشدمات

کششه رضششاخان را بششه

ریاستوزرایی وی را مهیا کنند و سردارسشپه هشم قشول

«قطعهقطعه» شدن تهدید کرده بشود (مشذاکرات مجلشس

داد که ترکیب کابینﮥ آیندهاش مملشو از سوسیالیسشتهشا

شششورای ملششی ،دوره چهششارم ،قسششمت سششوم:1341 ،

باشد (اردالن.)193 :1383 ،

و نیششز نطششق رادیکششالتششر مششدر

وحشت و استعفای رضاخان شد.

در تشششاریخ 15مهشششر1923/1302م ،بشششا ام شششای

1161تا ،)1163باع

وی که قدرت مجلشس را بشهخشوبی لمشس کشرده بشود،

پیماننامهای سِری موسوم به «میثاق مقد » ،این توافشق

دریافت که باوجود مخالفت نهادهای قانونی ،امکشان آن

بهزودی تکمیشل ششد .طبشق ایشن پیمشان دو طشرف بشه

نیست که به آیندﺓ سیاسشی و آرزوهشای خشود امیشدوار

همکاری و مشورت با یکدیگر و تالش در جهت رششد

باشد؛ ازاینرو برآن شد تا در مجلس پایگشاهی سیاسشی

و شکوفایی کشور در عرصههای مختلف ،بشا محوریشت

برای خود دستوپا کنشد و از آن راه در جهشت تحکشیم

رضششاخان سردارسششپه ،متعهششد شششدند (بهبششودی:1332 ،
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صوراسششرافیل بششه کفالششت وزارت داخلششه ،عزالممالششک

69تا.)31
سوسیالیسشت هشا بشا

اردالن به وزارت فواید عامه و خدایارخان امیرلشکر بشه

به این ترتیشب ،میثشاق مقشد

رضششاخان درسششت 18روز قبششل از ریاسششتوزرایششی

وزارت پست و تلگراف منصشوب ششدند .محمدصشادق

سردارسپه بسته شد .چنانکه روند تحوالت بعدی نشان

طباطبایی نیز پس از تشکیل کابینه ،به سِمت سفیر ایران

میدهد ،این میثشاقنامشه در صشعود رضشاخان بشه مقشام

در ترکیه منصوب شد (مالییتوانی512 :1381 ،و.)513

ریاستوزرایی نقش آشکار و مؤثری ایفا کرد .پیماننامﮥ

البتششه نششاظران سیاسششی آن زمششان ،همفکششری و همراهششی

فوق که به شکلی سِری منعقد شده بود ،در عمل مبنایی

سوسیالیست ها و رضشاخان را بشه دیشد واقعشهای ششوم

بششرای همکششاریهششای بعششدی حششزب سوسیالیسششت و

نگریسششتند .عبدالحسششین تیمورتششاش ،از چهششرههششای

رضاخان بود .همانگونهکه از مفاد پیماننامه برمشیآیشد،

شاخص آن زمان که هنوز بهصورت رسمی به رضاخان

سوسیالیستها به صورت رسشمی تعهشد کردنشد کشه در

نپیوسششته بششود ،در ت شاریخ 12آبششان1923/1302م ،یعنششی

جهت اقتدار رضاخان و تحکشیم پایشههشای قشدرت وی

درست هشت روز پشس از تششکیل کشابینﮥ سردارسشپه،

بهصورتی پایدار بکوشند .با توجه به نفشوذ چششمگیری

نامهای به تقیزاده نوشت و از کابینﮥ سردارسپه که مملو

که این حزب در مجالت ،مطبوعات و محافل حزبشی و

از سوسیالیستها بود ،ابراز نگرانی کشرد .در ایشن نامشه،

سیاسی داشت ،تالشهشای حشزب سوسیالیسشت در راه

تیمورتششاش از عملکششرد رهبششران حششزب سوسیالیسششت

تحکشششیم پایشششههشششای اقتشششدار سردارسشششپه در جریشششان

بدگویی کرد؛ چون در نظر او آنشان درصشدد سشوقدادن

جمهوریخواهی ،کسب فرمانشدهی کشل قشوا ،انقشراض

ایششران بششه سششمت سوسیالیسششم بودنششد (افشششار:1339 ،

قاجاریه و تغییر سلطنت نشان مشیدهشد کشه دسشتکشم

14تا.)18

سوسیالیستها مفشاد ایشن میثشاق را جشدی تلقشی کشرده
بودند.

اما رضاخان بیاعتنا به این هیاهوها ،تنها بشه تحکشیم
قدرت خویش میاندیشید .وی از فتشرت میشان مجلشس

با توجه به این مقدماتِ مساعد و نیز در پی سشقوط

چهارم و پنجم برای تقویت قدرت خود اسشتفاده کشرد.

کابینﮥ مشیرالدوله که بهگفتﮥ بهار ،بخشی از آن بشهعلشت

سردارسپه با کمک عمال نظشامی و سیاسشی وابسشته بشه

اقدامات کارشکنانﮥ سوسیالیستها (بهشار)33/2 :1339 ،

خود که اکنون در تمام ارکان کشور نفوذ کشرده بودنشد،

و بخششش اعظششم آن بششهعلششت کارشششکنیهششای گسششتردﺓ

موفشق شششد ترکیبشی تاحششدودی گزینششی از نماینششدگان

رضاخان بود ،احمدشاه در 4آبان1923/1302م با تالش

فراهم آورد .او درصدد بود هدف اصلی خشود را یعنشی

و وسششاطت سوسیالیسششتهششا دسششتخطی مبنششی بششر

صعود به عالیترین مناصب سیاسیاجرایشی کششور کشه

ریاستوزرایی سردارسپه صادر کرد و اندکی بعد عشازم

فقﻂ با تغییر نظام سیاسی تحقق مییافت ،در چارچوب

اروپا شد (اردالن.)193 :1383 ،

نهادهای قانونی و مستقر عملی سازد .ازاینرو بشود کشه

خشششروج احمدششششاه از کششششور روابشششﻂ میشششان

به نشوشتﮥ بهشار ،در نتیجﮥ نفشوذ نظامیشان و امیرلششکرها

سوسیالیست ها و رضاخان را مستحکمتر کرد .رضاخان

انتخابات مجلس پنجم فاسد ششد (بهشار.)23/2 :1339 ،

تشالشهشای اع شای حشزب،

در پی این مداخالت ،سردارسپه موفق شد حزبی را کشه

کششابینﮥ خششود را بششه مهششرههششای سوسیالیسششت آراسششت.

ابتدا «دمکرات مستقل» و انشدکی بعشد «تجشدد» خوانشده

سششلیمانمیششرزا بششه سششمت وزارت فرهنششگ ،قاسششمخششان

شد ،در نقش یکی از حامیان جدی خود روانشه مجلشس

طبق تعهد خود و بهپا
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کند .این حزب که  40نفشر ع شو داششت ،بشههمراهشی

علل گرایش سوسیالیستهشا بشه رضشاخان تشالشهشای

حزب سوسیالیست کشه عشده آنهشا بشه  16یشا  13نفشر

سردارسپه برای مرکزیتبخشیدن به قشدرت بشود .بشرای

میرسید ،اکثریت هوادار رضاخان را در مجلشس پشنجم

حزب سوسیالیسشت حکومشت مرکشزی نیرومنشد چنشان

شششکل دادنششد (مسششتوفی583/3 :1331 ،؛ مکششی:1334 ،

اهمیت داششت کشه در مرامنامشه حشزب ،حمایشت از آن

.)494/2

بهعنوان یکی از اهداف اصلی حزب مطشرش ششده بشود؛

در این زمان حزب تجدد که پرجمعیتترین حشزب

ازاینرو هنگامیکه سوسیالیست هشا ظهشور خیشرهکننشده

بود ،در نظر داشت تا با حمایشت حشزب سوسیالیسشت،

رضاخان را مششاهده کردنشد ،چشون تششکیل حکشومتی

هرچه سریعتر «پروژه جمهوریت» را کششه از مشدتهشا

نیرومند را در وجود وی مشیدیدنشد بشه حمایشت از آن

داغ محشافل فکری و سیاسی ایشران تبشدیل

پرداختند .ازسویدیگر بهنوشته یکی از مورخان معاصر،

شده بود ،به تصویب برساند و به تعبیر عارف قزوینشی،

سوسیالیستهای بنابر اعتقادات حزبشی و ایشد ولوژیک،

در آستانه سال نو به مردم عیدی بدهد (عارف قزوینشی،

تبدیل رژیم سلطنتی به جمهوریت را به منزلشه آرمشان و

.)285 :1333

آمال ملی و انسشانی واال تلقشی مشیکردنشد؛ ازایشنرو در

قبل به بح

جمهوریخواهی ماهیتی دمکراتیک نداشت و هدف

جنششبش جمهششوریخششواهی بششا دل و جششان در راه آن

آن ارتقای مردمساالری از سطح مششروطیت بشه سشطح

میکوشیدند (رحمانیشان .)190 :1339 ،بنشابراین تشالش

عالیتر ،یعنی جمهشوری ،نبشود؛ بلکشه تشالش طیفشی از

آنها در جریشان جمهشوریخشواهی از ایشن زاویشه نیشز

نخبگششان فکششری و سیاسششی بششود بششرای جابششهجششایی

میتواند تفسیر شود.

مسالمتآمیز قشدرت در چشارچوب قشوانین و نهادهشای

عامل دیگر حمایت شورویها از رضشاخان بشود .در

مستقر که با هدف تشکیل حکشومتی مقتشدر و متمرکشز

مسکو پس از جدالهای فکری بر سر موضشعگیشری در

برای پایاندادن به وضعیت نابسامان و آشفته کششور در

برابر حکومت رضاخان ،سرانجام دستهای کشه خواهشان

عرصههشای گونشاگون و انجشام اصشالحات و نوسشازی

حمایت از رضاخان بودند ،پیشروز ششدند .دسشته اخیشر

صورت میگرفت (مالییتوانی.)345 :1381 ،

کودتای رضاخان و قدرتنماییهای بعدی وی را مظهر

سوسیالیستها ازجمله تشکلهایی بودند که جریشان

و منشأ دگرگونیهای اجتماعی قلمشداد مشیکردنشد کشه

جمهوریخواهی را گامی به جلشو ارزیشابی مشیکردنشد.

میتوانست ایران را از مرحله نیمشهفﺌشودالی بشه مرحلشه

رهبر حزب خود شاهزادهای قاجاری بود و مشیدانسشت

نیمهبورژوازی برساند و درنتیجه یک گام به سوسیالیسم

جریان جمهوریخواهی تیشه بر ریشه قاجاریه خواهشد

نزدیک تر کند .از نگاه آنشان ،رضشاخان بشهعلشت اتخشاذ

زد و پیروزی ایشن جریشان بشه معنشای سشقوط قاجارهشا

جنبههای ضشد فﺌشودالی و ضشد امپریالیسشتی ،بشهعنشوان

خواهد بود؛ اما بااینحال در همراهیکردن ایشن جریشان

عنصری ملی ،شایسته حمایت بود (لنجافسشکی:1353 ،

تردیدی به خود راه نداد و بهنوشته عبداهلل مسشتوفی ،در

 .)123این موضعگیری ششورویهشا بشهطبشع خوششبینی

جریان جمهوریخواهی حتی از سردارسشپه پشیش افتشاد

حزب سوسیالیست را به قدرتیابی رضشاخان افشزایش

(مستوفی.)606/3 :1331 ،

داد و آنان را بهصورت متحدان رضشاخان درآورد .البتشه

امششا چششرا سوسیالیسششتهششا بششه رضششاخان و جریششان

این سخن هرگز بدان معنشا نخواهشد بشود کشه حمایشت

جمهوری خواهی به دید مثبت نگاه میکردنشد یکشی از

حزب سوسیالیست از رضاخان به توصیه شورویهشا و
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مالقات ،سلیمانمیرزا وعده جدی و صشریح داد کشه در

نتیحه تبعیت آنان از همسایه شمالی بود.
بههرصورت ،مجلس پنجم با هدف نابودی قاجاریشه

مجلس وسایل تحصیل رأی اکثریت را بشرای او فشراهم

دست به کار شد .فراکسیونهای تجشدد و سوسیالیسشت

کند و اینگونه ر یسالوزراء را از رفشتن منصشرف کشرد.

برای تبدیل رژیم ایران بشه جمهوریشت تشالش کردنشد.

بهگفته سرکشیکزاده ،این مالقات نیمسشاعته تحشولی را

بسیاری از روزنامهها نیز از این ایده حمایشت کردنشد و

در تششاریخ بششه وجششود آورد (سششالنامه دنیششا ،1328 ،ش:4

فواید جمهشوری را بشه ر م شرات سشلطنت مشوروثی

112و.)113

کشیدند .در این روزنامشههشا همچنشان مقشاالتی دربشاره

پس از این واقعه ،رضاخان به حالت قهر و تعشرض

اسالم و جمهوریشت ،جمهوریشت و زن ،جمهوریشت و

به رودهن رفت .فرماندهان نظشامی بالفاصشله سشیلی از

قششانون انتخابششات و ...مطششرش مششیشششد کششه هششدف آن

تلگرافها و پیامهای تهدیدآمیز را بشهسشوی مجلشس و

آشناکردن همگان با محاسشن جمهشوری بشود (ملیکشف،

مطبوعات روانه کردند و مجلشس را بشرای بازگردانشدن

33 :1358تا .)35روزنامه قانون ،جمهوریت را خواسشت

رضاخان تحتفشار و ارعاب قرار دادند .همگام با ایشن

تمام ملت ایران دانسشت و بشا لحنشی ششدید از مجلشس

تحششوالت ،سوسیالیسششتهششا و طرفششداران رضششاخان در

خواست تا به سلطنت غاصبانه اوالد محمدحسنخان و

مجلس به تالشهای گستردهای برای بازگرداندن او بشه

حسینقلیخان جهانسوز خاتمه دهشد (روزنامشه قشانون،

جایگاه خویش دست زدند .در پی وصول تلگراف ششاه

1342ق ،ش1 :28؛ روزنامشششه سشششتاره ایشششران1342 ،ق،

به مجلس ،مبنیبر برکناری سردارسپه ،سلیمانمیرزا ایشن

ش.)1 :153

امر را برخالف قانون اساسی دانست و عنوان کشرد کشه

باوجود تمشام تشالش هشایی کشه دولشت و اکثریشت

اگر قانون اساسی چنین حقی به شاه دهد دیگشر معنشای

مجلس برای تصویب الیحه جمهوریت قبل از سال نو

حکومششت ملششی و حکومششت قششانون چیسششت مکششی

کردند ،در پی تالش هشای اقلیشت مجلشس بشه رهبشری

مینویسد که با استداللهای سلیمانمیرزا و برخی دیگر

و سرانجام با سیلیخوردن وی ،این الیحشه بشه

از نمایندگان ،تلگراف اعتمادنداشتن شاه چنشدان جشدی

بعشششد از عیشششد موکشششول ششششد .سشششرانجام در اوایشششل

گرفتششه نشششد (مکششی535/2 :1334 ،و )536و رضششاخان

و نیز

دوباره به جایگاه سیاسی خود بازگشت (اردالن:1383 ،

مدر

فروردین1924/1303م ،در پی تالش های مدر

مخالفت های گسشترده مردمشی ،پشروژه جمهوریشت در

.)208

عمل به شکست انجامید و سردارسشپه کشه در موضشع

شکست جریشان جمهشوری خشواهی بشهطبشع باعش

ضعف قرار گرفته بود ،نظر به سشلب اعتمشاد ششاه ،در

سرخوردگی سوسیالیست ها شد؛ اما این مسشﺌله روابشﻂ

18فروردین و در اقدامی پیشگیرانه اسشتعفا داد (بهشار،

آنان را با رضاخان قطع نکرد بلکشه در پشی دلسردششدن

.)64/2 :1339

رضاخان از حزب تجدد ،حشزب سوسیالیسشت خشود را

سرکشیکزاده آورده است که رضاخان پشس از ایشن

بیشازپیش به سردارسپه نزدیک کرد .آنان در ق یه قتل

جریانات چنان ناامید شد که تصمیم گرفت ایران را بشه

ماژور ایمبری و اتفاقشات پشس از آن کشه بشه استی شاش

مقصد اروپا تر کند .وقتیکشه رضشاخان مشیخواسشت

دولت منجر شد (مذاکرات مجلس ششورای ملشی ،دوره

سوار اتومبیل شود سلیمانمیرزا ،رهبر سوسیالیسشت هشا،

پنجم ،قسشمت اول254 :1342 ،و ،)255بشه حمایشت از

بششه وی نزدیششک شششد و حششرف آهسششتهای زد .در ایششن

سردارسپه پرداختند و موضوع استی اش را به بشنبسشت
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کشاندند (بهار133/2 :1339 ،تا .)144سردارسپه نیز کشه

وی گرفتند و به سردارسپه اعطشا کردنشد (بهشار:1339 ،

در رفتششار سیاسششی خششود تجدیششدنظر کششرده بششود ،سششعی

200/2تا.)203

میکرد از طریق نهادهای قانونی به آمشال سیاسشی خشود

رضششاخان پششس از بازگشششت از سششفر خوزسششتان بششه

جامه عمل بپوشاند .بنابراین تالش مشی کشرد تشا اعمشال

تشویق افرادی همچون تیمورتاش ،داور ،نصرتالدولشه

خود را به لبا

قانون آراسته کند.

و قوامالدوله دست به سازش با مشدر

زد و رویشهاش

سردارسپه بهدنبال استی اش اقلیت و پس از گشرفتن

را در برابر اقلیت تغییر داد (بهار )200/2 :1339 ،و اگشر

رأی اعتمشششاد از مجلشششس ،سشششعی کشششرد تشششا غیشششر از

نگوییم که آنها را به جرگه هشواداران خشود وارد کشرد،

سوسیالیست ها پایههای دیگری برای آرزوهای سیاسشی

الاقل به سکوت واداشت و این سازش طبعشاً بشه زیشان

خود بیاید .تالش وی مقارن ششده بشود بشا تمایشل سشه

سوسیالیستها بود.

نخبه سیاسی به نشامهشای تیمورتشاش ،نصشرتالدولشه و

بر سشر وزارت نصشرتالدولشه فیشروز ،تعامشل میشان

علششیاکبرخ شان داور کششه ب شهزودی بششه حلقششه مشششاوران

سوسیالیستها و رضاخان دچار وقفه و رکودی موقشت

رضاخان پیوستند .هدف آنان این بود که پیوند رضاخان

شد .وزارت نصرتالدوله که حاصل سازش مشدر

بشا

را با سوسیالیستها سست کرده و بشهتعبیشر بهشار ،زیشر

رضاخان بود (مکی ،)393/3 :1334 ،بشا واکشنش رهبشر

پای آنها را جاروب کننشد (بهشار .)182/2 :1339 ،بشه

حزب سوسیالیست روبهرو شد .سشلیمانمیشرزا بشاوجود

توصیه این سه تن ،سردارسپه کابینه خود را ترمیم و در

میل قلبیاش در برابر این اقدام رضشاخان طغیشان کشرد.

اولین اقدام ،کابینه خود را از نفوذ سوسیالیستهشا رهشا

بهروایت مکی ،مخالفت سلیمانمیرزا به این علشت بشود

کرد (بهار .)144/2 :1339 ،ظهشور ایشن سشه شخصشیت

که چرا سردارسشپه خشود را تسشلیم اراده مشدر

کشرده

سیاسی را باید آغاز افول سیاسشی حشزب سوسیالیسشت

است (مکی.)393/3 :1334 ،

بدانیم؛ اما روند وقایع نشان میدهد که این امر موجشب

تحلیل مکی درست بهنظر میرسد؛ اما علشت اصشلی

کاهش روابﻂ سوسیالیستها و رضاخان نششد؛ زیشرا از

مخالفت سلیمانمیرزا ،بهعلت سشابقه عشداوتی بشود کشه

نگاه آنان ،این جابهجایی تنها تشاکتیکی بشرای مقابلشه بشا

میان وی و فیشروز وجشود داششت .ایشن دششمنی چنشان

مشکالت بود.

ریشهدار بود که سشلیمانمیشرزا بشاوجود ارادت تشام بشه

حزب سوسیالیست و به طور مششخص رهبشر آنشان،

رضاخان ،نتوانست در مقابل آن سکوت کنشد .او فیشروز

سلیمانمیرزا ،در جریان سرکوبی شیخخزعل و متعاقشب

را فردی میدانست «که در هشر ورق از تشاریخ آزادی و

آن سلب اختیارات شاه وفاداری خود را به رضاخان بشه

مشروطیت یک صفحه برجسته و یک تشاریخ عشالی بشر

نمایش گذاشتند .سوسیالیستها براندازی شیخخزعل را

ضد مشروطیت» دارد (مذاکرات مجلشس ششورای ملشی،

در راستای تقویت حکومت مرکزی تفسشیر مشیکردنشد.

دوره پششنجم ،قسششمت دوم .)1359 :1343 ،پیونششدهای

همچنین زمانی که رضشاخان پشس از بازگششت از سشفر

بعدی سلیمانمیرزا و حزب سوسیالیسشت بشا رضشاخان

خوزستان بهمنظور خنثشیکشردن کارششکنیهشای ششاه و

نشان میدهد که این جدایی موقتی بود.

ولیعهد از مجلس تقاضای اختیارات گستردهتر کرد ،این

رضاخان که اکنون بهسرعت در راه انقراض قاجاریه

حششزب همششراه بششا نماینششدگان فراکسششیونهششای دیگششر،

قدم برمیداشت ،در پی وصول تلگرافهشای فشراوان از

فرماندهی کل قوا را که از اختیارات قانونی ششاه بشود از

والیات که به تحریک نظامیان ارسال میشد ،باز خشود
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را بششه سوسیالیسششتهششا نزدیششک کششرد .او در اوایششل

سعی کرد تشا هرچشه سشریع تشر رضشاخان را بشه مقشام

آبان/1304میالدی  ،با برجستگان حزب سوسیالیسشت

پادشاهی ایران برگزیند و این پادششاهی را در خانشدان

و نیز برخشی از رجشال سیاسشی دیگشر دوبشاره پیمشان

وی موروثی کند .ب نابه روایشت حسشین مکشی ،قبشل از

همکاری بست (مکی .)434/3 :1334 ،این پیمشان کشه

شکل گیری مجلشس مؤسسشان نظشر بشر ایشن بشود کشه

به پیمان «تسبیح مقد » مشهور ششد ،دوبشاره حشزب

سلطنت« ،انتخابی» و «به دست مجلس شورای ملشی»

3

سوسیالیسشت را بشه جرگششه یشاران خشالص سردارسششپه

باشد؛ ولی درباره سردارسپه به طور استثنا مشادامالعمشر

برگردانششد .تنهششا چنششد روز پششس از نشسششت «تسششبیح

باشد .اما پس از آنکه مجلس مؤسسان انتخشاب ششد و

مقد » ،نظر به وصول تلگراف فشراوان کشه مکشرر از

شروع به کار کر د ،سردارسشپه از وعشده و قشول خشود

ایاالت مشی رسشد ،نغمشه هشای تغییشر سشلطنت و خلشع

عدول و سعی کشر د تشا سشلطنت را در خشانواده خشود

قاجاریه به مجلس نیز سرایت کرد .سرانجام در تشاریخ

موروثی کند .به روایت مکی ،این امشر باعش

مخالفشت

3آبان/1304میالدی گزارش ایشن ق شیه بشه ضشمیمه

افرادی همچون سلیمان میرزا شد که تشا ایشن هنگشام از

تلگراف ها به مجلس آمد (مشذاکرات مجلشس ششورای

یاران رضاخان بودند (مکشی .)544/3 :1334 ،گشزارش

ملشششی ،دوره پشششنجم ،قسشششمت دوم )1439 :1344 ،و

ارزشمند مکی حقایق بسیاری را بر ما آششکار کشرده و

مذاکرات مفصلی راجع به آن انجام گرفت که آیا ایشن

راز حمایت حزب سوسیالیست را از انقراض قاجاریشه

ق یه به مجلس واگذار شود یا بشه رفرانشدوم گذاششته

و قدرت یابی رضاخان هویدا میکند.

شود؛ اما د ر اثر شلیک چند توپ در خارج از مجلس،

همانگونهکشه گفتشیم ،سوسیالیسشت هشا بشه دالیشل

ایششن جلسششه بششه هش م خششورد و درنهایششت تعطیششل ششد

متعددی که داششتند در جریشان جمهشوریخشواهی ،از

(مذاکرات مجلس شورای ملشی ،دوره پشنجم ،قسشمت

قدرت یابی رضاخان حمایت کردند .شکسشت جریشان

دوم.)1482 :1344 ،

جمهششوری خششواهی کششه آرمششان ایششن حششزب بششود،

در تششاریخ 9آبششان1925/1304م ،سششرانجام پششروژه

سرخوردگی اع ای آن را موجشب ششد؛ امشا حشوادث

انقششراض قاجاریششه در مجلششس پششنجم تکمیششل شششد و

بعدی که بیانگر حمایت سوسیالیسشتهشا از رضشاخان

« مجلس شورای ملی به نشام سشعادت ملشت ،انقشراض

بود ،نشان می دهد که رضاخان توانسته بود دغدغههای

سلطنت قاجاریه را اعشالم» و حکومشت موقشت را بشه

سیاسی این حزب را برطرف کند .رضاخان که پشس از

رضاخان پهلوی واگذار کرد  .تعیین تکلیشف حکومشت

جریان جمهشوری خشواهی ،عشزم خشود را بشرای تغییشر

قطعی به نظر مجلس مؤسسان موکول شد که بنشا بشود

سلطنت جزم کرده بود ،سوسیالیست ها را متقاعد کشرد

برای تفسیر مواد  38 ،33 ،36و  40متمم قانون اساسی

که در صورت حذف رژیم قاجاریشه ،انتخشاب ششاه در

تشکیل ششود (مشذاکرات مجلشس ششورای ملشی ،دوره

اختیششار مجلششس شششورای ملششی خواهششد بششود .بنششابراین

پنجم ،قسمت دوم.)1484 :1344 ،

سلطنت نه به شکل کنونی آن موروثی ،بلکشه انتخشابی

اندکی بعد ،مجلشس مؤسسشان کشه در عمشل بشرای

خواهد بود .به احتمال فراوان این امر همان نکتهای بود

تکمیل کشار مجلشس پشنجم منعقشد ششده بشود در روز

که سوسیالیستها را از واقعیشات سیاسشی دور کشرد و

15آذرماه/1304میالدی  ،با نطق رضشاخان کشه اکنشون

آنششان را بششهصششورت ابششزاری بششرای تحقششق آرزوهششای

تنها یک گام تا پادشاهی فاصله داششت ،افتتشاش ششد و

جاه طلبانه رضاخان درآورد .آنان که شیوه انتخابی شاه
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و جمهوریت را دارای ماهیتی همسان میدیدنشد و آن

نتیجه

را جریانی رو به پیش ارزیابی میکردند ،با برنامههشا و

حزب سوسیالیست بهعنوان یکی از احزاب مجشالس

اهداف رضاخان هماهنگ شدند .اع شای ایشن حشزب

چهششارم و پششنجم ،نقششش درخششور تششوجهی در تحششوالت

مادام العمربودن سلطنت رضاخان را به دیشده اغمشاض

سیاسی ایفا کرد .این حزب چپگرا بشوده و بشرای اتحشاد

مینگریستند و این گونه تصور میکردند کشه بشا مشر

جماهیر شوری احترام ویژهای قا ل بود؛ اما آنگونشهکشه

رضاخان ،مشرام و ایشد ولوژی سیاسشی آنشان مبنشیبشر

شواهد نشان می دهند ،عملکردِ حزب نتیجه تبعیت آنان

انتخابی بودن سلطنت محقق خواهد شد و پیروز نهایی

از همسایه شمالی و بنابر دستورالعمل هشای آنشان نبشود.

این بازی سیاسی لقشب خواهنشد گرفشت .امشا مجلشس

برنامه هشای حشزب بشه مسشا ل داخلشی کششور و ایجشاد

مؤسسان پایانی تلخ بر این سرخوشی های شیرین بود.

حکششومتی ملششی و مقتششدر و متمرکششز معطششوف بششود .در

نظامنامه مجلس مؤسسان طوری تنظیم ششده بشود کشه

مجلس چهارم ،این حزب با امتیاز نفت ششمال و قشانون

انتقال قدرت به رضاخان و موروثی بودن حکومشت در

هیﺌت منصفان که هر دو را قوامالسلطنه رهبری میکشرد

خاندان وی در یک ماده گنجانده شده بود و این همان

به مخالفت برخاسشت و موفشق ششد کشه دسشتکشم بشر

مسﺌلهای بود که رهبشر حشزب را در تنگنشا قشرار داد و

سرنوشت نفت ششمال تشأثیر بگشذارد .حشزب در دوران

سرانجام به مخالفت با آن واداشت (امیربهشادر:1332 ،

اوج خود موفق شد که کابینه محبشوبش را بشه ریاسشت

168؛ سالنامه دنیشا ،1351 ،ش :266 :28مکشی:1334 ،

مستوفی الممالک بر سر کار آورد .در مجلشس چهشارم و

591/3و.)592

پنجم که مصشادف بشا خودنمشایی رضشاخان در عرصشه

به هرصشورت پشس از بحش هشای مفصشل ،صشدای

سیاسی کشور بود ،سوسیالیست هشا در جرگشه متحشدان

اعتراض سوسیالیست ها در مقابل خیل عظیم طرفداران

وی درآمدند و در مقاطع مهشم و سرنوششتسشاز از وی

سلطنت موروثی انعکاسشی نیافشت و از  260نماینشده،

حمایت کشرده و در عمشل وی را تشا رسشیدن بشه مقشام

 253نفشششر بشششه سشششلطنت رضشششاخان رأی دادنشششد و

پادشاهی یاری کردنشد .آنشان بشا تزلشزل در کابینشههشای

سششلیمان میششرزا و دو نفششر از همقطششارانش از دادن رأی

مستقر ،شرکت در «میثاق مقد » ،حمایشت از ریاسشت

خودداری کردند (امیربهادر .)168 :1332 ،بدینترتیب

وزرایشی رضشاخان ،ششرکت در کابینشه وی ،حمایششت از

مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان به شکلی کامالً

جریان جمهوریخواهی ،دفاع فداکارانه از رضشاخان در

مسالمتآمیز ،امشا بسشیار بشیرحمانشه ،حاکمیشت را از

جریان استی اش اقلیت ،حمایشت از اعطشای فرمانشدهی

خاندان قاجار به پهلوی منتقل کردند تشا ایشران ششاهد

کل قوا ،شرکت در پیمان «تسشبیح مقشد » و سشرانجام

آرام ترین شیوه انتقال قدرت در طشول تشاریخ کهنسشال

تششالش بششرای انقششراض قاجاریششه سششهم عمششدهای در

خشود باشششد .پششس از پادشششاهی رضاشششاه و محششدویت

بهقدرترساندن رضاخان و تحشول نظشام سیاسشی ایفشا

فعالیت احزاب ،حز ب سوسیالیسشت نیشز در عمشل بشه

کردند .بااین حال در مجلس مؤسسان بر سردمداران این

پایان حیات خویش رسشید .بنشابراین پشرده ای مهشم از

حزب روشن شد که رضاخان از آنشان اسشتفاده ابشزاری

حیات حزب سوسیالیست با سرخوردگی تمشام پایشان

کرده است؛ ازاینرو بود که در مجلس مؤسسشان ،رهبشر

یافت.

حششزب بششا پادشششاهی مششوروثی در خانششدان پهلششوی بششه
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مخالفت پرداخت؛ اما نتیجه این مخالفت بشه محشدویت
شدید فعالیشت حشزب و انحشالل آن پشس از پادششاهی
رضاشاه منجر شد .انحالل حزب سوسیالیست نشان داد
که بسترهای سیاسی الزم برای فعالیت احشزاب نشهتنهشا
مهیا نشده ،بلکه هزینههای سیاسی آن نیز افزونتر ششده
است.
پینوشت
 .1انترناسششیونال ) (Internationalیششا بششینالملششل ،نششام
انجمن سازمانهای کشارگری و گشروههشا و احشزاب
سوسیالیست بود ،برای رسیدن به همیاری جهشانی و
پششیشبششردن جنششبش و انقششالب کششارگری در جهششان.
بنگرید به ( :آشوری.)34 :1336 ،
 .2جالششب اینجاسششت کششه کمپششانی اسششتاندارد اویششل از
حمایت انگلیسیها بهره میگرفت که سشلیمانمیشرزا
سخت با آنان مخالف بود .در این بشاره بنگریشد بشه:
(بهار220/1 :1339 ،و.)221
 .3تأکید از ماست.

چ ،2تهران :نامک.
 .اسششکندری ،ایششرج ،)1368( ،خششاطرات سیاسششی ،بششه
کوشش علی دهباشی ،تهران :علمی.
 .افشار ،ایرج ،)1339( ،نامههای تهشران ،تهشران :فشرزان
روز.
 .المشششوتی ،ضشششیاءالدین ،)1330( ،فصشششولی از تشششاریخ
مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران ،تهران :چاپخش.
 .امیربهشششادر ،جعفرقلشششیخشششان ،)1332( ،خشششاطرات
سرداراسعد بختیاری .به کوشش ایرج افشار ،تهشران:
اساطیر.
 .آوانسیان ،اردشیر ،)1336( ،خاطرات اردشیر آوانسیان،
ویراستار بابک امیرخسروی ،تهران :نگره.
 .بهار ،محمدتقی (ملکالشعرا) ،)1339( ،تاریخ مختصر
احزاب سیاسی ایران یا انقراض قاجاریشه2 ،ج ،چ،5
تهران :امیرکبیر.
 .بهبودی ،سلیمان ،)1332( ،رضاشاه؛ خاطرات سشلیمان
بهبودی ،شمس پهلوی و علی ایشزدی ،بشه کوششش
غالمحسینمیرزا صالح ،تهران :طرش نو.
 .پیشهوری ،سیدجعفر ،)1338( ،آخشرین سشنگر آزادی؛

کتابنامه

مجموعه مقاالت پیشهوری در روزنامه حقیقشت ،بشه

الف .کتاب

کوشش رحیم ر یسنیا ،چ ،2تهران :شیرازه.

 .آبراهامیان ،یراوند ،)1381( ،ایشران بشین دو انقشالب،

 .راسشششتگفتار ،حیشششدر ،)1334( ،از تشششودهگرایشششی تشششا

ترجمه احمد گلمحمشدی و محمشدابراهیم فتشاحی،

خودکامگی؛ نگاهی به نقش سوسیالیسشتهشا در بشه

چ ،3تهران :نی.

قدرت رسشاندن رضشاخان( ،کتشاب نهشم :ویشژهنامشه

 .آشششوری ،داریششوش ،)1336( ،دانشششنامه سیاسششی ،چ،4
تهران :مروارید.1336 ،
 .احمدی ،حمیشد ،)1339( ،تاریخچشه فرقشه جمهشوری
انقالبی ایران و گروه ارانی ،تهران :آتیه.
 .آدمیت ،فریدون ،)2535( ،فکر دمکراسی اجتماعی در
نه ت مشروطیت ایران ،چ ،2تهران :پیام.
 .اردالن ،عزالممالششششششششک ،)1383( ،خششششششششاطرات
حاجعزالممالک اردالن ،تنظیم وتحشیه باقر عشاملی،

مششدر ) ،تهششران :مؤسسششه پششژوهش و مطالعششات
فرهنگششی بنیششاد مست ششعفان و جانبششازان انقششالب
اسالمی.
 .رحمانیششان ،داریششوش ،)1339( ،چششالش جمهششوری و
سلطنت در ایران .تهران :مرکز.
 .سنجابی ،کریم ،)1381( ،خاطرات سیاسی دکتر کشریم
سنجابی ،تهران :صدای معاصر.
 .شوسششتر ،مورگششان ،)1351( ،اختنششاق ایششران ،ترجمششه
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ابوالحسشششن موسشششوی شوششششتری ،چ ،2تهشششران:
صفیعلیشاه.
 .صششدیق ،عیسششی ،)1338( ،یادگششار عمششر؛ خششاطراتی از
سرگذشت .بیجا :بینا.
 .صفایی ،ابراهیم ،)1349( ،بیوگرافی نماینشدگان ملشت؛
بیوگرافی اول :سلیمانمیرزا ،تهران :ناشر .
 .عارف قزوینی ،میرزاابوالقاسم ،)1333( ،کلیات دیشوان
عارف قزوینی ،چ ،3تهران :بینا.
 .عینالسلطنه (قهرمانمیشرزا سشالور) ،)1339( ،روزنامشه
خاطرات عینالسلطنه .به کوششش مسشعود سشالور و
ایرج افشار10 ،ج ،تهران :اساطیر.
 .فاتح ،مصطفی ،)1335( ،پنجشاه سشال نفشت در ایشران،
تهران :چهر.
 .فعالیشتهشای کمونیسشتی دوره رضاششاه ،)1330( ،بششه
کوشش کاوه بیات ،تهران :سازمان اسناد ملی ایران.
 .کسششروی ،احمششد ،)1339( ،در راه سیاسششت ،تهششران:
فردو .
 .کیششانوری ،نورالششدین ،)1331( ،خششاطرات نورالششدین
کیانوری ،تهران :اطالعات.
 .الجوردی ،حبیب ،)1369( ،اتحادیشههشای کشارگری و
خودکامگی در ایران ،ترجمه ضیاء صشادقی ،تهشران:
نو.
 .لنجافسکی ،جرج ،)1353( ،رقابت روسیه و غشرب در
ایران .ترجمه اسماعیل را ین ،تهران :جاویدان.
 .مذاکرات مجلس شورای ملشی ،)1330( ،دوره چهشارم
تقنینیه ،تهران :روزنامه کشور شاهنشاهی ایران.
( ،------------------ .بشششیتشششا) ،دوره پشششنجم
تقنینیه ،تهران :روزنامه کشور شاهنشاهی ایران.
 .مستوفی ،عبداهلل ،)1331( ،شرش زندگانی من یا تشاریخ
اجتماعی و اداری دوره قاجاریه ،چ ،3تهران :زوار.
 .مکی ،حسین ،)1334( ،تاریخ بیستسشاله ایشران8 ،ج،

تهران :علمی.
 .ملیکف ،ا.

 ،)1358( ،استقرار دیکتاتوری رضشاخان

در ایران ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 .مالییتوانی ،علیرضا ،)1381( ،مجلس شورای ملی و
تحکیم دیکتشاتوری رضاششاه ،تهشران :مرکشز اسشناد
انقالب اسالمی.
 .شششششششششششششششششش ،)1381( ،مشششروطه و جمهششوری؛
ریشههای نابسامانی نظم دمکراتیک در ایران ،تهران:
گستره.
ب .روزنامه
 ،3ش ،34یکششششنبه

 .روزنامشششه اقتصشششاد ایشششران،
25سنبله.1301
 .روزنامشششه سشششتاره ایشششران،

 ،9ش ،153دوششششنبه

25شعبان.1342
 .روزنامه نوبهار ،شماره 25 ،91دلو .1301
 .روزنامششه مششرد آزاد ،ش ،5جمعششه 13دلششو1301؛ ش،6
یکششششنبه 15دلشششو1301؛ ششششماره ،32جمعشششه18
جوزا.1302
 .روزنامه قانون،

 ،2ش ،28دوشنبه 11شعبان.1342

 .سششالنامه دنیششا .شششماره ،4سششال 1328و نیشز شششماره،28
سال.1351
ج .اسناد
 .اسنادی از امتیاز نفت ششمال ،)1339( ،تهشران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

