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The dismissal of Reza Shah from political power changed the country’s 
political structure dramatically and began in the political and social spheres a 
new phase of parliamentary activities, parties, movements, and social 
classes. These changes affected the National Consultative Assembly election 
and people’s participation in electing their representatives in Tehran and 
elsewhere in the country, so that each of these newly-formed parties and 
movements interfered in it without any legal prohibition, and the election 
went out of government’s control for some time. The participation of people 
in the relatively free elections of the fourteenth parliament was the first 
experience of the Iranian nation after the fall of the first Pahlavi’s 
dictatorship, and it was widely welcomed. This paper surveys different 
parties, groups, and personalities that, freed from the difficult political 
conditions of the first Pahlavi, participated in the elections in Kermanshah as 
an important and strategic region located in western Iran. This study is based 
on a descriptive-analytical method and relying on documentary and library 
manuscripts, with analyzing the voting process, tries to find out what the 
influential factors in the 14th National Consultative Assembly election in 
Kermanshah were. The results show that unlike Reza Shah’s era, the 14th 
election was not monopolized by any of the political and social forces, and 
the candidates were affiliated with various and opposing influential groups. 
In the first election of the second Pahlavi era, in order to weaken the Pahlavi 
court, participation increased and the centers of power especially tribes and 
nomads and foreign political agents conducted activities during the 
parliamentary elections to achieve their political goals. Therefore, this period 
of the election was influenced by domestic and foreign agents. So new 
candidates entered the parliament. 
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انتخابات مجلس چهاردهم شورای ملی عوامل مؤثر، روند و پیامدهای 
 در کرمانشاه

 ابتهاج سلیمی
 شبستر، ایران. ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شبستر ،دانشجوی دکتری تاریخ

 1حسن زندیه
 .، تهران، ایرانتاریخ دانشگاه تهران گروه استادیار

 منوچهر صمدی وند
 تبریز، ایران. ،اسالمیدانشگاه آزاد ، تبریزواحد  ،اسالمی معارفگروه استادیار 

 معصومه قره داغی
 ، ایران.بسترش، دانشگاه آزاد اسالمی ،بسترشواحد  ،استادیار گروه تاریخ

 15/07/99: مقاله پذیرش تاریخ ؛3/01/99: مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی –علمی 

 چکیده
 پارلمان، ای از فعالیتتازه مرحلۀو  وارد آوردتکان سختی به ساختار سیاسی کشور  ،برکناری رضاشاه از قدرت

 آغاز گردید.سیاسی و اجتماعی عرصۀ اقشار و طبقات اجتماعی در  داخلی، هایجریانها، احزاب، گروه
در تهران و دیگر نقاط  موردنظر خویش وکالی انتخابو مشارکت مردم در  شورای ملی انتخابات مجلس

بدون منع قانونی در آن دخالت و هر یک از مراجع مذکور،  نصیب نماندو تکانه، بی تحوالتهم از این  کشور
دورۀ چهاردهم نسبتاً آزاد شرکت مردم در انتخابات  .لت خارج شدو انتخابات برای مدتی از کنترل دو کردند

بود و استقبال زیادی از آن صورت  مجلس، اولین تجربۀ ملت ایران بعد از سقوط دیکتاتوری پهلوی اول
احزاب، بود که  مواردازجملۀ این  واقع در غرب ایران، ای مهم و استراتژیککرمانشاه به عنوان منطقه گرفت.

و در  به تکاپو افتادنددورۀ پهلوی اول،  های سیاسیدشواریبا رهایی از های مختلف و شخصیتنیروها 
و با با روش تحلیلی ـ توصیفی  پژوهشلۀ مقاله حاضر است. این خابات سهیم شدند که بررسی آن، مسئانت

رسش اصلی است که به این پ در پی پاسخ گیری،روند رأیبا واکاوی  ای،متون اسنادی و کتابخانهتکیه بر 
 کرمانشاهانتخابیۀ علل و عوامل تأثیرگذار در جریان برگزاری انتخابات مجلس چهاردهم شورای ملی در حوزۀ 

 انحصار به انتخابات دورۀ چهاردهم ،دورۀ سلطنت رضاشاه برخالفکه دهد ها نشان مییافته ؟است چه بوده
 و متعدد نفوذذی های گروه با وابسته دوره این دهاینامز و درنیامد اجتماعی و سیاسی نیروهای از یک هیچ

و ضعف دربار و عوامل بازدارندۀ  در اولین انتخابات دورۀ پهلوی دوم، نظر به ایجاد خأل قدرت. بودند متضادی
برای نیل  ویژه ایالت و عشایر و مأموران سیاسی خارجیبه مراکز قدرتو  یافته افزایشمیزان مشارکت رژیم، 

این مرحله از انتخابات  ، لذاپرداختند کنشگریها و در جریان انتخابات مجلس به فعالیت ،خویشبه اهداف 
 نمایندگان جدیدی به مجلس راه پیدا کردند. در نتیجه ،ر عوامل داخلی و خارجی قرار داشتتحت تأثی

 

 ، ایالت و عشایر، متفقین.1320دهه انتخابات مجلس، کرمانشاه،  :یکلیدای هواژه

 هممقد
مجلس و امر انتخابات  فرازوفرودهایو درونی اطالع از حیات پارلمان و شناخت تحوالت 

، نقش مهمی در رودمی شمار بهکه بهترین نمود و بازتاب جامعۀ مدنی و نظام مشروطه 
گرچه بر ، رضاشاهو تبعید درک تاریخ معاصر ایران دارد. حملۀ متفقین و برکناری 
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و اعمال نفوذ و  دولت اقتدارمنجر به کاهش تماعی افزود، وخامت اوضاع اقتصادی و اج
در ؛ بر جای گذاشت د و این موضوع آثار و نتایجیش های مختلف کشورسلطه در استان

رود، می شمار بههای تاریخ سیاسی ایران ترین دورهش. که از متالطم1320دهۀ 
که زمانی مغلوب  ردا زمینمتنفذین محلی و اشراف  های سیاسی رونق گرفت،فعالیت
های ش بین گروـتن افتند،ـقدرت خویش را بازیشده بودند،  یدولت اسکانبرنامۀ 
با پشتیبانی  سیاسی هایو جریان احزاب طلب و مخالف رژیم افزایش یافت،سلطنت

و برای نیل  یافتندمخالفان فرصت ، پیدا کردند فعالیتهای صنفی اجازۀ و اتحادیهمردم 
ها پیوستند، عوامل خارجی و در رأس آنان روسیه و ه گردونۀ رقابتببه اهداف خویش 

و  محقق شده آزادی مطبوعات نیز به اعمال نفوذ پرداختند،انگلیس و اندکی بعد آمریکا، 
به  و کردندبه طور مکرر تغییر می هاابینهکاهش پذیرفت، ک ختناق در جامعهسانسور و ا
بند بدون آنکه کسی انتظارش را داشته باشد، از یک دموکراسی نیم ایمرحلهطور کلی 

 . و تا چندین سال به طول انجامید در کشور آغاز گردید
ها و احزاب و گروه هدفترین ترین و اصلیدر چنین شرایطی، انتخابات مجلس مهم

رفت که با نفوذ و مداخله و به می شمار به جامعهصاحب قدرت نیروهای مختلف 
 ها و مطالبات خویش برسند.به خواستهتوانستند تر میراحت اصطالح مشارکت در آن،

ش. که نخستین مرحله انتخابات در سلطنت محمد 1322در انتخابات مجلس چهاردهم 
، زمانی برگزار شد که شاه قدرت چندانی نداشت و لذا مراجع قدرت در رضاشاه بود

از  و ابراز نارضایتی ای بر هم زدن نظم رضا شاهیبر های مختلف کشورتهران و استان
در روند برگزاری انتخابات و طور تحقق امیال و آرزوهای خود تجدد آمرانه و همین

گزینش نمایندگان مجلس مداخله کردند؛ گرچه همگی در این مسیر موفق نشدند. 
، رقابت احزاب ایلی نیرومندبا داشتن حیات  ایرانواقع در غرب  حوزۀ انتخابیۀ کرمانشاه

ای را فراهم کرد عرصه ،ژه مأموران سیاسی و نظامی انگلیسویبه مل خارجیحضور عوا و
روند برگزاری امل قرار بگیرد و در این جستار تحت تأثیر این عو مجلس انتخابات امرکه 

 گیرد.مورد بررسی قرار میتأثیرگذار در آن و عوامل 
 رشتۀ تحریر درآمدهبه تاکنون دربارۀ انتخابات و تاریخ پارلمان آثار متعددی گرچه 

انتخابات مجلس و علل و عوامل دخیل در آن در حوزۀ کرمانشاه به است، با این حال 
یان دورۀ چهاردهم مجلس ای انتخابیه استانی در جرهمانند بسیاری از دیگر حوزه

 شمار به ترین مجلس و انتخابات در تاریخ پارلمان ایران مشروطهکه مهم -شورای ملی
قابل توجه در این زمینه  پژوهشمستقل و مبسوطی وجود ندارد. تنها ، اثر -رودمی
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« های سرّی در کرمانشاهاحزاب سیاسی و انجمن»کتاب محمدعلی سلطانی تحت عنوان 
های حزبی با تکیه بر زندگینامۀ برخی از که در قسمتی از جلد دوم به رقابت است

در جریان و رویکردهایی که  عوامل ربدر این مقاله اما . فعالین این حوزه پرداخته است
 شود.اند، تمرکز میسهیم بودهانتخابات این دوره 

 ش.1320در دهۀ  سیاسی هایتعدد جریان و احزاباحیای . 1
مرحلۀ نوینی شروع مدت برکناری رضاشاه از قدرت، ترین آثار و نتایج کوتاهیکی از مهم

در این بود.  ن و دیگر نقاط کشوردر تهرا مختلف سیاسی هایاز حیات احزاب و جریان
تاریخ در  آنیافتند که مانند کثرت و تنوع  ، چنانهای سیاسیمرحله احزاب و جمعیت
سیاسی و ضعف نسبی  اتتغییر .(56-55: 1375چی، مدیرشانه) بودمعاصر ایران دیده نشده 
ایط این شردر  .بودهای سیاسی برای این آزادیعامل مهمی  ،سلطنت و دربار پهلوی

ای رفته و یا در زندان به سر بسیاری از فعالین سیاسی کشور که تا این زمان به گوشه
در راه کاهش قدرت بردند، از فرصت استفاده کرده و با وضع تشکیالت حزبی می

 به فعالیت پرداختند. ،و برآوردن امیال خودسلطنت 
و  ان و سایر نقاط بودهای حزبی در تهرفعالیت احزاب در کرمانشاه تحت تأثیر رقابت

سه گروه از  مرحلهدر این . این روند ضروری است به آن اشاره گرددجهت اطالع از 
 گروهیسب قدرت سیاسی به رقابت پرداختند؛ احزاب سیاسی ظهور کردند و برای ک

های کردند و خواستار احیای ارزشمیاز اقتصاد سیاسی موجود حمایت که کار محافظه
 های سیاسیملی ایران بودند و سازمان بورژوازیحامی  روه دیگراسالمی بودند؛ گ

سوم  دستۀ و ؛تأسیس کردند که سرانجام ائتالفی معروف به جبهۀ ملی تشکیل دادند
امجد، ) حزب توده را تأسیس کردند بودند کهگروهی از روشنفکران لیبرال و رادیکال 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم  های سیاسی این دورهدیگر احزاب و جمعیت .(90: 1380
توان اشتراکات زیادی در عمل و و لذا می تحت تأثیر این سه رویکرد اصلی قرار داشتند

از تبعید رضاشاه یک دورۀ تقریباً ده  پس ،مرامنامۀ این احزاب مشاهده کرد. بنابراین
ت به صور سالۀ دموکراسی سیاسی در کشور شروع شد که در آن دو جبهۀ سیاسی عمده

  .فعاالن اصلی در عرصۀ سیاسی ظاهر شدند
عدالت، حزب توده، دموکرات، توان به سیاسی می هایگروهاین احزاب و جملۀ  از

و  ترین زرگـباره کرد. ـو غیره اش یکارـحدۀ کارگران، پـشورای متارادۀ ملی، کبود، 
گروه  ترین حزبی که در این دوره تأسیس شد، حزب توده بود که بازماندگانفعال

دادند و پایگاه آنان در میان طبقۀ متوسط جدید و  های ایرانی آن را تشکیلمارکسیست
 اتیک و ضد فاشیست را در پیش گرفتای دموکرو برنامه کارگران صنعتی بود
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و ان ـواهـخـای از آزادیدهـرکت عـران با شـزب تودۀ ایـح .(83: 1371گازیوروسکی، )
نفر  53که هستۀ مرکزی آنها را دستۀ توری رضاشاه پرستان و مخالفین دیکتامیهن

در تهران سازمان به رهبری سلیمان میرزا اسکندری  1320مهر  7در داد تشکیل می
پیشنهاد تشکیل این حزب فراگیر با ماهیت عامه فهم و ضد  .(134: 1357جامی، ) یافت

مؤسسین حزب به لذا  ؛(73: 1375خسروی، امیر)اسکندری مطرح کرد  ایرجاستعماری را 
قابل ذکر است که در این  ی تحت تأثیر سوسیالیسم و کمونیسم قرار داشتند.لحاظ فکر

 بود. زمان فضای ایران آکنده از تبلیغات ضد کمونیست 
جلسۀ هیئت مؤسسان حزب توده نفر  80با شرکت  1320مهر  15در  در ادامه

ی بودند و در این جلسه اسم های زنداناز کمونیستتن  37تشکیل شد که از این تعداد 
 .(101: 1370/1، از آغاز تا فروپاشی سیاست و سازمان حزب توده)توده برای حزب انتخاب شد 

البته دربارۀ این افراد برای برگزاری سالروز درگذشت تقی ارانی دور هم جمع شدند. 
در  ایمهخا شود.تعداد اعضای مؤسس اولیۀ حزب توده در بین منابع اختالفاتی دیده می

 :دنویساین باره می
در این جلسه ابتدا سلیمان میرزا علت دعوت حضار را شرح داد و لزوم تشکیل حزبی را برای »

رهنمودهایی که مقامات شوروی داده  اساس بردفاع از آزادی و جلوگیری از تجدید دیکتاتوری 
فتند تا مرامنامه و نفر از اعضای کمیتۀ مرکزی مأموریت یا 15بیان کرد ... سپس بودند، 

ای، )خامه« و گسترش حزب بکوشند ءاساسنامۀ موقت حزب را تدوین کنند و در جلب اعضا
1372 :251). 

 «رفقای کمونیست»هدف اولیۀ حزب توده که به گفتۀ طبری اعضای آن ترکیبی از 
وظایف خاص احزاب کارگری،  و انجام ضمن اجرا ،(42: 1367طبری، )بود  «افراد ملی»و 
برای جلوگیری از هنگ کردن همۀ نیروهای مترقی در یک جبهۀ مشترک اشکیل و همت

حزب توده  (27: 1361مهربان، )و مبارزه با خطر فاشیسم و افشای آن بود  اعادۀ دیکتاتوری
محصول شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در اواخر دورۀ سلطنت رضاشاه بود. رشد 

در شهرهای مختلف، رشد کمّی و کیفی  داریبسط مناسبات سرمایه نسبی صنایع،
نیاز  های استعماری وو سیاست خواهنتشدید تضاد میان نیروهای ملی و وطپرولتاریا، 

نوروزی، )اصالحات در شئون مختلف کشور ازجملۀ این بسترها بود  مبرم کشور به انجام

رد و ارتباط های سیاسی به خوبی استفاده کحزب توده از شرایط تازۀ آزادی .(44: 1360
: 1381کمالی، )حال مدرن گسترش داد های شغلی میانهخود را با کارگران صنعتی و گروه

های بعدی در نقاط مختلف کشور به بود که حزب در سالهایی با چنین ویژگی .(158
  .ترین نیروی سیاسی کشور بدل شدترین و مهمو به بزرگ فعالیت پرداخت
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کار خود را از  تهران آغاز کرده و به  ،قت و مرامنامهحزب پس از تدوین برنامۀ مو
در بسیاری از شهرها شعبه تأسیس کرد و چندین روزنامه  گسترش داد.ها دیگر استان

)آبراهامیان،  ایالتی انتشار داد ازجمله بیستون در کرمانشاه، راهنما در همدان و غیره

احزاب متعددی در کشور  1320 از تحوالت شهریور پسلذا در اندک زمانی  .(368: 1388
 سلطانی دربارۀ حزب توده در کرمانشاه تصریح نموده: به وجود آمد.

رئیس دبیرستان شاهپور کرمانشاه سر صف علوی، ؛ محسن 1321در اوایل پائیز سال »
-صبحگاهی طی سخنرانی مبسوطی تأسیس حزب توده را در کرمانشاه اعالم نمود و از دانش

ای عقب نماندن از دنیای مترقی آنروز و مقابله با فئودالیسم به سازمان آموزان خواست که بر
جوانان این حزب بپیوندند. سپس عفیفی دبیر طبیعی و معزی دبیر تاریخ و جغرافیا مرامنامه و 

-دانش ،اساسنامۀ حزب را قرائت و تشریح کردند ... پس از سخنرانی این سه نفر ابوالحسن قلقی

عالم کرد که در هفته دو روز )یکشنبه و چهارشنبه( جلسۀ حزبی در آموز سال ششم ادبی ا
خیابان سیلو برقرار است و شرکت کنند و متعاقباً روزنامۀ بیستون به مدیریت میرزا مهدی خان 

اهلل سعادت به عنوان ارگان و سخنگوی رسمی حزب توده منتشر فرهپور و مدیریت داخلی فیض
)سلطانی، «. در میدان گاراژ برگزار شد 1321ایل زمستان و اولین میتینگ حزب توده در او

1378/2  :317) 

و تنها  شدلیبرال و دموکراتیک محسوب میزبی حعالوه بر توده که در این شرایط 
فکران جوان و نوجوان و برای طبقۀ کارگر و روشنحزب واقعی و سازمان یافتۀ کشور بود 

ازجمله پیکار، عدالت، میهن،  یز سر برآوردندکار نمحافظه تندرو و احزابجذابیت داشت، 
نبودند و هدف  مدونیاین احزاب دارای ایدئولوژی  .ردم، دموکرات، ایران و ارادۀ ملیم

 ایجادها برای نخستین کوشش .(: مقدمه1376/1طیرانی، ) بود آنها بیشتر حفظ وضع موجود
آن را امی و علی دشتی که جمال ام انجامیدحزب عدالت  پیدایشکار به ب محافظهاحزا

عالوه . درا به وجود آورآن سید ضیاءالدین طباطبایی  که حزب ارادۀ ملیو تأسیس کرده 
در  ،بنابراین (1) های ریز و درشت دیگری نیز در کشور به وجود آمدند.گروه ،هابر این
های حزبی در کشور جریان پیدا در عرصۀ فعالیت نظیریکمش. تعدد و تکثر 1320دهۀ 
در  های حزبی برکنار نماند وها و رقابتتحزب و فعالیت جریان شهر کرمانشاه هم از کرد.

های مختلف دهۀ در سال شرایطی که رژیم توان سرکوب خود را از دست داده بود،
ویژه در امر انتخابات و بهشهر در امور داخلی این های سیاسی موجود ش. جمعیت1320

، گرچه در انتخابات مجلس کردندمشارکت می مجلس در سطح وسیعی مداخله و
 .ندحضور پررنگی در حوزۀ کرمانشاه نداشت احزاب سیاسیچهاردهم 
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در آستانۀ هجوم متفقین به ایران، انتخابات سیزدهمین دورۀ مجلس شورای ملی 
به کار خویش ادامه  مجلس محمدرضا شاهو جانشینی  رضاشاهبا تبعید  لذا د وانجام ش

از اشغال ایران، تا مدت دو سال انتخابات جدید برگزار نشد و عاقبت در  پس داد.
منصور در مصاحبه مطبوعاتی اشاره کرد  ش. شاه فرمان آن را صادر کرد.1322تابستان 

و مداخلۀ  نتایج آندر  کاری دستبازی و با برقراری امنیت در انتخابات، از دسیسه
ممانعت خواهد کرد و از آزادی کامل آراء  خریدوفروشدر امر تبلیغات و ن دولتی مأمورا

 .(1، ص 1322، شنبه چهاردهم خرداد 5187سال هفدهم، شماره اطالعات، )انتخابات بحث نمود 
و مجلس چهاردهم در ششم  یافتپایان  1322مجلس سیزدهم در اول آذرماه سال 

به نوشتۀ  .(79: 1373صفایی، )د رسمیت یافت اسفن 21و روز اسفند این سال گشایش 
 مسعودی:
دورۀ سیزدهم مجلس پایان یافت و پنج ماه قبل از خاتمۀ مجلس، فرمان  1322اول آذر »

همایونی صادر و به موقع خود انتخابات آغاز گردید، بسیاری از نقاط در حین تشکیل مجلس 
ان دورۀ سیزدهم بودند و بعضی نقاط نمایندگان خود را تعیین کردند که اغلب همان نمایندگ

هم وکالی جدیدی معرفی کردند ... در این دوره مردم تا حد زیادی در انتخابات شرکت کردند 
)اطالعات در یک ربع قرن، « و برای اولین بار انتخابات بدون دخالت ]کامل[ دولت برگزار شد

1329 :247). 

ات به وسیلۀ شاه، به خبرنگاران وزیر به هنگام صدور فرمان برگزاری انتخابنخست
به خارجی گفته بود که انتخابات به شکلی آزادانه برگزار خواهد شد. بوالرد در گزارش 

ای را عملی سابقههای بیرسد بتواند چنین وعدهبعید به نظر می»ایدن اشاره کرد: 
ها در یشگوییچنانکه خواهد آمد، این پ .(12/338 :1392های سیاسی ایران، )یادداشت «سازد

جریان انتخابات این دوره محقق شده و این پدیده تحت تأثیر علل و عوامل مختلف 
های انتخاباتی و ازجمله در کرمانشاه، داخلی و خارجی قرار گرفت و در بسیاری از حوزه

 تصریح هایشگزارش در بوالرد د.بات واقعی، کامالً مردمی و سالم برگزار نشیک انتخا
 :کرده

. برای مدت بیست سال انتخابات یابددیک شدن انتخابات جدید هرج و مرج افزایش میبا نز»
کرد و در زمان او ... کاندیداهایی انتخاب آزادی وجود نداشت. رضاشاه ظاهر قانون را حفظ می

این نظام جلوی بسیاری از  شدند که شاه مایل بود انتخاب شوند و رقابتی در کار نبود.می
دستجاتی از مردم به عنوان  رسد میبه نظر  ،گیرد. حاال که رضاشاه رفته استمشکالت را می

کاندیداهای نمایندگی مجلس داوطلب خواهند شد ... نمایندگان فعلی به هیچ چیز جز امکان 
 .(417-416: 1371)بوالرد، « شودکنند و از کار مردم غفلت میانتخاب شدن مجدد فکر نمی
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ترین انتخابات ترین و بااهمیتترین، رقابتیکه طوالنی سانتخابات این دوره از مجل
ی متفقین هاکه نیرو هنگامی صورت گرفت (،228: 1388)آبراهامیان،  در ایران معاصر بود

با  1320هریور ـاز ش پسهای سیاسی که و احزاب و دسته حضور داشتنددر کشور 
از طرفی مبارزات  داختند.بودند، به فعالیت پر های سیاسی مختلف به وجود آمدهمرام

 8در این مرحله که  ای آشکار و علنی برگزار شد.به گونهانتخاباتی برخالف ادوار پیشین، 
های مختلف صورت های مختلف و در تاریخماه به طول انجامید، اخذ رأی در حوزه

عوامل متنفذ  طرفی از .(119: 1370 )میلسپو،گرفت و تاریخ دقیق پایان آن مشخص نشد 
لذا در این دوره از  .(222: 1383/4)شجیعی، انتخابات را تحت سلطۀ خویش داشتند داخلی 

فرماندار  ،پینیکاعزاز انتخابات، بخش زیادی از مردم مشارکت کردند. به نوشتۀ 
 :و استاندار بعدی استان پنجم کرمانشاه در اواخر سلطنت رضاشاه

کوره دورافتاده در این کار شکسته آن دِه ترین پیرمرداز متنفذترین شخص مملکت تا ضعیف»
همۀ اینها را راضی نگهدارد و به نفع خود به کار ]انتخابات[ اثر داشتند. حاال چطور یک فرد باید 

اندازد. در آن ایام حزبی وجود نداشت تا انسان بدان راه یابد و با انجام تعهدات الزم از شر قسمت 
فهمیدند و با کمال فطانت مطالب را میدم و رأی دهندگان ها فارغ شود ... مربزرگی از ریاضت
]مداخلۀ مأموران خارجی و سرسپردگان  دانستند و از این وضع مشمئز کنندههمه چیز را می

ناراحت و ناراضی بودند و حد اعالی آرزوهایشان این بود که اشخاص شایسته را به  داخلی[
 .(99-98: 1347پی، )نیک «وکالت خویش برگزینند

، بلکه در مقایسه با زمان سلطنت شودالبته نه اینکه دخالت دولت به طور کامل 
اش سعی سهیلی و کابینه ،در این مرحله جنبۀ نمایشی کمتری داشت. انتخاباترضاشاه 

داشتند بر نتیجۀ انتخابات تأثیر گذارند، دربار، ارتش، انگلیس و روس، متنفذین محلی 
ها هر این گروه .(131: 1374)عظیمی،  خابات دخالت کردندهر یک به نوعی در جریان انت

به یکی از نامزدهای مجلس های انتخاباتی، ن در حوزهابه میزان نفوذش توجه باکدام 
از گشایش مجلس چهاردهم  پسخود سهیلی هم سه هفته   شورای ملی رأی دادند.

و از گردونۀ سیاست  و به جرم مداخله در انتخابات تحت پیگرد قرار گرفتگیری کناره
 .(391: 1390و علمی،  )قانعی خارج شد

خابات، نتیجه را نه دولت، بلکه از یک سو نیروهای اجتماعی و از سوی تدر این ان
و طرفداران  های پارلمانیویژه احزاب سیاسی، فراکسیونبه یافته های سازماندیگر گروه

کشور در نتیجۀ  .کردتعیین می محلی و در پایتختخارجی آنها در بوروکراسی دولتی 
نامزدهای انتخاباتی تمایالت مختلفی داشتند و  .ای گرفته بودمشارکت مردم جان تازه

نتوانست انتخابات را کدام از این نیروها هیچ حالبااینوابسته به نیروهای متخاصم بودند، 
حزبی در مجلس و بندی و رقابت جناح .(229: 1388)آبراهامیان،  درآوردبه انحصار خود 
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به  نشان دهندۀ حضور فعّال نیروهای مختلف در جریان انتخابات بود. ها،ایجاد فراکسیون
 ، هشت فراکسیون با عضویتچهاردهم انجام انتخابات و گشایش مجلس از پسهر حال 

برخالف ادوار  .(657-656 :1347/1)فرخ، نماینده از سرتاسر ایران شکل گرفت  128
تنوع زیادی از ، ت مستقل درآمدکه به صورت کانون قدر جدید پیشین، در مجلس

و تقریباً نیمی از نمایندگان مجلس را  نمایندگان و کاندیداهای منتخب به وجود آمد
 مجلس چهاردهم در ،بنابراین .(402: 1388)فوران،  نددادهای جدید تشکیل میچهره

 رنوشت کشور را تعیین کند.سبه کار کرده و قرار بر این شد که شروع حساس  مقطعی

 مـکرمانشاه در آستانۀ برگزاری انتخابات مجلس چهارده داخلیاوضاع . 3
ویژه انگلستان ارزش و و به آنانبه دنبال هجوم متفقین به کشور، شهر کرمانشاه برای 

برای مداخله در امور آنجا  هاو عوامل سیاسی و نظامی آن اهمیت استراتژیکی پیدا کرد
منافع نفتی و تجاری انگلیس در کرمانشاه و نزدیکی  دامات زیادی انجام دادند.تالش و اق

نقش کلیدی این حدود در انتقال نیرو و کمک  و و عراقو خانقین به مرز خسروی 
متفقین به یکدیگر باعث توجه آنان به این شهر و نواحی مجاور شد و بخشی از قوای 

حسن ارفع از نظامیان این دوره سیل شدند. نظامی خارجی و ارتش پهلوی به این دیار گ
ها را در خبردار شدیم نیروهای لشکر کرمانشاه راه انگلیسی[ 1320در چهارم شهریور ]» : هاشاره کرد

ها بخشی از خاک کرمانشاه را به ... انگلیسی گردنۀ پاطاق سد کرده و تلفاتی به ایشان وارد کرده بودند

کمی بعد نیروهای روسیه در صحنه با  .(367-366: 1395)ارفع، «. اشغال خود درآوردند
بسیاری از این ایام، در  طرفی از .(152: 1363اسکراین، )نیروهای انگلیسی تماس گرفتند 

در لباس دهقانی و جامه و چادر زنانه گریختند و از انجام وظیفه خود  ایران امرای ارتش
 نیز، طبیعتاً سربازان و افراد وظیفه سرانافبا فرار  .(642: 1371ریاحی، )شانه خالی کردند 

ضعف آن، در بسیاری  نمودارشدنبا  رغم مقاومت ارتش،لذا به. هایشان برگشتندخانهبه 
مورد هجوم  نیز کرمانشاه از نقاط کشور سربازان فرار کرده و مقاومت را رها نمودند.

این مسئله نقش  .(209-207: 1389/1)بهرامی،  ر گرفتاقر و اندکی بعد روسیه انگلیس
نواحی مجاور داشت. فرماندار اعی کرمانشاه و مهمی در وخامت اوضاع سیاسی و اجتم

بر اثر اغتشاش محل کار خود را  ادارات محلی تماممأمورین مانشاه گزارش داد که کر
در شرایط ضعف و ناتوانی نظام اداری و ارتش دولتی،  .(55: 1389)قطبی،  اندترک کرده
و مرج داخلی آنجا را فراهم کرد و تبدیل کرمانشاه به مرکز نظامی متفقین ج زمینۀ هر

س سیلوها و انبارهای غالت و مواد غذایی در آنجا، وجود انبارهای اسلحه در غرب و تأسی
که همگی این موارد منجر به نابسامانی جریان کار  رفتازجمله آثار سلطه به شمار می
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به  اهانگلیسی .(10922/240سند  ۀشمار)ساکما،  انشاه شدمالی و اقتصادی و غلۀ کرم دوایر
 ۀ، شمارساکما)صدور مواد غذایی و غالت از کرمانشاه به عراق، فلسطین و سوریه پرداختند 

 ۀ)روزنامه کرمانشاه، شماراحتکار به وسیلۀ عوامل اقتصادی دولتی و محلی  .(23503/240سند 

ها در نتیجۀ احتکار، باعث تزاق و افزایش قیمرانی و کمبود ارگ، (2، ص 1320دی ، 1542
های حضور در در سالو متفقین  (3621/293سند  ۀشمارساکما، )شد هایی میبروز نارضایتی

های محلی بر ضد هم و نفوذ در میان متنفذین و حکام محلی به تحریک گروه ،منطقه
ا سرلوحۀ کارهای ر مخالف با مردم و سختگیری بدرفتاری طور همینآنان  پرداختند.

 (.2294/293؛ 3821/293سند  ۀشمارساکما، )خویش قرار دادند 

رهبران و خوانین  .احیای قدرت ایالت و عشایر یکی از آثار برکناری رضاشاه بود
 (2) تهران فرار کرده و به میان طوایف خویش بازگشتند.از  ،کردهاجمله عشایر از محبوس

های مختلفی را در خانوادهکه  ،کُردعشایر  اشت.در کرمانشاه هم این موضوع جریان د
در کردند. در نواحی غربی کشور ییالق و قشالق می، (298: 1384)یکرنگیان،  گرفت برمی

قدرت حکام و متنفذین محلی را  ،اجباریبا اجرای برنامۀ اسکان  رضاشاهاوایل سلطنت 
بخشی ، عشایر آزاد شدند که بسیاری از سران در زمان حملۀ متفقین به ایران .سلب کرد

ایالت و به مخالفت برخاستند. از نیروی عشایر و ایالت این حدود، با عوامل بیگانه 
به مبارزات و وکیل از زندان قصر طوایف گوران و قلخانی و سنجابی با آزادی محمدبیگ 

ن در نتیجۀ ای .(382-376: 1378/1)سلطانی،  خواهی بیگانگان پرداختندمخالفت با زیاده
ردن رهبران کبازداشت و تبعید و زندانی  ،های منفی بود که عوامل خارجیواکنش

  نظر قرار دادند.عشایر را مطمح
کردند، عوامل محلی و مأمورین مداخله می که هایی بخشدر مأمورین انگلیسی 

. بدین ترتیب کردندته و عمل میـن نظریه دانسآ تأییددولت وظیفۀ خود را در 
رسماً  انگلیسی فلیچر کلنلخواستند در انتخابات سهمی داشته باشند. ی میهاانگلیسی

از  پس او .(8 :1322)حجازی، کرد  تأییداز فعالیت یکی از کاندیداها ممانعت و سایرین را 
در شهر کرمانشاه بمانید و در نباید گفته بود که شما سنجابی به او کریم مذاکره با 

بدون اینکه  و تنی چند از رؤسای ایل گوران مویشبرادر و پسرعنتیجه سنجابی و 
و به تهران منتقل  شدهاتومبیل سوار بر یک  دستگیر و فعالیت جدی انجام دهند،

این اتفاق پس از این برای بسیاری از متنفذین محلی و  (68 :1368سنجابی، )گردیدند 
 سیاسی مأموران نظر زیرکار خلع سالح عشایر کرمانشاه  سران عشایر منطقه اتفاق افتاد.

  .(53: 1392/12 :های سیاسی ایران)یادداشت انگلیسی انجام شد
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برخورد نظامی داشتند؛ ازجمله قتل چند کارگر و کودک با مردم نیز عوامل انگلیسی 
-1 ۀش؛ همان، شمار1321، 39-48-4 ۀ)اسنادوخ، شماربه دست سربازان انگلیسی اتفاق افتاد 

بر  مزیدعمومی ان مواد غذایی و کمبود ارزاق بحر ین موارددر کنار ا ش(1322، 115-39
به  د.ر میان مردم این مناطق به وجود آمد را شد و موجی از ترس و تنفرعلت می

ها را ها که بلوطبه وسیلۀ انگلیسی ردها در کرمانشاه معتقد بودندگزارش بوالرد، لرها و کُ
نارضایتی از  .(386: 1371بوالرد، )ند اند، دچار گرسنگی شدهکردبرای خودشان جمع می

: 1392/12های سیاسی ایران، )یادداشتکیفیت نان دولتی باعث شورش عمومی کرمانشاه شد 

آرد گندم با آرد جو  ،ادارۀ غلّه فرمانبه  نیاز،دبرای تهیه و تأمین نان موردر ادامه  .(209
در عرصۀ حیات عمومی در  نظمیلذا ناامنی و بی ؛(24844سند  ۀ)کمام، شمار شدمخلوط 

 کرد. یافته و زندگی مردم را مختلکرمانشاه به دنبال اشغال کشور افزایش 
در شرایطی که حکومت مرکزی در این نواحی تضعیف شده و در مقابل نیروهای 

که در سلطنت  (ن، سنجابی، کلهر، زنگنه، قلخانی و غیره)گورا و خوانین متنفذ محلی
سیاسی در  هایاز طرفی گرایش ده بودند، قدرت یافتند.رضاشاه سرکوب و منزوی ش

در نتیجۀ فعالیت احزاب این دوره همچون حزب میان مردم به مکاتب فکری جدید 
کرمانشاه با چنین وضعیتی، توده، عدالت، پیکار، ارادۀ ملی و غیره رونق گرفته و 

انتخابات بود.  ای از این علل و عوامل داخلی و خارجی را در خود جای دادهمجموعه
 قرار داشت. عواملمجلس چهاردهم شورای ملی تحت تأثیر این 

 علل و عوامل درونی . 4
، در حوزۀ انتخابیۀ کرمانشاهانتخابات مجلس شورای ملی  دورۀ چهاردهم تقنینیه،در 

را این عوامل دخیل مشخص بود و نتیجۀ انتخابات  آنجا تحت تأثیر علل و عوامل داخلی
 د:شواشاره می عواملبه اهّم این در زیر کرد. 

 رایالت و عشای. 1-4

به خاطر موقعیت جغرافیایی و بافت حیات ایلی در آن کرمانشاه از جمله مناطقی بود که 
سقوط رضاشاه، تمایل کلی خوانین و رؤسای عشایر  با. اهمیت زیادی داشت اجتماعی،

استقرار نظم و امنیت  که شددولت ناچار  ،در برخی از نواحی افزایش قدرت محلی بود و
توانستند تر میلذا در جریان برگزاری انتخابات، راحترد. اها بسپعمومی را به خان

درواقع از زمان مشروطیت به  های رأی بکشانند.اعضای طوایف خود را به پای صندوق
با و  شدمشاهده میدر انتخابات های قدرتمند محلی بعد رد پای خوانین و خاندان

های دولتشاهی، گردید؛ خاندان ءذ آنان در این زمینه احیاجریان نفو رضاشاه ناریبرک
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رفتند. این می شمار بهها جملۀ این خانداننگنه، قبادیان، سنجابی ازاردالن، زکزازی، 
افراد هم با مجامع رسمی و رجال سیاسی و نظامی کشور ارتباط داشتند و هم از پسِ 

بسیاری از ایالت و عشایر این نواحی، به  .آمدند برمیانتخابات های تبلیغاتی تأمین هزینه
مانند دیگر مناطق کشور نظر به تنفر و دشمنی تاریخی و عقبۀ ذهنی منفی نسبت به 

دو استعمارگر و غارتگر بزرگ ایران قرن نوزدهم میالدی، دید خوبی  ،روسیه و انگلیس
شایر آنجا با همکاری جاسوسان نسبت به آنها نداشتند. برخی از فعاالن منطقه و ع

آلمان در کرمانشاه، با همکاری حزب تازه تأسیس کبود به وسیلۀ  طرفدارانآلمانی و 
های نژاد به فعالیتافسرانی چون سرلشکر ابراهیم ارفع و سرتیپ شهاب و سرتیپ ایران

انگلیس ویژه گوران و قلخانی بر ضد بر ضد انگلیس پرداختند و عشایر آنجا به تبلیغاتی
شکست قوای آلمان در کنار رود ولگا  اما ؛(448-447: 1378/2)سلطانی، تحریک شدند 

سران ایالت و عشایر را اندکی هوشیار ساخت و آنها فهمیدند که نباید چشم به آلمان 
هیتلری داشته باشند و در کنار آنها قرار گیرند، زیرا این امر به شکست خواهد انجامید 

این بود که بسیاری از عشایر به یکی از جناح متفق متمایل شدند و با  .(95: 1356)ایوانف، 
فرماندار سابق کرمانشاه، آقای  تطمیع و تحریک از جانب آنان، به همکاری پرداختند.

ختلف م های نظامکرمانشاه به  کلیۀ ایالت» ای به وزارت کشور اشاره کرده:در نامه طباطبایی

ین امنیت این حدود را از لحاظ موقعیت جاده و حمل و نقل احتیاجات قوای متفقاند و اسلحه مسلح

حیات ایلی  مراکزهر یک از این . (297-296: 1357جامی، « )اندخود تحت کنترل دقیق درآورده
نامزدهایی چون زنگنه، قبادیان، وزیری و غیره دارای رونق زیادی داشت و و عشایری 

 تۀ سلطانی:به نوش خانوادگی ایلی بودند.پایگاه 
دست روستائیان بود که به نام رعیت، تحت انقیاد بی قید و شرطِ  بهابتکار عمل در دادن رأی »

االختیار آنها با ، کاندیداها و نمایندگان تامها قبل از انتخاباتمالکان بزرگ قرار داشتند؛ از ماه
ا را داشتند و تصمیم موافق آنه مالکان عمده و متنفذان محلی تماس گرفته و سعی در جلب نظر

ها االطاعه و حتمی بود و رعایای هر دِه با کامیونمالک به منزلۀ وحی منزل از طرف رعایا واجب
 .(324: 1378/2)سلطانی، « شدندگیری میهای رأیشهر و حوزهوارد 

بر مردم و  حکومتدر مناطق عشایری و روستایی رؤسا و خوانین به واسطۀ  ،بنابراین
در این  ند.کردمشارکت رعایا را فراهم میبومیان، نتیجۀ انتخابات را تعیین و زمینۀ 

تصریح عباس مسعودی قبادیان و زنگنه هر دو دارای پایگاه ایلی بودند.  دوره، آقایان
 :نموده است

ت و فعالیت غیر از تهران و چند نقطۀ دیگر که با قانون ناقص انتخابات در محیط آزاد و مبارزا»
انجام پذیرفت، در اغلب شهرستانها مداخالت مأمورین دولت کم و بیش وجود داشت و دستجات 

سواد و رعایا را به نفع خود متنفذین هر محل با پشتیبانی مأمورین محلی توانستند آراء مردم بی
 .(248: 1329)اطالعات در یک ربع قرن، « ها بریزندبه صندوق
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خوانین بود عشایر و در این دوره بر عهدۀ رؤسای ایالت و خابات بخشی از کار انتلذا 
 مأمورین خارجی(فظ منافع خود در کنار دیگر عوامل )دولتمردان محلی و که با هدف ح

 .آوردندهای رأی میمردان تحت امر خویش را به پای صندوق
 سیاسی هایاناحزاب و جری. 2-4

 اسی و اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه نقشکه در ساختار سیعالوه بر ایالت و عشایر 
دخیل بودند. البته باید سیاسی هم در این زمینه های پررنگی ایفا کرد، احزاب و جریان

تر شد و در پررنگ (3)های بعددوره گفت مشارکت و فعالیت احزاب سیاسی در انتخابات
 راکه هنوز شعباتچای نداشتند؛ حضور گسترده ،انتخابات دورۀ چهاردهم حوزۀ کرمانشاه

در جریان انتخابات برخی  ،حالنیانشده بود. با دایر شهر، در این التأسیساحزاب جدید
که برخالف دورۀ سلطنت پهلوی اول، انتخابات را از حالت  از احزاب وجود داشتند

 حزب ایران اشاره کردتوان به این احزاب می ازجمله یکنواختی و تکراری بودن درآوردند.
این حزب با تمایالت آزادیخواهانه و  ی از مهندسین آن را به وجود آوردند.که جمع

اعضای فعّال و آزاداندیش طلبانه شروع به فعالیت کرد. جمعی از ناسیونالیستی و استقالل
کردۀ این حزب از جوانان پرحرارت کرمانشاهی برخاسته که عمدتاً از میان و تحصیل

این  .(93: 1378زاده، )زیرکزنگنه و سنجابی بودند ایالت رشید و فداکار غرب همچون 
در این دوره حزب  پرداخت.حزب بیشتر از پایتخت به حمایت کاندیداهای موردنظر می

اهلل و دکتر سیفمذکور، زمینۀ انتخاب مصدق، رضازادۀ  شفق و زنگنه و حسین معاون 
شان در ـهایوادهـخان ، اما این افراد از آن رو انتخاب شدند کهرا فراهم کردمعظمی 

نفوذ چشمگیری داشتند. مثالً زنگنه با اینکه حقوقدانی  ،گیری مربوطههای رأیحوزه
گذرانده بود، بیشتر به این زندگی خود را در تهران و پاریس های تندرو بود و بیشتر سال

 بودرئیس یکی از ایالت بزرگ آنجا دلیل از حوزۀ انتخابیه کرمانشاه برنده شد که پدرش 
مداخلۀ های حزبی در کرمانشاه، لذا در این مرحله رقابت ؛(233 :1388)آبراهامیان، 

 مستقیمی در امر تبلیغات و انتخابات نداشتند.
 انگلیس( یه وروسمداخلۀ مأموران عوامل بیرونی ). 5

شوروی و ) فقمتدول  ، مأموران سیاسیاین دوره امر انتخابات درعوامل بیرونی دخیل 
 از آنها و هر کدام تحت نفوذ خود دست باال را داشتند مناطقبودند که  (انگلیسویژه به

انتخاب شوند که به دوستی با آنها موصوف باشند و در نقاط مختلف  افرادیخواستند می
انگلیس در جنوب و غرب ازجمله در  .(502: 1373)امیراحمدی، اعمال غرض کردند 
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در  .(229: 1388 )آبراهامیان،یالن و شمال خراسان کرمانشاه و شوروری در آذربایجان و گ
 اشاره کرده: لنچاوسکیرود. هایی از این مداخالت اشاره میبه گوشه اینجا

و دستجات  انتخابات مجلس چهاردهم در محیطی آکنده از رقابت شدید انگلیس و روسیه»
داشتند که مقامات  کته همه اتفاق نظرن... در این  ایرانی طالب قدرت و مقام انجام گرفت

 شوروری در انتخابات مجلس مداخله کرده و فشارهایی وارد آورده و نمایندگان کمونیست
 .(220و  200: 1356، لنچاوسکی« )انتخاب خود را مدیون تالش آنها هستند

بیشترین نقش عوامل خارجی در روند برگزاری انتخابات مجلس البته باید گفت که 
و هشت  ه را کنسول و مأموران سیاسی انگلیس ایفا کردندچهاردهم در شهر کرمانشا

 .(143: 1380لوافشار،)جهانشاه ای مجلس همگی از نیمۀ شمالی کشور بودندنمایندۀ توده
قبل از حملۀ متفقین و سقوط رضاشاه در غرب کشور  ها مدت مأموران سیاسی انگلیس

با توجه به برگزاری انتخابات در  داشتند. کرده بودند و منافع زیادی در این منطقهتمرکز 
شرایط جنگی، برقراری آرامش و برگزاری انتخابات در فضای بدون تنش، خواستۀ 

های )یادداشتو آنان به حمایت از عناصر صادق به خود پرداختند مأموران انگلیس بود 

هتر سرفرماندهی متفقین و در رأس آنان مأموران انگلیسی، ب (438: 1392/12سیاسی ایران، 
به خود جذب کرده و از پیشروی غرب ایران را  رد در غرب و شمالدیدند عشایر کُ

محترمین و معاریف  ،با این هدف هاانگلیسیاحتمالی قوای آلمان ممانعت کنند. 
شهرهای این حدود ازجمله کرمانشاه را به وسیلۀ مأموران سیاسی و قنسولخانه خود 

عوت به مراسم شبانه و دادن وعدۀ وکالت مجلس با د ،کلنل پیتهمچون کلنل فلیچر و 
کامران )کردند شورای ملی و یا تهدید و تبعید، به طرفداری از دیپلماسی خود مجبور می

 بوالرد در نامه به وزارت امور خارجه اشاره کرده: .(11-10: 1354ا، رمیز
شده از  شیوۀ ما در انتخابات هرگز آن نبوده است که با یک فهرست از پیش تعیین»

ر کشور طرف یوزیر و وزبا دولت ایران روبرو شویم، ولی ما همیشه توسط نخستنمایندگان 
ایم و نظر خودمان را به آنها و کاندیداهایی که مایلند حداکثر سعی را برای مشورت قرار گرفته

ایم که موران کنسولگری خودمان دستور دادهایم. همچنین به مأ، گفتهدهندجام منافع ایران ان
)بوالرد، « تشویق و ترغیب کننداهالی محلی را به حمایت از کاندیداهای مناسب و مترقی 

1371 :530) 

که انتخابات این دوره در  –معتقد است علی سهیلی مهدی فرخ از رجال این زمان 
و به مردم ایران  گرفت، فردی اهل معامله بود و از این و آن پول می-زمان او برگزار شد

ای فروخت. او برای فرمانداران و استانداران مورد اعتماد والیات بخشنامهمی وکیل
مخابره کرده بود که در انجام انتخابات مجلس حتماً از نظریات نمایندگان سیاسی روس 

البته  .(670-671: 1347/1)فرخ، های انگلیس استفاده شود ویژه ژنرال کنسولو انگلیس به
 شد و پا را از این فراتر گذاشتند.می متفقین به این ختم نمیموران سیاسی و نظاکار مأ
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گزارش به وزارت کشور ضمن اشاره به ظهور برخی از افراد  فرماندار سابق کرمانشاه در
 که خود را بخشدار و سرپرست منطقه، تصریح نموده:

اد گویا از دهند. این افرخواهند انجام میادعای حکمرانی دارند و به نام امنیت هر چه می»
و ... مستقیماً با کنسولخانۀ انگلیس و مستشار سیاسی  شان صادر شدهطرف متفقین حکم

... تأسف در این است که  اندطرف مکاتبه و مراجعه شده (کلنل فلیچر و کلنل پیت)خارجی 
و کنسولخانه داده شده و استانداری و در استان پنجم تمام امورات به مستشار سیاسی 

در امور داخلی  عملی حتی ترین کوچکو سایر ادارات بدون نظر و تصویب خارجیان  فرمانداری
 .(1، ص 7/3/1324، مورخه 568 ۀ)رهبر، شمار« ندارد

فرماندار  ،ویژه انگلیس به کرمانشاه، کلنل فلیچراز ورود متفقین و به پساز طرفی 
عشایری این  نظامی این منطقه، حکومت پلیسی و نظارت شدیدی بر تحرکات قومی و

بازداشت  یهای منفی بود که نیروهای انگلیسحدود اعمال کرد. در نتیجۀ همین واکنش
نظر قرار دادند و با هدف بیرون راندن و تبعید و زندانی کردن رهبران عشایر را مطمح

های فعال و آگاه، به تثبیت موقعیت خود و سلطه بر اوضاع داخلی جمعیت و شخصیت
 مجاور پرداختند. سنجابی در این زمینه اشاره کرده: کرمانشاه و نواحی

از پانزده سال از زمان رضاشاه قصد کردم به محل  پس[ .ش1321در سال بیست و یک ]»
ام کرمانشاه بروم تا هم با خانواده و ایل سنجابی دیداری کنم و هم دربارۀ فعالیت خانوادگی

.. قبالً بنده و جمعی از دوستان همشهری سیاسی ممکن در آنجا مطالعات و اقداماتی بنمایم .
های مقیم تهران را تشکیل داده بودیم. در شهر کرمانشاه به فعالیت پرداختم جمعیت کرمانشاهی

لتحصیالن دبیرستان و فرهنگیان و یک عده از جوانان بازاری اها و فارغو با جمعی از دبیرستانی
از مدتی فعالیت استاندار کرمانشاه به من  پس ها به وجود آوردم ...به نام جمعیت کرمانشاهی

اظهار داشت که نماینده سیاسی و نظامی انگلیس آقای فلیچر به شما بدبین است و به او گزارش 
-64: 1368)سنجابی،  «ها مشغول فعالیت هستیداند که شما در میان ایالت علیه انگلیسیداده
65). 

ورۀ چهاردهم تقنینیه شدند و با دور بدین ترتیب مانع از نمایندگی سنجابی در د
کردن او و دیگر همنوعان به طور آشکارا درصدد تعیین سرنوشت سیاسی کشور بودند. 
این اتفاق پس از این برای بسیاری از متنفذین محلی و سران عشایر منطقه اتفاق افتاد. 

ب کشور چشم هدف انگلیس هم این بود تا از نفوذ دیگر رقبا و همتایانی که به منافع غر
 جلوگیری نماید. به نوشتۀ میلسپو: ،داشتند

های خود تعداد زیادی ها با ترس و حسادت نسبت به رقیبان خود، برای رفع نیازمندیانگلیسی»
دیپلمات داشتند که ریاست آن بر عهدۀ ریدر بوالرد بود. مأموران کنسولی در شهرهای مختلف 

سیاسی این کشور در بین عشایر فعالیت داشتند ...  دهند و مأمورانبه سفارت گزارش کامل می
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کنند و چنان نفوذی دارند که قاعدتاً خارج از ها و مأموران سیاسی چنان نقشی ایفا میکنسول
 .(227-219: 1370)میلسپو،  «ت آنان استحدود اختیارات و صالحی

مین منافع واقع مأموران سیاسی انگلیس در کرمانشاه درصدد بودند در راستای تأ در
رفت دشمن آنها باشند، جلوگیری نمایند. خویش، از انتخاب کاندیداهایی که احتمال می

 سنجابی اشاره کرده:
را نماینده ـفت چـبه من گ ردم وـات کـاردهم با شاه مالقـابات مجلس چهـدر آستانۀ انتخ»

شهر  در آنجا دیدمام. به کرمانشاه رفتم و من سفارش شما را به سهیلی کرده...  ؟شویدنمی
آشفته شده و ادارات دولتی و پلیس و دفاتر انگلیسی همه مضطرب و ناراحتند ... آنها به ولوله 

فلیچر که مشهور به نادرستی و  ام. آن کلنل انگلیسیاند که من وارد جریان انتخابات شدهتادهفا
خواست که من به دیدن پول و رشوه گرفتن و فساد اخالقی و مردی خشن بود، از استاندار وقت 

 گفتم اید؟پسندیده نیست. باز چرا آمدهاو بروم. رفتم و گفت مگر ما نگفتیم که اینجا حضورتان 
برای شرکت در انتخابات. گفت انتخاب آزاد است ولی شما انتخاب نخواهید شد. به 

نرود چه اید؟ با سلیمان بگ رئیس ایل جواچه دستور داده رشیدالسلطنه گوران رئیس این ایل
دانید. کتابی از جنگ اول جهانی به . گفت میامارتباطی دارید؟ گفتم این افراد را اخیراً ندیده

... خالصه بدون  دستم دادم که بخوانم و گفت که اقدامات پدران شما علیه ما در آن جنگ است
را گرفتند و  اینکه بنده بتوانم فعالیتی بکنم با برادرم که رئیس ایل سنجابی بود و پسرعمویم

و بقیه سران ایل را به همدان و بروجرد بردند ... و  تحویل داده و یکسره به تهران برگرداندند
 .(67-68: 1368)سنجابی، « گوران و سنجابی از رؤسایشان خالی  شدند

این گزارش مصداق بارز مداخالت انگلیس در انتخابات بود که به بهانۀ تأمین امنیت 
وزیر نیز توان کردند و شاه و نخستبا آنها موافق نبودن جلوگیری می از کاندیداهایی که

 را نداشتند و تسلیم منویات متفقین شدند.مقابله با این مداخالت 

 م و پایگاه اجتماعی آنانهاسامی نمایندگان مجلس چهاردجریان انتخابات و . 6
د، در این مرحله از با چنین اقداماتی بود که مقدمات کار برگزاری انتخابات فراهم ش

انتخابات مجلس، پس از تعیین انجمن نظارت بر انتخابات که طبق فصل چهارم قانون 
و استقرار آن در مسجد  (208: 1378دِه، )سائلی کردهشد انتخابات باید تشکیل می

پس از دعوت از طبقات  1322مرداد  22شهر کرمانشاه در تاریخ  مرکز عمادالدوله در
آباد غرب(، آباد )اسالمهای آراء در کرمانشاه، شاهدین بومی، محل صندوقششگانه و معتم

مهر تا  30گیری از تاریخ رأی کرند، قصر شیرین، هرسین، کنگاور و سنقر تعیین شد.
نامزد انتخاباتی آغاز گردید.  28و رقابت  (412: 1390)کشاورز و ططری،  آبان اعالم 14

تخابات از میان معتمدین محلی تعیین شدند و لذا به برخی از اعضای انجمن نظارت بر ان
توانستند در نتیجۀ انتخابات دست ببرند. انجمن فوق بدون همکاری و حسن راحتی می

از برگزاری انتخابات،  پستوانست به وظیفۀ خود عمل کند. نیت مقامات استان نمی
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انجمن نظارت شکایت  جمعی از مالکین و تجار و اصناف کرمانشاه از اقدامات غیرقانونی
 که:مبنی بر اینکردند 

رسماً انحالل خود را اعالم داشت، در  1322دی  7گرچه انجمن نظارت مرکزی انتخابات در » 
نصیری نوشته و ماه در ادارۀ استانداری یک ورقه اعتبارنامه به نام ساسان خواجهدی 25تاریخ 

دادن تلگرافاتی از طرف وزارت کشور مرعوب و چند نفر از اعضا را ... با تغیّر و تشدّد و نشان 
 .(389: 1390 ططری، و کشاورز« )اندوادار به امضای آن نموده

و شاهدی برای اثبات این مدعا نداشتند، درخواست و شکوائیۀ  چون گواه ،با این حال
 نصیری و قبادیانخواجه متوجه هااعتراض اهالی کرمانشاه مورد رسیدگی قرار نگرفت.

نتایج  اعالنمنتخب است، اما پس از  ایدایی کاندیدعباس حاج شاکیان، به اعتقاد بود.
حاج  نکرد. تأییدبه توصیۀ مقامات دولتی اعتبار وی را انجمن نظارت  آراء در آذرماه،

تا چند قبل از که  ،نصیریساسان خواجه تأییددایی نیز بر آن بود که در روند انتخابات و 
خابات ـقانون انت 13مادۀ  7بود و طبق بند استان پنجم دستاندابرگزاری انتخابات، 

در شکوائیۀ طوالنی به  حاج داییتقلب صورت گرفته است.  شود، اتوانسته کاندیدنمی
 ره کرد:ااشمجلس 
 1322شهریور  23وزیر دادگستری در تاریخ  ،آقای ساسان به واسطۀ قرابت با محسن صدر»

صدور فرمان همایونی برای شروع انتخابات، انتظار قبل از ماه که ... یک  منتظر خدمت شده
به طرفداری از ، رئیس دادگستری استان ،... و آقای معقول است شدهخدمت سفارشی انجام 

هایی نموده که انجمن نظارت حق تشخیص واجد شرایط و محروم از سفسطه آقای ساسان
ای به انجمن نظارت ان اصرار ورزیده و نامهبه طرفداری آقای ساس مجدداًو ... انتخابات را ندارد 

انتخابات و پرونده ... و پس از انحالل انجمن نظارت، استاندار از ارسال صورت جلسات  اندنوشته
بارنامه را به نام ساسان و پس از بیست روز معطلی ... اعت اینجانب به تهران خودداری کرد

 .(398-394 :1390 ططری، و کشاورز) «نوشتند

به داشت، اما  جلسات صورتتقاضای رسیدگی و بررسی  شورای ملی از مجلساو 
نفوذ اداری و آشنابازی در ساخت دیوانساالری محلی در این  ،بنابراین. نتیجۀ نرسید

نصیری آمده و گرچه از نظر قانونی رد شده بود، اما به زمینه به کمک آقای خواجه
گرچه بسیاری از آگاهان و  راه پیدا کرد.واسطۀ نفوذ و مداخلۀ عوامل دولتی به مجلس 

 .اما راه به جایی نبردگوشزد کردند،  به استاندار و مجلس ف کرمانشاه این موارد رایمعار
 خلعتبری وکیل دادگستری اشاره کرده:

های غیر قابل عفو دولت دخالت در انتخابات دورۀ چهاردهم بوده و نسل حاضر یکی از خبط»
ن خبط را بدهد. تمام امید ملت ایران به این بود که در انتخابات دورۀ باید غرامت ای ها مدت

. متأسفانه نه فقط تعدادی چهاردهم بتواند نمایندگان حقیقی خود را برای مجلس انتخاب کند
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تحمیل نمود بلکه جلوی پولداران را برای تطمیع در امر  خواست،از نمایندگانی را که می
 .(287: 1323ری، )خلعتب« انتخابات باز گذارد

گیری و شمارش آراء و مداخلۀ متنفذین نحوۀ رأیعالوه بر حوزۀ اصلی و مرکزی، در 
و  هایی صورت گرفته بودقر و کلیایی نیز کارشکنینفرعی ازجمله س های حوزهمحلی، 

 اینکه اعضای انجمن نظارت بر آنجا به هنگام برگزاری انتخابات در محل حضور
های فرعی به برخی از حوزه طور همین .(410-406 :1323لعتبری، خ) اندنداشته همیشگی

در این هرحال بهنرفت.  بر انتخابات کمبود حقوق، کسی از مرکز برای نظارت خاطر به
نصیری، ساسان خواجهاین افراد از کرمانشاه برگزیده شدند:  ،مجلس انتخابات دوره از

فهرست اسامی و ) تر حسین معاوندک و خان قبادیاندکتر عبدالحمید زنگنه، عباس

انجمن  (148 و121و 75و 61: ص 1367، مجلس شورای ملی ۀدور 24مشخصات نمایندگان در 
به شکل  1322آبان  24در تاریخ  نظارت بر انتخابات گزارش نتایج آرای این استان را

  ذیل به وزارت کشور اعالم نمود:
آقایان ساسان  گذاری حوزۀ انتخابیۀ کرمانشاهوندر نتیجۀ خاتمۀ انتخابات چهاردهمین دورۀ قان»

رأی ]و[ عباس قبادیان با  12769رأی و دکتر عبدالحمید زنگنه با  13152نصیری با خواجه
رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی  5579دکتر حسین معاون با  رأی ]و[ 10244
 .(403: 1390 ططری، و کشاورز« )اندو قبول نمایندگی نموده شده انتخاب

)همان،  کرد. تأییدرین مرحله انجمن نظارت، اعتبارنامۀ نمایندگان مذکور را آخدر 
رۀ حوزۀ انتخابیه کرمانشاه از میان وبدین ترتیب دو تن از نمایندگان این د (419-422

حضور ایالت و عشایر در بودند و این موضوع نشان دهندۀ  ایالت سرشناس این استان
هر یک از نمایندگان  ی مأخوذهطبق جدول زیر تعداد آرا .استبات این مرحله از انتخا

 :استبدین شکل  منتخب در شهرهای محل برگزاری انتخابات
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 ساسان  1
 نصیریخواجه

1297 2463 1998 1653 1442 1807 2492 

 2245 1863 604 1671 1993 2222 2071 عبدالحمید زنگنه 2

 115 11 1495 1680 1995 2999 1969 عباس قبادیان 3

 243 1908 245 _ _ _ 686 حسین معاون 4

بدین ترتیب انتخابات این دوره نیز به پایان رسیده و اعتبارنامۀ نمایندگان منتخب از 
 سوی اعضای انجمن نظارت نیز صادر شده و به مجلس راه پیدا کردند.

 نمایندگان کرمانشاه در مجلس چهاردهم اعتبارنامۀ .7
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نمایندگان حوزۀ انتخابیه کرمانشاه به وسیلۀ استانداری و  تأییدو  پایان انتخابات با
. در اولین قرار گرفتبررسی  مورد هاانجمن نظار، با گشایش مجلس چهاردهم اعتبارنامه

آقای مخبر فرهمند  ،کرمانشاه های منتخبیناعتبارنامهه هنگام طرح جلسۀ این مجلس ب
 ب آقای خواجه نصیری اشاره کرد:به روند انتخانمایندۀ همدان 

 دوره چهاردهمین نمایندگى سمت به رأى، 13152 اکثریت به ،نصیرى خواجه ساسان آقاى»
 اند،پنجم بوده استان دادستان ایشان که این عذر به تنظار انجمن. اندشده انتخاب گذاری قانون

 ایشان که داده تصدیق دادگسترى وزارت کنندمی خوددارى اعتبارنامه دادن از ندارند، صالحیت
 ماه دی 25 تاریخ در ،بنابراین اند.شده خدمت منتظر اند،کرده خدمت ترک چون شهریور ماه در

 و مربوطه پرونده سوم شعبه کردند. صادر ایشان براى اعتبارنامه و تشکیل تنظار انجمن 1322
 شکایات و اعتراضات چون ،داده قرار بررسى و مطالعه تحت را مجلس و انجمن به واصله شکایات

 تصدیق نصیرى خواجه ساسان آقاى نمایندگى صحت ،ندانسته قانونى موازین با منطبق را واصله
چهاردهم،  ۀشورای ملى، دور مجلس مذاکرات مشروح) «شودمی تقدیم آن گزارش اینک و

 .(1322 ماه نداسف 14 ، یکشنبه2 ۀجلس

نماینده  ،سیرجان و آقای مصطفی کاظمینمایندۀ شهر  ،آقای مرآت اسفندیاری
 محمدصادقآقای که رئیس مجلس  ندنسبت به انتخاب او مخالفت داشتکرمان، 

به جلسات بعدی موکول کرد. در همین جلسه  موضوع را یق وقتض رطباطبایی به خاط
 شکایتى ایشان به نسبت چون نیز تصریح نمود کهن و قبادیان و معاوزنگنه  آقایان دربارۀ

 و انتخابات جریان صحت سوم شعبه و صادر اعتبارنامه انجمن و نرسیده مقرره موعد در
 مذاکرات )مشروح رسدمی عرض به آن گزارش اینک و کرده تصدیق را ایشان نمایندگى

پنجم در جلسۀ  .(1322 ماه اسفند 14 ، یکشنبه2 ۀچهاردهم، جلس ۀشورای ملى، دور مجلس
ند. نرا بیان ک خود مخالف تقاضا کرد علت مخالفت مجلس، ریاست مجلس از نمایندگان

 که بود نظر این براى نصیریخواجه آقاى پرونده روى بنده مخالفتمرآت اشاره کرد 
 حکمى یک به برخوردم بعد و اندبوده دادستان ایشان انتخابات موقع در کردممی تصور

 شده قبول ایشان استعفاى و اند داده استعفا ایشان که شده داده دادگسترى رتوزا از که
 ۀچهاردهم، جلس ۀشورای ملى، دور مجلس مذاکرات )مشروح مگیرمی پس را خودم مخالفت لذا

دگان مجلس برخاستند و بدین ترتیب ننمایدیگر سپس  .(1322اسفندماه  21 یکشنبه، 5
 نیز به انجام رسید. وزۀ انتخابیۀ کرمانشاهآخرین مرحلۀ نمایندگی منتخبین ح

 هنتیج. 8
سلطنت  گذاری قانونانتخابات مجلس چهاردهم شورای ملی که نخستین دورۀ 

رفت، در شرایطی برگزار شد که ایران در اشغال متفقین شمار میمحمدرضاشاه پهلوی به
از تحرک و موجی  و ضعف دربار و مقام سلطنت، بود و با برکناری و تبعید رضاشاه
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به وجود آمده بود. در این  مشارکت سیاسی در سایۀ برقراری آزادی نسبی مجامع داخلی
های مختلف اتفاق افتاد و لذا این و تشکل هاینو برآمدن جریا تأسیس احزابدوره 

در تهران و مفرطی  بینی خوشمجلس قرار بود بسیاری از مشکالت کشور را حل نماید و 
برگزاری انتخابات این  نسبت به آن شکل گرفت.انتخاباتی کشور  هایبسیاری از حوزه

و  کنسولگریتحت تأثیر چند عامل قرار گرفت؛ عوامل خارجی که در رأس آن مرحله 
قرار داشت و  هادر تهران و دیگر حوزه مأموران سیاسی انگلیس و مداخالت روسیه

و  تأسیس تازهاحزاب قدیم و  گرفته تا وزراو  و شاه بوروکراسی عوامل متنوع داخلی؛ از
ادوار پیشین، شاه و دربار و  برخالفرؤسای ایالت و عشایر. لذا ویژه متنفذین محلی و به

از این  یک هیچیجۀ انتخابات نبودند، گرچه نت کنندۀ تعیینعنوان تنها عوامل ارتش به
های ین حوزهازجملۀ ا عوامل به طور کامل امر انتخابات را به انحصار خود درنیاوردند.

مجلس شورای  که در این دوره از انتخابات انتخاباتی، کرمانشاه واقع در غرب کشور بود
موران سیاسی و نظامی انگلیس و سپس متنفذین محلی و ملی، در وهلۀ نخست مأ

در این مرحله، تأثیر گذاشتند. نکتۀ مهم این است که در آن به شدت رؤسای عشایر 
تأثیر پررنگی در  احزاب هنوز شدت نگرفته بود و لذاشهر حزبی در این  هایفعالیت

دیوانساالری بیشتر در ادوار بعدی خود را نشان داد. این موضوع و  ندانتخابات نداشت
. رؤسای ایالت و محلی نیز گوش به فرمان مأموران خارجی و بوروکراسی پایتخت بود

های رأی آوردند. صندوق رعایای تحت حاکمیت و اطاعت خویش را به پایعشایر متنفذ 
-سوادی قاطبّۀ رأیدر کنار این عوامل، البته یک انتخابات سالم برگزار نشد و نظر به بی

لذا برخالف  شد.می کاری دستهندگان و فقدان نظارت دقیق دولتی، نتایج انتخابات د
ر های مهمی که با ادوارغم تفاوتبهنیز  تصور رایج، دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی

و این  انتخاباتی نبود که وکالی واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند سابق داشت،
 کند.صدق میهای استانی که حساسیت کمتری داشت، موضوع دربارۀ حوزه
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