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باز خوانی یک کتاب
در تیررس حادثه ؛زندگی سیاسی قوام
نوشته حمید شوکت
نشر اختران

فصل:اول

در آمد
-۱حمید شوکت جزء محفل برکلی بود .گروه مائوئیستی که تحت نام انقالبیون کمونیست فعالیت میکرد.
مازیار بهروز شرح مفصلی از این گروه در کتاب شورشیان آرمانخواه خود دارد.
و ای•ن ک•تاب ن•وش•ته اوس•ت و ن•اش•ر آن نش•ر اخ•تران اس•ت ک•ه در ۴۰۸ص•فحه ک•ه در ت•ابس•تان  ۱۳۸۶ب•ه چ•اپ
دوم رسیده است.
-۲بررسی شوکت در ۸فصل انجام شده است از تولد تا مرگ قوام.
-۳ش•وک•ت در پ•ی آن اس•ت ک•ه ن•شان ب•ده•د ق•وام س•یاس•تمداری ب•زرگ و اص•الحط•لبی ن•اج•ی ای•ران ب•وده اس•ت ک•ه
در ح••ق او ظ••لم ش••ده اس••ت .و اگ••ر او ف••رص••ت م••یی••اف••ت و ج••ای م••صدق را م••یگ••رف••ت ای••ران اک••نون گلس••تان ب••ود و
چ••په••ا و راس••ته••ا او را ل••جنم••ال ک••ردهان••د ،ال••بته ن••اج••وان••مردان••ه و او وظ••یفه دارد ک••ه گ••ل و الی را از چه••ره ح••قیقت
بشوید و نشان دهد قوام که بوده است.
-۴چپهایی که راست میشوند دچار یک بیماری میشوند شنا برخالف جریان.
نقد گذشته یعنی باژگونه خواندن همه چیز.
در گذشته نیز چنین بوده اند .وقتی چپ میزدند فکر میکردند اگرراست بزنند آن چپ با این راست
میشود صراط مستقیم و وقتی راست میشدند فکر میکردند اگر چپ بزنند کار درست میشود و تا آخر هم
نفهمیدند که نقد راست ،چپ نیست همچنان که نقد چپ راست نیست بلکه مواضع اصولی است.
در پژوهش تاریخ نیز اینان به همین سیاق رفته اند .اگر هرچه در گذشته درست بوده است باژگونه آن گفته
شود درست امروز می شود .چرا که گذشته دیگر مورد قبول نیست .اما پژوهش تاریخ این گونه نیست.
جستوجوی پروسواس حقیقت آن هم در حوزه تاریخ با داشنت موضع سیاسی جور درنمی آید .یک پژوهشگر
بیطرف است و معیار او در صواب یا خطای آدمها،حقیقت است  .حقیقتی که چارچوب آن را منافع ملی
تعریف می کند.
ه•رچ•یزی در ح•وزه ت•اری•خ ب•ا ای•ن م•تدول•وژی ارزی•اب•ی م•یش•ود .وق•تی ب•ه ن•قد آدمه•ا م•یرس•یم .و م•دع•ی م•یش•وی•م
ق•وام س•یاس•تمدار ب•زرگ•ی ب•ود .ب•ای•د ای•ن ب•زرگ•ی ک•ه ح•تما ً وج•ه م•ثبتی در آن دی•ده م•یش•ود ب•ا م•ناف•ع م•لی ارزی•اب•ی
شود و دید که این سیاستمدار چه میزان برای بهروزی مردمش گام بر داشته است.
-۵ن•ام ای•ن ب•از خ•وان•ی در آغ•از »وق•تی چ•پ ه•ا راس•ت م•ی ش•ون•د و ت•اری•خ م•ی ن•وی•سند «ب•ود  .ام•ا ب•رای ت•لطیف
فضا و سپردن قضاوت به گوش و هوش خواننده از آوردن آن منصرف شدم .
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روال کار
در این باز خوانی این کمترین نفس به نفس شوکت زندگی قوام را دنبال می کندو با حرکت در داخل منت
نشان می دهد که راستی و ناراستی کار کجاست .پس آنچه که درپی می آید روایت شوکت از قوام است .

زندگی قوام؛به روایت شوکت
درسال  ۱۲۵۶شمسی به دنیا آمد.
از تبار محسن خان آشتیانی از مالکان و دیوانیان به نام ایران بود .که در دوران نادر و کریم خان ثروت و
مکنت بیکرانی به هم زده بود.
از م ••یان ن ••وادگ ••ان م ••حسن خ ••ان آش ••تیان ••ی ؛ م ••یرزات ••قی خ ••ان ن ••امآورت ••ری ••نش ••ان ب ••ود .او در س ••ال  ۱۲۰۰ش ••مسی
برای مصالحه با عثمانی به ارزنهالروم رفت و چندی بعد لقب قوامالدوله گرفت.
ب ••ا م ••رگ م ••یرزا ت ••قی خ ••ان ق ••درت و ن ••فوذ خ ••ان ••دان ک ••م نش ••د ف ••رزن ••دان ••ش م ••یرزامح ••مد )پ ••درب ••زرگ ق ••وام( در ع ••صر
ن•اص•ری ب•ه وزارت خ•راس•ان گ•مارده ش•د .ام•ا ب•ه خ•اط•رشکس•ت در ج•نگ ب•ا ت•رک•مان•ان درس•ال  ۱۲۴۰ش•مسی س•تاره
بختاش افول کرد.
ق••ری••ب ی••ک م••اه در ح••بس ب••ود و ب••ا دادن رش••وه و ش••فاع••ت ن••زدی••کان ش••اه از م••رگ جس••ت و م••دت••ی ب••عد ب••ه وزارت
منصوب شد و مدتی بعد کارگزار مملکت فارس شد و در سال قحطی عضو دارالشورای کبری شد.
پدربزرگ قوام مدتی پیشکار ظلالسطان وزیر گمرکات و محاسبات بود و در سال  ۱۲۵۲فوت کرد.
پ•در ق•وام م•یرزا اب•راه•یم خ•ان ب•ود در اوای•ل س•لطنت ن•اص•رال•دی•ن ش•اه مس•توف•ی آذرب•ای•جان ب•ود و ۱۲س•ال در ای•ن
سمت ماند.
در سال  ۱۲۵۶سال تولد قوام از شاه لقب گرفت و میرزا ابراهیم خان معتمدالسلطنه شد.
در سال  ۱۲۷۰به عضویت هیئت وزرای اعظم یا دارالشورای کبری منصوب شد.
کمی بعد پیشکار فارس شد و مدتی بعد حکومت گیالن و بعد قزوین به او سپرده شد.
م•یرزا اب•راه•یم خ•ان ب•ا ط•اووس خ•ان•م دخ•تر م•یرزا مج•دامل•لک س•ینکی از رج•ال ب•ه ن•ام عه•د ن•اص•ری ازدواج ک•رد
و صاحب دو فرزند شد ،حسن و احمد.
دایی آنها میرزاعلی خان امینالدوله از صدرالعظمهای به نام ایران بود.
تحصیالت احمد در حد سیاقنویسی و ادبیات فارسی و مقدمات عربی و خط و انشا بود.
 ۱۷س••ال••ه ب••ود ک••ه م••ناج••ات م••نظوم ع••لیاب••ن اب••یطال••ب را ب••ه خ••ط نس••تعلیق ن••وش••ت .ک••ه ب••ه ش••اه ع••رض••ه ش••د و ج••زو
خدمه دربار درآمد و به لقب امیر حضور ملقب گشت.
میرزاعلی خان امینالدوله دایی قوام نقشی انکارناپذیر در تربیت او و ورود او به عرصه سیاست داشت.
ام ••ین ال ••دول ••ه در س ••ال  ۱۲۲۳ش ••مسی در خ ••ان ••وادهای اش ••راف ••ی ب ••ه دن ••یا آم ••د  ۱۴س ••ال ••ه ب ••ود ک ••ه م ••نشی وزارت
خارجه شد و۲۳ساله بود که منشی مخصوص شاه شد.
و همو بود که در سال  ۱۲۵۲نخستین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ را تدارک دید.
ش•اه درب•ازگش•ت از س•فراول او را وزی•ر رس•ائ•ل خ•اص س•اخ•ت و م•لقب ک•رد ب•ه ام•ین امل•لک و در ب•ازگش•ت ش•اه
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از س•فر دوم او را ری•اس•ت دارال•شورای ک•بری ک•رد و م•دت•ی ن•یز پ•یشکار آذرب•ای•جان ش•د و او را م•لقب ک•رد ب•ه ام•ین
الدوله.
ـ در حکمرانی امین الدوله در تبریز ،منشی مخصوص او بود .
مدتی بعد امینالدوله صدراعظم شد )۱۲۷۷شمسی( اما دیری نپایید که به خاطرگرفنت وام از خارجه
برکنار شد و قوام به مدت یک سال راهی پاریس شد.
ظاهرا ً این راه و رسم قوام بود که میخواست یا مصدر کاری باشد و یا در ایران نباشد.
ـ یک سال بعد به درخواست عینالدوله به ایران بازگشت و منشی صدراعظم شد.
از  ۱۲۸۲-۵امینالدوله صدراعظم بود.
در ص••فر س••وم م••ظفرال••دی••ن ش••اه ق••وام ج••زو م••لتزم••ین رک••اب ب••ود .و در ب••ازگش••ت ب••ه وزارت رس••ائ••ل گ••مارده ش••د و
مدتی بعد از طرف شاه لقب وزیر حضور گرفت.
ی ••ک س ••ال ب ••عد ب ••ا م ••رگ ن ••ری ••مان خ ••ان ق ••وامالس ••لطنه وزی ••ر م ••ختار ای ••ران در درب ••ار ات ••ری ••ش ل ••قبش را ب ••ه م ••یرزا
احمدخان دادند در این زمان قوام  ۳۰ساله بود.

قوام در تبریز
ب•ا ت•رور ن•اص•رال•دی•ن ش•اه ب•ه دس•ت م•یرزارض•ا ک•رم•ان•ی ،م•ظفرال•دی•ن م•یرزای ولیعه•د ب•ه ته•ران آم•د و ش•مشیر امل•اس
ب•ر ک•مر بس•ت و م•دت•ی ب•عد ام•ینال•دول•ه را ب•ه پ•یشکاری ت•بری•ز م•نصوب ک•رد و ام•ینال•دول•ه اح•مد ق•وام ب•چه خ•واه•رش
را بهعنوان منشی مخصوص با خود برد.
در ت••بری••ز م••سئله راب••طه ج••نسی اح••مد ق••وام ب••ا مح••مدع••لی م••یرزای ولیعه••د و م••الق••ات ه••ای ش••بان••هش••ان در اف••واه
پیچید و تصنیفهایی ساخته میشد و شاگردبناها زیرلب زمزمه میکردند.
مه•دی ف•رخ ج•ز ای•ن از راب•طه» م•عاش•قهای ب•ا ع•ین ال•دول•ه و ش•وک•ت دب•یر ح•ضور در م•جال•س ش•ب ه•ای•ی ع•یاش•ی
و تفریح مظفرالدین شاه« سخن میگوید.
ش ••وک ••ت س ••بک ن ••گارش و ن ••حوه اس ••تدالل ف ••رخ را آغش ••ته ب ••ه ک ••ینت ••وزی و دور از ک ••اوش ع ••لمی م ••یدان ••د و م ••عتقد
اس•ت ک•ه اگ•ر ب•ا ب•ررس•ی م•وش•کاف•ان•ه و وس•واس ع•لمی ص•ورت م•یگ•رف•ت .م•یت•وانس•ت در ص•ورت اث•بات ،راهگ•شای
یکی از ویژگیهای شخصیتی قوام باشد و خود به سه مورد اشاره میکند:
-۱قه••رم••ان م••یرزا س••ال••ور در ک••تاب روزن••ام••ه خ••اط••رات ع••ین الس••لطنه گ••اه پ••نهان و گ••اه آش••کار اش••ارت••ی گ••ذرا ب••ه
زیبایی و رفتار نسبی قوام دارد.
»حسن منظر« قوام دارد.
-۲مهدی بامداد در کتاب تاریخ رجال ایران اشاره به ُ
-۳س ••یدح ••سن ت ••قیزاده در زن ••دگ ••ی ط ••وف ••ان ••ی اش ••ارات ••ی از ه ••مین دس ••ت ب ••ه »خ ••وش ••گلی« ق ••وام دارد ک ••ه پ ••رم ••عنا
است.

مرز دو زندگی
ای•نک•ه ق•وام ش•به•ا در ب•اب•ا ب•اغ•ی ت•بری•ز ب•ا مح•مدع•لی م•یرزای ولیعه•د چ•ه م•یک•رده اس•ت و راب•طه او ب•ا ع•ینال•دول•ه
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چ•ه ب•وده اس•ت و در م•جال•س ش•بان•ه م•ظفرال•دی•ن ش•اه او س•اق•ی ب•وده اس•ت ی•ا چ•اش•نی ش•راب ح•ضرات م•هم نیس•ت.
ف ••اع ••ل ب ••ودن ی ••ا م ••فعول ب ••ودن ق ••وام رب ••طی ب ••ه ت ••اری ••خ ن ••دارد .در ح ••یطه زن ••دگ ••ی ش ••خصی ق ••وام م ••طرح اس ••ت .ک ••ار
پژوهشگر تاریخ با وسواسی علمی یا غیرعلمی در این زمینهها نیست.
ف••رض ب••گیری••م ک••ه ق••وام م••فعول ب••وده اس••ت ف••رض••ی ک••ه ب••ه واق••عیت ب••سیار ب••سیار ن••زدی••ک اس••ت .ح••داق••ل چ••هار م••ورد
مکتوب آن وجود دارد آن هم به روایت حمید شوکت که تصمیم دارد از قوام »رابین هود« بسازد.
ب•ای•د دی•د آنه•ا ک•ه ف•اع•ل ب•ودهان•د و ب•سیار ب•سیار ه•م ف•اع•ل ب•ودهان•د م•ثل ح•ضرت خ•اق•ان ف•تح ع•لیش•اه ب•ا ه•زار
رسره معروف چه گلی به سر مردم ایران زد که قوام مفعول زده است.
س ُ
زن و آن ُ
اگ••ر م••الک م••ناف••ع م••لی ب••اش••د ک••ه ب••ه راس••تی چ••نین اس••ت اگ••ر م••الک به••روزی م••ردم ب••اش••د ک••ه در ح••قیقت چ••نین
اس•ت ،ف•اع•ل و م•فعول ب•ودن ق•وام ،ه•یچ مح•لی از اع•راب در ن•زد جس•توج•وی پ•روس•واس ح•قیقت و پ•ژوه•ش ت•اری•خی
و مردم ایران ندارد.
ام••ا م••فعول ب••ودن ق••وام م••وق••عی م••صیبت ب••ار م••یش••ود ک••ه ت••یرهروزی م••ردم ب••ه آن اض••اف••ه ش••ود ای••نج••ا اس••ت ک••ه
م ••فعول ب ••ودن ق ••وام ب ••رجس ••ته م ••یش ••ود .و وااس ••فای م ••ا ب ••لند م ••یش ••ود ک ••ه چ ••گون ••ه ی ••ک ع ••ده م ••فعول ،ق ••حبۀ ،ق ••واد ب ••ر
سرنوشت این کشور حاکم بودهاند.

قوام و انقالب مشروطه
»در آخ• ••ری• ••ن روزه• ••ای ت• ••یر م• ••اه  ۱۲۸۴ش• ••مسی ک• ••ه ع• ••ین ال• ••دول• ••ه دس• ••تور دس• ••تگیری م• ••لکامل• ••تکلمین و س• ••یدج• ••مال
اصفهانی و شیخ محمد واسط را داد قوام آگاهی یافت و خبر داد تا مخفی شوند.
ـ ملکاملتکلمین شب را در باغ وثوق الدوله گذراند.
ـ قوام از طریق اعلم الدوله پزشک مخصوص شاه ،خواسته مشروطهخواهان را با شاه در میان میگذاشت.
ـ قوام پنهان با مشروطهخواهان ارتباط داشت و خبرهای دربار را به آنها میرساند.
ـ با مرگ مظفرالدین شاه و پادشاهی محمدعلی شاه ،قوام به اروپا رفت.
ـ در پی برکناری شاه در  ۱۲۸۸در ۳۲سالگی به ایران بازگشت و کار دولتی گرفت.
ـ در مقام وزارت داخله ،جنگ ،عدلیه و مالیه خدمت کرد.
ـ خ••لع س••الح م••جاه••دی••ن ،اس••تخدام مس••تشاران س••وئ••دی و ت••شکیل ژان••دارم••ری ،گ••ماردن ش••وس••تردر س••ال ۱۲۹۰
برای سروسامان دادن به مالیه کشور از جمله اقدامات است.
ـ در کابینه دوم سپهدار در سال ۱۲۸۸وزیر داخله بود«.

خلع سالح مجاهدین
ابتدا روایت شوکت را از خلع سالح مجاهدین بخوانیم و بعد ببینیم واقعیات امر چه بود.
» از کابینه سپهدار به این سو ،مهمترین مسئله درست خلع سالح مجاهدین بود.
سؤال :چرا؟ مگر دولت هزاران مسئله دیگر نداشت.
»که ارتباط نزدیکی با ایجاد امنیت و آرامش عمومی داشت«.
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س ••ؤال :آرام ••ش و ام ••نیت ب ••رای ک ••ه.؟ ام ••نیت و آرام ••ش ب ••رای م ••ردم ی ••ک م ••فهوم ک ••لی و ب ••ی م ••عنا اس ••ت .ب ••عد از
انقالب چه کسانی به دنبال آرامش و امنیت میگشتند .اینها را یکایک پاسخ خواهم داد.
ملک زاده مینویسد :آن ها را )منظور مجاهدین( چون جذامی میراندند .با فقر و پریشانی روبرو
بودند .شماری از آنها از راه گدایی روزگار میگذراندند و شماری با دزدی و غارت«.
ج•ان ک•الم ه•مین ج•ا اس•ت ص•اح•بان اص•لی ان•قالب ب•ه ک•نار زده ش•ده ب•ودن•د و گ•دای•ی م•یک•ردن•د ب•رای ن•ان ش•ب
و خود و فرزندان و فرصتطلبان در رأس امور بودند.
اینجا است که مهمترین مسئله دولت معنا می یابد.
ن•ه در ان•قالب مش•روط•ه ب•لکه در ت•مام•ی ان•قالب•ات چ•نین اس•ت .وق•تی ان•قالب ب•ه ق•درت ن•میرس•د و اپ•ورت•ون•یسم و
س•ازش ح•اک•م م•یش•ود .اول•ین و م•همت•ری•ن م•سئله ح•اک•مان ای•ن اس•ت ک•ه س•الح را از دس•ت م•دع•یان و وارث•ان ان•قالب
بگیرند.
ادامه دهیم.
»شماری از نمایندگان بر این نظر بودند که مجاهدان با اقداماتشان خاطر عوام را مشوش کردهاند«.
کدام عوام:؟ عوام یعنی چه؟ اگر منظور مردم فقیر و تهیدستاند که اینان خود مجاهدند مسلح و غیرمسلح
آن فرقی نمیکند.
ب••ه ط••ور ک••لی ح••کوم••ته••ا از واژهه••ای م••بهم و م••طلق ،ع••وام ،م••ردم ،ت••ودهه••ا ،م••لت س••وءاس••تفاده م••یک••نند .م••ا در
ج•ام•عه ب•ا آدمه•ا ب•ا اس•م و آدرس م•شخص روب•هروی•یم .آدمه•ای•ی ک•ه در زی•ر پ•رچ•م ی•ک ط•بقه دارن•د زن•دگ•ی م•یک•نند.
ما در جامعه بورژوا و مالک و کارگر و دهقان ،کارمند و کاسب داریم.
به راستی از این مفاهیم بی معناتر که به شکل گسترده ای از آن سوءاستفاده شده است نداریم.
ادام ••ه ده ••یم در خ ••رداد  ۱۲۸۹ق ••وام ن ••ام ••های ب ••ه م ••عاض ••دالس ••لطنه پ ••یرن ••یا وک ••یل دوره دوم و رئ ••یس گ ••ارد مج ••لس
نوشت وخواستار تشکیل کمیسیونی برای تسویه کار مجاهدین شد.
در اول م•رداد ۱۲۸۹ب•ا س•قوط ک•اب•ینه و روی ک•ار آم•دن مس•توف•ی  ،ق•وام وزی•ر ج•نگ ش•د .پ•س ت•رور به•بهان•ی در
 ۲۴ت ••یر ۱۲۸۹و ت ••رور مح ••مدع ••لی خ ••ان ت ••رب ••یت خ ••واه ••رزاده ت ••قیزاده و م ••جاه ••دی ب ••ه ن ••ام ع ••بدال ••رزاق ب ••ه ت ••الف ••ی
تروربهبهانی بهانه به دست دولتیان داد که خلع سالح را دنبال کنند.
م ••یرزا اس ••دال ••ه خ ••ان ن ••مای ••نده مج ••لس گ ••فت »:دش ••من ای ••ن م ••ملکت ام ••روز »م ••وزر« اس ••ت و ب ••ای ••د اس ••لحه را از
دست مردم گرفت«.
ق•وام در ۷م•رداد  ۱۲۸۹الی•حه خ•لع س•الح م•جاه•دی•ن را ت•قدی•م مج•لس ک•رد دول•ت ب•رای ت•حقق ای•ن ام•ر از مج•لس
۳ماه اختیارات فوقالعاده خواست.
س•ه روز پ•س از ت•صوی•ب الی•حه ،ج•لسهای ب•ا ح•ضور س•تارخ•ان و ب•اق•رخ•ان ت•شکیل ش•د و از آنه•ا ام•ضاء گ•رف•ته
شد ظرف مدت ۴۸ساعت سالحها تحویل داده شود.
مجاهدین به دو مسئله اعتراض داشتند:
-۱مطالبه حقوقهای عقب افتاده
-۲تعرفه دولت برای هر قبضه سالح
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س•ه م•اه و ن•یم م•اه ب•ود ح•قوقه•ای م•جاه•دی•ن پ•رداخ•ت نش•ده ب•ود و ای•ن در ح•ال•ی ب•ود ک•ه مج•لس س•ال•ی  ۱۰۰ه•زار
تومان مقرری برای محمدعلی شاه مخلوع تعیین کرده بود.
به دستور قوام  ۱۰۰۰سوار بختیاری به ریاست سردار بهادر ۵۰۰مجاهد یپرمخان و چند فوج سرباز پارک
اتابک را محاصره کردند .محل درگیری پارک اتابک بود.

یک پرانتز ترور اتابک
ببینیم شوکت در مورد ترور خر مهره استبداد چه می گوید »:میرازعلی اصغرخان امین السلطان ....قربانی
انتقام جویی و ترور کور انقالب شد.
…س ••رن ••وش ••ت ق ••صد ک ••رده ب ••ود ت ••ا م ••جاه ••دی ••ن ب ••ه ک ••فاره ت ••رور ب ••یح ••اص ••ل و ت ••وج ••یهن ••اپ ••ذی ••ر ات ••اب ••ک ح ••ساب پ ••س
بدهند«...
ان••قالب ک••ه شکس••ت م••یخ••ورد م••ارم••ول••که••ا از س••وراخ ب••یرن م••ی آی••ند و ادع••ای اژده••ا ب••ودن م••ی ک••نند .ای••ن گ••ناه
ح ••مید ش ••وک ••ت نیس ••ت ک ••ه اگ ••ر شج ••ره ن ••ام ••هاش را جس ••توج ••و ک ••نیم م ••مکن اس ••ت ب ••ه اس ••تبداد ق ••اج ••ار ب ••رس ••یم .ای ••ن
دیالکتیک شکست انقالب است.
در ج•ای•ی دی•گر )ک•تاب ش•ورش•یان آرم•ان•خواه ،م•ازی•ار به•روز( از پ•روژه ب•یم•وق•ع ان•قالب مش•روط•ه ی•اد م•ی ک•ند و
در ای•ن ک•تاب ات•اب•ک ص•دراع•ظم اس•تبداد ش•هید م•ظلوم م•یش•ود و ع•ام•لین آن ،آدم ک•شان•ی م•ی ش•ون•د ک•ه ب•ای•د در
پارک همین آدم کفاره گناه پس بدهند.
و ب ••ه راس ••تی ب ••ا ای ••ن م ••غطلهگ ••ران ب ••زرگ ،ب ••ا ای ••ن شج ••ره ب ••اق ••ی م ••ان ••ده از اس ••تبداد و ض ••دان ••قالب ت ••اری ••خی چ ••ه
کنیم.؟
ای••ن م••تدول••وژی ک••ه بیش••تر ب••ه ش••عبده ب••ازی ش••بیه اس••ت ت••ا جس••توج••وی پ••روس••واس ح••قیقت راه ب••ه ه••یچ ح••قیقتی
نمیبرد.
انقالب مشروطه پروژهای بیموقع و بدموقع نبود برخالف تصور مازیار بهروز استاد دانشگاه آمریکا ،یک
ملت بعد از قرنها بیخبری باید بیدار شود .وگرنه دچار اضمحالل تاریخی می شود.
مردم ایران چارهای نداشتند جز آنکه استبداد را در زبالهدان تاریخی بیندازند .و اگر در این امر موفق
نشدند .اشکال برمیگشت به ضعفهای تاریخیشان ،یکی از آنها وجود نامبارک روشنفکرانی امثال آقای
شوکت بود .از تقیزاده بگیر که عمله استبداد شد تا سردار اسعد ،پیرم خان و دیگران.
به هرروی ضرورت تاریخی ما را به انقالب کشاند .اما عمله و اکره استبداد که دست بردار نبودند.
محمدعلی شاه اتابک را از اروپا فراخواند تا آب از جوی رفته به جوی استبداد بازگرداند .این را از همان
نخست چپهای آن روزگار که خوشبختانه از جنم حمید شوکتها نبودند فهمیدند .پس اسلحهها را بیرون
کشیدند و در بالدقفقاز اقدام به ترور کردند که ناموفق بودند .در انزلی رضایت به پیاده شدن او از کشتی
ندادند مجلس رضایت داد و تلگراف کرد که بیاید .گویا قسم خورده است که با مشروطه همآوا باشد .ابله
کسانی که در جنگ طبقات گول قسم و آیه را بخورند .وارد که شد توطئهها آغاز شد .و شروع کرد به خریدن
نمایندگان مجلس تا مجلس شورا که رأس و اساس مشروطه بود برچیند .
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مجلس شور کرد .سعدالدوله رئیس مجلس را فرستاد که دست بردارد و سوگندش را به یاد بیاورد.
س•عدال•دول•ه در دوران ان•قالب آس•یبه•ای زی•ادی دی•ده ب•ود ب•ه پ•اس ه•مین پ•ایم•ردیه•ا م•لت ب•ه او ل•قب اب•وامل•ه )پ•در
ملت( داد و بر ریاست مجلس نشاند .اتابک سعدالدوله را فریفت و دیگر به مجلس نیامد و نوکر استبداد شد.
ف•رق•ه اج•تماع•یون ع•ام•یون ک•ه س•وس•یال دم•کراته•ای ای•ران ب•ودن•د دس•ت ب•ه ک•ار ش•دن•د ط•اه•باز ب•هع•نوان ن•مای•نده
فرقه مأموریت یافت که برود با اتابک اتمام حجت کند.
اتابک چه کرد.؟ طاهباز را مسخره کردند .عادت استبداد بود به طاهباز گفت »:دهانت بوی شیر می دهد.
«هزار سال بود که استبداد اجازه نداده بود ملت حرف بزند .برای استبداد پذیرفتنی نبود که ملت سخن
بگوید.
ب•ای•د چ•ه م•ی ک•ردن•د ب•ه ن•ظر آق•ای ش•وک•ت ب•ای•د ان•قالب دس•ت روی دس•ت م•ی گ•ذاش•ت ت•ا ض•دان•قالب س•نگره•ای
از دست داده را دوباره فتح کند.
کار به گروه ترور سپرده شد .حیدرخان ارگانیزاتور بزرگ انقالب مأمور اینکار شد و قرعه به نام عباس
آقای صراف سوسیال دمکرات تبریزی درآمد .عباس آقا سه نامه به اتابک فرستاد و به او وقت داد که دست
بردارد .آیا این ترورکور بود.؟ آیا این ترورانتقامجویانه بود.؟ دیگر باید ملت تا کجا حوصله میکرد .آیا یک
ملت حق ندارد از مشتی زالو بخواهد دست بردارند و اجازه دهند یک ملت بزرگ که در فقر و فاقه و بیخبری
در حال از بین رفنت است نفسی بکشد .و خود را به غافله تمدن نزدیک کند.
ت•رورات•اب•ک ن•ه ت•رور ک•ور ب•ود ن•ه ان•تقامج•وی•ان•ه .ک•اف•ی اس•ت ب•ه ت•اری•خ کس•روی ن•گاه•ی ب•کنیم و از اث•رات م•ثبت ای•ن
ترور درعقبنشینی ضدانقالب و شور و جهش در مردم را ببینیم.

ترور سرخ
ک••ار ان••قالب ب••ا ش••اخ••هه••ای گ••ل س••رخ و س••فید پ••یش ن••میرود .اب••لهان••ه اس••ت ک••ه ف••کر ک••نیم ط••بقات دس••ت از ح••اک••میت
سیاسی خود بهخاطر حقانیتهای تاریخی این یا آن حزب میکشند.
ه•زاران س•ال اس•ت ک•ه چ•نین اس•ت از ه•زاران س•ال ب•عد از آنج•ای•ی ک•ه م•ا ج•ام ج•م ن•داری•م ب•یاط•العای•م .ام•ا از
دیروز و امروز و فردای خودمان مطلعایم و میتوانیم حکم بدهیم.
ب•ه ق•ول مح•مدع•لی ش•اه پ•دران•شان ای•ن ک•شور را ب•ا ش•مشیر گ•رف•تهان•د و ب•ا ش•مشیر ن•یز آنرا ح•فظ خ•واه•ند ک•رد.
این اصل طالیی هر مبارزه طبقاتی است.
ن•زن•ی م•یزن•ند اگ•ر م•جاه•دی•ن ات•اب•ک را ه•م ت•رور ن•میک•ردن•د و داغ ج•گرس•وزی ب•ر دل اس•تبداد ق•اج•ار و ف•رزن•دان
ب•عدیش•ان چ•ون ح•مید ش•وک•ت ن•می گ•ذاش•ت .م•جاه•دی•ن مس•لح ک•ه م•دع•ی ان•قالب ب•ودن•د ب•ای•د در پ•ارک ات•اب•ک ی•ا ه•ر
خ•راب ش•ده دی•گری خ•لع س•الح م•یش•دن•د و س•تارخ•ان را گ•لول•ه م•یزدن•د ت•ا در ب•االخ•ان•های در ن•اص•رخس•رو در غ•رب•ت
تمام بمیرد .و باقرخان سربریده شود.
در دی•گر ان•قالب•ات ه•م ک•ار ب•ر ه•مین س•یاق ب•وده اس•ت .ب•االت•ر از س•تارخ•ان را ه•م گ•وش ت•ا گ•وش س•رب•ری•دهان•د.
ب••ه خ••اط••ر ای••نک••ه ج••نگ ط••بقات ف••اق••د ه••ر اخ••الق وپ••رن••سیبی اس••ت .و ی••ا به••تر ب••گوی••م اخ••الق و پ••رن••سیب خ••ودش را
دارد.
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در ق•ضیه آذرب•ای•جان ه•م ه•مین ط•ور ب•ود دو دش•من خ•ون•ی )ق•وام و ش•اه( در ک•نار ه•م ق•رار م•یگ•یرن•د ت•ا ج•نبش
س••رب••ری••ده ش••ود .و دهه••ا ق••رآن ام••ضا م••یش••ود ام••ا ق••اض••ی مح••مد ب••ه دار ک••شیده م••یش••ود چ••را ک••ه در ج••نگ ط••بقات
اخ•الق و پ•رنیس•به•ای ط•بقات•ی ف•رم•ان م•یران•د ای•ن را ه•ر ک•س ن•فهمد ب•ای•د در ک•نار ب•وزی•نهه•ای اس•ترال•یای•ی در ب•اغ
وحش برای تماشای عموم گذاشته شود.
در این جنگ ،باید خرمهرههای ضدانقالب را زد و این زدن نه کور است نه انتقامجویانه برخالف تصور
آقای شوکت آنهایی که ستارخان را گلوله زدند کینه شخصی به ستارخان نداشتند .شاید بسیاری از آنها از
هواداران و دوستداران دیروز ستارخان بودند .اما وقتی پای منافع طبقه پیش میآید دوستیها رنگ
میبازد .حرف اول و آخر را منافع طبقاتی میزند .این اصل طالیی را هر حزبی که از یاد ببرد دیر یا زود از
روزگار سیلی سختی خواهد خورد .همانطوری که دیدیم خوردند و بعد شاعرانشان نشستند و سهراب نامه
نوشتند وجنگ طبقات را گفتند جنگ پدر و پسر .پدرو پسر را دیدند ،اما پهلوی شکافته سهراب را ندیدند.
خنجر تا دسته فرو رفته در جگر سهراب را ندیدند .چرا چون که جنگ طبقات را با اختالف خانوادگی یکی
گرفته بودند.

بهانه و علت :خلع سالح
از ب•هان•هه•ا م•یگ•ذری•م ،ه•میشه ط•بقات ح•اک•م ب•رای خ•لع س•الح م•ردم ب•هان•هه•ای•ی م•یی•اب•ند ،از ام•نیت داخ•لی گ•رف•ته
تا تهدید خارجی.
ببینیم علت اصلی چه بود.
انقالب مشروطه به پایمردی مجاهدین به پیروزی رسید .این مجاهدین ؛ایرانیان مقیم قفقاز ومقیم داخل
بودند .که با رهنمودها و سازماندهی فرقه اجتماعیون عامیون که مقر اصلی آن در قفقاز بود در انقالب شرکت
کردند.
ان•قالب در ن•یمه راه ب•ه آن خ•یان•ت ش•د .ب•ورژوازی ت•جاری ب•ا ف•ئوداله•ا و اش•راف ب•ه س•ازش رس•ید .س•ر ان•قالب
بریده شد .و انقالب دچار سقط شد.
پس•ته•ا ب•ین ب•ورژواه•ا ،ف•ئوداله•ا ،اش•راف و روح•ان•یون ت•قسیم ش•د .و آنه•ای•ی ک•ه ب•ا ج•ان و م•ال خ•ود ان•قالب
را به این مرحله رسانده بودند در نیمه راه رها شدند.
ان••قالب ب••ه ف••رج••ام خ••ود ن••رس••ید .آزادی ،ب••راب••ری و ع••دال••ت اج••تماع••ی ،در ه••مان ب••اال ذب••ح ش••د .ام••ا اع••الم پ••ای••ان
انقالب بدین سادگی نبود.
ه••م ش••ور ان••قالب••ی ب••ود و ه••م س••الح ،پ••س ب••ای••د س••الح از دس••ت م••ردم گ••رف••ته م••یش••د و ب••عد آت••ش ان••قالب خ••ام••وش
میشد.
پ•یدا ک•ردن ب•هان•ه ه•م ک•ار م•شکلی ن•بود .م•جاه•دی•ن ک•ادره•ای آم•وزش دی•ده ح•زب ک•مونیس•ت ن•بودن•د .روش•نفکران
درجه اول هم نبودند .تودههای فقیر شهری و روستایی بودند که آه در بساط نداشتند.
انقالب به قول مهرداد بهار آنها را به گدایی و دزدی کشاند .این هم بهانه اما مگر دزدی و گدایی و حتی
باجخواهی ارتباطی به انقالب داشت .این مفاسد که در بطن هر جامعه طبقاتی هست .مهم خلع سالح مردمی
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بود که مدعی انقالب بودند .مهم اعالم خاتمه انقالب بود و این شدنی نبود اال سرکوب مجاهدین.
ات••فاق••ی نیس••ت ک••ه س••تارخ••ان را گ••لول••ه م••یزن••ند .ات••فاق••ی نیس••ت ک••ه ب••اق••رخ••ان را م••دت••ی ب••عد س••ر م••یبُ••رن••د .ب••ای••د
انقالب ذبح شود .تبلور این انقالب کجاست .در مجاهدین و رهبران آن است.
نگاه کنیم ببینیم سرنوشت رهبران انقالب چه شد.
ام ••ا اپ ••ورت ••ون ••یسم ک ••اری ب ••ه تح ••لیل واق ••عی و درس ••ت ح ••وادث ن ••دارد .م ••هم ت ••وج ••یه ع ••مل ض ••دان ••قالب ••ی ق ••وام اس ••ت.
ض•دان•قالب•ی از زاوی•ه ان•قالب وگ•رن•ه از م•نظر ق•وام ،م•جاه•دی•ن ،مش•تی دزد و گ•دا و آدم•کش ب•ودن•د ک•ه ب•ای•د س•رک•وب
میشدند و شدند .قوام هیچ زمانی از واقعۀ پارک اتابک دچار عذاب وجدان نشد.

پرانتز دوم :ترور بهبهانی
اپ••ورت••ون••یسم و ب••ه ط••ور ک••لی م••تدول••وژی اپ••ورت••ونیس••تی اس••تاد م••غلطه اس••ت .ف••اک••ته••ا و خ••بره••ا م••علقان••د .گ••وی••ی ه••مه
چ•یز در خ•أل ات•فاق م•یاف•تد .ب•ر بس•تر تح•لیلی ،خ•بری م•جهول آورده م•یش•ود و ن•تیجهای روش•ن گ•رف•ته م•یش•ود.خ•بر
در منت اصلی واقعه نیست .نیازی هم به آوردن واقعه دیده نمیشود مهم نتیجهای است که گرفته میشود.

بهبهانی که بود
به•بهان•ی ی•کی از م•اله•ای ب•زرگ ته•ران ب•ود ب•ا ح•اک•م ته•ران ع•ین ال•دول•ه درگ•یر ش•د ،ب•ه خ•اط•ر آنک•ه ع•ینال•دول•ه چ•ون
ات••اب••ک ح••اض••ر ب••ه ب••اج دادن ن••بود ،ت••صمیم گ••رف••ت او را گ••وش••مال••ی ب••ده••د .پ••س ق••اص••د ب••ه ن••زد ط••باط••بای••ی ک••ه او ن••یز
م ••الی ••ی ب ••زرگ ب ••ود ف ••رس ••تاد ت ••ا در ق ••ضیه اع ••تراض ب ••ه م ••سیو ن ••وز ب ••لژی ••کی و ف ••لک ک ••ردن ت ••جار ته ••ران ،ب ••ا ه ••م ه ••منوا
شوند طباطبایی به او گفت »:اگر غرض شخصی در میان نباشد همصدا خواهد شد«.
ای ••نه ••ا راز س ••رب ••ه مه ••ری نیس ••تند در ت ••اری ••خ کس ••روی و در ت ••اری ••خ ن ••ظاماالس ••الم ک ••رم ••ان ••ی ق ••اص ••د به ••بهان ••ی ای ••ن
داستان مکتوب است.
ان••قالب ک••ه پ••یروز ش••د به••بهان••ی ب••ساط س••روری خ••ود را گس••ترد .و دس••ت ب••ه اق••دام••ات ف••راق••ان••ون••ی زد .مج••لس و
ق•ان•ون اس•اس•ی را ب•ه چ•یزی ن•میگ•رف•ت و ب•ه ع•زل و ن•صب م•قام•ات م•شغول ب•ود .آن ق•در ص•اح•ب دب•دب•ه و ک•بکبه ش•د
که مردم به او »شاه سیاه« میگفتند بهخاطر آنکه سیاه چهره بود.
پ•س در اخ•تالف•ات•ش ب•ا مج•لس درص•دد ت•کفیر ع•دهای از ج•مله ت•قیزاده ل•یدر ت•بری•ز ب•رآم•د .ای•ن ب•ود ک•ه مج•لسیان
ف••همیدن••د از چ••ال••ه درآم••دهان••د ب••ه چ••اه اف••تادهان••د .از گ••یر اس••تبداد مح••مدع••لی ش••اه ب••یرون ن••یام••دهان••د دارن••د گ••رف••تار
استبداد جدیدی می شوند.
فرقه اجتماعیون ـ عامیون در پی چاره برآمد و به اشاره حیدرخان عمواوغلی بهبهانی ترور شد.
هواداران بهبهانی درصدد تالفی برآمدند و خواهرزاده تقیزاده و یک مجاهد دیگر ترور شدند.
این بخش باید در بستر خودش بررسی شود و ربطی به خلع سالح مجاهدین ندارد.
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قوام در خراسان
»قوام چهل ساله در  ۱۲۹۶/۱۱/۱۰به فرمان مستوفی صدراعظم والی خراسان و سیستان شد.
قوام در خراسان به فساد مالی متهم شد.
مهدی فرخ با برشمردن سیاهه ای از اموال و دارایی قوام و مقایسه ثروت او در سالهای پیش و پس از
والیگری در خراسان این فساد را تأیید میکند.
ابراهیم صفایی در مقابل دلیل دیگری را برای ثروت و اندوختههای او در خراسان عنوان کرد و آن اجاره کردن
کلیه امالک مزروعی و مستغالت آستان قدس و عایدات از اصل »امالک خالصه« سرخس نام میبرد.
اما آنچه مسلم است او هنگام والیگری در خراسان ثروت زیادی اندوخت.
حکمران خراسان به معنای امکان دستیابی بر منابع ملی بیکران بود.
احمدشاه در زمستان  ۱۲۹۷تصمیم گرفت او را خلع کند که وثوقالدوله رئیسالوزرا برادرش مانع شد.
شهرت و نفوذش چنان بود که او را »خدای خراسان« و گاها ً نایبالسلطنه خراسان میخواندند.
گویی تقدیر بر آن بود که این بار نیز میرزا احمدخان قوام السلطنه در نمایشی که سرانجام با هست و نیست
میهنش گره می خورد بازیگر اصلی باشد و با ایفای نقش تاریخی ایران را از ورطه سقوط برهاند«.

دزد سرگردنه یا ناجی ایران
»شواهدی در دست است که نشان میدهد مسکو پیرامون ایجاد رژیمی کمونیستی در ایران نه
تنها خوشبین نبود بلکه خودرا موظف بدان نمی دانست.
ق ••رارداد ) ۱۲۲۹ف ••وری ••ه  (۱۹۲۱ک ••ه ب ••ین ای ••ران و ش ••وروی ب ••ه ام ••ضا رس ••ید س ••رن ••وش ••ت ح ••زب ع ••دال ••ت
وجنبش جنگل را قربانی مالحظات دیپلماتیک کرد...
ت ••قدی ••ر ب ••ر آن ب ••ود ک ••ه ای ••ن ب ••ار ن ••یز ق ••وام در ن ••مای ••ش ک ••ه س ••ران ••جام ب ••ا هس ••ت و نیس ••ت م ••یهنش گ ••ره
میخورد بازیگر اصلی باشد و با ایفای نقش تاریخی ایران را از ورطه سقوط برهاند«.
ـ قوام در  ۱۰بهمن  ۱۲۹۶والی خراسان و سیستان شد.
در آنجا به فساد مالی متهم شد.
مهدی فرخ و ابراهیم صفایی سیاهه ثروت او را آورده اند.
ـ آن••چه مس••لم اس••ت در ه••نگام وال••یگ••ری در خ••راس••ان ث••روت زی••ادی ان••دوخ••ت ح••کمران••ی در خ••راس••ان ب••ه م••عنای
امکان دستیابی به منابع مالی بیکران بود.
او راخدای خراسان میگفتند«.

مغلطه و مغلطهگران
م•غلطه چیس•ت و م•غلطهگ•ر کیس•ت .اب•تدا ب•بینیم ب•ا چ•ه ص•غرا و ک•برای•ی ی•ک دزد س•رگ•ردن•ه م•یش•ود ن•اج•ی م•یهن و
آن هم میهنش.
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به راستی قوام میهن داشت؟ .میهن او کجا بود؟ .جایی که زندگی میکرد؟
ط••بق اع••تراف ن••وی••سنده ه••مین ک••تاب ،ق••وام ی••ا در پ••اری••س زن••دگ••ی م••یک••رد ی••ا در ای••ران ح••کوم••ت .ب••ه م••حض ع••زل
شدن راهی پاریس میشد .آیا به این آدم میشود گفت ایرانی .آیا میتوان ایران را میهن او دانست؟
آی•ا آدم•ی ک•ه ک•شورش را الی•ق زیس•نت ن•میدان•د .و ت•نها زم•ان•ی ب•ه ای•ران م•یآی•د ک•ه م•صدر ک•اری ب•اش•د ای•ران•ی
اس•ت .ن•گاه ک•نیم ب•ه  ۴س•ال وال•یگ•ری ق•وام در خ•راس•ان .ط•بق راوی•ت خ•ود ش•وک•ت خ•راس•ان را غ•ارت ک•رده اس•ت آن
هم در مدت  ۴سال.

دزد کیست و دزد سرگردنه کیست
ش•وک•ت در اب•تدا م•یگ•وی•د ق•وام ب•ه ف•ساد م•ال•ی م•تهم ش•د .خ•ب در ذه•ن خ•وان•نده ای•جاد ش•ک م•یک•ند .چ•را ک•ه ب•ین
م•تهم و مج•رم ف•اص•له اس•ت .ح•داق•ل از ن•ظر ح•قوق•ی چ•نین اس•ت ب•عد س•یاه•های ک•ه مه•دی ف•رخ م•یآورد ن•میپ•ذی•رد.
و ب•ه اب•راه•یم ص•فای•ی اس•تناد م•یک•ند ک•ه ق•وام مس•تغالت آس•تان ق•دس را اج•اره ک•رد و از ای•ن راه ب•ه ث•روت ک•الن•ی
رس•ید .ای•ن راه ه•ر خ•ری م•یدان•د ک•ه ق•رار نیس•ت وال•ی خ•راس•ان ،آن ه•م اش•رافزادهای م•ثل ق•وام ک•ه ه•م پ•یال•ه و ه•م
پ••یک مح••مدع••لی ش••اه و ع••ینال••دول••ه ب••وده اس••ت ب••یای••د ب••رود س••رگ••ردن••ه و م••ردم را ل••خت ک••ند .او م••یآی••د از م••وق••عیتاش
س••وءاس••تفاده م••یک••ند و ت••حت ع••نوان اج••اره مس••تغالت آس••تان ق••دس ،خ••راس••ان را غ••ارت م••یک••ند .ای••ن ک••اله ش••رع••ی
درس••ت ک••ردن و ث••روت ی••ک م••لتی را ب••ه ت••اراج ب••ردن و ه••زار دس••ت ل••باس و ب••ا ه••زار ک••راوات و زن••دگ••ی در پ••اری••س چ••ه
معنایی میدهد.
اگ ••ر ق ••وام دزد س ••رگ ••ردن ••ه نیس ••ت .پ ••س در م ••دت  ۴س ••ال ح ••قوق او چ ••ه م ••یزان ب ••وده اس ••ت چ ••گون ••ه او را خ ••دای
خراسان و نایبالسلطنه خراسان لقب میدهند.
آش آن ق•در ش•ور م•یش•ود ک•ه اح•مدش•اه ت•صمیم م•یگ•یرد دس•ت ای•ن دزدس•رگ•ردن•ه را از خ•راس•ان ک•وت•اه ک•ند .ک•ه
دزد دیگری به نام وثوقالسلطنه ،برادر این راهزن ،در مقام صدراعظمی اجازه نمیدهد.
ک ••می ج ••لوت ••ر ب ••روی ••م ش ••وک ••ت م ••یگ ••وی ••د ب ••لشوی ••که ••ا ت ••صمیم ن ••داش ••تند در ای ••ران ان ••قالب ک ••مونیس ••تی ب ••کنند .پ ••س
ان••قالب گ••یالن و ح••زب ع••دال••ت را ف••دای م••ناف••ع ح••قیر خ••ود ک••ردن••د .از ای••ن خ••بر ک••ه ب••ه راس••تی ن••یز چ••نین ب••وده اس••ت
چ••گون••ه م••یت••وان ای••ن ح••کم را اس••تنتاج ک••رد ک••ه ت••قدی••ر ای••ن رس••ال••ت ت••اری••خی را ب••ه دوش ق••وام گ••ذاش••ت ت••ا ب••ار دی••گر
هست و نیست میهنش را نجات دهد.
به راستی تا چه میزان میتوان با خاک پاشیدن در چشم حقیقت مغلطه پشت مغلطه به خورد تاریخ داد.
ق ••رار ن ••بوده اس ••ت ات ••فاق ••ی ب ••یفتد .ان ••قالب ••ی در ج ••ری ••ان ب ••وده اس ••ت ب ••ه ن ••ام ان ••قالب گ ••یالن ک ••ه اگ ••ر پ ••ا م ••یگ ••رف ••ت
س ••رن ••وش ••ت ت ••اری ••خی ای ••ن م ••لت ع ••وض م ••یش ••د .هس ••ت و نیس ••ت ای ••ن ک ••شور ب ••رخ ••الف ن ••ظر ش ••وک ••ت ن ••ه ت ••نها ب ••ه ب ••اد
نمیرفت که حفظ میشد.
آن وق ••ت چ ••ند خ ••ائ ••ن روس و چ ••ند خ ••ائ ••ن ای ••ران ••ی م ••ثل رض ••اخ ••ان و ق ••وام ای ••ن ان ••قالب را ن ••اب ••ود ک ••ردن ••د و آن وق ••ت
موجودی به نام حمید شوکت برای آن کف میزند.
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تقدیر چیست
ت•قدی•ر م•عنای•ی ب•سیار دارد ی•کی از آنه•ا ق•ضا و ف•رم•ان خ•دا اس•ت .ن•صیب و ق•سمت و س•رن•وش•ت ک•ه خ•داون•د ب•رای
بندگان خود معین فرموده است.
آی•ا ق•وام ب•ا آن ج•وان•ی پ•رآوازهاش در ت•بری•ز و ب•اب•ا ب•اغ•ی ب•ا ح•ضرات در س•نین م•یان س•ال•ی ج•زء اول•یاء اهلل ش•ده
اس•ت .اگ•رن•ه چ•نین اس•ت ک•ه ب•ه راس•تی چ•نین نیس•ت .پ•س ای•ن ت•قدی•ر را چ•ه ک•سی ب•ر گ•ردن او ان•داخ•ته اس•ت .ک•ه
»هست و نیست میهنش را« او باید نجات دهد.
اگر شوکت میگفت ،سفارت امریکا و یا انگلیس این تقدیر را برای او تعیین کرده بود پذیرفتنیتر بود تا
پای نیرویی قادر برای دزد سرگردنهای به میان بیاید تا چیزی که اصل و اساس آن را قوام و دارودستهاش به
باد دادهاند نجات دهد .کلمات و مفاهیم لقلقه زبان زبان بازهایی است که به دنبال مغلطه کردن مسائل
تاریخاند.
ان•قالب گ•یالن و ن•هضت دم•کرات•یک آذرب•ای•جان ت•الش ن•اف•رج•ام م•ردم•ی ب•ود ک•ه م•یخ•واس•تند ک•شور را از دس•ت
دزدان س••رگ••ردن••های چ••ون ق••وام و رض••اخ••ان ن••جات ده••ند .م••وف••ق نش••دن••د ب••ه خ••اط••ر آنک••ه ن••یروه••ای اس••تعمارگ••ردس••ت
دردس••ت ق••وام و رض••اخ••ان داش••تند .و خ••یان••ت روسه••ا ب••ه خ••اط••ر م••ناف••ع ح••قیران••هش••ان م••زی••د ب••ر ع••لت ب••ود .ب••ه راس••تی
چ•گون•ه م•یش•ود م•یرزا ک•وچ•ک خ•ان و پ•یشهوری را خ•ائ•ن و م•ملک ب•رب•اد داده دی•د ،ک•سان•ی ک•ه ت•مام•ی ع•مرش•ان را
ب••ه خ••اط••ر به••روزی م••ردمش••ان م••بارزه ک••ردن••د و ی••ک دزد س••رگ••ردن••ه را ن••اج••ی ای••ران دانس••ت ک••ه ن••یروی••ی ک••ور ب••ه ن••ام
سرنوشت مقدر کرده است ایران را نجات دهد.
ق••وام ب••ه خ••واب ه••م ن••میدی••د روزی ک••سی ای••ن چ••نین از او ب••ه ن••یکی ی••اد ک••ند .الی و ل••جن ت••اری••خ ب••ا الی و ل••جن
کتابت به جایی نمیرسد.
ن ••گاه ک ••نیم ب ••ه ص ••فحه ۸۶ه ••مین ک ••تاب و ب ••بینم ک ••ه ه ••نگام دس ••تگیری ق ••وام ب ••عد از ک ••ودت ••ای س ••یدض ••یا ام ••وال او
چگونه سیاهه میشود.
-۱ظروف طال
 ۱ -۲میلیون برات روپیه هند که  ۴۰۰هزارتومان قیمت داشت.
 ۵۰ -۳هزارتومان پول نقد
 ۳۶-۴اسب قیمتی
قیام کلنل پسیان
نخست نگاه کنیم به روز شمار شوکت از حوادث:
» ۱۳-فروردین۱۳۰۰؛ دستور دستگیری قوام توسط سید ضیاء
 ۴خرداد  ۱۳۰۰سقوط سید ضیاءانگلس•تان ت•رج•یح داد ت•اب•رای اج•رای س•یاس•ت خ•ود در ای•ران ب•ار دی•گر ب•ه اش•راف•یت روی آورد .ان•تصاب ق•وامبه مقام ریاست وزرا بازتاب چنین انتخابی بود.
 ۹خرداد  ۱۳۰۰تلگراف قوام به خراسان ،لغو حکومت نظامی و گماردن نجدالسلطنه به عنوان والی15

مخالفت کلنل پسیانکنارهگیری نجدالسلطنهانتخاب صمصام السلطنه به عنوان والی خراسانـ انگلستان مخالف هرسخت هر نوع شورش برعلیه دولت مرکزی بود چرا.؟
ـ کلنل تصمیم داشت کودتا کند.
نورمن وزیر مختاربه انگلیس در شکایتاش به شاه گفت» :رئیسالوزرا به بازی دو گانهای دست زده است .اوسفارت را به میانجیگری میخواند و همزمان قبایل را در حمله به نیروی ژاندارم تحریک میکند.قوام همین
کلک را در مورد فرقه دموکرات بکار برد.
ـ بیانیه انتباهیه جمعیت ملیون خراسان شهریور  »:۱۳۰۰قوام در مدت دو سال دو کرور ثروت خراسان را به
بانک های خارجه فرستاد«.
ـ کلنل نماینده به مسکو برای گرفنت کمک فرستاد» :خطر انقالب بلشویکی در خراسان و تجزیه کشور«
مرگ نابهنگام کلنل طرح لنین را برای جمهوری شوروی خراسان نقش بر آب کرد.ـ قوام با آگاهی از امکان بازگشت سیدضیا به قدرت با کمک کلنل و یا سقوط خراسان و خطرتجزیه کشور با
تمام دور اندیشی و تدبیر سیاسی خود به مقابله با چنین واقعیتی می رفت.
ـ در شهریور  ۱۳۰۰طی ارسال تلگرامی به شوکت امللک اعظم او را به نبرد با کلنل فراخواند.
۲۹شهریور  ۱۳۰۰به دستور کلنل رابطه با تهران قطع شد.
 ۱مهر  ۱۳۰۰کلنل کشته شد.ـ تقدیر چنین بود تا در وجدان تاریخی ما حقیقت بار دیگر با عیار افسانه محک زده شود«.

قوام و شهادت پسیان
مشکل کار
وقتی قرار باشد از دزد سرگردنهای که به قول اعالمیه جمعیت ملیون خراسان در شهریور » ۱۳۰۰دو میلیون
تومان ثروت خراسان را روانه بانکهای خارجی کرده است «.و در موقع دستگیری با ۵۰هزار تومان نقد نقره و
 ۴۰۰هزار روپیه راهی بمبئی بوده است.قهرمان ملی ساخت و افسر وطنپرستی تجزیهطلب شود و مرگ او
شانسی باشد تا ایران از تجزیه و فروپاشی دور ماند باید مغلطه کرد.
بالشک باید آسمان را به ریسمان بافت تا دست قوام از خون پسیان شسته و حتی قابل تقدیر و سپاس
باشد.
ببینیم این شعبدهبازی چگونه صورت میگیرد.
در اس ••فند ۱۲۹۹س ••یدض ••یا ط ••باط ••بای ••ی ،ژورن ••الیس ••ت ط ••رف ••دار ان ••گلیس ب ••ه ه ••مراه ••ی رض ••اخ ••ان م ••یرپ ••نج ،رئ ••یس
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بریگاد قزوین به کمک ژنرال آیرونساید فرمانده ارتش انگلیس در خاورمیانه کودتا میکند.
ع ••لت ک ••ودت ••ا ه ••م م ••شکالت داخ ••لی اس ••ت ه ••م ط ••رح ج ••هان ••ی ام ••پری ••ال ••یسم ان ••گلیس ب ••رای ب ••ه م ••حاص ••ره درآوردن
حکومت بلشویکی است.
پ•س ح•میدش•وک•ت از ه•مان اب•تدا دس•ت ب•هک•ار م•یش•ود و در تح•لیل ک•ودت•ا ن•قش ان•گلیس را ح•ذف م•یک•ند .و ع•لت
کودتا را زمینه داخلی میداند.
ن ••قش ان ••گلیس در ای ••ن زم ••ینه راز س ••رب ••ه ُمه ••ری م ••ثل خ ••یلی چ ••یزه ••ای دی ••گر نیس ••ت ک ••ه ش ••وک ••ت از آن ب ••یاط ••الع
ب••اش••د .ک••اف••ی اس••ت ب••ه ت••اری••خ م••ختصر اح••زاب س••یاس••ی ن••وش••ته م••لک ال••شعرای ب••هار م••راج••عه ک••ند .ت••ا ک••ان••دی••داه••ای
کودتا رابا نام و نشان نشان بشمارد.
ک••ودت••ا ج••ز ع••لل داخ••لی ،ارت••باط م••یی••اف••ت ب••ه روی ک••ار آم••دن دول••تی ق••درت••مند ب••رای ک••ام••ل ک••ردن م••حاص••ره روس••یه
بلشویک و این در توان احمدشاه نبود.
اما ببینیم چگونه زیرکانه شوکت از دو سو ،دو جبهه میگشاید تا قتل پسیان توسط قوام توجیه شود.
نخس• ••ت از دس• ••تگیری ق• ••وام ش• ••روع م• ••یک• ••ند .ک• ••ه» او را ب• ••ا ت• ••فنگ زدهان• ••د .دن• ••دان ط• ••ال و س• ••اع• ••ت ط• ••الی او را
دزدی•دهان•د ب•ه همس•ر ق•وام ب•ی اح•ترام•ی ش•ده اس•ت و او را ب•ا ح•ال•ت ب•دی ب•ه ته•ران ف•رس•تادهان•د .ام•ا او در ع•وض
وقتی به قدرت رسید تلگرافی محبتآمیز به کلنل فرستاد اما کلنل لجاجت کرد«.
آیا به راستی چنین بود؟ این میشود پژوهش تاریخ.
ام•ا ی•ک گ•اف م•یده•د و آن اع•تراض و ش•کای•ت وزی•ر م•ختار ان•گلیس ن•روم•ن اس•ت ب•ه اح•مد ش•اه ،ک•ه ق•وام از ی•ک
سو او را برای مذاکره به نزد کلنل میفرستد و از سویی دیگر ایالت را برای جنگ با کلنل بسیج میکند.
ق•وام درس•ت ه•مین ح•قه را ب•ه پ•یشهوری زد و ت•وانس•ت روسه•ا و ح•زب ت•وده و ف•رق•ه دم•کرات را ف•ری•ب ده•د .در
ه•مان ح•ال•ی ک•ه ل•بخند م•یزد و ب•ا ت•لگراف ب•ه ت•بری•زی•ان » ف•رزن•دان «خ•ود خ•طاب م•یک•ردک•ه ب•ه ح•سن ن•یت او ب•اور
داشته باشند .دندانهایش را برای کشتار تیز میکرد.
جنبه دیگر اتهام تجزیهطلبی به پسیان است اتهامی عجیب و جدید که حتی قوام نیز به ذهنش خطور
نمیکرد ،حداکثر اتهام کلنل تمرد و تجاسر بود .اما چگونه این تجزیه میبایست صورت بگیرد.؟ با کمک
سیدضیاء و لنین .؟
معروف است که میگویند فرض محال ،محال نیست.
ف•رض ک•نیم ک•لنل ب•ا ک•مک ل•نین ب•ه س•وی ته•ران ح•رک•ت م•یک•رد و ب•ا ک•مک س•یدض•یا ق•درت را ب•ه دس•ت م•یگ•رف•ت
ه•مان ک•اری ک•ه در اس•فند  ۱۲۹۹ان•جام ش•د .ب•ه راس•تی رض•اخ•ان م•یرپ•نج در پ•اک•دام•نی و م•یهندوس•تی ب•ه شس•ت
پای پسیان هم میرسید.؟
ف ••رض ک ••نیم ک ••لنل ب ••ا ک ••مک س ••یدض ••یا خ ••راس ••ان را ب ••ه دس ••ت م ••یگ ••رف ••ت آی ••ا خ ••راس ••ان ی ••ک ح ••کوم ••ت ب ••لشوی ••کی
میشد .؟چگونه؟ به رهبری سیدضیا یا کلنل؟.
س ••یدض ••یا ک ••ه ش ••ناس ••نام ••های روش ••ن دارد .و پ ••سیان ه ••م ی ••ک م ••یهنپ ••رس ••ت دو آت ••شه ب ••ود .آی ••ا ک ••لنل خ ••واه ••ان ی ••ک
حکومت بلشویکی بود آیا کلنل خواهان تجزیه بود.؟
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ایران یک پارچه یعنی چه
ت•مام•یت ارض•ی ای•ران ی•عنی چ•ه؟ آی•ا اگ•ر ت•مام•ی ث•روت ای•ران در ح•لقوم ق•وام ری•خته م•یش•د ک•ه ری•خته ش•د .به•تر ب•ود
ی••ا خ••راس••ان مس••تقل ب••ا ره••بری پ••سیان .آی••ا گ••یالن ج••مهوری ب••ه ره••بری م••یرزا ک••وچ••ک خ••ان به••تر ب••ود ی••ا ای••ران ی••ک
پ•ارچ•ه م•لک ط•لق آن دی•کتات•وری س•وادک•وه•ی ک•ه در وق•ت ف•رار ۴۰۰۰۰س•ند م•نگول•هدار داش•ت .ای•ن ت•مام•یت در ت•مام
ط ••ول ای ••ن س ••اله ••ا ب ••ه چ ••ه درد ای ••ن م ••ردم ف ••لک زده خ ••ورده اس ••ت .ج ••ز آنک ••ه ج ••یبه ••ای گ ••شاد ح ••اک ••مان را پ ••ر ک ••رده
اس•ت .ای•ن ش•عار ،ش•عار ب•ورژوازی ای•ران اس•ت ام•ا م•سئله ای•ن ج•اس•ت ک•ه ای•ن ب•ورژوازی آن ق•در ب•یوط•ن و دزد و
غارتگر است که هزار بار جدا شدن شرافت دارد به زندگی در زیر پرچم بورژوازی اشغال گر ایران.
آخ••ر چ••گون••ه م••یش••ود ب••اور ک••رد ق••وام ب••اب••ا ب••اغ••ی ب••ا ک••رورک••رور پ••ول دزدی در ب••ان••که••ای خ••ارج••ه خ••واه••ان ت••مام••یت
ایرانی باشد اما پسیان تجزیهطلب باشد.

توجیه قتل
پسیان با توطئه اشرافیت قاجار کشته میشود و بعد حمید شوکت بار دیگر از تقدیری صحبت میکند که
»در وجدان تاریخی ما حقیقت بار دیگر با معیار افسانه رقم خورد «.معنی این کلمات معلق چیست معنای
فارسی آن این است که قوام میهنپرست باید پسیان خائن را میکشت و حاال که کشته است ناز شستاش.
آیا به راستی حقیقت تاریخ چنین است.

سلطه کمونیسم و تجزیه کشور
»ب ••ه ای ••ن ت ••رت ••یب ب ••ا اش ••غال گ ••یالن و آذرب ••ای ••جان در ف ••اص ••له دو ج ••نگ ج ••هان ••ی و اق ••دام ••ات دی ••پلمات ••یک
ای ••ران در واک ••نش ب ••ه ت ••جاوز ش ••وروی ...گ ••وی ••ی ت ••قدی ••ر چ ••نین ب ••ود ک ••ه ت ••اری ••خ ب ••ا ش ••باه ••تی ش ••گفتان ••گیز
تکرار شود.
بازیگران اصلی صحنه در هر دو دیدار تاریخی ،اشراف و انقالبیون جان بر کف ،دیپلماتهای
کارکشته و کارگزاران دولتهای بیگانه بودند .در این کارزار از وثوقالدوله و فیروز تا کوچک خان
از تقیزاده و تا سید جعفر پیشهوری از لنین و روتشتین تا استالین و مولوتف ...نام قوام در
این میانه اما از مقام و منزلتی ویژه برخودار است .مقام و منزلتی که در آمیزهای از دوراندیشی
و تدبیر سیاسی ،ایران را از سلطه کمونیسم و تجزیه کشور نجات داد«.
ص  ،۱۳۰بر مسند وزارت

تقدیر و متا فیزیک شوکت
تقدیر چیست.؟
سرنوشتی کور که پیشاپیش رقم خورده است .و این رقم خوردن در حیطه کنش و واکنش آدمی نیست برمی
گردد به نیرویی ماوراء روابط اجتماعی.
به راستی آیا قوام پیامبر بود.؟ اولیاءاهلل بود .؟از اقطاب و برگزیدگان عالم باال بود.؟
شوکت به صراحت حرفی نمیزند.
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اگ ••ر مح ••مدرض ••ا ش ••اه ب ••ود ک ••ار م ••ا آس ••انت ••ر ب ••ود چ ••را ک ••ه او ب ••ه ک ••رات خ ••ود را ب ••رگ ••زی ••ده ن ••یروی ••ی م ••اوراءال ••طبیعی
م•یدانس•ت .ب•رای خ•ود رس•ال•تی ق•ائ•ل ب•ود ک•ه رب•طی ب•ه م•لت ن•داش•ت .ب•ه ه•مین خ•اط•ر خ•ود را پ•اس•خگو ب•ه مج•لس و
م•ردم ت•ا ب•ه آخ•ر ن•میدانس•ت .ام•ا ق•وام چ•ه؟ ب•ا»ب•اب•ا ب•اغ•ی مح•مدع•لی م•یرزا« ک•ه ن•میش•ود ب•ه ع•ال•م اله•وت س•فر ک•رد.
پ ••س اگ ••ر چ ••نین نیس ••ت چ ••را ش ••وک ••ت م ••دام از ت ••قدی ••ر س ••خن م ••یگ ••وی ••د .و م ••یخ ••واه ••د ب ••ه خ ••وان ••نده ب ••قبوالن ••د ک ••ه ق ••وام
مأموریتی وراءزمینی داشت.

انقالب گیالن
در ان•قالب مش•روط•ه ،گ•یالن ی•کی از س•ه م•رک•ز م•هم ان•قالب ب•ود ته•ران ،ت•بری•ز و گ•یالن .ب•ا شکس•ت ان•قالب در ت•حقق
آرم•انه•ای•ش ،ت•بری•ز ک•ه خ•لع س•الح ش•ده ب•ود و ره•بران•ش در پ•ارک س•نگلج زخ•می و خ•ان•هن•شین ش•ده ب•ودن•د .ته•ران
ب••ا آدم••ی م••ثل ت••قیزاده ب••ه س••ازش رس••یده ب••ود و ب••ه اص••طالح ب••ه مش••روط••هاش رس••یده ب••ود و ی••ا چ••ون ح••یدرخ••ان ب••ه
تبعید رفته بودند و تنها گیالن بود که هنوز برپا بود.
م••یرزاک••وچ••ک خ••ان ق••بل از آنک••ه ب••لشوی••که••ا ب••ه ق••درت ب••رس••ند ب••ه ج••نگل رف••ت و م••خال••فت خ••ود را ب••ا ح••کوم••ته••ای
وقت اعالم داشت.
و ای•ن ان•قالب ه•یچ رب•طی ب•ه ان•قالب ب•لشوی•کی  ۱۹۱۷روس•یه و آم•دن ن•اوگ•ان ارت•ش س•رخ در س•ال۱۲۹۹ب•ه ب•ندر
انزلی نداشت.
ورود ارت••ش س••رخ و اخ••راج ان••گلیسه••ا از م••نطقه در ب••ه ق••درت رس••یدن و رادی••کال ش••دن ان••قالب گ••یالن ب••یت••أث••یر
نبود .اما این بیانصافی است که این جنبش را یک جنبش تجزیهطلب بدانیم.
ش ••وراه ••ا و اه ••داف ان ••قالب گ ••یالن روش ••ن ب ••ود .و دق ••یقا ً از ه ••مین ج ••ا ض ••رب ••ه خ ••ورد .ج ••ناح چ ••پ )ح ••زب ع ••دال ••ت(
ش••عار ت••قسیم زم••ین را م••یداد و ج••ناح راس••ت و م••یان••ه ب••ا ت••قسیم زم••ین م••خال••ف ب••ود .و م••بارزه ض••داس••تعماری را
گرهگاه اصلی میدانست .آن انشعاب و کودتا به خاطر همین اختالف بود.

روش روسها
روسه••ا درص••دد تج••زی••ه گ••یالن ن••بودن••د .ب••ه راس••تی چ••گون••ه م••یش••ود م••یرزا و اح••سانال••ه خ••ان و خ••ال••و ق••رب••ان و دک••تر
حشمت و رهبران حزب عدالت را تجزیهطلب دانست.
روسه••ا م••وش خ••ود را ف••رص••تط••لبان••ه در آش ان••قالب ان••داخ••تند و گ••فتند» :ح••اج••ی ان••ا ش••ری••ک« و وق••تی آش را
آل••وده ک••ردن••د رف••تند س••مت رض••اخ••ان و ق••وام و ح••کوم••ت و گ••فتند آش••ی ک••ه ب••رای م••ا ن••جوش••د ب••گذار س••ر س••گ ت••وی آن
بجوشد .و زیر پای انقالب را کشیدند.
کجای عملکرد روسها حاکی از آن بود که میخواهند گیالن را تجزیه کنند .مگر میرزا و احساناله خان و
بقیه مرده بودند که قوام ناجی کشوربشود.
اگ ••ر ان ••قالب گ ••یالن شکس ••ت خ ••ورد .رب ••طی ب ••ه درای ••ت ق ••وام ن ••داش ••ت .ک ••ه م ••داح ق ••وام او را ب ••االت ••ر از م ••یرزا و
پیشهوری و لنین میگذارد.
انقالب گیالن شکست خورد چون به آن خیانت شد .خود انقالب نیز از ضعف های بیشمار رنج میبرد.
اما نقش خائنین کمتأثیر هم نبود .از روتشتین منشویک گرفته تا قوام و بقیه.
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فرجام کار
ام•ا چ•را ش•وک•ت ن•میآی•د از ف•رج•ام ک•ار ش•روع ک•ند و ب•ه ن•قطه آغ•ازی•ن ب•رس•د .ن•تیجه درای•ت ق•وام ،ب•ه زع•م ش•وک•ت چ•ه
ب••ود س••رب••ری••ده ک••وچ••ک خ••ان ب••ود ب••ر س••ینی ط••الی رض••اخ••ان ت••ا او ش••اه ش••اه••ان ب••شود ،ق••وام ب••ه خ••ارج••ه س••فر ک••ند و
پوست از گرده مردم در ۲۰سال دیکتاتوری کنده شود.
اما اگر انقالب گیالن پا می گرفت مگر جز این بود که آماج میرزا و حیدرخان و احساناله خان تهران بود.
م ••گر ه ••ر س ••ه آنه ••ا ش ••هید ای ••ن راه ن ••بودن ••د .ج ••دا از آنک ••ه ح ••یدرخ ••ان در روس ••تای آل ••یان ب ••ه دس ••ت خ ••ودی ه ••ا
س••رب••ری••ده ش••د .و ک••وچ••ک خ••ان ط••عمه ب••رفه••ا ش••د و اح••سان ال••ه خ••ان در ت••صفیهه••ای اس••تال••ین ب••ه ج••وخ••ه ت••یرب••اران
سپرده شد.

چماق تجزیه
ص•د س•ال اس•ت ک•ه دارن•د م•ردم را از تج•زی•ه م•یت•رس•ان•ند .و ه•ر ح•رک•ت آزادیخ•واه•ان•های را ب•ا م•ارک تج•زی•هط•لبی
س•رک•وب م•یک•نند .م•گر ب•ورژازی ت•مام•یتخ•واه چ•ه گ•لی ب•ه س•ر ای•ن م•ردم زد ک•ه تج•زی•هط•لبان ن•میزدن•د.ش•وک•ت از
کجا میداند که اگر گیالن تجزیه میشد سرنوشت این مرز و بوم رنگ دیگری نمیگرفت.
ب•ه ق•ول اه•ل م•نطق ف•رض م•حال ک•ه م•حال نیس•ت .وگ•رن•ه ت•مام گ•فتهه•ا و ن•وش•تهه•ای ص•در ت•ا ذی•ل ان•قالب گ•یالن
از ج•ناح راس•ت ت•ا چ•پ آن ب•اق•ی اس•ت .م•و ب•ه م•و م•وج•ود اس•ت .ک•جا و ک•ی ص•حبت از تج•زی•ه گ•یالن ب•ه م•یان آم•دو
حتی روسها کدام اقدامشان در جهت تجزیه گیالن بود.
م••شکل ش••وک••ت در آن اس••ت ک••ه ص••دور ان••قالب و آن ه••یجان••ات اول••یه ب••لشوی••که••ا را ج••دی م••یگ••یرد .ب••لشوی••که••ا
خیلی زود به پراگماتیسم دچار شدند .و چسبیدند به کاله پوسیده تزاری تا باد کاله خود آنهارابا خود نبرد.
-۱برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخ مشروطه
احمد کسروی؛تاریخ مشروطهناظم االسالم کرمانی؛تاریخ بیداری ایرانیانمهرداد بهار ؛تاریخ مشروطیت ایرانمهدی ملک زاده؛تاریخ انقالب مشروطیت ایرانیادداشت های حیدر خان عمو اغلی؛مجله یادگاراحمد قاسمی ؛تاریخ مشروطه-۲برای مطالعه بیشتر در مورد انقالب گیالن
مصطفی شعاعیان؛جنبش جنگل و شورویخسرو شاکری؛ میالد زخمابراهیم فخرایی؛سردار جنگل -۳برای مطالعه بیشتر در مورد کودتای ۱۲۹۹؛
ملک الشعرای بهار؛تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران20

آویتس سلطانزاده؛کتاب چهارم اسناد جنبش کارگری و کمونیستی خسرو شاکریگذشته چراغ راه آینده-۴برای مطالعه بیشتردر مورد ترور بهبهانی
تاریخ مشروطه کسرویتاریخ مشروطه بهار-مقاله علی و محمد تربیت مجاهدان صدر مشروطه ؛محمود طوقی ؛پژواک ایران
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فصل دوم
نهضت دمکراتیک آذربایجان
در آذرب ••ای ••جان ه ••م داس ••تان ب ••ه ه ••مین ش ••کل ب ••ود .روسه ••ا خ ••ودش ••ان را چس ••بان ••دن ••د ب ••ه خ ••واس ••تهه ••ای ب ••ه ح ••ق م ••ردم
آذربایجان و بعد همه را به خیال واهی نفت شمال فروختند.
در آذرب••ای••جان ه••م م••سئله تج••زی••ه ب••ه ش••کل ج••دی م••طرح ن••بود .ب••رای ته••دی••د ح••کوم••ت ب••عضا ً ش••عار ای••رل••ندی ش••دن
آذرب••ای••جان داده م••یش••د .ام••ا ج••دی ن••بود .پ••یشهوری ت••ا ب••ه آخ••ر زی••ر ب••ار ج••دا ش••دن از ای••ران ن••رف••ت .روسه••ا ه••م ب••ه
شکل جدی در پی اینکار نبودند .شرایط جهانی نیز به روسها اجازه اینکار را نمیداد.
ام••ا م••شکل ش••وک••ت در آن اس••ت ک••ه گ••یالن و آذرب••ای••جان را خ••ال••ی از م••ردم و خ••واس••تهه••ای ت••اری••خی و س••رک••وب
شده آنها میبیند تنها آمدن روسها را میبیند که بوی تجزیهطلبی از آن به مشام میرسید.
ب••ا ه••مین ح••رب••ه ن••هضت آذرب••ای••جان س••رک••وب ش••د .وگ••رن••ه ق••وام و ش••اه س••ر س••وزن••ی ب••ه خ••واس••تهه••ای م••ردم ب••اور
ن••داش••تند .ه••نوز ه••م ن••دارن••د .م••یگ••وئ••ید ای••نط••ور نیس••ت.؟ از ه••مین آق••ای ش••وک••ت ب••پرس••ید ک••ه آی••ا م••ردم آذرب••ای••جان و
گیالن خواستههایی داشتند یا نه .و اگر داشتند این خواستهها به حق بود یا نه.

نقش قوام
در جریان آذربایجان هم قوام نقش داشت .دالل مظلمه بود .بازیگران شاه و امریکا و انگیس و قوام و مولوتوف
بودند .هر کدام نقشی داشتند .مسئله آن بود که آکتور روی صحنه قوام بود اما این آشی بود که برای مردم
آذربایجان با کمک همۀ این عوامل پخته میشد .فرجام نهایی کارش چه بود.؟
م•ردم و خ•واس•تهه•ای ت•اری•خیش•ان س•رک•وب ش•دن•د .روسه•ا ب•ه ن•فت ش•مال ن•رس•یدن•د و ش•اه ب•ا ی•ک ل•گد ق•وام را
از مملکت بیرون انداخت و همه چیز را به نام خودش تمام کرد.
یک بام و دو هوا
وقتی پای تقسیم غنائم پیش می آید؛همانطور که قوام در نامه معروفش به شاه می نویسد »،در قضیه
آذربایجان برای هیچ کس سهمی قائل نیست« و خودرا فاتح آذربایجان می داند  .اما وقتی صحبت از کشتار
مردم پیش می آیدوآن جنایت هایی که در آن خطه اتفاق افتاد .شاه می گوید من نبودم و قوام می گوید ارتش
تحت فرمان من نبود .
 ۲۰ه•زار کش•ته ک•ه ح•داق•ل ن•ام  ۴ه•زار ن•فر آن ث•بت ش•ده اس•ت  .و ۸۰ه•زار ن•فر ف•راری و ص•د ه•ا ن•فر دس•تگیر و
ه••زاران ن••فر آواره گ••منام ای••ن ه••ا ث••مره درای••ت و ن••قشی اس••ت ک••ه ت••قدی••ر بعه••ده ق••وام گ••ذاش••ته اس••ت  .ب••راس••تی س••هم
قوام در این جنایت های ثبت شده چیست.؟
تحلیل درست تاریخ
از مشروطه ببعد باید دید در صف بلند و بی پایان خلق و ضد خلق ؛آنانی که برای آزادی و عدالت مبارزه
می کردند و آنانی که تالش می کردند خواسته های بحق مردم را سرکوب کنند جای قوام کجاست .
ب•رای ای•ن ک•ه ح•قی از ق•وام ض•ای•ع ن•شود چ•را ش•وک•ت ج•ای او را در ج•دال ت•اری•خی خ•لق و ض•د خ•لق ن•شان ن•می
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دهد .
ب••ای••د دی••د ق••وام از مش••روط••ه ب••ه ب••عد ن••قشش در ای••فای ح••قوق م••ردم و دم••کراس••ی و ع••دال••ت اج••تماع••ی وم••بارزات
ضداستعماری چه بوده است.
اگ•ر ح•کوم•ت ک•ودت•ا در ت•مام•ی س•اله•ای ب•عد ن•توانس•ت چه•ره درخ•شان م•صدق را مخ•دوش ک•ند ب•ه خ•اط•ر آن ب•ود
که مصدق در جهت ایفای حقوق تاریخی مردم مجاهدی خستگیناپذیر بود.

خائنین به انقالب گیالن که بودند
قبل از آنکه وارد تاکتیکهای قوام برای خفه کردن جنبش جنگل بشویم .باید پیشاپیش یک نکته را روشن کنیم
و به صراحت بگوئیم در این نبرد بزرگ حق با که بود ،خادم که بود و خائن که.
دو زاویه دید هم بیشتر وجود ندارد:
-۱ج•نبشی در ک•ار ن•بود .ب•لکه غ•ائ•له مش•تی م•زدور و ی•اغ•ی و راه•زن ب•ود ک•ه م•یخ•واس•تند ان•قالب ب•لشوی•کی ک•نند
و گیالن را تجزیه نمایند.
-۲جنبش جنگل یک نهضت دمکراتیک بود که در پی متحقق ساخنت شعارهای انقالب مشروطه بود.
دی•د نخس•ت ک•ه م•رب•وط اس•ت ب•ه راس•ت ارت•جاع•ی و رض•اخ•ان س•ردار س•په و ق•وام ن•مای•ندگ•ان ب•ارز آن هس•تند و
دید دوم دید نیروهای ملی و انقالبی است.
از ای ••ن ب ••ه ب ••عد ت ••اک ••تیکه ••ای ق ••وام را م ••ا م ••یف ••همیم و م ••یدان ••یم چ ••را ق ••وام از اب ••تدا ت ••ا ب ••ه ان ••تها در پ ••ی ن ••اب ••ودی
انقالب گیالن بود.
ح ••مید ش ••وک ••ت ن ••یز در ه ••مین ج ••بهه ق ••رار دارد ب ••ا ی ••ک ف ••رق ج ••سارت ق ••وام و رض ••اخ ••ان را ن ••دارد .م ••یخ ••واه ••د ب ••ا
چ•اچ•ولب•ازی از ک•نار ق•ضای•ا ع•بور ک•ند و در آخ•ر ق•وام را ن•اج•ی ای•ران ج•ا ب•زن•د .ام•ا اگ•ر از ه•مان لح•ظه نخس•ت ب•ه
صراحت و شجاعت حرف بزند جای هیچ گله و شکایتی باقی نیست.
ه••مین االن ه••م ش••ما از ط••رف••داران ن••ظام گ••ذش••ته ب••پرس••ید م••یرزا ک••وچ••ک خ••ان ک••ه ب••ود ب••ه ص••راح••ت م••یگ••وی••ند ی••ک
راهزن و یاغی بود.
عرصه تاریخ ،عرصه ارائه حقیقتها و اسناد است .وگرنه تاریخ و عملکرد آدمها فهم نمیشود.

تاکتیکهای قوام
تاکتیکهای قوام درست مثل قضیه آذربایجان در چهار محور بود:
-۱ف••ری••ب دادن ره••بران ان••قالب گ••یالن ب••ا ف••رس••تادن س••ید مه••دی اف••جهای و س••یدج••لیل اردب••یلی ب••رای ای••جاد ش••کاف،
انشعاب و انفعال در جبهه گیالن و گشودن باب مذاکرات بی حاصل با میرزا
-۲چ•ان•ه زن•ی ب•ا دول•ت ش•وروی و گ•رو گ•رف•نت ت•صوی•ب ق•رارداد  ۱۹۲۱ای•ران و ش•وروی ب•ه ش•رط خ•روج ارت•ش س•رخ از
ایران ،درست مثل قضیه آذربایجان
-۳شکایت در سازمان ملل و کمک گرفنت از انگلیس
-۴آمادهسازی ارتش و مهار کردن جناح نظامی برای حمله بیموقع
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سیاست طبقاتی است
ب•ه ق•ول ل•نین اگ•ر ک•سی ن•فهمد ک•ه در پ•س پش•ت ش•عاره•ا و ادع•اه•ا م•ناف•ع ط•بقات•ی ن•هفته اس•ت ب•ای•د آنرا ب•رد و در
ب••اغ وح••ش در ک••نار ب••وزی••نگان ن••شان••د .درای••ت و ک••فای••ت در س••یاس••ت م••عنای ط••بقات••ی دارد .ک••ه ب••ر ع••لیه ک••ه؟ در ای••ن
برد و باخت ملی باید دید چه کسی باخته است و چه کسی برنده شده است.
در جریان انقالب گیالن ،ملت باخت و دیکتاتوری برد .شوکت نمیفهمد که این مسابقه که تمام شد قوام و
تمامی آن »کفایت و درایت« طبقاتیاش جاده صافکن رضاخان میرپنج بود .در یک زدوبند کثیف پسیان و
کوچک خان را از جلو پای دیکتاتوری سیاه برداشت تا قزاقان رضاخان بتازند و پوست از گرده مردم بردارند
و خود او بساطش را بردارد و راهی فرانسه شود و در آنجا در »باباباغی« خودش بساطش را علم کند .و
هیچ از خود نپرسد که او در قدرت گرفنت رضاخان چقدر نقش داشته است.

خر مرد رندی روسها
روتشتین سفیر وقت شوروی در نامهاش به میرزا بر دو نکته تأیید میکند.
-۱ترک مخاصمه و کمک به اینکار به قطع نفوذ امپریالیسم انگلیس در ایران کمک میکند.
-۲دول ••ت ای ••ران ن ••اچ ••ار اس ••ت ب ••ه دول ••ت ش ••وروی ت ••کیه ک ••ند ،و ارت ••باط ب ••گیرد .و دول ••ت ش ••وروی در وق ••ت م ••قتضی ب ••ه
انقالب ایران کمک خواهد کرد.
ال••بته ش••وروی ج••ز ای••ن دو م••ورد چ••شم ب••ه ارت••باط ب••ازرگ••ان••ی ب••ا ان••گیس ن••یز داش••ت ک••ه ی••کی از ش••روط آن ک••مک
نکردن به جنبش جنگل بود.
روسه•ا ک•مکه•ای لجس•تیک و م•خفی و ن•ظام•ی و م•عنوی خ•ود را از پش•ت ان•قالب ب•رداش•تند و رف•تند آن س•وی
دع ••وا ایس ••تان ••د و ق ••نسول روس پ ••اب ••ه پ ••ای رض ••اخ ••ان س ••ردار س ••په از ای ••ن شه ••ر ب ••ه آن شه ••ر رف ••ت ت ••ا خ ••لقال ••ه ب ••دان ••ند
سردار سپه پشتش به کدام نیرو گرم است.
و در آخر این بازی سوداگرانه و حقیر تمام رشتههای خائنین پنبه شد.
روتشین آخر این بازی کثیف چنین میگوید:
»ب••ا خ••ود ق••وامالس••لطنه چ••قدر م••ا ب••رای اس••تحکام او ه••مراه••ی ن••مودی••م ت••مام••ش را ب••ا م••ن خ••الف وع••ده
ن••مود و دروغ گ••فت .در م••سئله گ••یالن چ••قدر ک••مک ک••رده ک••ه دول••ت ای••ران را از ش••ر م••یرزا ک••وچ••ک خ••ان
خ•الص ن•مودی•م .درواق•ع ه•مراه•ی در پیش•رف•ت ک•اره•ای س•ردار س•په ،وزی•ر ج•نگ ن•موده ،ای•ن پیش•رف•ت
به نام او تمام شد .معهذا با من خالف میکند و دروغ میگوید۱«.
خ ••ر م ••رد رن ••دی روسه ••ا در ه ••مین ح ••ماق ••ت ه ••ا وخ ••یان ••ته ••ای آنه ••ا اس ••ت خ ••یان ••تکار ب ••ه ج ••ای ••ی ن ••رس ••ید و دس ••تش
خالی ماند.
رضاخان و انگلیس و دیگر اجنه ها و شیاطین نیازی به معرفی ندارند.

اقدامات قوام در کابینه اول
کابینه قوام پس از ۸ماه سقوط کرد و اما کردههای قوام :
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-۱پایان بخشیدن به وقایع خراسان ـ کشنت پسیان
-۲پایان بخشیدن به وقایع گیالن ـ کشنت میراز کوچک خان
-۳بازگشایی مجلس چهارم بعد از  ۷سال
-۴تصویب معاهده دوستی با شوروی و افغانستان
-۵انحالل پلیس جنوب
-۶تأسیس ژاندارمری و پایهریزی ارتش
-۷استخدام میلسیپو
قوام در تاریخدوم بهمن  ۱۳۰۰استعفا می دهد ودرخرداد  ۱۳۰۱مجدد به قدرت باز می گردد.

اقدامات قوام در کابینه دوم
-۱تصویب الیحه مطبوعات
-۲تصویب الیحه محاکمه وزرا در صورت تخلف
-۳گرفنت دو اداره مهم از وزارت جنگ ؛ ریاست غله دولتی و ریاست اداره مالیه
-۴اعزام نیرو )تیر  (۱۳۰۱به خوزستان در جهت سرکوب شیخ خزعل
کابینه قوام بر سر سوءاستفاده از تمبر دولتی استیضاح شد و سقوط کرد.

توطئه ترور رضاخان
 ۱۶مهر  ۱۳۰۲قوام به علت توطئه ترور رضاخان دستگیر شد.
سرانجام قوام با پادرمیانی احمدشاه آزاد و راهی خارج شد.

حق کمیسیون ۱۰۰:هزار سهم
بهار در تاریخ احزاب خود ضمن دفاع از دادن نفت به کمپانی استاندارد اویل
مینویسد» :کمپانی نامبرده ۱۰۰هزارسهم از آنرا بهعنوان کمسیون به رئیسالوزرا وعده داده بود۲«.
ای• ••ن ق• ••رارداد ک• ••ه ب• ••ان• ••ی آن ق• ••وام ب• ••ود م• ••دت ۵۰س• ••ال ام• ••تیاز ح• ••ق اس• ••تخراج ن• ••فت در آذرب• ••ای• ••جان  ،اس• ••ترآب• ••اد
مازندران ،گیالن و خراسان را به این کمپانی میداد و سهم ایران۱۰درصد از نفت استخراج شده بود.

امریکا کشوری غیراستعماری
در آن روزگ•ار ک•ه ه•نوز ام•ری•کا چه•ره اس•تعماری خ•ود را ن•شان ن•داده ب•ود .در ب•خشی از رج•ل س•یاس•ی ای•ران ای•ن
باور بود که ارتباط با امریکا به ایران کمک میکند تا از زیر نفوذ انگلیس و شوروی بیرون بیاید.
ای ••ن ب ••اور در آن س ••اله ••ا و ح ••تی س ••اله ••ای ب ••عد ب ••ین اف ••راد ج ••بهۀ م ••لی م ••ثل دک ••تر م ••صدق ع ••مل م ••یک ••رد دادن
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ام ••تیاز ن ••فت ش ••مال ب ••ه ی ••ک ک ••مپان ••ی ام ••ری ••کای ••ی در ه ••مین س ••و ب ••ود .ال ••بته گ ••رف ••نت رش ••وه ی ••ا ب ••ه ق ••ول ف ••رن ••گیه ••ا »ح ••ق
ک ••میسیون« را ه ••م ن ••بای ••د ف ••رام ••وش ک ••رد ک ••ه در ب ••ین رج ••ل س ••یاس ••ی ای ••ران ام ••ری رای ••ج ب ••وده اس ••ت و ق ••وام در ط ••ول
زم••ام••داریاش از ای••ن »ح••قه••ا« و رش••وهه••ا زی••اد گ••رف••ته اس••ت و ب••ه ق••ول ح••مید ش••وک••ت »ب••ه گ••رف••نت رش••وه و ف••ساد
مالی« متهم بوده است.

یک نکته ظریف
در م•مال•ک راق•یه ک•ه ف•رنگس•تان ب•اش•د ،ه•یچ س•یاس•تمداری ب•ه ف•ساد م•ال•ی م•تهم ن•میش•ود م•گر آنک•ه ای•ن ات•هام ق•اب•ل
اث•بات ب•اش•د .و ب•ه زودی آن رج•ل س•یاس•ی راه•ی زب•ال•ه دان ت•اری•خ م•یش•ود .ام•ا در ک•شوره•ای•ی غ•یر از ف•رنگس•تان،
ک•ه ک•شوره•ای ح•اش•یه ب•اش•ند ک•رور ک•رور ث•روت م•لت در ج•یب س•یاس•تمداران ری•خته م•یش•ود .ت•مام•ی ای•ن دزدیه•ا
در بایگانی اتهامات راهی سطل زباله میشود .و طیب و طاهر دزدهای سرگردنه میآیند و میروند.

چند نکته در مورد نان و مستشاران امریکایی و مجلس
-۱در تاریخ  ۱۳۲۰/۳/۱۱فرمان انتخابات روز سیزدهم مجلس داده شد انتخابات در نیمه خود بود که متفقین
آمدند و دیکتاتوری سقوط کرد .اما فروغی که مأموریتی جز ابقای دیکتاتوری نداشت علیرغم تمامی
اعتراضات به حق مردم که مجلس سیزدهم نه منتخبین مردم که عوامل تعیین شده توسط دیکتاتوری هستند،
زیر بار نرفت و همین افراد را به مجلس سیزدهم آورد.

-۲افزایش قیمت معلول چند علت بود:
ـ اقتصاد بیمار یک حکومت توتالیتر
ـ س•یاس•ته•ای غ•لط و ش•خصی رض•اش•اه در ک•شاورزی ،ص•نعت ،ص•ادرات و واردات و پ•ای•ین ن•گه داش•نت ن•رخ
ح•قیقی به•ره جه•ت س•هول•ت ت•بدی•ل ع•ای•دات ری•ال•ی خ•ود ب•ه ارزو ان•تقال آن ب•ه ب•ان•که•ای خ•ارج ،نخس•تین زم•ینه ب•رای
افزایش هزینههای زندگی بود.
ـ سقوط دیکتاتوری و آمدن متفقین که باعث کمبود ارزاق و کاالهای ضروری و افزایش قیمتها شد.
ـ سیاستهای غلط دولت فروغی
دک•تر ش•رف ن•فیسی وزی•ر دارای•ی دول•ت ف•روغ•ی ق•یمت ل•یره را از  ۶۸ری•ال ب•ه ۱۴۰ری•ال ب•اال ب•رد .ب•ه ج•ای ک•وش•ش
در پایین آوردن هزینه زندگی ،ارزش حقیقی ریال را پایین آورد۳.
با شروع جنگ صادرات قطع شد پس دیگر ارزی وجود نداشت تا در اثر تقلیل بهای آن به تاجر ایرانی
ضرر بخورد .در عوض متفقین ماهیانه چند میلیون لیره برای خرید کاال و ارزاق هزینه می کردند .پایین آوردن
قیمت لیره باعث افزایش ریال و پایین آمدن هزینه زنگی مردم میشد.
ـ کار دیگر دولت فروغی آزاد کردن صادرات مواد غذایی از ایران بود
ـ اق ••دام س ••وم ان ••تشار  ۳۵۰م ••یلیون ت ••وم ••ان اس ••کناس ب ••رای ت ••أم ••ین اح ••تیاج ••ات ری ••ال ••ی م ••تفقین ب ••ر م ••بنای ق ••یمت
ل•یرهای ب•ود ک•ه دک•تر ن•فیسی ت•عیین ک•رده ب•ود .ح•ال آنک•ه ق•یمت واق•عی ط•ال و ن•قره ک•ه ب•ه ع•نوان پش•توان•ه اس•کناس
بود ترقی نکرده بود .بلکه قیمت ریال تنزل کرده بود.
26

دکتر مصدق در جلسه پانزدهم تیرماه  ۱۳۲۳در مجلس چنین میگوید:
»در ج••نگ ج••هان••ی اول دول••ت ان••گلیس از ب••ان••ک ش••اه••نشاه••ی م••طال••به وج••وه ن••مود .ب••ان••ک ب••ه خ••اط••ر آنک••ه چ••اپ
اس••کناس م••وج••ب ت••نزل پ••ول ای••ران••ی م••یش••د ن••پذی••رف••ت و ت••أدی••ه وج••ه را م••وک••ول ک••رد ب••ه ارس••ال ن••قره از ان••گلیس ای••ن
ب••ان••ک ان••گلیسی ب••ود ام••ا ب••ان••ک م••لی ای••ران )ب••ان••ک ای••ران••ی( ۵۲۰م••یلیون ت••وم••ان ت••ا ف••روردی••ن  ۱۳۲۳چ••اپ ک••رد م••خارج
زندگی را ۱۰برابر باال برد۴«.
ـ در۲۸آب•ان  ۱۳۲۱ق•وام ب•ه ق•ید دو ف•وری•ت اج•ازه ان•تشار اس•کناس را از مج•لس گ•رف•ت و ب•ه ه•یئت ن•ظارت س•پرد
و تا آذر۱۳۲۳چهارصد میلیون تومان اسکناس چاپ کرد۵.
آذر:۱۳۱۸

 ۱/۱۱۵میلیون ریال میزان اسکناس

آذر- ۱۳۱۹

۱/۲۵۰میلیون ریال

آذر:۱۳۲۰

۱/۸۵میلیون ریال

آذر:۱۳۲۱

۳/۵۷۶میلیون ریال

آذر:۱۳۲۲

۶/۳۲۰میلیون ریال

آذر:۱۳۲۳

۷/۵۸۰میلیون ریال

پشتوانه اسکناس نرخ زر و سیم در بازار بیناملللی شد.
ت•ا آن روزگ•ار ی•ک ل•یره ۱۰۰ری•ال پ•ول ای•ران ب•ود .ب•راس•اس ن•رخ ج•دی•د ی•ک ل•یره ط•الی ان•گلیس  ۲۵۷ری•ال ارزش
پیدا کرد یک مثقال طال که ۶۸ریال بود  ۱۵۵ریال شد.

معیار قضاوت :منافع ملی
اگ•ر ب•پذی•ری•م ک•ه م•عیار ق•ضاوت م•ا نس•بت ب•ه دول•ته•ای ب•عد از شه•ری•ور  ۱۳۲۰م•ناف•ع م•لی اس•ت ب•ای•د دی•د ف•روغ•ی،
ق ••وام و دی ••گران ت ••ا چ ••ه ح ••د در ای ••ن راس ••تا ب ••ودهان ••د و اگ ••ر ب ••از ه ••م ب ••پذی ••ری ••م ،ک ••ه ب ••ه راس ••تی چ ••نین ه ••م هس ••ت ،دک ••تر
مح••مد م••صدق رج••لی م••لی ب••ود .ب••ای••د دی••د او در م••ورد م••سئله چ••اپ اس••کناس ،و مس••تشاران چ••ه ن••ظری داش••ت .از
یاد نبریم که مصدق هیچ گونه نظر سویی نسبت به قوام نداشت .در کابینه اول او وزیر مالیه قوام بود.
-۱انتشار  ۵۲۰میلیون تومان اسکناس تا فروردین ۱۳۲۳مخارج زندگی را ده برابر کرد.
-۲در ای••ن م••ملکت ه••ر وق••ت دول••ته••ا دوام داش••تند و م••ورد اط••مینان ب••ودهان••د دول م••جاور ن••ظری••ات خ••ود را ب••ه وس••یله
آنها به اجرا درآوردند و هر وقت دولتها متزلزل بودهاند مستشار آوردهاند۶.
-»۳به عقیده من ایرانیها خودشان به خوبی قادر به اداره کلیه امور کشور خود هستند  ...واگر امور مالی
تحت نظارت و شور عدهای مستشار باشد که بتواند کامالً بیطرفانه رفتار نماید خیلی بمورد و بجاست  ....نه
هر کس بدون مسئولیت و میل و اراده این و آن تحمیل شود۷«.

عملکرد مستشارها چه بود
اب••تدا ب••بینیم ع••ملکرد مس••تشاره••ا چ••ه ب••ود ت••ا ب••رس••یم ب••ه ای••نک••ه ک••ار ق••وام ت••ا چ••ه ح••د م••نطبق ب••ا م••ناف••ع م••لی ب••ود .در
تاریخ  ۲۱آبان  ۱۳۲۱الیحه استخدام دکتر میلسپو در مجلس به تصویب رسید.
دک•تر میلس•پو ی•ک ب•ار در س•ال  ۱۳۰۱ن•یز ب•ه ک•وش•ش ق•وام ب•ه ای•ران آم•ده ب•ود .ام•ا رض•اش•اه در مج•لس ش•شم ب•ا
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تجدید استخدام او موافقت ننمود.
ق••رار ب••ر ای••ن ب••ود ک••ه میلس••پو ب••ه م••دت پ••نج س••ال ب••ا ح••قوق م••اه••یان••ه ۱۸ه••زاردالر و ک••لیه ه••زی••نه زن••دگ••ی ری••اس••ت
دارایی ایران را به عهده بگیرد .با نگاهی به سه ماده از این قانون میلسپو همه کاره مالی ایران شده بود.
م••اده :۸ه••رن••وع ت••صمیم م••ال••ی ت••وس••ط دول••ت ب••ا اط••الع و رض••ای••ت رئ••یس ک••ل دارای••ی اس••ت و او ح••ق ش••رک••ت در
هیئت وزیران رادارد
ماده :۹پرداخت و انتقال هر وجهی و تقلیل مالیات یا الغا مالیات با تصویب رئیس دارایی ممکن است
ماده :۱۱استخدام کار شناسان بیگانه با رضایت رئیس دارایی است
هدف از استخدام میلسپو چه بود:
-۱تعدیل بودجه
-۲تأمین خواروبار عمومی
-۳تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی قیمت ها
-۴حل مسئله حمل و نقل
-۵استفاده از قانون وام و اجاره
-۶تهیه مواد حیاتی الزم حیاتی الزم از خارج
-۷ایجاد کار و تولید ثروت
باید دید آیا عاملین اینکار از جمله قوام به این هفت خواسته رسیدند یا نه.
ن•اگ•فته ن•مان•د ک•ه ک•لید م•ال•یه ای•ران در دس•ت ام•ری•کای•یه•ا گ•ذاش•ته ش•د .پس•ر خ•ال•ه ه•ای میلس•پو ن•یز در ج•اه•ای
دیگر مشغول به کار شدند:
-۱سرهنگ شوارتسکف ـ مستشار ژاندارمری
-۲سرهنگ دوم توپمسون بول ـ معاون ژاندارمری
-۳مستر فیمرمن ـ معاون شهربانی
-۴سرلشکر ریدلی معاون ارتش
-۵سرهنگ دومن ـ معاون ارتش
-۶سرهنگ توماس ـ معاون ارتش
قدرت میلسپو گسترش یافت و طی الیحهای در ۱۳۲۲/۲/۱۳برخالف قانون اساسی به وی حق قانونگذاری
هم داده شد.
مطابق قانون اختیارات
-۱واردات و صادرات اجناس غیرخوارباری
-۲واردات و صادرات کلیه مواد خام و مصنوعات
-۳انبار کردن حمل و نقل و توزیع
-۴صدور پروانه تولید و فروش
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-۵انتشار کوپن
-۶تثبیت بهای اجناس و توزیع عادالنه
-۷ضبط اجناس در برابر پرداخت قیمت عادالنه
-۸تعیین مالاالجاره و دستمزد کلیه کارها و خدمات
در حیطه اختیارات دکتر میلسپو قرار گرفت.
کمبود ارزاق و مایحتاج عمومی در اثر سیاست نادرست و سوءاستفادههای شخصی مستشاران
تشدیدشد.
بهای اجناس سیر صعودی پیدا کرد.
در س••ال  ۱۳۲۱ت••بری••ز م••رک••ز غ••له ای••ران دچ••ار قح••طی ش••د و م••ردم در ۲۶اس••فند ب••ه اس••تان••داری ح••مله ک••ردن••د و
مستر دیویان مسئول اینکار به تهران گریخت و به مدیریت کل نظارت صنعتی منصوب شد.
در ته•ران ورود گ•ندم وج•و و آرد م•منوع ش•د و ق•اچ•اق آرد رواج ی•اف•ت وق•یمت آن ب•اال رف•ت ع•لت آن ب•ود ک•ه ق•یمت
گ•ندم در ب•ازار آزاد خ•رواری ۲۰۰ت•وم•ان ب•ود ول•ی دول•ت گ•ندم را خ•رواری  ۶۰ت•وم•ان م•یخ•ری•د .ب•رای ای•نک•ه م•تفقین
غله را به نرخ دولتی ببرند ورود آن به تهران ممنوع شد.
ـ تشکیل وزارت خواروبار و جیرهبندی کردن روزانه نان ؛کارگران ۸۰۰گرم و مردم عادی۴۰۰گرم کودکان
۲۰۰گرم
خ•وراک س•االن•ه ۱/۵م•یلیون خ•روار ت•عیین ش•د ت•ول•ید ای•ران ۷/۵م•یلیون ب•ود .دول•ت  ۶م•یلیون خ•روار را ب•ه م•تفقین
فروخت.
در حالی که جمعیت  ۱۲میلیون نفره ایران حداقل مصرف آن۵/۵میلیون تن بود این ارزیابی غلط بود.
ـ مبارزه با بازار سیاه و تجارت آزاد را مختل کرد و موجب باال رفنت قیمت شد.
ـ با انحصار گرفنت توزیع کاال میلیونها متر پارچه در انبارها پوسیدند.
ـ اس••تفاده ن••کردن ک••مکه••ای دول••ت ام••ری••کا ت••حت ع••نوان ق••ان••ون وام و اج••اره در س••ال  ۱۳۲۲چه••ل ه••زار ت••ن ودر
س••ال  ،۱۳۲۳س••یزده ه••زار ت••ن از ای••ن ک••مکه••ا ب••ال اس••تفاده م••ان••د .ب••ه ه••مین خ••اط••ر در س••ال  ۱۳۲۳س••همیه ای••ران
قطع شد به علت آنکه ایران کشوری ثروتمند حساب شد.
ـ ب ••ه ک ••ار اف ••تادن دس ••تگاه ع ••ری ••ض و ط ••وی ••ل س ••کرت ••ری و م ••ترج ••می و ب ••اال آم ••دن اف ••راد چ ••اپ ••لوس و ک ••نار گ ••ذاش ••نت
افراد الیق.
ـ دخالت میلسپو در سیاست به نفع ارتجاع و اخراج کارکنان که در احزاب مترقی جهان بودند.
دادن کمکهای مالی به دارودسته سیدضیاء
ـ دادن  ۹۰۰هزار متر پارچه به قیمت دولتی به رشیدیان همکار سیدضیاء۸
ـ دادن ۴تن رنگ به کورس همکار دیگر سید ضیا ۹
ـ دادن آگهی های دولتی به روزنامه های طرفدار سیدضیاء
ـ در ت ••عدی ••ل ب ••ودج ••ه و ای ••جاد ث ••روت .در س ••ال ۱۳۲۲م ••ال ••یات ب ••ر درآم ••د ته ••ران۳۰۹م ••یلیون ت ••وم ••ان ب ••ود در س ••ال
۱۳۲۳در حالی که مالیات تا۸۰درصد باال رفته بود  ۳۰۲میلیون تومان عایدات رسید.
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ـ مخارج استخدام مستشاران سر به میلیونها تومان میزد.
ـ ب • • ••ده • • ••ی دول • • ••ت ب • • ••ه ب • • ••ان • • ••ک م • • ••لی در س • • ••ال ۱۳۲۳م • • ••بلغ۴،۵۰۷،۳۷۰،۲۷۱/۳۰

ری • • ••ال ب • • ••ود ک • • ••ه نس • • ••بت ب • • ••ه

سال۱۳۲۲مبلغ ۶۳۴،۵۳۵،۳۳۳/۷۵افزایش یافت۴/۵.بیلیارد بدهی بود که ۶۳۴میلیون افزایش داشت.
ـ اولین مخالف میلسپو دکتر مصدق بود.
از فروردین ۱۳۲۳مبارزه با او شروع شد.
ـ حزب توده نظری مشابه دکتر مصدق داشت.
ـ در اثر مبارزات دکتر مصدق ،حزب توده ،جبهه آزادی ،لغو اختیارات دکتر میلسپو در مجلس مطرح شد.
ـ دولت ساعدبرای ۳ماه وقت گرفت و آن هم تحویل منابع نفتی بلوچستان و سیستان به امریکا و انگلیس
بود.
در ۱۳۲۳/۱۰/۱۹مجلس اختیارات میلسپو را لغو و او ایران ورشکسته را ترک کرد.
دولت ایران مجبور شد تا آبان۱۳۲۴ماهی  ۱۵۰۰دالر به اوحقوق بدهد.

کودتا برعلیه رضاشاه
با وساطت فروغی و وثوقالدوله قوام از تبعید به ایران بازگشت و به امالک خود در الهیجان رفت.
و ب ••ا ش ••روع ج ••نگ دوم ک ••میتهای  ۴۰ن ••فره ت ••شکیل ش ••د ک ••ه ق ••وام ن ••یز در رأس آن ب ••ود و ت ••صمیم داش ••ت ب ••ا ک ••مک
آملان برعلیه رضاشاه کودتا کند.
آملان از این طرح استقبال کرد .به خاطر آنکه از بیطرفی ایران ناراضی بودند و تصور میکردند در
صورت حمله شوروی به ایران رضاشاه با آنها مقابله نخواهد کرد.
این کودتا به چند دلیل صورت نگرفت:
-۱نخست آنکه حمله متفقین به ایران معادالت منطقه را به هم زد.
-۲بین اتل سفیر آملان در ایران و شولنبورگ سفیر آملان در شوروی در ارزیابی نیروها اختالف بود.

ماهیت کودتا
مشکل حمید شوکت در آن است که وارد بحث روی ماهیت کودتا نمیشود .اگر کودتای اول قوام برعلیه
رضاشاه را در آستانه قدرتگیری او که هنوز سردار سپه است را امری مثبت تلقی کنیم .که اگر موفق
میشد ،شاید شرایطی به وجود میآمد که حکومت احمدشاه ادامه مییافت و ایران از شر یک دیکتاتوری
۵۰ساله نجات مییافت.
ام••ا ای••ن ک••ودت••ا م••اه••یتی ب••ه غ••ای••ت ارت••جاع••ی داش••ت ،مس••لم اس••ت ک••ه م••ا ب••ین ح••کوم••ت ت••وت••ال••یتر رض••اش••اه ب••ا ی••ک
حکومت وابسته به فاشیسم هیتلری ،رضاشا ه را ترجیح میدهیم .بین بد و بدتر ،انتخاب ما ،روشن است.
اگر این کودتا با کمک آملان به پیروزی میرسید .چه اتفاقی میافتاد.
ق•وام ک•ه ن•میت•وانس•ت س•یاس•ت رض•اش•اه را پ•ی ب•گیرد .راب•طه ت•جاری ب•ا آمل•ان و اع•الم ب•یط•رف•ی در ج•نگ م•ورد
ق ••بول آمل ••ان ن ••بود .اگ ••ر ای ••نگ ••ون ••ه ب ••ود ک ••ه در آن روزگ ••ار ن ••زدی ••کتری ••ن متح ••د ب ••ه آمل ••ان رض ••اش ••اه ب ••ود .رض ••اش ••اه ت ••اج و
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تختاش را بر سر همین دوستی گذاشت.
کودتای فاشیستی و روی کار آمدن دولتی طرفدار بیچون و چرای آملان ایران را به ورطۀ ای هولناک
میکشاند که میتوانست منجر به تکه تکه شدن ایران شود.
اگ•ر م•تفقین ای•ران را م•ؤدب•ان•ه ت•رک گ•فتند ب•ه خ•اط•ر آن ب•ود ک•ه ای•ران در ج•نگ ب•یط•رف ب•ود .و اش•غال ای•ران ج•ز
ح••ماق••ت رض••اش••اه ،م••رب••وط ب••ه ک••مکه••ای س••وقال••جیشی ام••ری••کا و ان••گلیس ب••ه ش••وروی ب••ود .ای••ران پ••ل پ••یروزی ن••ام
گرفت .نه یک کشور متخاصم و اشغال شده.
آیا قوام به عاقبت کار اندیشیده بود.؟ آیا اینکار قوام منطبق بر مصالح ملی بود.؟
در تمامی این موارد حمید شوکت خاموش است تا بار دیگر دل قوام را برای وطن کباب کند.

فروغی که بود
»در پ ••ی اس ••تعفای ف ••روغ ••ی ک ••ه از شه ••ری ••ور ت ••ا اس ••فند  ۱۳۲۰زم ••ان ام ••ور م ••ملکت را در دس ••ت داش ••ت
خ ••أل ب ••زرگ ••ی ای ••جاد ش ••ده ب ••ود ک ••نارهگ ••یری ف ••روغ ••ی ب ••هع ••نوان ش ••خصیتی ک ••اردان ،آن ه ••م در دورهای
ب ••سیار ح ••ساس از اش ••غال ای ••ران ،دش ••واری ت ••ازهای در راه ح ••فظ اس ••تقالل و م ••وج ••ودی ••ت ک ••شور ب ••ه
ش • ••مار م • ••یآم • ••د .دش • ••واری ت • ••ازهای ک • ••ه ج • ••ان • ••شینی م • ••ناس • ••ب ب • ••رای او را ب • ••ه ض • ••رورت • ••ی ف • ••وری ب • ••دل
میساخت۱۰«.
در همین یک پاراگراف چند مغلطه بزرگ وجود دارد:
-۱فروغی شخصیتی کاردان بود.
-۲او حافظ استقالل و موجودیت کشور بود.
-۳جانشین او که قوام هست نیز حافظ استقالل و موجودیت کشور است.

محمد علی فروغی که بود
محمدعلی فروغی یکی از اخالف حاج مؤمن اصفهانی بود .از یهودیان بغداد که برای تجارت به اصفهان
آمده بود.
ج••د او مه••دی ارب••اب ب••ود ک••ه از راه وارد ک••ردن ت••ری••اک از ه••ندوس••تان ب••ه ث••روت••ی رس••ید .ی••کی از پس••ران ارب••اب،
محمدحسین بود که به ذاکءامللک معروف بود .و پدر محمدعلی فروغی بود.
ذک ••اءامل ••لک ی ••کی از خ ••دم ••تگزاران درب ••ار ن ••اص ••ری و ی ••کی از اع ••ضای ف ••رام ••اس ••ون ••ری ب ••ود .مح ••مدع ••لی ف ••روغ ••ی در
زمان رضاشاه چند بار به مقام وزارت و سه بار نخستوزیر شد.
وی ی•کی از ب•نیان•گذاران »ل•ژ ب•یداری ای•ران« در س•ال ۱۲۸۶ش•مسی ب•ود.و ی•کی از س•ه م•ترج•م ق•ان•ون اس•اس•ی
فراماسونری به زبان فارسی بود.
در س••ال  ۱۳۱۴ب••ه دن••بال درگ••یریه••ای مشه••د ب••ه خ••اط••ر ک••شف ح••جاب مح••مدول••ی خ••ان اس••دی ک••ه ن••یاب••ت ت••ول••یت
آستان قدس رضوی را داشت .به خاطر دست داشنت در این درگیریها اعدام شد.
مح••مدول••ی خ••ان پ••در ش••وه••ر دخ••تر ف••روغ••ی ب••ود .ب••ه ه••مین خ••اط••ر ف••روغ••ی نخس••توزی••ر م••غضوب و از ک••ار ب••رک••نار
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شد.

مهره استبداد
ف••روغ••ی در ن••وع خ••ود ان••دی••شمندی ب••زرگ ب••ود .در ت••اری••خ و ف••لسفه م••طال••عات و ن••وش••تهه••ای••ی داش••ت .ام••ا ت••مام••ی ای••ن
ن••بوغ و دان••ش در خ••دم••ت دی••کتات••وری رض••اش••اه ب••ود .او ی••کی از مه••رهه••ای دس••تگاه اس••تبداد و س••رک••وب  ۲۰س••ال••ه
بود.
پ••س م••لت ای••ران از ای••ن دان••ش و ه••وش به••رهای ن••برد .آن••چه ب••رد دی••کتات••وری ب••ود و اگ••ر ب••رک••نار ش••د ن••ه ب••ه خ••اط••ر
ملت که به خاطر درگیریهای درونی استبداد بود.
پ•س ک•ارن•ام•ه او ت•ا س•ال  ،۱۳۲۰ک•ارن•ام•ه درخ•شان•ی نیس•ت .و ک•اردان•ی او در چ•ارچ•وب ی•ک سیس•تم ض•د م•ردم•ی
مطرح است .که به خاطر آن به نان و نوایی هم رسیده بود.

دولت فروغی بعد از سقوط دیکتاتوری
س ••وم شه ••ری ••ور  ۱۳۲۰ش ••مال و ج ••نوب ای ••ران م ••ورد ح ••مله ش ••وروی و ان ••گلیس ق ••رار گ ••رف ••ت و در  ۵شه ••ری ••ور دول ••ت
م•نصور اس•تعفا داد و مح•مدع•لی ف•روغ•ی م•أم•ور ت•شکیل ک•اب•ینه ش•د م•نصور ب•ه ع•نوان ی•ک ژرم•نوف•یل ج•ای خ•ود را
به فروغی انگلوفیل داد.
 ۶شهریور دولت ایران اعالم ترک مقاومت کرد.
۸شهریور در تهران اعالم حکومت نظامی شد.

اولین اشتباه :نخستین کاردانی
متفقین پس از اشغال ایران یادداشتی در سه بند تسلیم دولت ایران کردند:
-۱غرب و جنوب از ارتش ایران تخلیه شود.
-۲کلیه اتباع آملانی به جز اعضای سفارت و چند کارمند فنی از ایران خارج شوند.
-۳تسهیالت الزم جهت حمل و نقل فراهم شود.
اما فروغی برای تحویل ندادن آملانیها شروع به دفعالوقت کرد.
 ۱۵شهریور متفقین یادداشت دیگری را تسلیم وزارت امور خارجه کردند و درخواست شد تا در اسرع وقت
سفارت آملان  ،ایتالیا و مجارستان و رومانی تعطیل شوند.
ام•ا ب•از دی•کتات•ور و ن•وک•رش ف•روغ•ی ع•مق م•اج•را را ن•فهمیدن•د ۱۸ .شه•ری•ور س•فارت•خان•هه•ا را ت•عطیل ک•ردن•د و در
 ۱۹شهریور در سر مقاله اطالعات نسبت به اینکار اعتراض کردند.
ای••ن م••قال••ه اث••ر س••وئ••ی در س••فارتخ••ان••هه••ای م••تفقین داش••ت ف••روغ••ی ن••اچ••ار ش••د م••دت  ۳روز اط••الع••ات را ت••وق••یف
کند.
ول•ی رض•اش•اه و ف•روغ•ی ه•مچنان دف•عال•وق•ت م•یک•ردن•د و در  ۲۵شه•ری•ور ن•یروه•ای م•تفقین وارد ته•ران ش•دن•د و
سفارت انگلیس دستور داد رضاشاه استعفا دهد.
این نخستین کاردانی فروغی بود ،اشغال تهران توسط متفقین.
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دومین کاردانی :فرار دیکتاتور
رضاشاه باید توقیف میشد تا پاسخگوی  ۲۰سال زجر و شکنجه و اعدام و باال کشیدن اموال مردم باشد.
فروغی در اینجا دو کلک به مردم زد.
الف( نخست آنکه قول داد خروج رضاشاه با اجازه مجلس باشد.
ب( ب•ا گ•رف•نت ی•ک ه•به ن•ام•ه ام•وال رض•اش•اه را ب•ه پس•رش م•نتقل ک•رد و پس•ر او ن•یز ای•ن ام•وال را ط•ی ن•ام•های ب•ه
دولت داد تا صرف امور خیریه و یا شاکیان و مالباختگان از پدرش شود.
تالش فروغی نجات دیکتاتور از محاکمه و نجات دیکتاتوری از فروپاشی بود.

دیکتاتور نه ،دیکتاتوری آری
م•شکل ف•روغ•ی و ق•وام اگ•ر ب•توان ن•ام م•شکل را ب•ر آن گ•ذاش•ت اخ•تالف•ات آنه•ا ب•ا دی•کتات•ور ب•ود .وگ•رن•ه آنه•ا ه•یچ
م•شکلی ب•ا دی•کتات•وری ب•هع•نوان ی•ک سیس•تم ن•داش•تند .و ه•ر زم•ان ک•ه الزم ب•ود ب•ا ت•مام•ی وج•ود ب•ه ک•مک آن ش•تاف•تند
چه فروغی مغضوب شده و اعدامی داده و چه قوام مغضوب شده و به تبعید رفته.
وق•تی ف•روغ•ی ب•ه ک•مک رض•اش•اه ش•تاف•ت ک•ه زن•دگ•ی و ح•کوم•ت رض•ا ش•اه ب•ه م•وی•ی ب•ند ب•ود .ف•روغ•ی ت•الش خ•ود را
ب•رای ن•جات دی•کتات•ور ک•رد .وق•تی س•ودی ن•بخشید ت•مام•ی »ک•اردان•ی« و »دان•ش« خ•ود را ب•ه ک•ار ب•رد ت•ا دی•کتات•وری
ادامه یابد رضاشاه نشد محمدرضاشاه .گرگ نشد توله گرگ.

تالش برای متالشی نشدن دیکتاتوری
-۱اولین کار او فراری دادن رضاشاه بود.
-۲دومین کار وجیه املله کردن و بت کردن شاه بود ؛ نگاه کنیم:
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مبلغ  ۱۰میلیون ریال از دارایی شخصی خود به وزارت فرهنگ اعطا
فرمودند که همه مایه حقوق بازنشستگی این دسته از معلمان باشد۱۱ .
ـ اعلیحضرت چون زمستان نزدیک است برای تهیه لباس و روپوش مبلغی به بینوایان مرحمت فرمودند.
ـ اعلیحضرت همایونی از دارایی شخصی خود به هر یک از افسران ارتش  ۷کیلوبرنج و  ۳کیلو قند اعطا
کردند۱۲ .
ـ حسن اسفندیاری۲مهر  ۱۳۲۰رئیس مجلس
راج ••ع ب ••ه ب ••خشه ••ای ••ی ک ••ه از دارای ••ی ه ••مای ••ون ••ی ب ••رای م ••لت و ک ••شور خ ••ودش ••ان ت ••خصیص دادهان ••د ...ام ••یدوارم
همگی یک صدابگویند:
که در سایه آن توان برد رخت۱۳

برومند باد آن همایون درخت

دیکتاتوری یک سیستم است
دی ••کتات ••وری ی ••ک سیس ••تم اس ••ت ،ف ••رد نیس ••ت .ن ••ماد و س ••مبل آن ف ••رد اس ••ت ک ••ه ای ••ن ن ••هاد م ••یت ••وان ••د ی ••ک ن ••ظام ••ی ی ••ا
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روحانی و یا حتی یک تکنوکرات و بوروکرات باشد.
ام•ا ب•ه ت•نهای•ی دی•کتات•ور راه ب•ه ج•ای•ی ن•میب•رد .پ•س ن•یاز دارد ب•ه گ•زم•ه و ج•الد و ش•کنجهگ•ر وم•بلغ و ت•ئوری•سین
و هنرمند و ورزشکار.
ن ••یاز دارد ب ••ه ع ••ام ••ی و روش ••نفکر و در ی ••ک ک ••الم ن ••یاز دارد ب ••ه دس ••ته ••ا و پ ••اه ••ای ••ی ک ••ه ای ••ن دی ••و آدم ••خوار را در
س••راس••ر ی••ک ک••شور ب••ه ح••رک••ت درآورد .ه••مانه••ای••ی ک••ه در م••دت ۲۰س••ال از ی••ک ق••زاق ب••یس••واد ره••بر ع••ظیمال••شأن
س•اخ•تند ،خنج•ر او را ت•یز ک•ردن•د ت•ا ب•ر پش•ت و ج•گرگ•اه م•لت ف•رود ب•یاورد .ه•مانه•ا ب•ار دی•گر دس•ت ب•هک•ار ش•دن•د ت•ا
از »شاه جوانبخت« ظل اهلل بسازند.
حسن اسفندیاری و فروغی و دیگر اجنه و شیاطین پیج و مهره های این سیستم بودند.

دزد و بچه دزد
در حالی که دزد بزرگ فرار کرده بود .از اموال غصبی مردم بچه دزد بذل و بخشش میکرد تا خاک در چشم
حقیقت بپاشد و اموال دزدی در خزانه چهل دزد بغداد باقی بماند.
اگر مجلس سیزدهم مجلس بود .و اگر آن اراذل و اوباشی که روی صندلیهای نمایندگی ملت نشسته
بودند ،نمایندگان واقعی ملت بودند .باید اموال دزدیده شده را به تمامی به صاحبان اصلی باز میگرداند و به
محمدرضا و حسن اسفندیاری می گفتند :غلط اضافی موقوف ،ملت خود قادر است اموال خود را بذل و
بخشش کند.

کاردانی سوم :ابقای مجلس سیزدهم
فروغی با تمام قوا ایستاد و از تجدید انتخابات مجلس سیزدهم جلوگیری کرد تا نمایندگان فرمایشی دوران
رضاشاه بر صندلیهای نمایندگان ملت تکیه زدند.
ف ••روغ ••ی ب ••ه ت ••مام ••ی اع ••تراض ••ات و ش ••کای ••ات م ••ردم وق ••عی ن ••نهاد در ح ••ال ••ی او خ ••ود به ••تر م ••یدانس ••ت در دوران
رضاشاه »طویله« مجلس از چه کسانی پر میشد۱۴.
طویله اصطالحی بود که رضاشاه به مجلس شورای ملی اطالق میکرد.

کاردانی چهارم:
فروغی تعهدات ریالی متفقین را به گردن گرفت و به قول دکتر مصدق اگر ورود متفقین به ایران و در اختیار
گرفنت راه ها برای آنها جنبه حیاتی داشت گرفنت ریال به منزله باج و خراج بود.
در دول•ت ف•روغ•ی ب•ود ک•ه وزی•ر دارای•ی او ب•ا ب•اال ب•ردن ق•یمت ل•یره از ۶۸ری•ال ب•ه  ۱۴۰ری•ال ب•اع•ث ک•اه•ش ارزش
ریال و باال رفنت هزینه زندگی مردم شد.

کاردانی پنجم :ماستمالی کردن محکومیت جنایتکاران رضاشاه
دول ••ت ف ••روغ ••ی زی ••رف ••شار م ••ردم م ••جبور ش ••د چ ••ند ن ••فر از آدم ••کشان رض ••اش ••اه ••ی را دس ••تگیر ک ••ند .ام ••ا ای ••ن ق ••ضیه
آن••چنان م••اس••تم••ال••ی ش••د ک••ه آب از آب ت••کان ن••خورد .آدم••کشان ب••ه ت••مام••ی خ••الص ش••دن••د و ب••دی در ب••د ب••ودن خ••ود
پیروز ماند۱۵.
34

کاردانی ششم :مطهر کردن اموال غصبی
ف••روغ••ی ب••ا ی••ک »ه••به ن••ام••ه« ک••ه ب••ه ش••عبدهب••ازی ش••بیه ب••ود ،ام••وال دزدی را از رض••اش••اه ب••ه ع••نوان ام••وال ق••ان••ون••ی او
گ••رف••ت و ب••ه پس••رش دارد .پس••رش ب••رای آنک••ه ای••ن ام••وال را ب••ه م••ردم و ص••اح••بان اص••لی آن ن••ده••د ب••ه دول••ت واگ••ذار
کرد و »امالک اختصاصی« به »ادارۀ امالک واگذاری« تغییر نام دهد.
ن ••مای ••ندگ ••ان مج ••لس  ۱۲و  ۱۳ک ••ه گ ••ماش ••تگان ن ••ظام دی ••کتات ••وری ب ••ودن ••د ح ••اض ••ر نش ••دن ••د اع ••الم ک ••نند ای ••ن ام ••الک
غ ••صبی اس ••ت ،ب ••لکه رض ••اش ••اه ای ••ن ام ••الک را ب ••رای خ ••دم ••ت ب ••ه ک ••شور ف ••راه ••م ن ••موده و آن ••قدر در س ••اله ••ای ب ••عد
ص••اح••بان واق••عی ام••الک را دس••ت ب••ه س••ر ک••ردن••د ت••ا پ••س از ت••رور ش••اه در ۱۵ب••همن ۱۳۲۷ب••ا ت••صوی••ب مج••لس ک••لیه
اموال به ملکیت محمدرضاشاه درآمد.
همان شاه بخشندهای که فروغی و حسن اسفندیاری و قلم به دستان روزنامه ایران مبلغ آن بودند.

نوعی مغلطه
ای ••ن ه ••م ن ••وع ••ی م ••غلطه اس ••ت ک ••ه ح ••کمی ص ••ادر ش ••ود .؛ف ••روغ ••ی ک ••اردان ب ••ود؛ و اث ••بات آن ح ••وال ••ه ش ••ود ب ••ه ش ••رای ••ط
حساس کشور و از همین کاردانی ،بزرگی قوام اثبات شود.
م•ردی ف•رام•اس•ون•ری در خ•دم•ت اس•تبداد ت•ا آخ•ر ع•مر ق•دم•ی ب•رای به•روزی م•ردم خ•ود ب•رن•داش•ت و ه•وش و دان•ش
و ذکاوت خود را فروخت و پولش را گرفت و خرج کرد.
ح•مید ش•وک•ت اگ•ر ع•مری ب•یای•د و زن•دگ•ی ف•روغ•ی را ب•نویس•د ب•دون ش•ک خ•واه•د ن•وش•ت در ح•ق ف•روغ•ی چ•ون ق•وام
ظلم شد.

نخستوزیری قوام
در م••رداد ۱۳۲۱پ••س از اس••تعفای ف••روغ••ی و س••هیلی ق••وام ب••ه نخس••توزی••ری رس••ید »س••فرای انگلس••تان ،ش••وروی و
ام•ری•کا ب•ر آن ش•دن•د ک•ه چ•یرگ•ی ب•ر دش•واری ه•ای ف•زای•نده ای•ران ت•نها ب•ا ق•وام و ب•ه ه•مت اح•ترام ام•کانپ•ذی•ر خ•واه•د
بود۱۶«.
برنامه قوام حول سه محور میچرخید:
-۱برقراری امنیت
-۲رفع بحران غله
-۳تحویل عوامل آملان
دی ••ری ن ••پائ ••ید ک ••ه ق ••وام ت ••نها چ ••اره را در ان ••حالل مج ••لس ی ••اف ••ت .ب ••عد چ ••ارهای دی ••گر ان ••دی ••شید در ۲۶آب ••ان ۱۳۲۱
طرح کسب اختیارات فوقالعاده را برای ۹ماه به مجلس عرضه کرد.
دش ••واری ت ••ازه ت ••قاض ••ای انگلس ••تان ب ••رای ان ••تشار اس ••کناس ب ••ود .ک ••ه ق ••وام ح ••ق ان ••تشار اس ••کناس را از مج ••لس
گرفته و به کمسیون ویژه داد.
ق••وام ان••تشار اس••کناس را ب••ا ت••أم••ین غ••له گ••ره زد و ق••ول گ••رف••ت ک••ه م••تفقین ب••رداش••ت م••حصول در س••ال آی••نده غ••له
ایران را تأمین کنند.
ق ••وام ب ••رای غ ••لبه ب ••ر ک ••مبود غ ••له »اداره غ ••له« را ت ••شکیل داد و ش ••ری ••دان مس ••تشار ام ••ری ••کای ••ی را ب ••ه ری ••اس ••ت آن
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گمارد .شریدان طرح جیرهبندی و نظارت دولت را اجرا کرد.
در آستانه ناآرامیهای آذر  ۱۳۲۱سیلوی تهران فقط برای دو روز گندم داشت.
 ۱۷آذر م ••ردم گ ••رس ••نه ب ••ه مج ••لس ری ••ختند و ک ••ار ب ••ا  ۷۰۰کش ••ته و زخ ••می ب ••ه پ ••ای ••ان رس ••ید .م ••تفقین ه ••مچنان از
نخستوزیری قوام پشتیبانی کردند و کابینه او دو ماه دیگر ادامه یافت.
آخرین اقدام قوام کوشش برای جلب نظر امریکا در پیوسنت به قرارداد میان ایران و متفقین بود.
ق•وام م•یخ•واس•ت ب•ااس•تخدام مس•تشاران ن•ظام•ی ام•ری•کا »س•یاس•ت م•وازن•ه« م•ثبت را ب•ه اج•را درآورد س•یاس•تی
که میبایست حاکمیت و استقالل ایران تضمین شود.
ابتکار قوام عضویت ایران در سازمان ملل بود.
»قوام پیش از ترک صحنه خود را برای دور تازهای از نبرد که با بود و نبود میهنش گره
می خوردخود را آماده میساخت مقابله با ادامه حضور نیروهای ارتش سرخ در آذربایجان۱۷«.

سیاست موازنه مثبت
قوام یک سیاستمدار آمریکائوفیل بود .او میپنداشت با آمدن امریکاییها و یا به قول بهار در تاریخ
مختصرش»اتازونی« درهای بهشت به روی ایران گشوده میشود.
پ•س ت•الش ک•رد در زم•ان اح•مدش•اه ن•فت ش•مال ای•ران را ب•ه آم•ری•کای•یه•ا ب•ده•د ک•ه نش•د و در ه•مان روزگ•ار دک•تر
میلسپو و لشکری عظیم از مستشاران و مترجم به ایران آورد تا ایران اتازونی دوم شود.
در ای ••ن دوره او چ ••نین ک ••رد ه ••م از آم ••ری ••کا دع ••وت ک ••رد ک ••ه ب ••ه ه ••مراه ان ••گلیس و ش ••وروی ب ••ه ای ••ران ب ••یای ••د .و ه ••م
ب••اردی••گردک••تر میلس••پو و ش••ری••دان و ش••وارت••سکف را وارد ک••رد ت••ا ب••ا س••پردن ک••لید ای••ران ب••ه ای••ن مس••تشاران ای••ران را
گلستان کند.
حمید شوکت تاریخ را نخوانده است و اگر خوانده به دقت نخوانده است .و فکر کرده است که اگر در مقابل
سیاست موازنه منفی دکتر مصدق سیاست موازنه مثبت قوام را بگذارد قوام را باالتر از مصدق گذاشته است.
شوکت فکر کرده است در سرزمینی است که مردم شکل مار را به نوشته مار ترجیح میدهند .مثبت در مقابل
منفی است.
ب ••رخ ••الف ت ••صور ق ••وام و م ••لکال ••شعرای ب ••هار و ح ••مید ش ••وک ••ت آم ••ری ••کای ••یه ••ا ب ••ه ای ••ران آم ••دن ••د ب ••ا ک ••رور ک ••رور
مس•تشار ،ن•فت ای•ران را ه•م ب•ردن•د ک•رور ک•رور ام•ا ای•ران ات•ازون•ی نش•د .ق•وام و ب•هار و ش•وک•ت م•عنای ج•هان•ی ب•ودن
س••رم••ای••ه را ت••ا ب••ه آخ••ر ن••فهمیدن••د و ف••کر ک••ردن••د ن••فتیچ••ی آم••رک••ای••ی به••تر اس••ت از ن••فتخ••وار ان••گلیسی .س••رم••ای••هدار
آمریکایی بهتر است از سرمایهدار انگلیسی.

حل مسئله نان
ق••وام ب••ه ق••ول ش••وک••ت ب••ه خ••اط••ر غ••رور و واق••عگ••رای••ی ،ک••ه ای••ن ه••م از آن م••غلطهه••ای ب••زرگ اس••ت مج••لس را ب••ه چ••یزی
ن ••میگ ••رف ••ت در ت ••رب ••یت اس ••تبدادی او ،مج ••لس ی ••عنی ک ••شک ،زی ••نتامل ••جال ••س ک ••اره ••ای او ،پ ••س مج ••لس را دور زد و
اج••ازه ان••تشار اس••کناس را در دس••ت گ••رف••ت ت••ا ج••یب م••تفقین را ب••ه ب••های••ی ۵۰۰ب••راب••ر ق••یمت اج••ناس در ب••ازار ای••ران
پ••ر ک••ند و در آخ••ر غ••لهای ه••م ب••ه ای••ران داده نش••د .و ب••لوای ن••ان ک••ه ش••ورش م••ردم گ••رس••نه ب••ه ج••ان آم••ده و ش••یطنت
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شاه بود قوام را نه در آن روز بلکه دو ماه دیگر برکنار کرد.
پ ••س م ••لت ط ••رف ••ی نبس ••ت ،ف ••الک ••تزدهت ••ر و ب ••دب ••ختت ••ر ش ••د .و ق ••وام رف ••ت ب ••ه اله ••یجان ت ••ا خ ••ودش را ب ••رای دور دوم
ق•درت آم•اده ک•ند .و م•علوم نیس•ت ب•ه ق•درت رس•یدن ای•ن م•فتخ•وران و ن•وک•ران اج•نبی چ•ه رب•طی ب•ه ب•ود و ن•بود م•یهن
دارد.
شوکت چقدر ضجر کشیده است تا از قوام یک ناجی کشور بسازد که مدام» بود و نبود میهن« منوط بوده
است به حضور او .اما کارنامه قوام در همین دور از انتشار اسکناس و آمدن مستشاران امریکایی در جلو
چشم ما است.
شوکت چه خوب بود کمی تاریخ میخواند.
»-۱یادداشتهای رضا هروی بصیروالدوله
دو سال روابط محرمانه احمدشاه و سفارت شوروی«
-۲ملک الشعرای بهار؛تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران
-۳روزنامه رعد امروز؛شماره -۲۶۷مورخه ۲۳/۷/۴
-۴روزنامه اقدام شماره  ۵۲۰مورخه۲۳/۴/۱۶
-۵روزنامه ایران شماره ۳۷۵مورخه-۲۳/۱۲/۱۵دکتر حسین پیرنیا
-۶کتاب موازنه منفی-نطق مصدق در مجلس
-۷مرد امروز شماره -۱۶مورخه۲۳/۲/۱۲
-۸روزنامه رهبر شماره ۴۷۹مورخه۲۳/۱۱/۶
-۹روزنامه رهبر شماره ۳۰۹مورخه۲۳/۳/۱۹
-۱۰در تیررس حادثه-صفحه۱۷۵
 ۱۱ـ روزنامه ایران۱۳۲۰/۷/۱۰
-۱۲روزنامه ایران۲۰/۷/۳
-۱۳روزنامه ایران۱۳۲۰/۷/۲:
 -۱۴رضا شاه مجلس را طویله خطاب می نمود و هرکس را می خواست مورد تفقد قرار بدهد دستور می
داد او راهم وارد طویله نمایند  .نقل ازروزنامه مرد امروز ۲۳/۵/۷شماره  ۲۶مقاله زندگی یک دیوانه بقلم
مهجور
-۱۵روزنامه کوشش مورخه۲۰/۹/۱۱
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فصل سوم

تحریف وقایع
فشرده فصل ششم کتاب شوکت بر این اصل استوار است که جنگ در حال تمام شدن بود و بریا؛وزیر کشور
استالین دید شوروی نیاز به نفت دارد .به استالین گفت و استالین دستور داد فرقه دمکرات درست شود تا
اهرمی برای گرفنت نفت باشد.
ک ••ه ن ••اگ ••هان ق ••وام م ••ردی ب ••رای ت ••مام ف ••صول چ ••ون رس ••تم دس ••تان ب ••ه ک ••مک م ••یهن ش ••تاف ••ت ب ••ه ش ••وروی رف ••ت ،س ••ر
استالین را کاله گذاشت و برگشت نگاه کنیم:
»-۱اس•تال•ین ن•ظری ب•ه ق•فقاز ان•داخ•ت وب•ا پ•یپاش ب•ه س•مت ج•نوب•ی ن•قشه رف•ت و ب•ا اش•اره ب•ه م•رزه•ای ش•وروی
با ایران گفت ازمرز های مان در این جا راضی نیستم .
-۲ط•راح اص•لی م•سئله کس•ب ام•تیاز ن•فت ش•مال الورن•تی ب•ری•ا م•رد ق•درت•مند دس•تگاه م•خوف س•رک•وب اس•تال•ین
بود.
-۳بریا در شهریور ۱۳۲۳گزارشی از مسئله نفت در اختیار استالین و مولوتف قرار داد.
-۴ب••ر چ••نین زم••ینه ای اس••تال••ین در خ••رداد ۱۳۲۴س••ندی ک••ام •الً مح••رم••ان••ه را پ••یرام••ون ک••اره••ای زم••ینش••ناس••ی و
اکتشاف مناطق نفتخیز شمال ایران به امضا رساند.
-۵ح•رب•ه ک•ارای دس•تیاب•ی ب•ه چ•نین ه•دف•ی ب•رپ•ای•ی و ح•مای•ت از ف•رق•ه دم•کرات و م•قدم•ه خ•ودم•ختاری آذرب•ای•جان
بود«.
ب ••قیه ای ••ن ب ••خش ش ••رح م ••اوق ••ع اس ••ت ک ••ه ه ••مه از چ ••ند و چ ••ون آن م ••طلعان ••د .ام ••ا پ ••ای ••هه ••ای ای ••ن ب ••خش ب ••ر ن ••ادی ••ده
گرفنت و تحریف چند مسئله اساسی بنا شده است:
-۱طرح مسئله نفت شمال خوابنما شدن بریا مرد مخوف دستگاه آدمکشی استالین نبود .طرح خائنانه
ساعد بود.
-۲در آذرب•ای•جان ک•ه در تح•لیله•ای راس•ت ارت•جاع•ی ،پس•رخ•ال•هه•ای آق•ای ش•وک•ت م•ردم ح•ضور واق•عی ن•دارن•د.
یک مشت خاک و کوه ودره و رودخانه است که روسها میخواستند آنرا از ایران جدا کنند.
ف••رام••وش ک••ردن م••ردم و ح••قوق ت••اری••خی آنه••ا از س••ال  ۱۳۲۴ش••روع ش••ده اس••ت و ت••ا آخ••ر دن••یا ت••وس••ط راس••ت
ارتجاعی ادامه خواهد یافت.
ام••ا ب••رخ••الف تح••لیله••ای م••حققین ت••اری••خ »و زن••دگ••ین••وی••سان خ••ارج••ه ن••شین« در آذرب••ای••جان از دی••رب••از م••ردم••ی
زن•دگ•ی م•یک•نند ک•ه ب•ه زب•ان ت•رک•ی س•خن م•یگ•وی•ند .ای•ران•ی هس•تند و ت•ا ت•شکیل ف•رق•ه دم•کرات دو ان•قالب ن•اک•ام را
پشت سر گذاشته بودند و در دوران سیاه  ۲۰ساله رضاشاه به آنها ستمی مضاعف شده بود.
پ•س م•یخ•واس•ند ب•ا زب•ان خ•ود ب•خوان•ند ی•اد ب•گیرن•د ب•نوی•سند ح•رف ب•زن•ند و ب•ا دس•تان خ•ود م•نطقه خ•ود را آب•اد
کنند .این خواستهها را میگویند خودمختاری و نه تنها چیز بدی نیست که خیلی هم خوب است.
در آن روزگ••ار آذرب••ای••جان س••نتی غ••نی از م••بارزه ،ان••قالب و ان••دی••شهه••ای س••وس••یال دم••کراس••ی را در پش••ت س••ر
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خ••ود داش••ت .ف••رام••وش ن••کنیم ک••ه نخس••تین ح••زب س••وس••یال دم••کرات ای••ران در ب••ین ک••ارگ••ران آذرب••ای••جان م••قیم ب••اک••و
ت ••شکیل ش ••د .و ه ••م ای ••نان ب ••ودن ••د ک ••ه ان ••قالب مش ••روط ••ه را ب ••عد از ک ••ودت ••ای مح ••مدع ••لی ش ••اه ش ••علهور ک ••ردن ••د .ت ••ا
فرصتطلبانی چون سپهدارتنکابنی ،سردار اسعد و دیگران بیایند و میوهچین آن باشند.
ای•ن تح•لیل مسخ•ره ک•ه اس•تال•ین دس•تور ت•شکیل ف•رق•ه را ب•رای گ•رف•نت ن•فت ش•مال داد ت•وه•ین ب•ه م•ردم•ی ب•زرگ و
ن•ادی•ده گ•رف•نت واق•عیته•ای ت•اری•خی اس•ت .ک•اف•ی اس•ت ک•ه ب•ه خ•اط•رات ص•فرخ•ان قه•رم•ان•ی و دی•گر ن•وش•تهه•ای آن
روزگ••ار م••ثل م••صاح••به س••رت••یپ درخ••شان و ن••وش••تهه••ای روزن••ام••هن••گاران مس••تقل آن دوران م••راج••عه ک••رد ک••ه چ••گون••ه
هزار هزار مردم به این نهضت می پیوستند تا آرمانهای ملی خود را متحقق کنند.
م•گر ش•دن•ی اس•ت ک•ه اس•تال•ین دس•تور ب•ده•د و م•ردم زح•متکش و ک•وچ•ه و ب•ازار ی•ک م•نطقه در اب•عاد م•یلیون•ی ب•ه
یک نهضت ملحق شوند .چرا اینکار بعدها انجام نشد .چرا در مناطق دیگر اینکار صورت نگرفت.؟

مذاکرات مسکو
م•ذاک•رات م•سکو ه•م ش•ق ال•قمر ق•وام ن•بود .اپ•ورت•ون•یسمه•ای روس م•ثل م•ول•وت•ف و اس•تال•ین در پ•ی گ•رف•نت ام•تیاز ن•فت
ب••ودن••د و ب••رای رس••یدن ب••ه خ••واس••تهه••ای ح••قیران••هش••ان ح••اض••ر ب••ودن••د ی••ک م••لت را ق••رب••ان••ی ک••نند .پ••س مش••تی ف••روم••ای••ه
نشس•تند ت•ا ی•ک ان•قالب را ق•رب•ان•ی ک•نند و ک•ردن•د ای•نک•ه در ای•ن زادوب•وم ام•ر ت•ازهای نیس•ت م•گر ه•مین خ•ائ•نین ب•ا
انقالب گیالن همین کار را نکردند.
آن روزگار قوام بود و روتشین بود و امروز قوام و مولوتف بودند.

مشروعیت شرکت مختلط
آن•ان•ی ک•ه ب•رای ق•وام ک•ف م•یزن•ند ک•ه م•ام م•یهن را ن•جات داد او ف•رق•ه دم•کرات را س•رک•وب ک•رد و ن•فت ش•مال را ب•ه
ش••وروی ن••داد .م••سئله را ن••ه از زاوی••ه م••ناف••ع م••لی ،ب••لکه از زاوی••ه دی••گری م••یب••ینند .ک••ه آن زاوی••ه م••ناف••ع م••لی نیس••ت
منافع امریکا و انگلیس و ارتجاع دربار است.
در آن روزگ••ار م••ناب••ع ن••فت ج••نوب ت••وس••ط ان••گلیس اس••تخراج م••یش••د و س••هم ای••ران  ۲۰درص••د ب••ود در ح••ال••یک••ه
پیشنهاد شوروی ۵۰درصد بود.
ن•کته دوم ط•بق ای•ن ق•رارداد  ۵۰س•ال ب•عد ک•لیه ای•ن ت•أس•یسات ب•ه ای•ران م•نتقل م•یش•د و ن•کته س•وم رس•میت ی•اف•نت
مالکیت ایران بر منابع نفتی این منطقه بود.
ح•اص•ل ک•ار ق•وام چ•ه ب•ود.؟ ن•فت ب•ه روسه•ا داده نش•د ت•ا ب•توان•د در ف•رص•تی م•ناس•ب ب•ه آم•ری•کائ•ی ه•ا ب•ده•د ک•ه
عمرش کفاف نداد وروسها هم اجازه کار را ندادند.
ای•ران م•دت  ۵۰س•ال از ای•ن م•ناب•ع مح•روم م•ان•د و در آخ•ر ک•ار ب•ه ت•قسیم مج•دد ک•شید و س•هم ای•ران ب•ه چ•یزی
حدود  ۱۱درصد تقلیل یافت.
طُ••رف••ه آن اس••ت ک••ه ت••مام••ی زن••دگ••ی ن••وی••سان ه••مچون ش••وک••ت از ق••رارداد م••نصفان••ه  ۵۰-۵۰ای••ران و ش••وروی ب••ه
ب••دی ی••اد م••یک••نند ام••ا از دادن ن••فت ش••مال ب••ه ام••ری••کای••یه••ا س••خنی ب••ه م••یان ن••میآورن••د و آنرا دری••چهای ب••ه س••وی
نیکبختی برای ایران میدانند .به راستی راز اینکار کجا است.؟
اگر قرار است مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند.
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آذربایجان
ببینیم روایت شوکت از تشکیل فرقه دموکرات چیست

» در نخس•تین روزه•ای شه•ری•ور ۱۳۲۴س•یدج•عفر پ•یشهوری ،ص•ادق پ•ادگ•ان و م•یرزاع•لی ش•بستری ط•ی نشس•تی
ب•ا ب•اق•راوف و م•شاوران•ش ک•ه م•أم•وران دس•تگاه ام•نیتی ش•وروی ن•یز در آن ش•رک•ت داش•تند ط•رح اول•یه ب•رن•ام•ه ف•رق•ه
دمکرات را آماده ساختند.
ـ از ره••بری ت••ا ب••رن••ام••ه س••یاس••ی و از ق••شون م••لی ت••ا ب••یان••یه مج••لس م••ؤس••سان ه••مه و ه••مه ب••ا ت••أی••ید و ط••راح••ی
شوروی انجام شده بود.
ـ ب••اق••راوف وظ••یفه داش••ت ب••ا ک••مک ک••میسار داخ••لۀ س••اب••ق آذرب••ای••جان ک••ه ن••قش م••شاور ک••نسول••گری ش••وروی در
تبریز را ایفا میکرد جنبش جداییطلبانه را هماهنگ میسازد.
ـ ب•اق•راوف م•یب•ایس•ت م•بارزه ان•تخاب•ات•ی پ•یشهوری ب•رای مج•لس ش•ورای م•لی در آذرب•ای•جان را س•ازم•ان•ده•ی
کند.
ـ ای•ن واق•عیت ،ادع•ای ک•م و ب•یش پ•ذی•رف•ته ش•دهای را ک•ه ت•شکیل ف•رق•ه در واک•نش ب•ه رد اع•تبارن•ام•ه پ•یشهوری در
مجلس چهارم بوده است با تردید جدی روبهرو میسازد.
ـ پ ••یشهوری م ••ی گ ••فت :ف ••قط در ن ••تیجه ای ••ن ک ••مک ه ••ا و ک ••مک ک ••ارم ••ندان ک ••نسول ••گری ش ••وروی م ••وف ••ق ش ••د ب ••ه
نمایندگی مجلس انتخاب شود.
ـ م•طلب از ای•ن ق•رار ب•ود ی•ا ف•رق•ه دم•کرات آن ق•در ق•درت م•یی•اف•ت ت•ا آذرب•ای•جان را از ای•ران ج•دا س•ازد و ب•ه ای•ن
ت•رت•یب ش•وروی م•سئله ن•فت و ام•نیت خ•ود در م•رزه•ای ج•نوب•یاش ب•ه س•ران•جام•ی م•طلوب ب•رس•ان•د ی•ا دول•ت ای•ران در
هراس از واقعیتی که جریان داشت امتیاز نفت شمال را به شوروی میسپارد«.

مغلطهگران کوچک و شعبدههای بزرگ
ن•گاه ک•نیم ب•ه روای•ت ش•وک•ت از ت•اری•خ ؛اس•تال•ین پ•یپاش را گ•رف•ت روی ن•قشه ای•ران و گ•فت از م•رزه•ای خ•ود در ای•ن
قسمت راضی نیستم و بعد سروکله بریاو باقراوف پیدا شد تا به جنبشهای جداییطلبانه کمک کنند.
برای اینکار فرقه دمکرات را درست کردند و در همان مسکو نام و بیانیه و لیست هیئت رئیسه
و مجلس مؤسسان و قشون ملی آنرا مشخص کردند و در آخر باقراوف مأمور شد تا به پیشهوری کمک کند
نماینده مجلس شود و خود پیشهوری هم گفت که من با کمک روسها نماینده شدم.
و در آخ•ر ای•نک•ه ش•وروی اگ•ر م•وف•ق ب•ه ج•دا ک•ردن آذرب•ای•جان م•یش•د م•سئله ن•فت و ام•نیت م•رزه•ای ج•نوب•یاش
حل میشد.
این را میگویند شامورتی بازی تاریخی و دالیلاش را میگویم:
-۱آخ•ر چ•گون•ه م•یش•ود اس•تال•ین و ب•اق•راوف ب•نشینند در م•سکو ن•ام و اس•اس•نام•ه و ب•رن•ام•ه و ره•بری ی•ک ح•زب را
ت••عیین ک••نند ب••رای••ش ق••شون م••لی و مج••لس م••ؤس••سان درس••ت ک••نند ب••یان••یه و اس••اس••نام••ه آن مج••لس را ه••م پ••یشاپ••یش
بنویسند؟
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-۲ان ••تخاب ••ات مج ••لس چ ••هارده ••م ق ••بل از ت ••شکیل ف ••رق ••ه اس ••ت چ ••گون ••ه م ••یش ••ود ب ••اق ••راوف م ••سئول ان ••تخاب ش ••دن
پ•یشهوری ب•اش•د ،در ح•ال•یک•ه ق•رار اس•ت آذرب•ای•جان را ج•دا ک•نند ن•مای•نده مج•لس چ•گون•ه ب•ا ج•دای•ی ج•ور درم•یآی•د
به قول عوام »دخیلم دار«.
-۳اگ••ر پ••یشهوری ب••ه ن••مای••ندگ••ی مج••لس پ••ذی••رف••ته م••یش••د و دارودس••ته س••یدض••یاء ک••ارش••کنی ن••میک••ردن••د چ••گون••ه
میشد پیشهوری را به تبریز برد تا در رأس یک جنبش تجزیهطلبانه قرار بگیرد.
-۴ت•شکیل مج•لس م•ؤس•سان در ح•ین ب•رگ•زاری ک•نگره خ•لق م•طرح ش•د و آن ه•م در ط•ی م•ذاک•رات م•فصل .م•گر
اینکه بپذیریم استالین عالوه بر دیکتاتور بودن دست در عالم غیب هم داشت و آینده را هم میدید.
-۵اس••تال••ین و ب••اق••راوف از ک••جا م••طمئن ب••ودن••د ک••ه ف••رق••های ک••ه آن••ان در م••سکو ت••صمیم گ••رف••تهان••د درس••ت ک••نند ُب••رد
تودهای مییابد تا برای آن قشون ملی و مجلس ملی درست کنند.
-۶چگونه میشود آذربایجان را از ایران جدا کرد و آن وقت دولت ایران بیاید نفت شمال را به روسها بدهد.
-۷ای•ن اس•ناد ن•وی•اف•ته ح•مید ش•وک•ت ک•ه ه•مه ح•اک•ی از آن اس•ت ک•ه ش•وروی در پ•ی تج•زی•ه آذرب•ای•جان ب•ود چ•را ب•ا
واق••عیات ت••اری••خی و ک••ردهه••ای ش••وروی ن••میخ••وان••د .روسه••ا ت••ا ب••ه آخ••ر ه••یچ ح••رک••تی در جه••ت تج••زی••ه آذرب••ای••جان
نکردند.

آش شلهقلمکار
پ•ژوه•ش ت•اری•خ آش ش•لهق•لمکار نیس•ت ک•ه ه•مه را دره•م ب•ری•زی و ب•ه ن•تیجه م•طلوب ب•ررس•ی .ب•ای•د پ•اب•هپ•ای ات•فاق•ات
رفت و تحلیل کرده هاو ناکردههای نیروها رابا وسواس تمام دید.

پیشهوری دمکرات ؛نه تجزیه طلب
پیشهوری از رهبران حزب عدالت سالهای  ۱۳۱۶و رهبران حزب کمونیست سالهای  ۱۲۹۹بود.
در دول ••ت اح ••سانال ••ه خ ••ان دوس ••تدار ب ••ه م ••قام وزارت رس ••ید و ب ••عد از شکس ••ت ان ••قالب گ ••یالن ب ••ه ته ••ران آم ••د و
م••سئول نش••ری••ه ح••قیقت ش••د ک••ه ارگ••ان ات••حادی••هه••ای ک••ارگ••ری ب••ود در س••ال  ۱۳۰۹دس••تگیر ش••د در ح••ال••یک••ه ره••بر
ح••زب ک••مونیس••ت ای••ران در داخ••ل ک••شور ب••ود .و ت••ا س••ال  ۱۳۲۰در زن••دان ب••ود و ایس••تاد و ه••رگ••ون••ه ارت••باط••ی را ب••ا
حزب کمونیست انکار کرد.
ب••عد از آزادی ع••ضو ه••یئت م••ؤس••سان ح••زب ت••وده ش••د .اس••اس••نام••ه و م••رام••نام••ه اول••یه ح••زب را او ب••ه ات••فاق ای••رج
اسکندری نوشت.
بعد از حزب فاصله گرفت به خاطر آنکه با اردشیر آوانسیان در زندان رضاشاه اختالفاتی داشت
به حزب دمکرات پیوست و روزنامه آژیر را منتشر کرد مواضع پیشهوری در این روزنامه روشن است یک
دمکرات اصالحطلب است پیشهوری حتی با اندیشه حزب طبقه کارگر حزب توده هم مخالفت میکند و معتقد
است که تمایزات طبقاتی در ایران آن چنان حاد نیست که حزب طبقاتی الزم باشد .و حزب توده را بیشتر یک
حزب تودهای میبیند تا مسئله انتخابات مجلس چهاردهم پیش میآید.
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انتخابات مجلس چهاردهم
در ان••تخاب••ات مج••لس چ••هارده••م ب••ه ج••رأت م••یت••وان گ••فت ج••ز م••عدودی انگش••تش••مار م••ثل دک••تر م••صدق ه••یچ ک••دام
نماینده واقعی مردم نبودند.
به طور کلی چهار نیرو در انتخابات دخیل بود:
-۱انگلیسها در مناطق تحت اشغال خود
-۲شوروی در مناطق تحت اشغال خود
-۳شاه و دربار و دولت توسط استانداریها و رؤسای لشکر
-۴احزاب سیاسی
پ•یشهوری در ت•بری•ز ک•ان•دی•دای ح•زب ت•وده ب•ا  ۶۰ه•زار ع•ضو و ات•حادی•هه•ای ک•ارگ•ری ت•بری•ز ب•ا دهه•ا ه•زار ع•ضو
بود.
جدا از آنکه پیشهوری فردی شناخته شده برای مردم تبریز بود.
ج••ز ای••ن س••ه ن••یرو؛ روسه••ا ن••یز ن••قش داش••تند .ام••ا ب••یان••صاف••ی اس••ت ک••ه ه••مۀ ام••تیاز را ب••ده••یم ب••ه ک••نسول••گری
شوروی.

یک سؤال
پ ••یشهوری در م ••قطع ان ••تخاب ••ات مج ••لس چ ••هارده ••م ب ••ر ای ••ن ب ••اور ب ••ود ک ••ه م ••سائ ••ل و م ••شکالت از ط ••ری ••ق مج ••لس و
انجمنهای ایالتی و والیتی مطرح در قانون اساسی قابل حل است.
اگ•ر دارودس•ته م•رت•جع س•یدض•یاء پ•یشهوری را ح•ذف ن•میک•ردن•د چ•گون•ه م•یش•د پ•یشهوری را ب•ه ت•بری•ز ب•رد و در
رأس یک حزب جداییطلب به زعم شوکت قرار داد.
و ه••مین آق••ای ب••اق••راوف ک••ه م••سئول ان••تخاب••ات••ی پ••یشهوری ب••ود م••گر ن••میدانس••ت ک••ه ق••رار اس••ت آذرب••ای••جان ج••دا
شود پس برای چه تالش میکرد پیشهوری راوارد مجلس کند.

حذف پیشهوری از حزب توده
پ ••یشهوری ض ••رب ••ه ب ••عدی را از ح ••زب ت ••وده خ ••ورد ،م ••خال ••ین س ••اب ••قش م ••ثل اردش ••یر آوان ••سیان م ••قال ••های را ک ••ه او ب ••ه
م•ناس•بت م•رگ رض•اش•اه ن•وش•ته ش•ود و در آن ب•ه ش•اه تس•لیت گ•فته ب•ود ب•هان•ه ک•ردن•د و م•رد ع•جیب را ک•ردن•د »م•رد
اعجوبه« که اشاره به رضاشاه بود و او را از حزب اخراج کردند.
ب••ه دن••بال ای••ن اخ••راج روزن••ام••ه آژی••ر ن••یز ت••وق••یف ش••د پ••س ه••مه راه ه••ای ق••ان••ون••ی ب••ه روی پ••یشهوری بس••ته ش••د .و
تنها راه تبریز بود که باز بود.

تبریز مرکز انقالب
ای•ن گ•ون•ه ن•بود ک•ه ب•اق•راوف ب•ا م•أم•وران ام•نیتی آم•دن•د پ•یشهوری و ص•ادق پ•ادگ•ان و ش•بستری را ه•م ص•دا ک•ردن•د و
فرقه درست شد.
فرقه خیلی پیشتر تشکیل شده بود.
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چهار عضو تشکیلدهنده فرقه
در تشکیل فرقه چهار نام که نماینده چهار جریان بودند دخیل بودند:
-۱صادق پادگان مسئول کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان با ۶۰هزار عضو
-۲شبستری مسئول انجمن و روزنامه آذربایجان
-۳بیریا مسئول اتحادیههای کارگری آذربایجان
-۴پیشهوری
ای••ن آدم ه••ا از پ••ای بُ••ته ب••ه ع••مل ن••یام••ده ب••ودن••د .ق••ارچ ه••م ن••بودن••د ک••ه خ••لقال••ساع••ه پ••یدای••شان ش••ده ب••اش••د .ای••ن
چگونه تحلیل تاریخ است که باقراوف و چند روس آمدند و فرقه را درست کردند.
از شه•ری•ور  ۱۳۲۰ب•ه ب•عد دهه•ا ج•ری•ان و گ•روه در آذرب•ای•جان ب•ه وج•ود آم•د ک•ه خ•واس•تهه•ای مش•ترک•ی داش•تند و
آن رفع تبعیضهای ملی و قومی بود.
ف•رق•ه چ•یز ج•دی•دی ن•میگ•فت ،آن•ادی•لی )زب•ان م•ادری( ق•بل از ف•رق•ه م•طرح ب•ود .ف•رق•ه و آرم•انه•ای•ش در ب•ین م•ردم
جاری بود .حاال فرض کن روسها هم دستی در تشکیل فرقه داشتند که این چنین بود.

حاجی انا شریک
آش ن••هضت آم••اده ب••ود ک••ه روسه••ا و آذرب••ای••جان••یه••ای آن س••وی ارس آم••دن••د و م••وش خ••ود را در آش ان••داخ••تند و
گفتند :حاجی انا شریک.
روسها دنبال نفت بودند و باقراوف و پانترکیستهای آن سوی ارس بدنبال آذربایجان واحد بودند.
برای تحلیل درست تاریخ باید نیروها را جدا کرد و نشان داد که سهم هر کدام به چه میزان بوده است .

دستهای آغشته به خون
کار محقق تاریخ آب ریخنت به دستان خونین شاه ،قوام یا حتی پیشهوری نیست.
چند هزار کشته و هشتاد هزار آواره و هزاران فراری و صد ها زندانی دستان بسیاری آلوده بودند:
-۱شاه و قوام و فرماندهان ارتش و ذوالفقاریهای فئودال
-۲شوروی ،آمریکا و انگیس
-۳رهبران فرقه دمکرات و رهبران حزب توده
هر کدام به میزانی در این خیانت و جنایتهای بعدی دست داشتند .قوام در نامه سرگشاده خود به شاه
در سالهای ۱۳۲۸-۲۹به صراحت میگوید که در قضیه آذربایجان تمامی سهم از آن من است و من
کوچکترین سهمی برای کس دیگر )منظور شاه( قائل نیستم.
حاال چگونه میشود دست قوام را در این جنایت پاک و طیب و طاهر کرد.

باقی ماجرا
ب ••اق ••ی م ••اج ••را ه ••مان ب ••ازی ک ••ثیف ش ••اه ،ق ••وام ،اس ••تال ••ین و ب ••اق ••راوف اس ••ت ک ••ه چ ••گون ••ه ب ••ر س ••ر م ••ناف ••ع س ••وداگ ••ران ••ه و
فرومایه خود خلقی را به دم تیغ جالدان شاهنشاهی و فئودالها و اراذل و اوباش دادند.
ت•مام•ی ه•نر ق•وام ک•ه ام•ثال ح•مید ش•وک•ت س•اله•اس•ت دارن•د ب•رای آن ب•ه ب•ه و چ•ه چ•ه م•یک•نند در آن ب•ود ک•ه ب•ا
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روسه•ا وارد م•عام•له ک•ثیفی ش•د .ش•رط دادن ن•فت ش•مال را خ•روج ارت•ش س•رخ و ح•مای•ت ن•کردن از ف•رق•ه گ•ذاش•ت و
وقتی کار فرقه را یکسره کرد با بی آبرو کردن روس ها رفت و استعفا داد.
ام ••ا در ن ••زد ح ••مید ش ••وک ••ت ن ••ه ق ••وام و ش ••اه ،ی ••ا ام ••ری ••کا و ان ••گلیس و ح ••تی روسه ••ا ،م ••ردم و آرم ••انه ••ای ••شان
کوچکترین پشیزی ارزش ندارد.
ای••نک••ه م••ردم چ••گون••ه دل بس••تند و ح••ول پ••رچ••م ف••رق••ه ج••ان••فشان••یه••ا ک••ردن••د ت••ا ب••ه ح••قوق ط••بیعی و ان••سان••ی خ••ود
ب•رس•ند ،در ن•ظر ح•مید ش•وک•ت ی•عنی ک•شک .ش•وک•ت ن•یز چ•ون راس•ت ارت•جاع•ی م•ی ان•دیش•د ک•ه ت•رکه•ا آدم نیس•تند
که خواستههایی داشته باشند .تنها گوشت دم توپ روسها بودند.
ب ••ه ه ••مین خ ••اط ••ر اس ••ت ک ••ه از پ ••یپ اس ••تال ••ین ش ••روع م ••یک ••ند و ب ••ه ع ••صای ق ••وام م ••یرس ••د در ک ••ردس ••تان و دی ••گر
م•ناط•ق ن•یز در ب•ه ه•مین پ•اش•ه م•یچ•رخ•د .خ•لقه•ا ه•یچ ح•قوق•ی ن•دارن•د ت•نها ق•وام و ش•اه و اراذل و اوب•اش•ی در ای•ن
ردی••ف ب••ای••د ب••ر س••ر س••فره م••لت ب••نشینند .و ب••دون اج••ازه ول••ینعمته••ای خ••ود ام••وال م••لت را ب••ذل و ب••خشش ک••نند وب••ه
امریکا و دکتر میلسپو و اراذلی از این دست بدهند.

برکناری قوام :دروغی دیگر
»ش•اه ق•وام را م•ان•عی در ب•راب•ر اع•مال ق•درت خ•ود م•یدی•د و ل•ندن ش•واه•دی در دس•ت داش•ت ک•ه ق•وام
پ•س از ف•راغ•ت از م•سئله آذرب•ای•جان و ن•فت ش•مال م•قاب•له ب•ا انگلس•تان و کس•ب ح•قوق ای•ران در ن•فت
ج•نوب را دن•بال خ•واه•د ک•رد واش•نگنت ن•یز م•تقاع•د ش•ده ب•ود ک•ه م•یت•وان•د ب•ا اس•تفاده از ش•اه و ت•کیه ب•ر
ن•ظام•ی ک•ه ب•ه خ•ودک•ام•گی م•یگ•رای•ید م•ان•عی در ب•راب•ر ک•مون•یسم ب•ه وج•ود آورد ...ش•گفت آنک•ه ه•مزم•ان
ب••ا آش••کار ش••دن م••قاب••له مس••تمر ق••وام ب••ا ح••زب ت••وده آل••ن ن••یز ت••صمیم گ••رف••ت ب••ه درب••ار ب••پیون••دد و او را
کنار بزند«.
ق••وام وظ••یفه خ••ود ک••ه س••رک••وب ف••رق••ه ب••ود را ب••ه خ••وب••ی ان••جام داده ب••ود و دی••گر ن••یازی ب••ه او ن••بود .ای••ن داس••تان ک••ه
ق•وام م•یخ•واس•ت ی•قه ان•گلیسه•ا را ب•رای غ•ارت ن•فت ج•نوب بچس•بد بیش•تر ب•ه درد پ•ای م•نقل م•یخ•ورد و ب•ا اس•ناد
ت•اری•خی و ع•ملکرد ق•وام م•طاب•قت ن•دارد .م•طاب•قت ن•دارد ه•یچ ض•دی•ت ه•م دارد .در ف•صل ب•عد م•یرس•یم ب•ه ج•ای•ی ک•ه
در اوج ج•نبش م•لی ش•دن ن•فت ،ق•وام م•یآی•د ت•ا م•ناف•ع ام•ری•کا و ان•گلیس را ح•فظ ک•ند .و ب•ه م•ردم ب•گوی•د» :کش•تی
ب•ان را س•یاس•تی دگ•ر آم•د« .چ•ه خ•وب ب•ود ح•مید ش•وک•ت ت•اری•خ را ب•ه دق•ت م•یخ•وان•د ت•ا ب•فهمد ق•وام در م•لی ش•دن
نفت نه در کنار مردم و دکتر مصدق که در مقابل مردم و در کنار انگلیس ایستاد.
ن••کته دوم ش••گفتی ش••وک••ت اس••ت از ه••مزم••ان••ی م••خال••فت ح••زب ت••وده و ام••ری••کا ب••ا ق••وام گ••وی••ی در ی••ک ت••بان••ی چ••ند
جانبه قوام کنار میرود.
در هش • ••تم آذر ۱۳۲۶ق • ••وام ب • ••ه مج • ••لس رف • ••ت مج • ••لسی ک • ••ه ب • ••ا اع • ••مال ن • ••فوذ ح • ••زب دم • ••کرات ق • ••وام در ف • ••ضای • ••ی
غ••یردم••کرات••یک ب••هوج••ود آم••ده ب••ود .اق••لیت ب••ا ع••دم ش••رک••ت خ••ود ج••لسه را ب••ه ت••عطیل ک••شان••د .ع••دهای از وزرا دس••ت ب••ه
استعفا زدند اما قوام از پذیرش استعفای آنان سرباز زد.
در ه••مین زم••ان در ح••زب دم••کرات ق••وام ش••کاف اف••تاد .و ع••دهای ب••ه ره••بری س••ردار ف••اخ••ر ح••کمت ب••ه م••خال••فت ب••ا
ق••وام ب••رخ••اس••تند .و ف••راک••سیون ح••زب دم••کرات ق••وام م••تالش••ی ش••د .و ق••وام پ••س از  ۲۲م••اه م••جبور ب••ه اس••تعفا ش••د و
مثل همیشه راهی اروپا شد.
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رو شدن دزدیها
در فروردین  ۱۳۲۷وزیر دادگستری دولت حکیمی به خاطر فروش جواز چوب جنگلهای شمال و
سوءاستفادههای مالی از معامله خالف قانون پروندهای برعلیه قوام تشکیل داد .قوام از اروپا بازگشت و به
دیدار شاه رفت و با اشاره شاه پرونده دزدی بسته شد.

دستان خونآلود قوام
ب••عد از س••قوط ف••رق••ه دم••کرات و ح••تی ق••بل از آن در ت••حوی••ل زن••جان ب••ه ارت••ش ت••وس••ط ف••رق••ه کش••تار و ت••جاوز ب••ه م••ال و
جان و ناموس هواداران فرقه آغاز شد.
حمید شوکت »تا آنجا که به خشونتهای ارتش در آذربایجان مربوط میشود« قوام را از هر مسئولیتی
مبرا میداند .چرا؟ »زیرا ارتش به واقع در فرمان او نبود «.و بعد اضافه میکند از آنجایی که او رئیس دولت
بود مسئولیت او به تمامی منتفی نمیشود.
ب ••از ب ••ای ••د ب ••ه ان ••صاف ح ••مید ش ••وک ••ت آف ••ری ••ن گ ••فت ک ••ه م ••ثل دک ••تر ج ••هان ••شاه ••لو م ••عاون پ ••یشهوری در ک ••تاب ••ش
»گ ••ماش ••تگیه ••ای ب ••دف ••رج ••ام« م ••نکر ای ••ن ج ••نای ••ت ن ••میش ••ود ج ••هان ••شاه ••لو م ••دع ••ی اس ••ت ک ••ه ک ••ل کش ••تهه ••ا ب ••ه ت ••عداد
انگشتان دست هم نمیرسید.
ام•ا ق•بل از آنک•ه وارد ای•ن ب•حث ش•وی•م به•تر اس•ت ب•ه دو ن•ام•ه ق•وام ب•ه ش•اه اش•اره ک•نیم ک•ه در س•ال ۱۳۲۷-۲۸
نوشته شده است.
قوام در نامه دوم به دو نکته مهم اشاره میکند:
-۱غیر از خود برای احدی در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم.
-۲با اشاره به کشتار مردم در آذربایجان طی تلگراف رمزی به شاه میگوید:
»از این تاریخ فدوی مسئول امور آذربایجان نیستم«.

تیر خالص را چه کسی زد
ق ••ضیه کش ••تار در آذرب ••ای ••جان و ق ••وام م ••ثل ای ••ن م ••یم ••ان ••د ک ••ه م ••حکوم ••ی را م ••یگ ••یرن ••د و دس ••ت بس ••ته ب ••ه م ••یدان ت ••یر
م ••یب ••رن ••د و ب ••ه س ••رب ••ازی دس ••تور م ••یده ••ند ت ••ا ت ••یر خ ••الص او را ب ••زن ••د .ب ••عد ب ••یگ ••ناه ••ی م ••حکوم م ••شخص م ••یش ••ود
میآیند یقه سرباز بیچاره را میگیرند که تیر خالص را تو زدی.
قوام مکارانه به مسکو رفت قول اصالحات در آذربایجان را داد و وعده تصویب قرارداد نفت شمال را
ضمیمه آن کرد .پس توانست حمایت مادی و معنوی روسها را از پشت فرقه بردارد .به ایران آمد رهبران فرقه
را به تهران دعوت کرد و از آنان خواست از خواستههای خود پایین بیایند تا او شاه را وادار کند در
آذربایجان دست به اصالحات بزنند فرقه پذیرفت مجلس ملی خود را به انجمن ایالتی تبدیل کرد ،نخستوزیری
را به استانداری و قشون ملی را به پرسنل ژاندارمری تقلیل داد.
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ب ••عد از ف ••رق ••ه خ ••واس ••ت زن ••جان را ب ••ه دول ••ت ت ••حوی ••ل ده ••ند و ق ••ول داد ب ••ا ب ••از ش ••دن مج ••لس پ ••ان ••زده ••م الی ••حه ت ••غییر
تقسیمات کشوری را به مجلس ببرد و زنجان رابه آذربایجان برگرداند.
ف••رق••ه زن••جان را ت••حوی••ل داد ام••ا ارت••ش در واگ••نه••ای ح••مل گ••ندم ت••وپ و ت••ان••ک ب••رد و ب••ا کش••تار م••ردم ب••یدف••اع
ن••شان داد ک••ه زن••جان را ف••تح ک••رده اس••ت .ام••ا ق••وام چ••ه ک••رد؟ گ••ناه را م••زوران••ه گ••ردن ف••رق••ه ان••داخ••ت ک••ه در ت••حوی••ل
زنجان تأخیر کرده است.
ب•عد از ف•رق•ه خ•واس•ت ب•رای ت•أم•ین ان•تخاب•ات اج•ازه ده•د ارت•ش ب•ه آذرب•ای•جان ب•یای•د ت•ا ان•تخاب•ات مج•لس پ•ان•زده•م
شروع شود .ارتش به آذربایجان آمد .قرارداد قوام ـ پیشهوری را پاره کرد و دست به کشتار مردم زد.
ب•ه راس•تی ق•ات•ل کیس•ت و ت•یر خ•الص را ک•ه زد .اس•تواران ارت•ش و ی•ا ت•فنگچ•یه•ای ذوال•فقاری ف•ئوال خ•ونآش•ام
آذربایجان.؟
ب ••عد ه ••مین ق ••وام ک ••ه در ق ••ضیه آذرب ••ای ••جان »ب ••رای ه ••یچ اح ••دی ح ••قی ق ••ائ ••ل نیس ••ت« م ••دع ••ی م ••یش ••ود ک ••ه ت ••لگرام
رم••زی ب••ه ش••اه زده اس••ت و کش••تار را از گ••ردن خ••ود ب••رداش••ته اس••ت آی••ا ح••مید ش••وک••ت م••یپ••ندارد ب••ا دس••ته ک••وره••ا
ط•رف اس•ت .آی•ا دس•تان خ•ونآل•ود ق•وام ری•اک•ار را ن•میب•یند .ص•دای کش•تگان را ن•میش•نود .گ•یرم ک•ه ت•لگرام رم•زی
ه••م ب••اش••د  .در زن••جان چ••ه؟ کش••تار زن••جان ک••ه زی••ر س••ر خ••ود ق••وام ب••ود .اگ••ر ن••بود چ••را ب••ا م••ردم ه••مدردی ن••کرد .چ••را
عاملین را به سزای عمل خود نرساند تا این جنایات در تبریز تکرار نشود.

نجات ایران
»تیرماه  ۱۳۳۱ماه ناکامیها ،ماه آخرین نبرد نافرجام قوام برای بازگشت به قدرت و نجات ایران بود«.
خب ببینیم قوام چگونه میخواست ایران را نجات دهد هنگام نگاه کنیم به روایت حمید شوکت :
 -۱م••الق••ات پ••نهان••ی  ۴ه••فته پ••یش از س••قوط دک••تر م••صدق ب••ا م••دی••لتون س••فیر ان••گلیس ب••ه ک••مک ه••ندرس••ون س••فیر
آمریکا
»ج • • ••زئ • • ••یات • • ••ی از ک • • ••وش • • ••ش ه • • ••مه ج • • ••ان • • ••به ق • • ••وام ب • • ••رای ج • • ••لب خ • • ••اط • • ••ر م • • ••دی • • ••لتون در ان • • ••تخاب وی ب • • ••عنوان
ج••ان••شین م••صدق ح••کای••ت م••یک••رد .او پ••یشاپ••یش در ج••ری••ان گ••فتگوی••ی س••ه س••اع••ته ب••ا ه••ندرس••ون س••فیر ام••ری••کا ب••ه
چنین تفاهمی دست یافته بود«.

یک سؤال
در اوج ج ••ری ••ان م ••لی ش ••دن ن ••فت و م ••بارزه ت ••اری ••خی م ••ردم ای ••ران ب ••ه ره ••بری دک ••تر م ••صدق چ ••گون ••ه م ••یش ••ود ب ••ا
دش•منان ای•ران )س•فیر ام•ری•کا و ان•گلیس( م•الق•ات ک•رد .ق•ول م•ساع•د داد ک•ه دس•ت آنه•ا در غ•ارت ای•ران ب•از خ•واه•د
بود و آن وقت در پی نجات ایران بود.

یک فراموشی
ح•مید ش•وک•ت ف•رام•وش م•یک•ند در ص•فحه  ۲۶۵اع•الم داش•ت ق•وام ت•صمیم داش•ت ب•عد از ج•ری•ان آذرب•ای•جان ب•رود
سروقت نفت جنوب و با انگلیس درگیر شود .به همین خاطر انگلیس به شاه کمک کرد تا کابینه او سقوط کند.
چ••گون••ه م••یش••ود خ••ود ب••ه خ••ودی و درس••ت در س••ال  ۱۳۳۱ک••ه م••لت ب••ه ص••حنه آم••ده اس••ت ت••ا ح••ق خ••ود را ب••گیرد
پ•نهان•ی ب•ا ان•گلیس م•الق•ات ک•نی و ب•پذی•ری در ص•ورت نخس•توزی•ر ش•دن ن•فت ش•مال و ج•نوب را در ط•بق اخ•الص
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گذاری.
حمید شوکت خود میداند چه مینویسد.؟
در ای•ن م•یان ش•کی نیس•ت ی•ا م•صدق خ•ائ•ن ب•ود ی•ا ق•وام .ی•ا م•صدق وط•نف•روش ب•ود ی•ا ق•وام .آخ•ر ن•می ش•ود ی•ک
ن•فر ب•رای ن•جات ک•شورش پ•ا ب•ه م•یدان ب•گذارد و ب•رود پ•نهان•ی ب•ا س•فیر ان•گلیس و ام•ری•کا م•الق•ات ک•ند .ک•ه اگ•ر روی
کار بیاید ملتی که پنجه در پنجه استعمار انداخته است را سرجایش مینشاند.
ب•ه راس•تی ق•وام ق•رار ب•ود م•یهن را از دس•ت ک•ه ن•جات ده•د .از دس•ت اس•تعمار ی•ا م•ردم .م•گر م•یش•ود پ•نهان•ی ب•ا
استعمار مالقات کرد اما رفیق و یار مردم بود.
قوام چه قولهایی داد .و از جیب که و بر علیه که.
آخر باید روشن شود که در نبرد تاریخی و ضداستعماری مردم ایران قوام در کدام سو بود.

موافقت قوام با مدیلتون
»سفیر انگلیس به قوام گفت:
-۱اختالف جدی میان انگلیس و امریکا وجود ندارد.
-۲انگلس•تان آم•اده اس•ت ب•ه ای•ران ام•تیازات•ی ب•ده•د ام•ا ن•ه ب•ه ب•های ق•رب•ان•ی ک•ردن م•ناف•ع انگلس•تان و دی•گر م•ناط•ق
جهان
-۳ایران بیش از هر چیز به یک دولت قدرتمند احتیاج داد نه عوامفریب
-۴دولت ایران باید مردم را با اصالحات از کمونیسم دور نگاه دارد.
قوام کلمه به کلمه با اظهارات سفیر انگلیس موافقت کرد«.

قیام یا ضد قیام
۲۵ت••یر ۱۳۳۱م••صدق در پ••ی اخ••تالف ب••ا ش••اه ب••ر س••ر وزارت ج••نگ ک••ه در اخ••تیار ش••اه ب••ود اس••تعفا داد و ق••وام ب••ه
نخستوزیری گمارده شد.
قوام با اعالمیه تند »کشتیبان راسیاستی دیگر آمد« بار دیگر به صحنه آمد و قیام  ۳۰تیر صورت گرفت.
ش ••وک ••ت از ق ••یام  ۳۰ت ••یر ب ••ه ع ••نوان اع ••تراض و ش ••ورش ی ••اد م ••یک ••ند .و ب ••ر ای ••ن ب ••اور اس ••ت ک ••ه »در ق ••ضاوت ••ی
ن•ادرس•ت و م•غرض•ان•ه« او را ک•ه کش•تیب•ان س•یاس•تی دی•گر ب•ود ن•ام او را ب•ا خ•یان•ت م•ترادف ک•ردن•د ق•ضاوت•ی ک•ه در
ت ••کرار م ••کرر نس ••ل در نس ••ل وج ••دان ج ••ام ••عه را پ ••یرام ••ون ای ••ن رخ ••داد ت ••اری ••خی ش ••کل ب ••خشیده و ب ••ا ارزی ••اب ••ی ه ••ای
شتابزده شعار را محک سنجش و احساسات را جانشین تعقل ساخته است.
ح ••مید ش ••وک ••ت ای ••ن ک ••تاب را س ••ال۱۳۸۵ن ••وش ••ته اس ••ت ۵۴س ••ال ب ••عد از آن ق ••یام و ح ••اال آم ••ده اس ••ت ت ••ا ت ••عقل را
جانشین احساسات کند اما چگونه.؟
در اوج م ••بارزات ض ••داس ••تعماری م ••ردم ،ق ••وام پ ••نهان ••ی ب ••ا دش ••منان ای ••ن م ••ردم م ••الق ••ات م ••یک ••ند و ق ••ول ه ••مکاری
م•یده•د ای•ن ت•مام•ی ن•وش•تهه•ای ح•مید ش•وک•ت اس•ت .ای•ن ک•ار در آن روزگ•ار و در ای•ن روزگ•ار و در ه•زارهه•ای ب•عد
چ••ه م••عنا دارد اگ••ر خ••یان••ت نیس••ت پ••س چیس••ت» .کش••تیب••ان را س••یاس••تی دی••گر آم••د« چ••ه م••عنا دارد .ح••رفه••ای••ی
لقلقه زبان ،مغلطههایی وارونه.؟
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م•ردم•ی ج•مع ش•دهان•د و م•یخ•واه•ند ص•نای•ع ن•فت خ•ود را م•لی ک•نند .و ب•ه ان•گلیس م•یگ•وی•ند س•هم م•ا ب•ای•د ه•مان
سهمی باشد که عربستان از آمریکا میگیرد .در این خواسته چه عوامفریبی وجود دارد.؟
دول•تی ق•ان•ون•ی ب•ه ش•اه م•یگ•وی•د ن•میش•ود ش•ما ش•اه مش•روط•ه ب•اش•ید و وزارت ج•نگ و ارت•ش و شه•رب•ان•ی را در
اختیار داشته باشد و مردم را بکشید به حساب دولت .در این حرف چه اشکالی دیده میشود.؟

میراث قوام
در ۳۱ت••یر  ۱۳۳۴ق••وم در ته••ران ُم••رد .ام••ا م••یراث ق••وام چ••ه ب••ود .م••رده ری••گ او از م••یرزااح••مد خ••ان دب••یر ح••ضور ت••ا
حضرت اشرف برای تاریخ ما چه بود.؟
اگ•ر آن گ•ون•ه ک•ه ح•مید ش•وک•ت م•دع•ی اس•ت اح•مد ق•وام ک•ات•ب ف•رم•ان مش•روط•ه و ی•کی از ف•عاالن آن ان•قالب ب•ود و
اگ•ر در ت•قدی•ر ای•ن ک•شور ب•ود ک•ه او ه•ر ب•ار ب•ه ص•حنه ب•یای•د و م•ام م•یهن را ن•جات ده•د .چ•را ام•روز ن•ام•ی از ق•وام
در میان نیست.؟
چ••را م••صدق ه••نوز ک••ه ه••نوز اس••ت س••مبل و ال••گوی م••ا اس••ت چ••را ه••نوز ک••ه ه••نوز اس••ت س••تارخ••ان و ام••یر خ••یز
خون در رگهای ما به طپش در میآورد.؟
چ••را ب••ا ش••نیدن ن••ام پ••سیان اش••ک در چ••شمان م••ا ح••لقه م••یزن••د .چ••را از م••رگ ک••وچ••ک خ••ان و ح••یدرخ••ان ه••نوز
داغداریم.؟
چ•را از م•رگ پ•یشهوری خ•وش•حال نیس•تیم چ•را ه•نوز ب•ه ق•یام  ۳۰ت•یر و شه•دای آن ق•یام ب•زرگ ب•ه دی•ده اح•ترام
مینگریم و چرا نام قوام با دروغ و کلک و تزویر در ذهن ما عجین است.؟
آی••ا ه••نوز م••ا گ••رف••تار اح••ساس••ات••یم .آی••ا ح••اف••ظه ت••اری••خی م••ا ب••ا دروغ و ت••بلیغ پ••ر ش••ده اس••ت آی••ا ت••اری••خ نس••بت ب••ه
قوام به غلط قضاوت کرده است.؟
آیا تمامی آن اتهامات ،اختالسورزی و رشوهخواری و سوءاستفاده از موقعیت دروغ و تبلیغ بوده است.؟
م•گر ن•ه ای•ن اس•ت ک•ه از م•رگ ق•وام  ۵۲س•ال اس•ت ک•ه م•یگ•ذرد .چ•را ح•اف•ظه م•ا ه•نوز ب•ه ق•ول ش•وک•ت از دروغ،
تبلیغ پاک نشده است.؟
ب•ه راس•تی راز م•ان•دگ•اری و ن•ام•ان•دگ•اری ی•ک آدم چیس•ت .آدم•ی ک•ه ب•ه ع•رص•ه ت•اری•خ ت•علق دارد و از دس•ترس م•ا
خارج است.
ب ••ای ••د دی ••د ارث ••یه ق ••وام چیس ••ت .ارث ••یه م ••عنوی ق ••وام ن ••ه م ••رده ری ••گ خ ••ان ••ه و ع ••صا و ع ••ینک و پ ••وله ••ا و دالره ••ا و
پوندهای او .این قبیل ماترک را که بازماندگان او از هضم رابع هم گذراندهاند.
ن••گاه ک••نیم ب••ه ک••ارن••ام••ه ق••وام،پ••ارک ات••اب••ک و گ••لول••ه زدن ب••ه س••تارخ••ان ،کش••نت پ••سیان ،کش••نت م••یرزاک••وچ••ک خ••ان،
س•رک•وب ف•رق•ه دم•کرات و ق•تل ع•ام ت•بری•ز و زن•جان ،ب•از ک•ردن پ•ای آم•ری•کا ب•ه ای•ران ،آوردن مس•تشاره•ای ام•ری•کای•ی
که یکی از آنها ژنرال شوارتسکف از طراحان کودتای  ۲۸مرداد بود.
ای•ن ک•ارن•ام•ه ق•وام اس•ت در ح•اف•ظه ق•وم•ی م•ا ن•ام او ب•ا ای•ن خ•اط•رهه•ا ع•جین اس•ت .ح•اال در م•قاب•ل ای•ن ک•ارن•ام•ه،
ردی•ف ک•نیم ف•تح ال•فتوحه•ای ح•مید ش•وک•ت را از خ•بر ک•ردن م•لکامل•تکلمین و ص•وراس•راف•یل ب•رای دس•تگیری ت•ا ک•اله
گذاشنت سر روسها و ندادن نفت شمال به آنها و در آخر سیاستی دیگر برای حل معضل نفت.
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تاریخ قاضی منصف
ق•وام در آخ•ری•ن ن•طق خ•ود در مج•لس پ•ان•زده•م گ•فت» :ب•االخ•ره روزی خ•واه•د رس•ید م•ردم ب•یغ•رض در ای•ن م•ملکت
اوراق ت•اری•خ را ورق ب•زن•ند و از م•یان س•طور آن ح•قای•ق م•رب•وط ب•ه زم•ان م•ا را ب•خوان•ند م•ن م•یروم و ت•اری•خ ق•ضاوت
خواهد کرد که به روزگار این ملت چه آمده و به پاداش فداکاریهای خادمین مملکت چه رفتاری شده است«.
ای•ن ح•رف ق•وام ح•رف درس•تی اس•ت .ت•اری•خ ق•اض•ی م•نصفی اس•ت .ب•االخ•ره روزی الی ل•جنه•ای ت•اری•خ ب•ه ک•نار
خ•واه•د رف•ت .و ت•اری•خ ب•ه درس•تی در م•ورد م•ردان و زن•ان خ•ود ق•ضاوت خ•واه•د ک•رد .ه•مچنان ک•ه در م•ورد م•ان•ی و
مزدک و بابک قضاوت کرد.
م••رده ری••گ ق••وام در پ••یش م••ا اس••ت .ه••مچنان ک••ه م••رده ری••گ پ••سیان و س••تارخ••ان و ک••وچ••ک خ••ان و ح••یدر خ••ان و
پیشه وری و مصدق و شاه و رضاشاه در پیش ما است.
م•ردم خ•ادم•ین خ•ود را دی•ر ی•ا زود خ•واه•ند ش•ناخ•ت .و نس•بت ب•ه آن ه•ا ادای اح•ترام خ•واه•ند ک•رد در ای•ن ش•کی
نیست .اما باید دید ادعای این خادمین تا چه حد با حقایق تاریخ منطبق است.
ح••مید ش••وک••ت ت••اری••خ زن••دگ••ی س••یاس••ی ق••وام را از مش••روط••ه ت••ا ق••یام ۳۰ت••یر  ۱۳۳۱ورق زد و در ت••مام••ی وق••ای••ع
س••عی ک••رد ق••وام را ن••اج••ی ای••ران ج••ا ب••زن••د .ام••ا ت••ا پ••ای••ان ک••تاب م••وف••ق ن••میش••ود خ••وان••نده آش••نا ب••ه ت••اری••خ را راض••ی
ک••ند .از خ••لع س••الح م••جاه••دی••ن و گ••لول••ه زدن س••تارخ••ان ب••ا ه••ر ت••وج••یهی گ••رف••ته ت••ا کش••نت پ••سیان و م••یرزا و ف••رق••ه و
مصدق.
چ•را ک•ه در ت•مام•ی ای•ن وق•ای•ع ق•وام در س•وی•ی ب•وده اس•ت ک•ه ع•ام•لین س•یاهروزی ای•ران ب•ودهان•د .ق•وام ه•یچ دری
به سوی بهروزی این مردم نگشود .تا امروز ما از آن در عبور کنیم و در سایه سار آرامش آن بیارامیم.
به راستی خدمت قوام به میهن چه بود.؟

دو نامه خالی از صمیمت
ب••عد از واق••عه  ۱۵ب••همن  ۱۳۲۷ک••ه ش••اه در دان••شگاه ته••ران م••ورد س••وءق••صد ق••رار گ••رف••ت و ج••ان ب••ه در ب••رد .مج••لس
مؤسسان تشکیل شد تا با دست بردن در اصل ۴۸و  ۴۹قانون اساسی قدرت شاه را افزایش دهند.
ق••وام در ای••ن زم••ان ب••ه روال ه••میشگی در اروپ••ا ب••ود .پ••س ن••ام••های ب••ه ش••اه ن••وش••ت و او را از ای••ن ک••ار ک••ه از ب••ین
بردن اساس مشروطیت بود برحذر داشت.
قوام در تمامی دوران صدراتش آنچنان پایبند اصول مشروطه نبود .مجلس را هم به قول حمید شوکت
زندگی نامهنویساش برنمییابید .چه به لحاظ تربیت قاجاریاش و چه به حساب غرور و اتکا به نفسی که
داشت.
ام ••ا ق ••وام در ای ••ن ن ••ام ••ه ن ••کتهای درس ••ت را درم ••یی ••اب ••د و دس ••ت ب ••ه ی ••ک پ ••یشگ ••وی ••ی ت ••اری ••خی م ••یزن ••د و ش ••اه را
میترساند از روزی که خشم و طغیان مردم سرریز کند و کاخ شاهی را برای همیشه نابود کند.
قوام برای از بین رفنت محمدرضای پهلوی نگران نیست .نگرانی درست او یک نگرانی تاریخی است.
ب••ا از ب••ین رف••نت ت••مام••ی اص••ول مش••روط••ه و ق••ان••ون اس••اس••ی و ت••بدی••ل ش••دن ش••اه مش••روط••ه ب••ه ی••ک ح••کوم••ت م••طلق
49

ال•عنان ،ت•مام•ی ط•بقه را در م•عرض خ•طر ق•رار م•یداد .از اش•راف ق•اج•اری ک•ه ق•وام ی•کی از آنه•ا ب•ود ت•ا ف•ئوداله•ا
و بورژواهای پهلوی.
ای••ن پ••یشگ••وی••ی ب••زرگ ق••وام در س••ال  ۱۳۵۷م••تحقق ش••د .دی••گر نخس••توزی••ری در م••یان ن••بود ک••ه م••ردم ب••ری••زن••د و
خانه او را آتش بزنند .دیگر قوامی در میان نبود تا تقاضای اعدام و مصادره اموال او را بکنند.
در جلو مردم شاه بود و شاه .و مردم تنها شعار میدادند مرگ بر شاه،
۱۳۸۶/۱۲/۱۶
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