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 باز خوانی یک کتاب
در تیررس حادثه ؛زندگی سیاسی قوام

نوشته حمید شوکت 

نشر اختران

فصل:اول

در آمد
۱-حمید 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 ایـن کـتاب نـوشـته اوسـت و نـاشـر آن نشـر اخـتران اسـت  کـه در ۴۰۸صـفحه کـه در تـابسـتان ۱۳۸۶  بـه چـاپ 

دوم رسیده است.
۲-بررسی شوکت در ۸فصل انجام شده است از تولد تا مرگ قوام. 

۳-شـوکـت در پـی آن اسـت کـه نـشان بـدهـد قـوام سـیاسـتمداری بـزرگ و اصـالحطـلبی نـاجـی ایـران بـوده اسـت کـه 

در حــق او ظــلم شــده اســت. و اگــر او فــرصــت مــییــافــت و جــای مــصدق را مــیگــرفــت ایــران اکــنون گلســتان بــود و 
چــپهــا و راســتهــا او را لــجنمــال کــردهانــد، الــبته نــاجــوانــمردانــه و او وظــیفه دارد کــه گــل و الی را از چهــره حــقیقت 

بشوید و نشان دهد قوام که بوده است. 

۴-چپهایی 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.

هـرچـیزی در حـوزه تـاریـخ بـا ایـن مـتدولـوژی ارزیـابـی مـیشـود. وقـتی بـه نـقد آدمهـا مـیرسـیم. و مـدعـی مـیشـویـم 

قـوام سـیاسـتمدار بـزرگـی بـود. بـایـد ایـن بـزرگـی کـه حـتماً وجـه مـثبتی در آن دیـده مـیشـود بـا مـنافـع مـلی ارزیـابـی 
شود و دید که این سیاستمدار چه میزان برای بهروزی مردمش گام بر داشته است.

۵-نـام ایـن بـاز خـوانـی در آغـاز «وقـتی چـپ هـا راسـت مـی شـونـد و تـاریـخ مـی نـویـسند »بـود . امـا بـرای تـلطیف 
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 ۱۲۵۶ شمسی 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 مـــیان نـــوادگـــان مـــحسن خـــان آشـــتیانـــی ؛ مـــیرزاتـــقی خـــان نـــامآورتـــریـــنشـــان بـــود. او در ســـال ۱۲۰۰ شـــمسی 

برای مصالحه با عثمانی به ارزنهالروم رفت و چندی بعد لقب قوامالدوله گرفت.
بـــا مـــرگ مـــیرزا تـــقی خـــان قـــدرت و نـــفوذ خـــانـــدان کـــم نشـــد فـــرزنـــدانـــش مـــیرزامحـــمد (پـــدربـــزرگ قـــوام) در عـــصر 
نـاصـری بـه وزارت خـراسـان گـمارده شـد. امـا بـه خـاطـرشکسـت در جـنگ بـا تـرکـمانـان درسـال ۱۲۴۰ شـمسی سـتاره 

بختاش افول کرد.

قــریــب یــک مــاه در حــبس بــود و بــا دادن رشــوه و شــفاعــت نــزدیــکان شــاه از مــرگ جســت و مــدتــی بــعد بــه 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 ۱۲۵۲ فوت کرد.

پـدر قـوام مـیرزا ابـراهـیم خـان بـود در اوایـل سـلطنت نـاصـرالـدیـن شـاه مسـتوفـی آذربـایـجان بـود و۱۲ سـال در ایـن 

سمت ماند.
در سال ۱۲۵۶  سال تولد قوام از شاه لقب گرفت و میرزا ابراهیم خان معتمدالسلطنه شد.

در سال ۱۲۷۰ به 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.

مـیرزا ابـراهـیم خـان بـا طـاووس خـانـم دخـتر مـیرزا مجـداملـلک سـینکی از رجـال بـه نـام عهـد نـاصـری ازدواج کـرد 
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.

۱۷ ســالــه بــود کــه مــناجــات مــنظوم عــلیابــن ابــیطالــب را بــه خــط نســتعلیق نــوشــت. کــه بــه شــاه عــرضــه شــد و جــزو 
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.
امــــین الــــدولــــه در ســــال ۱۲۲۳ شــــمسی در خــــانــــوادهای اشــــرافــــی بــــه دنــــیا آمــــد ۱۴ ســــالــــه بــــود کــــه مــــنشی وزارت 

خارجه شد و۲۳ساله بود که منشی مخصوص شاه شد.
و همو بود که در سال ۱۲۵۲ نخستین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ را تدارک دید.

شـاه دربـازگشـت از سـفراول او را وزیـر رسـائـل خـاص سـاخـت و مـلقب کـرد بـه امـین املـلک و در بـازگشـت شـاه 
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از سـفر دوم او را ریـاسـت دارالـشورای کـبری کـرد و مـدتـی نـیز پـیشکار آذربـایـجان شـد و او را مـلقب کـرد بـه امـین 
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.
ظاهراً 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 ۵-۱۲۸۲ امینالدوله صدراعظم بود.

در صــفر ســوم مــظفرالــدیــن شــاه قــوام جــزو مــلتزمــین رکــاب بــود. و در بــازگشــت بــه وزارت رســائــل گــمارده شــد و 
مدتی بعد از طرف شاه لقب وزیر حضور گرفت.

یــــک ســــال بــــعد بــــا مــــرگ نــــریــــمان خــــان قــــوامالســــلطنه وزیــــر مــــختار ایــــران در دربــــار اتــــریــــش لــــقبش را بــــه مــــیرزا 

احمدخان دادند در این زمان قوام ۳۰ ساله بود.

قوام در تبریز

بـا تـرور نـاصـرالـدیـن شـاه بـه دسـت مـیرزارضـا کـرمـانـی، مـظفرالـدیـن مـیرزای ولیعهـد بـه تهـران آمـد و شـمشیر املـاس 
بـر کـمر بسـت و مـدتـی بـعد امـینالـدولـه را بـه پـیشکاری تـبریـز مـنصوب کـرد و امـینالـدولـه احـمد قـوام بـچه خـواهـرش 

را بهعنوان منشی مخصوص  با خود برد.
در تــبریــز مــسئله رابــطه جــنسی احــمد قــوام بــا محــمدعــلی مــیرزای ولیعهــد و مــالقــات هــای شــبانــهشــان در افــواه 

پیچید و تصنیفهایی ساخته میشد و شاگردبناها زیرلب زمزمه میکردند.
مهـدی فـرخ جـز ایـن از رابـطه« مـعاشـقهای بـا عـین الـدولـه و شـوکـت دبـیر حـضور در مـجالـس شـب هـایـی عـیاشـی 

و تفریح مظفرالدین شاه» سخن میگوید.
شـــوکـــت ســـبک نـــگارش و نـــحوه اســـتدالل فـــرخ را آغشـــته بـــه کـــینتـــوزی و دور از کـــاوش عـــلمی مـــیدانـــد و مـــعتقد 

اسـت کـه اگـر بـا بـررسـی مـوشـکافـانـه و وسـواس عـلمی صـورت مـیگـرفـت. مـیتـوانسـت در صـورت اثـبات، راهگـشای 

یکی از ویژگیهای شخصیتی قوام باشد و خود به سه مورد اشاره میکند: 
۱-قهــرمــان مــیرزا ســالــور در کــتاب روزنــامــه خــاطــرات عــین الســلطنه گــاه پــنهان و گــاه آشــکار اشــارتــی گــذرا بــه 

زیبایی و رفتار نسبی قوام دارد. 
۲-مهدی بامداد در کتاب تاریخ رجال ایران اشاره به «ُحسن منظر» قوام دارد. 

۳-ســـیدحـــسن تـــقیزاده در زنـــدگـــی طـــوفـــانـــی اشـــاراتـــی از هـــمین دســـت بـــه «خـــوشـــگلی» قـــوام دارد کـــه پـــرمـــعنا 
است.

مرز دو زندگی

ایـنکـه قـوام شـبهـا در بـابـا بـاغـی تـبریـز بـا محـمدعـلی مـیرزای ولیعهـد چـه مـیکـرده اسـت و رابـطه او بـا عـینالـدولـه 
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چـه بـوده اسـت و در مـجالـس شـبانـه مـظفرالـدیـن شـاه او سـاقـی بـوده اسـت یـا چـاشـنی شـراب حـضرات مـهم نیسـت. 

فــــاعــــل بــــودن یــــا مــــفعول بــــودن قــــوام ربــــطی بــــه تــــاریــــخ نــــدارد. در حــــیطه زنــــدگــــی شــــخصی قــــوام مــــطرح اســــت. کــــار 
پژوهشگر تاریخ با وسواسی علمی یا غیرعلمی در این زمینهها نیست.

 فــرض بــگیریــم کــه قــوام مــفعول بــوده اســت فــرضــی کــه بــه واقــعیت بــسیار بــسیار نــزدیــک اســت. حــداقــل چــهار مــورد 
مکتوب آن وجود دارد آن هم به روایت حمید شوکت که تصمیم دارد از قوام «رابین هود» بسازد.

بـایـد دیـد آنهـا کـه فـاعـل بـودهانـد و بـسیار بـسیار هـم فـاعـل بـودهانـد مـثل حـضرت خـاقـان فـتح عـلیشـاه بـا هـزار 
زن و آن ُسرُسره معروف چه گلی به سر مردم ایران زد که قوام مفعول زده است.

اگــر مــالک مــنافــع مــلی بــاشــد کــه بــه راســتی چــنین اســت اگــر مــالک بهــروزی مــردم بــاشــد کــه در حــقیقت چــنین 
اسـت، فـاعـل و مـفعول بـودن قـوام، هـیچ محـلی از اعـراب در نـزد جسـتوجـوی پـروسـواس حـقیقت و پـژوهـش تـاریـخی 

و مردم ایران ندارد.
امــا مــفعول بــودن قــوام مــوقــعی مــصیبت بــار مــیشــود کــه تــیرهروزی مــردم بــه آن اضــافــه شــود ایــنجــا اســت کــه 
مـــفعول بـــودن قـــوام بـــرجســـته مـــیشـــود. و وااســـفای مـــا بـــلند مـــیشـــود کـــه چـــگونـــه یـــک عـــده مـــفعول، قـــحبۀ، قـــواد بـــر 

سرنوشت این کشور حاکم بودهاند.

قوام و انقالب مشروطه

«در آخـــــریـــــن روزهـــــای تـــــیر مـــــاه ۱۲۸۴ شـــــمسی کـــــه عـــــین الـــــدولـــــه دســـــتور دســـــتگیری مـــــلکاملـــــتکلمین و ســـــیدجـــــمال 

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 ۱۲۸۸ در ۳۲سالگی به ایران بازگشت و کار دولتی گرفت.
ـ در مقام وزارت داخله ،جنگ، عدلیه و مالیه خدمت کرد.

ـ خــلع ســالح مــجاهــدیــن، اســتخدام مســتشاران ســوئــدی و تــشکیل ژانــدارمــری، گــماردن شــوســتردر ســال 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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ســــؤال: آرامــــش و امــــنیت بــــرای کــــه.؟ امــــنیت و آرامــــش بــــرای مــــردم یــــک مــــفهوم کــــلی و بــــی مــــعنا اســــت. بــــعد 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.»
جـان کـالم هـمین جـا اسـت صـاحـبان اصـلی انـقالب بـه کـنار زده شـده بـودنـد و گـدایـی مـیکـردنـد بـرای نـان شـب 

و خود و فرزندان و فرصتطلبان در رأس امور بودند.
اینجا است که مهمترین مسئله دولت معنا می یابد.

نـه در انـقالب مشـروطـه بـلکه در تـمامـی انـقالبـات چـنین اسـت. وقـتی انـقالب بـه قـدرت نـمیرسـد و اپـورتـونـیسم و 
سـازش حـاکـم مـیشـود. اولـین و مـهمتـریـن مـسئله حـاکـمان ایـن اسـت کـه سـالح را از دسـت مـدعـیان و وارثـان انـقالب 

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.
بــه طــور کــلی حــکومــتهــا از واژههــای مــبهم و مــطلق، عــوام، مــردم، تــودههــا، مــلت ســوءاســتفاده مــیکــنند. مــا در 
جـامـعه بـا آدمهـا بـا اسـم و آدرس مـشخص روبـهرویـیم. آدمهـایـی کـه در زیـر پـرچـم یـک طـبقه دارنـد زنـدگـی مـیکـنند. 

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. 

ادامـــه دهـــیم در خـــرداد ۱۲۸۹ قـــوام نـــامـــهای بـــه مـــعاضـــدالســـلطنه پـــیرنـــیا وکـــیل دوره  دوم و رئـــیس گـــارد مجـــلس 
نوشت  وخواستار تشکیل کمیسیونی برای تسویه کار مجاهدین شد.

 در اول مـرداد۱۲۸۹ بـا سـقوط کـابـینه و روی کـار آمـدن مسـتوفـی ، قـوام وزیـر جـنگ شـد. پـس تـرور بهـبهانـی در 
۲۴ تــــیر۱۲۸۹ و تــــرور محــــمدعــــلی خــــان تــــربــــیت خــــواهــــرزاده تــــقیزاده و مــــجاهــــدی بــــه نــــام عــــبدالــــرزاق بــــه تــــالفــــی  

تروربهبهانی بهانه به دست دولتیان داد که خلع سالح را دنبال کنند.
مـــیرزا اســـدالـــه خـــان نـــمایـــنده مجـــلس گـــفت:« دشـــمن ایـــن مـــملکت امـــروز «مـــوزر»  اســـت و بـــایـــد اســـلحه را از 

دست مردم گرفت.»

قـوام در ۷مـرداد ۱۲۸۹ الیـحه خـلع سـالح مـجاهـدیـن را تـقدیـم مجـلس کـرد دولـت بـرای تـحقق ایـن امـر از مجـلس 
۳ماه اختیارات فوقالعاده خواست.

سـه روز پـس از تـصویـب الیـحه، جـلسهای بـا حـضور سـتارخـان و بـاقـرخـان تـشکیل شـد و از آنهـا امـضاء گـرفـته 

شد ظرف مدت ۴۸ساعت سالحها تحویل داده شود.
مجاهدین به دو مسئله اعتراض داشتند: 

۱-مطالبه حقوقهای عقب افتاده 
۲-تعرفه دولت برای هر قبضه سالح
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سـه مـاه و نـیم مـاه بـود حـقوقهـای مـجاهـدیـن پـرداخـت نشـده بـود و ایـن در حـالـی بـود کـه مجـلس سـالـی ۱۰۰ هـزار  
تومان مقرری برای محمدعلی شاه مخلوع تعیین کرده بود.

به دستور قوام ۱۰۰۰ سوار 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.                                     

…ســـرنـــوشـــت قـــصد کـــرده بـــود تـــا مـــجاهـــدیـــن بـــه کـــفاره تـــرور بـــیحـــاصـــل و تـــوجـــیهنـــاپـــذیـــر اتـــابـــک حـــساب پـــس 
بدهند...»

انــقالب کــه شکســت مــیخــورد مــارمــولــکهــا از ســوراخ بــیرن مــی آیــند و ادعــای اژدهــا بــودن مــی کــنند. ایــن گــناه 
حـــمید شـــوکـــت نیســـت کـــه اگـــر شجـــره نـــامـــهاش را جســـتوجـــو کـــنیم مـــمکن اســـت بـــه اســـتبداد قـــاجـــار بـــرســـیم. ایـــن 

دیالکتیک شکست انقالب است.

در جـایـی دیـگر (کـتاب شـورشـیان آرمـانـخواه، مـازیـار بهـروز) از پـروژه بـیمـوقـع انـقالب مشـروطـه یـاد مـی کـند و 
در ایـن کـتاب اتـابـک صـدراعـظم اسـتبداد شـهید مـظلوم مـیشـود و عـامـلین آن، آدم کـشانـی مـی شـونـد کـه بـایـد در 

پارک همین آدم کفاره گناه پس بدهند.

و بـــه راســـتی بـــا ایـــن مـــغطلهگـــران بـــزرگ، بـــا ایـــن شجـــره  بـــاقـــی مـــانـــده از اســـتبداد و ضـــدانـــقالب تـــاریـــخی چـــه 
کنیم.؟

ایــن مــتدولــوژی کــه بیشــتر بــه شــعبده بــازی شــبیه اســت تــا جســتوجــوی پــروســواس حــقیقت راه بــه هــیچ حــقیقتی 

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.

سـعدالـدولـه در دوران انـقالب آسـیبهـای زیـادی دیـده بـود بـه پـاس هـمین پـایمـردیهـا مـلت بـه او لـقب ابـواملـه (پـدر 

ملت) داد و بر ریاست مجلس نشاند. اتابک سعدالدوله را فریفت و دیگر به مجلس نیامد و نوکر استبداد شد.
فـرقـه اجـتماعـیون عـامـیون کـه سـوسـیال دمـکراتهـای ایـران بـودنـد دسـت بـه کـار شـدنـد طـاهـباز بـهعـنوان نـمایـنده 

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.

بـایـد چـه مـی کـردنـد بـه نـظر آقـای شـوکـت بـایـد انـقالب دسـت روی دسـت مـی گـذاشـت تـا ضـدانـقالب سـنگرهـای 
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.

تـروراتـابـک نـه تـرور کـور بـود نـه انـتقامجـویـانـه. کـافـی اسـت بـه تـاریـخ کسـروی نـگاهـی بـکنیم و از اثـرات مـثبت ایـن 

ترور درعقبنشینی ضدانقالب و شور و جهش در مردم را ببینیم.

ترور سرخ

کــار انــقالب بــا شــاخــههــای گــل ســرخ و ســفید پــیش نــمیرود. ابــلهانــه اســت کــه فــکر کــنیم طــبقات دســت از حــاکــمیت 
سیاسی خود بهخاطر حقانیتهای تاریخی این یا آن حزب میکشند.

هـزاران سـال اسـت کـه چـنین اسـت از هـزاران سـال بـعد از آنجـایـی کـه مـا جـام جـم نـداریـم بـیاطـالعایـم. امـا از 

دیروز و امروز و فردای خودمان مطلعایم و میتوانیم حکم بدهیم.
بـه قـول محـمدعـلی شـاه پـدرانـشان ایـن کـشور را بـا شـمشیر گـرفـتهانـد و بـا شـمشیر نـیز آنرا حـفظ خـواهـند کـرد. 

این اصل طالیی هر مبارزه طبقاتی است.
نـزنـی مـیزنـند اگـر مـجاهـدیـن اتـابـک را هـم تـرور نـمیکـردنـد و داغ جـگرسـوزی بـر دل اسـتبداد قـاجـار و فـرزنـدان 

بـعدیشـان چـون حـمید شـوکـت نـمی گـذاشـت. مـجاهـدیـن مسـلح کـه مـدعـی انـقالب بـودنـد بـایـد در پـارک اتـابـک یـا هـر 

خـراب شـده دیـگری خـلع سـالح مـیشـدنـد و سـتارخـان را گـلولـه مـیزدنـد تـا در بـاالخـانـهای در نـاصـرخسـرو در غـربـت 

تمام بمیرد. و باقرخان سربریده شود.
در دیـگر انـقالبـات هـم کـار بـر هـمین سـیاق بـوده اسـت. بـاالتـر از سـتارخـان را هـم گـوش تـا گـوش سـربـریـدهانـد. 
بــه خــاطــر ایــنکــه جــنگ  طــبقات فــاقــد هــر اخــالق  وپــرنــسیبی اســت. و یــا بهــتر بــگویــم اخــالق و پــرنــسیب خــودش را 

دارد.
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در قـضیه آذربـایـجان هـم هـمین طـور بـود دو دشـمن خـونـی (قـوام و شـاه) در کـنار هـم قـرار مـیگـیرنـد تـا جـنبش 
ســربــریــده شــود. و دههــا قــرآن امــضا مــیشــود امــا قــاضــی محــمد بــه دار کــشیده مــیشــود چــرا کــه در جــنگ طــبقات 
اخـالق و پـرنیسـبهـای طـبقاتـی فـرمـان مـیرانـد ایـن را هـر کـس نـفهمد بـایـد در کـنار بـوزیـنههـای اسـترالـیایـی در بـاغ 

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 بـهانـههـا مـیگـذریـم، هـمیشه طـبقات حـاکـم بـرای خـلع سـالح مـردم بـهانـههـایـی مـییـابـند، از امـنیت داخـلی گـرفـته 
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.

انـقالب در نـیمه راه بـه آن خـیانـت شـد. بـورژوازی تـجاری بـا فـئودالهـا و اشـراف بـه سـازش رسـید. سـر انـقالب 
بریده شد. و انقالب دچار سقط شد.

پسـتهـا بـین بـورژواهـا، فـئودالهـا، اشـراف و روحـانـیون تـقسیم شـد. و آنهـایـی کـه بـا جـان و مـال خـود انـقالب 

را به این مرحله رسانده بودند در نیمه راه رها شدند.
انــقالب بــه فــرجــام خــود نــرســید. آزادی، بــرابــری و عــدالــت اجــتماعــی، در هــمان بــاال ذبــح شــد. امــا اعــالم پــایــان 

انقالب بدین سادگی نبود.
هــم شــور انــقالبــی بــود و هــم ســالح، پــس بــایــد ســالح از دســت مــردم گــرفــته مــیشــد و بــعد آتــش انــقالب خــامــوش 

میشد.

پـیدا کـردن بـهانـه هـم کـار مـشکلی نـبود. مـجاهـدیـن کـادرهـای آمـوزش دیـده حـزب کـمونیسـت نـبودنـد. روشـنفکران 
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.
اتــفاقــی نیســت کــه ســتارخــان را گــلولــه مــیزنــند. اتــفاقــی نیســت کــه بــاقــرخــان را مــدتــی بــعد ســر مــیبُــرنــد. بــایــد 

انقالب ذبح شود. تبلور این انقالب کجاست. در مجاهدین و رهبران آن است.
نگاه کنیم ببینیم سرنوشت رهبران انقالب چه شد.

امـــا اپـــورتـــونـــیسم کـــاری بـــه تحـــلیل واقـــعی و درســـت حـــوادث نـــدارد. مـــهم تـــوجـــیه عـــمل ضـــدانـــقالبـــی قـــوام اســـت. 
ضـدانـقالبـی از زاویـه انـقالب وگـرنـه از مـنظر قـوام، مـجاهـدیـن، مشـتی دزد و گـدا و آدمـکش بـودنـد کـه بـایـد سـرکـوب 

میشدند و شدند. قوام هیچ زمانی از واقعۀ پارک اتابک دچار عذاب وجدان نشد.

پرانتز دوم: ترور بهبهانی

اپــورتــونــیسم و بــه طــور کــلی مــتدولــوژی اپــورتــونیســتی اســتاد مــغلطه اســت. فــاکــتهــا و خــبرهــا مــعلقانــد. گــویــی هــمه 

چـیز در خـأل اتـفاق مـیافـتد. بـر بسـتر تحـلیلی، خـبری مـجهول آورده مـیشـود و نـتیجهای روشـن گـرفـته مـیشـود.خـبر 

در منت  اصلی واقعه نیست. نیازی هم به آوردن واقعه دیده نمیشود مهم نتیجهای است که گرفته میشود.

بهبهانی که بود

بهـبهانـی یـکی از مـالهـای بـزرگ تهـران بـود بـا حـاکـم تهـران عـین الـدولـه درگـیر شـد، بـه خـاطـر آنکـه عـینالـدولـه چـون 

اتــابــک حــاضــر بــه بــاج دادن نــبود، تــصمیم گــرفــت او را گــوشــمالــی بــدهــد. پــس قــاصــد بــه نــزد طــباطــبایــی کــه او نــیز 

مـــالیـــی بـــزرگ بـــود فـــرســـتاد تـــا در قـــضیه اعـــتراض بـــه مـــسیو نـــوز بـــلژیـــکی و فـــلک کـــردن تـــجار تهـــران، بـــا هـــم هـــمنوا 

شوند طباطبایی به او گفت:« اگر غرض شخصی در میان نباشد همصدا خواهد شد.»
ایـــنهـــا راز ســـربـــه مهـــری نیســـتند در تـــاریـــخ کســـروی و در تـــاریـــخ نـــظاماالســـالم کـــرمـــانـــی قـــاصـــد بهـــبهانـــی ایـــن 

داستان مکتوب است.

انــقالب کــه پــیروز شــد بهــبهانــی بــساط ســروری خــود را گســترد. و دســت بــه اقــدامــات فــراقــانــونــی زد. مجــلس و 
قـانـون اسـاسـی را بـه چـیزی نـمیگـرفـت و بـه عـزل و نـصب مـقامـات مـشغول بـود. آن قـدر صـاحـب دبـدبـه و کـبکبه شـد 

که مردم به او «شاه سیاه» میگفتند بهخاطر آنکه سیاه چهره بود.
پـس در اخـتالفـاتـش بـا مجـلس درصـدد تـکفیر عـدهای از جـمله تـقیزاده لـیدر تـبریـز بـرآمـد. ایـن بـود کـه مجـلسیان 

فــهمیدنــد از چــالــه درآمــدهانــد بــه چــاه افــتادهانــد. از گــیر اســتبداد محــمدعــلی شــاه بــیرون نــیامــدهانــد دارنــد گــرفــتار 
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 ۱۲۹۶/۱۱/۱۰ به 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 ۱۲۹۷ تصمیم گرفت او را خلع کند که وثوقالدوله رئیسالوزرا برادرش مانع شد.

شهرت و نفوذش چنان بود که او را «خدای خراسان» و گاهاً 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.                                                              

قــــرارداد ۱۲۲۹ (فــــوریــــه ۱۹۲۱) کــــه بــــین ایــــران و شــــوروی بــــه امــــضا رســــید ســــرنــــوشــــت حــــزب عــــدالــــت  
وجنبش جنگل را قربانی مالحظات دیپلماتیک کرد...

تــــقدیــــر بــــر آن بــــود کــــه ایــــن بــــار نــــیز قــــوام در نــــمایــــش کــــه ســــرانــــجام بــــا هســــت و نیســــت مــــیهنش گــــره 
میخورد بازیگر اصلی باشد و با ایفای نقش تاریخی ایران را از ورطه سقوط برهاند.»

ـ قوام در ۱۰ بهمن ۱۲۹۶ والی خراسان و سیستان شد.
در آنجا به فساد مالی متهم شد.

مهدی فرخ و ابراهیم صفایی سیاهه ثروت او را آورده اند.
ـ آنــچه مســلم اســت در هــنگام والــیگــری در خــراســان ثــروت زیــادی انــدوخــت حــکمرانــی در خــراســان بــه مــعنای 

امکان دستیابی به منابع مالی بیکران بود.
او راخدای خراسان میگفتند.»

مغلطه و مغلطهگران

مـغلطه چیسـت و مـغلطهگـر کیسـت. ابـتدا بـبینیم بـا چـه صـغرا و کـبرایـی یـک دزد سـرگـردنـه مـیشـود نـاجـی مـیهن و 
آن هم میهنش.
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به راستی قوام میهن داشت؟. میهن او کجا بود؟. جایی که زندگی میکرد؟
 طــبق اعــتراف نــویــسنده هــمین کــتاب، قــوام یــا در پــاریــس زنــدگــی مــیکــرد یــا در ایــران حــکومــت. بــه مــحض عــزل 

شدن راهی پاریس میشد. آیا به این آدم میشود گفت ایرانی. آیا میتوان ایران را میهن او دانست؟
آیـا آدمـی کـه کـشورش را الیـق زیسـنت نـمیدانـد. و تـنها زمـانـی بـه ایـران مـیآیـد کـه مـصدر کـاری بـاشـد ایـرانـی 
اسـت. نـگاه کـنیم بـه ۴ سـال والـیگـری قـوام در خـراسـان. طـبق راویـت خـود شـوکـت خـراسـان را غـارت کـرده اسـت آن 

هم در مدت ۴ سال.

دزد کیست و دزد سرگردنه کیست

شـوکـت در ابـتدا مـیگـویـد قـوام بـه فـساد مـالـی مـتهم شـد. خـب در ذهـن خـوانـنده ایـجاد شـک مـیکـند. چـرا کـه بـین 

مـتهم و مجـرم فـاصـله اسـت. حـداقـل از نـظر حـقوقـی چـنین اسـت بـعد سـیاهـهای کـه مهـدی فـرخ مـیآورد نـمیپـذیـرد. 
و بـه ابـراهـیم صـفایـی اسـتناد مـیکـند کـه قـوام مسـتغالت آسـتان قـدس را اجـاره کـرد و از ایـن راه بـه ثـروت کـالنـی 
رسـید. ایـن راه هـر خـری مـیدانـد کـه قـرار نیسـت والـی خـراسـان، آن هـم اشـرافزادهای مـثل قـوام کـه هـم پـیالـه و هـم 

پــیک محــمدعــلی شــاه و عــینالــدولــه بــوده اســت بــیایــد بــرود ســرگــردنــه و مــردم را لــخت کــند. او مــیآیــد از مــوقــعیتاش 

ســوءاســتفاده مــیکــند و تــحت عــنوان اجــاره مســتغالت آســتان قــدس، خــراســان را غــارت مــیکــند. ایــن کــاله شــرعــی 

درســت کــردن و ثــروت یــک مــلتی را بــه تــاراج بــردن و هــزار دســت لــباس و بــا هــزار کــراوات و زنــدگــی در پــاریــس چــه 

معنایی میدهد.
اگــــر قــــوام دزد ســــرگــــردنــــه نیســــت. پــــس در مــــدت ۴ ســــال حــــقوق او چــــه مــــیزان بــــوده اســــت چــــگونــــه او را خــــدای 

خراسان و نایبالسلطنه خراسان لقب میدهند.

آش آن قـدر شـور مـیشـود کـه احـمدشـاه تـصمیم مـیگـیرد دسـت ایـن دزدسـرگـردنـه را از خـراسـان کـوتـاه کـند. کـه 

دزد دیگری به نام وثوقالسلطنه، برادر این راهزن، در مقام صدراعظمی اجازه نمیدهد.
کـــمی جـــلوتـــر بـــرویـــم شـــوکـــت مـــیگـــویـــد بـــلشویـــکهـــا تـــصمیم نـــداشـــتند در ایـــران انـــقالب کـــمونیســـتی بـــکنند. پـــس 
انــقالب گــیالن و حــزب عــدالــت را فــدای مــنافــع حــقیر خــود کــردنــد. از ایــن خــبر کــه بــه راســتی نــیز چــنین بــوده اســت 
چــگونــه مــیتــوان ایــن حــکم را اســتنتاج کــرد کــه تــقدیــر ایــن رســالــت تــاریــخی را بــه دوش قــوام گــذاشــت تــا بــار دیــگر 

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.
قـــرار نـــبوده اســـت اتـــفاقـــی بـــیفتد. انـــقالبـــی در جـــریـــان بـــوده اســـت بـــه نـــام انـــقالب گـــیالن کـــه اگـــر پـــا مـــیگـــرفـــت 
ســـرنـــوشـــت تـــاریـــخی ایـــن مـــلت عـــوض مـــیشـــد. هســـت و نیســـت ایـــن کـــشور بـــرخـــالف نـــظر شـــوکـــت نـــه تـــنها بـــه بـــاد 

نمیرفت که حفظ میشد.
آن وقـــت چـــند خـــائـــن روس و چـــند خـــائـــن ایـــرانـــی مـــثل رضـــاخـــان و قـــوام ایـــن انـــقالب را نـــابـــود کـــردنـــد و آن وقـــت 

موجودی به نام حمید شوکت برای آن کف میزند.
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تقدیر چیست

تـقدیـر مـعنایـی بـسیار دارد یـکی از آنهـا قـضا و فـرمـان خـدا اسـت. نـصیب و قـسمت و سـرنـوشـت کـه خـداونـد بـرای 

بندگان خود معین فرموده است.
آیـا قـوام بـا آن جـوانـی پـرآوازهاش در تـبریـز و بـابـا بـاغـی بـا حـضرات در سـنین مـیان سـالـی جـزء اولـیاء اهلل شـده 

اسـت. اگـرنـه چـنین اسـت کـه بـه راسـتی چـنین نیسـت. پـس ایـن تـقدیـر را چـه کـسی بـر گـردن او انـداخـته اسـت. کـه 

«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.
انـقالب گـیالن و نـهضت دمـکراتـیک آذربـایـجان تـالش نـافـرجـام مـردمـی بـود کـه مـیخـواسـتند کـشور را از دسـت 
دزدان ســرگــردنــهای چــون قــوام و رضــاخــان نــجات دهــند. مــوفــق نشــدنــد بــه خــاطــر آنکــه نــیروهــای اســتعمارگــردســت  
دردســت قــوام و رضــاخــان داشــتند. و خــیانــت روسهــا بــه خــاطــر مــنافــع حــقیرانــهشــان مــزیــد بــر عــلت بــود. بــه راســتی 

چـگونـه مـیشـود مـیرزا کـوچـک خـان و پـیشهوری را خـائـن و مـملک بـربـاد داده  دیـد ،کـسانـی کـه تـمامـی عـمرشـان را 

بــه خــاطــر بهــروزی مــردمشــان مــبارزه کــردنــد و یــک دزد ســرگــردنــه را نــاجــی ایــران دانســت کــه نــیرویــی کــور بــه نــام 
سرنوشت مقدر کرده است ایران را نجات دهد.

قــوام بــه خــواب هــم نــمیدیــد روزی کــسی ایــن چــنین از او بــه نــیکی یــاد کــند. الی و لــجن تــاریــخ بــا الی و لــجن 
کتابت به جایی نمیرسد.

نـــگاه کـــنیم بـــه صـــفحه ۸۶هـــمین کـــتاب و بـــبینم کـــه هـــنگام دســـتگیری قـــوام بـــعد از کـــودتـــای ســـیدضـــیا امـــوال او 
چگونه سیاهه میشود. 

۱-ظروف طال 
۲- ۱ میلیون برات روپیه هند که ۴۰۰ هزارتومان قیمت داشت. 

۳- ۵۰ هزارتومان پول نقد 
۴-۳۶ اسب قیمتی
قیام کلنل پسیان

نخست نگاه کنیم به روز شمار شوکت از حوادث:

«-۱۳ فروردین۱۳۰۰؛ دستور دستگیری قوام  توسط سید ضیاء
-۴ خرداد ۱۳۰۰ سقوط سید ضیاء 

-انگلسـتان تـرجـیح داد تـابـرای اجـرای سـیاسـت خـود در ایـران بـار دیـگر بـه اشـرافـیت روی آورد. انـتصاب قـوام 
به مقام ریاست وزرا بازتاب چنین انتخابی بود. 

- ۹خرداد ۱۳۰۰ تلگراف قوام به خراسان، لغو حکومت نظامی و گماردن نجدالسلطنه به عنوان والی 
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-مخالفت کلنل پسیان 

-کنارهگیری نجدالسلطنه 

-انتخاب صمصام السلطنه به عنوان والی خراسان

ـ 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. او 
سفارت 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 ۱۳۰۰:« قوام 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 ۱۳۰۰ طی ارسال تلگرامی به شوکت امللک اعظم  او را به نبرد با کلنل فراخواند.                                                    
۲۹شهریور ۱۳۰۰ به دستور کلنل رابطه با تهران قطع شد.

-۱ مهر ۱۳۰۰ کلنل 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 ۱۳۰۰ «دو میلیون 
تومان ثروت خراسان را روانه بانکهای خارجی کرده است.» و در موقع دستگیری با۵۰ هزار تومان نقد نقره و 

۴۰۰ هزار 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 اســـفند۱۲۹۹ ســـیدضـــیا طـــباطـــبایـــی، ژورنـــالیســـت طـــرفـــدار انـــگلیس بـــه هـــمراهـــی رضـــاخـــان مـــیرپـــنج، رئـــیس 
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بریگاد قزوین به کمک ژنرال آیرونساید فرمانده ارتش انگلیس در خاورمیانه کودتا میکند.
عــــلت کــــودتــــا هــــم مــــشکالت داخــــلی اســــت هــــم طــــرح جــــهانــــی امــــپریــــالــــیسم انــــگلیس بــــرای بــــه مــــحاصــــره درآوردن 

حکومت بلشویکی است.
پـس حـمیدشـوکـت از هـمان ابـتدا دسـت بـهکـار مـیشـود و در تحـلیل کـودتـا نـقش انـگلیس را حـذف مـیکـند. و عـلت 

کودتا را زمینه داخلی میداند.
نـــقش انـــگلیس در ایـــن زمـــینه راز ســـربـــه ُمهـــری مـــثل خـــیلی چـــیزهـــای دیـــگر نیســـت کـــه شـــوکـــت از آن بـــیاطـــالع 

بــاشــد. کــافــی اســت بــه تــاریــخ مــختصر احــزاب ســیاســی نــوشــته مــلک الــشعرای بــهار مــراجــعه کــند. تــا کــانــدیــداهــای 

کودتا رابا نام و نشان نشان  بشمارد.
کــودتــا جــز عــلل داخــلی، ارتــباط مــییــافــت بــه روی کــار آمــدن دولــتی قــدرتــمند بــرای کــامــل کــردن مــحاصــره روســیه 

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.
نخســـــت از دســـــتگیری قـــــوام شـــــروع مـــــیکـــــند. کـــــه« او را بـــــا تـــــفنگ زدهانـــــد. دنـــــدان طـــــال و ســـــاعـــــت طـــــالی او را 

دزدیـدهانـد بـه همسـر قـوام بـی احـترامـی شـده اسـت و او را بـا حـالـت بـدی بـه تهـران فـرسـتادهانـد. امـا او در عـوض 
وقتی به قدرت رسید تلگرافی محبتآمیز به کلنل فرستاد اما کلنل لجاجت کرد.»

آیا به راستی چنین بود؟ این میشود پژوهش تاریخ.
امـا یـک گـاف مـیدهـد و آن اعـتراض و شـکایـت وزیـر مـختار انـگلیس نـرومـن اسـت بـه احـمد شـاه، کـه قـوام از یـک 

سو او را برای مذاکره به نزد کلنل میفرستد و از سویی دیگر ایالت را برای جنگ با کلنل بسیج میکند.
قـوام  درسـت هـمین حـقه را بـه پـیشهوری زد و تـوانسـت روسهـا و حـزب تـوده و فـرقـه دمـکرات را فـریـب دهـد. در 
هـمان حـالـی کـه لـبخند مـیزد و بـا تـلگراف بـه تـبریـزیـان « فـرزنـدان »خـود خـطاب مـیکـردکـه بـه حـسن نـیت او بـاور 

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.

فـرض کـنیم کـلنل بـا کـمک لـنین بـه سـوی تهـران حـرکـت مـیکـرد و بـا کـمک سـیدضـیا قـدرت را بـه دسـت مـیگـرفـت 

هـمان کـاری کـه در اسـفند ۱۲۹۹ انـجام شـد. بـه راسـتی رضـاخـان مـیرپـنج در پـاکـدامـنی و مـیهندوسـتی بـه شسـت 

پای پسیان هم میرسید.؟
فــــرض کــــنیم کــــلنل بــــا کــــمک ســــیدضــــیا خــــراســــان را بــــه دســــت مــــیگــــرفــــت آیــــا خــــراســــان یــــک حــــکومــــت بــــلشویــــکی 

میشد. ؟چگونه؟ به رهبری سیدضیا یا کلنل؟. 

ســـیدضـــیا کـــه شـــناســـنامـــهای روشـــن دارد. و پـــسیان هـــم یـــک مـــیهنپـــرســـت دو آتـــشه بـــود. آیـــا کـــلنل خـــواهـــان یـــک 

حکومت بلشویکی بود آیا کلنل خواهان تجزیه بود.؟
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ایران یک پارچه یعنی چه

تـمامـیت ارضـی ایـران یـعنی چـه؟ آیـا اگـر تـمامـی ثـروت ایـران در حـلقوم قـوام ریـخته مـیشـد کـه ریـخته شـد. بهـتر بـود 

یــا خــراســان مســتقل بــا رهــبری پــسیان. آیــا گــیالن جــمهوری بــه رهــبری مــیرزا کــوچــک خــان بهــتر بــود یــا ایــران یــک 
پـارچـه مـلک طـلق آن دیـکتاتـوری سـوادکـوهـی کـه در وقـت فـرار ۴۰۰۰۰سـند مـنگولـهدار داشـت. ایـن تـمامـیت در تـمام 
طـــول ایـــن ســـالهـــا بـــه چـــه درد  ایـــن مـــردم فـــلک زده خـــورده اســـت. جـــز آنکـــه جـــیبهـــای گـــشاد حـــاکـــمان را پـــر کـــرده 
اسـت. ایـن شـعار، شـعار بـورژوازی ایـران اسـت امـا مـسئله ایـن جـاسـت کـه ایـن بـورژوازی آن قـدر بـیوطـن و دزد و 

غارتگر است که هزار بار جدا شدن شرافت دارد به زندگی در زیر پرچم بورژوازی اشغال گر ایران.
آخــر چــگونــه مــیشــود بــاور کــرد قــوام بــابــا بــاغــی بــا کــرورکــرور پــول دزدی در بــانــکهــای خــارجــه خــواهــان تــمامــیت 

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

«بـــه ایـــن تـــرتـــیب بـــا اشـــغال گـــیالن و آذربـــایـــجان در فـــاصـــله دو جـــنگ جـــهانـــی و اقـــدامـــات دیـــپلماتـــیک 
ایـــران در واکـــنش بـــه تـــجاوز شـــوروی... گـــویـــی تـــقدیـــر چـــنین بـــود کـــه تـــاریـــخ بـــا شـــباهـــتی شـــگفتانـــگیز 

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 ۱۳۰، بر 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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اگـــر محـــمدرضـــا شـــاه بـــود کـــار مـــا آســـانتـــر بـــود چـــرا کـــه او بـــه کـــرات خـــود را بـــرگـــزیـــده نـــیرویـــی مـــاوراءالـــطبیعی 
مـیدانسـت. بـرای خـود رسـالـتی قـائـل بـود کـه ربـطی بـه مـلت نـداشـت. بـه هـمین خـاطـر خـود را پـاسـخگو بـه مجـلس و 

مـردم تـا بـه آخـر نـمیدانسـت. امـا قـوام چـه؟ بـا«بـابـا بـاغـی محـمدعـلی مـیرزا» کـه نـمیشـود بـه عـالـم الهـوت سـفر کـرد. 

پـــس اگـــر چـــنین نیســـت چـــرا شـــوکـــت مـــدام از تـــقدیـــر ســـخن مـــیگـــویـــد. و مـــیخـــواهـــد بـــه خـــوانـــنده بـــقبوالنـــد کـــه قـــوام 

مأموریتی وراءزمینی داشت.

انقالب گیالن

در انـقالب مشـروطـه، گـیالن یـکی از سـه مـرکـز مـهم انـقالب بـود تهـران، تـبریـز و گـیالن. بـا شکسـت انـقالب در تـحقق 
آرمـانهـایـش، تـبریـز کـه خـلع سـالح شـده بـود و رهـبرانـش در پـارک سـنگلج زخـمی و خـانـهنـشین شـده بـودنـد. تهـران 

بــا آدمــی مــثل تــقیزاده بــه ســازش رســیده بــود و بــه اصــطالح بــه مشــروطــهاش رســیده بــود و یــا چــون حــیدرخــان بــه 
تبعید رفته بودند و تنها گیالن بود که هنوز برپا بود.

مــیرزاکــوچــک خــان قــبل از آنکــه بــلشویــکهــا بــه قــدرت بــرســند بــه جــنگل رفــت و مــخالــفت خــود را بــا حــکومــتهــای 

وقت اعالم داشت.
و ایـن انـقالب هـیچ ربـطی بـه انـقالب بـلشویـکی ۱۹۱۷ روسـیه و آمـدن نـاوگـان ارتـش سـرخ در سـال۱۲۹۹بـه بـندر 

انزلی نداشت.
ورود ارتــش ســرخ و اخــراج انــگلیسهــا از مــنطقه در بــه قــدرت رســیدن و رادیــکال شــدن انــقالب گــیالن بــیتــأثــیر 

نبود. اما این بیانصافی است که این جنبش را یک جنبش تجزیهطلب بدانیم.
شـــوراهـــا و اهـــداف انـــقالب گـــیالن روشـــن بـــود. و دقـــیقاً از هـــمین جـــا ضـــربـــه خـــورد. جـــناح چـــپ (حـــزب عـــدالـــت) 
شــعار تــقسیم زمــین را مــیداد و جــناح راســت و مــیانــه بــا تــقسیم زمــین مــخالــف بــود. و مــبارزه ضــداســتعماری را 

گرهگاه اصلی میدانست. آن انشعاب و کودتا به خاطر همین اختالف بود.

روش روسها

روسهــا درصــدد تجــزیــه گــیالن نــبودنــد. بــه راســتی چــگونــه مــیشــود مــیرزا و احــسانالــه خــان و خــالــو قــربــان و دکــتر 

حشمت و رهبران حزب عدالت را تجزیهطلب دانست.

روسهــا مــوش خــود را فــرصــتطــلبانــه در آش انــقالب انــداخــتند و گــفتند: «حــاجــی انــا شــریــک» و وقــتی آش را 

آلــوده کــردنــد رفــتند ســمت رضــاخــان و قــوام و حــکومــت و گــفتند آشــی کــه بــرای مــا نــجوشــد بــگذار ســر ســگ تــوی 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.

اگــــر انــــقالب گــــیالن شکســــت خــــورد. ربــــطی بــــه درایــــت قــــوام نــــداشــــت. کــــه مــــداح قــــوام او را بــــاالتــــر از مــــیرزا 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

امـا چـرا شـوکـت نـمیآیـد از فـرجـام کـار شـروع کـند و بـه نـقطه آغـازیـن بـرسـد. نـتیجه درایـت قـوام، بـه زعـم شـوکـت چـه 

بــود ســربــریــده کــوچــک خــان بــود بــر ســینی طــالی رضــاخــان تــا او شــاه شــاهــان بــشود، قــوام بــه خــارجــه ســفر کــند 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.
مــــگر هــــر ســــه آنهــــا شــــهید ایــــن راه نــــبودنــــد. جــــدا از آنکــــه حــــیدرخــــان در روســــتای آلــــیان بــــه دســــت خــــودی هــــا 
ســربــریــده شــد. و کــوچــک خــان طــعمه بــرفهــا شــد و احــسان الــه خــان در تــصفیههــای اســتالــین بــه جــوخــه تــیربــاران 

سپرده شد.

چماق تجزیه

صـد سـال اسـت کـه دارنـد مـردم را از تجـزیـه مـیتـرسـانـند. و هـر حـرکـت آزادیخـواهـانـهای را بـا مـارک تجـزیـهطـلبی 
سـرکـوب مـیکـنند. مـگر بـورژازی تـمامـیتخـواه چـه گـلی بـه سـر ایـن مـردم زد کـه تجـزیـهطـلبان نـمیزدنـد.شـوکـت  از 

کجا میداند که اگر گیالن تجزیه میشد سرنوشت این مرز و بوم رنگ دیگری نمیگرفت.
بـه قـول اهـل مـنطق فـرض مـحال کـه مـحال نیسـت. وگـرنـه تـمام گـفتههـا و نـوشـتههـای صـدر تـا ذیـل انـقالب گـیالن 
از جـناح راسـت تـا چـپ آن بـاقـی اسـت. مـو بـه مـو مـوجـود اسـت. کـجا و کـی صـحبت از تجـزیـه گـیالن بـه مـیان آمـدو 

حتی روسها کدام اقدامشان در جهت تجزیه گیالن بود.
مــشکل شــوکــت در آن اســت کــه صــدور انــقالب و آن هــیجانــات اولــیه بــلشویــکهــا را جــدی مــیگــیرد. بــلشویــکهــا 

خیلی زود به پراگماتیسم دچار شدند. و چسبیدند به کاله پوسیده تزاری تا باد کاله خود آنهارابا خود نبرد.

۱-برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخ مشروطه
-احمد کسروی؛تاریخ مشروطه

-ناظم االسالم کرمانی؛تاریخ بیداری ایرانیان
-مهرداد بهار ؛تاریخ مشروطیت ایران

-مهدی ملک زاده؛تاریخ انقالب مشروطیت ایران
-یادداشت های حیدر خان عمو اغلی؛مجله یادگار

-احمد قاسمی ؛تاریخ مشروطه
۲-برای مطالعه بیشتر در مورد انقالب گیالن
-مصطفی شعاعیان؛جنبش جنگل و شوروی

-خسرو شاکری؛ میالد زخم
-ابراهیم فخرایی؛سردار جنگل

۳- برای مطالعه بیشتر در مورد کودتای ۱۲۹۹؛
-ملک الشعرای بهار؛تاریخ  مختصراحزاب سیاسی ایران
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-آویتس سلطانزاده؛کتاب چهارم اسناد جنبش کارگری و کمونیستی خسرو شاکری
-گذشته چراغ راه آینده

۴-برای مطالعه بیشتردر مورد ترور بهبهانی 
-تاریخ مشروطه کسروی

-تاریخ مشروطه بهار 
-مقاله علی و محمد تربیت مجاهدان صدر مشروطه ؛محمود طوقی ؛پژواک ایران
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فصل دوم

نهضت دمکراتیک آذربایجان

در آذربـــایـــجان هـــم داســـتان بـــه هـــمین شـــکل بـــود. روسهـــا خـــودشـــان را چســـبانـــدنـــد بـــه خـــواســـتههـــای بـــه حـــق مـــردم 
آذربایجان و بعد همه را به خیال واهی نفت شمال فروختند.

در آذربــایــجان هــم مــسئله تجــزیــه بــه شــکل جــدی مــطرح نــبود. بــرای تهــدیــد حــکومــت بــعضاً شــعار ایــرلــندی شــدن 
آذربــایــجان داده مــیشــد. امــا جــدی نــبود. پــیشهوری تــا بــه آخــر زیــر بــار جــدا شــدن از ایــران نــرفــت. روسهــا هــم بــه 

شکل جدی در پی اینکار نبودند. شرایط جهانی نیز به روسها اجازه اینکار را نمیداد.
امــا مــشکل شــوکــت در آن اســت کــه گــیالن و آذربــایــجان را خــالــی از مــردم و خــواســتههــای تــاریــخی و ســرکــوب 

شده آنها میبیند تنها آمدن روسها را میبیند که بوی تجزیهطلبی از آن به مشام میرسید.
بــا هــمین حــربــه نــهضت آذربــایــجان ســرکــوب شــد. وگــرنــه قــوام و شــاه ســر ســوزنــی بــه خــواســتههــای مــردم بــاور 
نــداشــتند. هــنوز هــم نــدارنــد. مــیگــوئــید ایــنطــور نیســت.؟ از هــمین آقــای شــوکــت بــپرســید کــه آیــا مــردم آذربــایــجان 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.؟
مـردم و خـواسـتههـای تـاریـخیشـان سـرکـوب شـدنـد. روسهـا بـه نـفت شـمال نـرسـیدنـد و شـاه بـا یـک لـگد قـوام 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 .
۲۰ هـزار کشـته کـه حـداقـل نـام ۴ هـزار نـفر آن ثـبت شـده اسـت . و۸۰ هـزار نـفر فـراری و صـد هـا نـفر دسـتگیر و 
هــزاران نــفر آواره گــمنام ایــن هــا ثــمره درایــت و نــقشی اســت کــه تــقدیــر بعهــده قــوام گــذاشــته اســت . بــراســتی ســهم 

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 .

بـرای ایـن کـه حـقی از قـوام ضـایـع نـشود چـرا شـوکـت جـای او را در جـدال تـاریـخی خـلق و ضـد خـلق نـشان نـمی 
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دهد .
بــایــد دیــد قــوام از مشــروطــه بــه بــعد نــقشش در ایــفای حــقوق مــردم و دمــکراســی و عــدالــت اجــتماعــی ومــبارزات 

ضداستعماری چه بوده است.

اگـر حـکومـت کـودتـا در تـمامـی سـالهـای بـعد نـتوانسـت چهـره درخـشان مـصدق را مخـدوش کـند بـه خـاطـر آن بـود 

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: 
۱-جـنبشی در کـار نـبود. بـلکه غـائـله مشـتی مـزدور و یـاغـی و راهـزن بـود کـه مـیخـواسـتند انـقالب بـلشویـکی کـنند 

و گیالن را تجزیه نمایند. 
۲-جنبش جنگل یک نهضت دمکراتیک بود که در پی متحقق ساخنت شعارهای انقالب مشروطه بود.

دیـد نخسـت کـه مـربـوط اسـت بـه راسـت ارتـجاعـی و رضـاخـان سـردار سـپه و قـوام نـمایـندگـان بـارز آن هسـتند و 
دید دوم دید نیروهای ملی و انقالبی است.

از ایـــن بـــه بـــعد تـــاکـــتیکهـــای قـــوام را مـــا مـــیفـــهمیم و مـــیدانـــیم چـــرا قـــوام از ابـــتدا تـــا بـــه انـــتها در پـــی نـــابـــودی 
انقالب گیالن بود.

حـــمید شـــوکـــت نـــیز در هـــمین جـــبهه قـــرار دارد بـــا یـــک فـــرق جـــسارت قـــوام و رضـــاخـــان را نـــدارد. مـــیخـــواهـــد بـــا 
چـاچـولبـازی از کـنار قـضایـا عـبور کـند و در آخـر قـوام را نـاجـی ایـران جـا بـزنـد. امـا اگـر از هـمان لحـظه نخسـت بـه 

صراحت و شجاعت حرف بزند جای هیچ گله و شکایتی باقی نیست.
هــمین االن هــم شــما از طــرفــداران نــظام گــذشــته بــپرســید مــیرزا کــوچــک خــان کــه بــود بــه صــراحــت مــیگــویــند یــک 

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: 

۱-فــریــب دادن رهــبران انــقالب گــیالن بــا فــرســتادن ســید مهــدی افــجهای و ســیدجــلیل اردبــیلی بــرای ایــجاد شــکاف، 
انشعاب و انفعال در جبهه گیالن و گشودن باب مذاکرات بی حاصل با میرزا 

۲-چـانـه زنـی بـا دولـت شـوروی و گـرو گـرفـنت تـصویـب قـرارداد ۱۹۲۱ ایـران و شـوروی بـه شـرط خـروج ارتـش سـرخ از 

ایران، درست مثل قضیه آذربایجان 
۳-شکایت در سازمان ملل و کمک گرفنت از انگلیس 

۴-آمادهسازی ارتش و مهار کردن جناح نظامی برای حمله بیموقع
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سیاست طبقاتی است

بـه قـول لـنین اگـر کـسی نـفهمد کـه در پـس پشـت شـعارهـا و ادعـاهـا مـنافـع طـبقاتـی نـهفته اسـت بـایـد آنرا بـرد و در 
بــاغ وحــش در کــنار بــوزیــنگان نــشانــد. درایــت و کــفایــت در ســیاســت مــعنای طــبقاتــی دارد. کــه بــر عــلیه کــه؟ در ایــن 

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. 

۱-ترک مخاصمه و کمک به اینکار به قطع نفوذ امپریالیسم انگلیس در ایران کمک میکند. 
۲-دولـــت ایـــران نـــاچـــار اســـت بـــه دولـــت شـــوروی تـــکیه کـــند، و ارتـــباط بـــگیرد. و دولـــت شـــوروی در وقـــت مـــقتضی بـــه 

انقالب ایران کمک خواهد کرد.
الــبته شــوروی جــز ایــن دو مــورد چــشم بــه ارتــباط بــازرگــانــی بــا انــگیس نــیز داشــت کــه یــکی از شــروط آن کــمک 

نکردن به جنبش جنگل بود.
روسهـا کـمکهـای لجسـتیک و مـخفی و نـظامـی و مـعنوی خـود را از پشـت انـقالب بـرداشـتند و رفـتند آن سـوی 

دعـــوا ایســـتانـــد و قـــنسول روس پـــابـــه پـــای رضـــاخـــان ســـردار ســـپه از ایـــن شهـــر بـــه آن شهـــر رفـــت تـــا خـــلقالـــه بـــدانـــند 
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:

«بــا خــود قــوامالســلطنه چــقدر مــا بــرای اســتحکام او هــمراهــی نــمودیــم تــمامــش را بــا مــن خــالف وعــده 
نــمود و دروغ گــفت. در مــسئله گــیالن چــقدر کــمک کــرده کــه دولــت ایــران را از شــر مــیرزا کــوچــک خــان 
خـالص نـمودیـم. درواقـع هـمراهـی در پیشـرفـت کـارهـای سـردار سـپه، وزیـر جـنگ نـموده، ایـن پیشـرفـت 

به نام او تمام شد. معهذا با من خالف میکند و دروغ میگوید.»۱
خـــر مـــرد رنـــدی روسهـــا در هـــمین حـــماقـــت هـــا وخـــیانـــتهـــای آنهـــا اســـت خـــیانـــتکار بـــه جـــایـــی نـــرســـید و دســـتش 

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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۱-پایان بخشیدن به وقایع خراسان ـ کشنت پسیان 
۲-پایان بخشیدن به وقایع گیالن ـ کشنت میراز کوچک خان 

۳-بازگشایی مجلس چهارم بعد از ۷ سال 

۴-تصویب معاهده دوستی با شوروی و افغانستان 

۵-انحالل پلیس جنوب 
۶-تأسیس ژاندارمری و پایهریزی ارتش  

۷-استخدام میلسیپو

قوام در تاریخدوم بهمن ۱۳۰۰ استعفا می دهد ودرخرداد ۱۳۰۱ مجدد به قدرت باز می گردد.

اقدامات قوام در کابینه دوم 

۱-تصویب الیحه مطبوعات 

۲-تصویب الیحه محاکمه وزرا در صورت تخلف 

۳-گرفنت دو اداره مهم از وزارت جنگ ؛ ریاست غله دولتی و ریاست اداره مالیه 

۴-اعزام نیرو (تیر ۱۳۰۱) به خوزستان در جهت سرکوب شیخ خزعل

کابینه قوام بر سر سوءاستفاده از تمبر دولتی استیضاح شد و سقوط کرد.

توطئه ترور رضاخان

۱۶ مهر ۱۳۰۲ قوام 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 نامبرده۱۰۰ هزارسهم از آنرا بهعنوان کمسیون به رئیسالوزرا وعده داده بود.»۲

ایـــــن قـــــرارداد کـــــه بـــــانـــــی آن قـــــوام بـــــود مـــــدت ۵۰ســـــال امـــــتیاز حـــــق اســـــتخراج نـــــفت در آذربـــــایـــــجان ، اســـــترآبـــــاد 
مازندران، گیالن و خراسان را به این کمپانی میداد و سهم ایران۱۰درصد از نفت استخراج شده بود.

امریکا کشوری غیراستعماری

در آن روزگـار کـه هـنوز امـریـکا چهـره اسـتعماری خـود را نـشان نـداده بـود. در بـخشی از رجـل سـیاسـی ایـران ایـن 
باور بود که ارتباط با امریکا به ایران کمک میکند تا از زیر نفوذ انگلیس و شوروی بیرون بیاید.

ایـــن بـــاور در آن ســـالهـــا و حـــتی ســـالهـــای بـــعد بـــین افـــراد جـــبهۀ مـــلی مـــثل دکـــتر مـــصدق عـــمل مـــیکـــرد دادن 
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امـــتیاز نـــفت شـــمال بـــه یـــک کـــمپانـــی امـــریـــکایـــی در هـــمین ســـو بـــود. الـــبته گـــرفـــنت رشـــوه یـــا بـــه قـــول فـــرنـــگیهـــا «حـــق 
کـــمیسیون» را هـــم نـــبایـــد فـــرامـــوش کـــرد کـــه در بـــین رجـــل ســـیاســـی ایـــران امـــری رایـــج بـــوده اســـت و قـــوام در طـــول 

زمــامــداریاش از ایــن «حــقهــا» و رشــوههــا زیــاد گــرفــته اســت و بــه قــول حــمید شــوکــت «بــه گــرفــنت رشــوه و فــساد 

مالی» متهم  بوده است.

یک نکته ظریف

در مـمالـک راقـیه کـه فـرنگسـتان بـاشـد، هـیچ سـیاسـتمداری بـه فـساد مـالـی مـتهم نـمیشـود مـگر آنکـه ایـن اتـهام قـابـل 
اثـبات بـاشـد. و بـه زودی آن رجـل سـیاسـی راهـی زبـالـه دان تـاریـخ مـیشـود. امـا در کـشورهـایـی غـیر از فـرنگسـتان، 

کـه کـشورهـای حـاشـیه بـاشـند کـرور کـرور ثـروت مـلت در جـیب سـیاسـتمداران ریـخته مـیشـود. تـمامـی ایـن دزدیهـا 
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 

۱-در تاریخ ۱۳۲۰/۳/۱۱ فرمان 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. 

۲-افزایش قیمت معلول چند علت بود:

ـ اقتصاد بیمار یک حکومت توتالیتر
ـ سـیاسـتهـای غـلط و شـخصی رضـاشـاه در کـشاورزی، صـنعت، صـادرات و واردات و پـایـین نـگه داشـنت نـرخ 
حـقیقی بهـره جهـت سـهولـت تـبدیـل عـایـدات ریـالـی خـود بـه ارزو انـتقال آن بـه بـانـکهـای خـارج، نخسـتین زمـینه بـرای 

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

دکـتر شـرف نـفیسی وزیـر دارایـی دولـت فـروغـی قـیمت لـیره را از ۶۸ ریـال بـه ۱۴۰ریـال بـاال بـرد. بـه جـای کـوشـش 

در پایین آوردن هزینه زندگی، ارزش حقیقی ریال را پایین آورد.۳ 
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 اقـــدام ســـوم انـــتشار ۳۵۰ مـــیلیون تـــومـــان  اســـکناس بـــرای تـــأمـــین احـــتیاجـــات ریـــالـــی مـــتفقین بـــر مـــبنای قـــیمت 
لـیرهای بـود کـه دکـتر نـفیسی تـعیین کـرده بـود. حـال آنکـه قـیمت واقـعی طـال و نـقره کـه بـه عـنوان پشـتوانـه اسـکناس 

بود ترقی نکرده بود. بلکه قیمت ریال تنزل کرده بود.
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دکتر مصدق در جلسه پانزدهم تیرماه ۱۳۲۳ در مجلس چنین میگوید:
«در جــنگ جــهانــی اول دولــت انــگلیس از بــانــک شــاهــنشاهــی مــطالــبه وجــوه نــمود. بــانــک بــه خــاطــر آنکــه چــاپ 
اســکناس مــوجــب  تــنزل پــول ایــرانــی مــیشــد نــپذیــرفــت و تــأدیــه وجــه را مــوکــول کــرد بــه ارســال نــقره از انــگلیس ایــن 

بــانــک انــگلیسی بــود امــا بــانــک مــلی ایــران (بــانــک ایــرانــی) ۵۲۰مــیلیون تــومــان تــا فــروردیــن ۱۳۲۳ چــاپ کــرد مــخارج 

زندگی را۱۰ برابر باال برد.»۴
ـ در۲۸آبـان ۱۳۲۱ قـوام بـه قـید دو فـوریـت اجـازه انـتشار اسـکناس را از مجـلس گـرفـت و بـه هـیئت نـظارت سـپرد 

و تا آذر۱۳۲۳چهارصد میلیون تومان اسکناس چاپ کرد.۵
۱/۱۱۵ میلیون ریال میزان اسکناس آذر۱۳۱۸:

۱/۲۵۰میلیون ریال  آذر۱۳۱۹ - 
آذر۱۳۲۰:        ۱/۸۵میلیون ریال

۳/۵۷۶میلیون ریال  آذر۱۳۲۱:
۶/۳۲۰میلیون ریال  آذر۱۳۲۲: 
۷/۵۸۰میلیون ریال آذر۱۳۲۳: 

پشتوانه اسکناس نرخ زر و سیم در بازار بیناملللی شد.

تـا آن روزگـار یـک لـیره ۱۰۰ریـال پـول ایـران بـود. بـراسـاس نـرخ جـدیـد یـک لـیره طـالی انـگلیس ۲۵۷ ریـال ارزش 
پیدا کرد یک مثقال طال که ۶۸ریال بود ۱۵۵ ریال شد. 

معیار قضاوت: منافع ملی

اگـر بـپذیـریـم کـه مـعیار قـضاوت مـا نسـبت بـه دولـتهـای بـعد از شهـریـور ۱۳۲۰ مـنافـع مـلی اسـت بـایـد دیـد فـروغـی، 
قـــوام و دیـــگران تـــا چـــه حـــد در ایـــن راســـتا بـــودهانـــد و اگـــر بـــاز هـــم بـــپذیـــریـــم، کـــه بـــه راســـتی چـــنین هـــم هســـت، دکـــتر 
محــمد مــصدق رجــلی مــلی بــود. بــایــد دیــد او در مــورد مــسئله چــاپ اســکناس، و مســتشاران چــه نــظری داشــت. از 

یاد نبریم که مصدق هیچ گونه نظر سویی نسبت به قوام نداشت. در کابینه اول او وزیر مالیه قوام بود.
۱-انتشار ۵۲۰ میلیون تومان اسکناس تا فروردین۱۳۲۳ مخارج زندگی را ده برابر کرد.

۲-در ایــن مــملکت هــر وقــت دولــتهــا دوام داشــتند و مــورد اطــمینان بــودهانــد دول مــجاور نــظریــات خــود را بــه وســیله 

آنها به اجرا درآوردند و هر وقت دولتها متزلزل بودهاند مستشار آوردهاند.۶
۳«-به 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 شود.»۷

عملکرد مستشارها چه بود

ابــتدا بــبینیم عــملکرد مســتشارهــا چــه بــود تــا بــرســیم بــه ایــنکــه کــار قــوام تــا چــه حــد مــنطبق بــا مــنافــع مــلی بــود. در 
تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۲۱ الیحه استخدام دکتر میلسپو در مجلس به تصویب رسید.

دکـتر میلسـپو یـک بـار در سـال ۱۳۰۱ نـیز بـه کـوشـش قـوام بـه ایـران آمـده بـود. امـا رضـاشـاه در مجـلس شـشم بـا 
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تجدید استخدام او موافقت ننمود.
قــرار بــر ایــن بــود کــه میلســپو بــه مــدت پــنج ســال بــا حــقوق مــاهــیانــه ۱۸هــزاردالر و کــلیه هــزیــنه زنــدگــی ریــاســت 

دارایی ایران را به عهده بگیرد. با نگاهی به سه ماده از این قانون میلسپو همه کاره مالی ایران شده بود.
مــاده ۸:هــرنــوع تــصمیم مــالــی تــوســط دولــت بــا اطــالع و رضــایــت رئــیس کــل دارایــی اســت و او حــق شــرکــت در 

هیئت وزیران رادارد
ماده ۹:پرداخت و انتقال هر وجهی و تقلیل مالیات یا الغا مالیات با تصویب رئیس دارایی ممکن است 

ماده ۱۱:استخدام کار شناسان بیگانه با رضایت رئیس دارایی است

هدف از استخدام میلسپو چه بود: 

۱-تعدیل بودجه 
۲-تأمین خواروبار عمومی 

۳-تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی قیمت ها 
۴-حل مسئله حمل و نقل 

۵-استفاده از قانون وام و اجاره 

۶-تهیه مواد حیاتی الزم  حیاتی الزم از خارج 
۷-ایجاد کار و تولید ثروت

باید دید آیا عاملین اینکار از جمله قوام به این هفت خواسته رسیدند یا نه.
نـاگـفته نـمانـد کـه کـلید مـالـیه ایـران در دسـت امـریـکایـیهـا گـذاشـته شـد. پسـر خـالـه هـای میلسـپو نـیز در جـاهـای 

دیگر مشغول به کار شدند: 
۱-سرهنگ شوارتسکف ـ مستشار ژاندارمری 

۲-سرهنگ دوم توپمسون بول ـ معاون ژاندارمری 

۳-مستر فیمرمن ـ معاون شهربانی 

۴-سرلشکر ریدلی معاون ارتش 

۵-سرهنگ دومن ـ معاون ارتش 

۶-سرهنگ توماس ـ معاون ارتش
قدرت میلسپو گسترش یافت و طی الیحهای در۱۳۲۲/۲/۱۳ برخالف قانون اساسی به وی حق قانونگذاری 

هم داده شد.
مطابق قانون اختیارات 

۱-واردات و صادرات اجناس غیرخوارباری 
۲-واردات و صادرات کلیه مواد خام و مصنوعات 

۳-انبار کردن حمل و نقل و توزیع 
۴-صدور پروانه تولید و فروش 
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۵-انتشار کوپن 

۶-تثبیت بهای اجناس و توزیع عادالنه 
۷-ضبط اجناس در برابر پرداخت قیمت عادالنه 

۸-تعیین 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 ســال ۱۳۲۱ تــبریــز مــرکــز غــله ایــران دچــار قحــطی شــد و مــردم در ۲۶اســفند بــه اســتانــداری حــمله کــردنــد و 

مستر دیویان مسئول اینکار به تهران گریخت و به مدیریت کل نظارت صنعتی منصوب شد.

در تهـران ورود گـندم  وجـو و آرد مـمنوع شـد و قـاچـاق آرد رواج یـافـت وقـیمت آن بـاال رفـت عـلت آن بـود کـه قـیمت 
گـندم در بـازار آزاد خـرواری ۲۰۰تـومـان بـود ولـی دولـت گـندم را خـرواری ۶۰ تـومـان مـیخـریـد. بـرای ایـنکـه مـتفقین 

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

خـوراک سـاالنـه ۱/۵مـیلیون خـروار تـعیین شـد تـولـید ایـران ۷/۵مـیلیون بـود. دولـت ۶ مـیلیون خـروار را بـه مـتفقین 

فروخت.
در حالی که جمعیت ۱۲ میلیون 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 اســتفاده نــکردن کــمکهــای دولــت امــریــکا تــحت عــنوان قــانــون وام و اجــاره در ســال ۱۳۲۲ چهــل هــزار تــن ودر 
ســال ۱۳۲۳، ســیزده هــزار تــن از ایــن کــمکهــا بــال اســتفاده مــانــد. بــه هــمین خــاطــر در ســال ۱۳۲۳ ســهمیه ایــران 

قطع شد به علت آنکه ایران کشوری ثروتمند حساب شد.
ـ بـــه کـــار افـــتادن دســـتگاه عـــریـــض و طـــویـــل ســـکرتـــری و مـــترجـــمی و بـــاال آمـــدن افـــراد چـــاپـــلوس و کـــنار گـــذاشـــنت 

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 ۹۰۰ هزار متر پارچه به قیمت دولتی به رشیدیان همکار سیدضیاء۸

ـ دادن۴ تن رنگ به کورس همکار دیگر سید ضیا  ۹                                       
ـ دادن آگهی های دولتی به روزنامه های طرفدار سیدضیاء

ـ در تــــعدیــــل بــــودجــــه و ایــــجاد ثــــروت. در ســــال۱۳۲۲ مــــالــــیات بــــر درآمــــد تهــــران۳۰۹مــــیلیون تــــومــــان بــــود در ســــال 
۱۳۲۳در حالی که مالیات تا۸۰درصد باال رفته بود ۳۰۲ میلیون تومان عایدات رسید.
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ـ مخارج استخدام مستشاران سر به میلیونها تومان میزد.
ـ بـــــــــدهـــــــــی دولـــــــــت بـــــــــه بـــــــــانـــــــــک مـــــــــلی در ســـــــــال ۱۳۲۳مـــــــــبلغ۴،۵۰۷،۳۷۰،۲۷۱/۳۰    ریـــــــــال بـــــــــود کـــــــــه نســـــــــبت بـــــــــه 

سال۱۳۲۲مبلغ۶۳۴،۵۳۵،۳۳۳/۷۵ افزایش یافت.۴/۵بیلیارد بدهی بود که۶۳۴ میلیون افزایش داشت.
ـ اولین مخالف میلسپو دکتر مصدق بود.

از فروردین۱۳۲۳ مبارزه 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.
در۱۳۲۳/۱۰/۱۹ مجلس اختیارات میلسپو را لغو و او ایران ورشکسته را ترک کرد.

دولت ایران مجبور شد تا آبان۱۳۲۴ماهی ۱۵۰۰ دالر 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 بـــا شـــروع جـــنگ دوم کـــمیتهای ۴۰ نـــفره تـــشکیل شـــد کـــه قـــوام نـــیز در رأس آن بـــود و تـــصمیم داشـــت بـــا کـــمک 

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: 

۱-نخست آنکه حمله متفقین به ایران معادالت منطقه را به هم زد. 
۲-بین 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.

امــا ایــن کــودتــا مــاهــیتی بــه غــایــت ارتــجاعــی داشــت، مســلم اســت کــه مــا بــین حــکومــت تــوتــالــیتر رضــاشــاه بــا یــک 
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.
قـوام کـه نـمیتـوانسـت سـیاسـت رضـاشـاه را پـی بـگیرد. رابـطه تـجاری بـا آملـان و اعـالم بـیطـرفـی در جـنگ مـورد 
قـــبول آملـــان نـــبود. اگـــر ایـــنگـــونـــه بـــود کـــه در آن روزگـــار نـــزدیـــکتریـــن متحـــد بـــه آملـــان رضـــاشـــاه بـــود. رضـــاشـــاه تـــاج 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.

اگـر مـتفقین ایـران را مـؤدبـانـه تـرک گـفتند بـه خـاطـر آن بـود کـه ایـران در جـنگ بـیطـرف بـود. و اشـغال ایـران جـز 

حــماقــت رضــاشــاه، مــربــوط بــه کــمکهــای ســوقالــجیشی امــریــکا و انــگلیس بــه شــوروی بــود. ایــران پــل پــیروزی نــام 

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 پـــی اســـتعفای فـــروغـــی کـــه از شهـــریـــور تـــا اســـفند ۱۳۲۰ زمـــان امـــور مـــملکت را در دســـت داشـــت 
خـــأل بـــزرگـــی ایـــجاد شـــده بـــود کـــنارهگـــیری فـــروغـــی بـــهعـــنوان شـــخصیتی کـــاردان، آن هـــم در دورهای 
بــــسیار حــــساس از اشــــغال ایــــران، دشــــواری تــــازهای در راه حــــفظ اســــتقالل و مــــوجــــودیــــت کــــشور بــــه 

شــــــمار مــــــیآمــــــد. دشــــــواری تــــــازهای کــــــه جــــــانــــــشینی مــــــناســــــب بــــــرای او را بــــــه ضــــــرورتــــــی فــــــوری بــــــدل 
میساخت.»۱۰

در همین یک پاراگراف چند مغلطه بزرگ وجود دارد: 
۱-فروغی شخصیتی کاردان بود. 

۲-او حافظ استقالل و موجودیت کشور بود. 
۳-جانشین 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.
جــد او مهــدی اربــاب بــود کــه از راه وارد کــردن تــریــاک از هــندوســتان بــه ثــروتــی رســید. یــکی از پســران اربــاب، 

محمدحسین بود که به ذاکءامللک معروف بود. و پدر محمدعلی فروغی بود.

ذکـــاءاملـــلک یـــکی از خـــدمـــتگزاران دربـــار نـــاصـــری و یـــکی از اعـــضای فـــرامـــاســـونـــری بـــود. محـــمدعـــلی فـــروغـــی در 

زمان رضاشاه چند بار به مقام وزارت و سه بار نخستوزیر شد.
وی یـکی از بـنیانـگذاران «لـژ بـیداری ایـران» در سـال۱۲۸۶ شـمسی بـود.و یـکی از سـه مـترجـم قـانـون اسـاسـی 

فراماسونری به زبان فارسی بود.

در ســال ۱۳۱۴ بــه دنــبال درگــیریهــای مشهــد بــه خــاطــر کــشف حــجاب محــمدولــی خــان اســدی کــه نــیابــت تــولــیت 
آستان قدس رضوی را داشت. به خاطر دست داشنت در این درگیریها اعدام شد.

محــمدولــی خــان پــدر شــوهــر دخــتر فــروغــی بــود. بــه هــمین خــاطــر فــروغــی نخســتوزیــر مــغضوب و از کــار بــرکــنار 
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شد.

مهره استبداد

فــروغــی در نــوع خــود انــدیــشمندی بــزرگ بــود. در تــاریــخ و فــلسفه مــطالــعات و نــوشــتههــایــی داشــت. امــا تــمامــی ایــن 

نــبوغ و دانــش در خــدمــت دیــکتاتــوری رضــاشــاه بــود. او یــکی از مهــرههــای دســتگاه اســتبداد و ســرکــوب ۲۰ ســالــه 
بود.

پــس مــلت ایــران از ایــن دانــش و هــوش بهــرهای نــبرد. آنــچه بــرد دیــکتاتــوری بــود و اگــر بــرکــنار شــد نــه بــه خــاطــر 

ملت که به خاطر درگیریهای درونی استبداد بود.
پـس کـارنـامـه او تـا سـال ۱۳۲۰، کـارنـامـه درخـشانـی نیسـت. و کـاردانـی او در چـارچـوب یـک سیسـتم ضـد مـردمـی 

مطرح است. که به خاطر آن به نان و نوایی هم رسیده بود.

دولت فروغی بعد از سقوط دیکتاتوری

ســــوم شهــــریــــور ۱۳۲۰ شــــمال و جــــنوب ایــــران مــــورد حــــمله شــــوروی و انــــگلیس قــــرار گــــرفــــت و در ۵ شهــــریــــور دولــــت 
مـنصور اسـتعفا داد و محـمدعـلی فـروغـی مـأمـور تـشکیل کـابـینه شـد مـنصور بـه عـنوان یـک ژرمـنوفـیل جـای خـود را 

به فروغی انگلوفیل داد.
۶ شهریور 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: 
۱-غرب و جنوب از ارتش ایران تخلیه شود. 

۲-کلیه اتباع آملانی به جز اعضای سفارت و چند کارمند فنی از ایران خارج شوند. 

۳-تسهیالت الزم جهت حمل و نقل فراهم شود.
اما فروغی برای تحویل ندادن آملانیها شروع به دفعالوقت کرد.

۱۵ شهریور 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.

امـا بـاز دیـکتاتـور و نـوکـرش فـروغـی عـمق مـاجـرا را نـفهمیدنـد. ۱۸ شهـریـور سـفارتـخانـههـا را تـعطیل کـردنـد و در 
۱۹ شهریور در سر مقاله اطالعات نسبت به اینکار اعتراض کردند.

ایــن مــقالــه اثــر ســوئــی در ســفارتخــانــههــای مــتفقین داشــت فــروغــی نــاچــار شــد مــدت ۳ روز اطــالعــات را تــوقــیف 

کند.
ولـی رضـاشـاه و فـروغـی هـمچنان دفـعالـوقـت مـیکـردنـد و در ۲۵ شهـریـور نـیروهـای مـتفقین وارد تهـران شـدنـد 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 ۲۰ سال 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) بـا گـرفـنت یـک هـبه نـامـه امـوال رضـاشـاه را بـه پسـرش مـنتقل کـرد و پسـر او نـیز ایـن امـوال را طـی نـامـهای بـه 
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

مـشکل فـروغـی و قـوام اگـر بـتوان نـام مـشکل را بـر آن گـذاشـت اخـتالفـات آنهـا بـا دیـکتاتـور بـود. وگـرنـه آنهـا هـیچ 

مـشکلی بـا دیـکتاتـوری بـهعـنوان یـک سیسـتم نـداشـتند. و هـر زمـان کـه الزم بـود بـا تـمامـی وجـود بـه کـمک آن شـتافـتند 

چه فروغی مغضوب شده و اعدامی داده و چه قوام مغضوب شده و به تبعید رفته.
وقـتی فـروغـی بـه کـمک رضـاشـاه شـتافـت کـه زنـدگـی و حـکومـت رضـا شـاه بـه مـویـی بـند بـود. فـروغـی تـالش خـود را 

بـرای نـجات دیـکتاتـور کـرد. وقـتی سـودی نـبخشید تـمامـی «کـاردانـی» و «دانـش» خـود را بـه کـار بـرد تـا دیـکتاتـوری 

ادامه یابد رضاشاه نشد محمدرضاشاه. گرگ نشد توله گرگ.

تالش برای متالشی نشدن دیکتاتوری  

۱-اولین کار او فراری دادن رضاشاه بود. 

۲-دومین کار وجیه املله کردن و بت کردن شاه بود ؛ نگاه کنیم:

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مبلغ ۱۰ میلیون ریال از دارایی شخصی خود به وزارت فرهنگ اعطا 

فرمودند که همه مایه حقوق بازنشستگی این دسته از معلمان باشد. ۱۱
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 ۷ کیلوبرنج و ۳ کیلو قند  اعطا 

کردند. ۱۲
ـ حسن اسفندیاری۲مهر ۱۳۲۰ رئیس مجلس

راجـــع بـــه بـــخشهـــایـــی کـــه از دارایـــی هـــمایـــونـــی بـــرای مـــلت و کـــشور خـــودشـــان تـــخصیص دادهانـــد... امـــیدوارم 
همگی یک صدابگویند:

که در سایه آن توان برد رخت۱۳ برومند باد آن همایون درخت

دیکتاتوری یک سیستم است

دیـــکتاتـــوری یـــک سیســـتم اســـت، فـــرد نیســـت. نـــماد و ســـمبل آن فـــرد اســـت کـــه ایـــن نـــهاد مـــیتـــوانـــد یـــک نـــظامـــی یـــا 
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روحانی و یا حتی یک تکنوکرات و بوروکرات باشد.
امـا بـه تـنهایـی دیـکتاتـور راه بـه جـایـی نـمیبـرد. پـس نـیاز دارد بـه گـزمـه و جـالد و شـکنجهگـر ومـبلغ و تـئوریـسین 

و هنرمند و ورزشکار.
 نـــیاز دارد بـــه عـــامـــی و روشـــنفکر و در یـــک کـــالم نـــیاز دارد بـــه دســـتهـــا و پـــاهـــایـــی کـــه ایـــن دیـــو آدمـــخوار را در 
ســراســر یــک کــشور بــه حــرکــت درآورد. هــمانهــایــی کــه در مــدت ۲۰ســال از یــک قــزاق بــیســواد رهــبر عــظیمالــشأن 

سـاخـتند، خنجـر او را تـیز کـردنـد تـا بـر پشـت و جـگرگـاه مـلت فـرود بـیاورد. هـمانهـا بـار دیـگر دسـت بـهکـار شـدنـد تـا 
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.

فــــروغــــی بــــه تــــمامــــی اعــــتراضــــات و شــــکایــــات مــــردم وقــــعی نــــنهاد در حــــالــــی او خــــود بهــــتر مــــیدانســــت در دوران 

رضاشاه «طویله» مجلس از چه کسانی پر میشد.۱۴

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 دولـت فـروغـی بـود کـه وزیـر دارایـی او بـا بـاال بـردن قـیمت لـیره از ۶۸ریـال بـه ۱۴۰ ریـال بـاعـث کـاهـش ارزش 
ریال و باال رفنت هزینه زندگی مردم شد.

کاردانی پنجم: ماستمالی کردن محکومیت جنایتکاران رضاشاه

دولـــت فـــروغـــی زیـــرفـــشار مـــردم مـــجبور شـــد چـــند نـــفر از آدمـــکشان رضـــاشـــاهـــی را دســـتگیر کـــند. امـــا ایـــن قـــضیه 
آنــچنان مــاســتمــالــی شــد کــه آب از آب تــکان نــخورد. آدمــکشان بــه تــمامــی خــالص شــدنــد و بــدی در بــد بــودن خــود 

پیروز ماند.۱۵
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کاردانی ششم: مطهر کردن اموال غصبی

فــروغــی بــا یــک «هــبه نــامــه» کــه بــه شــعبدهبــازی شــبیه بــود، امــوال دزدی را از رضــاشــاه بــه عــنوان امــوال قــانــونــی او 

گــرفــت و بــه پســرش دارد. پســرش بــرای آنکــه ایــن امــوال را بــه مــردم و صــاحــبان اصــلی آن نــدهــد بــه دولــت واگــذار 

کرد و «امالک اختصاصی» به «ادارۀ امالک واگذاری» تغییر نام دهد.
نـــمایـــندگـــان مجـــلس ۱۲ و ۱۳ کـــه گـــماشـــتگان نـــظام دیـــکتاتـــوری بـــودنـــد حـــاضـــر نشـــدنـــد اعـــالم کـــنند ایـــن امـــالک 
غــــصبی اســــت، بــــلکه رضــــاشــــاه ایــــن امــــالک را بــــرای خــــدمــــت بــــه کــــشور فــــراهــــم نــــموده و آنــــقدر در ســــالهــــای بــــعد 

صــاحــبان واقــعی امــالک را دســت بــه ســر کــردنــد تــا پــس از تــرور شــاه در۱۵ بــهمن۱۳۲۷ بــا تــصویــب مجــلس کــلیه 
اموال به ملکیت محمدرضاشاه درآمد.

همان شاه بخشندهای که فروغی و حسن اسفندیاری و قلم به دستان روزنامه ایران مبلغ آن بودند.

نوعی مغلطه

ایـــن هـــم نـــوعـــی مـــغلطه اســـت کـــه حـــکمی صـــادر شـــود. ؛فـــروغـــی کـــاردان بـــود؛ و اثـــبات آن حـــوالـــه شـــود بـــه شـــرایـــط 
حساس کشور و از همین کاردانی، بزرگی قوام اثبات شود.

مـردی فـرامـاسـونـری در خـدمـت اسـتبداد تـا آخـر عـمر قـدمـی بـرای بهـروزی مـردم خـود بـرنـداشـت و هـوش و دانـش 

و ذکاوت خود را فروخت و پولش را گرفت و خرج کرد.
حـمید شـوکـت اگـر عـمری بـیایـد و زنـدگـی فـروغـی را بـنویسـد بـدون شـک خـواهـد نـوشـت در حـق فـروغـی چـون قـوام 

ظلم شد.

نخستوزیری قوام

در مــرداد۱۳۲۱ پــس از اســتعفای فــروغــی و ســهیلی قــوام بــه نخســتوزیــری رســید «ســفرای انگلســتان، شــوروی و 
امـریـکا بـر آن شـدنـد کـه چـیرگـی بـر دشـواری هـای فـزایـنده ایـران تـنها بـا قـوام و بـه هـمت احـترام امـکانپـذیـر خـواهـد 

بود.»۱۶
برنامه قوام حول سه محور میچرخید: 

۱-برقراری امنیت 
۲-رفع بحران غله 

۳-تحویل عوامل آملان
دیـــری نـــپائـــید کـــه قـــوام تـــنها چـــاره را در انـــحالل مجـــلس یـــافـــت. بـــعد چـــارهای دیـــگر انـــدیـــشید در ۲۶آبـــان ۱۳۲۱ 

طرح کسب اختیارات فوقالعاده را برای۹ ماه به مجلس عرضه کرد.
دشـــواری تـــازه تـــقاضـــای انگلســـتان بـــرای انـــتشار اســـکناس بـــود. کـــه قـــوام حـــق انـــتشار اســـکناس را از مجـــلس 

گرفته و به کمسیون ویژه داد.
قــوام انــتشار اســکناس را بــا تــأمــین غــله گــره زد و قــول گــرفــت کــه مــتفقین بــرداشــت مــحصول در ســال آیــنده غــله 

ایران را تأمین کنند.
قـــوام بـــرای غـــلبه بـــر کـــمبود غـــله «اداره غـــله» را تـــشکیل داد و شـــریـــدان مســـتشار امـــریـــکایـــی را بـــه ریـــاســـت آن 

�35



گمارد. شریدان طرح جیرهبندی و نظارت دولت را اجرا کرد.
در آستانه ناآرامیهای آذر ۱۳۲۱ سیلوی تهران فقط برای دو روز گندم داشت.

۱۷ آذر مـــردم گـــرســـنه بـــه مجـــلس ریـــختند و کـــار بـــا ۷۰۰ کشـــته و زخـــمی بـــه پـــایـــان رســـید. مـــتفقین هـــمچنان 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.
قـوام مـیخـواسـت بـااسـتخدام مسـتشاران نـظامـی امـریـکا «سـیاسـت مـوازنـه» مـثبت را بـه اجـرا درآورد سـیاسـتی 

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 آذربایجان.»۱۷

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.

پـس تـالش کـرد در زمـان احـمدشـاه نـفت شـمال ایـران را بـه آمـریـکایـیهـا بـدهـد کـه نشـد و در هـمان روزگـار دکـتر 

میلسپو و لشکری عظیم از مستشاران و مترجم به ایران آورد تا ایران اتازونی دوم شود.

در ایـــن دوره او چـــنین کـــرد هـــم از آمـــریـــکا دعـــوت کـــرد کـــه بـــه هـــمراه انـــگلیس و شـــوروی بـــه ایـــران بـــیایـــد. و هـــم 
بــاردیــگردکــتر میلســپو و شــریــدان و شــوارتــسکف را وارد کــرد تــا بــا ســپردن کــلید ایــران بــه ایــن مســتشاران ایــران 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.

بــــرخــــالف تــــصور قــــوام و مــــلکالــــشعرای بــــهار و حــــمید شــــوکــــت آمــــریــــکایــــیهــــا بــــه ایــــران آمــــدنــــد بــــا کــــرور کــــرور 

مسـتشار، نـفت ایـران را هـم بـردنـد کـرور کـرور امـا ایـران اتـازونـی نشـد. قـوام و بـهار و شـوکـت مـعنای جـهانـی بـودن 

ســرمــایــه را تــا بــه آخــر نــفهمیدنــد و فــکر کــردنــد نــفتیچــی آمــرکــایــی بهــتر اســت از نــفتخــوار انــگلیسی. ســرمــایــهدار 
آمریکایی بهتر است از سرمایهدار انگلیسی.

حل مسئله نان

قــوام بــه قــول شــوکــت بــه خــاطــر غــرور و واقــعگــرایــی، کــه ایــن هــم از آن مــغلطههــای بــزرگ اســت مجــلس را بــه چــیزی 
نـــمیگـــرفـــت در تـــربـــیت اســـتبدادی او، مجـــلس یـــعنی کـــشک، زیـــنتاملـــجالـــس کـــارهـــای او، پـــس مجـــلس را دور زد و 
اجــازه انــتشار اســکناس را در دســت گــرفــت تــا جــیب مــتفقین را بــه بــهایــی ۵۰۰بــرابــر قــیمت اجــناس در بــازار ایــران 
پــر کــند و در آخــر غــلهای هــم بــه ایــران داده نشــد. و بــلوای نــان کــه شــورش مــردم گــرســنه بــه جــان آمــده و شــیطنت 
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شاه بود قوام را نه در آن روز بلکه دو ماه دیگر برکنار کرد.
پـــس مـــلت طـــرفـــی نبســـت، فـــالکـــتزدهتـــر و بـــدبـــختتـــر شـــد. و قـــوام رفـــت بـــه الهـــیجان تـــا خـــودش را بـــرای دور دوم 

قـدرت آمـاده کـند. و مـعلوم نیسـت بـه قـدرت رسـیدن ایـن مـفتخـوران و نـوکـران اجـنبی چـه ربـطی بـه بـود و نـبود مـیهن 

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.
۱-«یادداشتهای رضا هروی بصیروالدوله

دو سال روابط محرمانه احمدشاه و سفارت شوروی»
۲-ملک الشعرای بهار؛تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

۳-روزنامه رعد امروز؛شماره ۲۶۷-مورخه ۲۳/۷/۴
۴-روزنامه اقدام شماره ۵۲۰ مورخه۲۳/۴/۱۶

۵-روزنامه ایران شماره ۳۷۵مورخه۲۳/۱۲/۱۵-دکتر حسین پیرنیا
۶-کتاب موازنه منفی-نطق مصدق در مجلس

۷-مرد امروز شماره ۱۶-مورخه۲۳/۲/۱۲ 
۸-روزنامه رهبر شماره  ۴۷۹مورخه۲۳/۱۱/۶
۹-روزنامه رهبر شماره ۳۰۹مورخه۲۳/۳/۱۹

۱۰-در تیررس حادثه-صفحه۱۷۵
۱۱ ـ روزنامه ایران۱۳۲۰/۷/۱۰

۱۲-روزنامه ایران۲۰/۷/۳
۱۳-روزنامه ایران:۱۳۲۰/۷/۲

۱۴- رضا 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 امروز۲۳/۵/۷ شماره ۲۶ مقاله زندگی یک دیوانه بقلم 

مهجور 
۱۵-روزنامه 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.
کـــه نـــاگـــهان قـــوام مـــردی بـــرای تـــمام فـــصول چـــون رســـتم دســـتان بـــه کـــمک مـــیهن شـــتافـــت بـــه شـــوروی رفـــت، ســـر 

استالین را کاله گذاشت و برگشت نگاه کنیم: 

«۱-اسـتالـین نـظری بـه قـفقاز انـداخـت وبـا پـیپاش بـه سـمت جـنوبـی نـقشه رفـت و بـا اشـاره بـه مـرزهـای شـوروی 
با ایران گفت ازمرز های مان در این جا راضی نیستم . 

۲-طـراح اصـلی مـسئله کسـب امـتیاز نـفت شـمال الورنـتی بـریـا  مـرد قـدرتـمند دسـتگاه مـخوف سـرکـوب اسـتالـین 

بود. 
۳-بریا در شهریور ۱۳۲۳گزارشی از مسئله نفت در اختیار استالین و مولوتف قرار داد. 

۴-بــر چــنین زمــینه ای اســتالــین در خــرداد ۱۳۲۴ســندی کــامــالً محــرمــانــه را پــیرامــون کــارهــای زمــینشــناســی و 
اکتشاف مناطق نفتخیز شمال ایران به امضا رساند. 

۵-حـربـه کـارای دسـتیابـی بـه چـنین هـدفـی بـرپـایـی و حـمایـت از فـرقـه دمـکرات و مـقدمـه خـودمـختاری آذربـایـجان 
بود.»

بـــقیه ایـــن بـــخش شـــرح مـــاوقـــع اســـت کـــه هـــمه از چـــند و چـــون آن مـــطلعانـــد. امـــا پـــایـــههـــای ایـــن بـــخش بـــر نـــادیـــده 
گرفنت و تحریف چند مسئله اساسی بنا شده است:

۱-طرح مسئله نفت شمال خوابنما شدن بریا مرد مخوف دستگاه آدمکشی استالین نبود. طرح خائنانه 
ساعد بود. 

۲-در آذربـایـجان کـه در تحـلیلهـای راسـت ارتـجاعـی، پسـرخـالـههـای آقـای شـوکـت مـردم حـضور واقـعی نـدارنـد. 
یک مشت خاک و کوه ودره و رودخانه است که روسها میخواستند آنرا از ایران جدا کنند.

فــرامــوش کــردن مــردم و حــقوق تــاریــخی آنهــا از ســال ۱۳۲۴ شــروع شــده اســت و تــا آخــر دنــیا تــوســط راســت 

ارتجاعی ادامه خواهد یافت.
امــا بــرخــالف تحــلیلهــای مــحققین تــاریــخ «و زنــدگــینــویــسان خــارجــه نــشین» در آذربــایــجان از دیــربــاز مــردمــی 
زنـدگـی مـیکـنند کـه بـه زبـان تـرکـی سـخن مـیگـویـند. ایـرانـی هسـتند و تـا تـشکیل فـرقـه دمـکرات دو انـقالب نـاکـام را 

پشت سر گذاشته بودند و در دوران سیاه ۲۰ ساله رضاشاه به آنها ستمی مضاعف شده بود.

پـس مـیخـواسـند بـا زبـان خـود بـخوانـند یـاد بـگیرنـد بـنویـسند حـرف بـزنـند و بـا دسـتان خـود مـنطقه خـود را آبـاد 

کنند. این خواستهها را میگویند خودمختاری و نه تنها چیز بدی نیست که خیلی هم خوب است.
در آن روزگــار آذربــایــجان ســنتی غــنی از مــبارزه، انــقالب و انــدیــشههــای ســوســیال دمــکراســی را در پشــت ســر 
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خــود داشــت. فــرامــوش نــکنیم کــه نخســتین حــزب ســوســیال دمــکرات ایــران در بــین کــارگــران آذربــایــجان مــقیم بــاکــو 
تــــشکیل شــــد. و هــــم ایــــنان بــــودنــــد کــــه انــــقالب مشــــروطــــه را بــــعد از کــــودتــــای محــــمدعــــلی شــــاه شــــعلهور کــــردنــــد. تــــا 

فرصتطلبانی چون سپهدارتنکابنی، سردار اسعد و دیگران بیایند و میوهچین آن باشند.

ایـن تحـلیل مسخـره کـه اسـتالـین دسـتور تـشکیل فـرقـه را بـرای گـرفـنت نـفت شـمال داد تـوهـین بـه مـردمـی بـزرگ و 
نـادیـده گـرفـنت واقـعیتهـای تـاریـخی اسـت. کـافـی اسـت کـه بـه خـاطـرات صـفرخـان قهـرمـانـی و دیـگر نـوشـتههـای آن 
روزگــار مــثل مــصاحــبه ســرتــیپ درخــشان و نــوشــتههــای روزنــامــهنــگاران مســتقل آن دوران مــراجــعه کــرد کــه چــگونــه 

هزار هزار مردم به این نهضت می پیوستند تا آرمانهای ملی خود را متحقق کنند.
مـگر شـدنـی اسـت کـه اسـتالـین دسـتور بـدهـد و مـردم زحـمتکش و کـوچـه و بـازار یـک مـنطقه در ابـعاد مـیلیونـی بـه 

یک نهضت ملحق شوند. چرا اینکار بعدها انجام نشد. چرا در مناطق دیگر اینکار صورت نگرفت.؟

مذاکرات مسکو

مـذاکـرات مـسکو هـم شـق الـقمر قـوام نـبود. اپـورتـونـیسمهـای روس مـثل مـولـوتـف و اسـتالـین در پـی گـرفـنت امـتیاز نـفت 

بــودنــد و بــرای رســیدن بــه خــواســتههــای حــقیرانــهشــان حــاضــر بــودنــد یــک مــلت را قــربــانــی کــنند. پــس مشــتی فــرومــایــه 
نشسـتند تـا یـک انـقالب را قـربـانـی کـنند و کـردنـد ایـنکـه در ایـن زادوبـوم امـر تـازهای نیسـت مـگر هـمین خـائـنین بـا 

انقالب گیالن همین کار را نکردند.
آن روزگار قوام بود و روتشین بود و امروز قوام و مولوتف بودند.

مشروعیت شرکت مختلط

آنـانـی کـه بـرای قـوام کـف مـیزنـند کـه مـام مـیهن را نـجات داد او فـرقـه دمـکرات را سـرکـوب کـرد و نـفت شـمال را بـه 

شــوروی نــداد. مــسئله را نــه از زاویــه مــنافــع مــلی، بــلکه از زاویــه دیــگری مــیبــینند. کــه آن زاویــه مــنافــع مــلی نیســت 
منافع امریکا و انگلیس و ارتجاع دربار است.

در آن روزگــار مــنابــع نــفت جــنوب تــوســط انــگلیس اســتخراج مــیشــد و ســهم ایــران ۲۰ درصــد بــود در حــالــیکــه 
پیشنهاد شوروی۵۰ درصد بود.

نـکته دوم طـبق ایـن قـرارداد ۵۰ سـال بـعد کـلیه ایـن تـأسـیسات بـه ایـران مـنتقل مـیشـد و نـکته سـوم رسـمیت یـافـنت 

مالکیت ایران بر منابع نفتی این منطقه بود.
حـاصـل کـار قـوام چـه بـود.؟ نـفت بـه روسهـا داده نشـد تـا بـتوانـد در فـرصـتی مـناسـب بـه آمـریـکائـی هـا بـدهـد کـه 

عمرش کفاف نداد  وروسها هم اجازه کار را ندادند.

ایـران مـدت ۵۰ سـال از ایـن مـنابـع محـروم مـانـد و در آخـر کـار بـه تـقسیم مجـدد کـشید و سـهم ایـران بـه چـیزی 
حدود ۱۱ درصد تقلیل یافت.

طُــرفــه آن اســت کــه تــمامــی زنــدگــی نــویــسان هــمچون شــوکــت از قــرارداد مــنصفانــه ۵۰-۵۰ ایــران و شــوروی بــه 
بــدی یــاد مــیکــنند امــا از دادن نــفت شــمال بــه امــریــکایــیهــا ســخنی بــه مــیان نــمیآورنــد و آنرا دریــچهای بــه ســوی 

نیکبختی برای ایران میدانند. به راستی راز اینکار کجا است.؟
اگر قرار است مست گیرند در شهر هر آن که هست گیرند.

�39



آذربایجان

ببینیم روایت شوکت از تشکیل فرقه دموکرات چیست

« در نخسـتین روزهـای شهـریـور۱۳۲۴ سـیدجـعفر پـیشهوری، صـادق پـادگـان و مـیرزاعـلی شـبستری طـی نشسـتی 
بـا بـاقـراوف و مـشاورانـش کـه مـأمـوران دسـتگاه امـنیتی شـوروی نـیز در آن شـرکـت داشـتند طـرح اولـیه بـرنـامـه فـرقـه 

دمکرات را آماده ساختند.
ـ از رهــبری تــا بــرنــامــه ســیاســی و از قــشون مــلی تــا بــیانــیه مجــلس مــؤســسان هــمه و هــمه بــا تــأیــید و طــراحــی 

شوروی انجام شده بود.
ـ بــاقــراوف وظــیفه داشــت بــا کــمک کــمیسار داخــلۀ ســابــق آذربــایــجان کــه نــقش مــشاور کــنسولــگری شــوروی در 

تبریز را ایفا میکرد جنبش جداییطلبانه را هماهنگ میسازد.
ـ بـاقـراوف مـیبـایسـت مـبارزه  انـتخابـاتـی  پـیشهوری بـرای مجـلس شـورای مـلی در آذربـایـجان را سـازمـانـدهـی 

کند.
ـ ایـن واقـعیت، ادعـای کـم و بـیش پـذیـرفـته شـدهای را کـه تـشکیل فـرقـه در واکـنش بـه رد اعـتبارنـامـه پـیشهوری در 

مجلس چهارم بوده است با تردید جدی روبهرو میسازد.

ـ پــــیشهوری  مــــی گــــفت: فــــقط در نــــتیجه ایــــن کــــمک هــــا و کــــمک کــــارمــــندان کــــنسولــــگری شــــوروی مــــوفــــق شــــد بــــه 
نمایندگی مجلس انتخاب شود.

ـ مـطلب از ایـن قـرار بـود یـا فـرقـه دمـکرات آن قـدر قـدرت مـییـافـت تـا آذربـایـجان را از ایـران جـدا سـازد و بـه ایـن 
تـرتـیب شـوروی مـسئله نـفت و امـنیت خـود در مـرزهـای جـنوبـیاش بـه سـرانـجامـی مـطلوب بـرسـانـد یـا دولـت ایـران در 

هراس از واقعیتی که جریان داشت امتیاز نفت شمال را به شوروی میسپارد.»

مغلطهگران کوچک و شعبدههای بزرگ

نـگاه کـنیم بـه روایـت شـوکـت از تـاریـخ ؛اسـتالـین پـیپاش را گـرفـت روی نـقشه ایـران و گـفت از مـرزهـای خـود در ایـن 

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 آخـر ایـنکـه شـوروی اگـر مـوفـق بـه جـدا کـردن آذربـایـجان مـیشـد مـسئله نـفت و امـنیت مـرزهـای جـنوبـیاش 

حل میشد.
این را میگویند شامورتی بازی تاریخی و دالیلاش را میگویم: 

۱-آخـر چـگونـه مـیشـود اسـتالـین و بـاقـراوف بـنشینند در مـسکو نـام و اسـاسـنامـه و بـرنـامـه و رهـبری یـک حـزب را 
تــعیین کــنند بــرایــش قــشون مــلی و مجــلس مــؤســسان درســت کــنند بــیانــیه و اســاســنامــه آن مجــلس را هــم پــیشاپــیش 

بنویسند؟ 

�40



۲-انــــتخابــــات مجــــلس چــــهاردهــــم قــــبل از تــــشکیل فــــرقــــه اســــت چــــگونــــه مــــیشــــود بــــاقــــراوف مــــسئول انــــتخاب شــــدن 
پـیشهوری بـاشـد، در حـالـیکـه قـرار اسـت آذربـایـجان را جـدا کـنند نـمایـنده مجـلس چـگونـه بـا جـدایـی جـور درمـیآیـد 

به قول عوام «دخیلم دار». 
۳-اگــر پــیشهوری بــه نــمایــندگــی مجــلس پــذیــرفــته مــیشــد و دارودســته ســیدضــیاء کــارشــکنی نــمیکــردنــد چــگونــه 

میشد پیشهوری را به تبریز برد تا در رأس یک جنبش تجزیهطلبانه قرار بگیرد. 

۴-تـشکیل مجـلس مـؤسـسان در حـین بـرگـزاری کـنگره خـلق مـطرح شـد و آن هـم در طـی مـذاکـرات مـفصل. مـگر 

اینکه بپذیریم استالین عالوه بر دیکتاتور بودن دست در عالم غیب هم داشت و آینده را هم میدید. 
۵-اســتالــین و بــاقــراوف از کــجا مــطمئن بــودنــد کــه فــرقــهای کــه آنــان در مــسکو تــصمیم گــرفــتهانــد درســت کــنند بُــرد 

تودهای مییابد تا برای آن قشون ملی و مجلس ملی درست کنند. 
۶-چگونه میشود آذربایجان را از ایران جدا کرد و آن وقت دولت ایران بیاید نفت شمال را به روسها بدهد. 

۷-ایـن اسـناد نـویـافـته حـمید شـوکـت کـه هـمه حـاکـی از آن اسـت کـه شـوروی در پـی تجـزیـه آذربـایـجان بـود چـرا بـا 

واقــعیات تــاریــخی و کــردههــای شــوروی نــمیخــوانــد. روسهــا تــا بــه آخــر هــیچ حــرکــتی در جهــت تجــزیــه آذربــایــجان 
نکردند.

آش شلهقلمکار

پـژوهـش تـاریـخ آش شـلهقـلمکار نیسـت کـه هـمه را درهـم بـریـزی و بـه نـتیجه مـطلوب بـررسـی. بـایـد پـابـهپـای اتـفاقـات 

رفت و تحلیل کرده هاو ناکردههای نیروها رابا وسواس تمام دید.

پیشهوری دمکرات ؛نه تجزیه طلب

پیشهوری از رهبران حزب عدالت سالهای ۱۳۱۶ و رهبران حزب کمونیست سالهای ۱۲۹۹ بود.

در دولــــت احــــسانالــــه خــــان دوســــتدار بــــه مــــقام وزارت رســــید و بــــعد از شکســــت انــــقالب گــــیالن بــــه تهــــران آمــــد و 
مــسئول نشــریــه حــقیقت شــد کــه ارگــان اتــحادیــههــای کــارگــری بــود در ســال ۱۳۰۹ دســتگیر شــد در حــالــیکــه رهــبر 

حــزب کــمونیســت ایــران در داخــل کــشور بــود. و تــا ســال ۱۳۲۰ در زنــدان بــود و ایســتاد و هــرگــونــه ارتــباطــی را بــا 
حزب کمونیست انکار کرد.

بــعد از آزادی عــضو هــیئت مــؤســسان حــزب تــوده شــد. اســاســنامــه و مــرامــنامــه اولــیه حــزب را او بــه اتــفاق ایــرج 
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 انــتخابــات مجــلس چــهاردهــم بــه جــرأت مــیتــوان گــفت جــز مــعدودی انگشــتشــمار مــثل دکــتر مــصدق هــیچ کــدام 
نماینده واقعی مردم نبودند.

به طور کلی چهار نیرو در انتخابات دخیل بود: 
۱-انگلیسها در مناطق تحت اشغال خود 

۲-شوروی در مناطق تحت اشغال خود 

۳-شاه و دربار و دولت توسط استانداریها و رؤسای لشکر 

۴-احزاب سیاسی
پـیشهوری در تـبریـز کـانـدیـدای حـزب تـوده بـا ۶۰ هـزار عـضو و اتـحادیـههـای کـارگـری تـبریـز بـا دههـا هـزار عـضو 

بود.
جدا از آنکه پیشهوری فردی شناخته شده برای مردم تبریز بود.

جــز ایــن ســه نــیرو؛ روسهــا نــیز نــقش داشــتند. امــا بــیانــصافــی اســت کــه هــمۀ امــتیاز را بــدهــیم بــه کــنسولــگری 
شوروی.

یک سؤال

پــــیشهوری در مــــقطع انــــتخابــــات مجــــلس چــــهاردهــــم بــــر ایــــن بــــاور بــــود کــــه مــــسائــــل و مــــشکالت از طــــریــــق مجــــلس و 

انجمنهای ایالتی و والیتی مطرح در قانون اساسی قابل حل است.
اگـر دارودسـته مـرتـجع سـیدضـیاء پـیشهوری را حـذف نـمیکـردنـد چـگونـه مـیشـد پـیشهوری را بـه تـبریـز بـرد و در 

رأس یک حزب جداییطلب به زعم شوکت قرار داد.

 و هــمین آقــای بــاقــراوف کــه مــسئول انــتخابــاتــی پــیشهوری بــود مــگر نــمیدانســت کــه قــرار اســت آذربــایــجان جــدا 
شود پس برای چه تالش میکرد پیشهوری  راوارد مجلس کند.

حذف پیشهوری از حزب توده

پـــیشهوری ضـــربـــه بـــعدی را از حـــزب تـــوده خـــورد، مـــخالـــین ســـابـــقش مـــثل اردشـــیر آوانـــسیان مـــقالـــهای را کـــه او بـــه 

مـناسـبت مـرگ رضـاشـاه نـوشـته شـود و در آن بـه شـاه تسـلیت گـفته بـود بـهانـه کـردنـد و مـرد عـجیب را کـردنـد «مـرد 

اعجوبه» که اشاره به رضاشاه بود و او را از حزب اخراج کردند.
بــه دنــبال ایــن اخــراج روزنــامــه آژیــر نــیز تــوقــیف شــد پــس هــمه راه هــای قــانــونــی بــه روی پــیشهوری بســته شــد. و 

تنها راه تبریز بود که باز بود.

تبریز مرکز انقالب

ایـن گـونـه نـبود کـه بـاقـراوف بـا مـأمـوران امـنیتی آمـدنـد پـیشهوری و صـادق پـادگـان و شـبستری را هـم صـدا کـردنـد 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: 
۱-صادق پادگان مسئول کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان با ۶۰هزار عضو 

۲-شبستری مسئول انجمن و روزنامه آذربایجان 

۳-بیریا مسئول اتحادیههای کارگری آذربایجان
۴-پیشهوری

ایــن آدم هــا  از پــای بُــته بــه عــمل نــیامــده بــودنــد. قــارچ هــم نــبودنــد کــه خــلقالــساعــه پــیدایــشان شــده بــاشــد. ایــن 
چگونه تحلیل تاریخ است که باقراوف و چند روس آمدند و فرقه را درست کردند.

از شهـریـور ۱۳۲۰ بـه بـعد دههـا جـریـان و گـروه در آذربـایـجان بـه وجـود آمـد کـه خـواسـتههـای مشـترکـی داشـتند و 
آن رفع تبعیضهای ملی و قومی بود.

فـرقـه چـیز جـدیـدی نـمیگـفت، آنـادیـلی (زبـان مـادری) قـبل از فـرقـه مـطرح بـود. فـرقـه و آرمـانهـایـش در بـین مـردم 
جاری بود. حاال فرض کن روسها هم دستی در تشکیل فرقه داشتند که این چنین بود.

حاجی انا شریک

آش نــهضت آمــاده بــود کــه روسهــا و آذربــایــجانــیهــای آن ســوی ارس آمــدنــد و مــوش خــود را در آش انــداخــتند 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: 

۱-شاه و قوام و فرماندهان  ارتش و ذوالفقاریهای فئودال 
۲-شوروی، آمریکا و انگیس 

۳-رهبران 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 سالهای۲۹-۱۳۲۸ به 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

بـــاقـــی مـــاجـــرا هـــمان بـــازی کـــثیف شـــاه، قـــوام، اســـتالـــین و بـــاقـــراوف اســـت کـــه چـــگونـــه بـــر ســـر مـــنافـــع ســـوداگـــرانـــه و 

فرومایه خود خلقی را به دم تیغ جالدان شاهنشاهی و فئودالها و اراذل و اوباش دادند.
تـمامـی هـنر قـوام کـه امـثال حـمید شـوکـت سـالهـاسـت دارنـد بـرای آن بـه بـه و چـه چـه مـیکـنند در آن بـود کـه بـا 
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روسهـا وارد مـعامـله کـثیفی شـد. شـرط دادن نـفت شـمال را خـروج ارتـش سـرخ و حـمایـت نـکردن از فـرقـه گـذاشـت و 

وقتی کار فرقه را یکسره کرد با بی آبرو کردن روس ها رفت و استعفا داد.
امــــا در نــــزد حــــمید شــــوکــــت نــــه قــــوام و شــــاه، یــــا امــــریــــکا و انــــگلیس و حــــتی روسهــــا، مــــردم و آرمــــانهــــایــــشان 

کوچکترین پشیزی ارزش ندارد.

ایــنکــه مــردم چــگونــه دل بســتند و حــول پــرچــم فــرقــه جــانــفشانــیهــا کــردنــد تــا بــه حــقوق طــبیعی و انــسانــی خــود 
بـرسـند، در نـظر حـمید شـوکـت یـعنی کـشک. شـوکـت نـیز چـون راسـت ارتـجاعـی مـی انـدیشـد کـه تـرکهـا آدم نیسـتند 

که خواستههایی داشته باشند. تنها گوشت دم توپ روسها بودند.
بـــه هـــمین خـــاطـــر اســـت کـــه از پـــیپ اســـتالـــین شـــروع مـــیکـــند و بـــه عـــصای قـــوام مـــیرســـد در کـــردســـتان و دیـــگر 
مـناطـق نـیز در بـه هـمین پـاشـه مـیچـرخـد. خـلقهـا هـیچ حـقوقـی نـدارنـد تـنها قـوام و شـاه و اراذل و اوبـاشـی در ایـن 

ردیــف بــایــد بــر ســر ســفره مــلت بــنشینند. و بــدون اجــازه ولــینعمتهــای خــود امــوال مــلت را بــذل و بــخشش کــنند وبــه 

امریکا و دکتر میلسپو و اراذلی از این دست بدهند.

برکناری قوام: دروغی دیگر

«شـاه قـوام را مـانـعی در بـرابـر اعـمال قـدرت خـود مـیدیـد و لـندن شـواهـدی در دسـت داشـت کـه قـوام 
پـس از فـراغـت از مـسئله آذربـایـجان و نـفت شـمال مـقابـله بـا انگلسـتان و کسـب حـقوق ایـران در نـفت 

جـنوب را دنـبال خـواهـد کـرد واشـنگنت نـیز مـتقاعـد شـده بـود کـه مـیتـوانـد بـا اسـتفاده از شـاه و تـکیه بـر 

نـظامـی کـه بـه خـودکـامـگی مـیگـرایـید مـانـعی در بـرابـر کـمونـیسم بـه وجـود آورد... شـگفت آنکـه هـمزمـان 

بــا آشــکار شــدن مــقابــله مســتمر قــوام بــا حــزب تــوده آلــن نــیز تــصمیم گــرفــت بــه دربــار بــپیونــدد و او را 
کنار بزند.»

قــوام وظــیفه خــود کــه ســرکــوب فــرقــه بــود را بــه خــوبــی انــجام داده بــود و دیــگر نــیازی بــه او نــبود. ایــن داســتان کــه 
قـوام مـیخـواسـت یـقه انـگلیسهـا را بـرای غـارت نـفت جـنوب بچسـبد بیشـتر بـه درد پـای مـنقل مـیخـورد و بـا اسـناد 
تـاریـخی و عـملکرد قـوام مـطابـقت نـدارد. مـطابـقت نـدارد  هـیچ ضـدیـت هـم دارد. در فـصل بـعد مـیرسـیم بـه جـایـی کـه 

در اوج جـنبش مـلی شـدن نـفت، قـوام مـیآیـد تـا مـنافـع امـریـکا و انـگلیس را حـفظ کـند. و بـه مـردم بـگویـد: «کشـتی 
بـان را سـیاسـتی دگـر آمـد». چـه خـوب بـود حـمید شـوکـت تـاریـخ را بـه دقـت مـیخـوانـد تـا بـفهمد قـوام در مـلی شـدن 

نفت نه در کنار مردم و دکتر مصدق که در مقابل مردم و در کنار انگلیس ایستاد.
نــکته دوم شــگفتی شــوکــت اســت از هــمزمــانــی مــخالــفت حــزب تــوده و امــریــکا بــا قــوام گــویــی در یــک تــبانــی چــند 

جانبه قوام کنار میرود.
در هشــــــتم آذر۱۳۲۶ قــــــوام بــــــه مجــــــلس رفــــــت مجــــــلسی کــــــه بــــــا اعــــــمال نــــــفوذ حــــــزب دمــــــکرات قــــــوام در فــــــضایــــــی 
غــیردمــکراتــیک بــهوجــود آمــده بــود. اقــلیت بــا عــدم شــرکــت خــود جــلسه را بــه تــعطیل کــشانــد. عــدهای از وزرا دســت بــه 

استعفا زدند اما قوام از پذیرش استعفای آنان سرباز زد.

در هــمین زمــان در حــزب دمــکرات قــوام شــکاف افــتاد. و عــدهای بــه رهــبری ســردار فــاخــر حــکمت بــه مــخالــفت بــا 
قــوام بــرخــاســتند. و فــراکــسیون حــزب دمــکرات قــوام مــتالشــی شــد. و قــوام پــس از ۲۲ مــاه مــجبور بــه اســتعفا شــد و 

مثل همیشه راهی اروپا شد.
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رو شدن دزدیها

در فروردین ۱۳۲۷ وزیر 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

بــعد از ســقوط فــرقــه دمــکرات و حــتی قــبل از آن در تــحویــل زنــجان بــه ارتــش تــوســط فــرقــه کشــتار و تــجاوز بــه مــال 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.
بــــاز بــــایــــد بــــه انــــصاف حــــمید شــــوکــــت آفــــریــــن گــــفت کــــه مــــثل دکــــتر جــــهانــــشاهــــلو مــــعاون پــــیشهوری در کــــتابــــش 
«گـــماشـــتگیهـــای بـــدفـــرجـــام» مـــنکر ایـــن جـــنایـــت نـــمیشـــود جـــهانـــشاهـــلو مـــدعـــی اســـت کـــه کـــل کشـــتههـــا بـــه تـــعداد 

انگشتان دست هم نمیرسید.

امـا قـبل از آنکـه وارد ایـن بـحث شـویـم بهـتر اسـت بـه دو نـامـه قـوام بـه شـاه اشـاره کـنیم کـه در سـال ۱۳۲۷-۲۸ 
نوشته شده است.

قوام در نامه دوم به دو نکته مهم اشاره میکند: 
۱-غیر از خود برای احدی  در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم. 

۲-با 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

قـــضیه کشـــتار در آذربـــایـــجان و قـــوام مـــثل ایـــن مـــیمـــانـــد کـــه مـــحکومـــی را مـــیگـــیرنـــد و دســـت بســـته بـــه مـــیدان تـــیر 

مـــیبـــرنـــد و بـــه ســـربـــازی دســـتور مـــیدهـــند تـــا تـــیر خـــالص او را بـــزنـــد. بـــعد بـــیگـــناهـــی مـــحکوم مـــشخص مـــیشـــود 

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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بـــعد از فـــرقـــه خـــواســـت زنـــجان را بـــه دولـــت تـــحویـــل دهـــند و قـــول داد بـــا بـــاز شـــدن مجـــلس پـــانـــزدهـــم الیـــحه تـــغییر 
تقسیمات کشوری را به مجلس ببرد و زنجان رابه آذربایجان برگرداند.

 فــرقــه زنــجان را تــحویــل داد امــا ارتــش در واگــنهــای حــمل گــندم تــوپ و تــانــک بــرد و بــا کشــتار مــردم بــیدفــاع 
نــشان داد کــه زنــجان را فــتح کــرده اســت. امــا قــوام چــه کــرد؟ گــناه را مــزورانــه گــردن فــرقــه انــداخــت کــه در تــحویــل 

زنجان تأخیر کرده است.
بـعد از فـرقـه خـواسـت بـرای تـأمـین انـتخابـات اجـازه دهـد ارتـش بـه آذربـایـجان بـیایـد تـا انـتخابـات مجـلس پـانـزدهـم 

شروع شود. ارتش به آذربایجان آمد. قرارداد قوام ـ پیشهوری را پاره کرد و دست به کشتار مردم زد.
بـه راسـتی قـاتـل کیسـت و تـیر خـالص را کـه زد. اسـتواران ارتـش و یـا تـفنگچـیهـای ذوالـفقاری فـئوال خـونآشـام 

آذربایجان.؟
بـــعد هـــمین قـــوام کـــه در قـــضیه آذربـــایـــجان «بـــرای هـــیچ احـــدی حـــقی قـــائـــل نیســـت» مـــدعـــی مـــیشـــود کـــه تـــلگرام 
رمــزی بــه شــاه زده اســت و کشــتار را از گــردن خــود بــرداشــته اســت آیــا حــمید شــوکــت مــیپــندارد بــا دســته کــورهــا 
طـرف اسـت. آیـا دسـتان خـونآلـود قـوام ریـاکـار را نـمیبـیند. صـدای کشـتگان را نـمیشـنود. گـیرم کـه تـلگرام رمـزی 

هــم بــاشــد . در زنــجان چــه؟ کشــتار زنــجان کــه زیــر ســر خــود قــوام بــود. اگــر نــبود چــرا بــا مــردم هــمدردی نــکرد. چــرا 
عاملین را به سزای عمل خود نرساند تا این جنایات در تبریز تکرار نشود.

نجات ایران

«تیرماه ۱۳۳۱ ماه 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 :

۱- مــالقــات پــنهانــی ۴ هــفته پــیش از ســقوط دکــتر مــصدق بــا مــدیــلتون ســفیر انــگلیس بــه کــمک هــندرســون ســفیر 
آمریکا

«جــــــــــزئــــــــــیاتــــــــــی از کــــــــــوشــــــــــش هــــــــــمه جــــــــــانــــــــــبه قــــــــــوام بــــــــــرای جــــــــــلب خــــــــــاطــــــــــر مــــــــــدیــــــــــلتون در انــــــــــتخاب وی بــــــــــعنوان                  
جــانــشین مــصدق حــکایــت مــیکــرد. او پــیشاپــیش در جــریــان گــفتگویــی ســه ســاعــته بــا هــندرســون ســفیر امــریــکا بــه 

چنین تفاهمی دست یافته بود.»

یک سؤال

در اوج جـــریـــان مـــلی شـــدن نـــفت و مـــبارزه تـــاریـــخی مـــردم ایـــران بـــه رهـــبری دکـــتر مـــصدق چـــگونـــه مـــیشـــود بـــا 
دشـمنان ایـران (سـفیر امـریـکا و انـگلیس) مـالقـات کـرد. قـول مـساعـد داد کـه دسـت آنهـا در غـارت ایـران بـاز خـواهـد 

بود و آن وقت در پی نجات ایران بود.

یک فراموشی

حـمید شـوکـت فـرامـوش مـیکـند در صـفحه ۲۶۵ اعـالم داشـت قـوام تـصمیم داشـت بـعد از جـریـان آذربـایـجان بـرود 
سروقت نفت جنوب و با انگلیس درگیر شود. به همین خاطر انگلیس به شاه کمک کرد تا کابینه او سقوط کند.

چــگونــه مــیشــود خــود بــه خــودی و درســت در ســال ۱۳۳۱ کــه مــلت بــه صــحنه آمــده اســت تــا حــق خــود را بــگیرد 
پـنهانـی بـا انـگلیس مـالقـات کـنی و بـپذیـری در صـورت نخسـتوزیـر شـدن نـفت شـمال و جـنوب را در طـبق اخـالص 
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گذاری.
حمید شوکت خود میداند چه مینویسد.؟

در ایـن مـیان شـکی نیسـت یـا مـصدق خـائـن بـود یـا قـوام. یـا مـصدق وطـنفـروش بـود یـا قـوام. آخـر نـمی شـود یـک 
نـفر بـرای نـجات کـشورش پـا بـه مـیدان بـگذارد و بـرود پـنهانـی بـا سـفیر انـگلیس و امـریـکا مـالقـات کـند. کـه اگـر روی 

کار بیاید ملتی که پنجه در پنجه استعمار انداخته است را سرجایش مینشاند.
بـه راسـتی قـوام قـرار بـود مـیهن را از دسـت کـه نـجات دهـد. از دسـت اسـتعمار یـا مـردم. مـگر مـیشـود پـنهانـی بـا 

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: 

۱-اختالف جدی میان انگلیس و امریکا وجود ندارد. 
۲-انگلسـتان آمـاده اسـت بـه ایـران امـتیازاتـی بـدهـد امـا نـه بـه بـهای قـربـانـی کـردن مـنافـع انگلسـتان و دیـگر مـناطـق 

جهان 
۳-ایران بیش از هر چیز به یک دولت قدرتمند احتیاج داد نه عوامفریب 

۴-دولت 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

۲۵تــیر ۱۳۳۱مــصدق در پــی اخــتالف بــا شــاه بــر ســر وزارت جــنگ کــه در اخــتیار شــاه بــود اســتعفا داد و قــوام بــه 
نخستوزیری گمارده شد.

قوام با اعالمیه تند «کشتیبان راسیاستی دیگر آمد» بار دیگر به صحنه آمد و قیام ۳۰ تیر صورت گرفت.
شــــوکــــت از قــــیام ۳۰ تــــیر بــــه عــــنوان اعــــتراض و شــــورش یــــاد مــــیکــــند. و بــــر ایــــن بــــاور اســــت کــــه «در قــــضاوتــــی 

نـادرسـت و مـغرضـانـه» او را کـه کشـتیبـان سـیاسـتی دیـگر بـود نـام او را بـا خـیانـت مـترادف کـردنـد قـضاوتـی کـه در 

تـــکرار مـــکرر نســـل در نســـل وجـــدان جـــامـــعه را پـــیرامـــون ایـــن رخـــداد تـــاریـــخی شـــکل بـــخشیده و بـــا ارزیـــابـــی هـــای 
شتابزده شعار را محک سنجش و احساسات را جانشین تعقل ساخته است.

حـــمید شـــوکـــت ایـــن کـــتاب را ســـال۱۳۸۵نـــوشـــته اســـت ۵۴ســـال بـــعد از آن قـــیام و حـــاال آمـــده اســـت تـــا تـــعقل را 
جانشین احساسات کند اما چگونه.؟

در اوج مـــبارزات ضـــداســـتعماری مـــردم، قـــوام پـــنهانـــی بـــا دشـــمنان ایـــن مـــردم مـــالقـــات مـــیکـــند و قـــول هـــمکاری 
مـیدهـد ایـن تـمامـی نـوشـتههـای حـمید شـوکـت اسـت. ایـن کـار در آن روزگـار و در ایـن روزگـار و در هـزارههـای بـعد 

چــه مــعنا دارد اگــر خــیانــت نیســت پــس چیســت. «کشــتیبــان را ســیاســتی دیــگر آمــد» چــه مــعنا دارد. حــرفهــایــی 
لقلقه زبان ،مغلطههایی وارونه.؟
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مـردمـی جـمع شـدهانـد و مـیخـواهـند صـنایـع نـفت خـود را مـلی کـنند. و بـه انـگلیس مـیگـویـند سـهم مـا بـایـد هـمان 

سهمی باشد که عربستان از آمریکا میگیرد. در این خواسته چه عوامفریبی وجود دارد.؟
دولـتی قـانـونـی بـه شـاه مـیگـویـد نـمیشـود شـما شـاه مشـروطـه بـاشـید و وزارت جـنگ و ارتـش و شهـربـانـی را در 

اختیار داشته باشد و مردم را بکشید به حساب دولت. در این حرف چه اشکالی دیده میشود.؟

میراث قوام

در ۳۱تــیر ۱۳۳۴ قــوم در تهــران مُـــرد. امــا مــیراث قــوام چــه بــود. مــرده ریــگ او از مــیرزااحــمد خــان دبــیر حــضور تــا 
حضرت اشرف برای تاریخ ما چه بود.؟

اگـر آن گـونـه کـه حـمید شـوکـت مـدعـی اسـت احـمد قـوام کـاتـب فـرمـان مشـروطـه و یـکی از فـعاالن آن انـقالب بـود و 

اگـر در تـقدیـر ایـن کـشور بـود کـه او هـر بـار بـه صـحنه بـیایـد و مـام مـیهن را نـجات دهـد. چـرا امـروز نـامـی از قـوام 
در میان نیست.؟

چــرا مــصدق هــنوز کــه هــنوز اســت ســمبل و الــگوی مــا اســت چــرا هــنوز کــه هــنوز اســت ســتارخــان و امــیر خــیز 
خون در رگهای ما به طپش در میآورد.؟

چــرا بــا شــنیدن نــام پــسیان اشــک در چــشمان مــا حــلقه مــیزنــد. چــرا از مــرگ کــوچــک خــان و حــیدرخــان هــنوز 
داغداریم.؟

چـرا از مـرگ پـیشهوری خـوشـحال نیسـتیم چـرا هـنوز بـه قـیام ۳۰ تـیر و شهـدای آن قـیام بـزرگ بـه دیـده احـترام 
مینگریم و چرا نام قوام با دروغ و کلک و تزویر در ذهن ما عجین است.؟

آیــا هــنوز مــا گــرفــتار احــساســاتــیم. آیــا حــافــظه تــاریــخی مــا بــا دروغ و تــبلیغ پــر شــده اســت آیــا تــاریــخ نســبت بــه 
قوام به غلط قضاوت کرده است.؟

آیا تمامی آن اتهامات ،اختالسورزی و رشوهخواری و سوءاستفاده از موقعیت دروغ و تبلیغ بوده است.؟
مـگر نـه ایـن اسـت کـه از مـرگ قـوام ۵۲ سـال اسـت کـه مـیگـذرد. چـرا حـافـظه مـا هـنوز بـه قـول شـوکـت از دروغ، 

تبلیغ پاک نشده است.؟
بـه راسـتی راز مـانـدگـاری و نـامـانـدگـاری یـک آدم چیسـت. آدمـی کـه بـه عـرصـه تـاریـخ تـعلق دارد و از دسـترس مـا 

خارج است.
بــــایــــد دیــــد ارثــــیه قــــوام چیســــت. ارثــــیه مــــعنوی قــــوام نــــه مــــرده ریــــگ خــــانــــه و عــــصا و عــــینک و پــــولهــــا و دالرهــــا و 

پوندهای او. این قبیل ماترک را که بازماندگان او از هضم رابع هم گذراندهاند. 
نــگاه کــنیم بــه کــارنــامــه قــوام،پــارک اتــابــک و گــلولــه زدن بــه ســتارخــان، کشــنت پــسیان، کشــنت مــیرزاکــوچــک خــان، 
سـرکـوب فـرقـه دمـکرات و قـتل عـام تـبریـز و زنـجان، بـاز کـردن پـای آمـریـکا بـه ایـران، آوردن مسـتشارهـای امـریـکایـی 

که یکی از آنها ژنرال شوارتسکف از طراحان کودتای ۲۸ مرداد بود.
ایـن کـارنـامـه قـوام اسـت در حـافـظه قـومـی مـا نـام او بـا ایـن خـاطـرههـا عـجین اسـت. حـاال در مـقابـل ایـن کـارنـامـه، 

ردیـف کـنیم فـتح الـفتوحهـای حـمید شـوکـت را از خـبر کـردن مـلکاملـتکلمین و صـوراسـرافـیل بـرای دسـتگیری تـا کـاله 

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

قـوام در آخـریـن نـطق خـود در مجـلس پـانـزدهـم گـفت: «بـاالخـره روزی خـواهـد رسـید مـردم بـیغـرض در ایـن مـملکت 
اوراق تـاریـخ را ورق بـزنـند و از مـیان سـطور آن حـقایـق مـربـوط بـه زمـان مـا را بـخوانـند مـن مـیروم و تـاریـخ قـضاوت 

خواهد کرد که به روزگار این ملت چه آمده و به پاداش فداکاریهای خادمین مملکت چه رفتاری شده است.»
ایـن حـرف قـوام حـرف درسـتی اسـت. تـاریـخ قـاضـی مـنصفی اسـت. بـاالخـره روزی الی لـجنهـای تـاریـخ بـه کـنار 

خـواهـد رفـت. و تـاریـخ بـه درسـتی در مـورد مـردان و زنـان خـود قـضاوت خـواهـد کـرد. هـمچنان کـه در مـورد مـانـی و 
مزدک و بابک قضاوت کرد.

مــرده ریــگ قــوام در پــیش مــا اســت. هــمچنان کــه مــرده ریــگ پــسیان و ســتارخــان و کــوچــک خــان و حــیدر خــان و 
پیشه وری و مصدق و شاه و رضاشاه در پیش ما است.

مـردم خـادمـین خـود را دیـر یـا زود خـواهـند شـناخـت. و نسـبت بـه آن هـا ادای احـترام خـواهـند کـرد در ایـن شـکی 

نیست. اما باید دید ادعای این خادمین تا چه حد با حقایق تاریخ منطبق است.

حــمید شــوکــت تــاریــخ زنــدگــی ســیاســی قــوام را از مشــروطــه تــا قــیام ۳۰تــیر ۱۳۳۱ ورق زد و در تــمامــی وقــایــع 
ســعی کــرد قــوام را نــاجــی ایــران جــا بــزنــد. امــا تــا پــایــان کــتاب مــوفــق نــمیشــود خــوانــنده آشــنا بــه تــاریــخ را راضــی 
کــند. از خــلع ســالح مــجاهــدیــن و گــلولــه زدن ســتارخــان بــا هــر تــوجــیهی گــرفــته تــا کشــنت پــسیان و مــیرزا و فــرقــه و 

مصدق.

چـرا کـه در تـمامـی ایـن وقـایـع قـوام در سـویـی بـوده اسـت کـه عـامـلین سـیاهروزی ایـران بـودهانـد. قـوام هـیچ 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 

بــعد از واقــعه ۱۵ بــهمن ۱۳۲۷ کــه شــاه در دانــشگاه تهــران مــورد ســوءقــصد قــرار گــرفــت و جــان بــه در بــرد. مجــلس 
مؤسسان تشکیل شد تا با دست بردن در اصل۴۸ و ۴۹ قانون اساسی قدرت شاه را افزایش دهند.

قــوام در ایــن زمــان بــه روال هــمیشگی در اروپــا بــود. پــس نــامــهای بــه شــاه نــوشــت و او را از ایــن کــار کــه از بــین 
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.

امــــا قــــوام در ایــــن نــــامــــه نــــکتهای درســــت را درمــــییــــابــــد و دســــت بــــه یــــک پــــیشگــــویــــی تــــاریــــخی مــــیزنــــد و شــــاه 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.
بــا از بــین رفــنت تــمامــی اصــول مشــروطــه و قــانــون اســاســی و تــبدیــل شــدن شــاه مشــروطــه بــه یــک حــکومــت مــطلق 
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الـعنان، تـمامـی طـبقه را در مـعرض خـطر قـرار مـیداد. از اشـراف قـاجـاری کـه قـوام یـکی از آنهـا بـود تـا فـئودالهـا 

و بورژواهای پهلوی.
ایــن پــیشگــویــی بــزرگ قــوام در ســال ۱۳۵۷ مــتحقق شــد. دیــگر نخســتوزیــری در مــیان نــبود کــه مــردم بــریــزنــد 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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