نگاهي به گذشتة

مستوفيالممالك ـ قوامالسلطنه ـ مصدّقالسلطنه
مجيد مهران*

چنانچه فرض كنيم تمام رجال ايران ،در يك قرن اخير ،در
شكل هرمي قرار گرفته باشند؛ بدون شك سه شخصيّت و دولتمرد
نامدار كشور ما ،بر تارك اين هرم قرار ميگيرند؛ و نام مشهورشان
عبارتند از:
1ـ مستوفيالممالك2 ،ـ قوامالسلطنه3 ،ـ مصدّقالسلطنه.
برحسب تصادف هرسهنفر در خاك آشتيان زاده شدهاند ،و
در خانوادههاي اشرافي و اصيل و ريشهدار و ديوانساالر ،پرورش
يافتهاند و هر سه تحصيالت مقدماتي را مطابق عرف زمان ،انجام
دادند؛ تنها مصدّق براي ادامة تحصيالت به سويس رفت و در شهر
نوشاتل آنجا به دريافت دكتراي حقوق نايل شد.
* پژوهشگر تاريخ ايران.
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ـ1ـ
حسن مستوفيالممالك
«مورّخالدولة سپهر» دربارة مرحوم مستوفيالممالك چنين مينويسد:
« مستوفيالممالك» از معروفترين و قديميترين خانوادهاي ايران و به
آزاديخواهي و وطنپرستي و درستي معروف بود .در ده سالگي به مقام
مستوفيالممالكي رسيد و همواره شاه و مردم او را مورد احترام و عزّت قرار
دادهاند .پدرش ميرزا يوسف مستوفيالممالك آشتياني صدراعظم ناصرالدينشاه و
نسبشان به آقاي محسن آشتياني معاصر كريمخان زند ميرسد .او در 1291
هجري قمري به دنيا آمد و در  1351هجري قمري (مطابق ششم شهريور )1311
وفاتش به وقوع پيوسته است.
حسن مستوفي تحصيالت مقدماتي را نزد معلّمين خصوصي فرا گرفت.
مستوفي چون به ده سالگي رسيد ،پدرش صدراعظم ايران شد و بنا بر استدعاي
او لقب مستوفيالممالك و عنوان آنكه وزارت دارائي بود ،به وي تفويض شد و
حاج ميرزا نصراهلل گركاني ،كه يكي از مستوفيان درجه اول بود ،به نيابت مستوفي
الممالك خردسال ،تعيين گرديد.
در  1303ه  .ق ،.ميرزا يوسف درگذشت و از طرف ناصرالدينشاه ،تمام
مشاغل پدر ،به فرزند  12سالهاش ،ميرزا حسنخان داده شد .و ميرزا هدايت وزير
دفتر (پدر دكتر مصدّق) به نيابت او ،از طرف شاه ،تعيين گرديد .ميرزا هدايت كه
خود را مستحقّ اين كار ميدانست ،از اين اقدام رنجيده خاطر شد ،ولي چون
فرمان شاه بود ،نتوانست اجراي آن را به تعويق اندازد.
حسن مستوفي تا  1310ه  .ق .تحت نظر ميرزا هدايت انجام وظيفه
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مينمود ،و حتي مُهر وي نزد ميرزا هدايت باقي مانده بود .در سال  ،1310ميرزا
هدايت وزير دفتر درگذشت و فرزند ارشدش ميرزا حسن به جاي او «وزير دفتر»
شد .در اين هنگام غالب مستوفيان قديمي به نفع فرزندان خود كنارهگيري كردند،
بهطوري كه ميرزا حسن مستوفي خود امور استيفا را عهدهدار گرديد « .مستوفي
الممالك» سالهاي جواني را در ايران گذرانيد و غالباً وقت خود را به شكار و
مصاحبت دوستان سپري ميساخت و تا زماني كه شاه حيات داشت ،ميرزا حسن
مورد احترام و عزّت ناصرالدينشاه بود ،ولي پس از مرگ وي وزارت دارائي را
از او گرفته و به ناصرالملك دادند و مستوفيالممالك فقط عنوان تشريفاتي بود.
لذا در  1320قمري به اروپا رفت و مدت پنج سال در كشورهاي مختلف اروپا به
گردش و سياحت اشتغال داشت و خانة وي در آنجا محلي براي ارتزاق و
زندگاني ايرانيان مقيم اروپا بود .لذا قسمت اعظم دارائي خو د را كه پدرش در
جمعآوري آن اهتمام و كوشش زيادي نموده بود ،از دست داد و در آنجا
زندگاني اشرافي براي خود تشكيل داده بود.
در  1323قمري در سفري كه مظفرالدين شاه به فرنگ رفت ،مستوفي به
مالقات شاه رفت ،و شاه رسماً از او دعوت نمود كه به ايران باز گردد و شغل را
تصدّي نمايد .مستوفي باوجودي كه به شاه وعدة مساعد داده بود ،ولي مادامي كه
آن پادشاه حيات داشت به ايران نيامد.
در نهضت مشروطيّت و جنبش آزاديخواهان ايران كه قسمتي از آن را
مستبدّين و فرصتطلبها اداره ميكردند ،مستوفي دخالتي نداشت ،و در اروپا
اخبار آن را از طريق مطبوعات خارجي به دست ميآورد يا از مجراي ايرانيان
مقيم اروپا از آن مستحضر مي شد .پس از صدور فرمان مشروطيّت مستوفي به
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تشويق اتابك صدراعظم ،به ايران آمد و به نمايندگي مجلس رسيد و پس از چند
ماهي در كابينة اتابك به عنوان وزير جنگ وارد شد؛ تا اينكه اتابك در  21رجب
 1325قمري در ميدان بهارستان به ضرب گلولة عباسآقاي تبريزي كشته شد و
اعضاي كابينة وي نيز مرعوب و از ميدان سياست خارج شدند.
حسن مستوفي در كابينههاي اول «مشيرالسلطنه» و «ناصرالملك» همچنان
وزير جنگ بود و در كابينههاي اول و دوم نظامالسلطنة مافي بازهم وزارت جنگ
را عهدهدار گرديد .در كابينة «ناصرالملك» كه به كفالت سعدالدوله اداره ميشد
مستوفي نيز متصدي وزارت جنگ بود ،ولي چند روز قبل از فتح تهران استعفا
كرد و جاي خود را به امير بهادر جنگ داد.
بعد از آنكه نيروهاي گيالن و اصفهان ،به سركردگي سردار اسعد و سپهدار
تنكابني به تهران وارد شدند و محمدعلي ميرزا به سفارت روس پناهنده گرديد،
و در اثر اين پناهندگي از سلطنت خلع شد مستوفي از طرف هيئت مديرهاي كه
ادارة امور كشور را بر عهده داشت به سمت وزير دربار سلطان احمدشاه منصوب
شد .در مرداد  1289شمسي مورد تمايل نمايندگان دورة دوم مجلس شورا قرار
گرفت و به زمامداري رسيد و نزديك به هشت ماه در مقام نخستوزيري بود.
مستوفي در دورة زمامداري خود با كمك «قوامالسلطنه» وزير جنگ،
توانست نسبت به خلع سالح مجاهدين اقدام و از خودسريهاي بعضي از
مشروطهطلبان جلوگيري كند .وي در اواخر  1290شمسي ،از طرف بعضي از
نمايندگان ،كانديداي نيابت سلطنت به جاي عضدالملك كه مرحوم شده بود
گرديد .ولي طرفداران ناصرالملك بر مستوفي فائق شدند ،و ناصرالملك
(قراگوزلو) به نيابت سلطنت رسيد .و ميرزا حسنخان مستوفي از نخستوزيري
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كنارهگيري كرد.
وي در  26مرداد  1392شمسي بار ديگر به زمامداري رسيد؛ و اين موقعي
بود كه سلطان احمدشاه امور سلطنت را رسماً عهدهدار شده بود .زمامداري دوم
مستوفي مصادف با موقعي بود كه ناقوس كليساهاي اروپا در اثر جنگ بينالملل
اوّل ،مردم را به آتش و خون آگاه ميساخت .مستوفي در اين كابينه وزارت
كشور را خود بر عهده گرفت .اما پس از مدتي «عينالدوله» به وزارت داخله
منصوب شد و آگهي انتخابات دورة سوم مجلس شوراي ملي را صادر نمود ،و
باالخره مجلس تشكيل گرديد .از اقدامات مستوفي در اين دوره اعالن بيطرفي
ايران است .ديگر از حوادث آن ايام اشغال ايران از طرف متفقين و تعطيل مجلس
و مهاجرت عدهاي از رجال و نمايندگان مجلس به كرمانشاه ميباشد ،كه به
رياست «نظامالسلطنة مافي» دولت موقتي تشكيل گرديد.
مستوفي پس از يك سال و نيم زمامداري در بحرانيترين ايام ،باألخره در
مقابل مشكالت تاب مقاومت نياورد و جاي خود را به «عينالدوله» وزير داخلة
كابينة خود داد .عمر كابينة عينالدوله زياد طوالني نشد ،و بار ديگر مستوفي براي
بار سوم به زمامداري رسيد ،و مقام وزارت خارجه را نيز بر عهده گرفت ،و اين
بار مستوفي ،فقط سه ماه زمامدار بود.
مستوفي در  1296براي بار چهارم رئيسالوزرا شد و مدت سه ماه وزارت
كشور را نيز بر عهده گرفت؛ تا اينكه «مخبرالسلطنه» را به وزارت كشور معرفي
نمود .در اين كابينه مستوفي موفّق شد براي تخلية ايران از طرف متفقين اقداماتي
به عمل آورد و حكّام و واليان جابر را از كار بركنار سازد« .قوامالسلطنه» را با
اختيارات به استان خراسان اعزام نمود و مقدمات انجام انتخابات دورة چهارم را
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صادر كرد ،ولي موفق به انجام آن نگرديد .اين كابينه در فروردين  1297شمسي
ساقط گرديد و مستوفي در رديف رجال آماده براي كار قرار گرفت .در كودتاي
 1299مستوفي استثنائاً مورد تعرّض قرار نگرفت و محترمانه در باغ خود زندگي
ميكرد و ناظر اوضاع و احوال سياسي ايران بود( .نگارنده توضيح ميدهد كه
مستوفي در جنگ جهاني دوم و اشغال ايران از طرف روس و انگليس و عثماني
و بحران اقتصادي كشور و طغيان ميرزا كوچكخان و مشكالت ديگر با
ديپلماسي خاصي كه بهكار برد و درواقع پادشاه جوان و ناپخته را تعليم ميداد،
توانست سياستي را پيش گيرد و با سفراي خارجي چگونه مذاكره كند و گاه
بهظاهر آنان را تهديد ميكرد كه درصورت اقتضا ،شاه و دولت به اصفهان
مراجعت خواهند كرد و اين نقش را بهخوبي بازي كرد).
در  1300وقتي «قوامالسلطنه» به نخستوزيري رسيد ،دستور افتتاح مجلس
را صادر كرد .قسمتي از نمايندگان اين دوره ،در دوران صدارت «وثوقالدوله»
انتخاب شده بودند .مستوفي در انتخابات دورة چهارم مجلس شوراي ملي از
تهران شركت كرد و با كمتر از هفت هزار راي وكيل اول تهران شد و در صف
وكالي مجلس جاي گرفت.
آيتاهلل سيد حسن مدرس ،در دوم جوزاي  1302دولت مستوفي را
استيضاح كرد و طيّ نطق مفصّلي او را «آقا» خطاب كرد و او را قاصر دانست ،نه
مقصّر( .محمد مستوفيالممالكي فرزند حسن مستوفي روزي به بنده گفت نامهاي
از مرحوم مدرس دارم كه ضمن آن از پدرم اجازه خواسته است تا او را استيضاح
كند و فحواي نامه چنين بود كه اين استيضاح ،دليل كمارادتي او به مستوفي
الممالك نيست و بنا به اقتضاي سياست روز دست به چنين كاري زده است.
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مدرس طيّ نطق پنج ساعتة خود مستوفي را با «قوامالسلطنه» مقايسه كرد و هردو
را به دو شمشير تعبير نمود و گفت مستوفي حكم شمشير مرصّع را دارد كه بايد
در اعياد و جشنها و تشريفات ،آن را به كمر بست ،ليكن «قوامالسلطنه» چون
شمشير برّندهاي است كه درموقع رزم ،بايد از آن استفاده نمود.
بهطوري كه دكتر عاقلي در زندگينامة مستوفي آورده است ،در جواب
مدرس در آن جلسة مجلس شوراي ملي مستوفي نطق مهمي ايراد كرد و جمالت
معروفي را بر زبان راند ،و خالصهاي از آن ذيالً آورده ميشود:
«ميدانم وضعيات امروزه طوري است كه اشخاصي امثال من اصالً
دخالتشان در امور چندان پيشرفتي ندارد .و متأسفانه و بدبختانه در اين مملكت
هم اشخاصي ميخواهند كه داخل كار بشوند ،و آجيلهائي هم بگيرند ،و هم
آجيلهائي هم بدهند ،من نه ميگيرم و نه ميدهم و اصراري هم به ماندن ندارم و
اين غيبت مجلس را هم كه شايد به عقيدة بعضي كه اشتها دارند واگذار ميكنم و
معدة من هم خراب است و نميتواند هضم كند  ...با اينكه موقع برهكشان است».
مستوفي پس از ايراد اين نطق از مجلس خارج شد و جاي خود را به
«مشيرالدوله» داد و در انتخابات دورة پنجم بار ديگر وكيل تهران شد .پس از
استعفاي مؤتمنالملك از رياست مجلس ،نمايندگان مستوفي را به اين سمت
انتخاب كردند ولي او نپذيرفت و از زير بار اين مسؤوليت شانه خالي كرد.
(نگارنده عقيده دارد درحالي كه مستوفي با احمدشاه درحال مذاكره بود
سيد محمد تدين با دستهبندي نايبرئيس مجلس شده بود ،به عنوان اينكه
مستوفي حاضر به قبول رياست مجلس نيست ،جلسه را اداره كرد و با تردستي
اليحه انقراض سلسلة قاجاريه را به تصويب مجلس رساند؛ و هرچه مدرس
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اعتراض كرد فريادش به جايي نرسيد .بنابراين بعيد نيست مرحوم مستوفي
نميخواست نمكدان بشكند و در مقام رياست او مجلس به پادشاهي قاجاريه
پايان دهد).
مستوفي هنگامي كه نخستوزير بود در  1301قانون استخدام را از
تصويب مجلس گذرانيد و تا چند سال قبل همان قانون تاحدّي مالك عمل بود.
و در خرداد  1305ششمين دورة زمامداري مستوفي شكل گرفت .او مجموعاً
دوازده كابينه تشكيل داد (گويا ركورد را شكسته است) درواقع بعضي از دولتهاي
او ترميم كابينههاي قبلي بوده و آخرين كابينهاش در  19بهمن  1305شمسي
تشكيل شد كه پس از سقوط ،ديگر خانهنشيني را اختيار كرد و گود سياست را
ترك گفت و شنيدم براي «مخبرالسلطنة هدايت» رئيسالوزراي بعدي پيغام داده
بود« :من در دورة رضاشاه با قبول نخستوزيري تا گردن به لجن فرو رفتم ،تو
مراقب باش با كلّه در اين مرداب غرق نشوي».
ابراهيم صفائي دربارة خصوصيات اخالقي حسن مستوفي در كتاب رهبران
مشروطه چنين نوشته است « :مستوفي تحصيالت متوسطي داشت .با ادبيات
فارسي و صرف و نحو عربي آشنا بود .زبان فرانسه را بهخوبي ميدانست و به
اقتضاي تربيت پدرش درويشمسلك بود و به شعائر ملّي و مذهبي احترام
ميگذارد و داراي غرور ملّي بود ،و همين احساسات و رفتار بزرگمنشانه به او
يك شخصيّت ملّي داده بود و عموم مردم او را «آقا» خطاب ميكردند .مستوفي
اهل هيچگونه سوء استفادهاي نبود و به همين مناسبت ثروت فراوان موروثي پدر
خود را با اسراف و تبذير خرج كرد .او در مدت عمر خود ده همسر انتخاب كرد
و مجموعاً صاحب  32فرزند شد كه ده تن دختر و بقيه پسر بودند .يكي از
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فرزندان وي پس از مرگش تولد يافت و عمر كوتاهي كرد .مستوفي ثروت كالن
از پدر خود را كه عبارت از  750پارچه آبادي بود در جواني در سفر اروپا صرف
نمود و در اواخر عمر وضعي نداشت كه به راحت امرار معاش كند .لذا دولت
به ناچار براي او شهريه معين كرد و ماهيانه مبلغ يكهزار تومان به او پرداخت
ميكردند و با آنكه زنان متعددي عقدي و صيغهاي داشت غالباً خارج از منزل
خود سكونت داشت .او در مجموع مردي موجّه و مورد احترام مردم بود و روي
هم رفته خوشگذران بود .عشق زياد به جمعآوري اسلحه داشت كه نظر نداشت
مورد استفاده قرار دهد .ضمناً عالقة وافري به انواع ساعت داشت ،و حدود
يكهزار عدد ساعت جمعآوري كرده بود .ضمناً كلكسيون پروانة او هم قيمتي بود
و شاهد بودم مرحوم محمد مستوفيالممالكي فرزند او مجموعه پروانههاي پدري
را با حوصله و دقت توسعه داد حتي از خارج تعدادي وارد كرده بود و تا هنگام
مرگ در حفظ و تكثير آنها ميكوشيد .اكنون باغ ونك مستوفي توسط شهرداري
پارك ملّي شده است.
حميد نيّري از بستگان مرحوم مستوفيالممالك در شرح زندگينامة او
تحت عنوان «مجمع انسانيّت» نگاشته است« :ازجمله فعاليتهاي مستوفيالممالك
پس از بازگشت از اروپا ،تشكيل مجمع انسانيّت بود» .در اينباره مرحوم دكتر
محمد مصدق ميگويد« :همانطور كه در هر كشوري وجود احزاب سياسي و
مشروطه الزم و ملزوم يكديگرند ،در ايران هم هموطنان حس ميكردند كه
مشروطه بدون مركز اتكاء سر نخواهد گرفت و روي اين نظر هر چند نفر كه
باهم تجانسي يا اشتراك منافع داشتند جمعيتي تشكيل ميدادند تا درموقع لزوم
همه روي يك اصل متفق باشند و بتوانند از آزادي دفاع كنند .و الحق هم كه
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عدهاي جان در كف نهادند و در راه ايمان و عقيدة خود از هيچ چيز نگذشتند».
اجتماعات مزبور هركدام روي خود نامي گذاشتند و يكي از اجتماعات كه
چندي بعد از مشروطيّت در خانة مستوفيالممالك از اهالي آشتيان و گركان و
تفرش ،تشكيل گرديد ،روي خود نام «مجمع انسانيّت» نهاد كه مستوفي به
رياست و دو نفر ديگر ازجمله من به سمت نواب رئيس انتخاب شدند .سپس
نزديك خانة مستوفي ـ محلي اجاره نمودند كه جلسات مجمع در آنجا تشكيل
ميشد و مثل بعضي انجمنهاي ديگر عدهاي مسلّح داشت (به نام سرباز ملّي) تا
موقع لزوم از آزادي دفاع كنند.
با اينكه «مجمع انسانيّت» ارتباطي با فراموشخانه (يعني فراماسونها)
نداشت ،دكتر مصدق به داليلي از عضويت آن استعفا كرد ،ولي مستوفيالممالك
و عدهاي از رجال خوشنام زمان قاجار چون كمالالملك ـ حاج سيد نصراهلل
تقوي (اخوي) حكيمالملك و ذكاءالملك ماسون باقي ماندند .و به شهادت اهل
بصيرت هيچكدامشان به ناپاكي و نادرستي آلوده نبودند چنان كه در زمان رياست
لژ مهندس جعفر شريف امامي چند نفر نادرست و مردان فرصتطلب با پرداخت
پول فراماسون شدند ،نبايد حكم كلي كرد و همه را به يك چوب راند و مسلماً
بين اين دو طبقه تفاوت بسيار است.
وقتي قضاوت ميكنيم ،شرايط زمان و مكان را نيز بايد در نظر بگيريم ،و با
معيارهاي امروز دادرسي نكنيم .
درگذشت حسن مستوفي (مستوفيالممالك)

دقيقاً به خاطر دارم ،تابستان  1311و ششم شهريورماه بود ،كه مانند
سالهاي گذشته به اتفاق مادر و برادرانم (پدر ترجيح ميداد در تهران بماند و به
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كارهاي ادبي بپردازد) به باغ ييالقي در امامزاده قاسم واقع در شميران رفته بوديم،
و تا پايان شهريور از هواي خنك آنجا بهرهمند ميشديم .روزي كه قريب هفت
سال داشتم ،مشاهده كردم اطرافيان درِ گوشي صحبت ميكنند .و خوب كه گوش
دادم شنيدم به يكديگر ميگويند مستوفيالممالك در نزديكي منزل ما در خانة
سردار فاخر حكمت ،ناهار مهمان بوده و به علت سكتة قلبي فوت كرده است.
(بديهي است در عالم بچگي نميدانستم مستوفي از رجال سياسي معروف است
و با مقام سردار فاخر هم هيچ آشنائي نداشتم) .به اتفاق برادرانم به كوچة مجاور
باغ خودمان و به اطراف منزل اجارهاي حكمت رفتيم و كمكم از اطراف مردم
جمع شدند و گروهي حيرانزده تجمّع كردند.
ديري نگذشت كه اتومبيلي گرانقيمت و سياهرنگ كه پالك دربار داشت،
از مقابل ما عبور كرد و ديدم در صندلي عقب ماشين مردي موقر و خوشسيما و
باجذبه كه لباس به رنگ زيتون پوشيده بود و كاله پهلوي به رنگ لباس كه تاج
طالئي در ميان داشت بر سر گذاشته بود عقب جلوس كرده بود و فوراً گفتند
وزير دربار است .و هنوز از مردان مقتدر روز بود و ظاهراً از طرف دربار براي
عرض تسليت و شركت در مراسم تشييع جنازه آمده بود و در همان عالم بچگي
سؤالي در ذهنم خطور كرد چگونه وزير دربار به اين سرعت خود را رساند.
بعدها كه عقلرس شدم شايعاتي بود كه وزير دربار ظاهراً منتظر شنيدن مرگ
مستوفي بوده است؟ و آمادگي داشته است.
بعدها متوجه شدم در دوران سلطنت رضاشاه خيلي از مردان سياسي چه
در زندان و چه در خانة شخصي به گواهي پزشك قانوني و به علت سكتة قلبي
از جهان رفتند و گويا مرحوم مستوفيالممالك نزد شاه شفاعت خيلي از
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مغضوبين مانند صولتالدولة قشقائي را ميكرده است و شاه هم به دليل موقعيت
اجتماعي مستوفي ،وساطت او را پذيرا ميشده است و موقتاً از بازداشت مظنون
سياسي صرفنظر ميكرده است و گويا مصلحت ايجاب ميكرده است اين رجل
سياسي يعني مستوفي را از پيش پاي خود بردارد.
اما اين روايت را هم بعد شنيدم كه در منزل سردار فاخر حكمت مهمانان
از قبيل صاحب اختيار ،و مستوفي و دكتر مهدي ملكزاده ،فرزند ملكالمتكلمين،
و غيره در سالن پذيرايي جمع شده بودند و مستوفي تختهبازي دو نفر از مدعوين
را نظاره ميكرده است؛ ناگهان يكي از طاسهاي بازي نزديكي پاي او بر زمين
ميافتد لذا خم ميشود تا آن را بردارد و ميان تختهنرد بيندازد و در همان حالت
كه دوال بود از دنيا ميرود و هرچه دكتر ملكزاده با تيغة قلمتراش كوشش كرده
از بناگوش او خراشي دهد خون منعقد شده بود.
اين بود سرگذشت مردي كه «آقازاده» به دنيا آمد و «آقا» از دنيا رفت ،و
تعداد دوستانش خيلي بيش از دشمنانش بود.
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ـ2ـ
احمد قوام «قوامالسلطنه» سياستمداري مبارز و جسور
در  1252شمسي در تهران متولد شد و در  31تير  1334در تهران
درگذشت .پدرش ميرزا ابراهيم «معتمدالسلطنه» و جدش «قوامالدوله» وزير دفتر
استيفا و همه از رجال دورة ناصري بودند .مادرش طاووسخانم دختر ميرزا
محمدخان «مجدالملك» سينكي و پدر ميرزا عليخان «امينالدوله» است .قوام
تحصيالت مقدماتي را به اتفاق برادرش حسن وثوق نزد معلمين خصوصي فرا
گرفت و سپس در زمينة ادبيات فارسي و صرف و نحو عربي ،عروض و قافيه و
معاني بيان و رياضيات قديم ،ادامة تحصيل داد ومدتي نيز در مدرسة مروي به
آموزش حكمت و فلسفه اشتغال ورزيد .تالش او در حسن خط موجب شد كه
در عداد خطاطان و خوشنويسان درجه اوّل روز قرار گيرد.
«معتمدالملك» شمّهاي از تحصيالت او و نمونهاي از خطّ او را نزد
ناصرالدين شاه برد و براي فرزند خود تقاضاي شغل و لقب نمود .شاه وقتي از
حُسن خط و شيوة نگارش اين جوان واقف شد او را جزء پيشخدمتان مخصوص
قرار داد و ملقّب به دبير حضور كرد .در سال  1314قمري ميرزا عليخان
«امينالدوله» دائي او با سمت پيشكاري وليعهد به آذربايجان رفت و دبيرحضور
را به اين مأموريت برد .چند ماهي پس از اين مأموريت امينالدوله به جاي ميرزا
عليخان امينالسلطان به صدارت رسيد و قوام را منشي و رئيس دفتر خود نمود.
عبداهلل مستوفي ،در تاريخ قاجار دربارة اين سمت دبيرحضور چنين
مينويسد« :منشيگري صدراعظم ،در آن ايام هم مثل سابق زيبائي خط و انشاء و
امانت و صداقت و پشتكار و هوش و فراستي الزم داشت كه در همه يافت
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نميشد ،زيرا هنوز هم نوشتن نامه بهطور مرتجل و بدون پيشنويس و
قلمخوردگي از لوازم كار بهشمار ميآمد .بر عهده گرفتن اين كار زير دست
نويسنده دقيق ،و صاحب خطي مانند «امينالدوله» كار هر بافنده و حالّج نبود و
آقاي دبيرحضور تمام مزاياي شغل را از زيبائي خط و انشاء مرتجل (منظور
فيالبداهه) و امانات و پشتكار حائز بود.
قوام پس از كنارهگيري امينالدوله راه اروپا راپيش گرفت و متناوباً قريب
سه سال در اروپا به تكميل تحصيالت و آموختن زبان خارجي اشتغال ورزيد .در
 1322قمري «عينالدوله» صدراعظم شد و دبيرحضور را به تهران طلبيد و به او
مقام و عنوان وزير رسائل داد .اين سمت در آن ايام درحقيقت معاونت اجرائي و
اداري نخستوزير بود .در سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا در زمرة همراهان
قرار گرفت و پس از بازگشت به تهران با دريافت لقب وزيرحضور رئيس دفتر
مخصوص مظفرالدين شاه شد .او در اين سمت توانست اعتماد شاه را نسبت به
خود جلب كند .قوام در اثر توقف طوالني در اروپا و مطالعه در نوع حكومتها،
به حكومت قانون و مشروطيّت دلبستگي داشت و از اين رو از سنگر دفتر
مخصوص ،شاه را تشويق به اعطاي مشروطيّت مينمود .قوام فرمان مشروطيّت را
به خط زيباي خود نوشت و آن را براي امضاء نزد مظفرالدين شاه برد و در اثر
اصرار سرانجام فرمان را به توشيح رسانيد.
قوام در  ،1324پس از فوت نريمانخان قوامالسلطنه ،وزير مختار ايران در
اتريش با اهداء  25هزار اشرفي براي خود از شاه لقب «قوامالسلطنه» گرفت .او از
تاريخ صدور فرمان مشروطيّت تا فتح تهران ،كار دولتي نداشت و گاهي به عنوان
ميانجي بين مشروطهخواهان و مستبدّين ميشد .و يا بعضي تندرويها را تعديل
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ميكرد.
پس از خلع محمدعلي شاه و ادارة كشور به وسيلة سپهساالر تنكابني و
سردار اسعد بختياري از طرف سردار اسعد ،به معاونت وزارت داخله ،منصوب
شد .ظاهراً مقام وزارت با سردار اسعد بود ولي او عمالً هيچگونه مداخلهاي در
كارها نداشت .قوام سازماني براساس كشورهاي اروپائي براي وزارت داخله
پيريزي كرد و مسؤوليتها را مشخص نمود و براي احراز مشاغل ضوابطي
تعيين نمود.
در مرداد  1289در كابينة اول مستوفيالممالك وزارت جنگ را احراز كرد.
قوام در اين سمت توانست اليحة خلع سالح مجاهدين را از تصويب مجلس
بگذراند .همچنين از خودسريهاي بختياريها ،و تروريستها جلوگيري كند.
ستارخان و فدائيان او كه مسلّح و غالباً موجب بروز حوادث ناگواري در پايتخت
مي شدند خلع سالح شدند .در زد و خوردي كه بين قواي دولتي و فدائيان
ستارخان در پارك اتابك به وقوع پيوست ستارخان گلوله خورد .قوام در همين
سمت قيمتي براي سالح مردم تعيين كرد و با قيمتي مناسب آنها را خريد و
تحويل انبار مهمّات وزارت جنگ داد.
در  1290شمسي ،در كابينة دوم محمد وليخان سپهساالر تنكابني به
وزارت عدليه منصوب شد و در مرداد همان سال ،در هيئت دولت صمصام
السلطنه بختياري ،به وزارت داخله رسيد ،و در  1291در كابينه محمدعليخان
«عالءالسلطنه» وزارت ماليه را عهدهدار گرديد .در  1296در نخست وزيري دوم
عالءالسلطنه وزير داخله شد و همچنان در كابينة عينالدوله وزارت داخله را
حفظ كرد.
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در  1296بهجاي كامران ميرزا قاجار به ايالت خراسان و سيستان منصوب
شد و پس از ورود به مشهد خود را فرمانرواي كل ايالت خراسان و سيستان
خواند .در اين مأموريت قوامالسلطنه اقدامات چشمگيري براي ايجاد امنيت،
ازطريق تقويت ژاندارمري و شهرباني به عمل آورد و اعتباراتي از مركز براي تهية
تفنگ و مهمّات ديگر تحصيل نمود .ياغيان و طاغيان را سر جاي خود نشاند و به
اين ايالت پهناور امنيت نسبي بخشيد .در همين ايام موجبات انتقال كلنل
محمدتقيخان پسيان را براي رياست ژاندامري خراسان فراهم نمود .و ساز و
برگي مناسب و درخور يك واحد نظامي براي او تدارك ديد و از هر جهت كلنل
را مورد تأييد و تشويق قرار داد.
قوام تا پايان  1299در استان خراسان مستقر بود .بعد از كودتاي  1299و
نخستوزيري سيد ضياءالدين طباطبائي و صدور اعالميههاي تازه از نخست
وزير جديد ،از مركز توضيح بيشتري خواست ،ليكن سيد ضياء از او بيم داشت،
لذا دستور توقيف او را به كلنل محمدتقي پسيان داد .روز سيزده نوروز 1300
هنگامي كه قوام با كالسكه مخصوص خود از باغ ملكآباد عازم شهر بود ،در
مقابل ژاندارمري توسط ماژور اسمعيلخان بهادر ،معاون كلنل دستگير و زنداني
شد و كلنل عهد خود را نسبت به ولينعمت خود ،شكست با اينكه سوگند
وفاداري خورده بود .كلنل پس از دستگيري قوام اموالش را مصادره كرد و او را
تحتالحفظ با گاري پستي به تهران فرستاد و تحويل زندان قصر داد.
در خردادماه  1300سيد ضياءالدين از رياست دولت معزول و به اروپا
تبعيد شد و «شهابالدوله» شمس ملكآراء رئيس تشريفات سلطان احمدشاه،
فرمان نخستوزيري قوامالسلطنه را در زندان قصر به او ابالغ كرد .قوام در

نگاهي به گذشته

89

چهاردهم خرداد رئيسالوزراء شد و در همين كابينه براي جلوگيري از
تندرويهاي سردار سپه ،مصدقالسلطنه را به وزارت ماليه معرفي كرد و از
مجلس براي او اختيارات گرفت و در تمام مدت نخستوزيري ،وزارت داخله را
خود متصدي گرديد .قوام پس از نُه ماه زمامداري و يك سلسله اقدامات بنيادي
در بهمن ماه همان سال جاي خود را به «مشيرالدوله» داد ولي مشيرالدوله بيش از
چهار ماه نتوانست دولت را اداره كند و كنار رفت و مجلس بار ديگر قوام
السلطنه را به رياست وزرائي برگزيد .قوام ،در اين دوره ،از نخستوزيري مورد
تأييد مدرّس و اصالحطلبان بود.
در اين دورة دوم ،قوام اليحة تشكيل بانك ملّي و استخدام مستشاران
امريكائي را براي امور مالي تقديم مجلس كرد .نخستوزيري دوم قوامالسلطنه
حدود هشت ماه طول كشيد و مستوفي جانشين او شد.
قوام در  1302ظاهراً به جرم توطئه عليه وزير جنگ (سردار سپه) تحت
تعقيب قرار گرفت و مدتي توقيف بود .تا اينكه در اثر وساطت عدهاي از زندان
آزاد گرديد و رهسپار اروپا شد و سالها به صورت انزوا و تبعيد در اروپا بهسر برد
تا اينكه براثر وساطت وثوقالدوله و ذكاءالملك فروغي به تهران آمد و دور از
كارهاي سياسي در الهيجان به كشاورزي مشغول شد .بعد از شهريور  20بار
ديگر قوام وارد صحنة سياست شد و خود را كانديداي نخستوزيري كرد.
فروغي براي رهائي از تحريكات قوام ،او را به عضويت كابينه دعوت نمود ولي
قوام نپذيرفت و همچنان در كمين نخستوزيري نشست .قوام محمدرضا شاه
پهلوي را جز يك بار در دوران خردسالي نديده بود .در  1301كه قوامالسلطنه
نخست وزير و سردار سپه وزير جنگ بود ،رضاخان از رئيسالوزراء و وزيران
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براي صرف ناهار در منزل خود ،كه بعدها سعدآباد ناميده شد دعوتي به عمل
آورد .در آن روز سردار سپه فرزند سه ساله خود را نزد قوامالسلطنه ميبرد و قوام
نيز برحسب رويّة رجال و متعيّنين كودك را در آغوش گرفته و مشتي اشرفي طال
در جيب او مي ريزد .ديگر از آن تاريخ به بعد شاه جديد را نديده بود و توسط
شكوهالملك پسرعموي خود ،تقاضاي مالقات ميكند .شاه او را ميپذيرد و قوام
وقتي وارد اتاق شاه ميشود ،بدون رعايت تشريفات درباري ميگويد «آه چقدر
بزرگ شدهاي؟» شاه از اين جمله كه جنبة تحقير در آن نهفته بود ،از قوام نفرت
پيدا ميكند ،و هميشه انزجار خود را ابراز ميكرد .در اين مالقات شاه از قوام
خواهش ميكند تا كابينه را تقويت كند .قوام هم با صدور اعالميهاي شايعة
نخستوزيري خود را تكذيب مينمايد.
در مرداد  1321مجلس سيزدهم به نخستوزيري قوام رأي تمايل ميدهد،
و شاه هم ناچار فرمان نخستوزيري او را صادر ميكند .اشغال ايران ازطرف
متفقين ،قحطي و كمبود مواد غذائي ،تورّم شديد اقتصادي و بيكاري دولت قوام
را با مشكالتي بزرگ روبرو ساخت .باوجودي كه از تني چند از رجال صدر
مشروطيت ،در كابينة خود دعوت كرد ،معالوصف نتوانست به اوضاع كشور سر
و صورتي بدهد.
در  17آذر همان سال ،مردم شورش كردند .به داخل مجلس ريختند و
عدهاي از نمايندگان را مجروح ساختند ،دكاكين به غارت رفت ،متأسفانه
ساختمانها به آتش كشيده شد و حتي خانة قوامالسلطنه را آتش زدند و اموالش را
غارت كردند و حكومت نظامي تمام مطبوعات را تعطيل كرد و مديران آنها را به
زندان انداخت .فقط نشريهاي به نام «اخبار روز» از طرف دولت منتشر مي شد كه
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حاوي اخبار جاري روز بود .قوام در محيط اختناق و خفقاني كه به وجود آورده
بود ،نتوانست ادامة حكومت دهد و ناچار از كار كناره گرفت و مجدداً صندلي
صدارت را به علي سهيلي داد.
مجلس چهاردهم ،در روزهاي آخر عمر خود ،به فكر تعيين نخستوزير
مقتدري افتاد كه بتواند بر مشكالت فائق آيد .ماجراي آذربايجان و خراسان و
فارس و اصفهان هركدام در نوع خود مشكل بزرگي بودند .اوضاع درهمريختة
كردستان و تهديد قاضي محمد به استقالل خود داستان مفصلي دارد .در آن ايام
«مؤتمنالملك» ذخيرة سياسي كشور و قوامالسلطنه رجال استخواندار ،كانديداي
نخستوزيري بودند .پس از اخذ رأي آراء آنها برابري ميكرد و هركدام پنجاه
رأي داشتند .سيد محمد صادق طباطبائي رئيس مجلس در رأي شركت كرد و به
نفع قوام رأي خود را در گلدان انداخت و بدينترتيب با يك رأي اضافي قوام بر
رقيب خود مؤتمنالملك فائق آمد و زمام امور را در دست گرفت .قوام دو تن از
نخستوزيران سابق يعني سهامالسلطان بيات و دكتر احمد متيندفتري را به كابينه
برد و رئيس مجلس مخصوصاً فراكسيون حزب توده با عضويت متيندفتري
بهشدت مخالفت كردند و قوام ناچار از او صرفنظر كرد ،و دولت و كشور را به
دست سهامالسلطان بيات سپرد و خود با هيئتي از كارشناسان سياسي و اقتصادي
و مطبوعاتي عازم مسكو شد تا قضية آذربايجان را حل كند( .توضيح آنكه دكتر
عاملي از كابينه سهيلي در  1321تا  1324كه غائلة آذربايجان روي داد
نخستوزيراني را كه در اين مدت سه سال دولت تشكيل دادند ،سهواً فراموش
ميكند .قوام جانشين حكيمالملك شد و در شرف عزيمت به مسكو بود ،ليكن با
رأي تمايل مجلس قوام سر كار آمد و مأموريت حكيمي منتفي شد ).قوام قريب
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ده روز در مسكو بهسر برد .در نخستين روزهاي اقامت خود به هيچوجه توفيقي
بهدست نياورد .حتي مقامات رسمي شوروي از مذاكره با او خودداري كردند.
قوام در مسكو تصميم به استعفا گرفت كه از همانجا به اروپا برود ،ولي همكاران
او را به مقاومت بيشتر ترغيب كردند و مراتب را تلگرافي از مؤتمنالملك
مشورت نمودند .مؤتمنالملك پاسخ داد قدري تأمّل كنيد .قوام چند روزي توقف
خود را در مسكو ادامه داد .تا اينكه استالين آمادگي خود را براي مذاكره با قوام
اعالم نمود و قرار شد قوام به ديدار استالين برود .قوام اين مالقات را نپذيرفت و
پيغام فرستاد كه او در رأس هيئتي به مسكو آمده و اگر مالقاتي ميشود بايستي
كلية اعضاي هيئت او حضور داشته باشند .استالين ناگزير پيشنهاد قوام را پذيرفت
و روز بعد قوامالسلطنه و هيئت او وارد اتاق كار استالين شدند .قوام در صندلي
مقابل ميز استالين قرارگرفت و بقية اعضا در روي مبلهاي سالن نشستند .در اين
موقع استالين سيگاري از روي ميز برداشته و پس از روشن كردن آن مشغول
كشيدن سيگار ميشود بدون اينكه به قوام سيگار تعارف كند .قوام بالفاصله از
جعبه سيگار خود سيگاري بر لب مينهد و ظاهراً به دنبال فندك در جيبهاي
خود ميگردد .استالين فندك خود را روشن كرده سيگار قوام را آتش ميزند.
مذاكرات قوام و استالين رضايتبخش بود و قوام با وعدة واگذاري نفت شمال به
روسها را درصورت تصويب مجلس شوراي ملي ميدهد .موضوع تخلية ايران و
خودمختاري آذربايجان را با رهبر شوروي توافق ميكند .او پس از مراجعه از
شوروي چندي بعد كابينة خود را ترميم كرده و سه تن از اعضاي حزب توده را
داخل كابينه نمود( .دكتر فريدون كشاورز ،ايرج اسكندري و دكتر مرتضي يزدي)
و حزبي به نام دموكرات ايران تأسيس كرد و شاه را موظف كرد در حدود قانون
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اساسي سلطنت كند و در امر حكومت مداخله ننمايد .حتي قسمتي از اختيارات
قانوني شاه را محدود نمود .مثالً در فراميني كه شاه صادر ميكرد هميشه نوشته
ميشد «به پيشنهاد نخستوزير» قوام دستور داد تمام فرامين دربار را تعويض
نمايند و بهجاي پيشنهاد «تصويب و موافقت قوامالسطنه» را افزود .به هيچوجه به
توصيههاي شاه و خاندان پهلوي ترتيب اثر نميداد .در مجالس رسمي و بازديدها
گاهي ديرتر از شاه حضور مييافت ،و زماني جلوتر از او حركت ميكرد .پس از
حل مسئلة آذربايجان و فارس و كردستان ،شاه خدمات او را صادقانه ستود و به
او عنوان و لقب «جناب اشرف» كه قبالً ازطرف سلطان احمدشاه هم داده شده
بود ،اعطا كرد .قوام قريب بيست ماه بالمنازع حكومت كرد تا سرانجام در اثر
فشار افكار عمومي انتخابات دورة پانزدهم را با دخالت كامل حزب دمكرات
ايران ،انجام داد و بهظاهر تمام سرسپردگان خود را به مجلس فرستاد و در آن
مجلس فراكسيوني به نام دمكرات ايران با اكثريت قاطع تشكيل شد .ليدر
فراكسيون ملكالشعراي بهار بود .شاه پس از حلّ قضية آذربايجان از محبوبيتي كه
براي او در بين عامه فراهم شده بود رشك ميبرد و ميخواست اعاده امنيت
كشور و ساير اصالحات توسط او انجام گيرد .لذا در مقام مبارزة پنهاني با قوام
برآمد .ابتدا وزراي نظامي را تحريك كرد كه با قوام سرشاخ شوند .قوام هردوي
آنها را كه سپهبد احمدي و سرلشكر آقاولي بودند ،از كابينه خارج ساخت .بعد
عدّه اي از وزراء را پنهاني تحريك كرد و آنها به حالت اجتماع استعفا دادند و
قوام ضرورتي به رأي اعتماد نميديد معالوصف به اتفاق تنها وزير كابينه سيد
جاللالدين تهراني كه مستعفي نشده بود ،به مجلس رفت و نطق مفصلي ايراد
كرد و تقاضاي رأي اعتماد نمود .سردار فاخر كه چشم به مقام قوام دوخته بود و

94

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 55 /

با شاه سرو سرّي داشت ،موجبات سقوط قوام را فراهم نمود و مآالً اكثريت به او
رأي اعتماد ندادند و نخستوزيري قوام در آذر  1326ساقط شد .پس از چند
روز راه اروپا را پيش گرفت  .از آنهمه افراد و دوستان و آشنايان تنها يك نفر در
فرودگاه او را بدرقه كرد ،آن هم سيد جاللالدين تهراني بود.
شاه پس از سقوط قوام ساكت ننشست و به وسيلة ايادي خود مشغول
پرونده سازي شد تا خدمات قوام را از ذهن مردم خارج كند و خود را قهرمان
ملّي قلمداد نمايد .اعالم جرمهاي متعدد در مجلس و دادگستري به جريان افتاد،
ولي چون هيچكدام محتوا نداشت ،به جايي نرسيد .قوام مدتها در اروپا باقي ماند،
تا اينكه شاه تصميم گرفت به قانون اساسي شبيخون بزند و چند اصل آن را به
نفع خود تغيير داده و اختيار انحالل مجلسين را براي خود بگيرد .لذا دستور
تشكيل مجلس مؤسسان صادر شد .قوامالسلطنه از اروپا عريضة سرگشادهاي براي
شاه نوشت و براي رجال سرشناس نسخهاي فرستاد و مدلّل ساخت كه تغيير
قانون اساسي نه به مصلحت شاه و نه ملت است .اين خونبهاي پدران را نبايد
ملعبه نمود .و راهي براي تغيير آن باز كرد .شاه از نامة قوام برآشفت جوابيهاي
تهيه و به اهتمام حكيمالملك وزير دربار براي قوام فرستاد و تمام مفاسد كشور را
متوجة زمامداري قوام ساخت ،قوام پس از چندي پاسخي به نامة شاه داد .اين
نامه را فقط روزنامة داريا به مديريت حسن ارسنجاني انتشار داد .ضمناً شاه عنوان
و لقب جناب اشرف را نيز از او سلب نمود .نظر به اهميت و براي ثبت در تاريخ
هر سه نامه ذيالً به استحضار ميرسد:
نامة قوامالسلطنه به شاه مورخ  26اسفند 1328
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عريضة سرگشاده به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايوني شاهنشاهي

با كمال تأسف فدوي مجبور است به عرض حضور مبارك برساند كه
جريان فعلي امور مملكت و تزلزلي كه اخيراً به علت عدم اعتنا به عواقب امور در
قانون اساسي پديدار گشته ،خطرات عظيمي را فراهم ساخته است كه نهتنها بر
اركان كشور ،بلكه براساس سلطنت ملّي نيز لطمة كلّي وارد نموده است .فدوي به
واسطة عارضة كسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم كه اطالع حاصل كردم
تصميم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است .حاجت به توضيح نيست كه
در حاضر كردن اشخاص ،به نام مجلس مؤسسان و تحصيل آرائي از ايشان بههيچ
وجه رعايت الزمة حقوق دولت ايران و پايه و اساس حكومت ملّي ،منظور نشده،
جز متزلزل ساختن قانون اساسي كشور ،كه ضامن بقاي حكومت ملّي و
مشروطيّت است و فرد فرد وزراي دولت ذمّهدار و مسؤول حفظ و وفا به آن بوده
و هستند و بهخصوص مراعات كامل آن از نظر جغرافيائي و سياسي براي ملّت
ايران از اهمّ امور است نتيجة ديگري حاصل نگرديده و حيرت بر حيرت افزوده
شده است كه در افتتاح مجلسين اعليحضرت همايوني تأكيد فرمودهاند در پارهاي
از اصول قانون اساسي نيز تجديد نظر شود؛ و مخصوصاً اصل  49قانون اساسي
را تغيير دهند( .توضيح آنكه اصل  49متمم قانون اساسي مشروطيّت ميگويد
«صدور فرامين و احكام براي قوانين ،از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز
اجراي آن قوانين را تعويق و يا توقيف نمايد ».بنده از نظر پنجاه سال تجربه و
سابقة خدمتگزاري صريحاً به عرض ميرسانم كه براي مملكت هيچ خطري
بزرگتر و لطمهاي عظيمتر از اين نيست كه تنها وثيقة بقاي ايران ـ يعني قانون
اساسي ـ وسيله بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل گردد؛ و متأسفم كه در طيّ
عرايض مكرّر چه بالواسطه و چه بالواسطه نتوانستهام توجه اعليحضرت را به
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طرف خود معطوف نمايم ،تا بتوانم حقايقي را در خير مملكت و صالح شخص
اعليحضرت به عرض برسانم.
بايد اعليحضرت قبول فرمايند كه ماحصل قانون اساسي كه حاوي حقوق
ملت ايران است در اين اصل  49مندرج شده و در زماني كه سالطين استبداد و
حكومت مطلقه مملكت را تحت استيالي فائقه و قادرانة خود داشتند و هيچگونه
حقّي براي مردم نميشناختند و خود را بالوراثه داراي هر نوع حقّي ميدانستند،
باألخره حق خداداد مردم را طبق اين قانون اساسي تصديق نموده و خود را
نمايندة ملت ايران و سلطنت را وديغة از طرف ملّت براي خود تشخيص دادند ،و
اعليحضرت پادشاه فقيد نيز ،در طي بيست سال سلطنت با قدرت مطلقه به هيچ
وجه تغيير مواد مربوط به حقوق ملّت ايران را در مخيّلة خود راه ندادند.
اينك با صدور منشور ملل متفق و اعالمية عمومي حقوق بشر كه از طرف
ممالك معظمه منتشر گرديده و دنيا حقوق بيشتري را براي مردم گيتي شناخته
است ـ اعليحضرت همايوني ـ كه حفظ و صيانت قانون اساسي را بر عهده گرفته
و سوگند ياد فرمودهاند ،چگونه امر ميفرمايند اين وثيقة محكم را كه در دست
مردم ايران است از ريشه و بنيان برهم زنند ،و قوانين مصوّبه مجلس شوراي ملي
را كه از دربند سنا هم بااشكاالت متصوّره ميگذرد ،قابل تعويق يا تعليق يا
توقيف گردانند؟ و توجه نفرمايند كه وقوع چنين فكر در حكم «تعطيل قوانين» و
محو و الغاي مشروطيّت است .بهفرض ،اگر امروز به سكوت بگذرد ،و معدودي
براي خوشايند اعليحضرت يا درنتيجة تهديد و ياتطميع در پيشرفت آن موافقت
نمايند ،واي بر حال امروز و آتية آنها كه سكوت و موافقت كرده و اعليحضرت
را به مخاطرات عظيم آن متوجه ننمودهاند؛ بايد بيپرده عرض شود كه اگر
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ميگويند در تمام مدت مشروطيّت ايران ،قوانيني برخالف مصالح كشور از
مجلس گذشته است كه اكنون تغيير اصل  49را ايجاب نموده ،توضيح دهند،
كدام قانون كه به جريان طبيعي گذشته است ،و فشار حكومت در آن راه نداشته،
مخالف مصلحت بوده است؟ تا در آن قانون تجديد نظر شود .نه اينكه به بهانة
موهوم حق مسلّم و معلوم ملّت را طوري از پايه و ريشه قطع كنند كه از
حكومت ملّي و مشروطيّت نام و نشاني نماند .و در موارد معلوم كه حاجت به
توضيح نيست جز ندامت و افسوس اثري باقي نگذارد.
پرواضح است ،كه با بودن همين قانون اساسي ـ بر كسي پوشيده نيست،
كه متصديان امور از قدرت خود سوء استفاده نموده و مقامات نظامي و
شهربانيها در موارد مختلف مردم را در تنگنا و زحمت گذارده ،و بر بدبختي و
بيچارگي مردم افزودهاند .چه رسد به آنكه ديگر در مملكت قانوني عرض وجود
ننمايد ـ يا دستحوش هوي و هوس جمعي مغرض و متملّق واقع شود.
بر اين بنده فرض است ،به حكم تجربيات گذشته ،و خدمتگزاري طوالني،
در اين موقع كه چنين ارادهاي فرمودهاند ـ علناً و بالصّراحه به عرض برساند كه
اين تصميم از هر جهت مضرّ و خطرناك و برخالف مصالح عالية كشور است ،و
اشكاالت بسيار و عواقب ناگواري را نه فقط براي مُلك و ملت ،بلكه براي
شخص اول مملكت ،ايجاد خواهد كرد ،و از نظر سياست بينالمللي نيز براي
كشوري ضعيف مانند ايران ،در حكم سمّي مهلك است و به همين نظر بوده
است كه در قانون اساسي ايران طبق اصل  44شخص پادشاه را ،از مسؤوليت مبرّا
دانستهاند ،و درنتيجة همين عدم مسؤوليت است كه تمام موادّي كه مربوط به
فرماندهي كلّ قوا و عزل و نصب وزراء و سفرا و اعالن جنگ و صحّه و امضاي
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قوانين ـ و آنچه از اينقبيل است ـ عموماٌ داراي جنبة «تشريفاتي» ميگردد ،و اين
حقوق فقط و فقط ناشي از ملت ايران است كه بودجة عمومي مملكت را از نظام
و غيرنظام از دسترنج و محروميّتهاي خود پرداخته و تمامي اين حقوق را در
حيطة اختيار و اقتدار نمايندگان خود گذارده است ،كه از طرف نمايندگان ملت
يعني مجلس شوراي ملّي و سنا ـ به وسيلة رأي تمايل و اعتماد به وزراء تفويض
ميشود ،و بديهي است در غير اينصورت مشروطيّت ـ يعني حكومت ملّي و
مسؤوليّت وزراء ـ مفهوم خارجي نخواهد داشت .چه اگر شخص پادشاه ،مداخله
در حكومت و مملكت فرمايد ـ طبعاً مورد مسؤوليت واقع ميشود و طرف بغض
و عناد عامّه واقع ميگردد و چنين نتيجهاي ـ نقض منظور قانونگذار را مينمايد.
و سنجش اختيارات رئيس جمهور امريكا ،يا سويس يا پادشاه ايران ،غير وارد
است .زيرا آنها اگر از حدود خود تجاوز كنند ،در آينده از انتخاب مجدّد محروم
و محاكمه ميشوند .درصورتي كه طبق قانون اساسي ،سلطنت ايران مقامي ثابت
و از تغيير و تبديل مصون و محفوظ است ـ چنانكه در كشور انگلستان و سوئد و
بلژيك كه نمونهاي بارز اين نوع سلطنت هستند هيچگونه حقّي از اينقبيل براي
شخص پادشاه منظور نشده است.
با توضيحات معروضه ،استدعا دارد ،به گفتههاي مغرضين و متملّقين توجه
نشود و از اين تصميم خطرناك تا زود است ،انصراف فوري حاصل فرمايند .زيرا
قوانيني كه از مجلس شوراي ملّي ميگذرد به مجلس سنا خواهد رفت و در سنا
هم كه اعضاي آن از اشخاص مجرّب و بصير و به وظايف ملّي و مصالح حال و
مآل كشور آشنا و آگاه هستند ،و نيمي از اعضاي آن از طرف اعليحضرت تعيين
ميشود ،مراقبت الزم را نسبت به حدود مسؤوليت خود خواهند نمود .فدوي
مكلّف است به عرض برساند و خاطر مبارك را متوجّه كند كه تغيير اصل 49
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قانون اساسي كه عمالً انشاء قانون را موقوف و به دست قوة مجريّه ميسپارد ـ
كار ساده و آساني نيست و يك چنين خطاي ملّي و گناه سياسي را ،منتخبين سنا
و نمايندگان مجلس شوراي ملّي مرتكب نخواهند شد .زيرا اين فكر در حكم
بازگشت به حكومت مطلقه در ايران است ،كه در زمان محمدعلي ميرزا نيز
جرأت پيشنهاد و تفوّه آن را نداشته و اين تعطيل مشروطيّت هنگام بسط و توسعة
آزادي در دنيا ،نتايجي در بر خواهد داشت كه از مشاهدة دورنماي وحشتزاي
آن لرزه بر اندام دوستداران مقام سلطنت ميافتد.
درموقع تشكيل مجلس مؤسسان بنده در ايران نبودم واالّ در توضيح كامل
و اقدام به انصراف كامل اعليحضرت همّت ميگماشتم و در ايام اخير هم به نيّت
اينكه توضيحات الزمي را به عرض برسانم ،با شدت مرض به طهران آمدم ولي
مسافرت اعليحضرت مانع انجام وظيفه شد .از طرف ديگر ناخوشي به بنده مجال
نداد در طهران توقف نمايم .ناچار ،اكنون وظيفة خود را نسبت به مصلحت ملك
و ملت و شخص اعليحضرت بدين وسيله انجام ميدهم ،و درصورتي كه به
عرايض صادقانة فدوي ترتيب اثر ندهند و باز مجدّ و مصرّ بر چنين اقدام باشند،
ديري نخواهد گذشت كه مالحظه خواهند فرمود اين عمل موقتي و زودگذر و
نتايج آن بسيار وخيم و بيشبهه به خشم و غضب ملّي و مقاومت شديد عامّه
منتهي خواهد گرديد ،و آن روز است كه زور و سرنيزه و حبس و زجر مدافعين
حقوق ملت ،عالج پريشانيها و پشيمانيها را نخواهد نمود.
معروضه  26اسفند  1328ـ احمد قوام

پاسخ محمدرضاشاه پهلوي به احمد قوام

محمدرضاشاه پهلوي پس از دريافت نامة احمد قوام ،ازطريق وزير دربار
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خود ،ابراهيم حكيمي نامة زير را در پاسخ قوامالسلطنه نوشت و لقب «جناب
اشرف» را كه در دوران زمامداري قوام به او داده بود ،از او پس گرفت:
جناب آقاي احمد قوام

عريضة سرگشادهاي كه به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي تقديم
داشته بوديد ،وصول داد و مطالعة مندرجات آن در پيشگاه ذات شاهانه با تعجّب
و تأسّف تلقّي گرديد.
تعجّب از اينجا ناشي مي شود كه چرا نخستوزير سابقي كه قسمت اعظم
مشكالت موجود كشور از دوران زمامداري او به يادگار باقي مانده و جريان
نامطلوب فعلي اكثراً نتيجة طبيعي و منطقي عمليات خودسرانه و مغرضانة آن
زمان است؛ حال به خود اجازه ميدهد كه به عنوان دلسوز ملت و غمخوار مردم،
همان مردم و ملتي كه در مدت زمامداري او دستخوش مطامع خود و اطرافيانش
بوده و آشفتگي اوضاع و بيچارگي عمومي را در نتيجة ترويج رشاء و ارتشاء ،و
توسعة فساد در تمام شئون كشور موجب و مسبب بودهاند و حقاً ميبايستي
اكنون به كيفر سيّئات اعمال خود در زندان سپري نمايند ،اكنون مجدداً از
فراموشي و جنبة رأفت و شفقّت مردم سوء استفاده نموده و در ميدان سياست
اسبتازي و با ريختن اشك تمساح به حال عموم دلسوزي و به تزلزل خيالي
اركان مشروطيّت نوحهسرايي نمايند.
اگر خود شما فراموش كردهايد ،و يا تظاهر به فراموشي مينمائيد ،عواقب
سوء سياست و بنا به عقيده ،پارهاي خيانتورزي شما در امور كشور به اين
كيفيّت داشت تجلّي مينمود كه اگر خواست و تفضّل خداوندي و غيرت ملّي و
شهامت افراد ارتش دلير اين كشور تحت هدايت و فرماندهي مستقيم شاهنشاه
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نبود ،و صبر و بردباري و متانت خستگيناپذير شاهانه تأييد نمينمود ،حال نام
آذربايجان از تاريخ اين كشور زدوده شده بود و اين ننگ و بدنامي محو ناشدني
تا ابد دامنگير اين كشور ميگرديد.
اگر جنابعالي تا اين درجه رشتة افكار و خاطرات خود را از دست دادهايد
كه نسبت به اصالح قانون اساسي و مجلس مؤسسان كه از نخبهترين افراد و
صالحترين و عالقمندترين رجال اين كشور ،كه شماري از آنان از صدر
مشروطيت به يادگار ماندهاند ،تشكيل يافته ،به خود اجازت ايراد و خردهگيري
ميدهيد و اين عمل را كه مكمّل تاريخ مشروطيبت كشور شاهنشاهي است به
زعم خود ،باعث تزلزل موهوم اركان مشروطيّت ميخوانيد ،و خود را از اين فكر
بري و بياطالع و بدون سابقه نشان ميدهيد ،ناگزير هستم كه يادآوري نمايم كه
شخص جنابعالي اول كسي بوديد كه نغمة اصالح قانون اساسي را ساز كرديد ،و
آن در موقعي بود كه از مسافرت مسكو مراجعت و از جهت اجراي تعهدات
شومي كه به عهده داشتيد و از لحاظ آماده ساختن نقشة تحويل آذربايجان به
پيشهوري ،و رفع مانع قانوني آن ،لزوم توسّل به چنين اقدامي را صريحاً به
پيشگاه مبارك متذكر شديد ،كه اوضاع تغيير كرد و آذربايجان ،دومرتبه به مادر
ميهن بازگشت نمود ،و آرامش و سكوني در اوضاع پديد آمد و درجة عالقه
نسبت به ذات شاهانه ،در دلها فزوني يافت .از آنجا كه خود نخستوزير بوده و
الزم ميديديد كه از فكر اصالحطلبانة شاهنشاه تبعيت و پيروي نمائيد ،اين عنوان
را به نحو ديگر تعقيب و با اذعان به لزوم رفع نواقص موجود ،در قانون اساسي و
تطبيق دادن آن با مقتضيات زمان حاضر ،و احتياجات فعلي كشور و همچنين
تبديل قواي ثالثه مملكت فعلي به شهادت بيانات خود در مجلس شوراي ملّي
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ضرورت اين عمل را خاطرنشان و دو نفر از وزراي كابينة خود را مأمور مطالعه و
تهية طرحهاي الزم نموديد.
حتي شما كه دعوي احترام به قانون اساسي را مينماييد در كابينة اول خود
بعد از شهريور در همان موقع اختيار انحالل به موجب قانون اساسي هنوز به
شاهنشاه تفويض نشده بود ،از مقام سلطنت اختيار انحالل مجلس را با وجود
موانع قانوني آن درخواست ميكرديد.
حال چگونه ميشود كه اصالح و تكميل قانون اساسي را كه تازه مطابق
قوانين اساسي ساير ممالك مشروطة سلطنتي كه خود مخترع مشروطيّت بودهاند
شده است و بهعالوه با توجه به سنّت طبيعي يعني اصل تكامل و ارتقاء صورت
گرفته ،برخالف مصالح عالية كشور ميخوانيد؟ و خود را از آن بهكلّي بياطالع
قلمداد مينمائيد و حقوق و اختيارات مقام سلطنت را بيادبانه و جسورانه،
تشريفاتي و بيپايه و بيمايه تلقي ميكنيد؟
اگر اين حقوق و حدود بنا به آرزوي شما تشريفاتي ميبود اكنون بنيان
ارتش ايران نيز از بيخ و بُن ،بركنده شده بود .باز مگر به خاطر نداريد كه براي
ترفيع افسران خائن و فراري متجاسرين آذربايجان ،و اعطاء درجة آنها چقدر
پافشاري داشتيد؟ و تنها ذات شاهانه به اتكاء همين حقوق و اختيارات بود كه از
صدور چنين فراميني كه اصل مسلّم تشويق خادم و تنبيه خائن را بهكلّي واژگون
مي ساخت ،خودداري نموده و فرمودند حاضرم دست خود را قطع نمايم ،تا اينكه
به چنين خيانتي نسبت به كشور تن دردهم.
اينها و ساير خاطرات تلخي كه از زمامداري شما باقي است ،كه ذكر موارد
ديگر آن ،تحرير كتابي را الزم دارد ،ايجاد تعجّب مينمايد كه چرا حال كه از
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مسؤوليت دور هستيد مطالبي را به عنوان خيرخواهي و صالحانديشي عنوان
ميكنيد كه خود در دوران حكومتتان القاءكنندة آن فكر بودهايد؟ آيا ممكن نيست
تصور شود كه اصالحات مقرّره در قانون اساسي غير از آن بوده است كه شما
ميانديشيدهايد و بدين جهت موجبات عدم رضايت و شكايت شما را فراهم
آورده؟
به هرحال جناب آقاي قوام ،بايد بدانيد كه اوضاع قبل از مجلس مؤسسان
يعني حكومت مطلقه طبقة محدود و معدودي بر مبناي غرايض و مطامع فردي و
استفادهجويي و منفعتطلبي به ضرر تودة ملّت ديگر تكرار نخواهد شد و اين
عده نخواهند توانست با نان قرض دادن و قرضگرفتنهايي ،منافع ملّي را
دستخوش هوا و هوس شخصي قرار داده و دوران حكومت خودسري و رسم
خويشتنخواهي را تجديد و احياء نمايند .ضمناً نيز مطمئن باشيد كه به موجب
همان اصل آزادي مطلق ملّي ـ كه اكنون سنگ آن را به سينه ميزنيد ـ ديگر
تجربة تلخ تكرار نميشود ،و عنوان دسيسهسازي و دستهبندي موجب نخواهد
گرديد كه دومرتبه سوء جريانات و خيانتهاي گذشته به دست عدهاي كه مكرّر
امتحان خود را در پيشگاه ملّت دادهاند ،تجديد و آن عدّه به حكومت نائل گردند.
اما موضوعي كه موجب تأسف گرديد اين است كه با اوضاع كنوني جهان و
سختي وضعيت كشور ما ،كه مقداري از آن همانطور كه توضيح داده شد ،معلول
سياستهاي غلط گذشته و پارهاي ناشي از اضطراب اوضاع سياسي دنيا و
انعكاس آن در محيط كشور ما است ،چرا زمينة فكري پارهاي از افراد به اين
درجه محدود و غرضآلود است كه در عوض فداكاري و ازخودگذشتگي و
تشويق مردم به اتحاد و يگانگي با اغراض پليد و افكاري مسموم در مقام القاء
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فتنه و فساد برآمده و بخواهند وحدت كلمة ملّي را تبديل به تشتّت و تفرقه
نموده و تيشه بر ريشة هستي كشور بزنند ،تا شايد از اين اغتشاش اوضاع
بيچارگان به نوائي رسند ،و يقين است اين نمونة فكر حتي در پستترين و عقب
افتادهترين ملل گيتي نظير ندارد.
در قسمت اصالح اصل  49قانون اساسي ،اگر باز منصفانه قضاوت
ميفرموديد ،قطعاً تشخيص ميداديد كه انجام وظيفه ،بنا به دستور مجلس
مؤسسان ،كه مبعوث ازطرف ملّت است ،به عهدة مجلس محوّل شده و تنها شايد
از اين جهت باشد كه براي قوانين بودجهاي كه منحصراً در يك مجلس ميگذرد
و در مجلس ديگر (سنا) مورد غور و مداقّه قرار نميگيرد ،راه مطالعه بيشتر باز
گذارده ،زيرا اي بسا دراثر عوامل محيطي و احساسات آني ،قوانيني در اين رشته
بدون مطالعة كافي بگذرد ،كه اجراي آن به ضرر كشور باشد و براي رئيس كشور
(منظور شاه است) حقي بايد به وجود آيد كه چنين قوانيني را ثانياً به مجلس
اعاده داده تا مجدداً مورد غور و بررسي و تعمّق قرار گيرد و هرگاه باز تأييد
گرديد بهموقع اجرا گذارده شود.
بههرحال اجراي اين اصالح به عهدة نمايندگان مجلسين ،كه طبعاً عالقمند
به كشور و سعادت موكّلين خود هستند محوّل گرديده ،و بر مجلس است كه
تصميم شايسته در اجراي دستور مجلس مؤسسان اتخاذ نمايند ،و هرگونه تصميم
كه از مجلسين مقرّر گرديد ،البته به خير و صالح كشور خواهد بود.
ضرورت پارهاي اصالحات ديگر ،ازقبيل تمديد مدت مجلس ،براي
جلوگيري از تشنّجاتي كه هر دو سال يك بار گريبانگير كشور ميشود و يا
افزايش نمايندگان مجلس براي تقويت بنيان حكومت ملّي كه به عهدة مجلسين
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محوّل گرديده به حدّي روشن است كه محتاج توضيح بيشتري نيست.
اينكه اشاره نمودهايد كه با وجود قانون اساسي متصديان امور از قدرت
خود سوء استفاده نموده ،و مقامات نظامي و شهربانيها ،در موارد مختلف ،مردم
را در تنگناي زحمت گذاردهاند ،اين خود ازجمله مصايبي است كه در دوران
حكومت و زمامداري شما به حد اعالي ظهور و بروز رسيده بود ،آيا جناب عالي
به غير از توسّل به حكومت نظامي و حبس و زجرهاي عناصر آزاديخواه ،كه
عدهاي از آنان در توقيفگاه درگذشته ،و پارهاي ديگر نزديك به طرد گرديده
بودند ،و تنها گناه آنها عنوان مخالفت با زمامداري شما بود ،به طريق ديگري ،در
مقام ادامة زمامداري خود برآمدهايد؟
احتراز از همين معايب است كه ملّت را ناگزير ساخت در مقام اصالح
نواقص قانون اساسي خود برآمده و از تجديد چنين اوضاعي كه به نفع عدهاي
محدود جوازفروشان و رشوهخواران بود ،جلوگيري نمايد .آيا توسّل به تهديد و
تطميع را غير از خود شما در زمامداري خود ،كسان ديگري باني و مروّج بودهاند.
اما اينكه عنوان نمودهايد كه در كشورهاي ديگر سلطنتي ،نظاير چنين
حقوقي به سالطين داده نشده ،اين خود يا منتهاي غرضورزي شما را ميرساند،
يا حاكي از نهايت درجة بياطالعي است و توصيه ميكنم راجع به انحالل
مجلس يا مجلسين به قانون اساسي سوئد كه نمونة بارز كشورهاي مشروطة
سلطنتي است مراجعه نماييد و جواب خود را دريابيد .در اين قانون براي پادشاه
سوئد اختياراتي بيش از آنچه براي شاهنشاه ايران ،قانون اساسي مقرّر داشته ،قائل
گرديده است .اين نمونه ،خود ميرساند كه نصايح و اندرزهاي جنابعالي به
پيشگاه مقدّس سلطنت ،تا چه حد مشفقانه و بيغرضانه است!
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اينكه عنوان تأسّف نمودهايد كه در ظرف اين مدت نتوانستهايد نظريات
مصلحانة خود را چه با واسطه ،و چه بيواسطه به عرض مبارك برسانيد و مورد
توجّه قرار گيرد ،از اين قسمت همانطور كه خود در محلّي ،از عريضة خود
اشاره كردهايد ،حيرت بر حيرت اينجانب افزود .آيا توجه ذات شاهانه ،غير از
برگزيدن به نخستوزيري و اعطاء عنوان جناب اشرفي ،و دادن مجال براي
خدمتگزاري به كشور به نحو ديگري ميتوانست مصداق پيدا كند؟ در دوران
زمامداري خود كه مصادف با ايّام فترت مجلس بود ،آيا مجالي براي عرض
عرايض مشفقانه نداشتهايد؟ ياللعجب! مجالس شرفيابيهاي ممتد شما در پيشگاه
مبارك برگزار ميشد؟ مجال و فرصت آيا چگونه ايجاد و توليد ميشود كه هم
بتوانيد عرايض خيرخواهانه به عرض برسانيد و هم اينكه نظريات اصالحطلبانه
را در امور كشور بهكار بنديد ،آيا نمونة اين عرايض و نصايح ،جز استقرار مظفز
فيروزها بر مسند معاونت نخستوزيري و وزارت وارد كردن وزراي
اجنبيپرست و مرتبط با بيگانه در دولت ،و صدور جوازهاي رنگارنگ چيز
ديگري بوده است؟ پس چرا از عدم مجال و فرصت و فقدان توجه و عنايت
شكايت داريد؟
اما اينكه در عريضة خود اشارهاي هم به متملّقين نمودهايد ،بايد گفته شود
كه اين خصيصه نيز مانند ساير خصايل مذموم ،در شخص شما و در دوران
حكومت شما ،بيشتر از ديگر مواقع تجلّي داشته است .اين خود شمائيد كه
پارهاي از وزراي كابينة خود را ،به ارتكاب كارهاي موهون ،و ساير تملّقات
بيرويه كه منطبق با اخالق زشت و خودپسندانة شما بود ،واميداشتيد ،و خود
بشخصه ،نيز همين كه اساس ضعف و فتوري در كار مينموديد به تضرّع و
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الحاح پرداخته و به تملّقگويي كه خالف روية رادمردان است شاهنشاه را از
كيفيت اخالقي و روحي خود مشمئز ميكرديد .بر كسي كه خود آلوده به تملّق و
خوشنود از تملّقگويان است ،چنين صفتي را ،در ديگران نبايد مورد ذمّ و قدح
قرار دهد ،درصورتي كه همه ميدانند كه شاهنشاه دموكرات و آزادمنش ،نه
گوشي به تملّق دارد و نه رويي با تملّقگويان.
خالصه بايد بدانيد كه اينقبيل عناوين و اظهارات ديگر به اندازة خردلي
در پيشگاه افكار عمومي وقع و اهميت ندارد ،و چون از حلقوم اشخاصي خارج
ميشود كه اگر امر دائر شود كه در كشور مبارزه با فساد ،همانطور كه سرلوحة
برنامة دولت است به نحو مؤثر و قاطع آغاز گردد ،اوّلين هدف اين مبارزه آنها
خواهند بود .بنابراين نزد خردمندان و آگاهان به رموز امور جز برانگيختن حسّ
انزجار و نفرت تأثير ديگري نخواهد نمود ،و عنوان عالقهمندي به قانون اساسي
و تظاهرات مزوّرانه ،اين اشخاص را از يأس ملّت و كيفر قانون نجات نخواهند
بخشيد بهعالوه مردم بهخوبي واقف هستند كه چه كساني در مدت حكومت خود
ميليونها اندوخته و ذخيره نموده و چه اشخاصي نيز ميليونها پول در راه رفاه
عمومي ،مصرف نمودهاند.
ضمناً به شما نصيحت ميكنم ،كه در عوض تشبّث به حيل و طرح فتنه در
كشور ،بهتر اين است بگذاريد دست زمانه ،پردة فراموشي را بر روي اعمال شما
بيفكند و خود به دست خود ،خاطرات گذشتة حكومت خود را با آن همه مفاسد
و معايب كه مرور آن رعشه بر اندام وطنپرستان مستولي ميسازد ،تجديد ننموده
و يا اينكه اگر فعاليّتي ميخواهيد در مقام برائت ذمّه شود ،از عهدة اتهامات و
اعالم جرم برآئيد.
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در خاتمه لزوماً توجّه ميدهد كه در آتيه بايد از عرض اينقبيل عرايض كه
گاهي جنبة تملّق و تضرّع دارد ،و گاهي رنگ ريا و تزوير ،بهكلّي خودداري
نمائيد؛ زيرا بر مفسدين نميسزد در امور كشوري كه به آن درجه بيعالقگي به
تماميّت و استقالل آن نشان دادهاند( ،به هيچ عنوان) نظري نمايند ،و سالكان
طريق خدمتگزاري كشور را بخواهند با اين عناوين از صراط مستقيم باز دارند .و
چون خود موجب شدهايد كه پرده از روي اعمال و افعال مفسدتآميز حود شما
برداشته شود و بالطبيعه صالحيّت داشتن خطاب «جناب اشرف» را فاقد
ميشويد ،بدين جهت برحسب فرمان مطاع مبارك ،از اين تاريخ عنوان مذكور از
شما سلب ميشود.
وزیر دربار شاهنشاهي ـ ابراهيم حكيمي

(به نظر نگارنده اين سطور پاسخ وزير دربار را خيلي بعيد ميدانم ،نوشتة
حكيمي باشدو به نظر اين حقير جواب به نامة مؤدبانه و اديبانة قوامالسلطنه ،اوالً
طوالني است و بايد خالصهتر مينوشتند؛ ثانياً شباهت به اعالم جرم كيفري دارد
و معموالً ازطريق مقامات قضائي صادر ميشود .ثالثاً در شأن مقام سلطنت نيست،
لقب يا مقامي را كه به يكي از خدمتگزاران ملّت اعطاء كرده است طيّ چند جمله
آن را سلب كند؟ قطعاً چون عمل زشتي بود از صدور فرمان براي سلب عنوان
منصرف شده است .بههرحال قضاوت بين دو عريضة قوام و نامة توهينآميز
دربار را به خوانندگان واگذار ميكنم كه همواره بهترين داور ميباشند).
پاسخ احمد قوام به محمدرضاشاه
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احمد قوام پس از دريافت نامة دربار در فرانسه بود و به خط خود ،جواب
زير را به عنوان شاه نوشت كه از طريق جرايد منتشر شد:
«در جواب عريضة سرگشاده كه چندي قبل به حضور همايوني عرض
كرده بودم ،نامهاي به امضاي جناب آقاي حكيمالملك به اينجانب رسيد كه تاريخ
آن  19فروردين  1329بود و از طول جواب واضح بود كه آنچه را شرح دادهاند
برحسب ابتكار شخص ايشان نبوده چه عمري است با ايشان رفاقت و
خصوصيت داشتهام و در تمام اين مدت كلمهاي برخالف نزاكت و احترام از
ايشان نسبت به خودم نشنيدهام .پس مسلم است كه آنچه را ايشان امضاء
نمودهاند ،ابالغ فرمايشات همايوني بوده و بنابراين روي سخن و عرض جواب به
پيشگاه ملوكانه است ،نه به جناب آقاي ابراهيم حكيمي .و چون در خاتمة نامه
ابالغ نمودهاند كه حسباالمر در آتيه در عرض عرايض به حضور همايوني
خودداري شود ،ناچار جوابِ تقريرات را به وسيلة رجال خيرخواه ،و جرايد ،به
عرض ميرسانم تا برخالف ارادة مبارك ،عمل و اقدامي نكرده باشم.
آنچه را در عريضة سرگشاده به عرض رساندهام ،تنها عقيدة فدوي نبوده،
بلكه نظر علماي اعالم و متفكّرين عاليمقام ،و وطنپرستان ايران بوده است ،كه
جز خير و سعادت مملكت و صالح شخص اعليحضرت و سلطنت نظري
نداشتهاند و جاي بسي تأسف است كه عرايض خيرخواهانة فدوي بهجاي حسن
قبول ،توليد مالل و كدورت نموده ،تاحدّي كه قسمت اعظم مشكالت موجود را
نتيجة دوران زمامداري فدوي از جهاتي مشكلترين و هولناكترين ازمنة ايران
بوده ،و اگر فدوي به وظيفة وطنپرستي جرأت نموده ،قبول مسؤوليت كردهام ،و
مصدر خدمت بوده ،يا مرتكب خيانت گرديدهام ،تاريخ ايران و بلكه تاريخ دنيا،
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قضاوت آن را كرده و خواهد كرد؛ و جاي تعجّب و تأسّف است كه اعليحضرت
كه حامي و نگهبان مقام و احترام خدمتگزاران كشور هستند ،بهجاي تشويق و
تقدير ،ميفرمايند بقية زندگاني پليد خود را بايد در گوشة زندان سپري نمايم.
درصورتي كه اگر جسارتيكردهام ،از اين نظر بوده است كه چون مملكت را
مشروطه و اعليحضرت را متجدّد و شاهنشاه دموكرات ميدانستم ،الزم ديدم
نظريات عموم را در كمال سادگي و صراحت براي خير مملكت و صالح شخص
اعليحضرت به عرض برسانم .لكن از جوابي كه امر به صدور فرمودند ،جا دارد
تصوّر شود كه اوضاع امروز با هفتصد سال قبل فرقي نكرده است .چنانكه شيخ
سعدي ميگويد« :از تلوّن طبع پادشاهان برحذر بايد بود ،كه وقتي به سالمي
برنجند و ديگروقت به دشنامي خلعت دهند».
ميفرمايند اگر فدوي فراموش كرده يا تظاهر به فراموشي مينمايم عواقب
سوء سياست و خيانتورزي فدوي به اين كيفيّت تجلّي مينمود كه اگر تفضّل
خداوند و غيرت ملّي افراد آذربايجاني همراهي نميكرد و فداكاريهاي ارتش
دلير اين كشور تحت فرماندهي مستقيم اعليحضرت نبود ،حال نام آذربايجان از
تاريخ كشور زدوده شده بود.
اگر چه عرض هنر پيش يار بيادبيست
زبان خموش وليكن دهان پر از عربيست
پري نهفته رخ و ديو در كرشمة حسن
بسوخت عقل ز حيرت كه اين چه بوالعجبيست
هزار عقل و ادب داشتم ،من اي خواجه
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كنون كه مست و خرابم ،صالح بيادبيست
افسوس و هزار افسوس كه نتيجة جانبازي و فداكاريهاي فدوي را با
كمال بيرحمي و بيانصافي تلقّي فرمودهاند .پس ناچارم برخالف مسلك و روية
خود ،كه هيچوقت دعوي حسن خدمت نكردهام ،و هر خدمتي را وظيفة ملّي و
وطنپرستي خود دانستهام ،در اين مورد با كمال جسارت و رقّت قلب ،و سوز
دل ،به عرض برسانم ،كه به خداي اليزال قسم ،روزي كه تقديرنامة اعليحضرت
به خط مبارك به افتخار فدوي رسيد كه ضمن تحسين و ستايش فرموده بودند،
سهم مهمّ اصالح امور آذربايجان ،به وسيلة فدوي انجام يافته است متحيّر بودم كه
چگونه افتخار ضبط و قبول آن را حائز شوم ،زيرا غير از خود ،براي احدي در
انجام امور آذربايجان سهم وحقّي قائل نبودم ،و فقط نتيجة تدبير و سياست اين
فدوي بود كه بحمداهلل مشكل آذربايجان حل شد و اهالي رشيد و غيرتمند
آذربايجان با سياست فدوي ياري و همكاري نمودند و بعد كه بحمداهلل
اعليحضرت با جاه و جالل ،تشريففرماي آذربايجان شدند و برخالف انتظار
اعليحضرت در بعضي نقاط استفادهجوئي و غارتگري شروع شده بود با تلگراف
رمز عرض كردم اگر نتيجة زحمات و اقدامات اين است از اين تاريخ فدوي
مسؤول امور آذربايجان نيستم ،و اي كاش ،بهجاي اين تهمتها و بيانصافيها كه
بر خود اهالي آذربايجان معلوم است ،در آبادي و عمران ،و رفع خرابيها ،و
خسارتها توجّه بيشتري مبذول شده بود ،كه اهالي رنجديده و فلكزده ،آنجا به
اطراف و اكناف پراكنده نميشدند ،و مال و حشم خود را براي معاش يوميّه به
ثمن بخس نميفروختند و امروز بعد از چهار سال ،آذربايجان به صورت بهتر و
آبرومندتري ،عرض اندام مينمود.
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جناب آقاي ابراهيم حكيمي به اطاعت امر مطاع ملوكانه انواع تهمت و
افترا را نسبت به اين فدائي ملت و مملكت ابالغ نمودهاند؛ پس چرا تكميل و
تصريح ننمودهاند كه تعهدات شوم اينجانب در مسافرت مسكو چه بوده و با اين
كه گزارش مسافرت خود را به تفصيل در مجلس شوراي ملّي قرائت كردم ،نقشة
تجزية آذربايجان چگونه طرح شده و كي و چه وقت در مجلس شوراي ملّي
لزوم تغيير قانون اساسي را پيشنهاد كردهام؛ و اگرهم وقتي اشارتي كرده باشم،
راجع به تفسير بعضي از مواد قانون اساسي بوده است ،نه تغيير آن .آن هم به اين
نظر بوده است كه حدود مسؤوليت وزراء دستخوش پارهاي مداخالت غيرقانوني
نشود و امور حكومت من جميعالجهات به وسيلة وزرا و تحت نظارت دقيق
مجلس اداره شود .و اين كه ميفرمايند دو نفر از وزراي كابينه را براي تغيير
قانون اساسي مأمور نمودهام ،برحسب امر و فرمايش همايوني بوده است كه
خواستم به عرض برسانند راهي براي تغيير قانون اساسي پيشبيني نشده است.
آيا تمام اين مقدمات دليل ميشود كه به ترتيبي كه بر همه معلوم است ،جمعي را
به نام مجلس مؤسسان دعوت نموده قانون اساسي را تغيير دهند؟ يعني همان
قانون اساسي كه اعليحضرت موقع قبول سلطنت حفظ و حمايت آن را تعهد
نموده و سوگند ياد فرموده و كالماهلل مجيد را شاهد و ناظر قرار دادهاند ،و
مرحوم فروغي رئيس دولت وقت تصريح نموده كه اعليحضرت همايوني طبق
قانون اساسي موجود سلطنت خواهند فرمود؟
و امّا اينكه ميفرمايند در كابينة اول خود ،از مقام سلطنت انحالل مجلس
را درخواست نمودهام ،اوالً در آن موقع اكثريت مجلس طرفدار فدوي بوده است
ثانياً البته در نظر مبارك است كه يك روز فرمودند فالن نمايندة خارجي عرض
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كرده است ،فدوي دعوي انحالل مجلس را كردهام و فرمودند اگر اينطور باشد
پس من چهكاره هستم .فدوي عرض آن شخص را تكذيب كردم ،و به عرض
رساندم :نه اعليحضرت و نه رئيس دولت ،هيچكدام حقّ انحالل مجلس را ندارند
و با اصرار تمام استدعا نمودم آن شخص را بخواهند و با حضور فدوي مواجهه
فرمايند تا صحّت و سقم مطلب معلوم شود و با اينكه دو مرتبه عرض خود را
تجديد كردم اقدامي نفرمودند و استدعاي فدوي به دفعالوقت گذشت.
در نامة مزبور نوشته شده است اصالح و تكميل قانون اساسي با توجّه به
سنّت طبيعي ،يعني اصل تكامل و ارتقاء صورت گرفته ،فدوي با هوش و ذكاوت
فوقالعادة اعليحضرت چهطور قبول كنم كه اعليحضرت همايوني چنين فرمايشي
را فرموده باشند؟ زيرا قانون تكامل و ارتقا را نميتوان به اين طريق تأويل نمود
كه حقوقي را كه بيش از چهل سال قبل ملّت ايران دارا بود ،اكنون كه افكار عموم
ملل روشنتر و مباني آزادي در همهجا محكمتر و كاملتر شده و براي مردم دنيا
در تمام ممالك ،حقوق بيشتري شناخته شده است ،حقوق مردم ايران را به عنوان
اصل تكامل و ارتقاء يعني بهطور معكوس لغو كرد و قانون اساسي كشور را به
نفع قوة مجريه تغيير داد ،و ملّت ايران را از حق مشروع و مسلّم خود محروم
نمود.
امر فرمودهاند ،در عريضة سرگشاده حقوق و حدود مقام سلطنت را بيپايه
و مايه و بيادبانه و جسورانه ،تلقّي نموده و اگر اين حقوق تشريفاتي ميبود،
اكنون بنيان نظام كشور از بيخ و بُن بركنده شده بود .فدوي آنچه را به عرض
رساندهام ،معمول ممالك مشروطة دنيا ،و مدلول قانون اساسي ايران بوده است و
چنانچه عدّهاي از قضات محترم و عاليمقام كشور و متخصصين خارجي را
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مأمور ميفرمودند كه عرايض فدوي را با قانون اساسي موجود تطبيق نمايند،
صحّت و سُقم عرايض فدوي معلوم ميشد و نظري جز اين نداشتهام كه
اعليحضرت سالهاي فراوان و با كمال محبوبيت بر اريكة سلطنت برقرار باشند و
مقام شامخ سلطنت را آلودة امور حكومت نفرمايند و به معمول اين مشروطه و
قانون اساسي ايران از مسؤوليت و طرفيت با مردم مصون و محفوظ مانند.
ميفرمايند ،ضرورت پارهاي اصالحات ازقبيل تمديد مدت مجلس براي
جلوگيري از تشنّجات انتخاباتي كه هر دو سال گريبانگير كشور ميشود و يا
افزايش عدهاي تمايندگان مجلس براي تقويت بنيان حكومت ملّي بهحدي روشن
است كه محتاج به توضيح نيست .خاطر مبارك مستحضر است كه در قانون
اساسي موجود عدة نمايندگان تا دويست نفر پيشبيني شده است و براي تمديد
مجلس نيز هروقت از طرف ملّت تقاضاي تمديد شد و آزاديخواهان و صلحاي
قوم تقاضاي مجلس مؤسسان نمودند و مجلس مؤسسان در كمال آزادي و
بيمداخلة مأمورين دولت تشكيل يافت ،راجع به تمديد مجلس نيز تصميم ملّت
معلوم خواهد شد.
ميفرمايند كه در دورة زمامداري فدوي حبس و زجر عناصر آزاديخواه
بهحدي بود كه عدهاي از آنان در توقيفگاه درگذشتند و پارهاي ديگر نزديك به
اين خطر گرديدند؛ خوب بود يكي از آنان را كه در توقيفگاه درگذشته بود معلوم
فرموده بودند .بهعالوه ايام زمامداري فدوي بهحدي با پيشآمدهاي هولناك
مصادف بود كه ناچار از بعضي از دوستان عزيز و حتي از منسوبين خود با كمال
احترام در عمارت شهرباني پذيرائي نمودم لكن بر خاطر مبارك پوشيده نيست كه
بعد از فدوي هر امري واقع شد اشخاص محترم و آزاديخواه را به جبر و زجر
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محكوم و در محبس شهرباني زنداني نمودند و روحاني بزرگواري را مانند
آيتاهلل كاشاني ،كه چندي در قزوين با كمال احترام و آزادي مهمان فدوي بودند،
و با اينكه خودشان ميل به توقف فرمودند و تا زندهام از وجود محترمش خجل و
شرمندهام ،شبانه به آن طرز فجيع گرفتار و از هيچ نوع بياحترامي و اسائة ادب به
شخص ايشان و مقام روحانيت فروگذار نكردند ،و ايشان را بدون هيچ دليل و
مدرك گرفتار و تبعيد و در قلعة فلكاالفالك زنداني نمودند و بهطرزي شرمآور
از وطن مألوف اخراج و تبعيد كردند و چنين فاجعة بيسابقهاي را به جامعة
روحانيت وارد ساختند .فدوي عرض نميكنم ،اين جنايت به امر و دستور
اعليحضرت همايوني واقع شده ،بلكه يقين دارم خاطر مبارك از وقوع آن مكدّر
شده است ،لكن عرض ميكنم بعد از اطالع چرا مجرم و مسبّب را تنبيه و تعزير
نفرمودند و او را از خدمت اخراج ننمودهاند.
ميفرمايند ،مردم بهخوبي واقف هستند چه كساني در مدت حكومت خود
ميليونها اندوخته و ذخيره كردهاند ،و چه اشخاصي نيز ميليونها در راه رفاه
عموم صرف نمودهاند ،و در جاي ديگر نيز اشاره به جوازفروشي و رشوهخواري
فرمودهاند.
اوالً اگر اعليحضرت در تمام اوقات حكومت فدوي چه قبل از سلطنت
اعليحضرت و چه بعد معلوم فرمودند كه فدوي اهل رشوه و استفاده بودهام يا
اندوخته و ذخيرهاي در بانكهاي داخله يا خارجه دارم ،تمام دارائي خود را به
دولت تقديم ميكنم.
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ثانياً راجع به موضوع جوازفروشي چنانكه مكرّر به عرض رساندهام ،و در
محافل عمومي اظهار داشته ،و در مجلس شوراي ملّي به دفعات تشريح كردهام،
فدوي چيزي از كسي نخواستهام ،مقداري برنج و غيره اضافه بر احتياجات كشور
بود كه اگر خارج نميشد ،ميپوسيد ،و ضرر آن به رعيّت و مالّك ميرسيد ،و از
طرفي براي آسايش مردم و رفع نگرانيها حزب دمكرات ايران تشكيل شده بود
و الزم بود با عجله و شتاب پيشرفت كند.
اين بود كه خود مردم براي سرعت جريان و پيشرفت حزب دمكرات ايران
و هم براي صرفة دولت و صرفة رعيت و مالّك و پيشرفت امور آذربايجان براي
مقداري برنج و جو ،با تصويب هيئت وزراء اجازة صدور گرفته و ارز آن را به
دولت پرداختند ،و هدايائي نيز به حزب دموكرات ايران دادند و اين كه
ميفرمايند چه اشخاصي ميليونها در راه رفاه عمومي صرف نمودهاند اين قسمت
را هم مردم خوب ميدانند كه اين ميليونها را خود دارا بودهاند يا از اموال و
امالك مردم فقير و غني اين مملكت اندوخته و بعد كه حفظ آن اموال غيرمقدور
شد ،مقداري از آن را به مصارفي رساندهاند (اشاره به امالك رضاشاه پهلوي است
كه پس از شهريور  1320به صاحبان و مالكان آنها برگردانده شد).
در خاتمه عرض ميكنم كه اعليحضرت همايوني البته عرايض مكرّر فدوي
را فراموش نفرمودهاند كه فدوي با وضع حاضر داوطلب هيچ نوع مقام و منصبي
نبودهام و آنچه را با كمال وضوح و خلوص به عرض رساندهام در راه خير
مملكت و صالح شخص اعليحضرت بوده و بازهم عرض ميكنم كه دوام و
بقاي سلطنت در گرو موفقيت در حفظ و حراست حقوق ملك و احترام به افكار
عامه است .در اين موقع انتظار عموم از پيشگاه مبارك اين است كه حقوق ملت
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ايران طبق قانون اساسي موجود محفوظ بماند و امور كشور به مبعوثين ملّت و
وزراي مسؤول واگذار شود و دولتها مانند هميشه با رأي تمايل مجلس انتخاب
شوند و اعليحضرت همايوني برطبق روح قانون اساسي سلطنت فرمايند و آنچه
برخالف اين منظور در بيست سال سلطنت شاهنشاه فقيد معمول بوده از جزئي و
كلي منسوخ و متروك گردد .و از آنچه را هم كه خلف وعده و نقض عهد است
اجتناب شود.
بديهي است با پيروي مراتب فوق عموم افراد ملت را به وفاداري و
فداكاري تشويق و ترغيب فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارك
تسخير خواهند فرمود .برعكس چنانچه حقوق مردم گرفته نشود و دلها شكسته و
مجروح گردد جز يأس و نااميدي عمومي كه موجب بغض و عناد و مقدمه
مقاومت و طغيان است نتيجهاي نميتوان انتظار داشت.
ما نصيحت به جاي خود كرديم چند وقتي در اين به سر برديم
گـر نيايد بـه گوش رغبت كس بـر رسوالن پيـام بـاشد و بس
 25خرداد از لندن ـ احمد قوام

نگارندة اين سطور با صراحت ميگويم ،هيچيك از رجال سياسي ايران از
صدر مشروطيّت تا انقالب اسالمي جرأت و شهامت نگارش چنين نامههاي
تندي ،خطاب به شاه نداشتند ،و قبول كنيم كه قوامالسلطنه ،يك استثناء بود.
در تيرماه  1331بين دكتر مصدّق و شاه اختالفاتي بروز كرد .مصدق
خواهان وزارت جنگ بود ،ولي شاه از واگذاري اين سنگر خودداري كرد .مصدق
ناچار استعفا داد .شاه براي اينكه حريف زورمندي در مقابل مصدق بتراشد ،با
وجود نامههاي فوق سراغ «قوامالسلطنه» رفت.
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« قوامالسلطنه» جاهطلب كه در آن هنگام  79سال داشت داوطلب
نخستوزيري شد و مجلس با اكثريت ضعيفي به او رأي اعتماد داد ،و جالب
آنكه فرمان با عنوان «جناب اشرف» از جانب شاه براي او صادر شد .مردم با روي
كار آمدن قوام به حركت درآمدند .جبهة ملّي از يك طرف ،آيتاهلل كاشاني و
بازار تهران از طرف ديگر ،مردم را براي يك قيام ملّي و خونين آماده كردند.
مخصوصاً اعالمية شديداللحن قوام ،كه چند بار از راديو قرائت شد ،بيشتر مردم
را به حركت آورد ،خصوصاً آنجا كه قوام صراحتاً به مردم گفته بود «كشتيبان را
سياستي دگر آمد» همه را به وحشت انداخت .در سي تير  1331درنتيجة برخورد
پليس و مأمورين نظامي با مردم عدة كثيري در تهران و شهرستانها كشته ،و يا
زخمي شدند ،و باعقبنشيني شاه ،قوام از سمت خود استعفا كرد و مجدداً
مصدق با اختيارات نظامي و كسب وزارت جنگ ،مجدداً زمام امور كشور را در
دست گرفت ،و شكاف بين او و شاه روز به روز بيشتر شد .قوام پس از استعفا
مدتي به حالت اختفا ميزيست و جانش در خطر بود .مجلس هفدهم اليحة
مصادرة اموال او را تصويب كرد ،و مأموران وزارت دارائي به تشويق باقر كاظمي
وزير دارائي ،از اموالش صورتبرداري كردند ولي دكتر مصدق به دليل نسبتي كه
با قوام داشت و شايد داليل ديگر قانون مصادرة اموال او را خيلي جدّي نگرفت.
قوامالسلطنه بهتدريج تاب و توان خود را از دست داد و غالباً بيمار بود تا
اينكه در  30تيرماه  1334در سن  82سالگي درگذشت و در مقبرة خانوادگي در
قم مدفون شد.
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حميد شوكت در پشت جلد شرح حال قوامالسلطنه چنين نوشته است« :با
مرگ قوام ،ايران سياستمداري را از دست داد كه تدبير و درايتش در آميزهاي با
جسارت و بيباكي ،نمونه و همانندنداشت و اينهمه شايد تجلّي خود را بيش از
هرچيز در اين نكته باز يافته باشد كه او را همواره استاد مسلّم روياروئي با
دشواريهاي خطيري ميدانستند كه كسي را ياراي چيرگي بر آنها نبود .واقعيتي
است كه سرسختترين دشمنانش نيز توانايي نفي آن را نيافتند».
شوكت ادامه ميدهد« :قوام مدتي پيش از روي كار آمدن مصدق در نامة
منتشرنشدهاي كه خطاب به سياستماران بريتانيا تنظيم شده بود ،به توضيح
نظراتش پيرامون دستيابي به تفاهم با آن كشور ،بر سر مسئلة نفت پرداخته است.
سياستي كه به باور او حاصلي جز بياعتمادي «دول بزرگ دموكراتيك» به بار
نياورده بود .به نظر او موقعيت عمومي و سياست خارجي حاكي از آن بود كه
اعتماد و ايمان جامعه سلب شده؛ افكار عمومي دچار هرج و مرج بيسابقه ،و
مردم نسبت به آتية خود و كشور متحيّر و پريشان ،بلكه در وحشت و اضطراب
قرار گرفته بودند .امروز طوري عمل شده است كه استيفاي حقوق ملّت ايران از
شركت نفت به صورت يك مبارزة خصمانه درآمده است .اين صورت خصمانه
را من به هيچوجه معتقد نبوده ،ميخواهم مسؤولين سياست خارجي انگلستان را
هم متوجّه اهميت موضوع نموده و تا اندازة زيادي غفلت اولياي امور آنها را هم
در جهان متذكر شده باشم و در اصل اوضاع دنيا اجازة ادامة اين وضعيت فعلي را
نميدهد؛ زيرا نهتنها به حال ايراني مفيد نيست ،بلكه صلح و سلم را در اين قطعة
دنيا ،به مخاطره مياندازد  ...دولت انگليس بايد متوجه عدم رضايت افكار
عمومي ايران از رژيم و حكومت فعلي بشود .برقراري حكومت فردي و تمركز
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در مقام غيرمسؤول را ملت ايران نميتواند قبول و تحمّل كند ،و اين طوفان
احساسات ضد انگليسي ،كه به صورت مبارزه با نفت درآمده است ،بيشتر براي
عدم رضايت است كه مردم از حكومت ديكتاتوري داشته و امكان تجديد
برقراري آن مردم را سخت نگران كرده است و اين تجديد حكومت فردي را هم
طوري به مردم جلوه ميدهند كه دولت انگليس پشتيبان آن است  ...و من معتقدم
كه حمايت امپراتوري انگلستان براي پنجاه سال آتيه در اين قسمت دنيا ،بدون
يك ايران مترقّي و آزاد و قوي كه انگلستان بتواند به آن تكيه كند و ايران هم به
كمك و صميميت انگليس متكي باشد درست درنميآيد.
قوام در توضيح چگونگي دستيابي به بهبود اوضاع اقتصادي كشور اضافه
كرده است:
«در نظر دارد با ازدياد درآمد ايران از شركت نفت كه ميبايست به دور از
خصومت انجام ميگرفت و نزديكي ميان دو كشور را هموار سازد ،راهي كه
نهتنها سوءظنهاي دويست سال گذشته را از خاطر ملت ايران ميزدود ،بلكه
تمام كدورتها و بغضهاي حاصله از حكومت ديكتاتوري بيست سال گذشته را
از خاطر ملت ايران نسبت به دولت انگليس محو مينمود.
به نظر نگارنده اين عبارت بهخوبي مبيّن اين مطلب است كه قوام در واقعة
 30تير  31بيگدار به آب نزده است ،و هرچند پير و شكسته شده بود ،ليكن
مغزش هنوز حدّت داشت و ذكاوت خود را از دست نداده بود؛ و هيچ بعيد نبود
اگر مجبور به استعفا نميشد با ترفندي ديپلماتيك كه بهخوبي آشنا بود ،با
انگليسها بهتر از دكتر مصدق كنار ميآمد ،و نقشة او خيلي بهتر از قرارداد
كنسرسيوم در زمان زاهدي بود ،كه پاي هفت شركت خارجي را به ايران باز كرد
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و دكتر اميني طرّاح آن قرارداد صراحتاً در نطق خود در مجلس شوراي ملّي
اعتراف كرد كه اين قرارداد ايدهآل ما نيست ،و نتوانستيم منافع كشور را بهتر از
اين حفظ كنيم.
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ـ3ـ
دكتر محمد مصدق «مصدقالسلطنه»*

تولد 1284ق ـ وفات  1345شمسي

دكتر مصدق بدون هيچ ترديد و شبههاي از دولتمردان معروف ايران است
و بيش و كم بيشتر از پنجاه سال در ميدان سياست فعاليت داشته است و هيچ
رجل سياسي مانند او با شاه درنيفتاده است ،و تا روزي كه خانهاش تاراج شد
همواره ميگفت شاه طبق قانون اساسي بايد سلطنت كند نه حكومت ،و براي
اطمينان محمدرضا پهلوي قرآن مهر و امضا نمود كه هيچ قصد تغيير رژيم را
ندارد و به شاه وفادار است .پدر او ميرزا هدايت وزيردفتر است كه از اعاظم
رجال دورة ناصرالدين شاه بود و مادرش ملكتاج خانم «نجمالسلطنه» خواهر
فرمانفرما است ،كه در ميان بانوان آن زمان شايستگي خاص داشت ،و بيمارستان
نجميه ،يكي از آثار خيرخواهانة او است .از سن پنج سالگي تحصيالت مقدماتي
را تحت نظر معلمين خصوصي ،كه از بهترين مدرسين آن زمان انتخاب شده
بودند ،آغاز كرد و در مدتي قليل رياضيات و تاريخ و جغرافيا را فرا گرفت .زبان
و ادبيات فارسي را نيكو ياد گرفت ،و زبان فرانسه را بهخوبي آموخت.
مصدق پس از فوت پدر مستوفي اول خراسان شد و در مدت كوتاهي
تمام فنون و رموز كار را فرا گرفت بهطوري كه پس از يك سال تمام مستوفيان
درجة دوم و سررشتهداران و عزبدفتران اشكاالت فني خود را با او در ميان
نهاده و از اطالعات او بهرهمند ميشدند .پس از عزل «امينالدوله» ميرزا
* دربارة مصدّقالسلطنه چون كتابها و مقاالت متعدّد چاپ شده است؛ تلخيصي از مقالة فاضل ارجمند
جناب آقاي مجيد مهران از نظر خوانندگان ميگذرد.
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علياصغرخان امينالسلطان با لقب جديد «اتابك اعظم» صدراعظم شد و درنتيجه
عده اي از اطرافيان مظفرالدين شاه را كه موجب عزل او شده بودند ،از كار بركنار
كرد ،ازجمله عبدالحسين فرمانفرما ،دائي مصدق كه وزير جنگ قبل بود ،به
عتبات رفت و مصدق ناچار امور مالي خراسان را رها ساخت ،و در تهران مجدداً
به تحصيل پرداخت و نزد استاداني چون شيخ محمدعلي كاشاني ،ميرزا
عبدالرزاقخان بغايري ،غالمحسين رهنما ،و ميرزا عبدالجواد قريب به تحصيل
پرداخت و هر روز بر معلومات خود افزود ،بهطوري كه در تمام رشتهها ازجمله
جغرافيا ـ فقه ـ و اصول علم پلتيك صاحبنظر شد.
پس از صدور فرمان مشروطيّت و آغاز انتخابات خود را كانديداي طبقة
اعيان اصفهان نمود و وارد مجلس شد ،ولي اعتبارنامة او به علت نرسيدن به
نصاب قانوني رد شد( .كمتر از سي سال سن داشت)
او در  1325قمري ،قبول عضويّت در جامع آدميّت يا انسانيّت كه توسط
عباسقلي آدميّت پدر دكتر فريدون آدميّت تأسيس شده بود به مجمع انسانيت
پيوست و نايب رئيس آن مركز نيز شد ليكن پس از چندي كنارهگيري كرد و در
 1326قمري براي انجام تحصيالت عاليه عازم اروپا شد (گفتني است مصدق
هيچگاه عضو جمعيت فراماسونري نبوده و همواره منافع كشور خود را بر منافع
بريتانياي كبير ترجيح مي داد).
در مدرسة علوم سياسي پاريس ،در رشتة علوم مالي ثبت نام كرد و پس از
دو سال مسافرت كوتاهي به ايران كرد و بزودي به اروپا برگشت و اين بار در
شهر نوشاتل سويس به تحصيل دكتراي حقوق پرداخت و سرانجام در  1321ه .
ق .به اخذ درجة دكتراي حقوق نايل شد و رسالة پايان تحصيل خو د را در زمينة
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«وصيت» در حقوق اسالم نوشت و استاد راهنماي او پروفسور «سوزر هال» بود
كه استاد حقوق تطبيقي بود.
دكتر مصدق سرانجام در  1332قمري به ايران باز گشت و استاد مدرسة
عالي علوم سياسي شد ،و ضمناً دست به يك سلسله تأليفات ازجمله
«كاپيتوالسيون در ايران» و نشر جزوة «شركت سهامي در اروپا» زد و باالخره نشر
كتاب «دستور در محاكم حقوقي» كه همان «آئين دادرسي حقوقي» است از
تأليفات او مي باشد .و پس از همكاري با عدهاي از دوستان مجلة علمي را كه
حاوي نكات جالبي بود انتشار داد و در آن زمان عضويت حزب اعتدال را قبول
كرد ولي بعد از مدتي از آن حزب كنارهگيري كرد.
مصدق در خاطراتش نوشته است« :پس از استعفاي دولت ،چون مجلس
شوراي ملّي وجود نداشت ،مرحوم فرمانفرما ،به فرمان شاه ،رئيسالوزرا شد .او تا
چند روز براي وزارت ماليه كسي را تعيين نكرد و به من اصرار ميكرد كه
وزارت مزبور را قبول كنم ولي من جداً امتناع كردم و امتناع من در محيط
خانوادگي موجب رنجش شد .فرمانفرما حاجي «يمينالملك» را به اين مقام
دعوت كرد ،و شهرت داشت كه مبلغي هم از او گرفته است».
بعداًمدت  14ماه معاون وزارت ماليه بود ،تا اينكه در دولت وثوقالدوله از
كار كنارهگيري كرد و عازم اروپا شد و در استانبول محمدعلي ميرزا شاه مخلوع
را مالقات كرد و به سويس رفت.
كابينة وثوقالدوله پس از  22ماه زمامداري و عدم توفيق در انعقاد قرارداد
 1919با انگليس از كار كنارهگيري كرد و احمدشاه حسن پيرنيا «مشيرالدوله» را
به سمت نخستوزيري تعيين نمود .مشيرالدوله در هيئت دولت خود دكتر
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مصدق را براي وزارت عدليه در نظر گرفت و تلگرافي او را از سويس احضار
نمود .مصدق از راه هند وارد بوشهر شد .ناگهان تلگرافهايي به مشيرالدوله مخابره
گرديد تا مصدق را به جاي وزارت عدليه در سمت والي فارس منصوب كند .به
هر تقدير مشيرالدوله دكتر مصدّق را در سمت والي فارس منصوب نمود.
جانشين پيرنيا فتحاهللخان سپهدار نيز مصدق را تأييد كرد و او قريب شش
ماه والي فارس بود .يكمرتبه كودتاي سوم اسفند  1299بهوقوع پيوست و سيد
ضياءالدين مدير روزنامة رعد به رئيسالوزرائي انتخاب گرديد و ميرپنج رضاخان
فرماندة آترپاد همدان به تهران وارد و رئيس ديويزيون قزّاق و وزير جنگ كابينة
سيد ضياء طباطبائي شد .سلطان احمدشاه با مخابرة تلگرافي زمامداري سيد ضياء
را به والت و حكام اعالم نمود .دو روز بعد دكتر مصدق والي فارس در پاسخ
تلگراف شاه تلگراف اعتراضآميز خود را به شرح زير مخابره كرد:
تهران .دستخط تلگرافي به واسطة تلگرافخانة مركزي زيارت شد .در مقام
دولتخواهي آنچه ميداند به عرض خاكپاي مبارك ميرساند ،كه اين تلگراف
اگر در فارس انتشار يابد ،بسي انقالب و اغتشاش خواهد شد و اصالح آن خيلي
مشكل خواهد بود .چاكر نخواست در دولتخواهي موجب اين انقالب شود و
تاكنون آن را مكتوم داشته ،هرگاه تلگراف مزبور به موجب امر ملوكانه انتشارش
الزم باشد ،امر مبارك صادر شود كه تلگرافخانه انتشار دهد 6 .حوت (اسفند)
« 1299مصدقالسلطنه».
احمدشاه تلگراف مصدق را براي سيد ضياءالدين رئيسالوزراء فرستاد.
سيد ضياء فوراً تلگراف شديداللحني به والي فارس مخابره نمود و متن تلگراف
او را (اكل از قفا) دانست و در آن تلگراف تهديد و تحبيب توأم بود ،ولي
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هيچكدام در والي فارس مؤثر نيفتاد ،و روز  16حوت استعفانامة خود را براي
سلطان احمدشاه فرستاد و براي حفظ جان خود به خاك بختياري پناه برد.
مصدق تا سقوط كابينة سيد ضياء در خاك بختياري ميزيست .پس از
استعفاي سيد ضياء و تبعيد او به خارج كشور احمد قوام روي كار آمد و دكتر
مصدق به سمت وزير ماليه معرفي گرديد .او پس از معرفي به مجلس و در
نخستين روزهاي وزارت خود براي اصالح ماليه مملكت ،ماده واحدهاي به
مجلس برده و تقاضاي اختيارات نمود و با وجود مخالفت فراكسيون دموكرات به
ليدري سليمان محسن اسكندري اليحه براي مدت سه ماه تصويب شد ولي قبل
از اتمام سه ماه ،كابينه سقوط و وزارت مالية او منتفي شد.
جانشين قوامالسلطنه ميرزا حسنخان مشيرالدوله او را براي استانداري
آذربايجان مأمور نمود .اين مأموريت نيز بيش از چهار ماه طول نكشيد و به تهران
باز گشت و در دورة چهارم رئيسالوزرائي مشيرالدوله به وزارت امور خارجه
منصوب گرديد .سپس در انتخابات دورة پنجم مجلس شوراي ملّي به وكالت از
طرف مردم تعيين و انتخاب شد و مشيرالدوله براثر كارشكنيهاي سردار سپه،
وزير جنگ از كار كناره گرفت و احمدشاه قاجار سردار سپه را به رياست وزرائي
برگزيد و خود به سفر سوم اروپا رفت.
از اين تاريخ زندگينامة دكتر مصدق را به سه قسمت عمده بايد تقسيم
كرد:
1ـ دوران وكالت مجلس در دورههاي پنجم و ششم قانونگذاري كه نقش
اقليت را بازي كرد و تدريجاً در بين وكالء وزنهاي شده بود و نطقهاي تاريخي
او به نيكنامي در تاريخ معاصر ثبت شده است.

نگاهي به گذشته

127

2ـ نمايندگي دورة شانزدهم قانونگذاري كه با رهبري هوشمندانة او با
داشتن رياست كميسيون ويژة نفت از هجده نفر نمايندگان اكثريت و اقليت
باألخره موفق شد اليحة گسـ گلشائيان را ملغي كند و به جاي آن منابع نفت
ايران را ملّي نمايد .فراموش شد از نمايندگي او در دورة چهاردهم ياد كنم كه
پس از بركناري رضاشاه و تبعيد او به جزيرة موريس نمايندة اول تهران انتخاب
گرديد .و در اين دوره دو كار او درخشان بود:
الف ـ مخالفت با اعتبارنامة سيد ضياءالدين طباطبائي نمايندة يزد كه بعد از
تبعيد به خارج از كشور از فلسطين به ايران باز گشت .مصدق طي نطقي طوالني
انتقادات خود را از كودتاي  1299و نقطه ضعفهاي سيد ضياء را تشريح كرد
البته سيّد هم جواب مشروح داد ،و با ايادي كه در مجلس داشت اعتبارنامهاش
تصويب شد.
ب ـ دومين كار مهم مصدق در دورة چهاردهم طرح اليحهاي بود كه تا
زماني كه ايران در اشغال نيروهاي خارجي است اعطاي هرگونه امتياز نفت به
دول بيگانه مجاز نيست و هر نخستوزير و يا وزيري با دول خارجي براي
اعطاي نفت وارد مذاكره شود ،به چندين سال حبس محكوم خواهد شد .و همين
قانون دست قوام را باز گذارد كه به روسها بگويد من براي امتياز نفت شمال
حرفي ندارم ،ولي مجلس سدّ راه من است و از اين قانون نميتوانم تخطّي كنم.
ضمناً اين نكته را يادآوري كنم ،از  1304كه سلسلة قاجاريه منقرض شد تا
 1320با اينكه در اوايل سلطنت رضاخان مصدق از كساني بود كه در كميسيوني
مركب از دولتمردان مورد مشورت قرار ميگرفت و رضاشاه به او اعتماد داشت،
اما كمكم مصدق مورد شك و ترديد قرار گرفت و مدتي در بيرجند زنداني بود،
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و چه بسا اگر وساطت وليعهد نبود به زندگي مصدق مانند رجالي چون
تيمورتاش ،نصرتالدوله و مدرس و سردار اسعد و داور خاتمه ميداد و بيشتر
خوف رضاشاه از اين بود ،چنانچه به مرگ طبيعي از دنيا برود ،اينقبيل افراد
برجسته مانع شوند تا فرزند كمتجربة او به سلطنت برسد .وساطت وليعهد هم به
دليل اين بود كه دكتر غالمحسين مصدق در يك عمل جراحي جان ارنست پرون
دوست قديمي او را نجات داد و براي جبران آن خدمت پيش پدر وساطت كرد
تا رضايت دهد مصدق از تبعيد خارج و در ملك شخصياش در احمدآباد بدون
فعاليت سياسي زندگي كند.
دوران نخستوزيري

مجموعاً دكتر مصدق  28ماه زمامداري كرد و از ترس اينكه ترور شود
دفتر نخستوزيري را به منزل شخصي خود در خيابان كاخ جنوبي برد و همانجا
هيئت وزيران براي جلسه تشكيل ميدادند .و كلية هزينة نخستوزيري را از
جيب خود پرداخت كرد .زمامداري او را به دو قسمت بايد تقسيم كرد:
الف ـ تا واقعة  30تير  1331و استعفاي دكتر مصدق از نخستوزيري،
چون شاه با اعطاي سمت وزارت جنگ ،به او مخالف بود ،و استعفايش را
پذيرفت و چند روزي قوامالسلطنه نخستوزير شد و آن بيانيّة شديد را از راديو
ايراد كرد ،كه مردم ايران را به شورش كشاند و به زعامت آيتاهلل ابوالقاسم
كاشاني دستور داد مردم تهران به خيابان ريختند و با نيروهاي انتظامي و پليس
درگير شدند و چندين نفر كشته و يا زخمي شدند .و درنتيجه قوام كنارهگيري
كرد و دكتر مصدق با فرمان شاه مجدداَ نخستوزير شد و با اينكه خواهران و
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مادر شاه از كشور خارج شده بودند ،ليكن كشمكش مصدق و شاه ادامه داشت و
تحريكات اطرافيان ،سرلشكر زاهدي و برادران رشيديان ،و اتحاد امريكا با
انگلستان كه به هر تقدير مصدق را معزول كنند ،باألخره ماجراي  28مرداد 32
پيش آمد و منزل مسكوني دكتر مصدق به توپ بسته شد و به قول اشرف
خانهاش را بر سرش خراب كردند ،اما او مرغ زيركي بود و از قفس پريد.
*

در پايان زندگينامة دكتر مصدق و براي آشنائي بيشتر خوانندگان با
روحيات آن شادروان به نطق او در جلسه نهم آبان  1304كه اليحة عزل سلسلة
قاجاريه در مجلس مطرح بود ،اكتفا ميكنم:
« ...چنانچه آقاي رئيسالوزراء پادشاه شود و مسؤول شد ،ما سير قهقرائي
ميكنيم .امروز مملكت ما بعد از بيست سال و اينهمه خونريزيها ميخواهد
سير قهقرائي بكند و مثل زنگبار بشود كه گمان نميكنم در زنگبار هم اينطور
باشد ،كه يك شخص هم پادشاه باشد و هم مسؤول مملكت .اگر گفتيم ايشان
پادشاه ولي مسؤول نيستند ،آنوقت خيانت ،به مملكت كردهايم ،براي اينكه ايشان
در اين مقامي كه هستند مؤثر ميباشند و همه كارها ميتوانند بكنند .در مملكت
مشروطه رئيسالوزراء مهم است نه پادشاه .پادشاه فقط و فقط ميتواند بهواسطة
رأي اعتماد مجلس يك رئيسالوزرائي را بهكار بگمارد .خوب اگر قايل شويم كه
آقاي رئيسالوزرا پادشاه بشوند ،آنوقت در كارهاي مملكت هم دخالت كنند و
همين آثاري كه امروز از ايشان ترشّح ميكند در زمان سلطنت هم ترشّح خواهد
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كرد  ،شاه هستند ،رئيسالوزرا هستند ،و فرمانده كل قوا هم هستند! اگر سر بنده
را ببرند و تكهتكهام بكنند و آقاي سيد يعقوب هزار فحش به من بدهد زير بار
اين حرفها نميروم .آقاي سيد يعقوب شما مشروطهطلب بوديد  ،آزاديخواه
بوديد ،بعد از  20سال خونريزي حاال اين حرفها را ميزنيد .بنده خودم شما را در
اين مملكت ديدم كه باالي منبر رفتيد ،و مردم را دعوت به آزادي ميكرديد ،حاال
عقيدة شما اين است كه يك كسي در مملكت باشد كه هم شاه باشد ،هم
رئيسالوزرا ،هم حاكم؟ اگر اينطور باشد كه ارتجاع صرف است .استبداد صرف
است .پس چرا خون شهيدان راه آزادي را بيخود ريختيد؟ چرا مردم را به كشتن
داديد؟ ميخواستيد از اوّل بياييد بگوئيد كه ما دروغ گفتيم ،مشروطه
نميخواستيم ،آزادي نميخواستيم .يك ملتي است جاهل و بايد با چماق آدم
شود .اگر مقصود اين بود بنده هم نوكر شما هستم و مطيع شما هستم ولي چرا
بيست سال زحمت كشيديم و اگر مقصود اين بود كه ما خودمان را در عرض
ملل دنيا و دولت متمدّنه آورده بوديم از آن استبداد و ارتجاع گذشتيم .ما قانون
اساسي داريم .ما مشروطه داريم .ما شاه داريم .ما رئيسالوزرا داريم .ما شاه غير
مسؤول داريم كه به موجب اصل چهل و پنج قانون اساسي از تمام مسؤوليّت
مبرّاست و فقط وظيفهاش اين است كه هر وقت مجلس رأي عدم اعتماد خودش
را به موجب اصل  27قانون اساسي به يك رئيس دولت يا يك وزيري اظهار كرد
آن وزير ميرود توي خانهاش مينشيند .آنوقت مجدداً اكثريت مجلس يك
دولتي را سر كار ميآورد .خوب حاال اگر شما ميخواهيد كه رئيسالوزرا شاه
بشود و با مسؤوليت  ،اين ارتجاع است و در دنيا هيچ سابقه ندارد كه در مملكت
مشروطه پادشاه مسؤول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسؤوليت اين خيانت به
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مملكت است براي اينكه يك شخص محترم و يك وجود مؤثري كه امروز اين
امنيت و آسايش را براي ما درست كرده و اين صورت را به مملكت داده است
برود و بياثر بشود .هيچ معلوم نيست كي به جاي او بيايد و اگر شما يك
كانديدائي داريد و كسي را پيش خود معيّن كرديد بفرماييد ما هم ببينيم؟  ...خدايا
تو شاهد باش ،من خدا را به شهادت ميطلبم ،كه عقيدهام را ميگويم و تغيير
قانون اساسي را هر آدم مسلماني و هر آدم وطنخواهي و هر آدمي كه به شخص
رضاخان پهلوي ارادتمند است و عقيده دارد بايد براي اطالع و نفع مملكت حفظ
كند ،اگر قانون اساسي متزلزل شد ،ممكن است مملكت به يك خرابي بيفتد كه
مطلوب نباشد آنوقت رضاخان پهلوي هم هرگونه حكومتي را دارا باشد مطلوب
نيست».
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